ętczyzna zginął pod kołami kolejki
~@!~~o, dlaczego lokomotywa sama ruszyła

Papiere
do papierka,
aż

zbierze si,
emeryturka

E
PO S•
,

Musimy dostarczyć
dQkumenty do ZUS.
Czytaj na str. 5

KIELECKIE
się

w województwach :

świętokrzyskim,

ZYZE

marzeń

300

mazowieckim, podkarpackim

TM

zł

Czytaj na str. 8
Pon i edziałek, 17

aczego

Są

maja 1999 r. Nr 11 2 (6939) Cena 90 groszy

gorsi od innych pracowników " Stara"

olnieni
osób spośród blisko 300
raco1Nnil(ów, którzy otrzymali
wDOI/łiedlzenlia w ramach zwolnnll'\nwvr.n W Zakładach Stalcho'Nicldch " Star" , odwołało się
Pracy. Uważają, iż w oddo' nich wypowiedzenia
są nieuzasadnione i domagają
ich anulowania oraz przywródo pracy.
ub i egły piątek odbyły s i ę dwie
rozprawy. Starachowicki

Fot. A. Piekarski
Targi psychotroniczn e od. kilka tys i ęc y ludzi.

Czytaj na str. 3

W sądzie

Sąd Pracy rozpatrywał sprawy z per
wództwa Henryka Orczyka i Danuty
Gralec, która legitymuje się 21-letnim stażem pracy. S karżące się na
decyzję kierownictwa fabryki osoby
uważają, iż zarzucając im ,gorsze
wykonywanie obowiązków niż inni
pracownicy" zwolniono ich nieslusznie. Wobec takiej argumentacji przewod nicząca składu

orzekającego

zażądała

od spólki .Star" dostarczenia dodatkowych dokumentów,
zwłaszcza dotyczących okresowej
oceny pracy dochodzących swych
racji w sądzie pracowników.
Pełnomocnikiem siedmiu osób,
które domagają się przywrócenia
do pracy, jest przewodniczący fabrycznej . Solidarności' Zbigniew
Rafaiski. - Osoby te są członkami
naszego związku . Po odwołan i u
się do Zakładowej Komisji Pojednawczej, która nie uwzględniła ich
argumentacji, nie pogodzili się z tą
opinią i odwołali się do Sądu Pracy.
Redukcyjne decyzje są niezgodne
z wcześniejszymi deklaracjami pana Sobiesława Zasady, które złożył
w chwili przejmowania starachowickiej fabryki. W lipcu 1997 roku
ówczesny prezes firmy .S. Zasada
Centrum· Wincenty Zeszuta za pewniał utrzymanie zatrudnienia, a
nawet jego wzrost I te zobowiąza
nia nie zostały dotrzymane. Ponadto uważam , że jakiekolwiek ewentualne rozmowy na temat zwolnień
powinny się odbyć po decyzjach
niemieckiej firmy MAN, która jako
inwestor strategiczny zamierza

wejść

w spółkę ze .Starem·. Partnerem tych roZJTlÓN ze związkami zawodowymi powinien być właśnie
koncem MAN. Dlatego uważam , że
sąd przyjmie argumentację pracowników. Myślę , że te osoby mają szansę wrócić do pracy w starachov-lickiej
fabryce samochodów - stwierdził
przewodniczący Zbigniew Rafalski.
Kolejne rozprawy o przywrócenie
do pracy wyznaczono na 4 czerwca
br. W przypadku pomyśl nego dla
skarżących się siedmiu pracowników sądowego werdyktu oczekuje
się , iż większość spośród blisko 300
osób, które otrzymały wypowiedzenia w ramach zwoln ień grupowych
w .Starze·, również odwoła się do
Sądu Pracy. Marek BARAŃSKI

Pięć

osób

zginęło ,

Fot. A. Pidomi

75-letni mężczyzna zginął
podczas fatalnej przejażdżk i
lokomotywą na Sw. Krzyż z
Huty Szklanej.

ponad 20 rannych

ee n

Wypadku
Bardzo dużo wypadków, i to
tragicznych w skutkach, wyda·
rzyło się w ostatni weekend na
drogach województwa święto-

krzyskiego. Pi ę ć osób zg i nęło ,
ponad 20 odn i osło poważn e o brażen ia . Aura nie sprzyja kierowcom - śli skie Jezdnie, n iskie c i-

BANKOWY

ś nien ie, c o chwil ę padający
deszcz. Jednak n iektó rzy k ierujący naj wy raźniej liczą n a t o ,
że im nic zł e go zd arzyć się n ie
moźe. Do groź nego nap adu
doszło przed Skarżyskiem.
W miejscowości Clekhńsko , koło
Rudy MalenieckieJ , kierowca . forda transita· stracił nagle panowanie nad pojazdem, zjechał na prawe pobocze, potem spadł ze skarpy. 48-lel11i kierowca zginął , 25-letnia pasażerka trafiła do szpitala .
W NieskurzowIe na .Iadę· naJechał czołowo .maluch·, którego
kierujący zginął na mieJSCU , kierowca .łady· ma połamane obie nogi
i ogólne potłuczenia . Ranna jest
także pasażerka tego auta. W Tokarni pieszy wtargnął nagle na jezdnię i dostał się pod koła .golfa·.
Życia mężczyzny nie udało się
uratować, mimo natychmiastowego powiadomienia pogotowia

FoLA PiWIn/t;

Otwarty Fundusz Emerytalny

W tym .,fordzie" w Lisowie

SALVE Sp. Z 0 .0 .
OFERUJE POPRZEZ

HURTOWNIEWĘDLIN HAWED

SZYNKA ALPEJSKA
z

7 25

sugerowaną ceną detaliczną w sklepach

Promocja

obowiązuje

nabór na rok akademicki 1999/2000, na kierunki

• politologia

STUDIA DZIENNE (miesięczny koszt nauki: 250 zł)
STUDIA ZAOCZNE (miesięczny koszt nauki: 160 zł)
",u"...

PP MOTOZBYT KIELC E
ul. Karczówkowska 11A
tel. (041) 368-44-44

zaprasza
22.05.1999 r.

na

MAJÓWKĘ

z LUBLINEM 3

DOKOŃCZENIE NA STA. 2

obywatel Niemiec.

ł~

Z

gI

od 10.05.99 r. do 22.05.99 r.

NASTĘPNA SUPEROFERTA ZA TYDZIEŃ

• ekonomia

Czytaj na str. 2

SUPEROFERTA!!!

o

90 33 66 75
O 604 485 116
0158324077
O 41 344 96 32
O 603 38 98 77

zginął

Grupa turystów z wOJ. łódzkiego ,
uczestnicy wycieczki, w sobotę
około godziny 17 wsiedl4do wagoników koleJki , będącej od kilku lat
świętokrzyską atrakcją. Nie wiadomo, dlaczego lokomotywa z
dwoma wagonikami sama nagle
ruszyła Niektórzy turyści w panice
wyskakiwali zwagoników. Jeden z
turystów prawdopodobnie wypadł
z wagoniku prosto pod koła nastę 
pnego.

_za_
. studia takie same jak w bieżącym roku akademickim).
i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 5 1, tel. 345-69-19, 345-65-85, 345-75-25

IDeI
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h, uJ. Peryferyjna 1S

NAJWlę/(SZA

UCZELNIA
NIENŃS7WOWA W REGIONIE
NAJLEPSZA 1(A0JM NAU/(OWA
NOWOCZESNA BAZA D'lfMI(T'ICZNA
MOŻLIWOŚĆ /(ONTYNUOWANIA STIIDIÓW
UZIIPRNIAJ~C'CH MAGISTERS/(ICH
W SIEDZIBIE SZ/(OI.,
Prowadzimy nabór na stu<fla licencjacłóe na trzech kierunkach:

ZARZĄDZANIE

I MARKETING, EKONOMIA
ORAZ ADMINISTRACJA
DO WYBORU 12 SPECJAlNOŚClII1

Szczeg6lowe informacje wpokoju 127 lub telefonicznie: 331-74-10, 368-51-29
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Wścieklizna

Temat dnia:
Przy relacjach ze spotkań
bumerang wraca
sprawa stronniczego sędziowa
nia. " Panowie w czerni" niepotrzebnie starają się być główny
mi aktorami futbolowych widowisk, wydają wiele niesprawiedliwych decyzji, które wypaczają
sens sportowej rywalizacji. Czy
da się zahamować to zjawisko?
Co zrobić, żeby sędziowie nie
przeszkadzali zawodnikom w
grze i byli sprawiedliwymi rozjemcami na boisku? Zapytaliśmy
o to naszych czytelników.

nam nie grozi

W lesie
•
nie gryzą

piłkarskich jak

Mieszkańcy

województwa
bezpiecznie chodzić na spacer do lasu
- dzięki ubiegłorocznej akcji
wykładania szczepionek przeciwko wściekliżnie nasz region
jest praktycznie wolny od choroby. Od początku roku zanotowano u nas ok. 40 przypadków
pogryzień przez wściekłe zwierzęta, podczas gdy na przykład
w województwie warmińsko
mazurskim było ich aż 200.
Od ubiegłego roku znacznie
spadła w województwie święto
krzyskim liczba zachorowań na
wściekliznę u zwierząt. - W pierwszych miesiącach roku notowaliśmy pojedyncze przypadki zachorowań na wściekliznę u zwierząt
dzikich, głównie lisów, w kwietniu
nie było już ani jednego zachorowania - twierdzi dr Paweł Banasik,
wojewódzki lekarz weterynarii.
Maleje też liczba pokąsań ludzi
przez wściekłe lub podejrzane o
wściekliznę zwierzęta . W pierwszym kwartale tego roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach podała
szczepionki przeciwko wściekliż
nie 29 osobom pokąsanym przez
zwierzęta . Dla porównania w całej
Polsce zostały pogryzione w tym
czasie 1244 osoby, z tego na

przykład

świętokrzyskiego mogą

TRAGEDIA POD
Fot. S. Stachura
Mieczysław Bentkowski, prezes
KS Nowiny: - To co teraz wyprawiają
sędziowie, wola o pomstę do nieba.
Dopuszczają się najwyższej wagi
przestępstw, którymi powinna się zajmować prokuratura. Tyłko, z drugiej
strony, jak ona ma to robić, skoro nikt
nikogo nie przyłapał na gorącym
uczynku i wszystko rozgrywa się mię
dzy tym, co daje i tym, co bieIze. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że sędzi0wie, którzy ewidentnie .przekręcają"

mecze, dostają od obserwatorć7N wys0kie rdj i nie ponoszą żadnych konsekwenqi nawet za wypaczenie końcołłe
go wyniku spotkania Jak temu zap<r
biec? Niestety, chyba jedyną rzeczą,
którą mażemy ZJOOić w

tej sprawie, jest

ŚWIł;TYM KRZYŻEM

75-1etni mężczyzna zginął podczas fatalnej przejażdżki lokomotywy na Św. Krzyż z Huty
Szklanej. Grupa turystów z woj.
łódzkiego - uczestnicy wycieczki - w sobotę około godziny 17
wsiadła do wagoników kolejki,
będącej od kilku lat święto
krzyską atrakcją. Lokomotywa z
dwoma wagonikami dowozi turystów w okolice Muzeum Przyrodniczego na Św. Krzyżu przez
odcinek rezerwatu wyłączony z
ruchu drogowego.
Gdy wszyscy zajmowali już swoje miejsca, kierowcy lokomotywy
nie było w kabinie. Po kilku min u-

łach pociąg

z ponad 30 pasażera

ruszył, przejechał po pochyłości terenu przez główną dro-

mi sam

gę-;- pokonał rów i rosnące w nim
zarośla i zatrzymał się kilkanaście

metrów dalej, w szczerym polu. Z
opowiadań świadków wypadku
wynika, że niektórzy pasażerowie

w panice wyskoczyli z jadących
wagoników. 75-letni mężczyzna,
jak wstępnie ustalono, wypadł z
pierwszego i wpadł pod następny
wagon. Na skutek odniesionych
obrażeń zmarł w karetce reanimacyjnej na miejscu tragedii. Ranna
została też pasażerka kolejki, ale
jej obrażenia nie były groine.

maksymalne nagośniErie tego proble-

mu przez media.
opamiętają.

Może

niektórzy się
Idorl

Narodowa kadra AIESEC w

Pociąg ma dieslowski silnik .mercedesa· i wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające jazdę, gdy
włączy je kierpwca. Jak poinformował nas jego właściciel, maszynista prowadzący kolejkę do
chwili przejścia na emeryturę bezkolizyjnie prowadzH TIR-y, co może przekonywać o jego doświad
czeniu. Cały skład został zabezpieczony przez policję, a jego stan
techniczny czeka na opinię
biegłego . Na miejscu, w trakcie
wstępnych oględzin, nic nie wskazywało, by kierowca pojazdu dopuścH się jakiegoś zaniedbania.
Aleksander PIEKARSKI

Bocheńcu

Strategia
studentów
Jerzy Magiera, byłY prezes MG
MZKS Kozienice: - Myślę, że w najbliższej przyszlości jest to niemożli
we. Dlaczego? Na układy nie ma rady. Nikt nikogo nie złapał za rękę,
więc nie ma na to dowodów. Co z tego, że pracę arbitra pHkarskiego 0ceniają obserwatorzy, nieraz dodatkowo i delegaci. Ludzie ci na oczach kilku tysięcy kibiców robią, co chcą na
boisku.

Dwustu młodych ludzi z Polski
i z zagranicy dyskutowało o

gmin, którą studenci województwa

przyszłości Międzynarodowego

będą w porozumieniu ze Święto
krzyską Agencją Rozwoju Regionu. Kielecki pomysł podobał się

ś

ci e

głosy

Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC na największym
dorocznym spotkaniu "Input ·
Meeting '99" w Bocheńcu koło
Kielc. Plany strategiczne rozwoju organizacji tworzyło również
ośmiu studentów kieleckich
uczelni.
Największa międzynarodowa organizacja studencka działa w Pol;
sce na bazie 23 komitetów lokalnych. Właśnie przedstawiciele
tych uczelnianych komitetów oraz
7-osobowego komitetu narodowego i ogólnopolskiej rady wykonawczej przyjechali do Bocheńca , aby

kryty-

podsumować całoroczną działal

IW.ŁJ
Sławomir Adamus, pi/karz "-ligowej Stali Stalowa Wola: - Już od
dawna w środowisku piłkarskim panuje opinia, że z tymi panami nie m0żna
wygrać.

wi

Oczy-

czne styszy
się najczę
ściej,

gdy

zostało się

ewidentnie
skrzywdzonym. Zazwyczaj
dzieje się
Fot. P. Dziewic tak w spotkaniach
wyjazdowych. Regułąjest wtedy, że
sędziowie gwiżdżą bardziej przychylnie w stosunku do gospodarzy. To smutne, ale wydaje mi się,
że niewiele można w tym przypadku zrobić . Podobnie zresztą uważają trenerzy, którzy najczęściej
po meczu posługują się formułką
,nie chciałbym komentować pracy
sędziego", mając świadomość, że

za trzy tygodnie ten sam sędzia
może ponownie sędziować spotkanie jego drużyny.
IARKAI

ność opartą głównie na organizowaniu międzynarodowych praktyk
dla studentów i pomocy w znalezieniu ciekawych ofert pracy.
Tak ważne spotkanie Al ESEC-owców odbyło się na Kielecczyinie
po raz pierwszy. Komitet lokalny
zrzeszający studentów Politechniki
Świętokrzyskiej ,
Wyższej
Szkoły Handlowej
i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej zdobył w
roku ubiegłym wyróżnienie za zorganizowanie największej liczby
miejsc dla zagranicznych praktykantów w naszych firmach. Po raz
pierwszy kielczanie znależli się w
ogólnopolskich władzach AIESEC . Artur Gotowiec i Michał Sarnecki są członkami 7-osobowego
komitetu narodowego, Sławomir
Pczywała 8-osobowej rady wykonawczej.
Podczas spotkania w Bocheńcu
rozmawiano o strategii rozwoju

świętokrzyskiego

opracowywać

uczestnikom zjazdu.

IMPBI

Fot. A Piekarski
Wszystkie miejsca zostały zajęte na widowni w trakcie koncertu na
dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury, który odbył się w
sobotnie popołudnie. Wystąpiła Wiedeńska Orkiestra Salonowa.
Koncert muzyki Straussów zatytułowany był "EnsambIe Johann
Strauss Wien".
(alp)

dniach kwietnia
i
naszym województwie tylko
dem przypadków pokąsań . to
wie nic - mówi Ireneusz
zastępca dyrektora
Kielcach .
-nr Paweł Ba,na!;i~lwiE!rd2i.że~
kie efekty należy
wykładanej w ubiegłym
sach szczepionce
wściekliżnie . ~Z'CZE!DICJ m:e

mie wyłożono na
twa. Szacuje się, że
porniło się przeciwko
najmniej 20 proc. lisów
roznosicieli choroby).
czna akcja była !':n(1n ~nrnll«
przez producenta
firmę
, Virbac'. szczepionki to najlepszy
walki z wścieklizną u
zwierząt - uważa dr Banasik.
jewództwa zachodnie, które
wadzą u siebie tę akcję od
lat, praktycznie nie mają jut
blemów z wścieklizną.
W województwie ć:wi,,,tnkm<l'"
do tej pory notowano
dziesiąt przypadków
na wściekliznę u zwierząt
co najmniej kilkanaście u
domowych (głównie psów
a także pokąsanych
krów i koni). W ubiegłym
wyłożeniu szczepionki w I
stwierdzono wściekliznę tylkO
jednego psa i kota.
Żeby województwo
skie na stałe weszło do
szczepień dzikich
trzebne są zgoda
Rolnictwa i Gospodarki
ściowej oraz pochodzące
fundusze na zakup
Czy uda się nam opa
bę , czy skończy się
razowej akcji, na razie i
mo. - Obecnie lasy
nym miejscem SDc!CerOW
nia dr Banasik. - Pn'estrzeof
jednak przed dotykaniem pali
zwierząt i głaskaniem d
zwierzaków, które dają do
podejść . Zdrowe dzikie
powinno uciekać na
człowieka.

PADKOWY WEEKE
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Wczoraj w Lisowie .ford scorpio"
jechał od strony Buska i na zakrę
cie wyrzuciło auto z drogi. Kierowca, 30-letni obywatel Niemiec,
zginął, 25-letnia pasażerka , Polka,
jest w szpitalu. Prawdopodobnie
kierujący stracił panowanie nad
pojazdem, konkretnej przyczyny
wypadku jeszcze nie ustalono.
Mężczyzna o nie ustalonych personaliach został znaleziony w
"maluchu· w Dąbrowie, był nieprzytomny, miał połamane nogi.
Kierowca uciekł, zostawiając rannego w samochodzie. Prawdopodobnie "fiat" wpadł w poślizg . W
Kielcach na ul. Łopuszniańskiej
nie ustalony kierujący białym dużym "fiatem" zjechał nagle na prawo i potrącił 53-letniego mężczyz
nę , który doznał ciężkich obrażeń .
W Złotej Wodzie pijany pieszy
wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego ,jelcza", w poważ
nym stanie odwieziono go do szpitala. W Mójczy 70-letni kierowca
.malucha" z nie ustalonych przyczyn zjechał na lewo i uderzył w
ogrodzenie posesji. Na szczęście
ma tylko lekkie obrażenia. W Woli

Skolanowskiej

kierujący

cordobą' potrącił

. seatem
39-letniego ro-

werzystę ,

który chciał włączyć się
do ruchu . Cyklista przebywa w
szpitalu.
Do grożnego napadu doszło w
sobotę na drodze między Skarży
skiem a Kielcami. Niemiec jadący
nowym "audi" zobaczył leżącego
na poboczu mężczyznę. Myślał,

że ktoś zasłabł

i potrzebuje pomoz krzaków wyskoczyło co najmniej trzech napastników, którzy kopali go i bili w wyniku czego utracił przytomność .
Kiedy obywatel Niemiec ocknął
się, stwierdził, że nie ma samochodu, w którym miał dokumenty,
ubranie i pieniądze . Straty wycenił
na 100.000 zł. Samo "audi" warte
cy. Kiedy

wysiadł,

było około 90 tys. zł. Mimo
podejrzanych nie udało
mać.

W Suchedniowie wlamano
budynku Urzędu Miasta i
Złodzieje zabrali
wy z całym nnr7V'7"lio....'an"'
rtości 20 tys. zł. W nocy z
niedzielę okradziono
spółkę na ul. Śniadeckich
złodzieje też wynieśli kOfllP'
Straty oszacowano na pa
tys. zł. W Ostrowcu na ul. 11
pada włamano się do
zieje zabrali kosmetyki,
kuchenkę mikrofalową,

Fot. A Piekarski
Wywrócony "ford transit" w

Cieklińsku.

za 75 tys. zł. W SkarżySkU
wisku policjanci
kontrolę . U dwóch
żli 27 litrów spirytusu
go pochodzenia.
mano. W Kielcach
latka, który uciekł z
przy okazji napadł z
14-latka. Chłopcu
tkę, podejrzanego ujęto w
-na ul. Biskupa Kaczmarka
zem 'prawdopodobnie we
zakładu, ale trafi do areszlll
Agnieszka
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Targi Psychotroniczne w Kielcach odwiedziło kilka tysięcy ludzi

uśmiechu

agia

. Człowiek jest jak hamburger, uwi ęzi ony we wszech świec i e m ię 
kosmosem a zi emią - mówi Anna Kował , konsultant feng-shui z
- Ciągle za czymś biegniemy, nie mamy czasu dla siebie, nie
si ę cieszyć , przechodzimy obok innych ł udzi zgorzkniali i
Potknęłam się, to rozpaczam , że potłukła m kolano zacieszyć s ię , że nie złamałam nogi.

i "anlychrap"

musi być ładnie, ale tak, żebyś ty
dobrze się czuł w swoim domu. Ludzie chodzą ciągle tą samą drogą,
boją się iść inną, bo może ich spotkać coś złego. W chińskiej filozofii
życie przyrównywane jest do rze-

Wostatni weekend do Kielc na X
Psychotroniczne zjechali
bioenergoterapeuci, jasszamani i wróżbici z całej
i państw sąsiednich. Jak
tłumy ustawiły się przy stoi-

Irydodiagnostyka modna od tysiącleci.

Karwowski

Z

KPN-O

chc~ wyjaśnić

uslracja elit
Rzecznik interesu publicznebał się wz i ąć odpowiedzialza ewentuał ną d ymi sję
Jerzego Buzka, nie ponic innego, jak złożyć
do Sądu Lustracyjnesąd go odrzuci, n ie pomi nic innego, jak upuwszystkie dokumenty,
Dos,iadam - pow iedział ToK:trUlnUl.,,,,; pos eł KPN-Ona sobotnim spotkaniu

Karwowski zapowiedział, że jeśli
Lustracyjny odrzuci jego
wniosek, wówczas upubliczni
wszystkie dokumenty, które posiada w sprawie. Na pytanie, czy ma
zaufanie do archiwów pozostałych
po służbach specjalnych PRL powiedzial: - Nie da się zniszczyć informacji
o
współpracowniku
niszcząc jedną teczkę. Jego ślady
pozostają w kilku innych miejscach, informacje archiwizowano w
różny
sposób. Według słów
byłego ministra Macierewicza, w
1992 roku nie znaleziono śladów
preparowania dokumentów PRLowskich. Poza tym dokumenty
Sąd

ki, która nigdy nie wie. co jest za
zakolem. ale nowe to nie znaczy
złe. Zróbmy sobie chociaż jeden
dzień w tygodniu bez telewizora,
by spojrzeć we własną duszę. zastanowić się. co jest najważniej
sze. ł uśmiechajmy się do innych.
Pozytywne myślenie to tajemnica
sukcesu. Kupując owoce nie tracimy na nie pieniędzy. ale lokujemy

je we własne zdrowie - tłumaczy. Drugi człowiek to nie wróg. a z marzeń nie można rezygnować . bo
wytrwali realizują nawet te najskrytsze.
Tak podbudowani idziemy do
ekscentrycznie wyglądającego
młodego człowieka . To Jelkieen
Musa-baj. kaukaski uzdrowicielmagnetyzer i zielarz. Mistrz fengshui posiadający tajemnicę lustra
oraz symbol smoka. Jest synem
kaukaskich zielarzy z dziada pradziada i uczniem mędrców Tybetu.
- Szaman w naszym języku znaczy
- ja ze światlem. To znak. że
człowiek jest wybrańcem duchów
z pozwolenia Boga - wyjaśnia Musa-baj. - UzdrowiCiele rodzą się w
każdym pokoleniu, szamani rzadko. Na razie jestem tylko uczniem.
- W życiu najważniejsza jest harmonia i pogodzenie się z naturą podpowiada. - Nie mam jakiegoś
złotego środka na wszystkie dolegliwości i kłopoty, każdy człowiek
jest inny i ma inne problemy.
Są
też
bioenergoterapeuci
leczący metodą świecowania Indian Hopi. - To nie magiczne sztuczki - zdradza Jerzy Tulik z Zabrza,
pokazując oryginalne świece - rurki
z wosku. nasączone mieszanką
ziół. - Ciepło i zioła powodują poprawę stanu zdrowia. Rurki umieszcza się delikatnie w uchu i zapala. ciąg powietrza powoduje usunięcie zanieczyszczeń . Co daje doskonałe efekty w chorobach uszu.

Magia feng-shui

działa

na dzieci i

Tłoczno było także w kolejkach do

dorosłych.

sie snu . Zaden cud. od lat wiadomo, że tradycyjne babcine poduchy są bardzo niezdrowe. I rzecz
wyjątkowa - aparat .antychrap·.
. Chrapanie twoim bliskim przeszkadza. a twemu życiu zagraża'·
- informuje ulotka. Z tego chrapiącego kłopotu może nas oczywiście wybawić tylko . antychrap·,
który zapobiega chrapaniu 1. ••
zgrzytaniu zębami podczas snu ...
Obok stały gabloty pełne biżuterii.
ale nie takiej zwykłej . bo zrobiono
ją z kamieni zapewniających zdrowie. szczęście w miłości. sukcesy i
forsę . Nie zabrakło radiestetów i
wszelkich uzdrowicieli. A wszyscy
zajadali zdrowe chipsy z suszonych jabłek .
Jak pOinformował organizator
imprezy Andrzej Nyka. przyjechało ponad 60 wystawców, a targi odwiedziło kilka tysięcy kielczan.
Dorota KOSIERKIEWICZ

wróżek, które zgodnie twterdziły. że
ludZie przychodzą do nich jak do
konfesjonału lub psychoanalityka.
chociaż panuje ogólne przekona-

nie. że wstydem jest pójście do
psychiatry. łatwiej do wróżki
- Przychodzą do mnie kobiety i mę
żGZyŻni. Szukają porady i ",adziei
gdy stracą pracę . nie wiedzie Im się
w życiu osobistym, mają problemy opowiada wróżka Mariola Murena z
Łodzi, uśmiechnięta kobieta aż promieniuje ciep/em. - Kocham ludzi.
Już jako bardzo mIoda osoba przyciągałam innych, zwierzali mi się bez
problemów. szukali rady. MoJe wróż
by to wskaZówkJ, jak uniknąć nieszczęścia, pokazuję ścieżkę -1TlÓWI.
Specjaliści od chińskiej medycy-

ny przyjechali do Kielc z Niemiec.
by pokazać tamtejsze specyfiki.
Można było kupić poduszkę .butleńly· - korekCYJną, tak wyprofilowaną by chroniła kręgosłup w cza-

można sprawdzić, przeprowadzić

analizy grafologiczne itp.
- Wątpliwości należy wyjaśnić
zaczynając lustrację od elit - uważa poseł KPN-Ojczyzna.
Magdałena FUDALA

Zdjęcia A Piwm/n
Prym wiodą teraz nie tylko bioenergoterapeuci, ale i.. komputery.

Andrzej Kruzel ze 5taszowa szefem UW

PARTIA ZINTEGROWANA
Andrzej

Kruzeł

ze Staszowa
nowym
przewodniczącym Rady Regionał
nej Unii Wolności w województwie świętokrzyskim. Był jedynym kandydatem do tej funkcji. Poparło go 60 spo~ród 74
dełegatów na zjazd regionałny,
który odbył się w sobotę·
Wybrano na nim również 22
członków Rady Regionalnej oraz
przedstawicieli do Sądu Kołeżeń
skiego i Komisji Rewizyjnej. W zjeździe wojewódzkim po raz pierwszy uczestniczyli przedstawiciele tzw. ziem odzyskanych, którzy
podkreślali wagę integracji kół UW
ze strukturami partii dawnego wozostał

jewództwa kieleckiego. Natomiast
Piotr Sadłocha. szef Koła Młodych
Demokratów, apelował o wsparcie
dla działań młodzieży związanej z
UW. - Dzięki młodym można poprawić wynik Unii - mówił.
Gośćmi kieleckiego zjazdu byli
Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki wodnej, oraz
poseł Stanisław Kracik, szef
małopolskiej RR Uw.
- W sprawie wyborów prezydenckich Unia podejmie decyzję jesienią - mówił minister Syryjczyk. Wcześniejsze dywagacje są niedojrzałe i nie warto o nich mówić
publicznie. Podkreślił konieczność
rozbudowy struktur unijnych i zbli-

żenia
rości

do wyborców. - Partia. która
sobie prawo do rządzenia.
musi być liczna - dodał.
Andrzej Kruzel był Jedynym kandydatem do funkcji przewodniczącego RR UW. W głosowaniu
poparto go 60 delegatów spośród
74 przybyłych na zjazd. Nowy szef
mieszka w Staszowie. pracuje w
Elektrowni .. Połaniec·. w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Miejskiej w Staszowie. teraz jest radnym powiatowym I członkiem Zarządu Powiatu .
W Unii Wolności pełnił funkCję
szefa RR województwa tamobrzeskiego. TWierdZi, że kierowanie
partią z pogranicza regIOnu nie bę
dziedla niego żadną przeszkodą.
- Zrobię wszystko dla rozwoJu
Unii Wolności w regionie dla dobra
mieszkańców tego województwa powiedział po ogłoszeniu wyników
głosowania .

FoL A Pidami
Pierwszy z lewej Andrzej Kruze/, nowy szef RR Unii Wolności.
Obok Maria Zuba, wicewojewoda świętokrzyski.

Na konferencji prasowej podkreśl~
konieczność uaktywniania środo
wisk lokalnych związanych z Unią
Wolności . - Zamierzamy dobrze
przygotować Się do wyborów parlamentamych i osiągnąć taki efekt. by
z regionu byto co najmniej dwóch
posI6w z UW i jeden senator.
Nowy przewodniczący jest przekonany, że Unia zdąży wykreować
nowych kandydatów do parlamentu i zapełnić miejsce. Jakle pozostawił w świadomości sympatyków UW były poseł Juliusz J. Braun. obecnie czlonek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Magdalena FUDALA

Hormann
komfort i bez piecz ństwo
Potrzebujesz bramy, która będzie się cicho i lekko
otwierała , wyglądała
zamknięcie?

atrakcyjnie i stanowiła solidne

My mamy dokładnie to, czego

szukasz. Teraz musisz

się już

tylko

zdecydować,

czy wolisz bramę uchylną czy też może otwieraną
w pionie bramę segmentową.
Oczywiście

najlepiej od razu z napędem.

Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli.
On Ci pokaże , co to znaczy jakość.

Hinna
Jakość bez kompromisów
HOnnann Polska SP, z 0.0.
ut. Otwarta 1 62{)52 Komom,ki
teł. 0.61 819 73 00. fax 0.61 810 75 75. hUp:/Iwww.hoennann.de

Doradztwo, sprzedaż, montaż u naszego partnera:
Darmar, Kielce. ul. Dymińska 18. tel. 361 04 63
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Żyrinowski wygrał szampana

uzasadniony cel wojskowy - twier-dzi NATO

•
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NATO oświadczyło w sobotę , że zbombardowana kosowska wieś
Korisza była wykorzystywana jako obóz wojskowy. W ataku tym nie
użyto bomb rozpryskowych.
W ogłoszonym w Brukseli oświa
dczeniu rzecznika NATO poinformowano, że po zbadaniu w nocy z
piątku na sobotę oskarżeń według których nalot na Koriszę
spowodował wiele ofiar - Sojusz
stwierdził, że zarzuty serbskie są
fałszywe i nie jest jasne, dlaczego
w miejscowości tej znajdowały się
jakiekolwiek osoby cywilne.
" Był to uzasadniony cel wojskowy. Twierdzenia serbskie, że był to
atak przy użyciu bomb rozpryskowych na cel cywilny, są bezpodstawne" - podkreśla Sojusz woświad
czeniu. " Położona na północ od
miasta Prizren wieś Korisza była
obozem wojskowym i stanowiskiem dowódczym. W miejscowości tej dostrzeżono sprzęt wojskowy, w tym pojazd opancerzony i
ponad 10 dział artyleryjskich".
Przed przeprowadzeniem ataku, z
samolotu NATO widać było we wsi
pozycje wojskowe. NATO nie może
potwierdzić liczby ofiar podanej
przez władze serbskie, ani przyczyn,
dla których w momencie ataku w tej
miejscowości znależJi się cywile - podaje oświadczenie rzecznika.
Sojusz wyraził ubolewanie z powodu przypadkowych ofiar cywilnych
spowodowanych przez ten atak.
Serbska obrona cywilna podała,
że w nocy z czwartku na piątek w
Koriszy śmierć poniosło co najmniej sto osób, a 50 zostało rannych.
Wieś Korisza była od końca marca celem kilku ofensyw policji serbskiej i armii jugosłowiańskiej - podała w sobotę w Kukes (Albania)
ekipa Amnesty International.
Przedstawiciele tej międzynaro-

dowej organizacji obrony praw
człowieka poinformowali w komunikacie przekazanym prasie, że
przesłali apel do prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia ,
NATO i bojowników Wyzwoleń
czej Armii Kosowa, by szanowali
międzynarodowe prawo humanitarne, zwłaszcza wobec osób nie
uczestniczących w walkach .
Tymczasem przedstawiciel Wyzwoteńczej Armii Koso_wa (WAK)
powiedział wczoraj, że tysiące
osób cywilnych wykorzystywanych jest przez siły serbskie jako
"tarcze ludzkie" w Kosowie.
Według przedstawiciela WAK,
który nie ujawnił swojego nazwiska, dowody zdobyte przez niego
w Kosowie wskazują, że w regionie Cjerman jako tarcze ludzkie
wykorzystuje się 2000 cywilów. W
mieście Orachovac (południowo
wschodnie Kosowo) 600 Albań
czyków przez trzy kolejne dni i no-

Słowacja

Prezydent Czech Vaclav Havel
wczoraj, że z polskimi politykami zgodzili się, iż
podstawą rozwiązania konfliktu
w Kosowie powinna być rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ,
oparta na niedawnych postulatach Grupy G-S.
- Im szybciej Rada Bezpieczeń
stwa podejmie taką rezolucję, tym
lepiej . Nikt nie jest zainteresowany

służyło jako tarcze ludzkie, aby
bronić serbskie czołgi przed ata-

ce

kami NATO.
- Będą inne Korisze - powiedział
przedstawiciel WAK, nawiązując
do zbombardowania przez NATO
w nocy z czwartku na piątek wsi
niedaleko Prizrenu .
NATO oświadczyło wczoraj
przed południem , że w nocy z soboty na niedzielę skoncentrowało
swoje uderzenia powietrzne na
siły serbskie w południowej i
południowo-wschodniej
części
Kosowa. Trafiono sześć czołgów i

pojazdów

opancerzonych .
komunikatu, samoloty
NATO bombardowały również wojskowe magazyny, koszary, a także składy paliwa.
Według

...

Armia jugosłowiańska utworzyła
posterunki kontrolne na granicy
międkY Czarnogórą i Bośnią. by
uniemożliwić ucieczkę poborowych i rezerwistów uchylających
się od służby wojskowej - poinformowała wczoraj agencja AFP.

A

NA
Po trzydniowej, chwilami burzliwej, debacie najgroźniejszy dla Jelcyna zarzut _. że bezprawnie wywołał wojnę w Czeczenii - uzyskał
283 głosy, a pozostałe cztery, dotyczące rozwiązania ZSRR, użycia
siły przeciwko parlamentowi w 1993
roku, doprowadzenia do upadku armii i ludobójstwa wobec własnego
narodu - od 238 do 263 głosów.
Komuniści i ich sojusznicy zapowiadali swoje zwycięstwo nad Jelcynem, ale deputowani centrowi i
nacjonalistyczni postanowili wesprzeć prezydenta, żeby udaremnić sukces komunistów.
Po kartki do głosowania zjawiło
się tylko 348 z 450 deputowanych
do Dumy. Pozostali zbojkotowali
sesję albo wstrzymali się od
udziału w głosowaniu.
Rze~znik Kremla podał, że Borys
Jelcyn spokojnie przyjął wyniki

Schasler i Mecziar
Wyniki sobotnich wyborów prezydenta Słowacji - przejście dwóch
kandydatów: Rudolfa Schustera i Vladimira Mecziara do
kołejnej tury - nie zdziwiły obserwatorów tamtej sceny politycznej;
Słowacy głowę państwa poznają za dwa tygodnie.
głównych

kontynuacją

czystek etnicznych i

kontynuacją bombardowań - powiedział Havel na konferencji pra-

sowej w Warszawie.
Havel przebywał w Warszawie z
dwudniową wizytą. W sobotę odebrał nagrodę ,Pierwszej Dekady
Gazety Wyborczej" i spotkał się z
prezydentem Aleksandrem Kwaś
niewskim. Wczoraj przed połud
niem rozmawiał z premierem Jerzym Buzkiem.

głosujących. Na trzecim miejscu
znalazła się była aktorka i była am-

basador Czechosłowacji
w Wiedniu Magda Vaszaryova, która otrzymała 6,6 proc. głosów.
Frekwencja wyborcza
wyniosła 73,89 proc.
W drugiej, rozstrzygającej rundzie wyborów, zapowiedzianej na
sobotę 29 maja, zmierzą
się Schuster i Mecziar.
Schuster jest przywódcą Partii Porozumienia
Obywatelskiego
(SOP), wchodzącej w
skład
koalicji, która
rządzi Słowacją od jesieni ubiegłego roku . Mecziar przewodzi Ruchowi na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS),
który utracił władzę po
porażce w ubiegłorocz
nych wyborach powszechnych .
Słowacja nie ma prezydenta od marca 1998 roku, kiedy skończyła się
kadencja Michala Kova-

Podejrzany

cza. Skłóconemu parlamentowi
poprzedniej kadencji nie udało
się
wybrać
jego następcy.
Posłowie obecnej kadencji zmienili konstytucję, aby głowa pań
stwa mogła być wybierana bezpośrednio.

Fot. PAP/CAF
Vladimir Mecziar po glosowaniu.

przyznał się

Uduszenie było prawdopodobną przyczyną śmierci S-letniej Ewy,
która w sobotę zaginęła w Ustrzykach Dolnych (Podkarpacie). Do
zbrodni przyznał się 22-letni mieszkaniec tego miasta.
Premier Buzek i prezydent Havel wznoszą
w jednej z warszawskich kawiarni.

Fot. PAP/CAF
toast szklankami piwa

Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy okazali nam dużo
duchowego wsparcia, pomogli zorganizować uroczystą ceremonię
pogrzebową i niezwykle licznie uczestniczyli w ostatniej drodze

naszego

nieodżałowanego

męża

i tatusia

JaDa KolaDowskiego
składają

Żona z dziećmi

Matka po raz ostatni widziała dziecko ok. godz. 16.30. Dziewczynka
bawiła się na podwórku przed blokiem. Kiedy dziecko nie wróciło do
domu, rodzina samodzielnie rozpoczęła poszukiwania. Policję powiadomiono wieczorem, ok. godz.
22.45 wszczęto poszukiwania.
Brało w nich udział ponad 50
strażaków, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i mieszkańców Ustrzyk. Szukano w mieście, jego okolicy, penetrowano
płynącą przez Ustrzyki rzekę
Strwiąż. Przerwane w nocy poszukiwania wznowiono rano.

Stronę

Kilkanaście minut przed godz. 11
w opuszczonym baraku na polanie
w pobliżu miejskiej strzelnicy znaleziono ciało dziewczynki. Było
przykryte deskami.
Równolegle z poszukiwaniami
były prowadzone działania operacyjne policji. Ustalono, że po
raz ostatni dziewczynkę widziano kilkanaście minut przed godz.
18 w sobotę , w centrum miasta.
Towarzyszył jej młody mężczyz
na .
Wczoraj rano, jeszcze przed odkryciem zwłok , zatrzymano 22-letniego mieszkańca Ustrzyk, nie ka-

przygqtowano na podstawie

materiałów

PAP

ba głosów nieważnych (około 40
przy każdl/ST1 z punktówos karże
nia) świadczy o ,zaplanowallei
akcji'.
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Fot. PAP/CAf
Zwolennik Jelcyna wznosi okrzyk radości po glosowaniu w Dumie.
Napis na transparencie: "Boże chroń nas od powrotu komunistycz·
nej ciemnoty".
Dumy i skupi się teraz
na formowaniu nowego rządu . W
sobotę rano Jelcyn przeszedł badania w klinice rządowej i wyjechał
do swej podmoskiewskiej rezydencji "Ruś", skąd śledził przebieg
obrad.
Prezydencki kandydat na premiera i minister spraw wewnętrz
nych Siergiej Stiepaszyn przyjął
wynik głosowania jako .zwycię
stwo rozumu".
- 15 maja będzie świętem naszej
partii - cieszył się przywódca nacjonalistów Władimir Żyrinowski.
Przed głosowaniem Żyrinowski
założył się-z dziennikarzami o najlepszego szampana dostępnego w
Moskwie, że zwolennicy odsunięcia
Jelcyna od władzy nie uzyskają w
Dumie więcej niż 270 głosów. - Jesteśmy dziś w politycznym kasynie zapraszam wszystkich dziennikarzy do deklarowania stawek. Jeśli
przeciwnikom Jelcyna uda się uzyskać więcej niż 270 głosów, stawiam wszystkim szampana, najlepszego z najlepszych - powiedział
Żyrinowski w kuluarach Dumy, otoczony grupą dziennikarzy.
W czasie głosowania ulice Moskwy były puste - kto mógł wyjechał
na podstołeczne dacze. Nawet pikiety przed parlamentem były w sobotę mniejsze niż w poprzednie dni.
Glosowanie w Dumie było imienne i część komunistycznych deputowanych domaga się od komisji
skrutacyjnej list z nazwiskami, aby
ustalić, kto i jak głosował. Bez
wątpienia poszczególne frakcje
będą chciały rozliczyć się z nieposłusznymi deputowanymi.
Jeden z członków komisji skrutacyjnej oświadczył, że znaczna licz-

do zbrodni

Skusił słodyczami

C
prze•
prze.

nyw
dex"
mow
spec,

głosowania

po pierwszej turze wyborów prezydenckich

Centralna Komisja Wyborcza podała, że Schuster zdobył 47,38
proc. głosów, podczas gdy Mecziara poparło 37,24 proc.

Ley A

Zainicjowana przez komunistów próba odsunięcia Borysa Jelcyna
od władzy nie powiodła się, gdyż w sobotnim głosowaniu w Dumie
nie zdołali zebrać wymaganego minimum 300 głosów dla swoich zarzutów przeciwko prezydentowi.

-

Havel w Warszawie
powiedział

u

ZE"

,i

udusił

ranego i nie notowanego przez policję. W trakcie rozmowy z policją
mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Nie chciał jednak ujawnić miejsca ukrycia
zwłok.

W trakcie przesłuchania nainformacja o znalezieniu
ciała Ewy. Według wstępnych
ustaleń, sprawca pod pretekstem
zakupu słodyczy w centrum miasta uprowadził dziecko sprzed jej
domu. Później zamordował dziewdeszła

czynkę ·
Według nieoficjalnych informacji, zabójstwo miało motyw seksualny. Podkomisarz Łukasz Nowicki, rzecznik KWP w Rzeszowie,
odmówił jednak ujawnienia motywów morderstwa.

Wielu deputowanych zgłosiło się
w ostatniej chwili na leczenie do
niki rządowej - tej samej, gdZie w
1996 roku operowano prezydenta
Jelcyna. Sekretarz partii komunistycznej Aleksander Krawiec twierda
że niektórych deputowanych ,k0piono', obiecując po 30 tys. dolarilol
za nieuczestniczenie w głosowarw.
Po głosowaniu Władimir Zyńno
wski zaproponował prezydentQ\\l
by ten rozpędził parlament, zdelegalizował partię komunistyczną

rozpisał przedterminowe wyOO')
Nie ukrywał, że nacjona liści
ten sposób pozbyć się konkuren-

tów.
W

środę

parlament

będzie

roz·

patrywał prezydencką kandydaturę na premiera. Jeśli Duma trz).

krotnie odrzuci prezydenckie propozycje, szef państwa ma pral\t
rozwiązać parlament.

Świtoń święci
Dwa kolejne krzyże stanęr,
wczoraj przed połudn iem
oświęcimskim

konferencji
dzającej

Żwirowisku.

prasowej

niedzielną

oświęcimskim Żwirowisku
mierz Świtoń powiedział , że

dowana tutaj przez niego kilka
temu ,kaplica· została poświęCI'
na w sobotę wieczorem przez
skupa katolickiego. Świtoń
chciał zdradzić nazwiska blsk
Według prawa kanonicznego
ścioła katolickiego, kaplica na Ż
rowisku jest niekatolicka, gdyz
jej ustawienie nie wyraził zgodY
skup diecezji bielsko-żyWieQ<-.
na terenie której leży Żwiro Według inspektorów nadzOru
dowlanego, ustawienie .ka
jest samowolą budowlaną.

Pięć

morderstw

i pościg
Policja niemiecka podała,
wczoraj rano cztery osobY
stały zastrzelone i cztery
przez nieznanego sprawc.ę
dyskotece i mieszkaniu w Dl
gen, na granicy
niemieckiej.
Zabójca zbiegł następnie sa
chodem w kierunku FranCji
miejscowości
•
strzelił kolejną osobę . W pos;,
waniach mordercy, które tf'I
gdy zamykaliśmy dzisiejsze y,
nie .Echa·, uczestniczyło pU1
stu żandarmów, policjantów
ników francuskich, wspo
nych przez helikopter.
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Pieprzem, gumą i kulami

I

CBRABĄSZCZ

Człowiek
odstrzelony
przez "chrabąszcza" jest
przez pół minuty półprzyto
mny - mówił w piątek Jerzy
Kustrzepa na strzelnicy w
podradomskim Piastowie.
"Chrabąszcz" to podobnie
jak "bąk" i "rój" produkowany w zakładach "FAM Simadex" w Pionkach nabój gumowy. Prezentowano go na
specjalnie zorganizowanym
pokazie, podobnie jak broń
"Łucznika" i sprzęt proponowany przez firmę "BJ System".
Na strzelnicę do podradomskiego Piastowa przyjechali wczoraj
komandosi, przedstawiciele Straty Ochrony Kolei, służb leśnych,
agencji ochrony, a także policji z
antyterrorystycznych
wv,(jzi,aló'w zwalczania przestę[ICZ()ścigospodarczej. Przewastroje cywilne, tylko żołnierze
w mundurach. Tym łatwiej mobyło odróżnić strzegących teochroniarzy. I rzeczywiście
czego strzec.
prezentował na pokapełną gamę swoich wystrzeleckich, w tym pistolemaszynowe, karabiny i
wersjach podstawowyposażone w najróżcelowniki, a nawet w wynr~n~ll"'w Mają one zasięg
metrów, a wystrzelony z
sieje zniszczenie w
30 metrów.
Pistolet VIS powstał w 1935 rowyprodukowano w sumie
~~" "\IVUtySięcy jego egzemplarobimy na zmówienie
To gratka dla kolekcjone-

U

rów.

Kosztuje
2 tysięcy dolarów - opowiadał
o pistoleci~ Marian
Gryszkiewicz,
konstruktor
z
Zakładów Metalo.Łucznik·.
wych
Znacznie tańsze
około

są

współczesne

konstrukcje broni
rodem z .Łuczni
ka·. I tak za MAGA, wzór 95 trzeba
zapłacić

1400

złotych,
zaś za
wzór 98, który jest
lżejszy od swego
starszego brata o
200 g - 1475
złotych.

- Bardzo prosta
budowa, bezpiecznik uruchamiany
spustem, chwyt z
kutego aluminium,
zastosowanie stopów
lotniczych,
anodowane
po- Kapitan Jacek Robert oddał z "maga" 26 tysięwierzchnie. Można cy strzałów.
z niego oddać 5 tysięcy strzałów, ale
nie czyściłem go przez miesiąc.
kiedyś przy testach oddaliśmy 8
Moim numerem popisowym jest
strzelanie do sylwetki człowieka z
tysięcy i działał równie sprawnie.
Przerwaliśmy próbę, bo szkoda
300 metrów. Metalowa figura po
było amunicji - zachwalał Marian
trafieniu przewraca się ...
Gryszkiewicz.
Szef produkcji specjalnej w
.Łuczniku·,
Zygmunt Osóbka
- 8 tysięcy? Przecież ja strzeliłem
ze swojego MAGA 26 tysięcy razy
skrzętnie wysłuchiwał wszystkich
- śmiał się kapitan Jacek Robert,
uwag fachowców zgłaszanych na
temat broni. Podkreślał, te radominstruktor strzelców wyborowych
w pułku komandosów. Mówię o
skie przedsiębiorstwo jest w stanie
zaprojektować i wyprodukować
udokumentowanych strzałach, bo
strzelałem jeszcze więcej . Jedynie
niemal wszystko. Pod jednym warunkiem : że będzie na to rynek.
po 10 tysiącach musiałem napraPokazał również montowany w
wiać iglicę, a tak spisuje się bez
.Łuczniku· z niemieckich części pizarzutu, chociaż zdarzało się, że

SI ...
stolet .walther". Na razie wykonano 50 egzemplarzy tego pistoletu . Cena nie jest jeszcze znana,
ale zdaniem szefa będzie ona
80-100 procent wyższa od ceny
MAGA.
- Rozszerzamy asortyment we
współpracy z innymi firmami. Ten
.walther" polecany jest zwłaszcza
w celach samoobrony i dla służb
operacyjnych - mówił Zygmunt
Osóbka.
Na stoisku .FAM Simadex' królowały naboje, które są doskonale
znane z amerykańskich filmów
oraz strzelba gładkolufowa "pump
action',
potocznie
zwana
.pompką" . W USA policja używa
jej od dawna, w Polsce pojawiła
się dopiero przed pięcioma laty. Z
myślą o takiej broni pionkowskie
przedsiębiorstwo
przygotowalo
całą ofertę amunicji kaliber 12 milimetrów.
Nasz nabój nazwaliśmy
.chrabąszcz·, bo uderzenie nim
przypomina jakby ukąszenie - pre-

Zdj~cia

Każdy mógł obejrzeć
zentował amunicję

I przymierzyć

Jerzy Kustrze-

pa.
.Chrabąszcz· jest nabojem gumowym, którym można strzelać
minimalnie z 20 metrów. Inne naboje obezwładniające to .bąk· i
.rój", gdzie w pocisku znajduje się
15 gumowych kuleczek. '
.FAM Simadex' produkuje też do
broni gladkolufowej amunicję bejową oraz proszkową. Ta ostatnia
siuty do wyłamywania zamków w
drzwiach i strzelań prewencyjnych.

się

P. MOZMr

do broni.

"BJ System' pokazywała oświet
lenie taktyczne, a także amerykańskie miotacze pieprzowe. Ich
użycie - zapewniali przedstawiciele firmy - nie stwarza zagrożenia
dla zdrowia i tycia.
- Substancja pieprzowa nie przenika przez bariery chroniące oko,
a jedynie Je podrażnia. Wystarczy
dokładnie obmyć twarz zimną
wodą tłumaczył
Radosław
Wiesławski.

Można było się też przekonać,

jak w praktyce wygląda użycie
miotaczy. Demonstrowali to pracownicy agencji ochrony. Psiknięcia w powietrze spowodowały
ucieczkę oddalonych o kilkanaście metrów obserwatorów, którzy pomimo tej odległości odczuli
działanie

obezwładniających

substancji. Sprowadzane do Polski miotacze oferowane są w wIelu wersjach, w tym zarówno dla
służb specjalnych, jak i dla prywatnych osób. Te ostatnie nie
wymagają posiadania zezwolenia.
Sprzedażą oświetlenia taktycznego .BJ System· zajmuje się już
od kilku lat. Zdaniem prezesa firmy
Bohdana Kani, niektóre z modeli
mogą swoim słupem światla
obezwładnić napastnika nawet z
odległości 200 metrów.
- Są I takie modele, które świecą
na odległość do 3 kilometrów, a na
2 kilometry świecą tak, że widać co
znajduje się na balkonie - przeko-

nformacje O zarobkach z 10 kolejnych lub 20 dowolnie wybranych lat
imy dostarczyć do ZUS

nywał.

Prezes przyznał, że oświetlenie
taktyczne nie jest tanie - ceny wahają się od 260 do 1500 zlotych. Ne ono naprawdę jest warte tej
ceny - dodał .
W czasie pokazu odbył się również tumiej strzelecki dla dziennikarzy z karabinku .tantal·. Wygrała .Gazeta Wyborcza", nasza
ekipa zajęła 3 miejsce.

apierek do papierka, aż
---..rze si, emeryturka
Dokumenty infonnujące o zarobkach z 10 kolejnych lub 20 dowolwybranych lat będą musiały dostarczyć do ZUS osoby, które nie
50 roku życia, a pracowały przed 1 stycznia 1999 r. Z pewspora grupa będzie miała problemy z ich skompletowaniem,
zakład, w którym pracowały już nie istnieje. - W naszym Inteby dbać o wszystkie świadectwa pracy czy wpisy o wysozarobków w legitymacji ubezpieczeniowej, bo jeśli nie będzie
mieli poświadczonego jednego czy kilku lat, to ten okres po pronam przepada - powiedział Cezary Gątkiewicz, rzecznik prasowy
oddziału ZUS.
Na zgromadzenie dokumentów
swoich pracowników pracodawcy
mają czas do 2003 roku. Dokładny
termin wyliczania przez ZUS kapitału początkowego nie został jeszcze określony.
- Na razie dajemy pracodawcom
czas, by zapoznali się z tą problematyką, natomiast najprawdopodobniej już w drugim półroczu bę
dziemy umawiać się z zakładami,
by dostarczały nam dokumenty
swoich pracowników - powiedziała
Teresa Pawelczyk, zastępca dyrektora do spraw emerytalno-rentowych ZUS w Radomiu.
Tymczasem może okazać się, że
wiele osób będzie miało problemy
ze skompletowaniem wymaganych dokumentów. Jeśli nie uda
nam się poświadczyć zarobków z
jakiegoś okresu to po prostu przepada on i jest traktowany tak jakbyśmy w tym czasie nie pracowali.
- Jeśli zabraknie nam dwóch,
trzech lat do wyliczenia kapitału
początkowego, to będzie to dla
ras duża strata, bowiem ulegnie
zmniejszeniu wskaźnik wysokości
wynagrodzenia, a to jest bardzo
istotne przy wyliczaniu emerytury dodała Teresa Pawelczyk.
- Gdzie mam szukać dokumentów, skoro zakład, w którym pracowałem, dawno temu upadł? - pytał
nasz czytelnik. I tu rzeczywiście
pojawia się problem. Wprawdzie

zakłady

pracy mają obowiązek
przechowywania akt osobowych i
płacowych przez 50 lat, zaś list
płac przez 20, ale z tym różnie bywa.
- Jeśli zakład przestał istnieć, to
trzeba zgłosić się do jego prawnego następcy - radzi Cezary Gątkie
wicz. - Jeśli było to przedsiębior
stwo, dla którego organem założy
cielskim był wojewoda, to wszystkie dokumenty powinny znaJdować się w Urzędzie Wojewódzkim,
jeśli zakłady podlegały gminom, to
trzeba szukać w urzędach miast
lub gmin. Pracownicy zlikwidowanych spółdzielni mogą zwrócić się
o pomoc do Krajowej Rady
Spółdzielczości w Warszawie (ul.
Jasna 1, tel. 022 826-72-21). Dokumentów możemy również szukać w archiwach państwowych .
Już wiele osób pyta o problemy
związane z naliczaniem kapitału
początkowego - w tarnobrzeskim
ZUS tą problematyką zainteresowane są przede wszystkim
zakłady pracy. Najczęściej pytają,
czy zostanie przygotowany specjalny program komputerowy.
Dokumentów zaświadczających
o zarobkach poszukują także obecni emeryci i renciści, którzy mogą
wybrać najkorzystniejsze zarobki
z 20 lat poprzedzetjących zgłosze
nie wniosku o emeryturę . W ten
sposób mogą przeliczyć swoją
emeryturę lub rentę ·
- Wpłynęło już do nas bardzo dużo wniosków, wiem, że wiele
zakładów pracy przeżywa oblęże
nie swoich emerytów - dodał rzecznik Gątkiewicz. - Niestety, wiele
osób odchodzi z kwitkiem, bo ma
problemy z udokumentowaniem
swoich zarobków.

Konstruktor w Zakładach Meu/owych Marian Gryszklewlcz demonstruje karabin " bery'" z wyrzutnikiem granatów.

Piotr KUTKOWSKI

.. .zdecydowałam się na Pilicką .. .
· .. działają szybko i niezawodnie .. .
... mogłam wybrać najkorzystniej zą dla
mnie ofertę...
· .. i na dodatek w soboty i niedziele przy
połączeniach lokalnych mogę rovnawiać
dwa razy dłużej za tę samą cenę
· .. naprawdę dbają o klienta!
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Poradnik dla turysty

Ile dostaniemy za naszą pracę - mężczyzna 39-letni po technikum

JAKIE , BIURO
.
PODRDZY
,
BRAC?
Porady dla wszystkich wyjeżdżających na
wczasy, urlopy. Porad udziela Edward TurkieWICZ - prezes Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki, wieloletni pracownik biur podróży,
założyciel
Krakowskiej
Izby
Turystyki,
wykładowca uczelni i szkół turystycznych.
WyjeZdżając

na urlop za pośred
nictwem biura podróży zawsze
stajemy przed dylematem, z usług
którego biura korzystać . Dylemat
jest tym większy, że biur jest dużo,
natomiast nie o wszystkich
słychać same pochwały. Jest to
naturalne, ponieważ prasa głów
nie donosi o wypadkach, potknię
ciach biur, natomiast mało jest artykułów chwalących któreś z biur,
ponieważ uznawane jest to za autoreklamę. Nie ma natomiastopracowanych kryteriów dotyczących
rankingu biur podróży. Jest to raczej niewykonalne i niezbyt celowe.
W najlepszej sytuacji są ci z Pań
stwa, którzy mogą się nazwać
statymi klientami. Znają swoje biura, poznali wszystkie kruczki sto-

Mężczyzna może

sowane przy zawieraniu umów. W
gorszej sytuacji są ci, którzy nie
dokonali jeszcze wyboru, czyli
współpracę (często przygodę) z
biurem podróży dopiero rozpoczynają lub, co się zdarza, wcześniej
szy ich wybór był zły.
Należy uczciwie powiedzieć, że
nie ma stuprocentowej gwarancji,
że na podstawie
jakiegokolwiek
kryterium wybór będzie optymalny. Czarne owce zdarzają się też
wśród biur podróży.
Wprowadzona od 1 lipca 1998
roku , a obowiązująca od stycznia
1999 roku ustawa o usługach turystycznych określa warunki świad
czenia usług turystycznych. Ustawa wprowadza między innymi
obowiązek posiadania odpowiedniego zabezpieczenia przez biuro

bez koszuli

Gorący

spór

17

Emeryt przy kasie (V)
Tym razem dowiemy

się,

jak

może wyglądać przyszła emerytura 39-letniego mężczyzny,

który ukończył technikum i zarabia poniżej średniej krajowej.
Pan Krzysztof skończył technikum . Przez dwa lata odbywał
służbę wojskową. Pół roku po jej
zakończeniu rozpoczął pracę. Do
końca 1998 roku przepracował w
sumie 16 lat, zarabiając w tym
czasie przeciętnie około 0,9 śred
niej krajowej płacy. Przez pół roku
był bezrobotny i pobierał zasiłek .
Zakładamy, że w dalszym ciągu
swojej zawodowej kariery pan
Krzysztof będzie dostawał śred
nią krajową i przed 50 rokiem ży
cia przez dwanaście miesięcy pozostanie bez pracy.
Wykres pokazuje, ile może wynieść emerytura pana Krzysztofa
w zależności od tego, w jakim
wieku zdecyduje się przejść na
emeryturę oraz czy przystąpi do
funduszu emerytalnego, czy teź
nie.
(jap.)
J utro symulacja emerytalna
dla kobiety 49-letniej p o s tudiach.

podróży w przypadku niewywiąza
nia się z warunków zawartej umowy. Głównie dotyczy to kosztów
powrotu uczestników wycieczki, w
przypadku niemożności wywiąza
nia się z tego obowiązku przez
organizatora oraz ewentualnego
zwrotu wpłat wniesionych przez
klientów, w przypadku niemożno
ści wywiązania się z umowy.
Zabezpiecza to przynajmniej
podstawowe interesy klienta. Mimo że ustawa obowiązuje od stycznia 1999 roku, problem wyboru
biura podróży nadal pozostanie,
gdyż ustawa załatwia sprawy generalne, a życie uczy, że diabeł
tkwi w szczegółach . Pozostaje
również problem rzetelności i solidności organizatora.
Jest kilka zasad, których przestrzeganie powinno zminimalizować Państwa ryzyko:
1. Korzystanie z usług biur
będących członkami Polskiej Izby
Turystyki bądź Regionalnych Izb
Turystyki.
2. Korzystanie z usług biur, które
mają pozytywną opinię na rynku .
3. Korzystanie z opinii krewnych,
znajomych , przyjaciół korzystających z usług biura. Należy
jednak pamiętać, że nie we wszystkim zgadzamy się ze znajomymi
bądź rodziną. Różnice w podchodzeniu do niektórych problemów
powinniśmy brać również pod
uwagę przy ocenie biura.
4. Ryzykiem jest korzystanie z
oferty biur istniejących na rynku
sezonowo bądź okazjonalnie, nie
mających rejestracji prowadzonej
działalności, a na dodatek jako jedyną formę reklamy, stosujących
powielone na ksero kartki z telefonami do wyrwania, rozlepiane na

KOZIO ROŻEC. Warto kontynunowo nawiązane kontakty.
Mogą być bardzo pomocne w dalszych działaniach .
WODNIK. Ktoś pokaże dziś
swoją drugą twarz. Będzie to dla
Ciebie nie lada szokiem. Zrzuć
bielmo z oczu.
RYBY. To, co Cię denerwuje, to
tylko drobiazgi i nie warto poświę
cać im uwagi. Pilnuj tego, co na
dobrej drodze.
BARAN. Nie jesteś stworzony do
manipulowania ludźmi. Więcej
osiągniesz przy pomocy szczero-

słupach .

ści.

5.

Szczególną rozwagę należy

wykazać

w stosunku do biur lub
ofert, których ceny wyrażnie róż
nią się od ofert pozostałych biur.
6. Nie należy z góry przekreślać
oferty nowo powstałych biur, trzeba natomiast większej wnikliwości
przy ich ocenie.
7. Jeżeli biuro zmienia często nazwę bądź adres, należy rozważyć,
czy jest to spowodowane tylko
względami handlowymi.
8. Należy pamiętać, że w turystyce nie ma wyjątkowych okazji.
Wyjątkowość może dotyczyć cen
wyraźnie określonych jako promocyjne lub z ostatniej chwili.
9. Mniej ważne jest, u kogo kupujemy, lecz ważne jest, czyj produkt
kupujemy, szczególnie czy organizator jest z Polski, czy z zagranicy
(konsekwencje takiego stanu rzeczy przedstawię dalej).
Myślę, że tyle na pierwszą lekcję
wystarczy. W jutrzejszym artykule
przedstawię

Państwu

różnicę

między

touroperatorem a agentem oraz napiszę, co naJeży wiedzieć przy kupowaniu wycieczki.
Edward TURKlewlCZ

Przejście

na

emeryturę

67 lat

65 lat

3000

2500
2000

,

1500
1000

500

i

o
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p

o

Tragarz z obnażonym torsem niesie pudło z makaronem w upalny
dzień w Hongkongu. Kilka dni temu
sąd w Hongkongu odrzucił wniosek
pewnej kobiety domagającej się wydania dla mężczyzn zakazu ch0dzenia bez koszul w gorące letnie dni.
Skarżąca. która domagała się od-

szkodowania w wysokości 330 tys.
miejscowych dolarów (ok. 48 tys.
USD) oświadczyła w swym wniosku,
że widok mężczyzny z. obnażonym
torsem jest swego rodzaju seksualną napastliwością - poprzez wrażenie, jakie robią na kobietach pracując czy uprawiając sport.

Czytaj w " Echu Dnia", słuchaj
w Radiu "Kielce" o godz. 15.55 i
19.50.
You look alittle blt nervous.
Ja? Zdeneiv.uNany? Wydaje Ci się.
Yuor hands are shaking alittle
bit.
Może trochę rozdraźniony. Nie
spale m całą noc i wypiłem za dużo
kawy.

o

p

ciemny słupe k - emerytura tylko z I filaru (pan Krzysztof nie przystąp"
do żadnego funduszu emerytalnego)
j asny słupe k - emerytura z I i II filaru (pan Krzysztof wybrał jedno ztowarzystw emerytalnych)

o - wariant optymistyczny, P - wańant pesymistyczny
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BYK. Możesz liczyć na złago
dzenie problemów zdrowotnych .
Twoje samopoczucie wyraźnie się
poprawi.
BLlŻNIĘTA. Znalazłeś się na jakimś ryzykownym zakręcie . Zwol-

nij troszkę tempo i zastanów się,
co dalej.
RAK. Gdy zamiast deklaracji potrzeba było czynów, okazało się,
że ktoś, kogo uważałes za przyjaciela, zawiódł.
LEW. Czym się denerwujesz?
Wszystkie sprawy toczą się prawidłowo . Czy nie czepiasz się z
przyzwyczajenia?
PANNA. W niezbyt odległej perspektywie podróż okaże się bardziej owocna i pouczająca niż się
tego spodziewasz.
WAGA. W domu pielęgnuj dobrą
atmosferę, bo obecnie to bardzo
się liczy. Możesz założyć różowe
okulary. To pomaga.
SKORPION. Dodatkowe zaję
cia, niestety, bez szybkich korzyści materialnych. Ale poprawisz
swój wizerunek.

STRZELEC. Zmiana układ u sHw
bliskim otoczeniu. Nie przejm~
się , ta roszada bezpośredn io Clę
nie dotyczy.
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FELICJA
Zgót'ako38A
2&-062 SltkOwkaI
tal. 00413<48-13-42
1"""")1 041 34~14-39

Losowanie!
Z godnie z regulaminem zatwierdzonym przez Izbę S karbową w
Kielcach uczestnicy (posiadacze kart i kuponów konkursowych)
ko nkursu "FELICJA I TY" mogą wziąć udział w losowaniu nagród. Podpisane karty k onkursowe (imię, nazwisko, adres oraz
wszystkie kupony) należy d o starczyć os obiście lub przysłać do
18 maja 1999 r. (decyduje data wpływu) do Biura Konkursów
"Echa Dnia", ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Losować będziemy "skodę felicię" oraz nagrody niespodzianki.
UWAGAI
W losowaniu nagród wezmą udział tylko podpisane karty konkursowe.

You over-dosed on caffeine.
Może troszeczkę .

Calm down, go home, take a
n ap and everything will go back
to normaI.
Chyba masz rację, pójdę
strzelić sobie drzemkę do domu.
After a nap you will be yourself
again.

2

13

~s...._

Angielski bez problemu
Fot. PAP/CAF

w wieku:

Co ja bym bez Ciebie zrobił.
That's very kind of you to
say.
Ostatnio bardzo źle sypiam.
Maybe you're sick?
Nie, to raczej nadmiar pracy.
You should take a vacation.
Zaraz jak skończę to, nad czym
teraz pracuję, wyjadę na tydzień w
góry.

POZIOMO: 1) rower w torbie, 5
wielki gwóźdź ciesielski, 6) bU~
draka,
7)
ROZWIĄZA
KRZYŻÓWKI - instrument muzt
czny, 11) mufla, .12) rodzina ~
kówek licząca około 3 tysięcY gatunków, w Polsce występuje oi~
60 gatunków, 13) dzieło H0me:.
PIONOWO: 2) ryś stepowy, 3)
radca króla Pńama, 4) d~!
dziny panującej, 7) dzielnica v-'
na, 8) Quinn, aktor amerykar\SfO.eerodzina waleni - zębowcóW, 10)
gancki strój kobiecy.
(M.C •

Rozwiązanie krzyżówki (Wf3l

poziomo) prosimy przesytaćJ!
adresem redakcji "ED" wytą . •
n kartach pocztowych w termi/1f!1.,
dni od daty numeru. po~~
prawidłowe odpowiedzi roZJ<P'"
my nagrodę książkową. Na
z rozwiązaniem należy
"Krzyżówka nr 112".
. gO
Rozwiązanie krzyżówki ~r

POZIOMO: przekąs, pirai'"
seppuku, apaszka, węzełek,
żka .

PIONOWO : pepesza, zd~
kontusz, szaruga, piętno , s
kiecka.
Rozwiąznie główne : AP,,"

sJP

7 maja 1999 r.
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pokonać przestrzeń

W ofercie - promocyjny pakiet ubezpieczeniowy AC/OC/NW w DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe
za 1425 złotych, uprawniający jednocześnie do 40% zniżki przy ubezpieczeniu mieszkania.

Dobry wybór
• Gróiec - TONG HEUNG POLSKA, ul. Laskowa 29A, (0-48) 8643061 • Kielce - EURO-AUTO, ul. Krokowska 161, (0-41) 3664472
- POLMOZBYT AUTO KIELCE, ul. l-go Maja 191, (0-41) 3455771 • Nowe Miasto n/Pilicq - LEO, ul. Armii Krajowej 3, (0-48) 6741131
• Opatów - PHU J. Ciarnaga, ul. l-go Maja 66, (0-15) 8682205 • Ostrowiec Świętokrzyski - EURO POLMOZBYT, Oś. Słoneczne 41,
(0-47) 2476840 • Radom - CORTES , ul. Sobieskiego 23, (0-48) 639643 - SATAL, ul:1905 Roku 49, (0-48) 3627471 • Skarżysko
Kamienna - POL SKAR, ul. Piłsudskiego 2, (0-41) 2539928 • Stalowa Wola - AUTO KOMPLEX, ul. Niezłomnych 68, (0-15) 8423764
- POlSERWlS, Al. Jana Pawła II lO, (0-15) 8444868 • Starachowice - POSiCZ POLMOZBYT, ul. Krzosa 27, (0-47) 2747626 • Staszów
- POLSERWIS, ul. Krokowska 51, (0- 15) 8643024 • Tarnobrzeg - AUTO KOMPlEX, ul. Św. Barbary l, (0- 15) 8221627
Szczegółowe

informacje mogą Państwo otrzymać pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800 120 500 oraz w internecie: www.daewoo.oom.pl
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Unikatowa karta magnetyczna osiągnęła na giełdzie
kolekcjonerów cenę 300 złotych. Szybko znalazła nabywcę.

KAR,.A
Takich kolekcjonerów jak państwo Basajowie w Radomiu
jest niewielu. Od dwóch lat zbierają zużyte telefoniczne karty
magnetyczne. Dziś mają ich ponad 700. Kolekcja zawiera
zwykłe karty, ale i takie, których w Polsce jest tylko kilka.
Zgodnie przyznają, że do swoich kart nie przykładają wię
kszej wagi, ale mówią, że są w kraju ludzie, którzy za unikatową kartę zapłaciliby wiele.
Telefony na karty magnetyczne
w Polsce ponad trzy
lata temu. Z chwilą, gdy po kazała
s ię pierwsza karta , pojawili się
zbieracze. Niektórzy zamienili kolekcje pocztówek czy znaczków
właśnie na karty. Rosła liczba aparatów telefonicznych, wi ęc potrzeby klientów były coraz większe .
Początkowo drukowano nic nie
zna czące sztuki. Póżniej Telekomunikacja Polska SA wpadła na
pomysł wydawania kart z nadrukiem reklamowym . To dało
początek ich kolekcjonowania. Zaczęto wzorować się na innych państwach i aby uatrakcyjn i ć ich
wygląd , zaczęto produkować karty z wizerunkami miast.
Dzi ś kolekcjonerzy mają nawet
swój katalog. Raz w roku mogą w
nim obejrzeć i przeczytać o .karcianych· nowościach na rynku .
Można dowiedzieć się , gdzie
sprzedawane są trudno dostępne
karty. W Gliwicach i w Warszawie
są specjalne sklepy, gdzie zaopatrują się zbieracze. W Łodzi są
organizowane targi i wystawy,
podczas których każdy może się
wymienić lub sprzedać coś ze
swojej kolekcji.
pojawiły się

Jesteśmy

- mamy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Polskie lepsze
niż zagraniczne
Karta ma wysoką cenę , gdy jej
wydania był niski. Na
giełdach unikaty osiągają od 100
do 400 złotych . Im mniej osób posiada kartę , tym jest ona bardziej
cenna. Wśród kolekcjonerów najnakład

ARZE

tej pory unikaty, którymi mogę

Te z

historią

się

pochwalić.

Jarosław Basaj nie przywiązuje
zbyt dużej wagi do swojej kolekcji.

Jednak do niektórych kart czuje
specjalny sentyment.
- Kilka zagranicznych kart dostałem zupełnie bezinteresownie
od znajomego marynarza. Mamy
okazy, których w Polsce jest kilkaset tys ięcy, a my z żoną jesteśmy
do nich bardzo przywiązani - pow i edział pan Basaj .
Zdaniem kolekcjonerów, dobry
zbieracz to ten , kto ma unikatową
kartę w trzech rodzajach. Czyli z
tym samym wizerunkiem o liczbie impulsów 25,50 i 100.
Prawdziwą bolączką radomskich .karciarzy· jest to, że w Ra-

Innym razem koleżanka pani
Joli przynosiła karty magnetyczne, w zamian chciała długopisy
reklamowe , których była zbieraczką.

Na niektórych kartach w kolekcji państwa Basajów są jeszcze
impulsy, dlatego pan Jarek wspomina chwilę , gdy miał potrzebę
zatelefonować , a nie m i ał pienię
dzy. Z kieszeni wyjął 20 kart i po
kolei je sprawdzał , aż w końcu
znalazł kilka impulsów.

Nie ma ceny
Biorąc pod uwagę cały zbiór państwa Basajów, można powiedzieć , że

wart jest kilka tysięcy
Oni sami,
choć twierdzą, że zbierają tylko dla przyjemności i wtedy, gdy nadarzy się ku temu okazja, to zapewniają, że
nie ma takiej ceny, aby
wykupić od nich całą
złotych.

kolekcję ·
- Papież, o którym już
wspominaliśmy,
jest

wart

minimum 150
Niewiele osób
w Polsce może pozłotych.

chwalić się też katedrą
Włocławku . My da-

we

liśmy

ście

dumni

papieża

Pierwszą okazjonalną kartą majaka ukazała się w Pol-

Zdięcia

za nią kilkanainnych kart. Dużo

na giełdzie kosztują
seryjnie wydawane karty. Posiadamy kilka
serii
niskonakłado
wych - zachwala swoje
zbiory pan Jarek.
Najbardziej popularP.l\fazur nymi kartami są te z wi-

dokami zabytków i miast. Z naszego regionu wydano już karty
z Kielc, Jędrzejowa, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskie
go, Iłży i Szydłowca . W Radomiu dotychczas ukazała się tylko .crime - stoppers· , ale zapotrzebowanie na nią było bardzo
duże ze względu na program
realizowany przez policję . Telekomunikacja Polska wydała kolejny nakład i w ten sposób
automatycznie jej cena wśród
kolekcjonerów spadła .
Pan Jarosław wraz z żoną wpatrują się w swój bogaty zbiór i
zgodnie stwierdzają, że te karty
za kilka lat nabiorą ogromnej wartości. Nie noszą się z zamiarem
sprzedaży kart . a w miarę możli-

wości wciąż pragną powiększać
kolekcję. Dla nich widok koloro-

wych papierków jest przyjemny.
Zbieranie traktują jak swoje hobby. Nie wykluczają, że '/I
przyszłości może będą chcieU
zarobić na swojej kolekcji.
- Może przyjdą gorsze czasy i
nie będziemy mieli pracy i chleba, to wtedy znajdziemy kupca i
je sprzedamy, a na razie fajnie
mieć świadomość, że posiada
się w domu drogocenny unikat·
powiedziała pani Jola.
Na ostatniej giełdzie w Łodzi
najdroższą kartę sprzedano za
300 złotych . Po prostu brakowaIo
komuś do kolekcji.

gnetyczną,

sce, była ta z wizerunkiem papieża
w Częstochowie . W wyniku
małego wówczas doświadczenia
producentów, powstała z wadami.
W Radomiu naj prawdopodobniej
jedynymi posiadaczami takiej karty są państwo Basajowie. Zgodnie
tw ierdzą, że nie ma żadnej ceny
na ich kolekcję .
- Wszystko zaczęło się na studiach , gdy często dzwoniłem do
'domu i do swojej dziewczyny - zaczyna opowi adać Jarosław Basaj .
- W akademiku był tylko telefon na
karty, więc nigdy ich nie wyrzucałem, bo rywal izowaliśmy z kolegami. Gdy kończyły się studia, niektórzy koledzy podarowali mi je. W
ten sposób zebrałem około 50 i
przykro byłoby mi wtedy ich się pozbyć . Póżniej znajomi donosili kolejne. Teraz mamy ich tak dużo cieszy się pan Jarek.
Dziś kolekcja pana Jarosława i
jego żony Jolanty liczy sobie
ponad 700 kart. Oboje twierdzą,
że trzeba poświ ęcić kilka godzin
na policzenie ich wszystkich.

wyższą cenę mają niskonakłado

we, pierwsze karty produkowane
w Polsce. Dla zbieraczy są one o
wiele cenniejsze niż zagraniczne.
Dla przykładu japońska karta
osiągnęła
na kolekcjonerskich
giełdach cenę najwyżej 70 złotych .
Podobnie było z syryjską i brazylijską. Najtańsze karty zagraniczne pochodzą z Włoch i Niemiec.
Mimo iż niektóre mają atrakcyjny
wygląd , to można je nabyć już za
20 złotych .
W Radomiu istnieje kiosk, w którym sprzedawca, mając świado
mość, że posiada n iskonakładową
kartę , celowo podbija cenę lub nie
wprowadza jej do obiegu. Tak było
w przypadku, gdy na rynku pojawiła się karta .crime - stop pers· .
Jej cena urzędowa wynosiła wówczas 6 zł za 25 impulsów. Nieuczciwy sprzedawca wycenił je kolekcjonerom za 15 zł.
Często na cenę karty wpływa
wiele szczegółów. Te sprzed
dwóch lat mają szeroki czarny pasek po odwrotnej stronie obrazka.

domiu zbieraczy jest tylko kilku .
Mówią, że nie mają szans, aby
równać się z ludżmi z Warszawy
czy ze Śląska. Tam kolekcjonerzy mają większą możliwość wymieniania się między sobą oraz
handlowania unikatami. Są w
Polsce osoby, które posiadają 2
tysiące kart.
- My w Radomiu rzadko mamy
możliwość zdobycia jakiejś wartościowej karty. Często znajomi
przynoszą nam coś nowego, ale
bywa, że trzeba dać coś w zamian. Zdarzają się więc przypadki , gdy
oddajemy
komuś
przysługę , aby zdobyć poszukiwaną kartę . Zbieramy pocztówki,
aby póżniej wymienić je na kartę .
.Nigdy nie płacimy wysokich pieniędzy, aby wejść w posiadanie

d;j~i~I:;~~~; firmy
Nasze zaangażowanie we współtworzenie Państwa sukcesów
wykracza daleko poza ramy standardowej oferty bankowej.

USŁUGI

DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:
Prowadzenie rachunku:
• atrakcyjnie oprocentowany rachunek bieżący i pomocniczy
7,50 % w skali roku przy saldzie powyżej 20.000 PLN
• rachunki bieżące i terminowe w walutach. m.in. EURO. DEM. USD
• karta płatnicza Visa Business
Kredyt:
Szeroka gama atrakcyjnych produktów kredytowych.
w tym m. in . kredyt w rachunku bieżącym. faktoring.

jakiejś rzadkości.
Państwo Basajowie mają

telefon w domu , a mimo to są chwile, gdy niezbędna jest karta .
Wtedy kupują w kiosku i dzwo, nią. Nigdy jednak nie kupują karty, którąjuż mają w swoj ej kolekcji. Zdarzyło się, że pan Jarosław dostał na urodziny kartę
od swojej koleżank i. Zapłaciła
ona 50 zł za kartę , która przedstawiała starą lokomotywę . Jak
się póżniej okazało , była to rzadkość wśród kolekcjonerów. Teraz jej wartość jest trzykrotn ie

Produkty rozliczeniowe:
• kompleksowa obsługa handlu zagranicznego na całym świecie
• tanie rozliczenia krajowe. m.in. ZUS
• ekspresowa realizacja zleceń
Office banking

•
BW Ił

większa .
- Znałem kiedyś faceta , który po

prostu zb i erał na wino - wspomina pan Jarek. - Pos i adał ki lkanaści e unikatowych kart. Było mu
oboj ętne , co z nimi zrobi, w i ęc
dałem mu kilka groszy i mam do

Galeńa

wspólnych sukcesów

,~\--~,.4.t .(POL .
- Wiemy, że mamy około 400 kart
polskich, j akieś 180 zagranicznych, a reszta to te, które się powtarzają. Takie są na wymianę lub
na sprzedaż - mówią państwo Basajowie.
W bogatej kolekcji u Joli i Jarosława można zobaczyć seryjnie
wydane karty. Między innymi olimpiada z Nagano, Karkonosze czy

Dodatkowo na niektórych znajduje
widoczny napis TP SA.
Kosztuj ą znacznie więcej.
Jak mówią kolekcjonerzy, w Polsce jest tylko jeden punkt, w którym można nabyć wszystkie karty,
jakie ukazały się w naszym kraju.
Nie wszystkich jednak stać na ich
zakup, gdyż ich cena wystawiona
jest w katalogu.
si ę mało

Ihlca, al. a.taIi.... Q/epIiIi" 77
tll./lu 345-71.f1, S45-54-27
II6aIt. II. IieIICb a, ł81. S7Z-S2-12
Jt*aIłw, II. Str.bcb 5, ł81. 3I6-2II.f1

okna I PCV • okna drewniane
• oba dachowe • drzwi ł
tłoaoae • drzwi aluminiowe
• brlllly garaiowe • parapety
RATY

Bank WspóIpr'cKy Regionalnej SA w Krakowie
ODDZIAŁ

w KieIcadt ul.

jagjeł10ńsIca 109. teł. (041 ) 366 03 37. 366 01 62
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. supernowoczesny kredyt Multiwyb6r na kupno Renault Clio od razu stajesz się wlaścicielem samochodu, a płacisz tak, jakbyś go tylko wziął w użytkowanie. Multiwyb6r gwarantuje Ci bardzo atrakcyjne, niskie
Od 222 zł miesięcznie _ przy krótkim czasie kredytowania. Multiwyb6r daje Ci pod koniec 3 mozJiwości spłaty tzw. kwoty balonowej, płatnej wraz z ostatnIą ratą: • spłacasz ją gotówką. bierzesz standardowy
Renault. Partner Renault wykupuje Twój samochód za ustaloną wcześniej cenę - dzięki temu spłacisz pozostalą kwotę kredytu, a ewentualną nadwyżkę przeznaczysz na pierwszą wpłatę na nowy samochód .
.. Masz Renault jak w banku.
www.renault.com.pl
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Motyw konia i myszy
Jak co roku, już wiele tygodni przed maturą działała
giełda
z "pewniakami".
Oczywiście każdy z nich
miał znależć się na 100 procent wśród egzaminacyj.
nychpytań.

Niektórzy nie przywiązywali wagi
do owych przepowiedni, inni na

emat Z próbnej matury
ubiegłym tygodniu 83 abiturientów Liceum Zawodowego nr 1
ZSZ nr 3 w Kielcach przystąpiło do zdawania pisemnego egzadojrzałości.

Tematy z języka polskiego nie były trudne, znaczz matematyką. Przy rozwiązywaniu zadań trzeba
napocić. Za to temat z historii w naszej szkole, był taki sam,
próbnej maturze. Zobaczymy, jak sobie poradziliśmy - wyniki
, I<~n,nv,: n egzaminów już dzisiaj.

wali sytuację Polski dzielnicowej.
Z jaki efektem? Dowiemy się dziś .
IMadl

wszelki wypadek przypominali
sobie zagadnienia w nich zawarte. Była również grupka abiturientów, których ogarnęło szaleństwo kolekcjonowania coraz to
nowszych "pewniaków·. Z nich
czasami koledzy urządzali sobie jawne kpiny. Jedna z dyżu
rujących przy telefonie kieleckich maturzystek zapisała temat z języka polskiego: .Motyw
konia w »Naszej szkapie« ". Dopiero po dwukrotnym przeczytaniu tego, co zapisała, zorientowała się, że padla ofiarą żartu . Z
kolei pewien chłopak przez
chwilę gorączkowo pytał o notatki do tematu: . /Ie myszy zjadło
króla Popiela. Krótka charakterystyka ogona każdej z nich.·
Miejmy nadzieję , że nie wlókł
się w maturalnym ogonie.

flOAD/

Polowanie na

zajączka

ie
bój
si,!"
"

Matury każdy z nas się bał, boi
lub będzłe bal. Dopiero kiedy już
minie napięcie z nią związane,
jesteśmy w stanie śmiać się z
naszych lęków.
Jeszcze dwa tygodnie temu na
myśl o maturze dostawałam nerw0wych dreszczy. W nocy nie mogłam
spać, nie byłam w stanie nic zjeść.
Wszystko to przeszlo w chwili wejścia
do egzaminacyjnej sali.
DosIownie. Nagle dopisał mi apetyt,
a strach odleciał gdzieś daleko.
No właśnie . Strach. Podsycały
go na każdym kroku radio, telewizja, i gazety, gdzie trąbiono na
wszystkie strony o maturach,
dając abituńenŁom dobre rady w
stylu : jak się nie denerwować
przed maturą .Przejdź się , zjedz

lekkie śniadanie, weź chłodny prysznic, nie wpadaj w panikę .. : te
słowa dopadały nas na każdym
kroku i denerwowały straszliwie.
Bo niby jak miałam się odprę1:yć,
gclywszyscy podkreślali, że na pewno jestem pełna obaw, czyli logicznie rzecz biorąc powinnam mieć
do tychże obaw powody. Jeśli się
bardziej bałam , to tylko i wyłącznie
dzięki radiowcom czy telewizyjnym specom, którzy radzili : .nie
myśl o tym całym wydarzeniu".
Momentami czułam się jak zając,
na którego urządzono polowanie,
tylko że byłam , jak inni koledzy
maturzyści , znakomitym .tematem dnia". Horror. I lekka przesada.
fTEAI

poszło

zało się, źe maturzyści nie pisali
dużo , postawili raczej na jakość.
Przeciętna objętość pracy abiturienta Liceum Zawodowego nr 1

i luki wpaspowodowane
Na pół godzigodziną O zjasię przed szkołą i
kolegów, któniewyraźnymi migorączkowo dzieuzyskanymi
siebie "pewniaz języka polskieNic z tego. Okazało
że ża den z nich nie
7";" I
nawet podobny do L -_ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ ____l
które odczytano
wynosiła 5 stron, choć zdarzały się
po godzinie
na ogłoszone tematy zareobszerniejsze.
raczej obojętnie, chociaż
dziewczyny na chwilę doW środę, drugi dzień matur, scepalpitacji serca. Najwięnariusz się powtórzył. Msza,
powodzeniem cieszył się
gorączkowe wyczekiwanie i... siedrugi, który wybrało 59
dmiu uczniów zdających histońę
nie posiadało się z radości - temat
mniej - bo 23 - zdetrzeci, dotyczący polityki zagranisię stawić czoła pierIem:.ln,,,,j Znalazł się jecznej II Rzeczypospolitej był bliź
niaczo podobny do tego, który był
który postanowił dona próbnej maturze. Profesor
wiersza J.
~aIUUWl;Kle,QO. Na temat trzeci
Wiesława Szymańska , autorka tereTl.'kł n,~,~1 nikt.
matu , miała "nosa"! Większość
uczniów zdecydowała się nań pigodzinach pisania
się wrażeniami. Okasać, choć byli i tacy, którzy analizo-

=---

mi się oczy nie rozmazały?

jest

ważne •••

to oprócz matur czas bie- najważniejszego wydla każdego ósmoklaPrzed egzaminami wstęp
do szkoły średniej . Przy_ ·
Ważne być ono powindla niektórych urooznacza jedynie
lrn<'rn:>,n,,, prezentów,
cioć i babć, zaprezenkreacji i fryzury
się staje wieprzesiadywanie u

szcze biskup zrobił niespodziankę . Na mszy przepytano dla próby
dwa pierwsze rzędy bierzmowanych. Jakie powstało zamieszanie, jaka panika i strach! Momentalnie wszyscy zaczęl i z przeję
ciem oglądać swoj e buty.
Gdy niebezpieczeństwo wykazania się religij ną wiedzą minę/o,
można było powrócić do rozmów.
Po stronie chłopaków dało s ię
słyszeć, że wujek Jarek kupił nowe
BMW albo, że chrzestny przyjechał z Niemiec i dał tyle a tyle. Po
stronie dziewczyn co chwila
słyszałem pytania i stwierdzenia:
"Popatrz no czy włosy mam
porządku? Wiesz, byłam dzisiaj u
fryzjera", "A czy dobrze zrobiłam
używając niebieskiego cienia zamiast zielonego?", "Nie rozmazałam się przypadkiem?" jak też
opinie i plotki: "A wiesz, że ta Kowalska to ma taaaki obcas?", "Olka ma nieladny garnitur, Zośki jest
ładniejszy".
Oczywiście są osoby,

które świe
wzorem: "Ta moja stała grzecznie, to te dziewuchy obok tak gadały" - opinia niejednej matki.

ciły

/WICI

zda
zale
a la?

CzY
na
Jeśli

masz dowód osobisty, możesz
od razu założyć KONTO OSOBISTE
w naszym Banku. Zalety?
• pakiet kart bankowych, a w nim
międzynarodowa karta bankomatowa Cirrus za darmo,
• rozbudowana sieć bankomatów,
• związany z kontem limit kredytowy,
• bankofon, by w każdej chwili
kontrolować stan konta,
• korzystne oprocentowanie,
• oraz krajowe ubezpieczenie NNW**,
a teraz dodatkowo: szansa na najwyższej jakości osobisty
komputer SONY VAIO 505 TS 300, jeśli do 31 MAJA 1999 r.
założysz konto i weźmiesz udział

9,5"-

w ZABAWIE KONKURSOWEJ.

Dla aktywnych i pomysłowych
- nagrody renomowanych firm.
Osobiście czekamy na Ciebie!
RegIDnn koria.nu do5tępny we wszysIkIch pIac6wkach Banku.

• oprocentowanie wg stanu na chień 12.04.1999 L
.. NNW przy minimaJoq kwocie wpływu

BEZPŁATNA

na konto - 1000 zł miesięcmie

INFOUNlA:

o 800 120 360

[[f] ICREIWT BAIIIC JIJ ,.sA. '
WSZYSTKO

w

JEDNYM

B A N K U

Centrala Kredyt Banku PSI SA, ul. M. Kasprzaka 2/8, 01 -211 W3IS1:iNta, tel. (t}22) 634 54 00, fax (t}22) 634 5335, telex 824129, 8152ff1, komertel3912~755.
Klelce OddzIał: ul. śniadeckich 33. A . Busko Zdrój, ul. Partyzantów 'ZT. Radom, Oddział: ul. Żeromskiego 43145. fik Białobrzegl, ul. Krakowska 34.
Tarnobrzeg, OddzIał: ul. 1 Maja 6. FIDe: SłaJoIn Wola, ul. Wojska Polskiego 4A, Janów l..ubeIUI, ul. Sienkiewic:za 11; Saudomierz, ul. Rynek 5. Agencja:
Sobów, Sob6w k. Ożarowa.
htIp:J/www.kredylbank.com.pI
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70 lat kieleckiego

rzemiosła

Jędrzejowsko-pińczowski

Oby ich komornicy nie

nękali

specjalny kurs

Ciuchcia dzi,k
za ralunek
Do późnych godzin nocnych
zabawa przy ognisku,
na trasie "Expressu-Ponidzie". Co parlamentarzyści
oraz władze pińczowskie i
jędrzejowskie sądzą o ciuchci, cudem uratowanej od
warszawskiego "zaboru".
Czego dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie między kolejowymi ławkami i pieczoną
świnią przy ognisku.
trwała

Wsiąść

do

pociągu

(nie) byle jakiego ...

Fot. A. Piekarski

Jubileusz

siedemdzie-

sięciolecia świętowali wczoraj kieleccy rzemieślnicy. Po
mszy świętej w bazylice ka-

tedralnej, podczas której poświęcono sztandary, spotkali się w koleżeńskim gro- .
nie. Wspomnienia z różnych
okresów działalności przywołał senior kieleckiego rzemiosła Władysław Wachala.
Wieloletniemu prezesowi Izby Rzemieślniczej jej człon
kowie odśpiewali gromkie
"Sto lat".
Izba Rzemieśłników i Przedsię
biorców w Kielcach zrzesza trzy i
pół tysiąca członków. W zakładach
i firmach rzemieślniczych szkoli
się ponad sześć tysięcy uczniów, a
każdego roku Izba wydaje około
dwóch tysięcy czeladniczych dyplomów.
- Rzemiosło w kraju nie jest dostrzegane - uważa prezes Izby
Rzemieślników i Przedsiębiorców

w Kielcach Krzysztof Orkisz. Oddłużane są huty, wielkie przedsiębiorstwa,
a rzemieślnikom
przysyła się komorników.
O tym, że sytuacja ta powinna
ulec zmianie, przekonany jest poseł Henryk Długosz. - O tym, że
małe i średnie przedsiębiorstwa są
motorem gospodarki, nikogo nie
trzeba przekonywać, one wytwarzają siedemdziesiąt procent produktu krajowego brutto - mówił
wczoraj poseł Dlugosz, życząc
rzemieślnikom : .Oby was więcej
komornicy nie gnębili·.
W rzemieślniczym święcie uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz miejskich z wiceprezydentem Markiem Piotrowiczem i
wojewoda świętokrzyski Wojciech
Lubawski. Kilkunastu przedsiębio
rców zasłużonych dla rzemiosła
otrzymało dyplomy. Zanim biesiadnicy zasiedli do posilku, wspólnie z duszpasterzem kieleckiego
rzemiosła księdzem prałatem Edwardem Chatem odmówili modlitwę .
lWi DaJ

Przemarsz z rzemieślniczymi
sztandarami przed kielecką katedrę·

Para buch, koła w ruch - i sprzed
dworca Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej ruszyła ciuchcia . Express-Ponidzie· w specjalny kurs
w ramach promocji i podziękowa
nia dla wszystkich, którzy przyczynili się do uratowania zabytkowego parowozu przed .zaborem" do Środy Wielkopolskiej

OKNA,DRZWI

FASADY
Z ALUMINIUM,
PCV

I

Radom, ul. Partyzantów 5(7
tel. (048) 363-35-21 (22)

Zwracam się z prośbą
do osób,
które w dniu 6.05.99 r.
około godz. 13.30 widziały
kolizję samochodów

PEUGEOTiTlCO
na skrzyżowaniu ulic
Warszawskiej
liX Wieków Kielc
o kontakt telefoniczny
0604279934

f

do

Zdjęcia A.

Senator Suchański z posłem

Słomskim

Piekarski

w historycznej ciuchci.

pińczowskich

bryczek ...
20 km/godz., pół tony węgla, 30
km przez gminy Jędrzejów, Kije,
Imielno, przez 7 mostków i ciuchcia dojeżdża do Pińczowa. Na peronie czekali gospodarze, m.in.
starosta Andrzej Guzera i burmistrz Andrzej Handlarski. Był
również poseł Mirosław Pawlak w
mundurze strażackim, który zagarnął część gości do bryczek na
zwiedzanie miasta. Poseł Słom
ski, miłośnik lotni, udał się na rekonesans .czy przy okazji można by
polatać· . A parowóz na stacji cały
czas pod parą... gdyż nie można
inaczej. Przecież to jeżdżąca .bomba·, 11 atmosfer wewnątrz kotła ,
a gdyby chcieć to i 100. Ale wtedy
wybuchnie - zdradzili kolejarze.
Do Umianowic pojechał już komplet wycieczkowiczów: połączone
siły

(zgodnie z decyzją warszawskich władz Kolei Dojazdowych) . Wrzuciwszy uprzednio
do skarbonki grosik na dalszy
rozwój kolejki w trasę wyruszyli
m.in.: poseł Andrzej Słomski ,
poseł Waldemar Bartosz, senator Jerzy Suchański , Anna Piasecka - wojwódzki konserwator
zabytków, przedstawiciel warszawskiej kolei Maria Molak,
Jacek Sulek - dyrektor gabinetu wojewody, starosta jędrzejo
wski Tadeusz Świerczyński,
burmistrz Henryk Michałkie
wicz . Ci z gości, którzy po raz
pierwszy jechali kolejką, byli
zachwyceni. Jackowi Sułkowi
podobały się malownicze pejzaże za oknem . - Można się
zrelaksować, bo to i sarenka, i
bocian na łące ; świetny bigos w
bufecie, chyba poproszę o
dokładkę - mówił poseł Słom
ski. - A jak wolno jedzie - zachwycał się senator Suchań
ski. - Byłem szybki w sprincie,
chyba bym ją przegonił - przechwalał się . - A ja byłem szósty
w województwie w rzucie
młotem - nie chciał być gorszy
starosta Świerczyńsk i.

WOEX - STOLARKA

Przez 7 mostków

pińczowsko-jędrzejowskie .

ParoloVóz prowadzil sam senator
Suchański, który powiedział nam
potem: - Goręcej tam niż w Senacie, ale trzeba było jechać, teść był
kolejarzem.

o ciuchci
na

poważnie ...

Zapytaliśmy posłów i władze o
ich opinie, pomysły odnośnie
programu ratowania parowozu i
utrzymania kolei dojazdowej.
Wszyscy byli zgodni w dwóch
sprawach : - . Express-Ponidzie·
to żywa reklama województwa
świętokrzyskiego i wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby go
uchronić przed likwidacją - powiedział senator Suchański , który wcześniej w sprawie parowozu
skutecznie interweniowal w Ministerstwie Transportu .
- Ta kolejka nie może funkcjonować w dotychczasowych strukturach PKP, potrzebna jest inna
jednostka organizacyjna - stwierdził poseł Bartosz .• Poseł od nikogo pieniędzy z kieszeni nie wyciągnie, może tylko podsunąć
sposób ich zdobycia, np. z programu Unii Europejskiej , ja na
pewno to zrobię·.
Posel Słomski podpowiedział
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Jacek Sułek (notabene ro-

dem jędrzejowianin - przyp. red.)
Ministerstwo Edukacji. Wszysq
. też uważają, że potrzebne są
większa reklama, odpowiedl1l
marketing, połączenie wysilków
województwa, Pińczowa i Ję
drzejowa . .
- Czekamy aż Stowarzyszenie
Sympatyków Kolejki poprosi nas
o udzia] w nim, a my go wtedy
wesprzemy jako strukt urę pozarządową - to głos starosty piń·
czowskiego Andrzeja Kozery.
Konkretnąjuż pomoc w postao
oczyszczenia pasów przecIwpożarowych przy torach obieCUje
wójtlmielna Zygmunt Brzeziński,
a burmistrz Jędrzejowa Henryk
Michałkiewicz obiecuje nie pobierać podatków od nieruchomości , Burmistrz Pińczowa Andrz~
Handlarski deklaruje kupno wę
gla i opłacenie rachunku za remont na rzecz kolejki.
Przysłuchuje się temu przed:
stawicielka warszawskiej dyrektJ
Maria Molak. Zapytana potem
przez nas o swoją opin ię i datę
sprywatyzowania kolejki poWle"
działa : - Prywatyzacja będDe
przesunięta na czwarty kwarta!
Ja tu was wszystkich ze ŚWięto
krzyskiego rozumiem, ale oby te
glosy nie zamilkły po dzisiejszym
spotkaniu.
I już na wesoło.

Umianoice - ognisko
i pieczona

świnia

A na trasie w UmianowIca
czekają już rozpalone ognJs o

grochówka i jako główna
pieczony, kręcony na
niak; wszystko nn'vO,OlO'NQ'przez pracowników j
wskiej kolejki. Muzyka i
niała atmosfera spowodowały,
goście rozbawili się na dobre
Annie Piaseckiej w tańco war •
nie przeszkadzał nawet desZCZ
po prostu tańczyła z parasole!"
nad glową. Poseł Bartosz dl
nie chciał zatańczyć, w ko
zaś prawie nie schodził ze scer
poseł Słomski zajadal się ci::
czoną świnią, .jako że ba[
smaczna i kruchutka". GOSCle
ńczyli długo w nocy, tym ba •
że muzykom towarzyszyła zol
komita wokalistka Hanna Nar
rowa , dyrektor Domu Kultur)'
Pińczowie . Naczelnik kolejki E
ward Choroszyński wyda wa1 :t
zadowolony z imprezy; na SzC"
gólnie szczęśliwego Wyglą
kiedy wjechał wśród goŚCI .
koniu.
- Musimy przekroczyć ba
20 tysięcy wycieczkoWiczol
zrobimy to, wierzę, że i meGO
nam w tym pomogą, tak jak
chczas - powiedział na cZ~
Choroszyński. A zabawa
wyśmienita .

Finał VIII Festiwalu Kultury
Szkolnej "Śpiewogranie" odbył
się wczoraj w kieleckim parku
miejskim. Wystąpiło kilkudziesięciu solistów i zespoły. Imprezę przygotowało Centrum Muzyczne "Vanax".

Sponsorzy imprezy:
"Belgia" Kielce,
czów, Finna .. Koltech"
jów, "Geomeks" Kielce,
Pol" Jędrzejów, Zakład
Andrzeja Kurka Bodzentyr!'
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Kiedy wrócą pojemniki na plastikowe butelki?

W

"Wichrowe Wzgórze"
Kontynuujemy cykl naszych rozmów przy "głoś
nym telefon ie" nr 368-2219 z prezesami spółdzielni
mieszkaniowych w Kielcach.

Z wielu kieleckich ulic zniknęły pojemniki na plastikowe odpady - sygnalizują nam czytelnicy. W Miejskim Przedsiębior
stwie Oczyszczania twierdzą , że " dzwony" wrócą, jak tylko
pięć instytucji dogada się , w których dzielnicach mają stać pojemniki.
" Dzwony" na plastikowe butelki,

tzw. pety, zabrano między innymi ze

Świętokrzyskiego, Czamowa i KSM.

skorygować

. Pracownicy .Iskry" wychodzą z
godz. 16 - mówi
nasz czytelnik. - Tymczasem
rozkład jazdy autobusów MZK zupełnie nam nie odpowiada. Ten linii nr 8 odjeżdża z przystanku przy
Karczówkowskiej na kilka minut
godz. 16, a linii nr 28 o
Nie sposób na żaden z nich
Czy choć jeden autobus
zakładu około

odjeżdżać póżniej?

z . lskrą" i niena wniosek kierownizakładu dokonywaliśmy kow rozkładach jazdy nie tylko
dwóch wymienionych linii.
też pracownicy mogą
takie propozycje do odpokomórki w zakładzie - ponam zastępca dyrektora
IM/e./skil~ao Zakładu Komunikacji
Zbigniew Piękny. - Nie
sprawdzimy tę inter. Jeżeli istotnie jest taka podokonamy zmian w
Ws,oółloracUliel

leOrIOktnfn,j",

. n7I"~ "I~:_

/N/KAI

telefon" 368-22-19

Tym razem

"

Trzeba

środę " głośny

firmą mamy podpisaną umowę na
odbiór odpadów. Wszyscy musi-

my dogadać się co do miejsca
ustawienia pojemników, a każdy
ma w tym inny interes, my ekonomiczny, a Miejski Inspektorat
Ochrony Środowiska - edukacyjny. Kiedy pojemniki wrócą. nie
wiem, ale na pewno wrócą.

Jeżeli nie wiesz na jakich warunkach administracja powinna
wymienić okna w mieszkaniach,
jeżeli klatka w bloku była malowana wieki temu, dach przecieka, a windy jeżdżą jak chcą, jeśli
budynek jest rzadko sprzątany,

lATAJ

a na osiedlu bezkarnie grasują
piraci drogowi i wandale, to zadzwoń i porozmawiaj o tym z
prezesem swojej spółdzielni
mieszkaniowej , który będzie
dyżurował przy . głośnym telefonie" w redakcji , Echa Dnia".
W środę, 19 maja , w godzinach
11- 12, na pytania kielczan bę
dzie
odpowiadał
prezes
SpÓłdzielni
Mieszkaniowej
, Wichrowe Wzgórze" . Zapraszamy!

INIKAI

Mieszkańcy układają więc plastikowe odpadki w kupki obok śmietni
ków, mając nadzieję, że zmusi to
MPO do ponownego ustawienia pojemników.
W Miejskim'lnspektoracie Ochrony Środowiska odpowiedzialnym
za propagowanie selektywnej
zbiorki odpadów powiedziano
nam , że pojemniki zabralo MPO
pod pretekstem ich mycia i dezynfekcj i. A prawda jest prawdopodobnie taka, że MPO ma
kłopoty ze zbyciem plastiku .
Obecnie firmy przetwarzające
go odbierają tylko biale butelki,
więc kolorowe są prasowane i
skladowane przez Przedsiębio
rstwo Gospodarki Odpadami
Komunalnymi.
Dyrekcja MPO podaje jednak
inny powód zniknięcia ,dzwonów'. - Część pojemników zostala zniszczona przez wandali ,
np. spalono je - mówi Jerzy
Tecław. - Zabraliśmy więc wię
kszość " dzwonów· i magazynujemy je u nas do czasu, jak zostaną ustalone nowe miejsca
ustawienia . •Dzwony· mamy w
Kielcach od okolo dwóch lat, nabraliśmy

więc

doświadczenia,

wiemy gdzie pojemniki na plastiki
'nie będą stały, bo nie szanowano
ich albo niewiele odpadów do
nich wrzucano. Nie są ustalone
miejsca , gdzie ponownie ustawimy pojemniki, są propozycje, aby
było to tylko jedno osiedle. Nie
powiem które, gdyż będą naciski
od innych spółdzielni. Ustawieniem pojemników jest zainteresowanych pięć instytucji - oprócz nas
Urząd Miasta, PGOK, spółdzielnie
mieszkaniowe oraz "Recykling
Centrum System', z którą to

Pamiętaj , aż

95% Twojej

składki

emerytalnej musi być ulokowane

w Polsce. Warto więc wybrać BANKOWY. Co go wyróżnia?

Olbrzymie umiejętności w inwestowaniu pieniędzy w naszym kraju: podstawą
BANKOWEGO są dwa najstarsze polskie bankI - PKO BP i Bank Handlowy w Warszawie SA.

,

Jaka inna instytUCJa zna polski rynek lepIej ?d nich?

maja sesja Rady Powiatu
eleckiego

bezpieczeństwie

ich fundusz emerytalny to dobry sposób oszczędzania własnych pieniędzy na emeryturę·

zdrowiu
Sesja Rady Powiatu odbędzie
20 maja 1999 r. o godz. 10 w
konferen cyjnej Święto
Urzędu WojewódzI. IX Wieków Kielc 3

kl·

POrządku obrad przewiduje
. m.In. informacje o stanie bez-

munikał

licji

Te dwa banki od zawsze zajmują się bezpiecznym inwestowaniem pieniędzy, dlatego

pieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie powiatu kieleckiego, podjęcie uchwał w
sprawach : zatwierdzenia zmiany statutu Specjalistycznego
Szpitala
Położniczo-G ineko
logicznego i Noworodków w Kielcach oraz odwołanie rady
społecznej i powołan ie nowej,
zatwierdzenia zmiany statutu
Międzyzakładowego

wadzącego bankową obsługę
budżetu powiatu, nadanie liceum Ogólnokształcącemu w

Karola

imienia Kardynała

Wojtyły.

Spotkaj się z naszym PrzedstaWIcIelem I podpisz umowę .

Ośrodka

Medycyny Pracy nr 2 w Kielcach ,
odwołanie jego rady społecznej
i powołanie nowej , powołan ie'
Rady Społecznej Powiatowego
Centrum Usług Medycznych w
Kielcach, wyrażenie zgody na
komunalizację na rzecz MiG
Chmielnik
nieruchomości
związanych z Przychodn ią Rejonową w Chmielniku , określe
nie trybu postępowania przy dokonywaniu wyboru banku pro-

Łopusznie

BANKOWY zapewni Ci wysoką I pewną emeryturę·

Otwarty Fundusz Emerytalny
zarządzany

lest przez towarzystwo emerytalne, kt6rego

załozyclelaml są :

\

,
I

\

•
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Imieniny obchodzą:
Paschalis i Sławomir

(~

17 maja jest 137 dniem roku.
Przed nami 228 dni 1999 roku.

• Nagła pomoc lekarska
lekarzy specja1istów
- wizyty domowe pediatrów, chirurgów
intemistów, laryngologów, ort<>pedów, neurologów, badania EKG. Zg1oszenia codziennie w godz. 11 .00-20.00, tel. (041)
331-56-50. WiZy1y domowe w godz. 14.3022.00 (dni powszednie), 11 .00-21.00 (dni woldziecięcych,

ne).

_1m

• Pomoc Doraźna dla Dzieci
D, R. Szczukoccy
- wizyty domowe, gabinet lekarski, teł .
(041) 368-48-91, KieIoe, ul. PoIowniaka 4 m .
25, codziennie: 16.00-22.00, soboty 10.0016.00.
2574199

17.05.1999 r.

Jr/E:lCt=. \

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

KIELCE
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Targowa 18,
tel. 343'()6-21, telJfax 332-4540,
czynne w godz. 7.30-18.00.
TEATRY I KINA
• Teatr im. S. Żeromskiego

- teł. 368-02-93; nieczynny.

• "Romantica"

Telefony
- Strat Miejska: 986, 368-75-15 (czynne
po godz.
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.0022.00: Śtódmieście - 67-60-13, dworzec PKS:
366-01-10, os. $więtokrzyskie: 331-1541;
Pomoc Drogowa: 366-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto: 991, Pogotowie
Gazowe: 331-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan.: 994, c.o ., Elektryczne RPGM: 361 -1 833, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni p<>wszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy: 331-1647 i 344-30-94, Informacja
PKS: 366-02-79, Informacja PKP: 366-93-28.

RADIO TAXI "EUROPA",
Kielce, tel. 3-611-611, 3-311-311.
www.complex.com.pll-europa.
Właściwy partnerl dr 46397
RADIO TAXI "LIDER",
Kielce, tel. 96-66,
345-88-88,
dr 48327

• "Moskwa"
- ,Kariera Frajera' USA, I. 15, g. 12.1 5,
16.15, .Pleasantville' USA, I. 15, g. 14,20,.
, Lulu na moście' USA, I. 15, g. 18.

dr 48322

- .Amok' pol .. I. 15, g. 17.30, ,Lulu na m0USA. I. 15, g . 19.30.

• "Echo"

RADIO TAXI " OMEGA",
tel. 3!;-{)0-{)00.
dr 49544
RADIO TAXI "EXPRESS",
KIELCE, TEL 366-11,11,
CAŁODOBOWO - EXPRESOWO.

• Galeria BWA
- tel. 344-63-19; Galeria BWA ,Piwnice',
ul. Leśna 7. ,Waclaw Stawecki - retrospektywna wystawa rzetby'. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w soboty - nieczynna. Galeria
BWA ,Na Piętrze' , ul. Leśna 7. ,Małgorzata
Sewewryn - wystawa litografir. Galeria czyr>na od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, w
soboty i niedziele - nieczynna.

• Galeria Fotografii
- ul. Paderewskiego 12. PalMa Marcink<>wskiego, Waldemara Kozuba. Galeria czynna: wtorek-piątek w godz. 11 .00-17.00, soboty
w godz. 11.00-16.00.

dr 49023

Komunikacja

Międzynarodowa

"Omnia",

Kielce, tel. 345-77-43,
345-77-46,

kk 7597

TAI - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza,
ogłoszenia drobne
z gazet "Echo Dnia"
z 3 ostatnich dni,
tel. (041) 94-77.

• Muzeum Narodowe

• Muzeum przy Rynku 3/5
- teł . 34440-14. Ekspozycje stałe :
,Wsp6k:zesna sz1uka ludowa Kielecczyzny'.
Wystawy czasowe: ~ pradziejów regionu
świętokrzyskiego' i ,Kielecczyzna średni<>
wieczna'; czynne codziennie, oprócz poniedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00. W niedziełe wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum Lat Szkolnych S. teromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana
Pawła II 5, teł . 344-57-92. ,Wystawa materiałów biografICZnych i literackich z mIodzień
czych lat pisarza'. Czynne: wtorki, czwartki,
piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w godz.
11-18. W niedzióle wstęp wolny.

• Oddział
- Muzeum H. Sienklewicza w Oblęgorl<u
(Oddział Muzeum Narodowego - teł . 303-0426). Wystawa stała : ,Odtworzony wystrój mieszkania pisarza' oraz ,Wystawa biografoczno..
literacka'. Wystawa czasowa: Fotosy z filmu
pl. .Ogniem i mieczem', Stroje bohaterów
,Ogniem i mieczem'. Czynne codziennie,
oprócz poniedziałków w godz. 10-17. Piątki
wstęp wolny.

• Prywatna
Przychodnia
SpecjaHstów "Omega"
- rejestracja 7.00-18.00, teł . (041) 366-3121 ,3454744.
..203

- wystawy: ,Lalki Dalekiego Wschodu',
redukcyjne', .Lalka i jej g0spodarstwo', ,Ekslibris
dziecięcy". Muzeum
czynne codziennie, oprócz poniedziałków, w
godz. 10-17.
,Modełarstwo

• M~um Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków, ul. Jana PalMa II 6,
teł . 344-92-97. ,ChIoppotskiw Brazyłii' -czyr>na od poniedziałku do piątku i w niedzielę w
godz. 10-15, w niedzielę wstęp bezpłatny.

• Park Etnograficzny
wTokami
- tel. 31-54-171 . Sezon letni: skansen
czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10-17
(wstęp do godz. J6). Wnętrza XIX-wiecznych
chalup, X1X-wieczna apleka, dwór z Sucheóniowa, wystawa rzeżby Jana Bemasiewicza.

• Muzeum Geologiczne
- ul. zgody 21, teł . 361-25-37. Wystawa
stała: ,600 milionów lat historii Gór $więll>

krzyskich', ,SkaIy, minernIy i skamieniaIości
Kielecczyzny". Muzeum czynne poniedzialekpiątek

w godz. 8-15. Wslfp

-lOtTA LINIA, teł . 94-34.

,2

• Postoje taksówek
- osobowe: plac dworcowy: tel. 368-3399, ul. PiekoS2OWSka: tel. 34-515-11, ul. Jesionowa: tel. 331-79-19, ul. Mielczarskiego:
tel. 3664040, ul. Szymanowskiego: teł . 34488-45; bagażowe: ul. Armii Czerwonej: tel.
368-06-68, TAXI Dalnia, ul. Szajnowicza: teł .
368-96-66.

• Apteki
- dytur caIodobowy - ul. Sienklewicza 28,
do godz. 23 - ul. Bp. Kaczmarka 18.

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

• Telefon zaufania w KWP
- Kielce, teł . 34-32-997, pod którym mama
zgłaszać patologie, popeIniooe przestępstwa .

• Zespół Pomocy
Rodzinie przy PZP
- Kielce, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w
i czwartki od 15.00 do 18.00, teł .
(041) 345-08-94 w. 345 codziennie od 8.00 do
14.00.
- terapia rodzin i mał1eństw w sy1uacjach
Iuyzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przeJawiającym lrudnośd emocjonalne, terapia i
poradnictwo dla mIodziety. Uslugi bezp!atne.
poniedziałki

• Punkt Konsultacyjny
do Spraw Uzależnień
- alkoholizm, narkomania - teł . 344-39-86,
w godz. 14.00-18.00.

poniedziałek-piątek

_ y.

- pomogą Ci - zadzwoń, lei. zaufania 366-1741 , poniedziaI<i i czwao1ki w godz. 15.00-17.00.

• Poradnictwo i pomoc
dla rodzin wychowujących
małe dziecko (0-5 lat)
- tel. 346-53-11; poniedziałki w godz.
15.00-18.00.

• Telefon zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - p<>niedzialek-piątek

w godz. 18.00-20.00, tel.

345-73-46 (piątki - r6wniet naOO:mania).

• Młodzieżowy

INNE

- dy2ury specjalistów psychologów i pedagogów w środy i w czwattki w godz. 18-20, tel.
34-463-56.

lEKARSKIE

• BIM
- informacja o prywatnych usIugach medyteł . (041) 342-76-97.

cznych:

- tel. 38-11-251; nieczynne.

- Informacja PKS: 832-23-02, PKP: 83223-74, Tełefon Zaufania KlubuAA: 832-69-96,
Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub 9637, Strat
Miejska: 986, ,Lor: 83241-30.

STĄPORKÓW

JĘDRZEJÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
" ECHA DNIA",
Dom Handlowy "Piast",
plac Kościuszki.(Rynek),
tel, 386-55-09,
czynne: 10-14, czwartek: 9-14,

OPATÓW
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
Biuro Obsługi Prawnej,
ul. 16 Stycznia 28/5,
tel. 86-82-748, czynne 9-17,
• Kino "Studyjne"
- nieczynne.

I Autoholowanie - kraj, zagranica,
tel. (041) 344-21-71 ,
090-26-48-{)6.
dr 48326

• Kino "zdrój"

• Kino "Adria"

OSTROWIEC .
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNiA",
Hotel "Łysica",
al. 3 Maja 13,
teL/fax (047) 265-45-54,
Czynne 10,00-15.00.
Centrum Klub Ostrowieckiej SM,
ul. Wspólna 5, I p" pok. 2,
tel. (047) 62-16-65.
Czynne 11,00-15,00,

• Apteka dyżurująca
• BWA
- Galeria, ul. Siemieńska 54, tel.lfax (047)
263-2048. Nieczynna.

• Muzeum HistorycznoArcheologiczne
- wystawy stałe : ~aby1kowe fajanse i p<>rcelana ćmielowska', ,.poczet królów i ksiątąt
potskich wg M. Bacciarellego'; wystawy czasowe: ,Dzieje Ostrowca $więtokrzyskiego',
~ skrzyni malowanej - potski s!rój ludowy',
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) ze
zbioiów Muzeum Regionalnego w Jaśle, Mistrzowte modelarstwa - Henryk i Tomasz Gryzowie _ Muzeum czynne: wtorek-piątek w
godz. 9-16.30, soboty w godz. 8-14.30, niedziele w godz. 13-16.30.

• Rezerwat i Muzeum
Archeologiczne
w Krzemionkach
- ,Górnictwo krzemienia w neolicie', ,Dwie
podziemne galerie turystyczne', ,Skansen
wioski neolitycznej", ,Muszle i minerały ze
zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa·.
Rezerwat czynny: wtorek-piątek w godz. 9-18,
sobota w godz. 9-17, niedziele w godz. 11-17.

Telefony
- Informacja i rezerwacja biletów PKS: 65-

38-64; autoholowanie: samochody cięiarowe
I autobusy, czynne całą dobę: 65-38-28, Biuro
Turystyczne: 65-23-40.

ECHO-TAXI, tel. 262,11,11,
dojazd do klienta bezpłatny.

• Apteka

Mickiewicza
7.
,Wystawa
- lO-lecie Galerii". Galeria czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w poniedzialki - nieczynna.
przeglądowa

• Apteka
- ul. 1 Maja 34.

• Muzeum im, Orla Białego
- Rajów, ul. SIoneczna 90, teł . 531-331 .
Czynne codziennie: ekspozycja płenerowa caty dzień , ekspozycja w budynku - w godz. 917.

Telefony
-Informacja PKS: 864-23-19, PKP: 64-21·
42, Telefon kryzysowy: 864-30-06, czynny 1622, Pomoc Drogowa: 864-24-00, Pogola"",
Ciepłownicze : 993.

\~

• Apteka
- ul. Askenazego 2.

STASZÓ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECH.A DNIA", ul. Czysta 1
(róg Swierczewskiego),

• KryzySOWY telefon zaufania
- 861·03-72: alkoholizm: poniedziałki i Siody w godz. 17·21; punkt przeciwdziałan ia prz..
mocy: wtorki i piątk i w godz. 16-18; ogólne poradnictwo uzale1nień: czwartki w godz. 16-18
Redakcja nie odpowiada za zmiany w
terminarzach.

panień

wizyJn~

Chory

• Kino "Uciecha"

Cle-KI

13.451
TIk· ta

WŁOSZCZOWA

tyCIe (.
kompu

• Kino
- nieczynne.

STOPNICA
• Kino "Powiew"
- brak terminarza.

SANDOMIERZ
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA",
telJfax 832-10-69,
ul, Mickiewicza 17A19, II p"
czynne 9-15.
• Muzeum Okręgowe Ratusz
- dyrekcja, Rynek 1, tel. 832-22-65; Zamek, tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
poniedzialek w godz. 9-16, we wtorek nieczynne. Wystawa stała : ,Dzieje Sandomierza' - zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatyki, dyplomatyki.
Wśród eksponatów: ,Szachy sandomierskie'
pochodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa
czasowa: ,Dawne i wspólczesne widoki Sandomierza' ze zbiorów własnych muzem.

• Zamek Sandomierski
- ul. Zamkowa 14, tel.lfax 832-38-58.
Czynne: wtorek - niedziela-w godz. 10-17, p<>niedziałek - nieczynne. Wystawy stałe : ,Kuchnia królewska' - zbiór sreber i cyny europejskiej XVII-XIX-wiecznej, ,Gabinet numizmatyczny' - monety polskie od XI do XX wieku, ,H~
staria wzgórza zamkowego w ikonografii',
,Ekspozycja etnografoczna' - prezentuje ku"urę materialną Sandomierzan i Lasowiaków,
,Ekspozycja archeologiczna' - naczynia,
broń, ozdoby z tzw. , Grobu ksią!ęcego' z
Sandomierza - Krakówki oraz cmentarzyska
kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i IV w. n. e. Wystawy czasowe: ,Krocząc
drogami aniolów. Anioły w sztuce i tradycji
judochrześcijańskiej', wystawa pokonkursGwa prac uczniów szkół średnich ,Sandomierz i
Sandomierzanie' zorganizowana przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu i Krąg
Młodych MiIośników' Sandomierza.

• Oddział Muzeum
- ul. Katedralna 5f7, tel. 832-2147. Czynne: wtorek - niedziela w godz. 9-16, poniedziatek - nieczynne. Wystawy stale: .Jazdy do
Sandomierza' - ekspozycja poświęcona
związkom Jarosława twaszklewicza z Sandomierzem.

• Muzeum Historii
Polskiego Ruchu
Ludowego

- ul. Sp6Idziełcza 19, teł. 539-345, czynna:

Wystawa pl.Adam Bień 1899-1998'.

poniedzialek-piątek w godzinach 8-20, soboty

• BWA Sandomierz
- ,Obiekty i kalam grarocznie' wystawa Janusza Cywickiego.

• Muzeum Diecezjalne
- wystawa projektbw oItarza papieskiego.

• Motel Królowej Jadwigi
DAREX - Radio Taxi,
tel. 25-37-378, 96-28.

• Apteka '
- ul. Jana Pawła II 10.

-,Maszwiadomość'U SA,1.15, g .16,1 8 .

- Rynek 719, teł. 832-21-41, godziny otwarcia: poniedzialek - nieczynne, wtorek-piątek w
godz. 10-17, sobota-niedziela w godz. 10-14.

POSTÓJ TAXI
"PRZY DWORCU",
nie pobiera opiaty za dojazd,
tel. 513-705.
balu

• Kino "Pegaz"
- brak terminarza.

• Kino "Belweder"

• Kryta pływalnia
i niedziele w godzinach 10-20.

- tel. 864-23-19; wystawy: Galeria ,Punkr·
,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'
Galeria ,Piwnice' - wystawa amatorskich prac
plastycznych mieszkańców Brelanii. Klub
Osiedlowy - wystawa prac malarskich VIOletty
Kozio/.

- ul. 11 Listopada 15.

PIŃCZÓW

literatury

SKARŻYSKO-KAM.

• Staszowski Ośrodek
Kultury

ZAWICHOST
POŁANIEC

• Galeria BWA "zielona"

KAZIMIERZA WIELKA

- ul. Jana PalMa II 17, teł. 864-33-44; .Pocztówki slaszowskie ze zbiorów Mariana Jakubczyka i Macieja Zarębskiego' , .Adam Bień
- dokumenty, korespondencja , ksią1ki i fotograrlO', amatorskie prace malarskie o tematy.
ce sakralnej Jadwigi KoUarz ze Staszowa Pl
,Przed jubileuszem roku 2000'. Wystawy moma zwiedzać w poniedziałki i czwartki w godz.
12-16.

• Szpital

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

-,Maszwiadomość'USA,1.15,g . 17,19.

- nieczynne.

• Muzeum Ziemi
Staszowskiej

- tel..llP'i-22-81 .

Telefony

ul.

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA", ul. Łazienna 13,
tel. 372,20-20,
czynne 10.00-14.00.

• Kino "Syrena"
- ,Ogniem i mieczem' pol., I.
20.30.

• Apteka

- tel. 868-24-66.

BUSKO

tel. 864-32-58,
czynne 10,14,30.

- ul. tapinowska 2.

• Szpital

• Kino

USŁUGI

Telefon Zaufania

USŁUGI

SĘDZISZÓW
• Kino "Ballada"

Telefony

- nieczynne.

- nieczynne.

• Informacja Gospodarcza

- tel. 832-22-22 i 832-32-03.

- nieczynne.

• Kino"zDK"
balu

• Szpital

• Kino "Kuźnica"

• Dyżury stomatologiczne
- Kielce. ul. Tatrzańska 91 (Uroczysko), S()boty, niedziele i święta - 10.00-20.00, tel.
5600199
(041) 331-80-68.

- ul. Rynek 4

SUCHEDNIÓW

- nieczynne.

• Psycholog, pedagog

• Zabawkarstwa

• Apteka dyżurna

• Kino ,.Jedność"

- apteka ,Krasnal', ul. Kopemika .

- dawny pałac biskupów krakowskicł), pł .
Zamkowy 1, teł . 34423-18. Wystawa czaS()wa: ,Wsp6k:zesne malarstwo polskie', ,Sar>ktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego' ,
,Wnętrza zaby1kowe z XVII i XVIII wieku'.
Skrzydło północne: ,Galeria malarstwa polskiego i sz1uki zdobniczej". Czynne codzier>nie oprócz poniedziałków w godz. 9-16, niedzieła wstęp wolny.

- ,Sandomierz w dawnej fotografii'.

• Wizyty domowe pediatrów

- brak terminarza.

- nieczy'1ne.

wYSTAwY

• Kino "Miejskie"
- nieczynne.

- Sieczko, tel. (041) 331-69-04.

KOŃSKIE

RADIO TAXI "ALFA",
Kielce, tel. 96-22, 344-44-44.

• "Studyjne"
ście'

• WSHP Biblioteka Główna

dr492e7

całą dobę); 368-75-33 (w godz. 7-15,

- DOLBY DIGITAL; ,Operacja Samu m'
pol., I. 15. g. 12, 14, 16, 18,20, .Armageddon'
USA, I. 15, g. 9.45.

• Apteka

• Kawiarnia"W Zamku"
- wystawa pn. ,Stare fotografie Sandomierza'.

- ul. Marszałkowska 17.

- 7 .00-22.00, tel. (041) 331-14-94.

- teł . 34475-00; dzień wolny.

• PI1lA "Kubuś"

STARACHOWICE

f7

-.Blisko I daleko' - wystawa Jurija Sulirn<>wa z KIymu. Mo2na r6wniei podziwiać zbiór
starych zegarów.

Towarzyskie zawody wędkarskie
Polski Związek Wędkarski Kola Nr 1 , Brzana' organizuje 23 maja towarzyskie zawodywędkar·
skie o największą rybę . Zawody odbędą się na rzece Wiśle w miejscowości Bonusowa. Zapisy we
wto",i i czwartRi w godz. 16-18 w siedzibie Kola w Kielcach , ul. Warszawska 34a. Organizator lunduje dla zwycięzców nagrody.

"Kopciuszek"

. Kieleckie Centrum Kultury zaprasza 25 maja o godz. 19 na dutą scenę KCK, na spektakl baletowy Sergiusza Prokofiewa , Kopciuszek' wwykonaniu ,Royal Ballet Flanders'. Bli1sze inferm"q<
i bilety w cenie 70 i 80 zł: Impresariat KCK tel. 344-90-54.
Zawody wędkarskie dla dzieci
Zarządy kieleckich kół wędkarskich Nr 1 , Brzana', Nr 2 .Amur", ,FŁT Iskra', ,FSO PoImo-SHl'
organizują zawody wędkarskie dla dzieici z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Zawody 06będą się na zalewie kieleckim w 30 maja. Rozegrane zostaną w dwóch grupach wiekowych IgIIIpa starsza urodzeni w roku 1985 i starsilorazgrupa mIodsza lu rodzeni w roku 1986 i mIodsil Roz·
poczęcie wędkowania dla starszych o godz. 8, a dla mIodszych o godz. 11 . Zapisy na zawody na
miejscu zbiórki pod hotelem ,Relax', co najmniej na pól godziny przed rozpoczęciem zawoO/1ll
Wędkowanie w obu grupach wiekowych trwać będzie 2 godziny. Dla zwycięzców sponsorzy przewidzieli liczne nagrody oraz slodycze dla wszystkich uczestników. BIi1szych informacji mogą
udzielić zarządy wymienionych kół. Zadzwoń pod nr telefonu 34-522-62, a dowiesz się WSZYSIl<.'"'

~
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"Echo kierowców"

si,
przest,pcó
Strzeż

Rośnie liczba rozbojów na
drogach - alarmują policjanci.
Dlatego Biuro Prewencji Ruchu
Drogowego Komendy Głównej
Policji opracowało wskazówki,
do których powinni stosować
się kierowcy. Ostrożności nigdy
nie za wiele.
Pamiętajcie , że poza terenem
zabudowanym niezależnie od
pory dnia mogą was zatrzymać jedynie policjanci umundurowani.
Przestępcy COfaz częściej wykorzystują elementy wyposażenia
policyjnego, np. lizaki ••koguty" na
samochodach. Przypominamy, że
policjant może użyć do zatrzymania samochodu lizaka lub ręki za
dnia, czerwonej latarki w nocy lub
sygnałów dźwiękowych i świetl
nych radiowozu. Uważajcie szczególnie w nocy. Jeżeli zatrzymuje
was podejrzany patrol, poruszający się samochodem cywilnym, nie przystawajcie. Dojedźcie
jak najszybciej do najbliższego posterunku, patrolu policji lub telefonu w miejscu publicznym i zawiadomcie bezzwłocznie policję o
tym, gdzie i w jaki sposób próbowano was zatrzymać.

Unikajcie zatrzymywania się '/I
odludnych miejscach zarówno Z3
dnia, jak i w nocy. Las, pusty par·
king, ciemna uliczka są zachęlą
dla prZestępców. Jeżeli musicie.
zatrzymujcie się przy oświetlo
nych motelach, marketach, c;IffI"
nych stacjach benzynowych. Ta(l1
najczęściej oprócz obsługi je51
również ochrona.
Na trasie lepiej nie reagował
na sygnaly dawane z innego samochodu o złapanej gumie lub na
autostopowiczów w odludnych
miejscach. Gdy zatrzymamy stę
aby sprawdzić sygnał, przestępCY
zabiorą nam auto. To stary spO"
sób, ale kierowcy nabierają stę
nadal. Uważajmy. gdy jedzi~~
nami wciąż ten sam samOClIV"
Zatrzymajmy się dopiero na crft'
nej stacji paliwa lub przy ~U:
policji. Zamykajmy drzwi ad1
wewnątrz, gdy stoimy w korl<
lub na światłach . Złodziej po ,
błyskawicznie otworzyć drzWI
zabrać naszą torbę czy t~
wiedząc, że nie mamy jak ru
Z miejsca. Bagaże włóżmy do tli"

gażnika.
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Hil dnia
Akcja filmu rozgrywa się w latach trzydziestych w Warszawie.
Po odsiedzeniu sześcioletniego
wyroku .pierwszy kasiarz Rzeczpospolitej" Henryk Kwinto opuszcza więzienie. Postanawia porzucić zlodziejski fach, ale przed-

Komedia sensacyjna, PoIska, 1981.
Retyseria: Juliusz Machulski.
Występują: Jan MachuIski
(na zdjęciu), Witold Pyrkosz,
Leonard Pietraszak, Jacek
Chmielnik.
TVP2, godz. 20.00

f~

TVP 1

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Pan Złota
Rączka (63) - serial kom. 8.20 Gielda
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogo-

dy 8.45 Bajki dla Jasia i innych dzieci serial anim. 9.15 Mama i ja - pr. dia dzieCI 9.30 Domowe przedszkole - pr. dla
dZIeci 10.00 Raven (18) - serial sens.
10.55 Śmiechu warte (pow1.) 11.20
KSlątki, które wstrząsnęły światem :
Tao- Te-Cing 11.40 Telekomputer 12.00
Wiadomości 12.10 Agrobiznes - roln .
pr. inform. 12.25 Kontrasty - świat, ludZIe, pieniądze 12.30 Czas relaksu
12.50 Taksówka Jedynki: Wieczorek
panieński (pow1.) 13.05 Skandal metaWIZYlny, czyli filozofia dla katdego (4)
Chory zdrowy rozum 13.30 Ja i moje tyCle· Kryzys w rodzinie: Rozstajemy się
13.45 Giełd a pracy, giełda sians 14.10
Tik· tak - pr. dla dzieci 14.35 Po prostu
tyCie (30)- serialobycz. 15.05 Czas na
komputer 15.30 Teleexpress Junior - pr.
dla mIodziety 15,40 Rower Blateja - pr.
dla mIodziety 16,30 Moda na sukces
(850). serial obycz. 17.00 Teleexpress
17.25 Klan (221) - telenowela 17,50
Gość Jedynki 18.00 Forum - pr. publicyst [audiotele: opcja 1 - 0-70015011,
opqa 2 - 0-70015012]18.50 Reporter
19.00 Wieczorynka: Zwierzaki - cudaki
19,30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody 20.10 Gliniarz z dfungli (34)senal krym. 21.00 Teatr Telewizji: Jury
22.15 Goniec - tygodnik kulturalny
22.30 W centrum uwagi - pr. infonmacyjno-publicysl. 23.00 Wiadomości oraz
Sport 23,15 Fronda: Satanizm - mag.
23.50 Mistrzowie kina - Carlos Saura:
Ciemna noc - fr. dram. obycz. 1.20 Mistrzowie: prof. dr hab. Antonina Rumiń
ska 1.45 Zakończenie programu

tem zamierza zemścić się na
swym byłym wspólniku Kramerze, przez którego trafił za kr~tki.

11.05 Coronation Street - telenowela
12,00 Sija ognia - serial dok. 12,30 Rzeka klamstwa (4) - pol. serialobycz.
14,00 Szlakiem odkrywców - serial dok,
14.35 Serce Klarity -telenowela 15,30
Program dnia 15.40 Kronika 15.45 Odjazdy 97 - koncert 16.40 Kundel bury i
kocury - pr. poradnikowy 16.55 Mniam mag. poradnikowy 17.15 Temat dnia pr. publicysl. 17,30 Marzenia i karieryrep. 17.40 Na rynku pracy 17,50 Ludzie
i wydarzenia 18.00 Panorama 18.10
Kronika 18.30 Wspólne sprawy - pr. publicysl. 19.05 Marimar - telenowela
20.00 Coronation Street - telenoweła
21.00 To jesllemat- rep, 21 .15 Hobbymag. z pasją 21.30 Kronika 21 .45 Studio sport 22,00 Serce Klarity - telenowela 23,00 Rocknroll i inni - pr. muz.
23.30 Universitas - mag. studencki
23.45 Kocham Cię tycie 0.00 Sija ognia - serial dok. 0.30 Rzeka klamstwa
(4) - serialobycz. 2.00 Zakończenie
programu

POLSAT
6.00 Piosenka na tyczenie 7.00 Kto się
boi wstać? - pr. poranny 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne infonmacje 8,00
Czarodziejka z Księtyca (24) - serial
anim. 8.30 Dziedziczna nienawiść (54)
(powt.) 9.30 tar młodości (704) - telenowela 10.30 Legendy kung-fu (30) serial sens. 11 .30 Młody Indiana Jones
(15) - serial przyg. 12.30 tycie jak po.ker (63) - telenowela 13,00 Idt na
całoŚĆ - show z nagrodami 14.00 Disco
Polo Llve 15.00 Magiczny kapelusz
(32) - serial anim. 15.30 Ręce , k1óre
leczą - pr. Zbyszka Nowaka 16.00 Informacje 16,15 Ja się zastrzelę I (10) - serial kom. 16.45 Dziedziczna nienawiść
(54) - telenowela 17,40 Roseanne
(107) - serial kom. 18.10Allo, A110 (49)serial kom. 18.45 Infonmacje 18.55 Prognoza pogody 19.05 Legendy kung-fu
(31) - serial sens. 20.00 Mega hit Zabójcza broń 3 - film sens. USA 20,50 Losowanie LOnO i Szczęśliwego Numerlla
Iw przerwie filmu] 22,15 A1ly McBeal
(15) - serial obycz. 23,1 0 Wyniki losowania LOnO 23.15 Infomnacje i biznes infomnacje 23,30 Prognoza pogody
23.35 Polityczne graffiti 23.50 tycie jak
poker (63) - telenowela 0.20 Na wagę
ziota - film sens . USA 1.55 Muzyka na
BIS 3.55 Potegnanie

TV POLONIA

;krzydlaci tancerze - serial anim.
rzyg6d kilka Wróbla ĆWirka - se.al
7.35 Niebezpieczna zatoka Przyg 8.00 Kronika 8.10 Z medy.naTY -mag.medycznY 8,35 Mari~nowela 9.25 Czy wiecie, te .. ,
li ok. 9,30 Hobby - mag. z pasją
_~jesttemat- rep. 10.00 KalarielIlduska ~kola walki - film dok.
zy WI8Cle, te... - serial dok.

7.00 Program dnia - W Polonia zaprasza 7.05 Dziennik krajowy 7.30 Droga
do NATO (pow\.) 8.00 Szafiki (pow\.)
8.30 Molly (5) - serialobycz. 9.00 Wiadomości 9.10 Czasy - katol. mag. infonm . 9.30 Sprawa się rypla - pol kom.
obycz. 10.50 XXV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe (powt.) 12,00 Wiadomości 12.15 Wieści polonijne (powt.)
12.30 Klan (216) - telenowela 12.55
Goniec kulluralny (pow1.) 13.10 Czy
nas Jeszcze pamiętasz (pow1.) 13.30
Magazyn połonijny z Wielkiej BrytanII
(powt) 14.00 Fitness Club (16) (pow1.)
14.30 Telewizyjne Wiadomości Uterao.
kie (pow\.) 15,00 Panorama 15.20 Program dnia 15.30 Auto-Moto-Klub - mag.
motoryz. 15.40 Spojrzenia na Polskę
(powt.) 16.00 Klan (216) - telenowela
16.30 Drynda - pr. dla dZIeGI 17,00 Teleexpress 17.15 Sportowy tydZIeń 19.00
Dziennik Telewizyjny - pr. Jacka Fedorowicza 19.10 GoŚĆ Jedynki 19.20 D0branocka: Pomysłowy Dobromir - seril3l
anim. 19.30 Wiadomości 19.55 Prognoza pogody 20.00 Studio sport 20.05
Czarno-blałe i w kolorze: Baza ludzi
umartych - pol. dram. obycz 21 .45
Mała
rzecz a cieszy: Smoczek
tarłoczek , Skórlla banana - filmy anim.
22.00 Wieczór reporterski: Tratwa - rep.
22.30 Panorama 22.55 Prognoza pagody 23.05 Telewizyjna Szkola Teatral·
na 23,30 Rok Chopinowski: Śladami
Fryderyka - rep. z VI Międzynarodowe
go Konkursu Pianistycznego im. F.
Chopina w Szafami 23.50 Spór o Istnie-

Znakomita komedia retro jest pastiszem najlepszych wzorów gatunku.

nie człowieka - rep. Urszuli Sochackiej
0.05 W centrum uwagi - pr. publicys\.infonm. 0.20 Program dnia - Powitanie
widz6w amerykańskich 0.30 Klan (216)
(powt,) 0,55 Przed pielgrzymką: Warszawa - Łowicz - Radzymin - rep. Barbary Sieradzkiej I Urszuli Sójki 1 ,20 Pomysłowy Dobromir (powt,) 1.30 Wiadomości, Sport i Prognoza pogody (pow\.)
2.00 Czamo-białe I w kolorze: Baza ludzi umartych (powt,) 3.40 Mała rzecz a
cieszy: Smoczek tartoczek, Skórka banana (powt.) 3.55 Wieczór reporterski:
Tratwa (powt.) 4,30 Panorama (powt.)
4.55 Prognoza pogody (powt.) 5.00
Biografie: Igor Mltoraj - więzy (pow1.)
6.00 W centrum uwagi (powt,) 6.15
Klan (216) (powt.) 6.40 Być Tatarem pr. Artura Kwietnia

RTL 7
6.00 Zbawca ludzkości - serial kom.
6,25 Zróbmy sobie dobrze - serial kom,
6.45 Autostrada do Nieba - serial familijny 7.35 Siódme niebo - serial familijny
8.20 Savannah - serial obycz. 9.10 Jedyny cel-litanie - bryt. film sens, 11 .10
Wieczór z wampirem - talk show 12,15
Teleshopping 12,50 Zoom - mag, sensacjl 13.20 Autostrada do Nieba - serial
familijny 14.15 Piękna I Bestia - serial
przyg. 15,10 Odjazdowe kreskówki:
Denver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś superldoś, Klejnot snów 16.20 Dziewczyna z komputera - serial kom, 16.45
Potwór z bagien - serial przyg , 17.10
Rodzina Potworniekich : serial kom.
17.35 Trzecia planeta od Słońca - serial
kom. 18.00 Sunset Beach - serial
obycz. 18.50 7 minut - wydarzenia dnia
- pr. infonm. oraz prognoza pogody
19.00 Zoom - mag . sensacji 19,30
Świat pana trenera - serial kom , 20.00
Miłość w rytmie rap - film obycz. USA
21 .40 Prawnicy - serialobycz. 22.35 7
minut - wydarzenia dnia - pr, Infonm.
oraz prognoza pogody 22.50 Videodrome - horror kanad, 0,20 Zoom - mag.
sensacji 0.50 Poflcjanci z Miami - serial
krym. 1.35 Miłość w rytmie rap (powt.)
3,05 Teleshopping ,

6.40 Telesklep 6.55 Magazyn NBA 7.15
Opowieści z Zielonego Lasu (30) - seril31 anim, 7.45 Troskliwe misie (41 )- sa-

Zabójcza
broń

3

KIEDY?

STRONA 15

rial anim. 8.10 Kucyki I przyjaclełe (24)serial anim. 8.35 Bosco (22) - serial
anim. 9.00 Paulina (45) - serial obycz.
9.50 Mańa De Nadie (19) - telenowela
10.40 Rozwinąć skrzydla (79) - telenowela 11 .30 Telesklep 12.00 Maria Izabela (95) - serial obycz, 12.30 Maraton
uśmiechu - liga dowcip6w 13.00 Pepsi
Chart - pr. muz. 13.35 Opowieści z Zielonego Lasu (30) - serial anim. 14.00
Troskliwe misie (41) - serial anlm .
14.25 Kucyki I przyjaciele (24) - seńal
anlm. 14,45 Bosco (22) - serial anlm
15.15 Szkola zlamanych serc (112) serial dla mIodziety 15.45 W naszym
kręgu (2) - serial dla młodziety 16.15
Skrót meczu koszyk6wkl NBA z piątku
17.15WN Fakty Regionalne 17.30 Telewizjer - mag . rozrywki i sensacji
18.00 Paulina (46) - serialobycz.
18.55 Pogoda 19.00 WN Fakty 19,25
Sport 19.30 Maria Izabela (96) - serial
obycz, 19.55 Pogoda 20.00 Gwiezdne
wrota (36) - serial sens, 21 ,00 Portret
zabójcy (18) - serial sens. 22.00 Supergliny - mag, policyjny 22.30 Fakty,
ludzie, pieniądze - Home & Marllet mag , 23.00 Fakty 23.05 Kropka nad I
23.27 Pogoda 23.30 Tełewizjer - mag,
sensacji i rozrywki 0 .00 Prawnicy z
Miasta Aniolów (106) - serialobycz.
0.50 Szefi jego robotnik - kom, wł , 2.40
Granie na zawalanie - pr. rozr, 5.10
Granie na ekranie - pr, rozr.

RADIO KIELCE
0.00-9.00 Wiad. (00 godzinę) 3.00 Country w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Notowania
oen targowiskowych 5.30, 6.30, 7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 17.00 AktuaIn.
dnia 6.05, 7.05, 12,10, 17.30, 20.10
Sport 6.15, 9.05, 13.10,19.05 Komunikat
dla alergików 8,05, 10,15, 11 .55, 12.15,
17.35 Kuriery ogIosz. 8,50 Radiowa
gieIda pracy 11 .00, 13.00, 15,00, 16.00,
17.00,1 9.00, 21 ,00,23.00 Wiad. 9.10 5
minut o neforrT1le ubezpieczeń społecz
nych 9.15 Muzyka dla wszystkich 10,00,
12.00,14,00,18.00, 20.00 Mag, tnfonm.
10.20 Radio Kiełce poleca ... 10.30 Aud.
literacka 11 .10 Sprawa na dziś 12.00
Plus w poIudnie 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W 1udowych rytmach 13_10 Razmait. I muzyka
13.50 Dzieje grzechu S. teromskiego
14,15 Auto radio - mota radio 15,10 Gitarowe harce 15.55, 19.50 Angielski bez
problemu 16,05 Debata posełska 18.00
Plus 18.30 Muzyka film . 19.10 Rock po
polsku 19.50 OpowIeści dla starszaków
20.15 Radio po kolacji 21 ,50 Ogniem I
mieczem - prawda i legenda 22.00 BBC
23,00 Z wielkiej symfoniki 0.00 Nocne
KIełce

7.10 Wojna przeciw mafii - bryt. film
dok. 8.05 Zamach - pol . film woj, 9.25
Chłopcy panny Evers - dram. obycz.
USA 11 .25 The Corrs - koncert z okazji
Dnia św. Patryka 12.25 Picasso. Twórca I niszczyciel - film biogr. USA 14,30
Królestwo lwów. Równiny Afryki - bryt.
film przyr, 15.25 Maja Kamienna Twarz
- szwed. film obycz. 16.50 Romans z
duchaml- kom. USA 18.25 Jeszcze 1yIko ten las - pol. dram, psych. 20.00 Feeling Minnesota - dram. obycz, USA
21.40 Podejrzany - thriller USA 23.40
Chłopcy panny Evers - dram, obycz.
USA 1.35 Turbulencja - film sens, USA
3.15 Nowy Rasputin - bryt, film dok.
4.10 Udając Boga - dram. sens. USA

TVK OSTROWIEC
8.30 Tajemnica dzikiego szybu - film
10,15 Boks - Rocky Marciano - Archle
Moore 1954 11 .00 WKleowizyty 11 .30
TAKIE MIEJSCE 11 .40 Dwory I pałace
ziemi szczecińskiej 12.00 Muzyka
Ameryki 13,00 Zabytki w Chinach
14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Podwodni rycerze 15,00 II liga piłki noUlej: Radomsko-KSZO 17.20 Teleserwis 18.00 Czy
wiesz. .. 18.30 Noce I dnie - film 111.30
Pr. dla dzieci 20.00 Teleserwis 20.30
Ring z. .. 21 .20 Katdy ma prawo 21 .40
POWOŁANIE CZY OBŁĘD 22.15 Morskie opowieści

TV DAMI
8.00 Muzyczna przebudzanka 8.30
Tajemnice dzikiego szybu 10.00 M iną
dzień - wiad . lokalne 10.20 Spring
Cup'99 Polska - Słowacja 12.00 Muzyka Ameryki 13.00 Zabytki w Chinach 14.00 Pr. dla dZIeci 14.30 Podwodni rycerze 15,00 Królowa Bona film 16.00 Amerykańcsy gladiatorzy
16.45 BIEG 17.00 Muzyczna Dami
17.20 Teledzlennik 18.00 Bez montatu 18.30 Noce I dnie - film 19.30 Pr
dla dzieci 20,00 Teledziennik 20 ,30
Ring z ... 21 .20 Katdy ma prawo 21 .40
Powołanie czy obłęd 21 .50 Koleś gasi
pragnienie 22.00 Bez montatu 22 ,30
Teledziennik

Warlo

RADIO FAMA
6.20 Sarwisy infonm. (co godzinę) 6.308,30 114,30-17,15 Wiad. dla kierowców
(co 15 minut) 7.15 Cow prasIe lokalnej
piszczy? 7.50, 11 ,50, 14.50, 18,50
Wiad. lokalne 8.15 Poranna kawa z Radiem FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czyfi cudze chwalicie, swego nie znade 10.15
Mag. turystyczny 12,15 Otwarty telefon
- dzwonić każdy mote 14.15 KonkursDzJeń dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za
przebojem 18.00 Muzyczny coctail
21 ,00 Hip-hopowcHapowa audycja radiowa 0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNOŚĆ PLUS
6.00-4.00 WI8d. (00 godztnę) 6.30-19.30
WI8d. lokalne (00 godzinę) 7.50, 8,50,
19.25 Sport 6.15, 8.45, 11 .55, 20,55 Nauczanie Jana PcrMa II 7.10, 7.40, 8.10,
14.55,15.25,15,55 Sytuacja na drogach
7.55, 9.55, 13.15, 17.45 KomUnikaty
5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj 6.45
Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 Kelendalium na dzJś 7.35 100 dni do wizyty
0jcIa Ś ' tego 8.00-9.00 Poramy puls
dnia 8.10 Twarz w twarz - poranna IOZmowa Radia Jedność Plus 8.35 Przegląd
prasy 9.00-12.00 Samo tycie 9.10 Jeden
piu jeden - gość w studiu 9.40 Rynek
pracy 10.10-10.55 Temat dnia 11 .35
Konkurs RJP 11 .55 AnIoł Pański 12.0013,00 PoIudnik Plus + konkurs 13,0014.00 Radio Plus Rovnartośd 13.1 0 N0towania giełdowe 14.00-15.00 Muzyczny
puls dnia (album tygodnia, kalendarium
rruzyczne) 15,05-15,55 Plusy dodatnie plusy ujemne 16.05-16.55 Świętokrzyski
puls dnia 17.00-19.00 WI8ra plus tycie
17.10 SerwIs Radia Watykańskiego
18.00 Transm. mszy św 19.05-20.55
DaVId Fox Show 21 .05-22.00 Debata
Radia Jedność Plus 22,00-4.00 Muzyczny wrecz1x - Blondynka plus blondynka
0.05-5.55 Noc na wzgórzu

RMFFM
6.45-17.45 Mag . ,"form. z kraju i ze
świata (co godzinę) w tym wiad reglO-

obejrzeć

Ciemna noc

Na wagę złota

W 1577 roku w Hiszpanii karmelita Jan, zwany Janem od Krzy1a,
zostaje oskarżony o bunt j pychę,
Przełożeni klasztoru umieszczają
go w więziennej celi. Samotny,
opuszczony i niezwykle cierpiący
zaczyna tworzyć poezję,

Doborowi
partnerzy
Martin
Riggs i Roger Murtaugh wspólnie
usiłują rozbroić potęmy ładunek
wybuchowy. Efektem ich .roboty"
Jest ZIliszczenie biurowca. Za
.spartaczenle· zadania obaj detektywi zostają zdegradowani do
stopnia zwykłych policjantów. Na
szczęście już wkrótce mają jednak okazję do zrehabilitowania
się ·

Film sensacyjny, USA, 1992.
Retyseria: Richard Donner,
Występują:
Mel Gibson,
Danny G/over (na zdjęciu),
Joe Pesci, Rene Russo.
Polsat, godz. 20.00

I

Dramat obyczajowy, Francja/Hiszpania, 1989
Retyseria.' Carlos Saura
Występują: Juan Diego, Julie
Delpy (na zdjęciu), Femando
Gui/len, Manuel de Blas.
TVP1, godz. 23,50

Ostatnie dni II wOjny światowej.
Grupie amerykańskich żołnierzy
udaje SIę przejąć i ukryć złoto z
Banku Rzeszy. Po Wielu latach,
podczas pogrzebu jednego z
uczestników napadu, na trop
skarbu wpada tajny agent CIA.
Na drodze do odzyskania złota
stoją jednak jeszcze żyjący towarzysze broni zmarłego.

I

Film sensacyjny, USA, 1972.
Retyseria: David Lovel/ Rich,
Występują: Roy Scheider, Lesiey Warren (na zdjęciu), Robert Reed, Richard Basehart.
Polsat, godz. 0.20

nalne: 7.45, 9.45, 11 .45, 13.45, 15.45
18.45-5.45 Wiad . (co godzlnę) 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. Infonm. dla kierowców 5.009.00 Ni w pięć, ni w dziewięć 9.00-12.00
Byłe do piątku 12.00-13.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 12.45 wiad , i region.
mag, Infonm, 13.00-15.00 Na językach
15.00-17.00 Poza zasięgiem 17.0018.00 Radio Muzyka Fakty, w tym 17.45
wiad. I region . mag . infonm. 18.0020.00 LIsta Hop-8ęc (Hop: 0-700 060
22; Bęc: 0-700 060-33) 20.00-20.00
Granie na żądanie 22.00-1.00 O zmRocku 1.00-5.00 Kobranocka

MTMFM
RADIO NAD KAMIENNĄ
7.00-22,00 Serwis infonm., 6.00 Poranny blok prezenlerskJ: muzyka, aktualn"
infonm " konkursy: 6.00 Otwórz oczka
7 .05 Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7 .20 Strzał w dziesiątkę , czyti przebój dnia (co godzinę) 7.30 Konkurs- Tonebka szalonej neporterki 8.15, 11 .15,
13.15, 16.15 Komunikaty i ogIoszenla
8.30 Płyta dnia 9.15 Konkurs prasowy
10.05 Aktualn. sport. 10,45 Przegląd
prasy 11 .25 Radiowa giełda pracy
12.30 Ukryty telefon 14.30 Popołudnio
wy blok prezenterski: 14.30-17.00 Publicystyka, temat dnia, sonda, rep. 18.05
Ak1ualn sport. 18.15 Eko-Konkurs
21 .05 Wieczór z czarną płytą 22.056,05 Muzyka Nocnych Marllów

RADIO TAK
6,00-18,00 Serwis infonm. (co godzinę)
20.00,21.00,23,00-5.00 Skrót infonm.
19.00, 22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 6,30 7.30, 13,30, 16.30, 19.05
Sportowe TAK 6,40 Horoskop 6.45,
7 _45 Poranne MotcHnfo 9.45 Notowania walutowe 15.15 Notowania giełdo
we 9,55, 13,55, 16.55 Komunikaty
6.00-10.00 Poranny program: Razem
od twllu 8.10 Poranny gość Radia TAK
8,30 Raport reporterów 10.10 Hyde
Parli 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. infonm,
17.00-18.00 Soulatack 18.00-19.00 IAKWSPAk 19.00-21 .00 Usta przebojów
Radia TAK 21 ,00-1 .00 Tak I tak - wieczorny blok muz.: Infonm., wydarzenia I
wywiady 1.00-6.00 Noc z Radiem TAK:
muzyka r6tna I r6żnista

RADIO LELlWA
6.00-9.00 Wiad. (00 pól godziny) 6.13,
7.13,8.13 , 9.13, 10.13,11.13, 14.13,
16.13, 18.13,20.13 Kalendarium h1st
6.38, 8.38, 13.38 Wtełka Księga Imion
6.45, 7.45 Butik prasowy 7_00, 8.00,
17.00 Sport 8,25 Kalendarz muzyczny
8.45 Porady prawnika 9.00-22.00
Wiad . (co godzJnę) 9.30 Gość dnia
10,30 Giełda pracy 10.48 3 przed 11
11.30 DZJś w mieście 12.00 Notowania
walutowe 12,30 Giełda meruchomości
12.45 Audycja Ubezpieczeniowa 13.00
Notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 Giełda pracy
14.45 Auto Motor I Sport 15.30 Dziś w
mieście 18.25 Kalendarz muzyczny
19.30 Konkurs 20.30 Jutro w mieście
22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22,10 Muzyka Non-stop 0.00 Love songs

Miłość W rytmie

rap
Grupa muzyków zatrzymuje się
w małej, prowincjonalnej mieści
nie. Tu jeden z nich poznaje dziewczynę , studentkę oollege'u, która jest zaprzeczeniem wszystkiego tego, 00 on sobą reprezentuje.
Wkrótce okazuje sie, że mają z
sobą więcej wspólnego niż mogliby przypuszczać. W roli Johnny'ego wystąpił populamy raper Vanilla lce. W jednej z ról drugoplanowych zobaczymy supermodelkę Naomi Campbell ,

I

Film mUl" USA, 1991.
Retyseria: David Ke/logg.
Występują: Vanilla Ice (na
zdJęciu), Kristin Minter, Michael Gross, Naomi Campbell.
RTL 7, godz. 20.00
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REKLAMA
SPRĘ

ZARZĄD_ GMINY

stołowe

konkurs

Gminy w Wolanowie
ul. Radomska 20

ogłasza

Do konkursu nie może przystąpić kandydat. który został odwołany ze stanowiska z powodu niewywiązania się z obowiązków Służbowych lub przeciw któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne.

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją pracy
dyrektora.
-b) kwestionańusz osobowy.
c) odpis dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

zostaną

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
* list motywacyjny,
__
* dyplom ukończenia studiów oraz inn!f"dokumenty
kwalifikacje,
* kwestionariusz osobowy z fotografią,
* życiorys (curriculum vitae),
* referencje,
* zaświadczenie o stanie zdrowia.

Termin realizacji budowy - 20.08.2001 r.

powiadomieni

Specyfikację istotnych warunków zamówienia
pobrać w siedzibie zamawiającego.

Wadium wynosi 70.000,00 zl

(cena 30 zł) można

(słownie: siedemdziesiąt

tys. zł).

Temnin składania ofert uplywa 23.06.1999 r. o godz. "-10.00.
14!9J1i

Otwarcie ofert nastąpi 23.06.1999 r. o godz. 10.30.

Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Sandomierzu
ul. Maclejowskiego 17, tel. (0-15) 832-57-44

informuje, że w nowo projektowanym budynku
nr 40 przy ul. Mickiewicza i Armii Krajowej posiada
do wykupienia lokal gastronomiczny o powierzchni
ok_ 370 m kw_

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSZONE SĄ O PRZESŁAN IE
OFERT
W TERMINIE DO 28 MAJA 1999 R. POD ADRESEM:
SZEF BIURA KADR I SZKOLEN IA HSW S.A.
37-450 STALOWA WOLA, ul. Kwiatkowskiego 1
Dyrekcja Naczelna HSW S.A., pokój nr 103
Zastrzega się prawo nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.
111/<1

prowadzone z zachowaniem preferencji

krajowych.

Zarząd

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7. spelniający warunki zawarte wart. 22 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Kryteria wyboru ofert:

Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy
ogłasza

przetarg nieograniczony

na wykonanIe remontu pomIeszczeń w Szkole Podstawowej w Tuczępach
polegającego na: odbiciu tynków - 767 m kw. , odgrzybIeniu ścIan - 767 m kw ••
wyłożeniu stropów suchymi tynkamI - 430 m kw., wymianIe stolarki okiennej
I drzwlowel-165 m kw•• przełożeniu I remoncie parkietu - 1069 m kw., malowaniu
Iclan I sufitów - 3747 m kw., położeniu tynków - 337 m kw., ułożenIu glazury
- 178 m kw., filcowaniu tynków - 1401 m kw.
Tannin reafizacji przedmiotu przetargu· 14.06.1999 r. - 31 .08.1999 r. Wa.runklem wzifCia udziału w przetargu

test wniesienie wadium· w kwocie 10.000 zl na warunł<ach określonych w SIwz. Specytikacił is1otny<:h ,,,,,U>

- cena - 60%,
- wiarygodność ekonom. oferenta - 20%,

Inwestycji Sandomierskiej

potwiirozające

Uprawnione do kontaktów z oferentami są : Barbara Szczepaniak
i Bożena Cyrańska, tel. (048) 618-60-20 wewn. 66 lub 38.
Postępowanie będzie

Szczegółowych informacji udziela Dział
Spółdzielni Mieszkaniowej (pokój nr 29).

nia, dokonywania analiz, zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
dodatkowym atutem,

* znajomość języków obcych będzie
* dobry stan zdrowia.

przetarg nieograniczony

na budowę szkoły
podstawowej
w Mniszku.

zawierać:

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w Urzędzie Gminy
w Promnie. pokój nr 13 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
w godz. 7.30-15.00.

- HSW - ZAKŁAD ENERGETYCZNY SP. Z 0.0.,
- HSW - TLENOWNIA SP. Z 0.0.,
- HSW - ZAKŁAD WODOCIĄGÓW SP. Z 0.0.,
* wykształcenie wyższe: techniczne lub ekonomiczne,
* stai pracy minimum 10 lat, wtym 5 lat na stanowisku kierowniczym,
* doświadczenie w zarządzaniu dużym i zespołami,
* zmysł organizacyjny, myślenie strategiczne, umiejętności planowa-

Urząd

Kandydatem na stanowisko dyrektora może być osoba spełniająca wymogi ow rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 31 stycznia 1996 r.
w sprawie wymagań. jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska
dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz. U. Nr 20. poz. 91).

O terminie i miejscu konkursu kandydaci
indywidualnie.

25·729 Kielce.
ul. Urzędnicza 16
leI. 345·04·57. tel./lax345·24-77

WYMAGANIA:

kreślone

d) ocenę pracy z ostatnich pięciu lat pracy w szkole.
e) aktualne świadectwo zdrowia.

oglasza konkurs na stanowiska
PREZESÓW ZARZĄDÓW - DYREKTORÓW NACZELNYCH
TWORZONYCH NA BAZIE ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
HUTY STALOWA WOLA S.A. W STALOWEJ WOLI,
PODMIOTÓW PRAWA HANDLOWEGO:

PNEUMATIC

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej
w Promnie.

Oferty kandydatów powinny

HillA STALOWA WOlA
SPÓŁKA AKCYJNA W STALOWEJ WOU

- uszczelniacze. kleje. środki smarujące firmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłowej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamy
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz. 7·15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki
DESY

W PRO MNIE
ogłasza

ARKI

wraz z wyposażeniem dodatkowym

- doświadczenie i przygotowanie fachowe (techn.) oferenta - 20%.

III/III

!490JIi

_.rllnisZB
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA

,-

k6w zamówienia (ceoa • 20 zł) można otrzymać w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocz1oW\'II'
Up,.wnionymi do 1contak16w z oferentami są· Andrzej Zilli>a. Kazimierz Zmuda. teł. 354·51·20 w. 32. pokój 13
wgadz. 10.14.
Ofe<1y nałeży składać w sledzibie zamawiającego. pokój 13. Termin skladanla arert upływa 1.01.1999 r.
o godz. 12.00. Otwarcie arert nastąpi 1.06.1999 r. o gadz. 13.00 w siedzjb!e zamawiającego. pok6j 1.
~9Ifll

7 maja 1999 r.

REKLAMA

PANELE
PODŁOGOWE
pełna
i BOAZERYJNE
SID.NG
OKNA i DRZWI ~
PARAPETV

CE TRUM
BU OWNICTWA

oferta 3 producentów

MOF I PCV
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ELEWACJE WINYLOWE
WSZYSTKICH TYPÓW

t

PRODUCENT

Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke-Bosaka, tel. (0-41) 362-05-00
Vinyl Plus - kupuj tanio u IMPORTERA I
tel. 0602 555-250

UMYWALKA ,,55"

,II
+7%VAT

PANELE ŚCIENNE MDF
Jesion alpejski

............................
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...........................
... :::::::
:::: ::::: ::::::
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...........
..........
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.::::::
.....
.........
.

• • • • • •~··2································
.411

,

I gatunek

PROMOCJA.

+ 22% VAT

w ofercie równiei: DACHÓWKA I.B.r W CENACH PRODUCENTA

199,-

DO'I"IaI au YAT

Salon Audio - Video INTERKOM
(Dom Technika NOT)
ul.Sienkiewicza 48150
Kielce
tel. (041) 3444~31

Salon Finnowy INTERKOM
ul.Sienkiewicza 66
Kielce
tel. (041) 344-30-81
fax. (041) 344-30-85

Uaba...- ~ ograniczona.
TcId'on dzbIa wyqanlc: • karą ~ sl<d """ ....

r~
AlIlWYZOWAHY
""""'AW1CIt\.

.c;

Plus

4C.!

e::=;w 1ł

Trzymaj

GSM

mi «ł!jU3J

rękę

dxiś zJecenl e
- JutrO odbl6r
ekspres-I eoclz.

na Plusie

na

samochodu.

ej 12, I piętro, pokój 102.

InlUm

1lD!':!~Z ceną, w zamkniętych kopertach, należy skladać w pokoju 103 w nie·
's;:::,~~lnym lenninie do 28.05.1999 r. do godz. 12.
""'~ad'OV<;flQ(l stanowiący przedmiol przetargu można oglądać w godz. 9-14 pod

. resem
~~eg6/~e informacje można uzyskać
Prz 20.
edmiot przetargu:

Agencja AMK sc., ut. Smolna 13
61-008 Poznań. tal (061) 8n-OO-69

~

o

. ........;...;-.....u.._

SPRZEDAŻ· MONTAŻ
RATY· TRANSPORT
Kielca. ul _ Ścleolenneoo 21DA
(obok Febrykl Dom6w)
tel. (041) 311 -63-05
Radom. ul. Lubela'" 77
tel_ (048) 3115- 211-11. wewn . 2

I

I~o

mikrowentytacja gratis)

Producent

.Różańslo'
stolarl<a PCV i aluminium

!
!

Naprawy blacharsko • lakiernicze
Najnowsze technologie
Najkrótsze terminy
,AUTO.SKAR" Sp. z 0.0.
al. Plłsudsldego 2
26-110 Sbrtysto-Kamle a
tel. (041) 253-10-27
fII(041)253-78~

--

Rw,pOdejmUląCdecYZjesprawdź
stosunek ceny do jakości

Plńcz6w Skrzypl6w 33a

OAZA
korzystnych

telJfax (041) 357-53-24 cen z gwarancją
tel. kom. (090) 301159 optymalnej satysfakcji
(0604) 574922 Nie wierzysz?

;SZYBA C MA LUS
~
LI
P

I .'" ~

um w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać najpóźniej do

lIIlI,.

- telefon

Oferty:

To pT'Z)jedź lub zadzwoń!
Udzielimy Ci rzetelnej informacji.

k=1,1 W/mkw" kzargonem

'1+"---«-~tf" ~ CZYSTY ZYSK około 35%

~dostaWCZYNYSA, rok produkcji 1987,cenawywo/awcza 1500 zł.

10 dnia przetargu w kasie, pokój 103 pod _. adresem.
wygrywającego od podpisania umowy sprzedaży w dniu rozprzetargu powoduje przepadek wadium.
złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
~ bezpośrednio po wyborze oferty.
tlenie I ne otwarcie kopert nastąpi o godz. 12.00 w dniu przetargu, a jego oglokn...,~!lQo samego dnia o godz. 13.00.
In::~ Krajow8 NSZZ .SoI'Idamość" zastrzega sobie prawo odwołania
- - ....gu bez podania przyczyn.

. --.

O

pod numerem lelefonu • Kielce,

""lIonn:_,_, _ się

- aamoc::h6d

8!

~
~
!

~rg odbędzie Się 1 czerwca 1999 r. o godz. 12.00 w Kielcach przy ul. Pio-

Ol

Wymagana:

l

l

przetarg nieograniczony

sprzedaż

~

t

~J
~

KOmisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Wały Piastowskie 24
p

i }t"

DRUKARNIA

''''''

ogłasza

IMPORTER poszukuje
kandydat6w na stanowiska
PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH
ds. SIATEK PRZECIW
OWADOM

~i

-J

rolet -

PRODUKCJA
zewnętrznych,

do szyby STANDARD k:2 ,9 W/m kw. k) aluminiowo-stalowych
OSZCZĘDZASZ ENERGIĘ
. MINI-SAFE- - antywłamaniowe
praktycznie bez dopłat
rolokaset VEKA

.Spectrar
okucia G· U, Rolo
kooperacJa produkcyjno-handlowa
rolokaset I okien w syslem e VEKA
R. Walaszek - producent

PROPONUJEMY
BARDZO ELASTYCZNE
RABATY

RKS-PRiX w kasetonach
bram garażowych

- rolowanych w systemie
Aluprof, Heroal
- oraz segmentowe Gros

-

-

...
STRONA 18

REKLAMA

-

DROBNE

OGŁOSZENIA
\N DO\NOLNIE \NVBRANVM P R ZEZ CI EBIE DNIU
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby

ZNIZKI NA
Jeżeli

ogloszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku,

przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń . Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno
ogłoszenie tej samej treści : 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim.

Obrazy i Romy

Alarmy Szwajcarskie
"Cerber" - dystrybutor regionalny,
Alarmcom, Kielce, Planty 6,
041/368-38-13.

",1816

Remontowo-budowlane.
Kostka,
transport towarowo-osobowy.
041/366-71-30.

Oprawa Obrazów

Ar os

Kielce.

Systemyantynapadowe, monitoring,
ochrona, tel. 366-08-22, 366-32-15.
99331

CEBOX - ALARMY
wz1613

CEBOX - TV Przemysłowo
Profesjonalne systemy kamerowe,
kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży,
centrale telefoniczne.
wz1654

Centrum Rowerowe Fomax
ul. Prosta 32, ul. Podklasztoma 117A.
Hurt - Detal.
WilI

Chłodnictwo

14, 361-37-49.
!w1811

Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe
"Promont-Serwis" ,
041/361-36-12.

Solno-Profi . Nowość
Ksero - Kolor. Kielce, Solna 8,
041/366-00-66.
wz1631

Najlepsza oferta: Panasonic, Mintron,
"Cerber", 041/368-38-13.

1W1148

Domofony
"Cerber", 041/368-38-13.

moniowe

"Firmus", Osobna 6,
041/361-60-46.
..... .__.-...._.._._......_._-----_. __.. _... _..",1460
_.. _-.

_ __

Kas fiskalne· kom uter
"Telkas" Kielce, plac Wolności 6,
041/344-43-39.

piętro ,

AAA Solidne okna PCV, belgijski system "Deceuninck". Raty. Krótkie terminy. Producent: "Selt", Wiśniówka 77,
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. !wIlIO
Atlas, blacha ocynk i powlekana, eternit, cement, wapno, cegły - klinkier, slporeks, przewody spalinowe i wentylacyjne,
Ytong, styropian, papa, lepik, deski, pianki, taczki. Możliwość dowozu. "Nobud"
Manifestu Lipcowego 18. Kielce,
368-10-83.
9936

Blachodach6wka,
orynnowanie.
Sprzedaż - wykonawstwo.
• PPHU Pamar", 041 /366-19-17.E

wzl66'
•US1 6

Klimat zac' a

Bloczki tanio, 041 /303-44-04.

Klimatyzacja, wentylacja. Dostawa,
montaż, projektowanie. "AQuaklim" Kielce, tel. 041/368-86-00,
fax 041 /369-71-01 .
101880

KOMPUTERY -,,MEDIAKOM"
Oprogramowanie, serwis, komis.
Kielce, Mała 16, 041/343-26-10.

Hurtowa

m i ękki ,

sprzedaż elektronarzędzi

i o-

sprzęt u - przy Wi ększych zakupach dowóz

gratis. Serwis - Raty - Leasing. Kielce,
Konopnickiej 5, 331-51-31 , Pińczów,
1 Maja 4, 357-39-82.

"Cerber", 041/368-38-13.
UlW

Kseroko iarki
"Promont-Serwls" ,
041/361-36-12.
kIIIl91

Kserokopiarki
"Canon" , . Sharp", J<erox". Sprzedaż
- serwis, . Biurex". Kielce, Zagnańska
84b, 344-42-22.
.,1651

Kurtki s ortowe, odzież
Duńskiej

Firmy H 0. Kielce,
1
Piotrkowska 10, 041/368-28-47.
.,1658

Mabud - Wełna mineralna
StyropIan, folie, orynnawania, system
kominkowe. Kielce,
Zagnańska 72, 344-84-19; Skrzetlewska
4,368-44-40. Jędrzejów, Reymonta 12,
386-13-52.
odwodnień , wkłady

..2661

lombard "U Morynorzal/
Natychmłastowa

pożyczki .

041/368-22-42. Kantor Kielce,
041/368-22-24.
Także w niedzielę!

Kielce,

"Interplex" : plexi, kasetony podś
wietlane, granulaty PMMA, PCV spienione, poliwęglan kanalikowy, pokrycia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12,
041/368-12-55, 362-13-17.
.,1614
Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kielce, 368-10-83.
Największa kielecka hurtownia piy1ek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów. Import, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
041/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71,
041/362-68-70, Szydłówek Górny,
041/368-60-86.

-_._---------~
Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kommerling zaprasza do biura handlowego. Kielce, ul. Staszica 1, I p.,
041/343-04-66.
oll533

Okna: .Panorama", .Styl-2000·, dachowe "Fakro· . Drzwi wewnętrzne , zewnętrzne , rolety, parapety.• Drokplast",
Kielce, Nowa 5, 361-71-90,
361-88-52.

.um

Sprzedam M-5, 70 m2, telefon, parter,
obok OH Hermes,
041/252-73-56.

Sprzedam mieszkanie
041/368-47-42,311-40-68.

m2,

&49606

'*1118

SIPOREKS 60 BIAŁY (4,30), CEGŁY
CERAMICZNE, POKRYCIA' DACHOWE
- ETERNIT" STYROPIAN, WAPNO, CEMENT. CENY PRODUCENTA - UPUSTY! .ROLSKŁAD", CHEŁMCE 134,
GM. STRAWCZVN, 041/30-30-293;
090-33-64-04.
kUlU

lekarz dermatolog Maria Pyzio - Gutkowska. Kielce, Sienkiewicza 76/309,
368-45-02 wew. 19. Laserowe leczenie
trądzika, blizn, rozstępów, łysienia. Usuwanie brodawek, tatuaży, naczyniaków.
Zamyl@nie naczyń krwionośnych .

m2

48

Sprzedam mieszkanie 36 m2,
041/331-86-73 po 16.00, 0604-533-072.
ł49811

Sprzedam mieszkanie 32 m2, IV p.
Kielce, 362-12-15.
Sprzedam: mieszkanie własnościowe
w Połańcu - 69,52 m2, I p., wysoki standard, tel. 015/865-01-60 po godz. 16.00,
kom. 0607-987-570.

MEDYCYNA
AAA Alkoholowe odtruwanie
- całodobowo . Esperal, 041/369-82-76.

mIl31

Badanie włosów, 0601-214-388.
Bezoperacyjne leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów,
łysienia, 041/344-87-18 (15.00-17.00).

wzl61'

ł49113

Bioenergoterapeuta, 0604-532-588.

KUPNO

~alety używane ,

&48343

Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958.

ł49 1 9 1

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

lOKALE
AAA "Eurolocum-1· zalożone - 1984.
Kielce, Sienkiewicza 9, 041 /344-66-33.
Internet www.pronet.com.pl/kgn.
AAA . Lokum"
041 /344-22-48.

Nieruchomości ,

AAA . Medium"
041/368-07-74.

nieruchomośc i,

AAA " Nieruchomości" .• Piasecki&GÓrecka", 041/343-04-35.
AAA "Optimum", 041/344-17-41 .

Łódź,

Grzybica - skuteczne leczenie.
Bezpłatna infolinia 0800-666-999.
~9460

Łuszczyca, bielactwo - leczenie,
0601-214-388.

Stomatolog - Marzena Kalwa - Tatar,
przyjmuje Kielce, Duża 24, poniedZiałek
17.00 - 19.00, tel. kom. 0604-244-975,
domowy 041/386-41-11.
wzl616

Znachor - leczenie ziołami , wtorki , Kielce, Podlasie 15.
ł49119

środ

NAPRAWY
AAA Automatycznych pralek,
041/368-56-00.

AAA Partner sprzeda 34 m2 KSM,
43 m2 - Chęcińska 344-98-98.

AAA Automatycznych pralek, lodówek.
Kielce, 331-22-32.

.. 141

wz1610

Automatycznych
041/369-82-22.

pralek.

Rybak,

Agencja .PLUS", 041/368-08-73.
wzl660

"Akcent" Targowa, Turystyczna, Baranówek, Wawrzyńskiej, raty, ulga,
041/368-70-93.
"Bil-Dom",
362-18-98.

041/344-67-80,

Blaut - telewizorów, 041/344-74-53,
331-21-43.

.Complex-Dom", 041/368-43-86.

wzl110

Kurs komputerowe. Podstawy, pakiet
OFFICE, grafika. TWP, ŚW. Leonarda 18,
041/344-65-41, 344-63-50.
Kursy BHP i P. Poż (podstawowe i okresowe) dla wszystkich grup zawodowych.
TWP Kielce, Św. Leonarda 18,
041/344-65-41,344-63-50.
Kursy komputerowe dla dzieci
.Computex", 041/34.4-32-02.

JKN - sprzedaż, komis, serwis RTV,
Żeromskiego 44,
041/361-05-62.
Kopeć

- telewizorów,
041/332-22-45.

Do wynajęcia lokal 60 m2, pawilon
I, II piętro. Kielce, Planty 613,
041/368-40-18.

wz2661

Do wynajęcia powierzchnia handlowa, Stalowa Wola, ul. Jana Pawła 1144,
pietro, tel. 012/415-97-09.
kII4lf
.Faktor", 041/344-30-03,52 m2, II p.,

.Okno" S. C. - producent okien PCV,
niemiecki system •Thyssen·, każdy wymiar, mikrowentylacja gratis. Kielce.
Łódzka 308, 041/346-19-17. Przedstawiciel: Radom. Lubelska 83,
0481365-52-32.

.Medlum" sprzeda mieszkanie 2 - pokojowe - Szydłówek i 3 - pokojowe
- Uroczysko, 041/368-07-74.

1W11V

.1552

Dewo.ńska.

NAUKA
.Budowlanka" - 041/346-16-00. Kielce, JagiellOńska 90. Zapisy - rok szkolny
1999/2000. Szkoły zaoczne: Uceum
Ogólnokształcące (z informatyką) . Policealne: technik budownictwa, technik
urzadzeń sanitarnych, technik bhp,
technik elektronik.

Tłumaczenia - tłumacz języka
angielskiego, 041/345-37-16,
0601:408-968.

NIERUCHOMOŚCI

•

AAA, 041/366-05-93. Świętokrzyska
Giełda Nieruchomości. Kielce,
ul. Sienkiewicza 67.
Działkę budowlaną 1,5 ha, rozpoczę1l
budowa 1 km, Jędrzejów, cena 90.000,
041/331-58-63.
Kupię gospodarstwo rolne o powierzchni około 5 ha wraz z zabudowa·
niami (w woj. świętokrzyskim),
najchętniej w gminie Jędrzejów
- Pińczów,
tel. 0601-520-345.

Kupię, wynajmę lokal o pow.
300-1000 m2• Grunty pod zab. handl.
w atrakcyjnym miejscu o pow.
1500-10000 m2• Tel. 071/398-73-37,
071/398-73-38, fax 071/398-73-36.

Sprzedam dom piętrowy z dzia~
8600 m2 w Staszowie, 0221786-19-79
cena 150.000.
1iIOI

Matematyka. Kielce, 331-92-08.
Omega - Szkoły Kielce (siedziba),
344-51-71. Końskie, 372-31-08 .
Jędrzej ów, 386-11-14.
Ostrowiec, 247-90-45 .
Busko, 378-46-87.
Skarżysko , 251-39-70.
Opatów, 868-27-02.
Starachowice, 274-60-62.
Miechów, 383-10-35.
Stalowa Wola, 842-26-91 .

Sprzedam dom, zabudowania, 1 ha
k. Miechowa, 041/331-03-18.
Sprzedam działkę - Piaseczna Góoo
041/344-45-37, 0604-244-564. ~
Sprzedam działkę 3000 m2 Miechóll
041/331-03-18.

....

-----------------Sprzedam działkę budowlaną Górno'
Parcele, 041/331-26-63.

Omega - szkoły - Licea: Ekonomiczne,
(zaoczne, wieczorowe). Technika: Fryzjerskie, Samochodowe. Policealne: Projektant mody, farmaceuta, bhp, finanse, bankowość, geodeta,
informatyk, turystyczna. Kielce,
344-51-71,366-39-95.
Ogólnokształcące

Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony. Radom,
Wernera 29/31,
048/331-07-37.

Chałupnictwa, długop iSY - zbyt, u 5
wy. • Romos" box 49, 38-402 Krosno

Chalupnictwo - składan ie ,
0604-529-568.

Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony - dwuletnie studium zawodowe. Kielce, Gagarina 3
(Szk. Podst. 22), tel. 361-55-65 wew. 8
- zapraszamy chłopców i dziewczęta.
IIiIl"

Policealne Studium Kosmetyczne.
Kielce, Warszawska 6, 041/343-20-49 .
Ogłasza nabór na rok szkolny 1999/2000.
Technik Usług Kosmetycznych. Roczny
kurs masażu klasycznego. Półroczny
kurs wizaiu i stylizacji.
kU131

.Pal-Secam" - anteny, kineskopy (regeneracja), plloty - sprzedaż, montaż,
serwis. Kielce, Warszawska 2,
344-34-37.

Studium Zawodowe: finanse i rachunkokosmetyka, obsługa ruchu tury·
stycznego, projektowanie architektonlcz,
ne z projektowaniem wnętrz, technik ad·
ministracji z obsługą ubezpieczeń , Tectr
nikum fryzjerskie. Kielce, Rom ualda 3,
368-17-43.

wość ,

Matematyka - Kielce, 345-38-15.

IWIIiI

usługowy

Szkoły "Pro - Fil": Liceum Ogó~
noksz1ałcące dla dorOSłych , Policealne

wz2591

"Marksoft" - kursy komputerowe:
Windows, Office - Kielce, 343-06-28.

ł4l911

wzl662
.1441

Kurs i egzamin dla kandydatów . na
rad nadzorczych z udziałem
Skarbu Państwa. TWP Oddział Regionalny, Kielce, ul. Św. Leonarda 18.
041/344-65-41,344-63-50.
członków

oll544

AAA Partner - sprzeda 74 m2, I piętro ,
centrum, 041/344-98-98.

AD-Drągowskl,041/368-24-34 .

Kurs dla wychowawców kolonijnych.
.TWP", Św. leonarda 18,
041/344-65-41,344-63-50.
wzl1l1

&49861

..__ W531
._---

.1483

••• _ . _ . _ . _ ••••••••

Ma.tematyka, 332-57-22.

Ginekolog - leczenie, zabiegi.
0602-335-083.
.__

COW .. Edukacja" Kielce, Gagarina 5 344-54-08, ogłasza nabór do szkół zaocznych i stacjonarnych. Liceum Ogólnokształcącego, Handlowego, Technikum Żywienia, Budowlanego, Studium
Policealne.

&4919\

.1111

041/311-85-70.

Chemia, 041/345-72-21.

wz2119

artystyeme, pełny zakres
usług kosmetycznych. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

w Kielcach
1000-3000 m2 pod budynek wielorodzinny,
tel. 0601-247-444, 041/331-62-98.

"Budowlanka" - 041/346-16-00. Zapisy: Szkoły zaoczne: Liceum Zawodowe murarz. Technika: Budowlane, Urządzeń
Sanitarnych, Drzewne, Elektryczne, Elektroniczne, Mechaniczne, Zasadnicze
Szkoły Zawodowe (różne zawody).

. _. . . . . . M . . . . . . . . . . _ ••••• • •• • ••••••••••• • _ _ R _ . . . . . . . .. . _ •• _

ł49814

Tatuaże

Kuplę działkę

UWAGAI
Tylko dla osób fizycznych umieszczających
w . Echu Dnia" ogłoszenia prywatne

Skarżysko

Siporeks 60 - cena 3,20,
041/343-17-39.

wz1611

Kontrola dost u

Odstąpimy sklep w zsypie. Osiedle Na
Stoku 16,041/306-20-26.

Sprzedam dwupokojowe, 39
osiedle KSM, III piętro , 041/342-84-14.

UBIlI

Drut - w i ązałkowy, twardy,
0601-598-699.

Mieszkanie 1-2 pokojowe w rejonie
ul. Grzecznarowskiego w Radomiu
- wynajmę, tel. 0601-629-468.

Siding - 12,90 zł/m 2 - styropian 72 zł/m sześcienny - okna - bramy - dachy. "Wolbud", 041/361-66-92. '*1411

KOSMETYKA

Telewizja Przemysłowa
BUDOWNIOWO

"Cool" Agregaty, chłodnice.
Doradztwo, 041/342-54-44,
090-228-548.

Drzwi Gerdo on

Chęcińska

Kompletne dachy, izolacje. "Izobud",
Kielce, Skrzetlewska 4, 345-59-85.

Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany montaż, dystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.

II

Dobrze ramy dobieRamy. Słowackiego
21 . Kielce, 361-36-61 .

PANELE - PODŁOGOWE - ŚCIENNE RATY - UKŁADANIE, 041/362-70-40,
ZAGNAŃSKA 71.

KIELCE • RADOM • TA NO

Prywatne Gimnazjum im. Melchiora
nabór na rok
szkolny 1999/2000. Kielce, Romualda
3, 368-17-43.
kIDlS

Wańkowicza ogłasza

Prywatne Uceum OgÓlnokształcące
im. M. Wańkowicza (młodzieżowe) ogłasza nabór na rok szkolny
1999/2000. Kielce, Romualda 3,
368-17-43.
kWIl
Szkola Detektywistyczno - Ochroniarska ogłasza nabór. Kielce ul. -Kościuszki 5,
041/344-39-82.

Etaty podstawowe 5 z//h, eUiY e~
nicze 9 z//h. Łącmie 34 etaty od ~
041/344-73-07.

-----------------~
Firma . Styk Art" zatrudni pracOlI
magazynowego, wymagane praWO F
wiek do 40 lat. Kielce,
ul. Warszawska 34a.
Firma .Styl Art" zatrudni
do montażu kominków. Wymagane
wo jazdy wiek do 40 lat. Kielce,
ul. Warszawska 34a.
Firma doradcza
cowników z Ostrowca Swieto~Jrf>''''
Kielc, Opatowa, Ożarowa, Slaszow1.
0604-598-927, 0604-276-732.

------------~~
Firma reklamowa zleci reldaJ11Y
na samochód, 0501-707-530.

------------~~
Firma zatrudni do pracy cha/U
Oferty kierować na adres: PPHU et
.Bolero·, 31-955 Kraków 30 .P.P.

7 maja 1999 r.

REKLAMA

Grafika komputerowego zatrudnię,
tel. 041/344-31-26.

Restauracja .Fryderyk" organizuje

przyjęcia weselne. Kielce, 361-87-02,

Fiat 126, rok produkcji (1992),
4.200,00 zl, tel. 041/368-60-06.

Renault Clio 1,2 (1996),
0411344-71-75.

Fiat 126p (1987/88), 2.800 zl,
0411344-71-93.

Renault Laguna (1995),
bezwypadkowy, 0411357-42-51.

~III

345-04-21.
Nowo powstaly Bank Kadr czeka
na Two' ofert, 041/332-69-19. 1\1192
Panów 25·50 lat, k1órzy mają wyśrednie, samochód i trochę
achcieliby mieć jeszcze więcej piezatrudnię jako przedstawicieli
,h,nrllnW\lch W międzynarodowej firmie
1/4 etatu -1000 zl. Spotkanie informacyjodbędzi e się 18 maja o godz. 16
ul. Focha 8 w Radomiu, I piętro .

Rewelacyjne systemy multilotka,
0604-319-354.

'lilii

118421

" U Guzika" (hurtownia).Pasmanteria,
galanteria, wlóczki, 041/361-86-64.
..li21

SPRZEDAŻ

Ford Courier (1993), 1.80,
0411357-42-51.

AAA Ale - rowery! Sklep rowerowy

Praca dla mlodych operatywnych
poszukujemy wspólników do podziałajacej już sieci handlowej.
dochód miesięczny min.
, tel. w godz. 18.00-20.00,
-38-03.

oraz komunijne, duży wybór. Akcesoria, naprawa. Kielce, ul. Piotrkowska 6,
tel. 344-52-86 (sklep przeniesiony z ul.
Leonarda 12).
Hill

blaszaki (3x5 -1400 zl) szyb·
ko - solidnie. Transport gratis!
0411263-27-42,090-314-885.
11.1311

Kombajny zbożowe, prasy do slo my
zachodnie, duży wybór, możliwy transport, tel. 034/362-86-81, 0321435-50-63,
033/875-45-06.

1Ul!!

w sprzedaży
plus prowizja
mile widziany samochód
wyksztalc:enie średnie,
0604-572-080.
---~_. __..__._._.._............._._~~

AAA Kserokopiarki. Faxy. Nowe I używane ...Top Serwis". Kielce,
Chodkiewicza, 0411343-13-31 . 11113/

Kombajny zbożowe Claas Oominator
John Oeere, tel. 0604-427-479.

"Agromax" Sklep Ogrodniczy: nasiona warzyw, kwiatów - kwiaty balkonoweiglaki - krzewy ozdobne - ziemię - akcesoria ogrodnicze, środki ochrony roślin .
Niskie ceny!!! Kielce, Karczówkowska
44, 346-29-91.

Kserokopiarki używane - sprzedaż,
serwis. Kielce, Stasica 4, 344-53-13.
laminatory, bindownice,
0411344-53-13.

Alfa Romeo 156, rok produkCji (1998),
76.000,00 zl, tel. 0411368-60-06.

lancia y, rok produkcji (1996),
39.500,00 zl, tel. 0411331-58-04.

Auto Komis "Omega" - raty, Okrzei 42,
0411344-49-78.
..liI!
._-----------

Auto-Komis - .. Centrum" - największy
w Kielcach; Grunwaldzka,
0411345-08-65.
_1101

Autokomis ..JG" - raty Kielce
84, 362-30-02.

11116

Zarząd

Selcento Sporting, rok produkcji
(1998),24:500,00, tel. 0411368-62-20.

.,2411

ogłasza

1184/4

Mieszalniki paszowe, taczki. Produkcja - hurt- detal. Najtaniej! Raty.
.Oefro",
Ruda
Strawczyńska,
0411303-80·85.
_1444
Odziet robocza w pełnym
asortymencie. Kielce, WspÓlna 8,
345-65-93.

1000L,

Okazjal Sprzedaż nowego ciągnika za
zdany stary z bonifikatą 5000,00 zł
.Moto - Agromax", Kostomłoty 26B,
tel. 0411303-13-49, 0411303-13-51 .

Bravo 1.6 SX, rok produkCji (1997),
24.500,00 zl, tel. 0411331-58-04.

Opel Astra 1.4 (1995), 0411386-26-53.

..2611

Beczki
plastikowe
090-335-835.

Cinquecento 1.1, rok produkcji
(1997), 16.900,OOzl, tel. 041/368-60-06.
lIł461

Cinquecento 1.1, rok
(1997),041/331-58-04.

przetarg nieograniczony

na ~konanie ogro~~n·a
placu targowego w Skalbml ~rzu
dł. 360 mb. z elementów
żelbetowych prefabrykowanych
- ażurowe, wys. 2,0 m.

Sprzedam działkę uzbrojoną 450 m2
w Opatowie, ulica Polna,
tel. 015/822-68-88.
Torf, kora, substrat,
041/361-11-24.

Przetarg odbędzie się 28.05.1999 r. o godz. 10 w Urzędzie Miasta
Kościuszki 1.
Oferty maina składać w sekretańacie urzędu do 26.05.1999 r.
do godz. 14.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące tych prac można uzyskać w UMiG Skalbmierz,
ul. Kościuszki l, pokój nr 5, tel. (041) 352-90-85 w. 15.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie
600,00 zł najpóżnlej w dniu przetargu do godz. 9.00.

I Gminy Skalbmierz przy ul.

Toyota Carolia (1986),
041/331-44-79.
WKŁADY KOMINOWE - SPRZEDAŻ,
MONTAŻ .• MA.JA.MI". KIELCE, ZAGNAŃSKA 27, 041/345-28-05,
363-15-08.

produkcji

konsumpcyjnych .
Tworzymy samoobsługowe Hale na
terenie całej Polski , w których
zakupów mogą dokonywać osoby

Opony używane, montaż bezplatny.
Kielce, Oomaszowska 41, 0602-281-839,
0411344-78-27.

prowadzące
działalność
gospodarczą. W Polsce dynamicznie

• 4Il0l

Peugeot 405 (1990) stan Idealny,
041/361-01-16.

Cinquecento 700 rok produkcji (1995,
93),13.000,00; 12.000 zi,
tel. 0411368-60-05.

Polonez 1,6 (1989),
tel. 015/844-19-09.

.0111

118466

Cinquecento 900, rok produkcji
(1998),18.200,00 zl, tel. 0411362-62-20.
~'I

Drut - wiązalkowy twardy,
0601-598-699.

miękki,

Punto 1.1 SX, rok produkcji (1997),
24.000,00, tel. 0411362-62-20.
Renaułl19 1.4 (1991), 3-drzwiowy,
cena 12.300,00. Kielce,
368-91-79.

każdemu

się
Uruchomiliśmy już

rozwijamy

od 1992 roku.
15 Hal Makro: dwie
w Warszawie, po jednej
w Sosnowcu , Łodzi, Wrocławiu ,
Krakowie, Poznaniu , Gdyni, Lublinie,
Bydgoszczy, Szczecinie, Zabrzu ,
Rybniku , Bielsku-B iałej i B ia łymstoku ,
w których zatrudniamy razem
6500 osób
W CENTRACH MAKRO
CASH AND CARRY
ZAOPATRYWAĆ SIĘ MOGĄ

* Sklepy detaliczne
* Restauracje, Hotele, Bary, Stołówki
* Biura i Urzędy
* Osoby prowadzące działalność
gospodarczą

za testowanie próbek
produktów, urządzeń

ŚCIENNE MDF
cena promocyjna od 7,gg"mt
PODŁOGOWE (11 tys.obr.)
cena promocyjna 27,90*m'

łub artykułów

chemiczno-kosmetycznych.
Towary po przetestowaniu
pozostanI! Państwa własnościI!'
Kompletne informacje:
Agencja Pośredn ictwa Reklamy
01421 Warszawa zg BOX 85

Jesteśmy międzynarodową firmą
prowadzącą sprzedaż artykułów

Opel Omega B 2.0 CO (1994),
0411386-26-53.

Cinquecento 700 (1996),
0411369-82-18.

3000 zł

Seicento Sporting, rok produkcji
(1998),24.500,00 zł,
tel. 0411362-62-20.

lilii

wz2111

Mia ta i Gminy w kalbmierzu

wz211l

Zagnańska

1184/1

",DQ.b. N'tvp-

HURTOWNIA

KleIce, ul. Urzędnicza 30,

ł

Prosimy doIl1CZYĆ znacuk za 6,90 zł •

Zanim otworzymy naszą halę
w Kielcach, już w maju br.
rozpoczynamy

AKCJĘ

i
~
o

tel. 368-49-30
BOAZERIA DREWNIANA
listwy wykończeniowe
Kietce, ul. M»a 14a, tel . 345-66-22 _

I

PROMOCYJNĄ
Jeśli

OGWSZEN1E
O PRZETARGU N1EOGRANICZONYM

Zakład Obsługi Urzędu Miasta w
2~303 Kielce, Rynek 1

Kielcach

ogłasza

przetarg nieograniczony

.47611

Seat Toledo 1 90 (1996), 38000 km,
Immobllajzer, wspomaganie, regulacja,
sygnalizacja światel, obrotośclomlerz,
blokada skrzyni, 0811746-64-32,
0602-364-359.

~11

1111/0

Hurtownia odzieży używa
wPolsce oferuje: dobrą jakość, niceny, rabaty 5 - 15% przy zakupie
ilości, możliwość przejrzetowaru. Skarżysko - Kamienna, ul.
l , tel. 041/251-36-29 wew.
041/251-05-89. Zapraszamy
00.
lIIlJI

jabłoniowy

1111

~/I

ogÓlnOllolskich katalogów
rtatvstvczl1Vch zleci proste prace
0501-072-100.

2,5 ha ze sprzętem
I przechowalnią (możliwość zamieszkania) 3 km od Buska-Zdroju,
0411378-33-43 .
Sad

kIIl/1

"Piątek - Sport" oferuje rowery .. Hawk"

kll391

Fiat 126p (1995/96), 0411342-89-81.

Garaże,

oMl

łl!/IIO

STRONA 19

na~konrulleohleni~~
wraz Z montażem w budynku
Urzędu Miasta Kielce.
Termin reallzacjl-15.07.1 999 r.
.
Postępowanie nie zostało poprzedzone .w~ępn~ kwalifikacją·
.
Formularze zawierające warunki zamówlenta mozna odebrać osobiście w Zakladzie Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach , Rynek l,
pokój 236 w godz. 7.30-15.00.
. , . ..
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę nalezy złozyć w SiedZibie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach, Rynek l , pok6j236 w terminie do 26.05.1999 r. do godz. 15.00.
.
Otwarcie ofert nastąpi 27 maja 1999 r. o godz. 10.00 w siedzIbie
ZOUM, pokój 239.
..'
Postępowanie o udzielenie zamÓWienia będZie prowadzone
l\OVIl
z zastosowaniem preferencji krajowych.

chcesz pomóc nam w dotarciu
do potencjalnych klientów, wyjaśnić
im naszą koncepcję sprzedaży,
zachęcić do zakupów
i zarejestrować jako klientów
Centrum Zaopatrzenia Makro:

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Zatrudnimy
150 reprezentantów
firmy,
którym zapewnimy:
- tygodniowy cykl szkoleniowy
sprawdzony w 16 krajach świata
- atrakcyjne wynagrodzenie
- możliwość poznania sprawnie
działającej firmy
- dla najlepszych szansa stałego
zatrudnienia w MAKRO
po zakończeniu akcji promocyjnej

ł

STRONA 20

REKLAMA

Posadzki z płyt
kamiennych
około 1500 m kw.
do ułożenia - I
zlecimy. Termin
rozpoczęcia pilny!
(022) 678-91-41
lub 0501 285526
Prywatne:

Wózki dziecięce,
I piętro.

Chęclńska

6,

Wyposażenie łazienek.

Producent mebli łazienkowych . Sprzedaż ratalna. Sklep
.Kranik" - Kielce, Rynek 12,
368-13-81 .

--_..

__.--------

TOWARZYSKIE

MA Roxana, 041/346-20-68.
Panie.

Przyjmę

!H9411

I SZKOŁA PODSTAWOWA
prowadzą

zapisy na rok szkolny
199912000 do wszystkich klas
SUS - szkolny, j ęzyki, komputery,
taniec, basen, karate, muzyka,
świeUica , stol6wka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Informacje od poniedLlałku do piątku
w go-'a . 6-18
Tel. (0.,1) 366-06-96
Całodobowo GSM 0601439171
Kielce, ul. Toporowskiego 98,
ł
os. Uroczysko
~

Pokoje 3-, 4-osobowe, Szczawa 457
powiat Limanowa,
032/623-20-92.
Przewozy - cala Europa! Biuro Podróży
Comfort-Lines. Kielce - Dworzec PKp,
tel. 041/345-60-80.

"""

MA,041/366-05-71 .

GIMNAZJUM

Najtaftsze wakacje rodzinne, obozy
kolonie, wycieczki szkolne
- krajowe i zagraniczne . • Omikron",
Kielce, Staszica 1, 041/344-40-29.
młodzieżowe,

Ania u siebie,
0604-302-398.

Przewozy pracowników kontraktowych oraz turystyczne. Nova-Tex,
041/344-46-29.
ooIllI

Anmar, 041/362-62-53,
0604-342-514.
!H9052

Ewa u siebie,
0604-313-221 .

Przewóz osób Monachium
- Norymberga - Landau,
041/311-17-33.

Kościuszki

Sylwia u siebie,
0603-226-372.

KREom GOTÓWKOWE
BEZ ŻYRANTÓW
TAta:E EMERYCI
Kielce. ul. Planty 6
tel. 343-06-73
0604 16-10-67
od 700 do 7000
realizacja 5 dni

PŁYTKI

MROZOODPORNE

V kl.

ścieralności

s

19 rm

-

VISPOL LTD
• KRAKOWSKA 287 A
• 1 MAJA 93
• KRASICKIEGO 24 A
• OSTROWIEC, REJA 6

Zatrudni, panie,
041/366-05-71 .

........,

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

Alarmy + Monitoring + Ochrona "Sezam", 041/368-86-55:

041/331-9~-54.

TURYSTYKA

oll\49

Au nas Tunezja, Egipt, Santorini, Kreta,
Hiszpania - maj, czerwiec wielkie promocje. Zadzwoń teraz, 041/344-23-26,
Abex, Sienkiewicza 10.
• ATH" Kielce, Żytnia 1, 344-86-66:
atrakcyjne tanie kolonie, obozy i wczasy
z transportem (Zakopane, Karpacz,
Rewal, Międzyzdroje) I Inne propozycje.
..2'"
Franifurt - Mannheim,
041/332-4D-08.

DRZWI PRZESUWNE, SZAFY, AKCESORIA, FRONTY MEBLOWE. HOŻA 40
RÓG JAGIELLOŃSKIEJ,
041/345-70-30.

montaż

Hydrauliczne,
041/331-04-97.

Przeprowadzki - Tanio!
041/361-94-68,
090-683-376.

Kielce - Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91.
!HIIIO

Last Minute - super ceny!! Maj, czerwiec - Tunezja, Egipt, Cypr, Grecja.
Sprawdzone propozycje I Ostrowski
Travel, Kielce, Targowa 17, 343-06-43,
343-04-33.

INSTALACJA
CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WODY, KOTŁOWNIE
OLEJOWE ,GAZpWE. WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE,
041/345-27-25,0602-535-567.

Przeprowadzki,
041/366-25-10.

Vertlcale - producent,
041/362-10-30.

Remontowo-budowlane,
041/346-22-55.
III"'

Rolety - antywlamaniowe - Alutechnika przedstawiciel niemieckiej firmy
Heroal. ROlokasety, bramy, parapety,
vertlcale, rolety tekstylne, markizy. Paderewskiego 3, 041/343-07-04.
Zapraszamy!! !

!Hm5

Anteny. Domofony. Instalacje.
Gwara!1cja!!! 041/361-36-31,
0602-51-92-54.

. Malowanie - natrysk - tapetowanie.
Gwarancja, 041/344-58-11.
Malowanie - tapetowanie
- szpachlowanie, panele,
041/331-28-20.

Asta - montaż drzwi, okien, panele,
041/344-26-21, 041/368-50-41.

MIlowanie czysto,
041/368-36-66.

!Hill!

tapetowanie,

Czyszczenie - Profesjonalne wykładzin - dywanów, 041/369-83-79,
0604-492-343.
~I!

montaż,
!HIll!

Skup zbóż oraz sprzedaż mąk pszennych, żytnich. Młyn Nisko, ul. Sandomierska 18, 015/841-20-60,
841-22-79.

okien,
041/368-14-50.
wtryskowo,

Ocieplanie styropianem.
041/362-59-16,090-317-617.

Żaluzje - tanio,
041/369-86-37.

Żaluzje,

Żaluzje, Verticale, rOlety - producai,
gwarancja, fakfury VAT. Hauke Bosaka l,
041/362,14-48,368-28-47,
3OD-37-53.

Żaluzje, verticale, rolety,
antywłamaniowe. Jędrzejów,

041/386-12-18.
Żlluzjl, verticale, rolokasety, roiet\i.
Tanio! 041/366-38-26.

Transport towarowo-osobowy,
autolaweta, 041/332-44-27,
0603-258-643.

hluzje, verticale, roletki, rolo_
tapicerka, 041/368-96-19,
0601-845-781 . Gwarancja!
6'1

Układanie

lłNlł](,]IIIM.VM1~11.
ABC Videofoto,
041/368-45-26.

kostki brukowej, Kielce

306-14-10.
VAT,

W~onywanle szyldów, tablic reklamowych - projekty, usługi.graficzne,
0604-813-366,041/362-56-25.

Transport od 3 do 24 ton: Dłużyce, niskopodwozie, meblowozy, plandeki,
chlodnie w ruchu krajowym,
041/362-05-22.

Transport towarowo-osobowy, kraj
I zagranica, tel. 041/331-35-32,
0602-695-899.

Montaż

Wertikale,
041/362-20-25.

041/331-04-97.

!Hl'll

MIlowanie, tapetowanie, panele, rigipsy, . glazura, hydraulika, siding,
041/361-41--29.

Ocieplanie domów
041/311-70-34.

_II

Transport 2 t .BUS·, 041/345-30-29,
0602-704-955.

MIlowInie natryskowe,
041/331-24-86.

.Budglr" wykonuje: Ocieplanie budynków wtryskowe. Styropianem + sidlng.
Tynki strukturalne. Układanie kostki brukowej. Koparka + wywrotka - VAT,
041/331-39-20,
0602-835-883.

111152

Schody - wyrób,
041/346-54-94.

Urządzenia Chłodnicze, klimał)'lł

cyjle, ma1aźe, naprawy. Spr2IIIaż ~
części, agregatów. Eko-Szron. Kielce,
Armii Krajowej 48,
teVfax 041/368-74-23.

Usługi koparkami, 041/361-76-32 do
16.00; 041/368-42-27 po 16.00.

ROLOKASETY, ŻALUZJE - MIlA 16,
041/345-07-90.WIK-BART".

!H9646

Alarmy stacjonarne ARO,
04.1/362-30-45.

Biuro Rachunkowe,
041/344-47-90.

_ _ _ _...:! Hml

SUPERCENA-

Domolony, anteny, alarmy - instalacje,
serwis, 041/346-19-89.

Hydrauliczne, przyłącza,
kot/ów, 041/368-83-44,
0602-477-044.

Alarmy - Autoalarmy - Domofony.
Sprz~aż - montaż . •Satel"
Paderewskiego 42,

Kielce - Mannheim,
041/332-47-60.

2

ol1520

ollS06

Rozpoczęcie

Zaplww d/llu rOZP<lCzocla lub lei. 0602

naprawy,

Parkiet dębowy, jesionowy, bukowy
(suchy). Profesjonalne układanie, Kielce
Nowowiejska 22, 041/368-91-81,
090-250-936.

!H!591

_ _ _ _ _ _--=
" 115

3JAZDY DODATKOWE GRATlSI

montaż,

oli 521

MA Szklarstwo całodobowo.

20 .05 .99 .. o godz . 16.00
w Zesp. SzkOl Mech. w Kielcach
ul. Jag i ellońska 32, $ . 20.
Cena 480 zl (płatne w ratach)

Dan-Bud ocieplanie styropianem,
041/368-47-42.
Domofony 041/369-88-21 .

Układanie kostki, 041/361-18-97
345-61-29, 346-25-22.
'

oll\41

Glazura, 041/369-91-79.

USŁUGI

Natalia,
0604-562-359.

PROFESJONALNIE,
PANELE
041/368-50-94 .

ClYSZCZENIE DOSKONAlE:
DYWANÓW, TAPICERKI,
041/366-00-76.

AudioVIdeo, 041/331-80-98,
0604-282-644.

Układanie kostki,
041/311-55-96.

..,141

.Contest° Video, 041/362-12-63,
0601-511-384.
~~~I ~~~~~":~~Hl
1..v." ' ldttIJ]I"Jlll1'12
JHm .... .. s:,ux,,~ IfI lłi2l-01

~

__ _
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--------------------MAJOWA PROMOCJA!

OKNN
DREWNIANE

ZWOtOMINA

Demon VIdeofilmowanie.
041/331-38-76.

Videofilmowanie. 041/331-91·22.

VIdeoomega, 041/331-92-59.

Wideo Film, 041/362-12-79.
Wideo-foto, 041/311-45-83.

OD 9,5 0/ 0
- UŻYWANE
SAMOCHODY

I

Kielce . ul. Piotrkowska 12. parter.
tel./fax 343·06-46. 090-39-26-39

Zgubiono legitymację
na nazwisko Tomasz Hanu!a,
0151842-59-41 .

Parkiet, parapety,
mozaikę kupiSZ
na raty

- dąb od 50 zł do 100 a't m bI. I VAT •
• jesion od 50 zł do 107 zttI m br.l
-jawor od 40 zł do 68 ztt111 br.l T
-buk od 19 zł do 93 ztt1 m bil WJ

_mozaika od 11 zł da 39 zttI 1ft br l

elce,

'i
PONIEDZIAŁEK ,

-
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Superlekka konstrukcja z hybrydowym systemem napędowym

MOTORYZAUA

"
Pod koniec ubiegłego roku "Honda Motor Co. ltd." przedstawiła
kolejnej generacji swego superwydajnego energetycznie
samloctloOlU, napędzanego wysoko wydajnym systemem hybrydoIMA " Honda" (Integrated Motor Assit - zintegrowane wspomasilnika).

Alufelgi, opony. Autoryzowany serwis
Mlchelrn - Stomil. Raty, 041/332-22-12,
Warszawska 170.
.ISlI

Alufelgi, opony, tuning - również
sprzedaż ratalna. Kielce, 041/362-20-06 .
..1114

Pojazd ma supe rlekką karoserię wykonaną z

aluminium. Zdaniem
.Hondy",
auto stanowić bę
dzie odpowiedż na
wyzwania XXI wieku dzięki optymalnemu połączeniu
ekologicznego
charakteru i przyjemności z jazdy.
Samochód
ma
zużywać okolo 3 I
benzyny na 100
km. Jego sprzedaż przewidywana jest już jesienią 1999 roku na
rynkach japoń
skim, północno
amerykańskim,
europejskim
azjatyckim.

Amortyzatory z wymianą,
041/368-35-71 .

. AUTO-2000" części zamienne, Mercedes - wszystkie typy, WI Golf Kielce, Sobieskiego 22, 041/362-00-89.

won
Autoalarmy .Prestige",
041/344-99-73
Autoalarmy - calodobowo,
041/344-34-79.
",11lt

Autoalarmy ARO, 041/362-30-45.
~1lIl

Autoalarmy
041/344-29-67
Podstawą

Jednostki napędowej
jest silnik spalinowy. Jest to najno-

VWBORA
- 12-letnia gwarancja na perforację
blachy i 3-letnia na lakier
- 2 x poduszka powietrzna
UBEZPIECZENIE
-ABS
AC, OC I NNW
GRATIS
- centralny zamek

wsza generaCja silnika VTEC (ze
zmiennymi fazami rozrządu) O
trzech cylindrach i pojemności 1 litra. Pracuje on na bardzo ubogiej
mieszance, dzięki czemu zarówno
zużycie paliwa, jak i emisja spalin
pozostają na niezwykle niskim poZIOmie.
System IMA służy do wspomagania Silnika spalinowego
podczas przyspieszania poprzez dołączenie do układu napędowego dodatkowo Silnika
elektrycznego zasilanego z
akumulatora . Taka kombinacja
daje w efekcie znakomitą dynamikę jazdy, a w połączeniu z
su peraerod yna m icznie
ukształtowaną, lekką aluminiową karoserią auto ma być
idealną propozycją dla tych,
którzy muszą używać samochodu zarówno w mieście, jak i
na dłuższej trasie.
Hybrydowa .honda- będzie doz pięciobiegową skrzynią
manualną lub przekładnią .honda
multimatic·.
stępna

IGRl

AUTO KOM 15
•

eentrum. Leasingu i Finansów

LEASING OPERACYJNY
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT I PROWIZJI!
NAJWIĘKSZE ZNiŻKI UBEZP.IECZENIOWE!
/ /-

/.'

/

Leasingujemy:'
l'
- samochody osobowe

- samoch~y cifżarowe
- maszyny I urządzenia
- linie technologiczne
- sprz~ komputerowy
es trwania Jea5łngu od 12 do 60 miesi{91
Możliwość 0% opłaty wstępnej!
y up tylko 5 wartoścl'przedmiotu!ea'

•

S
· k'te (nowe )
upernts
stawki procentowe
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KIELCE CENTRUM SERVICE Sp.
25-953 Kielce, ul. Olszewsklego 6
tel. (041) 367-59-27 do 29 w. 26

atestowane,

tanio,

__,.--__..:"'1'"

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

...."

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

Autogaz od 950 zł, 041/357-44-46,
041/357-34-26,060-457-42-04.
Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dębowa
4, 048/362-60-15. Szewce 39 k. Kielc,
041/346-52-05.
Autoszyby. Kielce, 041/361-57-17.
",114\

Blokady, 041/368-78-33.
C hło d nice samochodowe - sprzedaz,
041/331-05-12,0601-478-521.

Cz,łci do samochodów: Ford, Opel,
BMW, Seat oraz inne. Kielce,
Warszawska 34a, 344-64-21
..7111

Ford - części zamienne. Górników
Staszlcowsklch 15, 041/345-02-52.
_ _",1161

Mazda Nissan Toyota - części. Marko
Serwis - Bis, Kielce ul. Karczówl<owska
20, tel. 041/368-35-71.

z 0 .0

• PRZYJMUJEMY SAMOCHODY W KOMIS
• PRZYJMUJEMY SAMOCHODY W ROZLICZENIU
• GWARANCJA LEGALNOŚCI I STANU
TECHNICZNEGO POJAZDU
• KORZYSTNY LEASING FABRYCZNY
~
MERCEDES BENZ LEASING POLSKA
:!
ZAPRASZAMY

Opony produkcji rosyjskiej - bezpoimporter. Hurt - detal,
041/361-67-09.
",Im
średni

Opony, akumulatory
041/345-63-59.

-

. SACHS"- Amortyzatory, bezpiatna
wymiana .Kim-Aulo-Części, Slowackiego 6, 041/344-23-73,
041/361-61-06
",1141
Szyberdachy, blokady, autoalarmy,
041/342-22-28.
Tłumiki - Katalizatory - Amortyzatory
do samochodów osobowych i ciężaro
wych Sprzedaz - wymiana - naprawa gwarancja, ul. Sandomierska 216,
041/342-82-01.

Procedura uproszczona bez zaświadczenia z Urzędu Skaltio

~'1IIl

Biuro I:ł8ndlowe CUF
Radom, uf. Prażmowskiego 15, pokój 9,10
tel1fax (048) 362-51-77, 362-85-12

t:w;"tnICr7\lC:1ri OS. Słoneczne

Wypotyczalnia samochodów
osobowych, dostawczych. Kielce
342-81-65, 0602-321-586.

41, teł. 263-11-22'

teł.

'~1441

363-09-45
___

J
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"Skoda ociavia"
z nowym silnikiem

Specjalna wersja "alm

"Skoda Auto" rozszerza ofertę
jednostek napędowych montowanych do "skody octavii". Nowy silnik 1,4 I o mocy 44 kW powstał w wyniku zmian konstrukcyjnych silnika 1,3 I, dotychczas znanego ze "skody felicii".
Pojemność skokowa nowego

"Nissan Poland" wprowadził
na rynek nową, specjalną wersję "nissana almera" o nazwie
"spring". Wiosenny "nissan almera" będzie oferowany z silnikiem o pojemności 1,4 I, w wersjach 3-, 4- i 5-drzwiowej.
W wyposażeniu .almery spring'
znajdą się : ABS; napinacze pasów
bezpieczeństwa ,
trzypunktowe
pasy bezpieczeństwa i zagłówki,
poduszka powietrzna kierowcy,
wzmocnienia boczne drzwi, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierownicy, elektrycznie
otwierane przednie szyby, elektrycznie regulowane lusterka boczne
w kolorze nadwozia, przyciemniane szyby, aluminiowe obręcze kół,
spojler, zderzaki w kolorze nadwozia , obrotomierz, dzielone tylne
oparcie, regulacja pionowa kierownicy, regulacja poziomu przednich świateł, trzecie światło stopu, wycieraczka tylnej szyby, regulacja siedzenia kierowcy w
dwóch płaszczyznacą oraz zestaw do instalacji radia z czterema

lu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych należy wymienić
m.in. hydrauliczną regulację luzów
zaworów, elektroniczne połącze
nie mechanizmu pedału gazu z
przepustnicą, a także nowy system wielopunktowego wtrysku
paliwa SIMOS-3PB.
Maksymalny moment obrotowy 120 Nm przy 2500
obr./min umożliwia .octavii·
optymalną dynamikę jazdy
oraz osiąganie maksymalnej szybkości 155 km/h i
przyspieszenia od O do 100
km/h w ciągu 18,5 sekundy.
•Skoda acta via· napędza
na nowym silnikiem 1,41 jest
samochodem przeznaczonym dla użytkown i ków ceniących jazdę spo koj ną, a
przy tym ekonom i czn ą.
W tym roku .Skoda Auto'
zamierza wyprodukować
2500 .octavii LX· z takim silnikiem . Cena tego samochodu w Czechach wynosi
.Ia:;.."":,,,:!,,:":"':"'.II 339.900 koron. W tym roku
nie przewiduje się jednak
silnika produkowanego w Mlasprzedaży .octavii 1,4' w
da Boleslav wynosi 1397 cm
Polsce.
Dotychczas
wyprodukowano
sześc., moc - 44 kW.
Spełnia on wszystkie najsuronajwięcej .octavii· z silnikami 1,6 I
wsze normy emisji spalin i jest
74 kW (25 proc.) oraz TDI1 ,9166
znacznie nowocześniejszy od
kW (21 proc.).
swojego poprzednika. Wśród wie(GR)

"NISS

głośnikami.
Możliwe jest również

otwieranie
bagatnika i wlewu paliwa ze środ
ka auta. Specjalne, sportowo wyprofilowane fotele ,almery spring·
lepiej trzymają tułów kierowcy i
pasażera podczas dynamicznej
ja~dy. Jedna z dwóch wersji auta

będzie wyposażona

w klimatyza-

cję i poduszkę powietrzną pasaże

ra, w drugiej wersji zamontowano
automatycznie otwierane okno dachowe .
• Nissan almera spring' będzie
oferowany w czterech dotychczasowych kolorach oraz w
dwóch zupełnie nowych, wiosennych barwach - żółtej i zielonej.
Auto jest dostępne w cenie od
47.458 PLN .
(GR)

Partner Combispace
Twoje drzwi do przygody

AUTORYZOWANY DEALER

D4EWOO
FIRMA SATA L
oferuje:

RITA MOTORS
Kielce, ul. Domaszowska 52, tel. 344-30-10, 368-12-35 (36)
www.rito.peugeot.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 35b, tel. 247-95-45

PEUGEOT

I

CORSA
PROMOCJA NIE DO ODRZUCENIA
Promocyjne ceny

pakietów wyposażenia:

"'!Nld . poduszka powieazna
• centralny zamek
• obrotomierz

I'l'",-m--.-41'11· dektrycznie regulowane
szyby i lusterka boczne
Pakiety można ączyć!

OPEL

e-

t=""'=...' - - - - - - - - - - ZAPRASZAMY -----"-------1
Serwis,

OBRĘCK' sp. z 0 . 0. Kielce, ul. Pomorska 53
Dział sprzedaży tel.Jfax (041) 368-10-25, pn.-pt. 8-18, sob. 8-15
oryginalne części I akcesoria, tel./fax (041) 344-45-64, pn.-pt. 6-18,

sob. 8-15
Serwis blacharsko-lakierniczy, teJ. 090335381,
serwis elektromechaniczny, montaż zest!łwów glośnomówlących I autoalannów

C@jJ

TlCO rocznik 99 już od 19.950 zł •
NA
POLONEZ GSI rocznik 99 już od 24.350 zł
POLONEZ Gl! rocznik 99 już od 21.600 zł
POLONEZ TRUCK rocznik 99 już od 2-2.818 zł netto
LANOS rocznik 99 już od 29.600 zł
LANOS VAN 106 KM rocznik 99 już od 24.631 zł netto
NUBIRA rocznik 99 już od 39.300 zł
NUBIRA VAN rocznik 99 już od 37.295 zł netto
LEGANZA rocznik 99 już od 62.000 zł

Bez zaświadczeń

ZUS I URZĘDU SKARBOWEGO

Radom i Kozienice znakomicie zorganizowały Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kobiet

17 maja 1999 r. Nr 20 1941

Włodzi mierz

Zawadzki ze złotym
mistrzostw Europy w zapasach

Nasz·mistrz

Za nami już 18 spotkań Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wiosny "Spring Cup Women's '99", który rozgrywany jest w
Radomiu i Kozienicach. Zmaganiom siatkarek zarówno w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu ,jak i w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kozienicach towarzyszy bardzo duże zainteresowanie.
Sobotnio-niedzielne mecze reprezentacji Polski (na zdjęciu fragment meczu z Danią, atak Sofie Linaa Rosager blokują Anna WOJtas i Joanna Podoba ,
na co dzień grające w zespole Melnox Autopart Lobo Mielec) oglądał komplet publicznOŚCI . Sobotme mecze w KOZienicach . a niedzielne w Radomiu
oglądał członek zarządu Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej Lasse Svensson, który jest zadowolony z dotychczasowej rywalizacji sportowej oraz organizacji.
IW.Ł.I
O turnieju czytaj na stronie 3

to

Penc i Łopaciuch na podium Akademickich
Mistrzostw USA

Amerykański

Kwalifikacje Mistrzostw Europy w Borkowie
koło Kielc

sukces Deszczowe enduro

Po raz kolejny dały znać o sobie dwie lekkoatletki ze Stalowej Woli Penc i Anna Łopaciuch , które uczą się i trenują w Stanach
Zjednoczonych.
Tym razem wychowanki trenera Stanisława Anioła potwierdziły swą klasę w lekkoatletycznych Akademickich Mistrzostwach Stanów ZJednoczonych. W biegu na 1500 metrów drugie miejsce zajęła Grażyna Penc. a na
trzeciej pozycji linię mety minęła Anna Łopacluch .
IPISZ!
Grażyna

Włodzimierz Zawadzki wychowanek Orła Wierzbica, aktualnie reprekiubu legia Warszawa, zdobył w Sofii złoty medal 46 zapaśni
mistrzostw Europy w stylu klasycznym w wadze 63 kilogramy.
.
Szerzej na stronie 4

Sędziowie "przekręcili" mecze KSZO i Korony Nida Gips? * Dziś "głośny telefon"

Miniona sobota nie była udana
dla drugoligowych piłkarzy
KSZO i Korony. Niestety, w r0lach głównych wystąpili "panowie w czerni", jak potocznie mówi się o piłkarskich sędziach ,
którzy byli negatywnymi bohaterami meczów w !ławie i Radomsku. Ozlś w naszej redakcji
"głośny telefon" na temat pracy
sędziów na ligowych boiskach.
Prosimy o głosy czytelników
pod numerem telefonu (041)
368-22-00 w godzinach 11-13.
RKS~o-KSZO~

wiec 1:0 (0:0). Gospodarzom wyrab1ie sprzyJaI arbiter. który podyktował

problematyczny mJt kamy.
KSZO przegrał i straci szanse na
nawiązame wal
o awans do

FoL Sławomir Slachra

Deszczowa aura dała się we znaki ponad 120 motocyklistom enduro.
którzy w sobotę i niedzielę na trasach wok6J podkieleckiego Borkowa startowali w 53. Międzynarodowym Rajdzie Świętokrzyskim. będącym jednocześnie kwalrfikaqami mistrzostw Europy i rundami mistrzostw Poiski.

Czytaj na stronie 3
Na zdjęciu: Ryszard Augustyn z Radomskiego Towarzystwa Moto.
rowego, który plasował si, w

Brożyna

czołówce

klasy weteran.

trzeci

w Wyścigu

Pokoju!

ekstraklasy.
Jeziorak Jława - Korona ida
Gips Kielce 2:0 (1 :0). Jeziorak
mając w perspektyMe Njne mecze
z~ tabei. by \kzymaćsęw icIze. rrusiaI wygać Kamą. I ~
w czym \W!I(a zasłJga ~.
GraUaqe z oka:2j CJNćIlSU ll'"C2e odbaać ~ praIdyt2rie PmxtIerria,
k*5ra pQmaIa u siebie G6rrI<a. a Ce~ rieoczBOwarie 2rIlrTisoNaIa w
P'dI1<oMe z ~ ISTACH!
FoL Jarosław ClIelI

KSZO Jan Makowiecki i Henryk Apostel nie kryli swego oburzenia na sędziów.

O drugoligowych meczach
czytaj na stronie 8

Tomasz Brożyna z kolarskiej
zawodowej grupy Mróz wygrał w
piątek po samotnej ucieczce
184-kilometrowy dziewiąty etap
Wyśogu Pokoju. z Ruhau do Weimaru. W klasyfikacji końcowej
mieszkający w podkieleckich
Bielinach Brożyna zajął ostatecznie trzecie miejsce. Wyścig PokOJU wygrał Niemiec Stefan Wesemann z grupy Telekom przed
dwoma .mrozowcami· - Rajmondasem Rumsasem i Brożyną.

Tomasz Brożyna na mecie w
Welmarze.

5PORTŚWI
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Medale zapaśniczek i badmintonistów na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży

17

XXI Turniej "Echa D~ia"

Rekord
Sebastian
Jedynaczka Dorota
Sześć medali zdobyli

w sobotę
na Olimpiadzie
Młodzieży Lubelszczyzna '99 reprezentanci województwa świę
tokrzyskiego. Cztery razy na
podium stawały zapaśniczki Znicza Podzamcze, a dwa razy badmintoniści Orlicza Suchedniów.
Na matach w Kraśniku bardzo
pewnie walczyła Dorota Kożbiał,
która w pięknym stylu zdobyła
zloty medal w kategorii 65 kg. Dobrze radziły sobie też jej klubowe
koleżanki. Kinga Kubicka (kat. 43
kg) wywalczyła . brąz·, a Sylwia
Leśkiewicz (kat. 56 kg) . srebro·.
Ponadto Znicz Podzamcze w rywalizacji drużynowej sklasyfikoi

niedzielę

Zwycięstwo

wany został na wysokim drugim
miejscu (42 pkt). - Jestem bardzo
zadowolony ze startu swoich zapaśniczek. Mile zaskoczyła mnie
Leśkiewicz, której niewiele zabrakło do "złota" . Rewelacją olimpiady była Monika Pod siadło, która w pierwszym centralnym starcie
zajęła wysokie szóste miejsce. Zawiodła nieco, wydawać by się
mogło, pewna kandydatka do medalu - Ewa Malarczyk, ale miała
ona fatalne losowanie (trafiła na
wicemistrzynię świata - Emilię
Drzewińską - przyp. red .) i nie
udało jej się wyjść z grupy.•Srebro· w drużynie jest naszym ogromnym sukcesem - zaznaczył

W miniony weekend odbyły się
kolejne mecze XXł Turnieju
"Echa Dnia" w koszykówce.
Niecodziennym wyczynem popisał się Sebastian Surowiec,
zawodnik Basket Promont, który w meczu klas VIII rzucił 56
punktów!
DZIEWCZĘTA KLASY VI: • GOK
Strawczyn - Stokrotki (SP 13)
47:8 (29:4). GOK Strawczyn: Jas
14, Kaniowska 12, J. Kukuiska 4,
Buchcie 4, M. Kukuiska 4, Mróz 3,
Raczyńska 2, K. Kukuiska 2,
Frączkowska 2. Stokrotki: Fedorczak 6, Zarębska 2. • Basketki (SP
27) - Tygrysice (SP 3) 6:8 (4:4).
Basketki: Gajos 2, Sledż 2, Adamczyk 2. Tygrysice: Resińska 8, Popa 2, Cygan 1, Chynek 1.
CHŁOPCY KLASY IV: Partner SP 15 16:8 (9:6).· Pechowa 13
(SP 13) - Zespół (SP 33) 13:8
(8:5). Pechowa 13: Gursiei 7,
Pająk 4, Leksowski 2. SP 33; Slusarczyk 1, Sobieraj 3, Rutka 4 . • Mini Basket (SP 27) - Pechowa 13
(SP 13) 56:0 (22:0). Mini BaskeI:
Zieliński 21, Benesiewicz 17, Stę
pień 8, Sitarz 6, Figura 4 .• Mini Basket (SP 27) - Baskeciki (SP 27)
55:10 (33:2). Mini BaskeI: Rylski
12, Sitarz 12, Stępień 11, Benesiewicz lO, Zieliński 8, Figura 2. Baskeciki: Miernik 8, Wzorek 2. • Zespół SP 33 - Oczko Bis (SP 21)
18:10 (8:6). SP 33: Rutka 10, Malaryc 4, Franusiak 2, Slusarski 2.
Oczko Bis: Klamka 10. KLASY V: ·
Bulsiki (SP 24) - Piętnastka (SP
15) 13:43 (7:31); Bulsiki: Łygoński
9, Gromadziński 2, Kowalski 2. Pię
tnastka: Pawłowicz 18, Salwa 8,
Nechyła 7, Farbicki 6, Zając 4, Zdoliński 4 . • Piątaki z 27 - Sport Kolom 29:17 (15:5); Piątaki: Pedrycz
17, Siudak 4, Patrzałek 4, Krawczyk 2, Wokotowski 2. Sport Kolom: Dukaiski 8, Tarkowski 6, Anioł
3 .• Bulsiki (SP 24) - Sport Kolom
19:16 (7:5); Bulsiki: Łygoński 6,
Gromadziński 4, Kowalczyk 4, Górecki 3, Buran 2. Sport Kolom: Dukalski 8, Pisarczyk 4, Bednarski 4 . •
Piętnastka (SP 15) - Tygrysy (SP
34) 64:18 (24:6); Piętnastka: Kupis

20, Nechyła 18, Pawłowicz 18, Farbicki 6, Piskoń 2. Tygrysy: Ubowski
8, Stelmasiński 4, Madej 2, Sieradzki 2, Kołodziejczyk 2. * Piątaki
(SP 27) - Partner (Starachowice)
31:17 (17:6); Piątaki : Pedrycz 23,
WoIostowski 6, Krawczyk 2; Partner: Domagała 6, Tokarski 4, Adamczyk 2, Gajewski 2, Kowalski 2.
KLASY VI: Basket Młodzik (SP
27) - Ali Stars (SP 27) 78:41
(37:19). Basket Młodzik: Sieczko
20, Bilski 12, Plula 12, Tworek 10,
Kukla 9, Rzońca 7, Bednarski 6,
Cymbalak 4. Ali Stars: Mazurek 9,
Tracz 9, Piwowarski 6, Ciułek 5,
Patowski 4, Janowski 2, Wojtczak
2. * Dream Team (SP 15) - Ziełoni
(SP 13) 41 :22 (19:12). Dream Team: Jagodziński 23, Strzałka 8, Wiśniewski 7, Piotrowski 2, Stefański
1. Zieloni: Toporski 8, Chałan 4,
Fiuk 4, Jarząbek 2, Bebel 2. * Basket Młodzik (SP 27) - Orliki (SP
24) 61 :34 (29:20). Baskei Młodzik:
Cymbalak 16, Bednarski 10, Sieczko 10, Rzońca 10, Tworek 4, Bilski
4, Rulka 2. Orliki: Kobus 10, Kowalczyk 8, Nowakowski 16. KLASY
VII:· Zespół SP 2 - Tigers (SP 13)
42:15 (17:7). SP 2: Makowski 21,
Nowakowski 11, Walentynowicz 2,
Henlka 2, Kosoń 2, Mikołanek 2,
Piolrowicz 2. Tigers: Zielonko 7,
Banasik 3, Pęka la 3, Samek 2 .•
Zadziory (SP 24) - Basket City
(SP 27) 35:58 (12:35). Zadziory:
Topolski 7, Kłoda 6, Bogusz 3. Basket Młodzik: M. Paciura 23,
Jarząbek 12, Ciepl uch 11, Wilczyń
ski 4, 'Sudoł 3, W. Paciura 2, Kosmala 2, Szrek 2 . • Pretendenci (SP
27) - Sport Kołom 111 :60 (27:32).
Pretendenci: Bielecki 28, Kręcisz
14, Miernik 14, Durlej 12, Maj 10,
Łebek 10, Pęczkowicz 8, Makuch
4. Sport Kolom: Tarkowski 14, Dukalski 14, Pisarczyk 12, Dolski 10,
Pawkowicz 6, Surowiec2, Lech 2 .•
Sport Kolom - Zespół (SP 2)
64:50 (22:25). Sport Kolom:
Pawłowicz 14, Tarkowski 12, Surowiec 10, Lech 9, Dukaiski 8, Pisarczyk 5, Dolski 4, Strzałka 2. SP 2:
Nowakowski 16, Mikołanek 14,
Makowski 9, Chętka 6, Piotrowicz
3.• Szerszenie (SP Bi/cza) - Rekiny (SP 34) 54:41 (18:22). Szerszenie: Łakomiec 14, Snioch 13,
Chmielewski 12, Maj 2, Pila 2.
Rekiny: Cedro 23, Sendorski 10,
Domagała 6, Ryk 2 . • Partner II
(Starachowice) - Zadziory (SP
. 24) 60:45 (39:23); Partner II : Lefek 22, Trześniewski 13, Stanik
10, Jagiełło 5, Bełtowski 4, Surdy
4, Serek 2; Zadziory: Bartocha
14, Topolski 12, Bogusz 8, Kmiecik 5, Kłoda 4, Opała 2. • Sport
Kolom - Partner III 45:29
(17:10); Sport: Pawłowicz 18,
Dolski 12, Lech 4, Dukaiski 4, Pisarczyk 4, Surowiec 3; Partner III :
Izak 10, Tamo 7, Adamczyk 7,
Mazur 3, Niechciał 2. • Pretendenci - Partner I 85:26 (43:10):
Pretendenci: Miernik 20, Dur1ej
18, Bielecki 17, Kręcisz 9, Pęcz
Fot. Sławomir Stachura kowicz 8, Kubicki 4, Borowiec 4,
Fragment meczu Basket Miodzik Maj 3, Makuch 2; Partner I: Dec
(SP 27) - Orliki (SP 24).
14, Kucharski 4, Kołodziejski 3,

Czesław Zaborski, trener Znicza
Podzamcze.
Na Olimp'iadzie Młodzieży z naszych zapaśniczek punktowały jeszcze: Agata Bielecka (kat. 52 kg)
- 13 miejsce, Angelika Sciubis
(kat. 60 kg) - 4 m., Ewa Malarc;zyk
(kat.60 kg) - 10m., Jadwiga Kozioł
(kat. 65 kg) - 6 m.
Dwa razy na podium OOM stawali też badmintoniści Orlicza Suchedniów. W grze podwójnej
chłopców brązowy medal zdobyli
Daniel i Kamil Marcjan, a w grze
mieszanej krążek z tego samego
kruszcu wywalczyli Kamil Marcjan
i Martyna Łyszczarz .
Idorl

szczypiornistek Kolportera w Poznaniu

NIE BYLU "SPACERKU"
W meczu I ligi B piłkarek ręcz
nych AZS AWF Poznań przegrał
z
KOLPORTEREM
KIELCE
14:17 (6:8).
Kolporter: Feldman, Sagan, Rę
bosz - Pohrebniak 5, Gruba 4,
Stokłosa 4, Kolus 3, Kulik 1, Zalita,
Urbanowicz. Kary: 2 min.
Najwięcej dla gospodyń : Glinka,
Drzewiecka po 4. Kary: 4 min. Sę
dziowali T. Bednarczyk, K. Swierc
z Katowic. Widzów 50.
Poznanianki zajmują wprawdzie
ostatnie miejsce w tabeli i dawno
już pogodziły się z degradacją, ale
w ostatnim meczu przed własną

Strząbała

do

Wrocławia?

- Sprawa rozstrzygnie się w
kilku najbliższych dni powiedział nam trener II-ligowych piłkarzy ręcznych MKS
Końskie Edward Strząbała , poproszony
o
potwierdzenie
pogłoski,
jakoby
miał
w
przyszłym sezonie pracować w
Zepterze Cussons Wrocław.
Jak powiedział nam Edward
SIrząbaIa, wrocławski klub wstępnie
ciągu

wyraził zainteresowanie jego osobą,
sam trenerteż chętnie widziałby się w
roli szkoleniowca tej drużyny. {PKt

publicznością

w I lidze B

chciały

zaprezentować się jak najkorzystniej. Zagrały niezwykle ambitnie i
sprawiły
naszym szczypiornistkom sporo kłopotów. Kolporter
wystąpił bez chorej Agaty Rolak
oraz bez Ewy Wierzbickiej, która
nie mogła uzyskać zwolnienia z
pracy. Nasz zespół zasłużenie zainkasował komplet punktów, ale w
Poznaniu nie było .spacerku· i na
punkty kielczanki musiały solidnie
zapracować .

Kolporter szybko objął prowadzenie
i w 12. minucie było 0:4, a na trzy minuty przed końcem tej części gry 4:8.
Oba zespoły grały bardzo uważnie w
obronie, długo rozgrywały ataki pozycyjne i stąd stosunkowo niski wynik.
Najszczęśliwsze dla gospodyń były
pierwsze minuty drugiej połowy. Po
ośmiu minutach gry było 10:8 i trener
Marian Siewruk musiał poprosić o
czas. Uwagi trenera poskutkowały,
kielczanki zntm wyszły na prowadzenie, które utrzymały do końca meczu.
Trener Siewruk wyróżnił w swym zespole Natalię Fe/dman, Annę KoIus
oraz 0Ienę Pohrebniak, a cały zespół
c:hwaI~ za grę w obronie.
W pozostałych spotkaniach:
Słupia Słupsk - Otmęt Krapkowice
42:27, AZS AWF Warszawa - Dora
Dzierżoniów 28:34, AZS AWF
Wrocław - AKS Gdynia 30:25, Cracovia Kraków - Slart Gdańsk
22:29, Victoria Toruń - AZS AWF
Katowice 17:19.

MATURA'99
Relacje na

żywo

!!!

Słuchajcie
~

Radio
66,60 MHz 100,80

w godz. od 8.00 do 14.00
tel. antena 368 25 24
368-23-20

Sponsorem relacji jest
WYŻSZA SZKOŁA DZIENNIKARSKA
INSTYTUT W KIELCACH
im. Melchiora Wańkowicza
tel. (0-41) 346-28-28 ,345-31-74

SKLEP ROWEROWY
"OLIMPIJCZYK"

~

ZAPRASZA
KOŃSKIE ul.Strażacka 15

tel. 0-41 /3722545

1. Dora
2. Start

21
21
3._Słupia
21
4. KOLPORTER 21
5. Warszawa 21
6. Cracovia
21
7.0tmęt
21
_8. Gdynia
21
21
9. Katowice
10. Wrocław 21
11. Victoria
21

38
34
30
25
20
19
18
18
16
15

626:498
581:441
603:490
525:489
514:569
504:500
507:524
526:548
505:559
494:509
14 476:604
U.Poznań
21 5 415:540
W następnej kolejce, 22 maja,
Kolporter gra u siebie z Victorią Toruń .

{mirt

"Siódemka"
WSP Kielce
Siedem medali wywalczyli studenci WSP Kielce podczas rozgrywanych w Krakowie mistrzostw Polski wyższych szkół
pedagogicznych i filii uniwersytetów w lekkiej atletyce.
Złoty medal w biegu na 3 km zdobyl student geografii Marcin Stokowiec, który ustanowil rekord ży
ciowy wynikiem 8.21,67. Stokowiec zdobył ponadto "srebro' w
biegu na 1500 m (3.54,73). Z kolei
Konrad Jasiński z politologii był
pierwszy w biegu na 800 m, ustanawiając "życiówkę" wynikiem
1.54,60, a w biegu na 1500 m był
trzeci (3.55,90). Klasą dla siebie
był Piotr Matuszko, student matematyki, który zdobył dwa zlote medale w rzucie dyskiem (38,65 m) i
pchnięciu kulą (11,41). Jedyna w
tym gronie studentka - Monika Pilarska (geografia) zdobyla .srebro' w rzucie oszczepem (33,12).
Trenerem kieleckiej ekipy był Andrzej Szołowski .
{STACH{

OGÓLNOPOLSKI1YGODNIK ~
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
INFOR.
~
lNFOR

J Gazeta

Aktualności

j Samorządowa

(!j

NIEZBĘDNY W PRACY
RADNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
SAMORZĄDOWEJ

I PUBUCZNEJ
WSZYSTKICH SZCZEBU.

t
t
t
t

BIEŻĄCE
INFORMACJE
KOMENTARZE
OPINIE
PORADY PRAWNE

W poniedziałki w kioskach!
Bezpłatna informacja

0-800 122 222

Kot 3, Brzyski 2 . • Basket 27 City.
Partner 1/ 63:27 (36:14); BasI!.
M. Paciura 30, W. Paciura 12,SIIdoł 9, Ciepl uch 6, Ja rząbek 4
Szrek 2; Partner: Lefek lO, Sur&,
6, Trześniewski 4, Mazur 4, J..
giełło 3. KLASY VIII: • Zespół SP
19 - Zurich (SP 16) 34:20 (21 :14~
SP 19: Pałgan 17, SobczyńskJ 6
Kuchinka 5, Dąbrowski 4, Zbrógl
Zurich: Piotrowski 6, Czyźewski5
Sarnecki 4, Borek 4, Barwinek 1.
Słowo Ludu (Basket Promont).
Zespół (SP 19) 114: 21 (50 : 11 ~
Słowo Ludu: Surowiec 56, Grudzień 16, Gawlikowski 15, Gozdek
9, Kożuchowski 6, Bednarczyk 6
Lasota4. SP 19: Dąbrowski8,&»
czyński 5, Kuchinka 3, Zbróg 1
PaJgan 1.
4'erminarz na -kolejne dnl
WTOREK, 18.05 (sala SP 27i
Godz. 18.00: FC Uroczysko (SP
27) - Orliki (SP 24) - kI. VI. Godl
18.30: Ponaddżwiękowcy (SP 15
- zespół SP 19 - kI. VIII. Godl
19.15: Słowo Ludu (SP 27) . Ocz·
ko (SP 21) - kI. VI/I. CZWARTEK
20 05. (sala ZOOSiR ul. L:ytnia
godz. 14.00: Piętnastka (SP
Sport Kolom - kI. V. Godz.
Basket Młodzik (SP 27) .
Team (SP 15) - kI. VI. Godz.
Bulsiki (SP 24) - Tygrysy
kI. V. Godz. 16.00: POlnaddŹ\\lie~
wcy (SP 15) - Słowo Ludu
kI. Vlll. Terminarz na piątek
my w środowym wydaniu .Echa
Dnia".

Kick boxing
w blasku złota

Brawo Ruch
Dwa złote medale i jeden
brny zdobyli na mi,otn'ostwacn
Polski młodzieży i
kick boxingu light
prezentanci skarżysk iego
chu.
Klasą dla siebie w gronie
rów był skarżyszczanin
Surdy. Podopieczny
Lubeckiego jako jedyny
tul mistrzowski sprzed
uznany za najlepszego
imprezy. W kategorii 67
pokonał kolejno Drzleci~VnlKIOW
Koszalina i Stargardu
go, by w finale wygrać wvr~zm""
punkty ze Zbigniewem
wskim z Kalisza. W jego ślady'"
szedł drugi zawodnik Ruchu,
chał Bialek, zdobywając .złoto
kat. 79 kg. Białek, w bardzoef •
wnym stylu wygrał w finale z "
maszem Chałupką z Kosza l -'
Trzeci medal dla Ruchu wywa'f1I
Przemysław Łysagórski, .
piero w finale znalazł
kolejnym zawodniku z
I
Emilu Kazimierczaku. Sre
medal jest jednak dla przemka
pierwsży raz startujące go w
slrzoslwach kraju - wielkim sU
sem.

Polskie Radio Kielc-;ol.4
poleca ...
17.05.99 r.

(poniedziałek)

MH. 7t.tS

----'"

9.15 - Muzyka dla wszystkich - program wypełnią

.
piosenki zamieszczone na płycie zatytułowanej
. Gala Piosenki Biesiadnej".

11.10 - Sprawa na dziś - debatę senacką poprowadZi
Marzena Sobala.

15.10 - .Gitarowe harce' - audycja Leszka

.

Ślusarskiego . Usłyszymy: bluesowe kalendanum.

nagrania zrealizowane w Studiu .Gram·
Radia Kielce, spotkamy się z niestrudzonym
kolekcjonerem nagrań minionych dekad Andrzejem Wilkosem.
20.15 - Radio po kolacji: histońa, kultura, tradycje
powiatu staszowskiego - z zaproszonymi do
studia gośćmi rozmawiać będzie Krzysztof Irskl

SPORT
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Ciekawe mecze w Spring Cup Women's '99

120 motocyklistów startowało w Borkowie

Jak na pol-

Pogoda enduro

W rozgrywanym w Radomiu I
Kozienicach turnieju siatkarek
Spring Cup Women's '99
wyłonionych zostało osiem (po
dwa z każdej grupy) najlepszych zespołów. Mimo porażki
ze Słowacją, w gronie tym znalazły się Polki. Dziś w Kozienicach rozegrane zostaną kolejne
mecze. W Radomiu odbędzie
się natomiast Kongres Europejskiej Federacji Piłki Siatkowej.
Turniej wywołał spore zainteresowanie kibiców. Obie hale, w Kozienicach, jak i Radomiu, podczas
każde go spotkania wypełnione
były niemal do ostatniego miejsca.
Przy okazji zmagań siatkarek na
trybunach nie zabrakło znanych
osobistości. W Kozienicach całe
sobotnie popołudnie spędził Lasse Svensson, przedstawiciel Europejskiej Unii Piłki Siatkowej. W
obecni byli między innyLenkiewicz, prezes PolZwiązku Piłki Siatkowej i
Biesiada, sekretari gene- Jest to impreza znachwalił organizację turniePZPS. Nie omieszkał przy
że turniej dla reprezenPolski pełni rolę swoistego
doświadczalnego w przyloot()wani ac~ do głównej imprezy mistrzclstw Europy.
turniej jest również do,a." u",e'LJana odwiedzenia rodla Romana Murlaty szkoleniowca Czarobecnie mogące
się sporymi sukcei w pracy z Autopartem MelLobo Mielec. Świetny fachooglądał spotkania w towarzyDanuty, również bardzo
znanej radomskim sympasiat:kÓ\Nki. Roman Murdza
swojego zadowolenia,
1J"7,.."ńil n;o W momencie. gdy w

nym . Polska, biało-czerwone· rywalki tylko w pierwszym secie
zdołały nawiązać w miarę wyrównaną walkę . W dwóch kolejnych
partiach górujące wyrażn ie warunkami fizycznymi, grające przy tym
bardzo skutecznie w ataku reprezentantki Polski nie miały wię
kszych kłopotów z odniesieniem
zwycięstwa . Nie mający w zwyczaju wystawiania laurek trener
Jerzy Skrobecki, tym razem zrobił
wyjątek i wyróżnił za postawę w
tym pojedynku Renatę Bodzińską
Pociask.
Znacznie trudniejszą przeprawę
miały Polki, przy ponownie szczelnie wypełnionej hali, w spotkaniu z
reprezentacją Słowacji. Szybciej
rozgrywające pilki przeciwniczki,
mające przy tym w składzie bardzo
skutecznie atakującą Slavkę Homzovą, wykorzystując słabszą grę
Polek w polu wygrały dwie pier-

wsze partie. W trzeciej znacznie lepiej radzące sobie Polki nawiązały
wyrównaną walkę, jednak czwarta
partia, mimo kilkukrotnego wysokie
prowadzenia, ponownie zakoń
czyła się wygraną rywalek. Jak dotychczas był to najbardziej zacięty i
wyrównany mecz tumieju.
Wyniki:
- Grupa A
Polska - Dania 3:0 (25:19,
25:10,25:8).
Polska: 'łłri/aS. QtJwska , Podoba,
Strząda/a ,

Bodzińska-Pociask,

Obremska oraz Gil, Sadowska ,
Karczmarzewska, Krzysz1ofek,
Kosmoł i Gorszyniecka.
• Polska - Słowacja 1:3 (23:25,
22:25, 28:26, 22:25).
Polska: Wojtas, Orłowska , Podoba, Strządała , Bodziń ska-Po
ciask, Obremska oraz Sadowska,

ZdjłCio Piotr MQZMr
Fragment meczu Grecja - H/szpan/a, atakuje Greczynka A/katerlnl
Niko/aldou.

-Grupa

C

Hiszpania - Rumunia 3:1 (17:25,
25:14, 25:23, 25:18); Słowenia Rumunia 0:3 (18:25, 15:25,
15:25); Grecja - Hiszpania 3:0
(25:11,25:21,26:24); HiszpaniaSłowenia
3:0 (25:20, 25:19,
31:29); Rumunia - Grecja 3:0
(25:23,25:15,25:21).
1. Rumunia
3 5
7:3
2. Grecja
3 5
6:4
3. Hiszpania
3 5
6:4
4. Słowenia
3 3
1 :9
- Grupa D
Belgia - Norwegia 3:0 (28:26,
25:22,25:13); Czechy- Norwegia
3:1 (25:21, 25:23, 15:25, 25:23);
Belgia - Francja 3:1 (25:22, 18:25,
25:23,25:13); Belgia - Czechy 2:3
(25:19, 26:24,24:26,24:26,9:15);
Norwegia - Francja
1. Czechy
3 6
9:3
2. Belgia
3 5
8:4
3. Francja
2 2
1:6
4. Norwegia
2 2
1:6

Karczmarzewska,
szyniecka.
1. Słowacja
2. Polska
3. Dania

Kosmol, Gor-

W związku z wycofaniem się
Łotwy, zmieniono formułę gier o

2
2
2

miejsca 9-14 (turniej w Kozienicach). W dwóch trzyzespołowych
grupach drużyny zagrają systemem .każdy z każdym·. W grupie
pierwszej spotkają się : Dania i Hi-

4
3
2

6:1
4:3
0:6

- Grupa B
Finlandia - Turcja 3:0 (25:15,
25:12,25:22); Finlandia - Chorwacja 3:1 (18:25, 29:27, 25:21,
25:23).
6:1
2 4
1. Finlandia
4:3
2 3
2. Chorwacja
0:6
2 2
3. Turcja

szpania oraz Norwegia, a w drugieJ Turcja, Francja, Słowenia .
Przez trzy kolejne dni, w hall
MGOSiR rozgrywane będą po
dwa mecze, o godz. 17i19. Dziś o
17 spotkają się Dania z Hiszpanią,
a o 19 Turcja z Francją.
Karolina BURY
Roman FURCIŃSKI
Sławomir MONIK

tylko 56 motocyklistów. Tylko
dwóm kielczanom udało się ukoń
czyć zawody - w sobotę do mety
dojechał Rafał Iwański z KKM Nowi, w niedzielę Grzegorz Horodyńskl z KM Self Kielce. Świetnie jeidzi! za to Ryszard Augustyn z
RTM Radom.
- Dobrze się stało , te przeniesiono rajd pod Bor1lów. Te trasy sąjuż
.o bjeżdżone· selektywne, ale do
przejechania także dla młodszych
zawodników - mówił Mirosław Malec, dyrektor Biura Sportu Polskiego Związku Motorowego, członek
jury. - Nie wypada się chwalić, ale
to była dobra Impreza - podsumował rajd prezes Kieleckiego Klubu
Motorowego Nowi Kielce, organizatora zawodów, Ryszard Mlkurda .
Nie obyło się bez niemi/ych
akcentów. Czechom wybito w samochodzie szybę, a innej ekipie
skradziono z samochodu radio.
Wyniki kwalifikacji mistrzostw
Europy: sobota, klasa młodzieżo
wa : 1. Łukasz Kurowski (Tortex
Grodków); kl. junior 125: 1. Bartosz Oblucki (Tortex), 4. Bartos; kl.
senior 125: 1. Zdenek Gottvald
(Czechy); kl. junior 250: 1. Milan
Saros (Czechy); kI. senior 250: 1.
Sebastian Krywult (B KM Bielsko),
15. Rafał Iwański (KKM Nowi Kielce); kl. senior 4T: 1. Martin Macek
(Czechy); kI. weteran: 1. Frantiszek Hrobsky (Czechy), 3. Ryszard Augustyn (Radomskie Towarzystwo Motorowe); niedziela:
kI. junior 125: 1. Obłucki, 3. Bartos;
kl. senior 125: 1. Gottvald; kl. junior 250: 1. Baros; kl. senior 250:
1. Petr Weckman (Finlandia); kl.
senior 4T: 1. Macek; kl. weteran: 1.
Hrobsky, 2. Augustyn, 4. Grzegorz
Horodyński (KKM Nowi); klasyfIkacja Rajdu Świętokrzyskiego: 1.
Macek, 3. Bartos, 3. Weckman.
Paweł

KOTWICA

Mecz
Bernackiego
W drugim meczu eliminacji mistrzostw Europy piłkarzy ręcz
nych w Tel Awiwie Izrael przegrał z Polską 24:27 (12: 13).
Najwięcej bramek dla naszej drużyny zdobyli Daniel Grobelny i Radosław Wasiak po 6. - ŚWietny
mecz rozegral Rafał Bernackl, który przy remisie w 10 minucie po
prostu .zamurował· bramkę . Zagraliśmy dużo lepszy mecz niż w
Piotr1lowie - powiedział nam w
telefonicznej rozmowie reprezentant Polski Robert Nowakowski.
Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Luksemburg.
IPKI

OPOLSKA NOC KABARETOWA W RADOMIU
GODŻI N WSPAN IAtEJ ZABAWYf

~.~.a4l~mn

WOjtas, kapitan polskiego zespołu, po wygranym meczu z
otrzymała bukiet kwiatów od radomskich kibiców.

wrócił do Borkowa ...
taksówką. O tym,jak wymagająca
była trasa, świadczy, że w niedzielę na mecie zameldowało się

Zawodnik

Izrael - Polska 24:27

Smolenia

li

Mimo początkowych obaw
organizatorów o frekwencję
(z tej przyczyny przeniesiono Imprezę z Slelpl do Borkowa) I momentami fatalnej
aury, 53. Międzynarodowy
Rajd Świętokrzyski był udany. Na trasach wokół podkieleckiego Borkowa I Daleszyc o punkty kwa lif i kacj i
mistrzostw Europy oraz mistrzostw Polski walczyło
ponad 120 motocyklistów, w
tym 50 z zagranicy. Reprezentowane były Czechy, Wę
gry, Słowacja , Szwecja, Finlandia i Norwegia. Wystartowała jedna kobieta - Szwedka Maria Sandell.
Pierwszego dnia zawodnicy 60kilometrową pętłę pokonywali
cztery, a drugiego dnia trzy razy.
W sobotę panowala, jak to ktoś
określił , . pogoda enduro· - nad
Borkowem na zmianę świeciło
slońce i padał rzęsisty deszcz. Na
szczęście bylo dość cieplo. W niedzielę padało cały czas, nawet
podczas ceremonii zakończenia
rajdu . Trasa była trudna I selektywna, ale mimo opadów, przejezdna. Wokół niej zgromadziło się
sporo kibiców, którzy podziwiali
.hondy", .yamahy", .husquvamy·,
.suzuki·, .husabergi·, o pojemności nieraz powyżej 600 ccm. Najwięcej widzów bylo na próbie
crossowej w pobliżu ośrodka
.Amazonka·. Przejazdom kieleckich zawodników, w tym Łukasza
Bartosa jeżd1ącego w barwach
Torteksu Grodków, towarzyszył
głośny doping. Temu, jak I kilkunastu innym zawodnikom przydarzyła się na crossie wywrotka w
kopnym piachu. Najpoważniejszą
mial jednak Dariusz Kamiński z
KM Cross Lublin, którego po upadku w pobliżu Punktu Kontroli
Czasu nr 2 odwieziono do szpitala
z podejrzeniem urazu więzadeł
kolanowych, ale na szczęście
skończyło się na potłuczeniach .

Patronat:

Fol

MIcha/ Plaskoclńskl z KKM Nowi, podobnie Jak
kich zawodników, nie pokonał trudów trasy.

Sławomir Stodulra

większość

kie/ec-

NOWY CYKL NAANTENIE POLSKIEGO RADIA KIELCE

"CO wiecie o powiecie?
Tydzień w powiecie"

.e'fi_(["
_

Od poniedziałku do soboty przez cały dzień kilkanaście informacji
o wybranym powiecie:
- w porannych .Aktualnościach Dnia· od poniedziałku do soboty,
wizerunki powiatowej oświaty, inicjatyw i innych dziedzin życia
lokalnej społeczności
- w piątki .Sprawa na dziś· o 11 .05 z udziałem władz
powiatowych
- .300 sekund o sporcie· o 12.10 dwa razy w tygodniu o
sprawach sportu powiatu
- o godzinie 12.20 w audycji .Prosto z gminy" także o wybranym
powiecie
- o 12.30 muzyka ludowa - kapele w powiatach
- popołudniowe .Aktualności dnia· również poświęcone będą
postadom z żyda powiatu w cyklu .Sami o sobie· - .Kto jest kim
w powiecie·
- w poniedziałkowym .Radiu po kolacji· od 20.15 historia, kultura
i zabytki wybranego powiatu

W tym tygodniu wszystko lub prawie wszystko
o powiecie staszowskim
Zapraszamy do radioodbiorników

I
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• Wesemann po raz czwarty
• Brożyna trzeci

zwycięzcą Wyścigu

Pokoju

Wygrai, bo .nie pil ...

W lidze NBA

Barkley może pomarzyć
W

piątkowych

meczach nie

wyłonił się żaden

Niemiec Steffen Wesemann
z grupy Telekom został zwycięzcą kolarskiego Wyścigu
Pokoju, po raz czwarty, wyrównując tym samym rekord
należący do Ryszarda Szurkowskiego i Niemca Uwe Ampiera. Swój sukces Wesemann przypieczętował wygraniem ostatniego etapu
tegorocznego wyścigu z Erfurtu do Magdeburga (169
km). Na trzeciej pozycji ukoń
czył wyścig kolarz z naszego
regionu - Tomasz Brożyna z
grupy Mróz.
Dziesiąty, ostatni etap 52. Wyści
gu Pokoju, tradycyjnie był etapem
przyjaźni i do mety przyjechał razem cały peleton. Tempo peletonu
było wolne, a kolarze uaktywniali
się jedynie przed lotnymi finiszami. "Na kresce" w Magdeburgu
Wesemann wyprzedził swoich rodaków Juergena Wernera i Olafa
Pollacka. W ten sposób przypieczętował swój czwarty triumf w

majowej imprezie. w której wygry1992,1996 i 1997 roku, a
w poprzedniej edycji był drugi za
Uwe Amplerem.
Dobrze spisali się w tym wyścigu
"mrozowcy". Drugie miejsce ze
stratą 19 sekund do Niemca zajął
Litwin Raimondas Rumsas, a trzeci był aktualny mistrz Polski - Brożyna (strata 1,04 min). Kolejny reprezentant grupy Mróz - kielczanin
Zbigniew Piątek - wyścig ukończył
na 14 miejscu ze stratą 4, 15 minuty.
- Byłem lepiej przygotowany niż
przed rokiem , kiedy zająłem drugie miejsce. Schudłem o cztery kilogramy - powiedział na mecie w
Magdeburgu Steffen Wesemann.
- Nie piłem piwa przez ostatnie
cztery, pięć tygodni. Może dlatego
wygrałem . Mam teraz 28 lat - to
najlepszy wiek dla kolarza. Moim
celem jest udział w jednym z wielkich wyścigów wieloetapowych Tourde France, Girod'lalia lub Vuwał już w

elta a Espana - ale w tym roku raczej nie pojadę.
- Wygraliśmy trzy etapy, klasyfikację druźynową i punktową. Myślę, że odnieśliśmy spory sukces.
Telekom jest zespołem z pierwszej dywizji, a my z drugiej, a
walczyliśmy jak równy z równym .
Szale zwycięstwa ważyły się do
końca - powiedział Tomasz Brożyna .

Klasyfikacja końcowa. 1. Wesemann (Niemcy, grupa Telekom),
2 . Raimondas Rumsas (Litwa,
Mróz) - strata 19 s, 3. Tomasz Brożyna (polska, Mróz ) - 1,04 min;
14. Zbigniew Piątek (polska,
Mróz) - 4,15 min; klasyfikacja
drużynowa - grupa Mróz; punktowa - 1. Piotr Wadecki (polska,
Mróz); górska - 1. Matt Anand
(Kanada, Saturn). W wyścigu wystartowało 114 kolarzy, ukończyło
go 82.
ISTACHI

Cipollini liderem Giro d'ltaUa
Hokejowe
mistrzostwa
świata grupy A

Złoto"

"dla Czechów
W Norwegii zakończyły się
wczoraj hokejowe mistrzostwa
świata seniorów grupy A . Tytuł
mistrzowski wywalczyli mistrzowie olimpijscy z Nagano Czesi, którzy w dwumeczu finałowym pokonali Finlandię.
Pierwszy sobotni mecz zakoń
czył się zwycięstwem Czechów
3:1. natomiast wczorajszy pojedynek zakończył się zwycięstwem
Finów 4:1. W zarządzonej dogrywce zwycięską bramkę zdobyli Czesi. Strzelcem zwycięskiej bramki
dla drużyny czeskiej był Jan Hlavac.
W czeskim zespole znów doskonale spisał się bramkarz Sparty
Praga - Milan Hniliczka. Finowie
mieli przewagę, częściej strzelali
na bramkę rywali , lecz meczu wygrać nie zdołali.

Pobił rekord Merckxa
W sobotę rozpoczął się pierwszy z trzech największych kolarskich wyścigów
Giro
d'ltalia. Na pierwszym etapie
nieoczekiwanie
triumfował
Włoch Ivan Quaranta, który najszybciej pokonałtrasę 175 km z
Argrigento do Modiki. W niedzielę drugi etap z Noto do Catanil, długości 133 km, zakończył
się zwycięstwem Włocha Mario
CipoIIiniego, który został liderem wyścigu.

Cipollini miał wczoraj powody do
nie tylko z racji wygrania
etapu w "Giro", ale także z tego, że
zrobił to po raz 26 i pod tym wzglę
dem _ pobił słynnego Belga
Eddy'ego Merckxa.
Przed pierwszym etapem doszłp
do ciekawej sytuacji, gdyż Clwaj
kolarze: Włoch Nicola Loda i Hiszpan Javier Ochoa odmówili poddania się testom krwi. Obu zdyskwalifikowano.
IOpr. STACHI
radości

Trzy medale
zapaśników

Mistrz
nie zawiódł
Jeden złoty medal i dwa srebrne to dorobek polskich reprezentantów na zapaśniczych mistrzostwach Europy w Sofii.
Nie zawiódł mistrz olimpijski z Atlanty Włodzimierz Zawadzki w wadze 63 kg, który w sobotę w pięk
nym stylu pokonał w finale Gruzina
Chachułę Akaciego. Drugi medal
srebrny w sobotnich walkach zdobył Dariusz Jabłoński w wadze 54
kg, który uległ w finale Rosjaninowi
Samuelowi
Danieljanowi.
Wczoraj Ryszard Wolny w wadze
69 kg przegrał w finale z Aleksiejem Głuszkowem (Rosja) i musiał
się zadowolić srebrnym medalem.
Opr./jl

Rozegrano kolejną serię spotkań . W meczu, który odbył się w
piątek, Halex Elbląg rozgromił
Gwardię Warszawa 18:2, natomiast we wczorajszych pojedynkach Victoria Jaworzno pokonała
Hetmana Białystok 12:8, a Polonia
Świdnica wygrała z Gwardią
Wrocław 12:8. 06 Kleofas Katowice pauzował.

Fot. PAP/CAF
Niemiec Michael Schumacher (w środku) wygrał wczoraj
Grand Prix Monaco na torze w Monte Carlo - czwartą eliminację
mistrzostw świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął jego
brytyjski partner z teamu Ferrari Eddie Irvine (z lewej). a trzecie
Fin Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes).

Lotek

który w sobotnim pojedynku miał
37 pkt. Z kolei "ojcem" sobotniego
zwycięstwa Lakers nad "Rakietami" w Houston był Shaq O'Neal
(37 pk!.), który zneutralizował poczynania najlepszego w szeregach gospodarzy Hakeema Olajuwona. Tym razem słabiej w barwach "Rakiet" zagrał Scottie Pippen (19 pk!.), niezły występ zaliczył Charles Barkley, ale znów
marzenia o zdobyciu tytułu będzie
musiał odłożyć na następny sezon. "Sir Charles" to bowiem jeden
z najlepszych zawodników w historii koszykówki, który jednak nie

ma w swoim dorobku mistrzowskiego tytułu.
Wyniki. Konferencja Wschod.
nia: Detroit Pistons - Atlanla
Hawks 103:82 (stan rywalizaCJI
best-of-five 2:2), New York Knicks
- Miami Heat 72:87 (stan rywalizacji 2:2), Philadelphia 76ers - Orlalldo Magic 101 :91 (Philadelphia wy.
grała rywalizację best-of five 3:1).
Konferencja Zachodnia: Sacramento Kings - Utah Jazz 89:90
(stan rywalizacji 2:2). Minnesola
Timberwolves - San Antonio
Spurs 85:92 (San Antonio wygrało
3: 1), Houston Rockets - Los Angele~ Lakers 88:98 (Lakers wygrali
3:1).
IOpr.sTACH/

ekstraklasie

Największą sensacją zakończo

Duży

konferencji. Szansy nie wykorzystali Atlanta Hawks, New
York Knicks i Sacramento
Kings, którzy w rywałizacji toczonej do trzech zwycięstw prowadzili 2:1. W sobotę awans do
drugiej rundy płay oft zapewnili
sobie koszykarze San Antonio
Spurs, Los Angeles Lakers i
Philadelphia 76ers.
W piątek ciekawie było w Sacramento, gdzie miejscowi w pojedynku z Utah Jazz szansę awansu
zaprzepaścili tuż przed końcową
syreną. 7,2 sekundy przed zakoń
czeniem spotkania "królowie" prowadzili 89:88, ale celny rzut 37 -letniego Johna Stocktona pozbawił
ich zwycięstwa.
"Szóstki" z Filadelfii potrzebowały czterech meczów, by wy-

eliminować Orlando Magic. Wielka w tym zasługa Allena Iversona,

W bokserskiej

nych mistrzostw jest dopiero
czwarta lokata zawodników z ojczyzny hokeja - Kanadyjczyków.
W sobotnim spotkaniu o brązowy
medal obrońcy tytułu mistrzowskiego sprzed roku - Szwedzi pokonali Kanadę 3:2.
Opr. Ijl

Sobota

półfinalista

1. Hałex
2. Gwardia Wr.
3. Hetman
4. Polonia
5. Gwardia W-wa
6. Victoria
7. Kłeofas

Koszykarze Los Angeles Lakers wygrali z Houston Rockets 98:88 /
awansowali do drugiej rundy play off. Na zdjęciu: czołowy gracz LoS
Angeles Lakers Shaquille O'Neal (przodem) wyrywa piłkę z rąk Char~
lesa Barkleya z Houston Rockets. Shaquille zdobył 37 punktów I
miał 11 zbiórek.

9 16 132:48
8 10 83:77
8 7 77:83
7 7 64:76
9 775:105
8 6 69:91
8 5 72:88
/jl

4,7,17,15,28,36

MuJti Lotek
3,5,6,10,24,29, 32,33,34,
36,45,48,50,56,57, 60,64,
71, 76, 77

Niedziela
Multi Lotek
11,14,19,25,35, 36,42,44,
46,53,55,56,61,68, 73,74,
76,77,79,80

'UkrJ,~ie
fa

xAA~ *
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• Piotr Chmielewski zwyciężył w
6. Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim .4 Asy Fiata" i wygrał
tym samym .fiata seicento·. Na
czwartym miejscu uplasował się
kielczanin Kazimierz Stafiej. Za-

RADIO LELIWA
Tarnobrzeg ul.Wyspiańskiego 12
tel. 015 823 66 55

TYLKO PRZEBOJE

radioleliwa
71.57 & 98.3 FM

Stalowa Wola al.Jana Pawia II 25A
tel 015 843 25 25

www.leliwa.pl

wodnik Servisco Panorama Warszawa prowadził od pierwszego
etapu wyścigu .
• Polska przegrała w sobotę w
Brnie z Danią 1:3 (25:19, 16:25,
19:25, 20:25) w meczu grupy D
turnieju o Puchar Wiosny siatkarzy. W innym spotkaniu grupy D
Chorwacja zwyciężyła Rumunię
3 :0.
• Sąd Okręgowy w Warszawie w
piątek po raz trzeci nie zarejestrował Piłkarskiej Autonomicznej Ligi
Polskiej.
• W finale turnieju tenisowego
mężczyzn w Rzymie Brazylijczyk
Gustavo Kuerten pokonał Australijczyka Patricka Raftera.
• Po raz trzeci z rzędu zwycięzca
mi drużynowych mistrzostw świa
ta w badmintonie o Puchar Sudirma na zostali Chińczycy. W finałowym meczu turnieju, rozgrywanym w Kopenhadze, pokonali
Danię 3:1 . Polska zajęła 27 miejsce, wygrywając w piątek z USA
5:0. Dziś rozpoczną się gry indywidualne.

• Szwajcarka Martina Hingis wyturniej tenisowy German
Open w Berlinie pokonując Francuzkę Julie Halard-Decugis 6:0,
6:1.
• Polska będzie w przyszłym roku
organizatorem hokejowych mistrzostw świata grupy B, ponadto
Polsce została powierzona organizacja hokejowego turnieju eliminacyjnego do igrzysk olimpijskich w 2002 roku.
• W węgierskiej miejscowości
Nagykanizsa zakończył się wczoraj turniej z cyklu szermierczego
Pucharu Swiata - w szabli kobie!.
Polka Aleksandra Socha przegrała dopiero w finałowej walce z
Jeleną Jemajewą (Rosja).
• Reprezentacja juniorek Włoch
zwyciężyła w rozegranym w Goleniowie turnieju siatkarek Goleniów
Cup '99. Wczoraj reprezentacja
Włoch
pokonała
po emocjonUJącym spotkaniu polskie juniorki
3:2.
grała

Opr./jl
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SPORT
Wisła, która tydzień temu zapewniła sobie m istrzostwo Polski, wyraźnie spuściła z tonu. W
poprzedniej kolejce w środę przegrała w Łodzi z
Widzewem, a w sobotę zaledwie zrem i sowała z
Ruchem Chorzów. Krakowianom udało s i ę zdobyć wyrównującego gola dopiero w 88 minucie
po strzale Grzegorza Patera. Za plecami Wisły
trwa zacięta walka o drugie miejsce. Jedynie lechowi Poznań udało się jednak zainkasować komplet punktów w
Lubinie w pojedynku z Zagłębiem . legia nieoczekiwanie przegrała
w Zabrzu z Górnikiem, a w jej barwach od 37 minuty grał pozyska ny z Korony NG Sławomir Rutka. Stołeczna Polonia pOdzieliła s i ę u
siebie punktami z Ruchem Radzionków. O niespodziankę postarał
się Stomil, który w Olsztynie po bardzo dobrym meczu wypunktował łódzki Widzew.
Oprócz walki o miejsca premiowane startem w europejskich pucharach, nie mniej ciekawa jest rywalizacja o miano zachowania
statusu pierwszoligowca. Komplet punktów wywalczyła Odra, która skromnie pokonała u siebie Arnikę . Oprócz GKS Katowice w bardzo trudnej sytuacji znalazł się drugi górniczy klub - GKS Bełcha 
tów. Bełchatowianom nie pomogła nawet zmiana trenera. Pogromca Korony Nida Gips w ćwierćfinale Pucharu Polski przegrał w sobotę z mistrzem Polski - ŁKS Łódź i jest coraz b liżej drugiej ligi.

Żółte kartki: Lenart i Kościuk
(Ł KS ); Hinc i Berensztajn (GKS).
S ędziował Henryk Pawiłow z Rze-

Krupski - Wilczok, KaczSzkudlarek - Cheda
Ikowski). Sinderis, KrzynóBerensztajn. Hinc. przery(35 Jakubczak) - Bykowski
Patalan).

szowa. Widzów 10.486.
• Polonia Warszawa - Ruch Radzionków 0:0.
Polonia: Szczęsny - Malinowski,
Sadzawicki, Jałocha - Kaliszan,
Pawlak, Bartczak (37. Ruta), Mazurkiewicz, Bąk - Gołaszewski
(71. Wędzyński), Tarachulski (62.
Moskal).
Ruch Radzionków: Klytta - Wróblewski, Fornalik, Szymiński Oprzondek, Myszor, Bonk, Janoszka, Grzyb - Żymańczyk (85. Cegiełka), Jarosz (75. Trzeciak).
Źólte kartki: Kaliszan, Malinowski (Polonia) oraz Oprzondek
(Ruch). Sędziowal Grzegorz Gilewski z Radomia . Widzów 1 tys .
• Górn ik Zabrze - leg ia Daewoo Warszawa 1:0 (1 :0), Jacek
Wiśniewski 9.
Górnik: Bledzewski - Wiśniewski
(74 . Praszelik), Lekki, Kolaśa Prasnal, Kompała, Gierczak (85.
Sobczak), Kosowski, Agafon - Cebula (71. Probierz), Rocki.
Legia: Szamotuiski - Nowak (37.
Rutka), Z ieliński, Mosór - Karwan,
Magiera, Murawski, Wiechowski

STRONA 5

* Widzew pokonany w Olsztynie, Legia w Zabrzu * Bełchatów równa do Katowic

Rozluźnia
(46. Sokołowski), Wróblewski Mięciel, $rutwa (75. Sawieki).
Źółte kartki : Kolasa, Wiśniewski,
Prasnal, Agafon , Kompała, Gierczak (Górnik). Sędziował Marek
Olech z Gorzowa Wlkp. Widzów
ok. 2,5 tys.
• Zagłę b ie Lubin - lech Poz nań
1:2 (0:2), Moses Molongo 58 - Jarosław Maćkiewicz 23, Krzysztof
Piskuła 45.
Zagłębie : Mioduszewski - Cecot, Źuraw. Koziol, Nowakowski

Szczypkowski,
Molongo
(82.Cackowski), Nuckowski (46.
Lewandowski), Klimek - Piotrowski , Grzybowski (33.Manuszewski) .
Lech: Kokoszanek - Augustyniak, Urbaniak, Wilk, Pi skuła Źurawski , Scheńchen, Głowacki,

Mnorom (90.Goliński) - Maćkie
wicz (50 Soltysiak) (89.0rajer),
Zawadzki.
Żółte kartki: Wilk, Urbaniak,
Sołtysiak , Scheńchen (Lech) Sę
dzia Andrzej Należnik z KatOWIC.
Widzów 2 tys
• Odra Wodzisła w - Amica
Wronki 1:0 (0:0),
Mariusz Nosal
48.
Odra: Tomala Matyja, Jegor,SaWISZ - Sibik, Adamczyk,
JackiePlula
wicz,
(81.Malinowski),
Woś (89 Bałuszy
ński) - Kampka
(33.Policht), Nosal.
Amica : Michniewlcz - Bajor,
Kukiełka, Siara Przerada
(67.
Kasperski), Kallta, W6dkiewicz,
Sokołowski, Oubiela (57. Matlak)
- Kryszałowicz,
Kalu (78 Oawidowski).
Czerwona kartka: Kalita w 90
min.
(Amlca)
Fol. PAP/CAF Żółte kartki: SiaW rozegranym w sobotę m eczu ekstraklasy ra, Kukiełka , Dapiłkarskiej Polonia Warszawa zre miso wała na widowski, Przewłasnym boisku z Ruchem Radzionków 0:0.
rada,
(Amica).

a
Sędziował Mirosław

Ryszka z Warszawy. Widzów 2800
• Stomil Olsztyn - Widzew Łódź
2:1 (1 :0), Tomas Ramelis 22, Aidas Prelks3llis 68 - MaCieJ Terlecki
59.
Stomil: Bako - Jurkowski, Biedrzycki, Januszewski - Szuhk, Preiksaitls (85. Orhński), Holc, Chań
ko, Szwed - Matys (72 . Rzeczycki), Ramelis (57. Florek)
Widzew: Lech - Łapiński, GęSior,
Michalczuk - Michalski, Kaczmarczyk, Bogusz, Gula (82 . Czajkowski), $więtosławski (74. Borowski) - Cltko, Terlecki.
Żółte kartki : Andrzej Biedrzycki,
Aidas Preiksaltls (obaj Stomil)
oraz Rafał Kaczmarczyk, Andrzej
Mlchalczuk, Maciej Tertec ,(wszyscy Widzew) SędZiował Andrzej
1. Wisła Kraków
2. Widzew Łódź
3. lech Poznań
4. leqla Warszawa
5. Polonia Warszawa
6. Górnik Zabrze
7. Ruch Radzionków
8. Stomil Olsztyn
9. Zaqłeble Lubin
10. ŁKS-Ptak Łódź
11 . Ruch Chorzów
12. Amica Wronki
13. Odra Wodzisław
14. PORoń Szczecin
15. GKS Bełchatów
16. GKS Katowice

Szczełkun z Jeleniej Góry. Widzów ok 7,5 tys.
• Pogoń Szczecin- GKS Katow ice 1:0 (1 :0), Maciej Stolarczyk
(33 z karnego).
Pogoń: Majdan - Chwastek, Fornalak, Stolarczuk - Piotrowski,
Orumlak (63. Sikorski,78. Kluzek),
Mandrysz, Kuras, Pokładowski Dymkowski (88. Maretic), Solnica.
KatOWice: Rydel - Widuch, Szymczak, Szala - Andruszczak (54.
Jachna), Bosowski (84. Oberaj),
Owczarek, Dudek, Kublsz - Bala
(73. Polarz), Muszalik
Źółte kartki: Mandrysz i Maretic
(obaj Pogoń) oraz Owczarek, Rydel, Bała, Szymczak Kubisz
(wszyscy GKS).Sędziował Zbigniew Urbańczyk z Krakowa . Widzów około 4,5 tys.

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

68
52
50
47
43
37
36
34
33
32
31
30
30
30
26
21

22-2-3
17-1-9
16-2-9
13- 8-6
12-7-8
9-10-8
9-9-9
10-4-13
8-9-10
8-8-11
8-7-12
8-6-13
8-6-13
8-6-13
7-5-15
5-6-16

68:20
44:30
51:31
34:24
36:27
30:26
33:31
28:37
36:39
32:39
20:34
30:38
30:37
32:48
24:45
22:44

Najlepsi strzelcy: 19 - Tomasz Frankowski (Wisła), 17 - Artur Wichniarek (Widzew), 13 - Mariusz Nosal (Odra)
W następnej kolejce: Widzew - Ruch Ch , Bełchatów - Górnik, Legia Pogoń, Wisła - ŁKS, Katowice - Odra, Amica - Polonia, Ruch R. Zagłębie, Lech - Stomil.
ISTACHI

* Manchester mistrzem * Bramka Wojtali * Matysek w Lidze
Mistrzów * Nożownicy z Rzymu
mann 51- Wilcox 37), Nottingham
Forest • leicester 1:0 (Williams
75), Southampton • Everton 2:0
(Pahars 24 i 68), West Ham Unio
ted - Middlesbrough 4:0 (Lampard 4, Keller 25, Sind air 75 i 78).
1. Manchester 38 79 80:37
2. Arsenal
38 78 59:17
3. Chelsea
38 75 57:30
4. leeds
38 67 62:34
5. West Ham
38 57 44:53
6. Aston Villa
38 55 51 :46
7. liverpool
38 54 68:49
8. Derby
38 52 40:45
9. MiddJesbrough38 51 48:54
10. leicester
38 49 40:46
11. Tottenham 38 47 47:50

12. Sheffield
13. Newcastle
14. Everton
15. Coventry
16. Wimbledon
17. Southampt.

38
38
38
38
38
38

46
46
43
42
42
41

41 :42
48 :54
42:47
39:51
40 :63
37:64

38 36 41 :56
18. Charlton
19. Blackburn 38 35 38:52
20. Nottingham 38 30 35:69
Trzy ostatnie drużyny zostały
zdegradowane.
Niemcy
Wicemistrzowski tytuł w Bundes·
lidze zapewnił sobie Bayer Leverkusen. W sobotę drużyna Adama
Matyska zapewniła sobie drugie

miejsce w tabeli bezbramkowym
remisem na wyjeździe z MSV ~u j
sburg. Bayer i podobnie jak mistrz
Niemiec - Bayern Monachium zagra w następnej edycji Ligi Mistrzów. W sobotę na listę strzelców wpisal się Paweł Woj lala,
zdobywając pierwszego gola dla
Werder Brema w wygranym na
wyjeżdzie meczu z TSV 1860 Monachium. Spotkanie zakończyło
Się niespodzianką, gdyż .Lwy·
przegrały aż 1:3. Nie popIsał się
świeżo upieczony mistrz Niemiec,
który przegrał z beniaminkiem FC Nuernberg Nadal dobrze
radzą sobie w rozgrywkach druży
ny VfL Wolfsburg i Herthy
Bertin, które w
sobotę
od·
niosły kolejne
zwycięstwa

Arsenal - Aston Villa
66), Charlton At/etic •
79
Wednesday 0:1 (Son(B ), Chelsea • Derby County
8~ba) yaro 39, ViaIIi 67 - Carbo, Coventry - leeds 2:2
63, Telfer 72 - Wijnhard 42,
3. 90), liverpool - Wimble·
.;0 (Berger 12' Riedle 49 , Ince
"la h
li nc ester United - Totten·
atsPur 2:1 (Beckham 43,
. - Ferdinand 25) Newcastnlted - Blackbu"'; 1:1 (Ha-

Wyniki. He·
rtha Berlin·
Hansa
Ro·
stock
2:0
(Neuendorf
74, Hartmann
83), Borus·
sla
Moen·
c he ng I ad·
bach· Hamburger
SV
2:2 (Yeboah
58, Bult 90 z
karnego - Sapie 62, Hausweller
78),
VfL Bochum
- VfL Wolfs·
burg
0:2
(Thomsen 27,
Baumgart
75), MSV Duisburg • Bayer leverku·
Fot. PAP/CAF sen 0:0, Ein·
Francuz w barwach Arsenalu Emmanuel Petit (z lewej) zabiera piłkę Paulowi Mersonowi tracht Frankfurt - Borus·
z Aston ViI/a podczas meczu angielskiej Premier League.

sla Dortmund 2:0 (Fjortoft 40, Sobotzlk 49), TSV 1860 Monachium
- Werder Brema 1:3 (Hobsch 18 WOJlala 10, Bode 38, Maksimow
86), VfB Stuttgart - Freiburg 3:1
(Thiam 44 187, Bobic 61 - Gunes
33), FC Nuernberg • Bayern Mo·
nachlum 2:0 (ClriC 70, Oriller 81),
Scha/ke 04 • Kaisersłautern 0:2
(SchJoenberg 73 z karnego, RJsche 89)
32 72 70:25
1. Bayern
2. Bayer
32 63 60: 27
3. Hertha
32 56 51 :31
4. Kai erstaut. 32 54 47:42
5. VfL Wolfsbur. 32 52 52:43
6. Borussla D. 32 51 43:33
7. Hamburger SV32 47 43:39
8. MSV Duisburg32 46 42:41
9. TSV Monach. 32 41 44:48
10. Schalke 04 32 38 34:47
11 . Stuttgart
32 36 39:45
12. SC Frelburg 32 36 34:41
13. FC Nuemberg32 36 38:47
14. Werder
32 35 37:45
15. Hansa
32 34 45:55
32 31 36:51
16. Elntracht
17. VfL Bochum 32 29 36:58
18. Borussla M. 32 21 40:73
Francja
Piłkarski

Puchar Francji wywal·

czyła drużyna Nantes, która w finałowym meczu pokonała drugołi
gowy Sedan 1:0 (0:0). Bramkę z

rzutu karnego zdobył w 57 minucie
OliVier Monterrubio.
Włochy

W Sane A zmiana lidera na Jedną
przed zakończeniem rozgrywek. Prowadzące w tabeli Lazio Rzym zremisowało we Florenql, co skwaplIWie wykorzystał Milan, po onując pewme zdegradowane już do drugiej hgi Empoli. Hat
trickJem popisał się w tym meczu
reprezentacyjny napastnik Niemiec - Oliver Bierhoff. A wracając
do meczu we Florencji, to nie popikołejkę

sali się kibice rzymskiego klubu,
którzy niezadowolem z wyniku wywołali burdy na trybunach. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, a
jedna ugodzona nożem doznała
poważnych obrażeń. Po meczu fani Lazio podpalili jeden z wagonów
pociągu, którym wracali do Rzymu. Piłkarze Parmy chyba jeszcze
świętują zdobycie w Moskwie Pucharu UEFA, bo nieoczekiwanie
przegrali u siebie z Piacenzą.
Wyniki: Fio rentina - lazio 1:1
(Batistuta 14 - Vieri 27), AC Milan
- Empoli 4:0 (Bierhoff 31 , 54 i 60,
Leonardo 88), Bari • Juventus
0:1 (Cente 83), Bologna - Sam pdoria 2:2 (Ingesson 27 i 90 z karnego - Montella 5 i 38), Parma Piacenza 0:1 (S. Inzaghi 30), AS
Roma - Cagliari 3: 1 (Totti 16 i 78,
Oi Francesco 34 - Mboma 46).
Salernitana - Vicenza 2:1 (Oi Michele 40, Vannucchl 88 • Mendez
47), Udlnese· Perugla 1:2 (Amoroso 63 - Petrachi 26 i 46), Venezla - Inter Mediolan 3:1 (Volpi 1,
Recoba 4, Maniero 19 - Ronaldo
52 z karnego).
1. Milan
33 67 57:33
2. Lazio
33 66 63:30
3. Parma
33 55 54:34
4. Fiorentina
33 55 54:40
5. AS Roma
33 51 65:48
6. Juventus
33 51 39:34
7. Udinese
33 51 49:51
8. Bologna
3344 43:44
9.lnter
33 43 56:53
10.Bari
33 42 39:43
11. Venezia
33 42 36:42
12. Cagliari
3340 48:49
13. Piacenza
33 40 47:48
14- Perugia
33 39 42:59
15. Salemitana 33 37 36:50
16. Sampdoria 3334 37:55
17. Vicenza
3333 26:43
18. Empoli
33 20 25:60
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Jaszewscy ze

Skarżyska

w

ciągu

jednego weekendu dwa razy zostali mistrzami Polski

OJCI
Nadzwyczajny był dla
siatkarskiej rodziny Jaszewskich ze Skarżyska
pierwszy weekend tegorocznego maja. W sobotę
20-letni Michał sięgnął
wraz z zespołem Yawalu
Jurajska AZS Bank Czę
stochowa po tytuł mistrza Polski, a już dobę
później
siatkarskie
"złoto" odbierał za mistrzostwo kraju nauczycieli jego ojciec Grzegorz. Obaj panowie reprezentują niejako dwie
epoki siatkówki. Obok
więzów rodzinnych łączą
ich sportowe sukcesy i
sezony
spędzone
w
ekstraklasie.
Ojciec
- Trudno porównywać moje skromne osiągnięcie z sukcesem Michała. To jakby inny wymiar "złota "
i absolutnie inna radość. Cieszę
się, że syn poszedł w moje ślady,
choć przyznaję , że nigdy nie przypuszczałem , by jego udziałem
stały się takie sukcesy - twierdzi
Grzegorz Jaszewski, były l-ligowy
siatkarz warszawskiego AZS
AWF.
Jaszewski-ojciec

swoją

sporod
.. szczypiorniaka", ale kiedy w 1969
roku (w wieku 161at) trafił na niego
znany w naszym regionie szkoleniowiec Mieczysław Cukrowski,
zaczął się dla niego prawdziwy
.. romans" z siatkówką. Jest z nią
związany do dziś .
tową przygodę

rozpoczynał

- Jak u każdego sportowca, przeżywałem gorsze i lepsze chwile.
Radość z drugiej ligi w ówczes-

Jego rodzice

Zdjęcia

Michał

nych Skórzanych S k arżysko i gra
w ekstraklasie w barwach AZS
AWF mieszały się z chwilami goryczy. Choćby po spadku zespołu ze
Skarżyska z II ligi - opowiada
·Grzegorz Jaszewski.
W swej sportowej karierze spotkał
wielu wirtuozów siatkówki, ale najbardziej znanym zawodnikiem, z którym
przyszlo mu wspólnie występować w
ł lidze był... Zygmunt Chajzer.
- Zygmunt, jak wielu z nas, potrafił godzić wyczyn i sportowe studia
z nauką dziennikarstwa. Dziś nikomu nie trzeba go przedstawiać, choć
chyba mało ludzi zna prowadzącego
słynne .. Lato z radiem" czy w telewizji

Grzegorz Bień

Grzegorz Jaszewski

Jaszewski
. Idź

na całość" z tamtej, siatkarskiej
strony - wspomina Jaszewski, dziś
nauczyciel wychowania fizycznego w
skarżyskiej szkołe średniej . - Kiedyś
zwydęż:ył we mnie lokalny patriotyzm
i wróciłem nad Kamienną, choć propozycji przejścia do innych klubów
nie brakowało. Dziś tego błędu bym
nie powtórzył. Dobrze, że Michał wybrał inną drogę - dodaje Jaszewski-<>jciec.

Syn
- Ukochana dyscyplina sportu tomi od małego . Rzecz

warzyszyła

jasna wszystko za sprawą ojca .
Zabawę w siatkówkę zacząłem już
w pierwszych latach podstawówki ,
choć tata zawsze pamiętał o moim
wszechstronnym rozwoju . Za czasów szkoły podstawowej całkiem
nieżle radziłem sobie na lekkoatletycznej bieżni , a nawet przez rok
próbowałem szczęścia w piłce nożnej. Miłość do siatkówki była jednak na pierwszym miejscu - wspomina swe pierwsze kroki w sporcie
Michał Jaszewski.
Obaj Jaszewscy przyznają, że
momentem dla dzisiejszego mistrza Polski była przeprzełomowym

nem, zastąpił

inną byłą sławę Sta.
nisława GoŚciniaka . Każd y, kto

prowadzka
do
rzeszowskiej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Spędził tam dwa lata, występując
na II-ligowych parkietach.
- Pamiętam swoje pierwsze wielkie sportowe przeżycie, gdy z drużyną Ireneusza Mazura zdobyłem
w Barcelonie brązowy medal mistrzostw kontynentu kadetów w
1995 roku . W tamtym zespole występowali między innymi moi koledzy z Ostrowca Swiętokrzyskiego ,
dziś rywale w serii A, Radek Wnuk
i Grzesiek Szymański. Wówczas
na podium po prostu płakałem jak
małe dziecko - mówi Michał .
Po tamtym wyczynie wystąpił jeszcze w kadrze kadetów i juniorów, ogółem ponad 60 razy. Jego
udziałem był kolejny .. brąz" mistrzostw Europy kadetów i dwa
czwarte miejsca , na mistrzostwach świata i Europy juniorów.

przychodzi na mecze Yawalu, za.
uważa, że Jarosz to impulSywny
człowiek. Mocno przeżywa każde
spotkanie. Potrafi pobudzić do
większego
wysiłku
.. mocnym'
słowem . Swoje z wrocławskim trenerem przeszedł również Jaszewski.
- Miałem taki moment, na
początku sezonu , gdy serio my.
ślałem o zmianie klubu . Chciałem
więcej występować na parkiecie
Potem wszystko się ułożyło , a trener obdarzył mnie zaufaniem w
najważniejszych momentach ligi
Myślę , że jako libero nie sprawiłem
mu zawodu, choć sam szkoleniowiec podkreśla , że jestem za
młody, by myśleć jedynie o tej po.
zycji - reasumuje minione rozgry.
wki Michat

Nauka Jarosza

Czekanie na medal

- Trafiłem do prawdziwej stolicy
polskiej siatkówki - deklaruje
młodszy Jaszewski. - W Często
chowie panuje dla tej dyscypliny
sportu wspaniała atmosfera. Gdy
zdobyliśmy mistrzostwo w Kędzie
rzynie-Kożlu , na parkingu przed
naszą halą czekało na nas wieczorem około półtora tysiąca ludzi.
Trudno opisać ich entuzjazm. Do
mnie podszedł starszy kibic, wziął
w rękę wiszący na szyi medal i po
prostu go ucałował - opowiada
mistrz Polski.
Michał
nie zaprzecza, że na
podium w Kędzierzynie i jemu zakręciła się łza w oku, ale bynajmniej się tego nie wstydzi. Czę
stochowskie .. centymetry" nie
ukrywają, że z uprawianego przez
nich wyczynu można już godziwie
żyć , choć apanaże nie umywają
się do futbolowych . W tym sezonie przepadły im dwie poważne
premie. Po przegranym finale Pucharu Polski z "Piwnymi" z Radomia koło nosa przeszło im około
60 tysięcy złotych do podziału na
zespół . Pewnie drugie tyle przepadło , gdy nie zdołali zdobyć kwalifikacji do finału Pucharu Zdobywców Pucharów.
- Trudno, byśmy całą ligę byli w
najwyższej formie. Ona przyszła
właśnie na play oft. Trener Maciej
Jarosz
jest
wymagającym
człowiekiem - uważa młodszy Jaszewski.

POZQmie z boku sportowych pasjiswoich mężczy~ stoi pani
Wanda Jaszewska , małżonka
Grzegorza. - Żona przeżywa to
wszystko w typowy dla kobiety i
matki sposób. Czekamy na każdy
telefon od Michała , który jest przecież gościem w domu. Na wieść o
zdobyciu mistrzostwa kraju żona
po prostu się popłakała . W dodat·
ku nie mogła oglądać jego wystę
pu, bo telewizja po macoszemu
obeszła się z finałami siatkówki,
pokazując tylko kilkadziesiąt sekund z trzech spotkań - opowiada
Grzegorz Jaszewski. Teraz wszys·
cy liczą,.że Michałowi uda się pod.
sumować kończącą się kari erę juniorską udanym występem wsier·
pniowych mistrzostwach świata w
Tajlandii. - Do medalu daleka droga. Najpierw musimy przejść majowe eliminacje, w czasie których
gościć będziemy w Sosnowcu za·
wsze dla nas niewygodnych Greków. Wierzę , że tym razem me
staną nam na przeszkodzie. Wsa·
mych finałach trzeba mocno się liczyć z Brazylijczykami, Kubańczy'
kami i Japończykami - twierdzi
młodszy Jaszewski.

Nowy szkoleniowiec, który trafił
pod Jasną Górę przed tym sezo-

Tym razem przed zespołem Juniorów nikt nie stawia konkret·
nych, medalowych zadań . Może
właśnie to pozwoli im bez kompleksów zagrać o najwyższą stawkę
a w medalowym mieszku rodZIny
Jaszewskich zabrzęczy kolejne
trofeum.

przedwcześnie

młodszym rodzeństwem.

zmarli. Na barki młodego boksera spadła opieka nad jeszcze
Jest dla nich wszystkim - matką, ojcem, wychowawcą,

kucharką, sprzątaczką.

Pi,ć

rund z Raialem R,kawikiem

Rafał Rękawik - bokser KSZO
Ostrowiec, wychowanek Staru
Starachowice, to jeden z najwię
kszych talentów polskiego pię
ściarstwa.

Runda 1 - Jak
do boksu

trafiłem

Pierwszy raz Rafał Rękawik trafił
na trening bokserów Staru Starachowice w wieku 13 lat i od razu
wiedział, że to jest to, czego w ży
ciu potrzebuje, zwłaszcza że od
naj młodszych lat miał zadziorny
charakter. W Szkole Podstawowej
nr 2 w Starachowicach, do której
uczęszczał, często miewal kłopo
ty, gdyż chciał udowadniać innym,
że jest urodzonym bokserem. Najczęściej kończyło się to rozbitym
nosem kolegi, awanturą wychowawczyni i wizytctna "dywaniku' u
dyrektora szkoły. Sam też obrywał
cięgi, gdyż dwaj jego starsi bracia
lubili sprawdzać, czy jest odporny
na ciosy. Teraz Rafał Rękawik ma
21 lat, 174 centymetry wzrostu, 67
kilogramów wagi, ogromny talent,
ale i dużo problemów, które nie zawsze pozwalają mu koncentrować
się na boksie.

Runda 2 - Sukcesy
na ringu
Największe
związane są z

sukcesy Rafała
boksem młodzieżo-

wym. Jego pokój obwieszony jest
dyplomami i medalami, z czego
najważniejsze to pięć medali
młodzieżowych mistrzostw Polski,
w tym dwa złote. Dwukrotnie zdobywał też młodzieżowy puchar
Polski.
Rafał wysoko ceni sobie tytuł najlepszego zawodnika turnieju o Puchar Polski, rozegranego w 1996
roku w Ostrowcu, i pokonanie
młodzieżowego mistrza Europy Litwina Dariusa Marciukajtisa. W
ubiegłym roku na talent Rafała Rę
kawika zwrócił uwagę sam Dariusz Michalczewski, a miało to
miejsce na turnieju w Elblągu . Nad
łóżkiem Rafała

wiszą rękawice

pięściarskie
właśnie przez

podarowane mu
Michalczewskiego.
Wiele satysfakcji sprawiło także
Rafałowi wygranie plebiscytu na
najlepszego sportowca Starachowic, zorganizowanego w 1997 roku przez .. Gazetę Starachowicką"

Runda trzecia - Plany
i marzenia
Rafał

dopiero rozpoczyna karieboksie, a już otrzymał powołanie do kadry Polski A
seniorów. Od dłuższego czasu jest
też stałym członkiem kadry olimpijskiej Ateny 2004, obejmującej
szkoleniem najbardziej obiecujących młodych pięściarzy, rokujących nadzieję na zdobycie
rę

w

dorosłym

medalu olimpijskiego w Atenach
w 2004 roku.
-W mojej kategorii wagowej (od
63,5 kg) jest w Polsce duża konkurencja - mówi Rafal. - W tej wadze
walczy chociażby mistrz Europy
Jacek Bielski. O mojej pozycji w
kraju zadecydują wyniki indywidualnych mistrzostw Polski seniorów, które odbędą się w maju w
Ostrowcu
$więtokrzyskim .
Oprócz Bielskiego grożni będą jeszcze Piątkowski, Brzozowiec i
Staruszenko. Na razie swą karierę
bokserską Rafał wiąże z KSZO
Ostrowiec. Tu może walczyć pod
okiem Jana Króla, któremu wiele
zawdzięcza, który nauczył go podstaw pięściarstwa i jest dla Rafała
wielkim autorytetem i wzorem. - To
fanatyk pięściarstwa. Człowiek,
który dla boksu poświęciłby wszystko, a jednocześnie wielki fachowiec trenerski - mówi Rafał o
swym trenerze. Gdy mówię, że
słynny promotor boksu zawodowego Don King stwierdził , że w
dzisiejszym boksie liczą się tylko
bokserzy demolujący rywali ,
przedkładający siłę nad technikę,
Rafał nie zaprzecza. Sam uznawany jest za dobrego technika, ale
nie unika też ostrych wymian. - Kibice lubią oglądać bokserów ofensywnych, atakujących - twierdzi
Rafał i tak właśnie walczy, czym
zdobył sobie sympatię ostrowieckiej publiczności .

Runda 4 - Życie prywatne
Rafał

niestety nie może koncentylko na boksie i rozwijaniu swego talentu. Życie i los nie
rozpieszczają go od małego.
Wcześnie zmarła matka , a w
ubiegłym roku ojciec i na barki Rafała spadł obowiązek opieki nad
trójką młodszego rodzeństwa w
wieku 10, 12 i 14 lat. Rafał jest teraz dla nich ojcem, matką, kucharzem, sprzątaczką i wychowawcą.
Musi dbać, by mieli co jeść, w co
się ubrać oraz wysyłać do szkoły.
Sam też jeszcze uczy się zaocznie
w Akademii Wychowania Fizycznego w Ostrowcu. Rafał mieszka z
rodzeństwem na peryferiach Starachowic, w domu z dość dużym,
zadbanym podwórkiem. Stąd codziennie dojeżdża pociągiem na
treningi do Ostrowca. Dom, opieka
nad rodzeństwem, studia i treningi
dokładnie wypełniają Rafałowi każdy dzień i trudno mu znależć
wolną chwilę dla samego siebie.
trować się

Runda 5 - Rafał
sam o sobie
- Jak

Rękawik

większość młodych

ludzi,
muzyki, czasem
wyjść na dyskotekę, obejrzeć dobry film i spotkać się z przyjaciółmi
choćby przy piwie w kawiarni - mówi Rafał . - Lubię czytać książki i
oglądać filmy historyczne, a duża
lubię

słuchać

Rafał Rękawik

(z lewej) z Dariuszem Michalczewskim.

w tym zasługa mojej nauczycielki
historii z Liceum Zawodowego pani Zalęskiej. Wiele pomogła mi
w życiu także moja wychowawczyni z liceum Romualda Gronek.
Studiuję w AWF w Ostrowcu i swą
przyszłość wiążę z pracą nauczyciela wychowania. fizycznego w
szkole lub pracą trenerską. Dzięki
boksowi wiele podróżowałem,
zwiedziłem
Wiochy, Grecję i
Słowację, ale marzę, by kiedyś
wyjechać do Australii. Moim marzeniem jest także posiadanie dobrego samochodu, najlepiej BMW.

Rafał nie spotkał jesza:e ~
czyny, z którą mógłby ~
na stałe. Gdy podpowiadam: ~e~
że poszukać w środowisku [)Ul"""
skim, bo kobiety też już.
Rafał z uśmiechem dodaje, ze
dział walki bokserskie kobiet
dziewczynę z pękniętym lU .
brwiowym niż palącą papierosY
Na razie liczą się dla mnie
wy: opieka nad młodszym.
stwem, boks i studia, a na mne ~
czyjuż praktycznie nie staJCZa

bOkS:

1;'-

trz'(j!:,

rtJU';;"

su - twierdzi Rafał Rękawi/<._~
Mariusz MA.Jt:·,w

• Pan
do tej,
dzy z
Henryl
Szarm.
nował

szych
polskie
kac h tr
wych I
PZPN.
·Sam
nas bal
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Robert Gadocha: Miałem propozycję pracy w
KSZO Ostrowiec, ale nie dogadaliśmy się

ylem
"zadziorą"
Robert Gadocha, jedna z najw i ę k szy ch postaci w historii
polskiej piłki , pracuje jako dyre-

ktor sportowy na Okęciu. Prowadzi drużyny, które tworzą
pracownicy lotniska - kontrolerzy ruchu, mechanicy. I choć " w
kieszeni się zgadza", to bawienie się w amatorski futbol -dla.
uznawanego przed ćwierćwie
kiem za najlepszego lewosk rzydłowego świata trenera
nie jest szczytem marzeń.
• Nie zależy panu na pracy z
piłkarza mi trochę wyższych lotów?
· Mialem przed sezonem.propozycję z KSZO Ostrowiec, ale j a koś
nie dogad a li śmy się . Potem z
ofertą zwróciła s ię Pogo ń SzczeCin, ale bez sensu było brać s ię za
to, bo sezon już trwał. Ale ci ąg le
czekam na propozycje - m6wił po
meczu ,Orłów Górskiego' w Mielcu 53-letni dziś Gadocha.
• Pana sytuacja jest podobna
do tej, w której są pańscy koledzy z drużyny. Bez pracy są
Henryk Kasperczak, Andrzej
Szarmach, z " trenerki" zrezygn ował Grzegorz Lato. Najlepszych przed ćwierćw i eczem
polskich p iłkarzy nie ma na ław
kach trenerskich pierwszoligowych klubów ani we władzach
PZPN.
· Sam jestem tym zaskoczony. To
nas bardzo boli, że nikt nie chce
skorzystać z naszej praktyki. Myślę . że trenerami drużyn pierwszoligowych powinni być byli wybitni
p~karze, tacy, którzy osiągnęli coś
arenie międzynarodowej . A u
nawet reprezentację powierza
ludziom, którzy piłka
co najwyżej przeciętnychodzi o PZPN , to barjest on zainteresowany osokonfliktem prezesa Dziuro-

wicza z ministrem Dębskim , a nie
tym, żeby we władzach siedzieli
ludzie, którzy na piłce zęby zjedli.
Ten konflikt nie przyniósł jeszcze
niczego dobrego.
• Był pan uznawany za najlepsze~o lewoskrzydłowego świ a 

ta. Swietnie wykonywał pan rzuty rożne i wolne, dryblował, a
pańskie otwi eraj ące drogę do
bramki podania i dośrodkowa
nia są legendą polskiego futbolu. Ale jaka była naj ważniej sza
cecha, która zadecydowała o
tym, że został pan wybitnym
piłkarzem?

- Myślę , że zadziorność. Miałem
charakter do piłki. Zresztą nie tylko
ja, ta k,że większość reprezentantów Polski z tamtych lat.
• Którego z obecnych polskich
piłkarzy mógłby pan porównać
do siebie sprzed 25 lat?
- Artura Wichniarka . To wprawdzie jeszcze młody chłopak , ale
jest prawdziwą boiskową ,zadziorą' . Ma charakter, ma ,nosa' i
ma szczęście . I chyba nie ma kompleksów. Nie znam go osobiści e ,
ale z przyjemnością patrzę na jego
grę . Trudno mi wym i en ić jaki eś
drugie nazwisko ...
• Czego brakuje pozostatym ?
- Trudno powiedzieć . Maj ą pieniądze , o których my mog liśmy tylko marzyć, mogą wyjechać , by
grać na Zachodzie kiedy im si ę
podoba, czego nam brakowało .
Kilku z nich ma duże umiejętności.
Może nie mają odpowiedniej odporności psychicznej ? Ale przecież wielu gra w najlepszych europejskich ligach , gdzie świ etn ie można ukształtować p iłkars ki charakter. Porażki z Ang li ą i Szwecją to
także chyba efekt przekarmienia
wiadomości am i o rywalach, ogromnego szumu informacyjnego,
wywołanego przez media wo kół
reprezentacji. Ci chłopcy powinni

Robert Gadocha (z lewej).
s i ę skupiać

tylko i wyłączn i e na
czas są pod
ogromną presją. Rozmawi ałem z
naszymi zawodnikami dwa dni
przed wylotem na Wembley, potem odp rowadziłe m ich niemal do
drzwi samolotu. P6żn i ej zobaczyłem ich na boisku, to byli zupełn i e inni ludzie, wystraszeni i
przejęci. My, wych od ząc na murawę stadionu Wembley, mieliśmy
świadomość, że stoją przed nami
wielkie nazwiska św ia towej p iłk i.
Ale każdy myślał: ,My też dużo potrafimy, nawet jeśli przegramy, to
tanio sk6ry nie sprzedamy'. Pewności siebie dodał nam złoty medal olimpijski z Monachium. Poza
tym atmosfera w drużynie była
wspa ni ała, a to przede wszystkim
zasługa Kazimierza G6rskiego.
• Wróćmy do terażniejszośc i.
Jest pan jedną z podpór druży
ny " Orłów" ...
meczu , a

ruszam, w d rużynie z Okęcia jestem grającym trenerem. Mecz dla
Zygmunta KukJi w Mielcu był moim
pierwszym występem w tym roku.
Zadzwonił do mnie Leszek Ćmi
kiewicz, kt6ry pełni niejako rolę
menażera .Orłów·, zbiera propoZYCJe rozegrania meczów, a potem
dzwoni do wszystkich Bardzo się
ucieszyłem, bo po pierwsze, ten
mecz nie był tylko zabawą - miał
pomóc naszemu koledze z boiska,

cały

- W dużej mierze dZIęki .Ortom·
jestem teraz w Polsce. Przyjechałem do kraju w 1995 roku na
mecz 0ldboj6w Polska - Niemcy w
Chorzowie i ... zostałem. Ciągle się

Po prostu wygrywać
tyn, które grały z wielkim zaangażowaniem . Bez wątpienia był to
sezon
historyczny.
jakby
przełomowy
Wzorem niemal
całej Europy grano przecież tylko
jedno spotkanie w kolejce , a
opr6cz tego trzy pełne rundy play
oft. System ten spowodował , że
zespoły nie grały duźej liczby spo-

?

Augusto Kalisz, główny
rywek, m iał napra-

tkań

silną ekipę. Wygraną

lal<:tvr.7ni..

można uznać

• Czy podziela pan również
wiele dobrego można
powiedzieć o postawie ze połu
Autopartu Melnox Mielec?
- Tak Nie ulega wątpliWOŚCI , że
zespół ten zrobił kolejny krok naprzód Po dOjściu Joanny Podoby
w Mielcu udało się stworzyć silną
ekipę Pewnym miernikiem tej sytuacji jest obecność Anny WOJtas.
Renaty Bodzińskiej-Pociask , Agnieszki Śrutowsklej czy wspomnianej JUż Joanny Pod oby w kadrze Polski R6wniez pozostałe
zawodniczki utrzymały bardzo
dobrą
dyspozycję
psychofizyczną, podniosły r6wnież umiejętności taktyczno-techniczne. To
wszystko pozwoliło na wywalczenie brązowego medalu. Można
Się Jednak domyśleć, ze w
przyszłym sezonie drużyna ta bę
dZie chciała i powinna powalczyć
o znacznie wyższe cele. Jak
znam bowiem tycie, kolejny
.brąz· nie zadowoli tak bardzo
ambitnych
zawodniczek,
opinię, że

za

FoL Tadn= Kloak

Trener Jerzy Skrobecki podczas meczu w turnieju " Spring Cup"
Radomiu.

w

Paweł

KOTWICA

Robert Gadocha urodził 10 stycznia 1946 roku w Krakowie.
w Garbarni i Wawelu Kraków, Legii Warszawa (w latach
1966-75), francuskim FC Nantes (1975-77), Chicago Stings
(USA , 1978), Hartford Stel/os (USA 1980-82), Sarasota Venlce
(USA 1992-95, Jako grający trener). Dwa razy był mistrzem Polski (1969 170), raz Francji (1977), grał w półfinale (1970) i ćwierć
finale (1971) Pucharu Europy; był złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), zajął trzecie miejsce w m istrzostwach ś wiata w RFN (1974). W reprezentacji rozegral66 spotkań l zdobył 20 gall.
Grał

z Jerzym Skrobeckim, trenerem reprezentacji Polski siatkarek

• Zes pół Nafty P iła wywalczył
tym roku mistrzostwo P oł 
POwszechnie uznano to za
.ni espodziankę. Co, pana
lem, okazało się kluczem
Sukcesu
trenowanego
Jerzego Matlaka ze-

a po drugie, na przykład mojego
przyjaciela Henia Kasperczaka
nie widZIałem kilka lat W Mielcu,
gdy przyjeżdżałem tu z Legią, zawsze grało nam się ciężko . DZisiaj
przyszło kilkanaście tysięcy ludZI,
była świetna atmosfera, dzięki
czemu poczuliśmy się o kilkanaście lat młodsi
• Dzi ękuję za rozmowę .

dZiałaczy

i kibiców. Bez żadnej
kurtuaZJI myślę. że drużynę Romana Murdzy stać na to.
• Przed kilkoma dniami w Kaliszu rozegrany zo s tał mecz
gwiazd Wschód - Zachód. Co
taka konfrontacja daje trenerowi kadry?
- Na bazie tego, co robiła koszyk6wka doszedłem do WniOsku, że dobrze by się stało, żeby
taka konfrontacja dotyczyła również Siatkówki kobiet. Do tematu
trzeba podejŚĆ jednak nieco inaczej . Takie mecze mają promować przede wszystkim dyscyplinę I same zawodniczki. Jak pokazało życie , są one oczekiwane
przez klblC6w, kt6rzy nie mają
przecież
zbyt duźo o aZJi
ogłądanla
kilkunastu naJlepszych Siatkarek w Polsce w Jednym spotkaniU .
• Obecnie nad zedł czas dla
reprezentacji. Jakie sąjej najblizsze cełe?
- Głównym jest skuteczny start w
mistrzostwach Europy, które odbędą Się we wrześniu w Rzymie i
Perugli Od tego występu uzależ
niony Jest ewentualny udZIał reprezentacji Polski w Pucharze
Świata. a następnie w tumlejach
kontynentalnym i międzykonty
nentalnym, czyli w imprezach, w
kt6rych można uzyskać kwalifikaCJę do Igrzysk Olimpijskich w Sydney. W pewnym sensie od tego
startu we Włoszech zależy
przyszłość kobiecej siatk6wki w
Polsce.

• Czy z tego też względu już w
marcu był pan na rekonesansie
na Półwysp i e Apen i ńsk i m ?
- Wsp6lnle z całym sztabem reprezentacji staramy się . by wszystkie sprawy były załatwione perfekCyjnie . Dlatego uważam, że
mOJa wcześniejsza obecność we
Włoszech była wręcz niezbędna,

choćby
załatwić

z tego względu, by
pewne sprawy organizaCYJne. Ponadto miałem okazję
obejrzenia Magdy Śliwy i Doroty
Świeniewicz-Reczko, które grają
w PerugIl i ustalenia z nimi harmonogramu dalszej współpracy.
• Polski zes p ół na l eży do
najmło d szych w Europ ie. Czy
jest t o jego zaletą?
- Obecnie nie ma to większego
znaczenia. czy zespół jest młody
czy też bardzo doświadczony. On
musi po prostu wygrywać . Patrząc
jednak perspektywicznie, za rok
może to okazać się znaczącym
atutem i właśnie z tą myślą tworzona była reprezentacja Polski.
• Jakie s ą pana oczekiwania
wzg lę d e m trwającego obecnie
w Radomiu i Kozienicach turnieju " Spring Cup" ?
- Na pewno chcemy zademonstrować Się jak najlepiej . Zależy
nam. by należeć do grona
czołowych drużyn tumieju. Pamię
tać jednak trzeba, że nie mieliśmy
zbyt dużo czasu na przygotowania. Niemniej liczę, że dziewczyny
zagrają z ogromną a mbicją.
• Dziękuję za rozmowę .
Sławomir MONIK

Jerzy Skrobecki, trener reprezentacji siatkarek, wcześniej odnasil sukcesy z gdańską Gedan ią (wicemistrzostwo Polski 1991) l Pałacem Bydgoszcz (mistrzostwo - 1993). Z kadrą zajął
szóste miejsce w mistrzostwach Europy w 1997 roku i wywalczył awans do finałów w tym roku.
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RKS Radomsko - KSZO Ostrowiec 1:0 (0:0)

2 Zatrzymal

L -_ _ _ _- - - '

W drugoligowym meczu piłka
rskim RKS Radomsko pokonał
KSZO Ostrowiec 1:0 (0:0).
1:0 Rafal Dopierała 88 min.
KSZO: Jojko 9 - Jop 6, Pasionek
5, Lasocki O - Krawiec 4 (60 Sydorenko 1), Budka 5, Stokowiec 6,
Graba 7 (88 Wróbel), P. Kaczorowski 5 - Bilski 8, Żelazowski 5 (75
Świerad).

Radomsko: Paciorkowski - Kurek, Kowalski, Kasprzyk (72 Felich) - Włoch, Juraszek, Rogan,
Dopierala, Horawa (68 Nowak) Kukuiski, Tomasiak.
Czerwona
kartka:
Lasocki
(KSZO) - 80 min., druga żółta.
Żółte kartki: Lasocki, Bilski, Krawiec, Budka, Stokowiec (KSZO),
Włoch (RKS). Sędziował M. Knutel z Rzeszowa. Widzów 3 tys.
Piłkarze i trenerzy KSZO przed
meczem w Radomsku nie ukrywali, że największym atutem RKS
może być ... nie najlepiej dysponowany arbiter. I mieli rację. To, co
wyprawiał na boisku sędzia Mańusz Knutel przechodziło wszelkie
granice. Po wielu decyzjach arbitra z Rzeszowa nawet sympatycy
Radomska lapali się za głowy, a na
trybunach padały komentarze
"przesadza", .za bardzo nam pomaga".
Sobotni mecz na pewno nie był
brutalny, z czym zgodził się na pomeczowej konferencji prasowej

Marek Woziński, trener RKS. Tymczasem sędzia pokazał piłkarzom
KSZO pięć żółtych i jedną czerwoną kartkę, a kilka rzeczywiście
nadających się do upomnienia
kartonikami zagrań gospodarzy,
nie zauważał albo nie chciał zauważyć. Wystarczy powiedzieć,
że w 3 min. Arkadiusz Bilski przy
wychodzeniu na dogodną pozycję
został od tyłu ostro zaatakowany
przez Artura Kowalskiego, ale arbiter nie sięgnął po kartonik. Podobnie zachował się też w 37 min.,
gdy Paweł Kaczorowski idealnie
wypuścił "w uliczkę" Bilskiego, a
ostatni obrońca RKS celowo zatrzymał piłkę ręką. Takich kontrowersyjnych decyzji pan Knutel
wydał w sobotę dużo więcej , dając
prawdziwy pokaz antysędziowa
nia.
Początek spotkania należał do
KSZO. Już w pierwszej minucie
niezwykle aktywny Bilski na lewym
skrzydle uwolnił się spod opieki
Roberta Kurka, wpadł z piłką na
pole kame, ale jego strzał obronił
Konrad Paciorkowski. W 14 min.
goście mieli doskonałą okazję do
zdobycia gola. Tomasz Żelazo
wski na polu karnym RKS otrzymał
doskonałe podanie od Marka Graby, podał do lepiej ustawionego
Budki, ten jednak niepotrzebnie
wdał się w drybling i obrońcy zaże
gnali niebezpieczeństwo. W 27

Grupa 1
• Grunwald Ruda Śląska - Śląsk Wrocław 4:3 (4:1), Szemietiew 38,
45, Dziarmaga 13, Wróbel 32 - Kożlik 7, Cebula 56, Żuberek 76.
• JKP Jelenia Góra - Elana Toruń 2:0 (0:0), Jelonkowski 53, Połubiński
90.
• Naprzód Rydułtowy - OdraNarta Opołe 0:1 (0:0), Chiton 87.
• Raków Częstochowa - Lechia Zielona Góra 5:2 (2:0), Skwara 12,
47,77, Bojarski 16, Bański 52 - Cal 75, 89.
• KS Myszków - Polonia Bytom 0:1 (0:0), Domagała 63 kamy.
• Groclin Dyskobolia Grodzisk - Lechia/Polonia Gdańsk 3:2 (2:1),
Prusek 23, 39, 81 - Feith 32, Kugiel 85.
•

Pauzowały

Aluminium Konin i Odra Szczecin.
1. Groclin Grodzisk Wlkp.
23
47
13-8-2
2. Aluminium Konin
23
38
11-5-7
3. Raków Częstochowa
22
35
10-5-7
4. Śląsk Wrocław
22
35
10-5-7
5. Grunwald Ruda Śląska
23
34
10-4-9
10-4-9
6. Lechia/Polonia Gdańsk
23
34
8-10-5
7. Polonia Bytom
23
34
10-4-10
8. OdraNarta Opole
24
34
10-3-10
9. KS Myszków
23
33
23
7-7-9
28
10. Elana Toruń
11. Odra Szczecin
22
26
6-8-8
6-7-9
22
25
12. Karkonosze J. Góra
13. Naprzód Rydułtowy
6-4-13
23
22

14. Lechia Zielona Góra

22

12

2-6-14

46:31
33:24
35:19
34:19
38:39
29:26
16:15
30:29
25:31
27:31
21:22
18:28
19:31
16:42

Grupa 2
• RKS Fameg Radomsko - KSZO Ostrowiec 1:0 (0:0), Dopierała 88.
• Jeziorak lława - Korona Nida Gips Kielce 2:0 (1 :0), Pasik 9, Makowski 65.
• Petrochemia Płock - Górnik Łęczna 2:1 (2:1), Miąszkiewicz 5, Romuzga 45 - Nazaruk 36.
• Piotrcovia Ptak Piotrków - Ceramika Opoczno 1:1 (1 :1), Hamlet 9Majda 18.
• Stal Beet San Sanok - Avia Świdnik 1:0 (1 :0), Niemczyk 39.
• Hetman Zamość - Hutnik Kraków 3:2 (1 :0), Pranagal 24, Pidek 51,
73 - Duda 75, Sosin 81.
• Wawel Kraków - Stal Stalowa Wola 1:2 (1 :2), Rusin 34 - Rybak 30,
Podlasek 35 kamy - awansem w piątek .

1. Petrochemia Płock
2. Ceramika Opoczno
3. KSZO OSTROWIEC ŚW.
4. Górnik Łęczna
5. KORONA NIDA GIPS KIELCE
6. STAL STALOWA WOLA
7. RKS Radomsko
8. Jeziorak lIawa
9. Unia Tarnów
10. Hetman Zamość
11. Hutnik Kraków
12. Piotrcovia-Ptak Piotrków
13. Wawel Kraków
14. Avia Świdnik
15. Stal Beet San Sanok

24
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

52
52
50
49
36
36
35
35
33
32
32
22
19
17
9

16-4-4
15-7-3
15-5-5
14-7-4
10-6-9
10-6-8
9-8-7
10-5-9
9-8'-9
9-5-10
9-5-10
6-4-14
6"1-17
5-2-17
2-3-19

42:20
41:17
44:20
44:17
26:24
31:25
38:30
36:32
27:27
24:29
34:34
19:30
20:47
19:45
14:62

Najlepsi strzelcy: 14- Podlasek (Stal SW), 12 - Brytan (Ceramika), Sosin (Hutnik), Pasik (Jeziorak), 11 - Bilski (KSZO), Tomasiak (Radomsko).
W następnej kolejce: Stal SW - Petrochemia, KSZO - Piotrcovia, Korona NG pauzuje.
IPKl

ich S
min. pozostawiony bez opieki Robert Rogan wpadł w pole karne
ostrowieckiej drużyny, ale Janusz
Jojko w sobie znany tylko sposób
wybił piłkę . Trafiła ona pod nogi
Budki, a sędzia, ku zdumieniu chyba wszystkich obserwatorów tego
widowiska, podyktował rzut kamy
dla gospodarzy. - Jaka ręka?
Miałem piłkę przy nodze i próbowalem ją wybić. Jak usłyszałem
gwizdek, to pomyślałem , że chodzi o spalonego. Gdy sędzia wskazał na .jedenastkę", oniemiałem tłumaczył po spotkaniu Budka.
Bramkarz KSZO i tym razem pokazał jednak ogromny kunszt, w
pięknym stylu obronił strzał Rafala
Dopierały i dobitkę Horawy.
Po przerwie podopieczni Henryka Apostela niepotrzebnie oddali
inicjatywę gospodarzom i dali się
zepchnąć do obrony. Slabiej prezentowała się druga linia KSZO,
mniej pewnie grali obror'}cy. W 52
min. Piotr Stokowiec wybił piłkę z
linii bramkowej po strzale Krzysztofa KukuIskiego. W 63 i 70 min.
Jojko wygrał pojedynki sam na
sam z Temasiakiem i Dopierałą. W
80 min. Rafał Lasocki ukarany został drugą żółtą, a w konsekwencji
czerwoną kartką. - Sędzia bardzo
chciał wyrzucić z boiska któregoś
z naszych zawodników i akurat
padło na mnie. Pierwszą żółtą kartkę dostałem za to, że .. . KukuIski
trzymał mnie za koszulkę, a drugą
za to, że zaklaskałem w stronę kibiców Radomska. To skandal, że
by tak sędziować - powiedział Lasocki. Zwycięską bramkę RKS

Fot.

Janusz Jojko
tra.
zdobył

na dwie minuty przed zakończeniem spotkania. KukuIski precyzyjnie dośrodkował z rzutu wolnego i Dopierała strzałem głową
pod poprzeczkę pokonał Jojkę.
KSZO zagrał w sobotę słabiej niż
z Petrochemią, ale mimo to, przy
lepszej skuteczności i bardziej
obiektywnym sędziowaniu, mógł
się pokusić o zwycięstwo . Porażka
ostatecznie wyeliminowała hutników z batalii o ekstraklasę, którzy,
co ciekawe, w tym sezonie dwukrotnie ulegli Radomsku.
Po meczu powiedzieli:
Henryk Apostel, trener KSZO:
- To, co dzisiaj .produkował" sę-

dzia, przechodzi ludzkie pojęcie.
Jeśli teraz, bodajże w wieku 26
czy 27 lat tak sędziuje, to gdy bę
dzie miał 40 lat, .przekręci" kilkadziesiąt klubów. Sędzia nie pozwalał,

żebyśmy

rozwinęli

skrzydła, każdy

nasz faul natychmiast odgwizdywał, a Radomska
puszczał. Gdy dodamy do tego
nieprawidłowo podyktowanego
karnego, to otrzymamy pełny obraz tego, co działo się na boisku.
przy takiej pracy arbitra nie ma
sensu mówić, co było w naszej
grze dobre, a co złe . Jeśli tak
będą wyglądać mecze, to polska
piłka zagubi się całkowicie.

Jeziorak lIawa - Korona Nida Gips Kielce 2:0 (1 :0)

Musieli
l:a Paweł Pasik z karnego 9
min., 2:0 Sławomir Makowski 65.
Korona NG: Pyskaty 7 - Heinńch
6, Złotek 6, Sitnicki 5 - Cichoń 5 (80
Ruszkowski), Grzesik O, Trestka
5, Pastuszka 7, Kozubek 6 - Kubicki 6 (85 Janczak), Pietrasiński 6.
Jeziorak: Borkowski - Święcki,
Serocki, Kowalik - Tarnowski, Makowski (87 Zakierski), Płoski, Kisielewski - Pasik - Zawada (67 Dymowski), Kobus.
Czerwona kartka Grzesik w 68
min. (druga żółta), żółte kartki: Tarnowski, Kowalik, Święcki (Jeziorak) , Heinrich, Trestka, Ruszkowski, Grzesik (Korona). Sędzio
wał M. Pyzałka z Wrocławia . Widzów 2 tys.
- Wyjazd na mecz do lIawy kosztował nas około 5 tysięcy
złotych, czyli mniej więcej tyle, ile
kara za drugoligowy walkower.
Może lepiej było oddać punkty
walkowerem i zapłacić karę
Związkowi , W ten sposób pieniądze przeznaczone zostałyby
na jakiś konkretny cel , na
przykład na futbol mlodzieżowy. A
tak pojechaliśmy do..lławy, gdzie
już z góry skazano nas na poraż
kę . To jest sport? - mówił zdenerwowany Artur Jagodziński , prezes Korony Nida Gips.
- Panowie, co wy robicie z
polską piłką? - pytał na konferencji prasowej po meczu w lIawie
trener
kielczan
Włodzimierz
Gąsior. - To barbarzyństwo .
Kieleccy działacze , a także
piłkarze nie kryli swojego oburzenia po tym, co zaprezentował arbiter główny spotkania, wyrażnie
faworyzujący gospodarzy. Jezioraka czekają teraz trudne mecze
z całą czołówką tabeli - Ceramiką, KSZO i Górnikiem , więc
zrobił wszystko, by zapewnić sobie w meczu z Koroną trzy punkty
i tym samym prawie zapewnić sobie ligowy byt. I trzeba przyznać,
że cel osiągnął. Zdaniem obserwatorów meczu, niewiele miało
to wspólnego ze sportową rywalizacją.

Sławomir

Stach.,a

w Radomsku bronił bardzo dobrze, z niedowierzaniem przyjmując decyzje arb i·

przegrać?

Korona NG pojechała na mecz
z Jeziorakiem mocno osłabiona,
bez kontuzjowanych Pawła Kozaka, Jarosława Paconia i Dariusza Gawlika. Trener Gąsior
miał na mecz takie kłopoty kadrowe , że na ławce usiadł nawet
junior Szymon Ubożak (miał niestety lekcję poglądową .dorosłego· futbolu), a w meczu ligowym po raz pierwszy po dłuż
szej przerwie zagrał Dariusz
Janczak. Mimo osłabienia kielczanie zaprezentowali dobrą
grę, walczyli zaciekle o każdy
metr boiska, ale nad wszystkim
czuwał sędzia z Wrocławia, któ-

ry był negatywnym bohaterem
sobotniego spotkania.
Prowadzenie Jeziorak zdobył
z rzutu karnego, podyktowanego jak się potocznie mówi .z powietrza". W 9 minucie po strzale
Kobusa piłka trafiła w rękę
Sławomira Grzesika i na nic
zdały się interwencje bocznego
arbitra, że zdarzenie miało miejsce półtora metra przed polem
karnym Korony. Sędzia pokazał
żółtą kartkę Grzesikowi, wskazał na 11 metr, a rzut karny
strzałem pod poprzeczkę na
bramkę zamienił Pasik .

Fot.

Sławomir

Stachura

Tomasza Pietrasińskiego nie oszczędzali obrońcy Jezioraka. Na
szczęście obyło się bez groźnej kontuzji.

-

Marek
mska: zadość.

3. Cr.
4. Po
S. Wi:
6. Tlf
7. Sal
8. Dal
9. Bt

Woziński,

trener Rado·

Sprawiedliwości stało się
Byliśmy

zdecydowanie
lepszą drużyną pod względem wy·
biegania, szybkości i zasłużeme
wygraliśmy. Nie widziałem tak
słabo grającego KSZO, gdyby me
Jojko, goście przegraliby cztere·
ma bramki. Nawet, jeśli sędzia Się
pomylił dyktując karnego, to gola
dającego zwycięstwo zdobyliśmy

jak najbardziej prawidłowo. Mecz
nie był brutalny, to była męska wal·
ka, ale prowadzona fair.
Z Radomska
Dorota KUŁAGA

Kielczanie ruszyli do odrabiania
strat. W 17 minucie ładnie z rzutu
wolnego strzelił Dańusz Kozubek,
ale Borkowski zdołał wybić piłkę na
róg. W 35 minucie znów przed
sząnsą
stanął Kozubek, który
otrzymał dokładne podanie od Macieja Pastuszki, wszedł odwa żnie
w pole karne, ale strzelił tuż nad poprzeczką. Tuż przed przerwą okazję miał Pastuszka, piłka przeszJa
jednak obok lewego słupka . Gospodarze również kilka razy poważnie zagrozili bramce Pyskatego ·
grożnie strzelali Kobus i Zawada,
kielecki bramkarz był jednak na posterunku.
Po przerwie Korona nie rezygnowała ze zmiany niekorzystnego
rezultatu (aktywni byli nasi napa·
stnicy - Jacek Kubicki , To masZ
P ietrasiński i wspomniany Pastu·
szka), gola zdobyli jednak gosPOdarze. Lewą stroną akcję zainicjował Kobus , zacentrował do MakOwskiego, a ten strzałem pod Poprzeczkę zmusił do kapitulacji PY·
skatego.
.
Kilka minut potem kielczanle
grali już w "dziesiątkę" . W środkU
pola wzajemnie przepychali s~ę
Grzesik i Pasik, sędzia uznał, ze
przewin ił kielecki zawodnik i pokazał mu drugą żółtą, a w konsek·
wencji czerwoną kartkę . - M uszę
z calą odpowiedzialnością stwler·
dzić, że nie byla to sytuacja kwaIfikująca się na .kartkę", ale pall
Pyzałka celowo chcial nas
osłabić. Szkoda, że po przef\\le
nie dostrzegał brutalnych zag ran
obrońców Jezioraka, szczególne
na Tomku Pietrasińskim . Problem
w tym, że niektórzy z nich mieli JUZ
na koncie żółtą kartkę - stwierd
Paweł Wolicki, kierown ik kielec·
kiej drużyny.
W 85 minucie mogło być 3:0 d;a
Jezioraka. Sędzia podyktował dnr
giego problematycznego kam~
gdyż jego zdaniem Krzyszt
Złotek sfaulował w szesnastce Kobusa. Znów podszedł do pilki pasik, ale Pyskaty wspaniale ~
jego intencje i sparowal plIkę na
róg.
- Cieszę się ze zwycięstwa, kt~
re było nam bardzo potrzebne
powiedział na konferenCJI pra~
wej trener Jezioraka Jerzy d..~
strzębowski. - Korona to bar
mocny zespół, jeden z naJler
szych , jaki grał tej wiosny VI
lIawie.

10. G,
11. p(

12. A:.
13. Al
14. SI
15. S'
16. K.
17. C.

18. 01

SPORT
W 27. kolejce spotkań piłkarskiej III ligi wszystkie zespoły z czołówki - Lublinianka, Siarka
Ternobrzeg, Cracovia, Polonia Przemyśl,
Wisłoka Dębica i Tłoki Gorzyce zanotowały
zwycięstwa, więc nie było żadnych przetasowań w górze tabeli. Bardzo dobry mecz rozegrali tarnobrzeżanie, którzy nie rezygnują z walki o awans do II ligi. Tym razem podopieczni Jacka Zielińskiego pokonali Pogoń Leżajsk 2:0. Zadowoleni mogą
być także kibice Tłoków Gorzyce, którzy wysoko - 5:1, pokonali
na własnym boisku dość mocny zespół Dalinu Myślenice. Gorzyczanie są nadal jedynym zespołem tej grupy, którzy w rundzie
wiosennej nie przegrali spotkania. Fatalna kolejka dla drużyn z
województwa świętokrzyskiego . Błękitni Kielce i Alit Ożarów
przegrali mecze, mimo że do przerwy prowadzili 1 :0. Spartakus
Daleszyce nie miał wprawdzie wielkich szans na korzystny wynik
z Pol onią Przemyśl, ale skończyło się na aż 0:4, przy czym trzy
bramki daleszyczanie stracili w ciągu 9 minut. Spartakusowi coraz wyraźniej zagląda w oczy widmo spadku ... Trzy punkty po
skromnym zwycięstwie nad ostatnimi w tabeli Orlętami Łuków
wywal czyła Szydłowianka, której sytuacja jest jeszcze cięższa .
Nastę pna ligowa kolejka już w najbliższą środę.

y.

1. Lublinianka Lublin
2. SIARKA TARNOBRZEG _
3. Cracovia Kraków
4. Poloni a Przemyśl
5. Wis/oka Dębica
6. TŁOKI GORZYCE
7. Sandecja Nowy Sącz
8. Dalin Myślenice
9. BŁĘKITNI KIELCE
10. Górnik Wieliczka
11. Pog oń Leżajsk
12. AZS Podlasie B. Podlaska
13. ALIT OŻARÓW
14. SPARTAKUS DALESZYCE
15. SZYDŁOWIANKA SZYDŁo
16. Karpaty Krosno
17. Czuwaj Przemyśl
18. Orlęta Łuków

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

55
54
53
50
49
48
41
40
39
39
38
35
33
27
22
20
18
6

16-7-4
16-6-5
15-8-4
15-5-7
13-10-4
13-9-5
11-8-8
11-7-9
10-9-8
12-3-12
10-8-9
9-8-10
8-9-10
6-9-12
6-4-17
4-8-15
5-3-19
1-3-23

48:17
62:20
45:15
39:20
52:20
47:22
28:25
33:38
31 :27
38:38
30 :22
31 :31
34:34
27:41
24:48
23:50
21:65
14:94

Najlepsi strzelcy:
18 - Grzesiak (Lublinianka), 17 - Zegarek (Cracovia), 13 - Wyroba (Dalin), 12 - Karasiński (Tłoki), 11 - Kaczówka (Wisłoka), 10 - Boroń (Pogoń),
Samiec, Hynowski (Siarka), 9 - Sajdak (Alit), Białek (Siarka), Tułacz
(Tłoki), Kasprzyk (Wisłoka).

W innych meczach:
Czuwaj Przemyśl- Lublinianka Lublin 1:3 (1:1), Duński 17 - Poleszak 36,
, Bielak 60; Sandecja Nowy Sącz - AZS Podlasie Biała Podlaska 1:0
(0:0), Montsko 78; Wisłoka Dębica - Karpaty Krosno 5:0 (4:0), Gromala
8, 16, Pszeniczny 31,56, Niżnik 22 samobójcza.

W następnej kolejce (środa):

Orlęta - Siarka, Błękitni - Polonia, Lublinianka - Alit , Dalin Szydłowianka , Spartakus - Tłoki , Karpaty - Czuwaj , Pogoń - Sandecja,
Cracovia - GÓmik. AZS - Wisłoka.

IPKI

Siarka Tarnobrzeg - Pogoń Leżajsk 2:0 (1 :0)

LAD IE
1:0 Sławomir Samiec 22 min.,
2:0 Zbigniew Rejczyk 66.
Siarka: Dziuba 7 - Gaweł 6, Żuch
nik 6 , Kozłowski 8, Bednarczyk 7 Hynowski 6, Rejczyk 7, Oleniacz 6
(76 Kuranty), Bamak 6 - Samiec 7,
Gielarek 7 (81 Pa pierz).
Sędziował Marian Bazan z Zamościa. Widzów 450.

Błękitni : Styczyński 5 - Mielcza5, Kostrzewa 5, Cieślikowski 5
2 (46. Łuszczyński 2),
4, Gołąbek 5, Stefański
1. Saliou), Wołoszyn 4 - RogaP. Kukuła 4 (75. Stępniewski).
kartki:
Mielczarek,
, Kukuła. Sędziował T.

yszli

wcześniej

1:0 NOrbert Krakowiak 68 min.
: Sanecki 3 - NoJackowski 3, Stąpor 3,
3 - Nowocień 2 (70 LuI 3, Krakowiak 3 (80
1,(I:Ze ,.n;.~L _ Rodrigo 4, FabiaĄ. Jakubczyk 3 (87 Kowal-

p~rtki: A. Jakubczyk, Sasal

lenkus, Orzyłowski, Koryci-

Dziewulski
SęWereszcZYński,
dZlował J. Więcek z RzeWidzów 500.
68 nninucie rozstrzygnęły się
tego meczu. Akcję lewą
zainicjował Brazylijczyk
dOkładnie zagrał na pole
do pilki doskoczył Nor.
przyjął ją na piersi
strzałem pokonał golkipeSpotkanie było bezładną
Jak nam pOWiedział
er SZYdłowianki Mirosław
. PozIOm odpowiadał pozy-

cjom, jakie zespoły zajmują w lidze. - Tak dalej być n~ może, po
zakończeniu sezonu musimy się
pożegnać z kilkoma piłkarzami stwierdził mocno zdenerwowany
prezes.
W pierwszej połowie podopieczni trenera Jerzego Rota mogli zdobyć kilka goli, ale dogodnych sytuacji nie wykorzystali Fabiano, Artur Jakubczyk i Mariusz Sasal Goście poza brutalnością niczym nie
zaimponowali. W ciągu całego
spotkania nie stworzyli żadnej sytuacji bramkowej. W naszym zespole wyróżnili się Jedynie dwaj
BrazylijCzyCY - Fabiano i Rodrigo
za chęć do gry i wielką pracowI:
toŚć . Kibice mocno zdegustowani
poziomem opuszczali stadion jeszcze przed zakończeniem meczu .
IW.Ł.I

I

•

OIWAI E

Po meczu kibice byli zadowoleni
nie tylko z końcowego wyniku spotkania, ale także z gry gospodarzy,
którzy rozegrali dość dobre, a chwilami nawet bardzo dobre spotkanie, pewnie pokonUjąc solidnie prezentuJący się zespół z Letajska
Gospodarze imponowali zaangażowaniem, kolektywną i wreszcie

rozważną grą, dZlęIo czemu po raz
pierwszy od dość dawna nie otrzymali nawet jednej żółtej kartki. PraktyCZnie od pierwszej do ostatniej
minuty przewagę posiadali mieJSCOwi, którzy grali dużo skrzydłami
kończąc akqe celnymi z reguły dośrodkowaniami Pierwsza bramka
mogła paŚĆ już w siódmej minucie.
Sławomir Samiec zagrał do Michała
Gielarka, ten tylko musnął końcem
buta piłkę, która Jednak minęła
słupek bramki gości. Piłka znalazła
się w bramce Pogoni kwadrans póżniej, kiedy to Samiec zdecydował
się na strzał z 18 metrów, po którym
bramkarz gości Tomasz Krzyżak nie

od
szybkich akcji miejscowych, które
mogły się zakończyć powodze-

niem. W 47 minucie Janusz Hynowski wyłożył piłkę Michałowi
Kozłowskiemu, który oddał z 15 metrów potężny strzał, ale piłka minimalnie minęła poprzeczkę bramki
rywali. Dwie minuty póżniej powinno być 1.1. Rafał Czyż zagrał w tempo do Pawła Roga, który minął już
bramkarza gospodarzy Roberta
DZIubę, ale nletraf~wbramkę· Spora w tym zasługa obrońcy gospodarzy Koziowsloego, który nie dał za
wygraną
w
beznadziejnie
wyglądającej sytuacji i pognał za
piłką skutecznie utrudniając oddanie dokładnego strzału Rogowi. Tak
dobrej sytuacji goŚCIe nie mieli Już w
tym spotkaniu. Lepszą skutecznością popisali Się natomiast tamobrzeżanie, którzy po ładnej zespołoweJ
akcji
i
podaniu
Kozlov/skiego do Zbigniewa Rejczyka zdobyli rJrugie10 goła . MieJSCOWI nie zadOVv{'lili s.ę :<.Iom prowadzeniem i atakov., nadal Dzięki
temu mecz mógł si4< pcd<")bkć do
ostatniej minuty.
Piotr~ZpĄ""

I

Alit

Ożarów

- Cracovia Kraków 1:2 (1 :0)

ziurawa defensywa
Siarka

Tłoki

rozegrała

z Pogonią dobre spotkanie.

Gorzyce - Dalin

Myślenice

5:1 (2:0)

W dobrym stylu
1:0 Anatolij Ławryszyn 26, 2:0
Tomasz Karasiński 35, 2:1 Grzegorz Wyroba 46, 3:1 Tomasz
Tułacz 63, 4:1 Karasiński 69, 5:1
Janusz Góreczny 90.
Tloki: Bilski 6 - Madej 6, Baćmaga
7, Syguła 6, Murdza 6, Konopelski 5
(76 Tarkawski), lawryszyn 7, Pacanowski 7 (81 Klimek), Kusiak 5 (65
Góreczny2)- Tułacz 7, Karasiński7.
Żółte kartki: Kusiak, Pacanowski, Syguła, Tarkowski (T), Czajczyk (D). Czerwona kartka: Tome-

IE DOTRWALI
Gancarz z Tarnbrzega. Widzów
500.
- Nie tyle Górnik wygrał, co my
przegraliśmy ten mecz - mówił trener kielczan Marek Kostrzewa . Z
Wieliczki można było wywieźć
przynajmniej punkt, niestety, kilka
błędów w drugiej części kosztowało nas drogo.
Rzeczywiście, kielczanie do 64.
minuty radzili sobie zupełnie przyzwoicie i choć tzw. przewagę w po-

•

sięgnął piłki.
Druga połowa rozpoczęła się

rnik Wieliczka - Błękitni Kielce 3:1 (0:1)

0: 1 Robert Rogala 32 min, 1:1
Poskrobko 67, 2:1 Paweł
77, 3:1 Tomasz Kozieł 84.

STRONA 9

lu mieli miejscowi, to Błękitni bardzo mądrze "wybijali ich z uderzenia", broniąc od 32. minuty korzystnego rezultatu. Na początku kilka razy groźnie było pod bramką
Wojciecha Styczyńskiego, Jednak
ten wychodził obronną ręką z potyczek z napastnikami Górnika.
Błękitni grali spokojnie, szanowali
piłkę, a w 32. minucie udało im się
zaskoczyć defensywę gospodarzy. Marek Kostrzewa egzekwował rzut wolny z 20 metrów, idealnie podał do Roberta Rogali, a ten
strzałem głową zmusił do kapitulacji bramkarza Górnika. Od tej pory
miejscowi jeszcze bardziej natarti
na Błękitnych, ale w miarę upływu
czasu denerwowali się i popełniali
błędy·
Duże znaczenie dla losów spotkania miała akcja w 64 . minucie.
W środku pola pilkę stracił Rogala, przejął ją Poskrobko, podciągnął pod pole karne i strzelił
mocno z 25 metrów. Styczyński
prawidłowo zareagował, ale uderzenie było tak silne, że piłka
przełamała mu palce i ugrzęzła w
siatce. Wyrównujący gol dodal
"skrzydeł" Gómikowi, który dZIesięć minut potem zdobyl drugą
bramkę. Tym razem w roli egzekutora wystąpił Kloc, którego dobrym podaniem obsłużył Kozieł .
Kto wie, jak zakończyłby się ten

mecz gdyby przy stanie 2 : 1 szanse wykorzystał Piotr Wołoszyn ,
który byl sam na sam z bramkarzem Gómika Niestety, nasz zawodnik nie trafił pił ą w bramkę ·
W odpoWiedzi Gómik przeprowadził groźną akCję l ewą stroną, ład
nie uderzył z 17 metrów Kozieł , a
futbolówka otarła się jeszcze o
plecy Mielczarka , zmyliła zupełnie Styczyńskiego I bylo 3: 1

ISTACHI

czko (D) - 25 min. Sędziował S.
Myjek z Nowego Sącza. Widzów800.
Gorzyczanie pewnie i w dobrym
stylu pokonali sąsiada z tabeli,
będąc przez całe spotkanie stroną
dyktującą warunki. I sukcesu tego
na pewno nie umniejsza fakt, iź od
25 min gospodarze grali z przewagąjednego gracza, po czerwonej kartce Tomeczki. Już od pierwszych minut Dalin, zepchnięty na
własną połowę, ograniczal się do
sporadycznych kontrataków, skupiając się przede wszystkim na
obronie własnego pola karnego.
Nie zawsze jednak goście czynili
to zgodnie z przepisami - konsekwencją tego była wspomniana
czerwona kartka. Gospodarze
wykorzystali to niemal natychmiast - po ładnym dograniU Tomasza Tulacza Anatolij Ławry
szyn przymierzył dokładnie z 15
metrów I zrobiło się 1:0 dla
Tłoków. 10 minut póżnieJ bramkarz goścI po strzale Tomasza
Karasińskiego po raz drugi wyjmował pilkę z siatki . Owubramk0we prowadzenie nieco uśpiło gorzyckich piłkarzy, którzy wychodząc na drugą część spotkania poczuli się już chyba jego
zwycięzcami. Ambitni goście wykorzystali to już minutę po gwizdku sędziego - kontaktowego gola
zdobył z 5 metrów uderzeniem
głową Grzegorz Wyro ba. To podziałało na gospodarzy jak zimny
prysznic - od tego momentu na
boisku liczyła się już tylko jedna
drużyna .

IARKA/

Polonia

Przemyśl

1:0 Dariusz Sajdak 37 mln, 1:1 Hermaniuk 57,1 '2 Zegarek 68.
Alit: Ziółkowski 4 - Cieciura 4,
Gołębiowski 4, Karwacl<l4 - Kochań·
czyk 6, Buczek 6, SeJdZlński 4, Rochecki 4, Kulczycki 5 (71 AbdeJule)Sajdak 7. Siczek 3 (75 Smolak).
Z6ł1e kartki' Sejdziński (A), Mróz
(C). Sędziował Z. Kulaszka z Krosna. Widzów 400.
Alit dość pechowo przegrał z doświadczoną ekipą Cracovii, a winę za
utratę obu bram k ponosi ożarowska
defensywa. Gospodarze zagrali ambitnie, w pierwszej połowie prezentowali się zdecydowanie I piej OIŻ krakowski pretendent do awan u I
zasłużyli co naJmOlej na remis Niestety, fatalne błędy defensorów, po
których padły bramki, zadecydowały'
o porażce .
W pierwszej połowie Alit wypracował kilka dogodnych sytuacji, z których Jedną wykorzystał . Bardzo dobrze radził sobie w środku pola Roman Buczek, a pozyskany niedawno
z Ciepielowa Artur Kochańczyk szybkimi rajdami po skrzydle stwarzał
spore zagrożenie pod bramką CracoviI. Już w pierwszym kwadranSie
gry grożnIe strzelał na bramkę gości

Grzegorz SeJdZlńskl. Potem kilka rabylo pod bramką gości , ale
na efekt ataków Alitu Iobice musieli
czekać do 37. minuty. Wtedy. po
akcji Kochańczyka I Buczka, ten
ostatni wyśmienicie _odnalazł" w polu karnym rywali nie obstaWionego
Danusza Sajdaka, a ten strzałem z
14 metrów nie dał szans golkiperowi
gości. Po zmianie stron gospodarze
Olepotrzebnie oddali inicjatywę, a
krakowianie atakowali coraz śmielej .
W 57 minUcie goście egzekwowali
rzut wolny z 35 metrów. Jeden z graczy CracovII ..huknął" potężnie. pilka
trafiła w poprzeczkę, a stojący na ós·
mym metrze Hrapkiewicz głową
skierował Ją do siatlo. Wszystko to
dzJ ło Się przy blemeJ postawie ota·
rawskich obrońców i bramkarza. Jedenaście minut póżniej defensywa
Alitu znów dala się zaskoczyć. pozostaWIła nie obstawionego Zegarka i
ten strzałem z 7 metrów ustalił wynik
meczu Jeszcze w 70 minucie odżyły nadZieje otarowsloch kibiCÓW,
po tym Jak kapłtalnie z 18 metrów z
wołej8 _huknął" Marek KulczycIo. ale
niestety, pilka poszybowala mlnimalOle ponad poprzeczką.
Mirosław ROLAK

zygorąco

Fol. Slall>Omi, SllJdlllTa
Dariusz Sajdak (z lewej) był najlepszym zawodnikiem w Alicie i zdobył dla gospodarzy honorowego gola.

- Spartakus Daleszyce 4:0 (3:0)

Fatal e 9 minut
1:0 Jabłoński 30 min, 2:0 Załoga
37, 3:0 KOŚCielny 39 kamy, 4,0 D,
Jarach 78.
Spartakus: Mierzwa 5 - Duda 4 ,
Bąk 4 , Stachaczek 4 - Detka 3 Bujak 3 (86 Matałowski) , Dec 4,
Gryz 4 (58 Skalski 1), Pawłowski 3
- Gil4 (58 Mereslński 1), Bemat 3

Żółte kartki: Detka, Bąk (S). Sę
dZJowal. P Muslalik z Krakowa .
Widzów 350.
O wysokiej porażce Spartakusa
zadecydowalo fatalne 9 minut, kiedy gości e straCIli trzy bramki, Po
meczu trener Marek G liwi ńskl
stw ierdZił , że poraźka jego zespołu Jest nieco za wysoka .

Początek meczu doŚĆ niespodZlewanie należał do gości , którzy
kilkakrotnie zagrOZIli bramce PolonII. W 16 minucie po dokładnym podaniu od Tomasza Bemata w wyśmienitej sytuaCji znalazł się
Łukasz Bujak, ale strzel ił zbyt słabo
i bram arz gospodarzy zdołał obronić. Chwilę póżnleJ bliski szczęścia
był Bemat. ale przemyscy obrońcy
w ostatniej chWł I zdołali zablokowac jego strzał ' Kiedy wydawało
Się , że ataki Spartakusa muszą
wreszCIe zaowocować bramkami,
nastąpIło przebudzenie gospodarzy. W 30 minucie bardzo ładną
główką popisał się Jabłoński , nie
dając szans Przemysławowi Mierz-

wie . Siedem minut póżnlej po dośrodkowaniu z rzutu rożnego równie kapitalną główką zdobyl drugą
bramkę Załoga . Czary goryczy dopełnił Kościelniak , wykorzystUjąc

rzut karny podyktowany za faul Detkl na jednym z napastników z
Przemyśla . Po zamianie stron
daleszczyczanie zupełnie stracili
impet i Większość uwagi poświęcali
obronie. Polonia także zadowolona
z wyniku nie kwapiła się do ataków,
ale kilka razy zagroziła , dobrze spisującemu się w tej części gry Mierzwie . W 78 minucie wynik meczu
ustalił D. Jarach. kończąc celnym
strzałem trójkową akcję zawodników z Przemyśla .
Imirl
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* Pogoń nadal niepokonana * Nida znów druga * Pogrom Granatu

TAR~~~ Rozerwal
Niecodziennej sztuki dokonał
gracz Wisanu Krzysztof przypkowski, który tak mocno uderzył piłkę, że ta zrobiła w siatce
dziurę. Staszowska Pogoń nadal pozostaje niepokonana w
rundzie wiosennej. Tym razem
staszowianie zremisowali z Hetmanem. Działacze z Włoszczo
wy narzekali na pracę sędziego,
który o kilka minut przedłużył
mecz. Nida Pińczów po remisie
w Biłgoraju znów spadła na pozycję wicelidera, a Granat został
rozgromiony r-tzez Tomasovię .
• POGOŃ 8TASZÓW - HETMAN WŁOSZCZOWA 2:2 (0:1),
Wilk 75, 90 - Grabarski 17, Kosowsk i 87.
Pogoń: Tomczyk - Ożga , Mokrzycki, Krawiecki, Dudajek, Drozd,
Adamczak, Kula (65 Kubiec),
Gawłowski (60 Ogórek), Wilk, Lesiak (70 Bednarczyk).
Hetman: Winckąwicz - Kozieł (75
Wolski), Łęgowiak, Mularczyk (46
Luzar), Kościo/ek, Słupecki, Grabarski (73. Skiba), Kupijaj, Łodej,
Kosowski" Grzesik.
8zerworia kartka: Słupecki 68
min (druga żółta); żółta kartka:
Łęgowiak (H). Sędziował J . Oparcik z Radomia. Widzów 800.
Pierwsza bramka padła po
blędzie defensorów Pogoni, którzy żle ustawili mur przy rzucie
wolnym. W twej części gospodarze nie wykorzystali kilku wyśmie
nitych sytuacji. Po zmianie stron
goście umiejętnie się bronili, nie
rezygnując z kontratak6w. Wyrównanie padło po strzale Wilka.
W 87 minucie po jednej z kontr
Hetman zn6w wyszedł na prowa-

Bramka kolejki
W 40. minucie meczu Wisan
. Skopanie - Sparta Rejowiec
J zawodnik gospodarzy Krzysztof Przypkowski zdecydował
. się na strzał z ponad 20 metrów. Uderzył potężnie, a piłka
wpadła do siatki z taką prędko
ścią. że zrobiła w niej dziurę.

siatk,

Fot. Sławomir Staclulra
Fragment meczu Piasta z Haprzodem. Zawodnik gospodarzy Maciej Mądzik (z prawej) stara się odebrać
piłkę Markowi Byrskiemu. Przygląda się Hubert Blalosukna.
dzenie, a wynik meczu w ostatniej .
minucie spotkania ustalił najlepszy w zespole Pogoni, Wilk.
• PIAST CHĘCINY - NAPRZÓD
JĘDRZEJÓW 1:1 (1 :0), Kowal 36
- Putowski 67.
Piast: Dąbrowski - Kuś (75 Pań
czyk), Białosukna, Paluch, KowalSędybył (46 Wilman), M. Mądzik,
Bąk, Mucha - K. Mądzik (16 Hańc
kol, Skowerski.
Naprzód: Blicharski - Kośmider,
Łapot, Putowski, Dudek (60 Wojciechowski) - Czarnecki, Stolarczyk, Fendrych, Byrski - Wójcicki,
Ziółkowski.
Sędziował

A . Lasocki z Kielc.

tółte kartki: Kuś (P), Fendrych (N).

Widz6w300.
Mecz broniącego się przed spadkiem Piasta z jedną z najlepszych

jedenastek w lidze był dobrym widowiskiem, a bliżsi zwycięstwa byli gospodarze. Już w pierwszej
p%wie Piast wypracował kilka
dogodnych sytuacji, ale brakowało skutecznego wykończenia
akcji. Dwukrotnie bliski szczęścia
był Grzegorz Kowal, ale raz nie
zdo/ał opanować piłki w polu karnym, a raz minimalnie przestrzelił.
Wreszcie w 36 minucie po dośrod
kowaniu z rzutu wolnego na polu
karnym Naprzodu powstało spore
zamieszanie, i Kowal tym razem
trafił do siatki jędrzejowian. Druga
połowa rozpoczęła się od falowych ataków gości. W 67 minucie,
po dośrodkowaniu ze skrzydła ,
piłka trafiła do nie obstawionego
Jerzego Putowskiego, który mając
dWa metry do bramki nie zmamo-

wał

sytuacji. Gospodarze reklamowali, że gracz Naprzodu był na
spałonym , ale sędzia zadecydował inaczej. Do końca spotkania
obie drużyny miały jeszcze wiele
okazji do zmiany wyniku, ale bramki już nie padły.
• CZARNI POŁANIEC - Kryształ
Werbkowice 3:2 (2:0), Kiciński
13, Janowski 26, 81 - Kowalczyk
60,67.
• WISAN SKOPANIE - Sparta
Rejowiec 3:0 (1 :0), Przypkowski
40, Żywiec 61, Pilawiecki 84.
Wisan: 'Żak - Napieracz (46 Z.
Pluta), Bobruś, P. Pluta, Szypuła,
Rydelek, (46 Babiński), Pilawiecki, Słomka , Smykla, Przypkowski, Żywiec.
Żółte kartki: P. Pluta, Szypuła , Pilawiecki (W), Kałkucki (S). Sędzio-

17
wał D. Lachowicz z Zamościa . Wi-

dzi:Jw 100.
Niecodzienny wyczyn Przypkowskiego, po strzale kt6rego pi!ka
rozerwała siatkę, był niewątpliwie

najbardziej efektownym golem w
tym meczu, ale i pozostałe bramki
były widowiskowe. W 61 minucie
bardzo ładną główką popisał się
Żywiec. Na sześć minut przed końcem meczu wyczyn Przypkowskiego chciał skopiować Pilawiecki. Strzelił r6wnie mocno z 18 metrów, ale tym razem pika ugrzęzła
wprawdzie w siatce bramki Sparty,
ale nie zrobiła już w niej dziury.
• SPARTA KAZIMIERZA WIELKA - Victoria Łukowa Chmielek
0:3 (0;1), tuk 12, Leniart 65, Kupczak 70.
Sparta : Klimczyk - Zwolski (60
Bujanowicz), Zawadziński , Prokop, Zmarlak, Marzec, Zakrzewski, Brociek, Tabor, Owca (85
Sodo), Witek (80 Kurczyna).
Żółte kartki: Witek, Brociek (S).
Sędziował Rejczyk z Tarnobrzega.
Sparta zagrała bardzo słaby
mecz, ale przyznać trzeba, że
grała w
mocno osłabionym
składzie. Mimo to, w pierwszej
połowie gospodarze mogli strzelić
gole, ale brakowało skuteczności.
• Łada Biłgoraj - NIDA PIŃ
CZÓW 2:2 (2:2), Lebioda 20,
Płoszaj 22 - Głuc 4, Tobo/a 45.
Nida: Pryjda (46 Baran) - Madej,
Madeja, Szpiega, Bębacz, Chrobot, Dziubel, Lniany, Tobola, Chlewieki, Gluc.
1. Tomasovia Tomaszów Lub.
2. NIDA PIŃCZÓW
3. HETMAN WŁOSZCZOWA
4. NAPRZÓD JĘDRZEJÓW
5. GRANAT SKARŻYSKO
6. POGOŃ STASZÓW
7. Łada Biłgoraj
8. WISAN SKOPANIE
9. Victoria Łukowa Chmielek
10. Sparta Rejowiec
11. CZARNI POŁANIEC
12. PIAST CHĘCINY
13. SPARTA KAZIMIERZA W.
14. Granica Lubycza K.
15. Kryształ Werbkowice
16. Unia Rejowiec
17. Granica Chełm
18. Korona Łaszczów

tółte kartki: Mazur, Palikot (t )
Szpiega, Madeja (N). Sędziowan:
Mikulski z Lublina. WIdzbN 800.
Już w 4 minucie GIuc bardzo ładnie
uderzył z 16 metrów, zdobywając
pierwsząbramkę· Nida Przeważa/a w
pierwszym kwadransie, ale

w~

dwóch minut straciIa dwie tlraiTii
Najpierw lebioda sprytnie str22Ii z6

rnetró.v, a dwie minuty póżrlej
strzałem z linii pola karnego na 2:1
podwyższył Płoszaj. Tuż przed
przerwą Toboła zdob~ wyr(mnującą
bramkę, a w drugiej połowie, rriro
wielu dogodnych sytuacji, żadna z

drużyn nie zdołała zdobyć

bramki.

• Tomasovia Tomaszów lubel.
ski - GRANAT SKARŻYSKO 5:0
(3:0), Świderek 3, 35, Korzeń 25,
Paszkiewicz 56, Pereduta 75.
Granat: Świdunowicz (46 Kępa) .
Rybicki, Siudek, Kaczmarczyk,
Nowak, Chołuj, Dudek, Pacek, (61
Górlicki), 'Szustak, Przybycień,
Rubinkiewicz.
Czerwona kartka: Przybycień 82
min (druga żółta); żółte kartki: Wa·
wfZOsiszyn (T), Kępa..c,boluj , Szu·
stak. Sędziował M. Kowalczyk z
Lublina. Widzów 1000.
Wynik mówi sam za siebie. lider
posiadał miażdżącą przewagę i
przy lepszej skuteczności gospodarzy Granat mógł zainkasować
jeszcze więcej bramek.
• Granica Chełm - Korona
Łaszczów 2:1 (0:0), Mazurek 72,
Krawiec 83 - Goncarz 50 karny.
• Granica Lubycza Królewska ·
Unia Rejowiec 3:0 (walkower).
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
28
27
28
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Najlepsi strzelcy: 26 - Chlewicki (Nida), 22 -Byrski (Naprzód), 16 · lwanicki (Tomasovia), 15 - Rubinkiewicz (Granat), 14 - Dziubel (Nida), 13 ·
Dziubek (Pogoń), Flisiak (Kryształ), M. Janowski (Czarni), Wilk (pogoń),
12 - Pilawiecki (Wisan), 11 - Flisiak (Kryształ), K. Gmoch (Granica LK),
Kosowski (Hetman).
W następnej kolejce, 19 maja (środa): Sparta KW - Pogoń, Nida· W~
san, Naprzód - Granica Ch., Granat - Hetman, Kryształ - Piast, Korona'
Tomasovia, Victoria - Łada, Sparta R. - Granica LK.
Imir!
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~ * Dwa gole Seremaka * Nikła wygrana Video

opiecznych trenera Jerzego Występka,

RADO~ Wszędobylski Mosiolek
Trzy zwycięstwa zanotowały
na swym koncie nasze zespoły,
które już od kilku kolejek nas do
tego przyzwyczaiły. W ligowej
tabeli nic więc nie drgnęło. Ale
już w najbliższą środę zapowiadają się wielkie emocje, lider
Kozienice spotka się na wyjeź
dzie z Roi Mot Video, a 23 maja
na własnym stadionie z Radomiakiem.
* MG MZKS KOZIENICE - LZS
Sobolew 4:1 (2:0), Seremak 17,
33 obie głową. E. Czaplarski 48,
Krześniak 60 - Kalbarczyk 52.
Kozienice: Minda - Gogacz, Procki, Misztal (80 A. Czaplarski),
Piłat , E. Czaplarski, Narojczyk (68
Michalski), Pawłowski (65 Czerwiński), Sokół, Seremak, Krześniak.
Sędziował T. Myszka z Tarnobrzega. Widzów 700.
Zdecydowanie zbyt niska wygrana lidera z jedną znajsłabszych
drużyn ligi - LZS Sobolew. Goli po-

Bramka kolejki
Padła w spotkaniu Unii z Radomiakiem w 4. minucie. Zdecydowanie najlepszy zawodnik meczu Jarosław Mosiołek wymanewrował kilku zawodników g0spodarzy, wyłożył idealnie piłkę
Grzegorzowi Zawadzkiemu, kil>ry strzałem pod poprzeczkę pokonał bramkarza gospodarzy.

winno paść co najmniej dwa razy
tyle. Najładniejszą bramkę zdobył
Ryszard Krześniak w 60 minucie
po indywidualnej akcji atomowym
strzałem z 20 metr6w. Dał znać o
sobie w tym meczu drugi bombardier kozieniczan - Grzegorz Seremak, kt6ry dwa razy strzałem
głową pokonał bramkarza gości.
Stracony gol przez lidera to nonszalancka gra obrońców, którą wykorzystał Dariusz Kalbarczyk.
• Unia Krzywda - RADOM lAK
RADOM 2:4 (1 :2), Mokiejewski 40
kamy P. Warda 76 - Zawadzki 4,
Nowak 18, Mosiołek47, Lewandowski 90.
Radomiak: G6rski - Grzyb, Kielich, Wierzbicki, Lewandowski, Laskowiecki, Kowal, Rosłaniec, Zawadzki, Nowak (80 Dohojda), Mo-

.karny dla Radomiaka, wydawało
się, że będzie już po meczu. Niestety, strzał Piotra Kielicha obronił
gol kiper Unii. W 40 minucie kolejna ,jedenastka· w tym meczu, tym
razem dla gospodarzy za faul Górskiego na Dariuszu Mokiejewskim. Sam poszkodowany zamienił .11 · na gola. Po zmianie
stron już w 47 minucie Mosio/ek
podwyższył wynik, a w 90 dobrze
grający Paweł Lewandowski ustali! wynik meczu .
• ROL MOT VIDEO CIEPIELÓW
- Wilga Garwolin 1:0 (1 :0), Pyrka
9 min.

Roi Mot Video: Kunat - Rusin,
Chmurzyński, Pyrka
(55 Kunwa), Roter (80 Mroczek),
M. Oczkowski, K. Oczkowski, Nę
dzi, Sudół, Lewandowski.
Sędziował J. Kotwica z Tarnobrzega . Widzów 200.
Już w pierwszej minucie gospodarze mogli prowadzić, sytuacji
sam na sam nie wykorzystał Zbigniew Lewandowski, jego strzał obronił bramkarz Wilgi, podobnie jak
w 35 minucie wygrał on pojedynek
z Grzegorzem Sudo/em. Nie popisał się za to przy zdobyciu jedynego gola w tym meczu przez podStefański,

siołek.

Sędziował

K. Rym z Kielc. Wi-

dzów 300.
Radomiak rozpoczął spotkanie
bez podstawowego swojego zawodnika, bramkarza Zbigniewa
Wróbla, który jest kontuzjowany.
Zastąpił go Piotr Górski. Od mocnego uderzenia rozpoczęli podopieczni trenera Włodzimierza Andrzejewskiego. Już w 4 minucie
gola zdobył Grzegorz Zawadzki
(piszemy o nim obok). Nie upłynął
kwadrans gry i ponownie Mosio/ek
dał znać o sobie, tym razem idealnie wyłożył piłkę Dariuszowi Nowakowi, który z 10 metrów pokonał bramkarza gospodarzy. Gdy w
36 minuGie arbiter podyktował rzut

Fot. Piotr Mazwr
Fragment meczu RoI Mot Video - Wilga. Z prawej - z pilką napastnik
gospodarzy Zbigniew Lewandowski.

przepuszczając

łatwy

strzał Przemysława Pyrki z 15 metrów do siatki. W drugiej połowie w
57 minucie po strzale głową przez
Michała Rotera piłka trafiła w poprzeczkę . Za kilka chwil goście
mogli wyrównać, ale futbolówkę z
linii bramkowej wybił Sudół. Pod
koniec spotkania piłkarze Video
bronili wyniku i chyba byli już myślami przy następnym swoim meczu z liderem tabeli Kozienicami.
• LKP lublin - Stal Kraśnik 8:1
(4:0), Kamiński 38, 58, Syroka 4,
Kufrejski
11,
Garwoła
35,

1. MG MZKS KOZIENICE
2. RADOM lAK RADOM
3. Górnik" Łęczna
4. Stal Kraśnik
5. Czarni/Orlęta Dęblin
6. ROLMOT VIDEO CIEPIELÓW
7. Lewart Lubartów
8. Pogoń Siedlce
9. LKPLublin
10. Podlasie Sokołów
11. Garbarnia Kurów
12. Wilga Garwolin
13. Promnik Łaskarzew
14. Unia Krzywda
15. Cosovia Kosów
16. Huragan Międzyrzec
17. LZS Sobolew
18. LKS Terespol

Popławski 63, Tomczyk 80, RysI'
ko 87 - Samolej 68.
.
• Pogoń Siedlce - GarbamiJ
Kurów 0:1 (0:0), Kamola 74 kar'
ny.
• Huragan Międzyrzec podlaski - LKS Terespol 1:0 (O:O~
Półtorak 47.
• Lewart lubartów - Górnik I
Łęczna 1:0 (1:0), B iałek 34.
• Czarni/Orlęta Dęblin - podia'
sie Sokołów 2:0 (1 :0), szymandera 31,57.
.
• Cosovia Kosów - Prom"1
Łaskarzew 1:0 (0:0), Szczepa
89.

28
28
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28

49
47

23-4-1
21-6-1
18-3-7
18-3-7
17-3-8
15-4-9
13-8-6

43

13~-11

42
39

13-3-12
12-3-13
10-4-14
6-8-14
6-5-17
6-4-18
5-5-17
6-2-20
6-1-21
4-7-17

73
69
57
57

54

34
26
23

22
20
20
19
19

68:4
72:17
78:25
86:42

50:23
44:30
46:31

43:36
50:43
36:38

54:4

33:55

24:62

29:53
23:67
19:102

30:72

27:66

Najlepsi strzelcy: 31 - Antoniuk (Stal), 23 - Seremak (KOZienice) ;
Kaczmarski (Górnik II), 15 - Rosłaniec (Radomiak), 14 - Krześniak. (K (~
nice), Gryzio (Górnik II), Dudziuk (Pogoń), 13 - Samolej (Stal), Fluk Ił
goń), Gutek (LKP), Gałka (Garbarnia), 12 - Mielniczuk (Pod lasie), 11(Ć;łI'
rosław (Lewart), 10 - Zawadzki, Nowak (obaj Radomiak), MatySiak
nik II), Czeberak (Lewart).
W następnej kolejce (19 maja, środa) grają: Radomiak - ~
(godz.16), Roi Mot Video - Kozienice (17), Stal- Cosovia (16), Tere ~ '
LKP (16), Wilga - Pogoń (17), Garbarnia - Czarni/Orlęta (17), podia
Huragan (17), Promnik - Lewart (17), G6mik II - Unia (17).
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• KIELCE

SPORT

KRZYSKI

STRONA 11

* Niespodzianka w Sędziszowie * "Tylko" pięć bramek Orlicza * Star nie rezygnuje

NOWINY

UCIEKAJĄ
Niespodzianką zakończył się

W meczu "na szczycie" Nowiny pokonały najgroźniejszego
rywa la bodzentyńską Łysicę .
Nadal dobrą formę prezentuje
Star, który tym razem spokojnie
"wyp unkto wał " reze rwy Nidy
P iń czów.

I·
).

• Nowiny/Korona" - Łys i ca Bo dzentyn 2: 0 (2 :0), Ubożak 20,
Gad 36. S ędziował M. Patyński.
Nowiny: Gil - Rabiej, Śliwa, Wojtasi ńs ki, Kozłowski , Szczepaniak,
Woszczycki , Ruszkowski, Ubożak
(71 Kułak ) , Nawara, Gad.
Łysica: Cichosz - Lipiec, Jarosiń
Ski, Obarzanek, Kręcisz, Pawłowski,
Drogosz, Szczurek, Muszyński, Berus (65 Dulęba) , Pająk.
Mecz "na szczycie" był j adnym
widowi skiem, ale poczynaniom
pilkarzy bardzo przeszkadzał porywisty w iatr. Pierwszą bramkę
zdobył występuj ący w zespole juniorów Korony Ubożak, strzałem z
kilku metrów. W 35 minucie Gad
popi sał si ę kapitalnym uderzeniem z 16 metrów, po którym po
raz drugi musiał skapitulować bramkarz Łysicy Jarosław Cichosz.
• Orlicz Suchedniów :Wicher
Kostomłoty 5:0 (2:0), Py10ń 16,
Lelonek 23, M. Piasta 46, Brzozowski 54, Kozera 82. Sędziował M.
Szrek. Widzów 300.
Orlicz: Kustra - Szyszka, Świetlik
(74. Mendak), Pytoń , Zdzymira
(58. Wawrzeńczyk) - Kozubek , Kabała (8 1. Kozera), W. Piasta, M.
Piasta - Brzozowski (68. Nawąra) ,
Lelonek.
Wiche r: Gaweł- R. Fornalski, Miclgolski, Gierada, Michta - Ślusar
czyk, Zrąbkowski, Borkowski ,
Spurek - K. Fornalski (68. Cieplak), Śliwa .
Pięć bramek to najmniejszy wymiar kary, jaki spotkał w niedzielę
Wichra. Gdyby podopieczni trenera
Swiellika byli skuteczniejsi, mecz
zakończyłby się wynikiem dwucyfrowym. W kilku przypadkach Wichrowi dopisało szczęście, szczególnie w końcówce , gdy piłka po
strzałach Kozery i Nawary, trafiła w
poprzeCZkę i słupek. Pierwszego
gola zdobył Ireneusz Py1oń , gdy po
krótko wykonanym rzucie rożnym
Brzozowski zacentfował na głowę
kapitana miejscowych, a ten umieSCił piłkę w siatce. Kilka minut potem
Marcin Lelonek strzelił mocno z 16
metrów, a piłka odbiła się od jednego obrońców, zmyl iła Gawła i było
20. Uwikłani w indywidualne popisy
Piłkarze Wichra byli tylko Ilem dla
szybko i pomysłowo grających gospodarzy, którzy po przerwie zdobyli kolejne trzy bramki.
• Zenit Chmiełnik - Victoria
Skalbmierz 0:0. Sędziował Z . Górnicki.
Zenit: Wesołowski - Todorowski
Slusarczyk, W. Majewski, Musiał:
WIdomski (46 Radwa ński), Gulas
(71 Chejdysz), K. Majew ski, Pasternak, S krzypczyk , Francuz.
Victoria: Mostek - Karbowniczek
KOZioł, Marzec Sobecki Fasole:
~:ski, G ręda , Osuch , Łakota , Janus. Frankowski.
(1·. GKS Rudki - Orlęta Kielce 2:1
.1), K. Romański 43, SalweroWQcICZ 85 - Fatyga 25. Sędziował I.
lepa.

~k~: ~ejworek

- P. Romański,
ajskl, Wojciechowski, Maniara. SalwerOWicz Gaj'ewski KowalsIu S
'
,
'. ~op (70 Kowalczyk), K. Rornanskl, Sad rak (75 Koprowski).
t Or1ę~a: Siuda - Adamczyk , Zię
;t~Bleniek, Nyk, Wojciechowski,
p OWiec, Kilim , Radek, Fatyga,
OCheć .

Bardzo ładne widowisko stworzyły
~ młode, ambitne jedenastki.

a a t~ się do ostatnich minut,

~Ującą o zwycięstwie bramkę
~~lwerowicz strzałem z rzutu
;p~ Z.1 8 metrów.

sk ogon Miechów - Zdrój Bu-

Młyński 9, 61 , Ka85 - łgnacak 15. Sędzio
p . ~owak.
, 0Q0ń: Tomczyk - Szewczyk, Na~r ski (46 Włudarz), Młyński,
Szy s, OUdziński, Magiera, Lelek,
manek (88 Węgorzewski) Ma~ (8
'
Zd . 5 KOsałka), Kazieczko.
rÓj: Woj tacha _ Gruszka, Ada-

l 03:1 (1: 1),

I,~O

Woźniak, Jędrzejewski,

Grupa 1 - Kielce

Fot. Sławomir Slachlłra
Fragment meczu Orlicza z Wichrem w Suchedniowie. Po tym strzale Tomasza Kozery piłka trafiła w poprzeczkę·

Florczyk (70 Wójcik) , Kosela,
(87 Rzepecki), Ignacak,
Dudek, Malisak (70 Obarzanek).
Gospodarze zagrali bardzo skutecznie w drugiej połowi e i wtedy
rozstrzygnęli losy meczu.
* B ucovia Bukowa - Wierna
M ałogoszcz 1:0 (0:0), Staniec 85.
Sędziował M. Trofimiec.
Bucovia: Dobrowolski - Staniec,
Ptak, Bielecki, Kukuiski, Szymkiewicz, P. Wilk, A. Wilk, Muszyński,
Goraj, Dulęba .
Wierna: Bartkiewicz - Jakubczyk,
L. Malaga, B ień , S. Malaga, Kudeń
(53 Grzyb), Bodzioch, Klimek, Boguszewski, Kowalski (82 Kleszcz),
Przybysz.
Osłabiona brakiem kilku podstawowYch graczy Waerna nadal nie
może odnaleźć dawnej formy. Tym
razem po zaciętym pojedynku uległa
sąsiadowi zza miedzy - Bucovii.
• Unia S ędziszów - Skała Tumlin 2 :4 (1 :4), M i chał Stradomski
43, 60 - Słoń 13, 35, Kaniowski 20,
28. Sędziował F. Robak.
Unia: Fonmowicz - Marcin Stradomski, Borycki, Bida (30 Nowak),
Kowalski, Smutek, Cieślak , Selega, Niewadzisz, Szczuka , M i ch ał
Stradomski.
Skała : Gębski - Mlodawski , T.
Stefańs ki,
Kan iowski,
G ała,
Młodaws ki, Szumilas, Sołnica (25
Woś) , Sło ń, Śl usarczyk (70 R. Stefański), Krężołek (80 Durlik).
Czerwona kartka : Szumilas w 60
min (druga ż6/ta).
Wacławi k

IXsl

Skala sprawiła m iłą niespodziankę , poko n uj ąc na wyjeździe Un ię.
Losy meczu rozstrzygnęły s i ę w
pierwszej połowie , kiedy goście
zdobyli cztery bramki.
• Star Starachowice - Nida" Pł
ńczów 5:1 (1 :0), Li p iń ski 44 , Anduła 55, 75, Wójtowicz 57, Kanarski 85 - Luty 52. Sędziował W. Kucharczyk.
Star: Kami ń sk i - Zieja, Jęd rzeje
wski , Orczyk (85 Ja ńczyk ), Ja1. Nowiny/Korona"
2. Star Starachowice
3. Łysica Bodzentyn
4. Pogoń Miechów
5. Wierna Małogoszcz
6. Zdrój Busko
7. MKS Końskie
8. GKS Rudki
9. Orlęta Kielce
10. Orlicz Suchednlów
11. Bucovia Bukowa
12. Zenit Chmielnik
13. Skała TumIin
14. Nida II Pińczów
15. Victoria Skalbmierz
16. Unia Sędziszów
17. Wicher Kostomłoty

Wisła

Miłą niespodziankę sprawili
pi/karze Świtu Ćmielów, którzy
występując po raz pierwszy pod
wodzą trenera Sławomira Kapsy
zremisowali z rezerwami Siarłl i
Tarnobrzeg. Nadal wyśmienic i e
spisuje się sandomierska Wisła.
Tym razem lider bez problemów
poradził sobie ze Stalą Nowa Dę
ba. W Dwikozach po ładnym meczu Sparta minimalnie pokonała
Cukrownika, choć gospodarze
powinni wygrać znacznie wyżej .
Nie widać poprawy sytuacji w
Opatowie. Wczoraj w Nisku opatowianie zagrali bardzo słabo i
tylko nieskuteczności piłkarzy
Sokoła zawdzięczają, że nie ..dostali" sroższego lania.
• SPARTA DWIKOZV - CUKROWNIK WŁOSTÓW 1:0 (0:0),
Ciach 65.
Jerzy Mazur nie wykorzystał rzutu karnego w pierwszych minutach
meczu, a w całym spotkaniu gospodarze zmarnowali sporo wyśmienitych sy1uacji.
• WISŁA SANDOMIERZ - Stal
Nowa Dęba 3 :0 (1 :0), Domagała
22, L urek 47, P. Pacholczak 64.

25
26
26
25
25
26
25
26
25
25
26
26
25
25
25
25
26

55
53
52
47
45
43
42
35
33
31
30
26
24
24
23
21
16

17-4-4
16-5-5
15-7-4
15-2-8
13~

13-4-9
12-6-7
9-8-9
8-9-8
7-10-8
8~-12

7-5-14
7-3-15

U-13
6-5-14
5~-14

4-4-18

63:23
63:21
36:22
49:25
47:26
41 :32
54:36
30:31
35:31
28:31
30:49
21 :35
23:45
27:52
24:39
32:53
28:77

Strzelcy: 20 - Kozłowski (Nowiny), 16 - Salwa (Nowiny), Mazurkiewicz
(Końskie) , 15 - Ryś (Star), 13 - Przybysz (Wierna), 11 - Drogosz (Łysica) ,
Pietrzykowski (Unia), 10 - Spurek (Wicher), Kanarski (Star), łgnacak
(Zdrój), Tomasik (Końskie) , 9 - Górecki (Skała) , Boguszewski (Wierna).
W następnej kolejce, 23 maja: Ortęta - Bucovia, Wierna - Zenit, Victoria - Star, Nida" - Unia, Skała - Nowiny, Łysica - Pogoń , Zdrój - Orticz, Wicher - Końskie . Pauzuje GKS Rudki.
M i rosław ROLAK.
Sławom i r STACHURA

* Nowy trener Świtu * Opatów

TARNO.§

sztal, (80 D ychała), Kanarski, lipińs ki, Wójtowicz, Wójcik, (57 Barańsk i), Anduła, Ryś (46 M azur).
Nida: Kawalec - Majka, Kucybała,
Pasternak, Zarę ba , Sobolewski,
Sosin, (70 Marzec), R. Maj, Radwański, Z. Maj (60 Rogala), Luty.
P ierwszą połowę gospodarze
nieco przespali, ale po prze rwie
zagrali szybko, skutecznie i widow iskowo.
Pauzował MKS Końskie .

uniknął " lania"

na lali

Wisła : Wolan - Stępień , A. Pacholczak, Chorab, Leptacz, Dom agała , Witoń, Wącisz, P. Pacholczak, Lurek (79 Bujak), Goraj (65
Kodyra).
Wiślacy rozegrali kolejne dobre
spotkanie i zasłutenie pokonałi
nowodębską Stal. Już w pierwszej
połowie gospodarze przeprowadzili kilkanaście składnych akCJI,
które mogły zakończyć się bramkami. W 22 minucie po dośrodko
waniu Goraja bardzo dobrze zachował się Domagała , który będąc
w dość trudnej sy1uacji, tuż przy linii końcowej boiska, w pełnym biegu tak precyzyjnie uderzył piłkę
głową, że wpadła do siatki Stał i.
Po przerwie przewaga gospodarzy jeszcze wzrosła . W 47 minUCie
bardzo ładnym strzałem z 16 metrów popisał się Lurek. Piłka odbiła
się jeszcze od któregoś z obroń 
ców i wpadła do bramki. Wynik
meczu ustalił P. Pacholczak,
kończąc celnym strzałem indywidualną akcję ·

• ŚWIT ĆMIELÓW - S iarłla II Tarnobrzeg 2:2 (0 :1), dla Świtu : Dyka 75, Kowalski 78 karny.

ŚWIt: Snop - Pięta, Sejdziński ,
Cielebąk , Dziewięcki, Haniecki,
Kowalski, Paszyński , Ziółkowski ,
Kosz (85 Kaptur), Dyka.
Od kilku dni trenerem piłkarzy Świ
tu jest Sławomir Kapsa, ojciec utalentowanego bramkarza KSZO
Pawia Wcześniej trener Kapsa prowadZIł MKS Bodzech6w. Debiut w
ĆmielOWle wypadł doŚĆ imponująco, bo remis z si ną drużyną reZBrw Siarki trzeba uznać za sukces.
• Sokół Nisko - OKS OPATÓW
1:0 (1 :0), Niemiec 30.
Opatów: Gołąbek - Zwohński ,
Kadela, Heba , Malczyk, Masternak, Wielguszewski, Donoch, S0kół, Orzechowski, KSiążka .
Gospodarze posiadali w tym
spotkaniu miatdżącą przewagę
i gdyby wykorzystali przynajmniej część wypracowanych sytuacji , wynik mógł być dwucyfrowy.
• Orzeł Ru dnik · Retman Ulanów 6:1 (3:0), Śłusarczyk 15, 20,
67, J. Lewko 34, Socha 78 kamy,
Handziak 90 - Pac 63.
• San Kłyźów - Tłoki II Gorzyc e
4:2 (2 :1), Jarosz 25, 45, D . Kurzy-

mecz w Nowym Korczynie, gdzie
ostatni w tabeli Dąb pokonał
miejscową Wisłę . Nie mniejszą
niespodziankę sprawili Polanie,
wygrywając u s iebie wysoko z
wyżej notowanym Zrywem Skronl6w. Pewne zwycięstwo na wyJeździe odni6sł lider tabeli Pi askowlanka i umocnił swoją pozycję .
Kierownictwo PIaskowianki było zachwycone organizacJą spotkania w Wi ślicy, mimo
źe gospodarze przegrali.
• Wisła Nowy Korczyn - Dąb
Nagłow ice 1:3 (0 :1). Sieradzki Grad, Tretak, Mróz. Sędziował M.
Stelmaszczyk.
Wisla : Smoliński - Juszczyk,
Król, Patrzalek, Phsak, L6/tak,
Chrustek ( N izioł), Bielaś, Pajor
(Sieradzki), Rybus, Moczko (01szewski).
Dąb : Olszewski - TUnczyk A .
Bala (W. Bała) , Zygmunt, Tretak,
Nizik, Trela, Osman, Grad, Mróz,
Hencel.
Spotkanie stało na słabym poziomie. Gospodarze jedynie przez
pierwsze 30 minut przeważali, ale
napastnicy nie wykorzystali kilku
doskonałych okazji do strzelenia
bramki, następnie inicjatywę przejęli goście i zasłużenie wygrali to
spotkanie.

• Polanie Pierzchnica - Zryw
Skroniów 3:0 (2:0). Rękas,
Sz.czukiewicz, Kwaśniewski. Sę
dziował S Kubicki
• Partyzant Wodzisław - Szren iawa Koszyce 5:1 (3: 1). Sędzio
wał M. Budziosz.
• Świt DziaIoszyce - Piast Stopnica 3:4 (2:2). K Pudo 2, R Pudo - Kawa 3, Piasecki. SędzioNał KŁodą
• Tempo Pacanów - Spartak
Charsznlca 5:1 (3:0). Lak, Kot,
Jusz.cze, Misiak, Skiba. Sędziowal

R

Płusa .

• Gród Wiślica - Piaskowianka
Piaski 1:6 (1 :2). Gruchała - Faryna 2, Więckowski, Mazur, M . Baliński , Ł . Baliński. Sędziował P. Boruslński.

Start

Słupia Jędrzejowska

pa-

uzował .

1. Piaskowianka18
2. Tempo
19
3. Zryw
19
19
4. Piast
18
5. Gród
18
6. Szreniawa
7. Partyzant
19
8. Start
18
9. Polanie
10
10. Wisła
18
11 . Świt
19
12. Spartak
18
13. Dąb
19

49

40
35
35
31
31
27
20
17
17
16
12
11

67:16
52:20
42:25
43:35
37:36
38:38
30 :32
24:21
17:21
20:36
28:63
24:45
18:43

fJ/

Grupa 2 - Kielce

Punkty Polonii
Pierwsze punkty w rozgrywkach zdobyła drużyna Polonii
B i ałogon , pokonując na swym
boisku sąsiada w tabeli Zryw
Łopuszno. Bardzo dobrą formę
zaprezentowali zawodnicy Partyzanta, wyraźnie pokonując przeżywającą kryzys formy NidzIankę. Osłabiona Astra - ośm i u zawodników kontuzjowanych - z0stała rozgromiona przez Ruch,
kt6ry tym samym umocnił się na
pozycji lidera. Dobra passę podtrzymują druźyny ze Stąporłlowa
i Bodzechowa.
• Górni k Miedzianka - Lechia
Strawczyn 5:1 (3:0), Stępień 2,
Szymański , Paździerz , Michalski Mel. Sędziował M. Łosia!< .
Górnik: Koza - Krzeszewski , Paździerz, Giemza, Śładkowski, Michalski,Stępleń , Krawczyk, Giemza M , Gałęziwski, Szymański.
Lechia 'Wiewióra - Ślusarczyk ,
Grunt, Stępień , MagierowIcz, Wychowaniec, Trzebiński , Baran, A.
Gaweł , Met, S. Gaweł .

na 47, Cichoń 88 - Klimek 1, Szelka 74.
• J anowianka Jan ó w l u b elski B udo Instal Turbia 0 :2 (0:0), Zarewicz 83, Lenart 85.
• Czarni Lip a - Stal II Stalowa
Wola 0:2 (0:1), Fabianowski 32,
PUrzyckl 56.
1. WI SŁA
23 50 45:17
2. Stalli
23 46 43:17
3. Orzeł
23 45 47:24
4. Turbia
23 38 36:35
5. SPARTA
23 36 30:22
6. T/okl ll
23 35 36:34
7. Sokół
23 34 35:25
8. Siarb II
23 32 26:32
9. Janowianka 23 31 20:24
10. OPATÓW
23 27 26:43
11. CUKROWNIK 23 26 27:30
12. Retman
23 26 28:34
13. Czarni
23 26 33:48
14. Stal NO
23 24 29:42
15. San
23 24 26:35
16. ŚWIT
23 17 25:52
W nastę pnej kolej ce, 23 maja:
Cukrownik - JanOWlanka, Sparta Wisła , Opatów - Stał NO, RetmanŚwit, Stal" SW - Sokół, Siarka II Czarni, Budo Instal - San, noki II Orzeł .
Im ir/

Drużyna Wszechnicy Świętokrzy
skiej zdobyta w Ostrowcu tytuł mistrza Polski uczelni niepaństwowych
w piłce naDlej. Szerzej o tumleju w
jednym z kolejnych wydań , Echa'.

• MKS Stąporłlów - Stal Kunów
2:1 (0: 1), Pęczkowski , Miko - dła
Stąporkowa . Sędziował D. Krajewski.
• Astra Piekosz6w - Ruch Skartysko 0:5 (0:2). Kępa , Kobus,
Dołęga, M. Kobryń, P. Kobryń . Sę
dziował J. Łapka .
• Politechnika K ielce - MKS Bodzechów 1:2 (1 :0), Gronkiewicz.
Sędziował A. Frańczak .
• Polonia B iałogon - Zryw Łopu
szno 2:1 (1 :1), Latoslński, iwański 
Pięta . Sędziował J. Burzyński .
• Partyzant Radoszyce - Nidzl anka B ieliny 3:1, Herka, Myśli
wy, Młodziński - Iwan. Sędziował
t... Batugowski.
W zaległym meczu Politechnika
Kielce - Górnik Miedzianka 0 :2.
1. Ruch
17 40 53:13
2. Nidzianka
17 37 41 :13
3. Stąporłlów
17 37 40:17
4. Górnik
17 37 39:20
5. Bodzech6w 17 30 33 :32
17 26 34:29
6. A stra
7. Partyzant
17 26 32:34
17 21 26:26
8. Stal
9. Politech nika 17 16 26:32
10. Lechia
17 16 28:54
11. Zryw
17 8 17:50
12. Polonia
17 3 14:63
/agril

Tarnobrzeg
• K limontowianka Kl imontów LZS Zarzecze 5:4 (1 :3), Psiuch
31 , Nowakowski 56, 73, Sudy 67,
Zając 59 - Domański 4 , Wołoszyn
15, Komafeł 40, Stec 75.
• lKS Gościeradów - Koprzyw ianka Koprzywnica 1:1 (0:1),
Kutyla dla Koprzywianki.
• Marol Jacent6w - Piast Osiek
6 :0 (2 :0), Banaszewski 2, M . Kaczmarski 2, Andrzejczak, R. Kaczmarski.
• Bukowa Jastkowice - Iskra
Sob6w 2 :2 (1 :2).
• OZS Wielowieś - Sanna Zaklik6w 2 :1 (2:1).
Pauzował LZS Samborzec.
1. Marol
15
2. Zarzecze
16
3. Iskra
15
4. Samborzec 14
5. Sanna
15
6. Koprzywianka 16
7. Bukowa
14
8. Piast
15
9. Goś ci erad .
15
10. Wie l ow ieś 14
11. K limont6w 14

39
39
25
25
21
20
20
16
15
13
9

71 :12
40:16
28:23
32:29
35:47
23:22
20:29
18:39
24:29
22 :28
15:38
/ARKA!
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Rozklejali plakaty

21

pytań

do ...

Każdy z pracowników Miejskiego

Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Radomiu przed turniejem "Spring
Cup" miał co robić . Jacek Skrok,
były zawodnik i trener siatkarzy
Czarnych, a obecnie szkoleniowiec Radomki Radom , oraz Paweł
Gregorek, były koszykarz AZS
Politechnika Radom, rozklejali
plakaty na murach .
Dzięki temu frekwencja była

Trener z

Kielc
Wczc

różańcem

Wywodzący się

z Ukrainy Piotr
trener czwartoligowych
piłkarzy Granatu Skarżysko , na
każdym meczu swojej drużyny ma
owinięty na ręce różaniec , a rękę
chowa do kieszeni, by nie wywoływać złośliwych uwag kibiców
rywala. W wyjazdowym meczu
Granatu z Piastem Chęciny opatrzność czuwała nad gośćmi , gdyż
zdobyli gola w ostatnich sekundach , choć wcześniej więcej sytuacji stworzył Piast.
Cud w IV lidze?
Kuszłyk ,

Działacza sekcji piłkarskiej tarnobrzeskiej Siarki Waldemara
Złotka spotkaliśmy nie jak zwykle
za kierownicą swego samochodu,
tylko pedałującego na . góralu"
ulicą Piłsudskiego w Tarnobrzegu.
Pan Waldek-nie jechał z górki, tylko wspinał się w stronę Serbinowa, gdzie mieszka.
Czyżby
prezentował,
jaka
wspinaczka czeka Siarkę w drodze do drugiej ligi?
IPK, STACH, WŁ, PISZ!

Tomek

tłumacz

Były koszykarz AZS Politechnika
Radom Tomasz Nowak otrzymał
na czas trwania turnieju odpowiedzialną funkcję . Jest tłumaczem
Lass&- Svenssona . Popularny
•Ziętek" musi chodzić krok w krok
za swym gościem .
Nie dość, że się człowiek nagada, to jeszcze się nachodzić musi.

Gabrych i Hiszpanki

Fot. Piotr Mazur
To zdjęcie pochodzi nie ze zlotu Wikingów, a z Kozienic. Tak
przebrani kozieniccy kibice dopingowali siatkarki Norwegii.

Oficjel w "polonezie"
Lasse Svensson , oficjalny
przedstawiciel Międzynarodowej
F:ederacji Piłki Siatkowej na turniej
•Spring Cup Women 's 99·, który

odbywa się w Radomiu i Kozienicach, otrzymał od organizatorów
służbowego .poloneza" na czas
trwania turnieju .
Nie ma to, jak zacząć od "poloneza".

W dużym skupieniu Piotr Gabrych , siatkarz Warki Czarnych
Radom, oglądał trening hiszpań
skich siatkarek w hali MOSiR. Nie
zabrakło go również na meczach
sparingowych Hiszpanek z Polkami. Sądząc po urodzie zawodniczek z Półwyspu Iberyjskiego wcale się temu nie dziwimy.
Żeby tylko jakaś hiszpańska
siatkarka nie zarzuciła na niego
sieci...

Marka Michniaka
sekretarza Oddziału Świę·
tokrzyskiego Kłubu Dzienni·
karzy Sportowych, wicepre.
zesa MKS-SF Korona Nida
Gips Kielce.
1.. Wiek: - 50 lat.
2. Znak zodiaku: =Lew.
3. . Przydomek: - .Markowski".
4. Stan cywilny: - Żonaty, żo
na Bożena, córka Magda, 16 lat.
5. Zawód: Dziennikarz .. W
tym roku jubileusz 25-lecia pra·
cy zawodowej .
6. Samochód: - . Fiat punto".
7.Ulubione
danie :
Szaszłyk z ryżem plus surówka
z marchewki i chrzanu .
8. Ulubiony napój: - Woda
mineralna, sok pomara ńczowy.
9. Ulubiona muzyka: - Balia·
dy i romanse.
10. Ulubiony film: - Przygodowe i dokumentalne.
11. Hobby: - Polityka, sprawy
międzynarodowe .

Przed meczem turnieju "Polish Cup" Polska - Algieria Robert Nowakowski odebrał statuetkę i nagrodę za zajęcie 10 miejsca w 3 Plebiscycie "Echa Dnia" i Radia "Kielce" na najpopularniejszych sportowców województwa kieleckiego w 1998 roku. Nagrodę wręcza zastępca redaktora naczelnego "Echa Dnia" Stanisław Wróbel.

12. Sposób spędzania wol·
nego czasu: - Na łonie natury,
wypoczynek nad morzem.
13. Największy zarobek: .
Oczekuję na wygraną w totolotka
bądź powszechne uwłaszczenie.
14. Największy sukces: .
Wydanie książki .Z piłką n ożną
przez Kielecczyznę", uratowa·
nie Korony w 1993 r. przed lik·

czam: - Własnej pracy.
16. Najbardziej żałuję : .
Upadku "Gazety Kieleckiej"
17. Największa porażka : .
Nieodzyskanie należno ści za
pracę nawet przez komornika
18. Najważniejsze dla mnie
są: - Dom, rzetelność , fachowość i konsekwentne działa nie
19. Chciałbym zobaczyć : Iskrę w Lidze Mistrzów, koszy'
karzy Cersanitu/Nomi na .pudle", a Koronę w ekstraklasie.
20. Imponują mi: - LudZie.
którzy bez krętactw dochodzą
do celu, wyłącznie opierająC
się na wiedzy i doświad czeniu
21. Plany i marzenia: - Jest
ich dużo. Aktualnie - wydanie
kolejnej książki , tym razem o
35-leciu KS Iskra co prawdopodobnie nastąpi już we wrześ
niu tego roku.
ISTACH!

Fot. Grzegorz Romański

widacją.
15. Najwięcej

zawdzię·

Fot. Sła womir Stachura
- Oj, panowie, żebyście tak sędziowali w lidze, jak w pokazowych
spotkaniach - wzdycha do sędziów Włodzimierz Gąsior, trener piłka
rzy Korony Nida Gips Kielce po meczu" Orłów Górskiego" w Mielcu.

Fot. Slnwomir Stachura
- Posiedzimy, pomyślimy - czy wracać do Kielc, czy szukać pracy w
NBA - zastanawiają się koszykarze Cersanitu NOMI Kielce Leon Derricks (z lewej) i Derrick Hayes.

Fot. Sławomir Stachra
trenera, nie dosyć, że trzeba pracować głową, by prowadzić zespół,
to jeszcze przeciwnicy nie oszczędzają nóg. Przekonuje się o
tym trener piłkarzy kieleckich
Błękitnych Marek Kostrzewa.

Najlepszą siatkarką reprezentacji Polski w sobotnim spotkaniu z Danią podczas trwającego
w Radomiu międzynarodowego
turnieju "Spring Cup" była Renata Bodzińska-Pociask. Zawodniczka Melnox Autopart Lobo Mielec, brązowych medalistek mistrzostw Polski, rozpoczynała kańerę sportową w RacIomce.
Szkoleniowiec biało-czerwonych
Jerzy Skrobecki nie szczędził słów
uznania pod adresem Bodzińskiej
Pociask. Radomscy kibice mogą
być dumni, że wyróżnienie spotkało zawodniczkę, która uczyła się
siatkarskiego abecadła w grodzie
nad Mleczną. Grała w Radomce na
przełomie lat 80. i 90., gdy zespół
ten walczył o drugoligowe punkty.

Dodał, że jako pierwsza ze swoich rówieśniczek nauczyła się atakować z krótkiej pUki, co było póż
niej jej atutem.
- To bardzo sympatyczna, koleżeńska dziewczyna, a przy tym
ambitna i pracowita. O wielu dziewczynach mówi się, że mają talent, ale wiele z nich go mamuje,
bo słabo nad nim pracują. Renata
solidnie trenowała i wiedziała, czego chce w sporcie - powiedziała o
swojej dawnej koleżance z druży
ny JoIania Kobylarczyk, rozgrywająca Radomki.
Radomianki nie rokowały nadziei
na awans do ekstraklasy i młoda
zawodniczka postanowiła zmienić
klub. Po zdaniu matury przeniosła
się do Siarki Tamobrzeg (I liga B),
gdzie zapewniono jej dobre wa-

Fot.
II"
Renata Bodzińska-Pociask (nr 14) słucha uwag trenera reprez:;..
cji Polski Jerzego Skrobeckiego, w środku Agnieszka Obrem

Ciężki jest los grającego

- Pamiętam, że przyszła do mnie
na trening, kiedy prowadziłem juniorki młodsze i juniorki. Była wtedy w siódmej klasie Szkoły Podstawowej numer 5 - powiedział
ówczesny trener Radomki Marek
Wiewiór.
Szkoleniowiec wspomina, że
cechą, którą zwracała na siebie
uwagę, była pracowitość. Potrafiła

bardzo

długo

trenować,

żeby

to, co jej wyznaczono. Ciężko jej przychodziła nauka poszczególnych elementów. Innym
zawodniczkom znacznie łatwiej,
ale strasznie pracowała, by dogonić swoje koleżanki. Jak się już nauczyła jakiegoś, to wykonywała go
zawsze poprawnie. Można było na
niej polegać - mówi Marek Wiewiór.
osiągnąć

runki socjalne. Trenowała tam pod
okiem szkoleniowca z Łotwy Walerego Jarużnego. W niedługim
czasie stała się podstawową siatkarką zespołu. Wyróżniającą się
zawodniczką
sąsiad

zainteresował się

zza miedzy, pierwszoligo-

wa Stal Mielec. Również w tym zespo/e szybko doszła do wysokiej
pozycji w drużynie. Trudno sobie
wyobrazić ekipę bez dynamicznie
atakującej zawodniczki. Klubowy
trener Roman Murdza uważa, że
jego podopieczna nie potrafi jeszcze wykorzystać pełni swoich m0żliwości. Podczas meczów niezwykle rzadko atakuje po prostej,
podczas gdy na treningach ten
element wykonuje z niemal 100procentową skutecznością.

Roman FURCIŃSKJ

deszcz
Już ok
tencjal
krzy zd
domó"
Najdr
mocho
528 z
ceną 1
Za na
bylo kI
cie", "te
ty". Wr

1999 r.
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YSIĄC ZLOTYCH
WDROGł;?
starczyło mieć z sobą tysiąc
złotych, by wyjechać z giełdy Gak

Kielce
Wczoraj samochodów w Miedzianej Górze było sporo, ale nie
tak dużo jak w pogodne niedziele.
powtarzające się co chwilę opady
deszCzu utrudniały oglądanie aut.
Już około godz. 10 niektórzy potencjalni klienci zziębnięci i mokrzy zdecydowali się na powrót do
domów.
Najdroższym oferowanym samochodem było wczoraj BMW
528 z 1996 roku wystawione z

!.

ceną

daleko?) nowym nabytkiem. Podajemy ceny wywoławcze obniża
ne w trakcie transakcji w granicach
10 procent.
Aleksander PIEKARSKI
Radom
Sobotnia giełda zapowiadała się
interesująco, ale ulewny deszcz
pokrzyżował plany handlującym i
kupującym. Po godzinie 10 tor
automobilklubu był prawie pusty.
Wypada więc uzbroić się w cierpliwość i czekać do przyszłego tygodnia, z nadzieją na ładną pogodę i
dużą frekwencję . Marki spoza tabeli: "toyota
starlet" 86 - 7,

120 tysięcy złotych.

Za najmniejsze pieniądze można
bylo kupi ć stareńkie .fiaty", "dacie", "tavrie", "wartburgi" i "trabanty". W niektórych przypadkach wy-

,.
l-

"toyota corolla" 92 - 24, "seat
cordoba" 94 - 24, "mazda 626"
91 - 18,2, "daewoo tico" 97 17,2, "volvo 340" 88 - 9,2, "wartburg" 90 - 6,6.
(PM)
Sandomierz
W ostatnią sobotę na sandomierskiej giełdzie wystawiono do
sprzedaży prawie 500 samochodów. W porównaniu z ubiegłym
tygodniem ceny aut utrzymywały
się na zbliżonym poziomie. W czasie trwania giełdy zawarto sporo
transakcji. Dość dużym zainteresowaniem cieszyły się samochody
o niskiej pojemności silnika.
Fot. A Piuarski

lAGA!

Deszczowa

giełda

w Miedzianej Górze.

I.

'J

MARKA

l·

FIAT 126p
la

y.

KIELCE
97 - 9,9-9,4, 96 - 7,7-8,5, 95·7-7,4,94 - 5,6-6,4, 93 - 595 - 8,7, 94 - 6,5-6,6, 93 • 5,8·
5,6, 92 -4,7-4,9, 90 - 3,4-4,5, 89 - 2,6-3,8,87 - 2,4-2,8, 86 6,9,91·4,9-4,6,90 -4,4, 89 ·2,8·
- 2,1, 85 - 1,6, 84 - 1,2-1,5, 83 - 1,4.
3,6, 88 - 3,2·3,6, 86 • 2,2, 85 •
2,15,84 - 2, 82 ·1,5.
- 2,5-2,6,
- 2.

FIAT 1

3·

93 - 4,3, 88 - 3,5,86 - 1,6.

88 - 2, 87 - 1,8, 86 - 1,6, 85 - 1,3.

89 - 6,2; samara 91·8,7.

98 -17,1-17,7, 97 - 16,5-17, 96 - 1
15,3,95·11,3-12,6, 93 - 9,9-10,3, 91 - S,
6,4,88 - 4-4 ,8, 87 - 3,5

90-6,9, 87 -5,2; samara 92 -8,4.

2107 96 - 16,1-16,6, 95 - 12.2-12,9, 94 - 97 - 19, 96 -17, 95 013,94 - lO, 92 - 8,5,
10,9-11,7,93 - 10-10,6, 91 - 8-8,8,90 - 7,3- 91 -8, 89 -6. 88 - 5,87 -4,5; samara 98 -21,
8,2,89 - 6,8,87 - 5,5, 86 - 5,2-5,4; samara
- 18, 95- 14,94 - 8,5, 92 - 12, 91 - 11.
97 -18,8-19,1, 96 - 16,1-16,8,95 - 12,5,9412,5,92 - 9,3-10,2, 91 - 9, 90 - 8,9,88 - 7,3-

felicia 96 - 21 .

favorit 94 - 15,4-16,2, 93 - 15,1-15,5, 91 90 - 6.2. 89 - 5,3, 88 - 4,8. 87 - 4, 86 - 3,7,
11,2, 90 - 10; felicia 97 - 25,1-25,3, 96 - 85 - 3; favorit 95 - 15.3,94 - 14. 93 - 13, 91 22.7-23 ,1. 95 ·20,8-21,4.
11.90 - 9,3, 89 -8. 89 - 8; felicia 98 - 25, 96 95 - 21.

uno 92 - 14,2; tempra 90 ·18,2.

clflquecento 700 98 - 15,3-15,6, 97 15, l, 96 - 13,6-14,2, 95 - 13,5, 94 - 10,811,6,93 - 10.6; cinquecento 900 98 - 17,817,9,97 -16,1-16,4, 96 - 14,2-15, 95 - 13,514,4; punto96-22.5, 95 -20,5; tempra 94
24,91-18,9-20,90 -17,8; tlpo95 -19,9, 91
15,9; uno 94 - 15,9-16,9.

ŁADA

e.

SKODA

89 - S, 88 -4,2-4,8, 87 -4,3,86 -2,7-3,7,84- 2,4-3,83 - 87 -4, 84 -2,6; favorlt93 -13,6,
1,7; favorit: 92 - 1,9, 91 - 10,5. 90 - 9-9,5.
91 - 10,2-11,3, 90 - 10.

a·
k·
ę'

FIAT

lie
10-

e.

':'I'
Id·

u

cinquecento (900 ccm) 96 - 16-16,7, 700 ccm 97 14,3-15,3.95 - 12,9-13,5, 94 - 11,8, 93 - 11,1, 91 - ~O ;
uno: 95 -18, 87 - 9,1. 85 (D) - 6,8, 83 - 5,9, marea: 98 - 37;
panda: 88 (0)- 7,9,131: 83 (0)-4,6; tipo: 92 -16; regata: 86 (0)-5,3; punto: 94 -18,6; croma: 94(0) -13,2; tempra: 94 - 28,S.

cinquecento 700 95 - 13,2,
12,5; regata 85 - 5,5; tempra
18,8; uno 94 - 15,9, 91 - 13

91 - 5,2-5,4, 90 - 4,5-4,8, 89 - 3,8-4,6, 88 - 91 - 5,1, 90 - 4,5, 88 -3,2, 87 - 3, 86 - 2,4,85
7-4,87 - 2,6-3.
-2

93 - lO, 90 - 7,2, 88 - 4,1.

POLONEZ
92 - 7,3, 89 - 6,2, 87 - 4,7,86 - 3,5-4,65; samary: 96·
13,8-14,91 - 8,8, 90 - 8 ,2·8 ,3, 89 - 5,7.

98 -10,9-11,1, 97 - 8,7·9,1,96·7,5-8,4,95
98 ·10,1, 97 ·9,4, 95 - 8, 94 - 7,2, 93 ·5,8,
- 6,9-8, 94 ·5,9-8.9, 93 - 5,5-6, 92 - 4.9-5,4, 91 ·4.5, 90 ·3,7, 89 - 3.3, 88 ·3. 86 - 2. 85- 4,1-4,9, 90 - 3.6-4,3, 89 - 3,6-3,9. 88 · 1,8.84-1,7.
7, 87 ·2,2·3.2, 86 ·2,5-2.8, 85 - 1,5-2,

98 -17, 97 -16,5, 96 -15, 95 -13, 94 -12, 93
-0, 92 -8. 90 -S, 89 -4. 88-3.5, 86 - 3. 85 -2.

cinquecento 704: 98 - 16,3, 96 - 13, 95 12,5; 899: 97 - 17,96 -14, 94 - 13; 1,1: 98 22,97-19,5; un098 -21,5, 96 -18. 95-17, 93
-16,3,92-15,91 ·14, 89 -12, 88 -11, 87 -lO,
86 -8; punto 97 -26, 96-23, 95 -21; brav098
-33,597 -27, brava 97 -27, 96 -25,5; tipo 9518,93 -15, 92 -14, 90 -13,5, 89 -13, 88 -12;
maroa97 -38. 96 -33; tempra 95-23, 94 -18,
93 -17, 91 - 16,90 -14; croma 95 - 26,S, 94 -

80: 96 (0)- 56, 92 (D) - 28,9, 88 -16-16,5, 87 -15-16,2,
85 - 9,3. 100: 92 - 25-35,5, 91 - 29, 83 - 9,2.

10095 - 32; 80 87 - 16.

190E: 91 - 25; 1900: 88 - 20, 86 - 16, 85 - 15,8, 84 15,5; 2000: 82 - 9; 3000: 81 - 6,5.

22082 - 7,8, 240 82 - 8,5.

190 092 ·34,5, 91 -29,88 -19-19,4; 190 E 190E: 94 -45, 93 -36, 92 - 32. 31, 89 -25, 88
93 - 35.7, 89 - 24,9; 200 D 93 - 45,8, 91 - -24, 87 -21; 1900:94 -43, 93 -35, 91 -29, 90
34,4,86-24,4,85-19.9; 300 D 94 -69,9,89 1-27, 88-23, 87 -20, 86 -18; 2000: 94 -49, 93
- 39,9
-45, 92 -38, 91 -35, 89 -31. 88 -26, 87 -24, 85
-19; 2500: 94 -64, 93 -53, 91 -45. 90-42. 89
- 37, 87 - 26, 86 - 25; 3000: 95 -85, 94 - 70, 92
-50. 91
-27

kadett: 90 - 14,3, 89 - 11-13,7, 88 - 11,5-12, 87 (D) -10 astra 92 - 21-21,8; corsa 90 oraz (D kombi) - 9,6-9,7,96 (D) - 8,2; frontera : 94 - 42; 10,5; kadett 85 - 9; omega 90 omega: 88 -15; record : 86 - 9,5; astra : 96 (D) - 31; vec- 18,9, senator92 - 37; vectra 91 21,9,89 - 18.
tra: 96 - 41,S, 95 - 33; corsa 95 - 23,

astra 96 - 26; vectra 95 - 22,S ,

astra 95 - 27,4, 94 - 21.7. 91 - 19.7.89 ·
11,9-12.2; corsa 97 - 26.3. 95 - 21.7, 93 19,1-19.8, 92 - 15,6,91 - 14.5; kadett 91 17,4,90 -14.9-16,6, 89 - 14,1-14,5, 88 13,6-14, omega 95 - 48,7, 90 - 19,5; vectra
97 -50-62,8, 95 -21,7, 90 -19,5, 89 -17,5.

escort: 97 -27,96 -28,8, 95-25, 93-20,5, 91-17,4, 89 escort 85-8; scorplo 88 -14,8;
-12,5, 88 - 12 oraz (D) - 9,5-1 0,82 - 12,8; scorplo: 85 - 7; sierra 85 - 7,8,
sierra: 92 (D) -17,9, 91 (D) -16,5, 89 -11, 87 -10,6,85
(D) - 6,2-9,8, 84 - 6,5; mondeo: 93 - 22,S; fiesta : 94 17 ,S, 91 - 13,8.

escort 85 - 8,

escort 95 - 26,2, 94 - 20,5-21,8,92 -19,8ka 98 - 29; fiesta 98 - 28.97 - 26, 96 - 22,S,
20,9, 91 - 17. -18,5, 89 - 12,7-13,7; flesta!95- 18,93 -15,5, 92 -14, 91 -13,89 -11, 8897 - 25, 95 - 21,9, 94 - 18,8. 91 - 14.5; mon- 10,87 -8,5. 86 -7; escort 97 -27, 95 -24 .5, 94
deo 95 - 30.4. scorplo 90 - 17,9, 89 - 14.9; -22, 93 -20, 91 -17, 90 -14. 89-13. 87 -10. 86
alerra 94 - 23.8-24, 93 - 21,6. 92 -17.7-19.8. -9. 85 -8, 84 -7; orlon 95-25.5. 894-22.5. 92
91 - 17,5-18,4. 90 - 16.1-16,8, 89 - 13-14.3, -18. 91 -17, 90 -16,5,88 -13. 87 - 12, 86 - 9,
85 - 7,8 ,
85 -8.5; slerra93 -19. 92-17.5, 90-15,4 , 8914,87 -12,5, 86 -10; mondeo 98 - 51. 97 -45,
96 - 37, 94 - 34: acorpIo 95 - 33,94 - 26, 93- 12,

golf: 96 (D) - 31,S. 94 (D) - 28. 93 (D) - 23.91 - 13.5- golf 92 - 19.5, 82 - 5,8; passat
16,8,90 - 15,3, 87 - 11,5-11,9. 86 (D) -11; passat: 93 - 89 -18,5, 86 - 10.
26.8.91 (D) - 22.2, 88 - 18; polo: 98 - 30. 95 - 25,2; corrado 90 - 18,7; vento: 94 - 26,7. 92 - 25,3.

polo 82 - 5,5.

golf 93 - 28,8. 92 - 21,9; jetta 90 - 18,5,
- 17. passat 91 - 26,4, 90 • 25,8; polo 94
21,7,90 -14.1.88 -13.8-14. vento 94 -28,1

1992 - 14,3. 90 - 5.9, ello 91 19: 94-19,5. 93-19, 92 -15.5. 91 (0)-15, 89 -11; 9: 87
-10.8. 83 - 5,2; 21: 94 (0)-23. 90-12.7. 88-10.50raz.(0) 15
• 9,2; clio: 91-14 ,5; twingo: 96 - 23; megane: 96 - 28

1992 - 14,3, 90 - 5.9.

AUDI

MERCEDES

OPEL

FORD

vw
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I
106: 96 - 19,3, 205: 84 (D) - 5,7; 305: 82 - 3.2; 306: 95 24; 309: 91- 11,8; 405: 93 -18,5. 88 -8,9; 60S: 93 -28,5

20592 - 15.5,

20587 - 9

tigra: 98 -49, 97 - 42; corsa 98 - 28.5, 97 25.5,94- 21. 93 -17. 92 - 15,5. 90 - 12, 8911.88 -10,5,86 - 9, kadett 91 - 15, 90 - 13.5,
89 -13, 87-11 . 85-9,5; astra95 -27, 94 -23,
92 - 22; calibra 94 - 34, 93 - 31, 92 - 28, 91 26; vectra 98 - 51, 97 -45. 95 -31, 93 - 25, 92
- 21, 91 - 19; omega 98 - 73, 96 - 57, 95 - 48,
_ _ _ _ _-r:9..:-4
93 -:Z7 91 -

polo 98 - 32. 97 - 27, 95 - 25, 94 - 21. 93 16,5, 91 -15, 90 -13, 89 -12; gołf97 - 37, 96 32. 95 -27, 93 -24, 92 -19, 91 -16;jetta91 -19,
90 - 18. 89 - 16,5. 87 - 15, 86 - 14; passat 95 39. 94 -34, 93 -31, 92 -27. 90 -23, 89 -20. 88vento95-379493 92 -

96 - 26,6; laguna 97 - 39. 93 - 23,9 -, s: 93 - 15.92 -12,5. 91-11 , 89 -10. 88-8.
twingo 95 - 24. 94- 20.7; 19 94-22,6. 87 -7. 86 -6; twingo 97 -25, 96 -20, 95 -18;
-18,9,89-13.7;2192-19.6.90 -17.87 -I C1i098 -27. 97 -24. 96 -21. 94-19. 93 -17 •
10,8
92 - 16; 19: 94 - 22, 93 - 18. 92 - 16, 90 -15.
89 - 12,5; megane 97 - 31.96 - 27. 95 - 26;
laguna 98 - 47.97 - 41, 96 - 36. 95 - 31; sa·
trane 95 - 49. 94 -44, 93 -41. 92 - 34; 25: 91
88 87-1
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Siatkarze Warki Czarnych Radom

rozpoczynają

treningi

EL Y
Zawodnicy Iskry Lider Market
będą trenować UKS

MACZEK
Z MISTRZAMI
Możliwość

trenowania pod
okiem mistrzów Polski w piłce
ręcznej będą mieli zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego Maczek, który powstał
przy kieleckiej SP 22. Zajęcia
będą w nim prowadzić Paweł i
Jarosław Sieczkowie, Marek Witkowski, Artur Niedzielski, Radosław Wasiak i Rafał Bernacki
z Iskry Lider Market.
W klubie trenować będą dziewczęta i chłopcy, nie tylko z .dwudziestki dwójki·, ale i z innych kieleckich szkół. Najzdolniejsi będą
trafiać do sekcji Iskry Lider Market
i Progress Łysogór.

- Mamy bardzo dobre warunki do
prowadzenia treningów piłki ręcz
nej . Do dyspozycji będą sala i oddane niedawno do użytku boisko.
A jeśli zajęcia będą prowadzić mistrzowie Polski, to dzieci do przychodzenia na treningi nie trzeba
będzie chyba specjalnie zachęcać
- powiedział pomysłodawca Maczka, nauczyciel wf w SP 22 i trener Iskry Lider Market Zdzisław
Wieczorek.
Ukonstytuował się już 6-osobowy zarząd UKS , który w najbliż
szych dniach wybierze prezesa .
Zajęcia rozpoczną się być może
już 1 czerwca.
IPK}

Po zakończeniu rozgrywek
siatkarze Warki Strong Club
WKS Czarni Radom mieli
siedemnaście dni wolnego.
Pierwszy wypoczynek po
trudach minionego sezonu
jednak się kończy i podopieczni trenera Edwarda Skorka od dziś ponownie mają
zameldować się w treningowej hali wSadkowie.
Nie będą w nich uczestniczyć tylko kadrowicze Krzysztof Śmigiel i
Adam Nowik. Jest jednak bardzo
prawdopodobne, że pojawi się Dariusz Grobelny. Jak się dowiedzieliśmy, grający od dwóch lat w Belgii były bombardier radomskiego
zespołu zainteresowany jest powrotem do Polski. Z Dariuszem
Grobelnym przed kilkoma dniami
osobiście rozmawiał Edward Sko-

rek. - Darek na zachodnim rynku
ma już ustaloną markę . Od wrześ
nia jego córka jednak ma rozpocząć naukę i z tej przyczyny
chciałby powrócić do Polski - poinformował nas szkoleniowiec radomskiego zespołu .
Zajęcia potrwają do 13 czerwca.
W tym czasie radomski zespół weżmie udział w miłej uroczystości.
29 maja w Rawie Mazowieckiej
oddana ma być do użytku nowa
hala sportowa. Organizatorzy zapowiadają wielką fetę. W Rawie
między innymi obecny będzie szef
Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Jacek Dębski. Prawdziwym
gwożdziem programu ma być
mecz naszych siatkarzy z war-

Fot. P Mazur
Dariusz Grobelny i jego córka,
która jego zdaniem od września
powinna rozpocząć naukę w
polskiej szkole.

szawską Legią.
Właściwe przygotowania

do nowego sezonu radomski zespół
rozpocznie natomiast 12 lipca.
Jest już niemal przesądzone

(sprawa musi być jeszcze zatwier.
dzona przez zarząd Polskiego
Związku Piłki Siatkowej), że roz.
grywki seZOAU 1999/2000 roz.
poczną się już 25 wrześn ia. Ty.
dzień później naj prawdopodobniej

siatkarze Warki Czarnych Radom
rozegrają swój pierwszy mecz w
europejskich pucharach.
Tymczasem nie do ko ńca roz.
strzygnięta jest sprawa przedłuże
nia dalszej współpracy z trenerem
Edwardem Skorkiem, któremu za
kilkanaścje dni wygasa kontrakt
Problem wydaje się pilny. Jak
wieść niesie, ceniony szkoleni~
wiec na brak ofert nie narzeka
Sam- zainteresowany zres ztą p~
twierdził, że w piąte~ł na rozm~
wach w jednym z warszawskich
klubów, którego działacze przedstawili mu bardzo atrakcyjne wa·
runki współpracy.

DYVVANY • VVYKLADZINY • CHODNIKI

DYWANOLEX
ARRAS

Autoryzowany
Dealer

Kielce, ul. Domaszowska 140, tel. 368-01-68

HOSS

Kielce, ul. Paderewskiego (róg Z/otej), tel. 346-12-27

MASZYNOWE

OBRĘBIANIE WYKŁADZIN

Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP), fel
.
Obrońców 30 (dojazd od uL 1905 Rollu), tel. 360-2D-88

Radom, ul.
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Przyidź

i ustal termin swoiei iazdy próbnei. Wygrai ieden z ponad 100 weekendów z Multiplq.

Osobiście

przekonaj się, jak dynanńczne są nowe silniki "FIRE" w Fiatach
Seicento, Punto, Siena i Palio Weekend. Sprawdź, ile mocy kryją 16-7aworowe
silniki w Fiatach Bravo, Brava, Marea, Marea Weekend i Mu1tipla.

Wypróbuj komfortowe wyposażenie naszych najlepszych modeli.
Zapraszamy do naszych salonów.
Czekają także inne niezwykłe propozycje.

INICJAnwA DEALERÓW FIATA

FI I f A l T

Kielce: EUROCAR KIELCE Sp. z 0.0., ul. 1 Maja 191a, tel. (0-41) 366 32 07; Masłów: SOLO Sp. z 0.0., Dąbrowa 350 k. Kielc, tel. (0-41) 368 60 OS; Miechów: PRIMA AUTO p. ZoO"
ul. Racławicka 26, tel. (0-41) 383 16 28; Ostrowiec Świętokrzyski: TOP AUTO S.C., ul. Sandomierska 83, tel. (0-41) 248 01 10; Radom: INTER-AUTO PUH S.C., ul. Kielecka 1612-ł.
tel. (0-48) 331 11 84; SPTM, Al . Wojska Polskiego 6/10, tel. (0-4 ) 365 29 12; Stalowa Wola: APUH '\UTO-SERVICE S.C., ul. Okulickiego 140, tel. (0-15) 429165.
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