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pod
ciągnikiem
Tragedią zakończyły się
piątkowe prace w polu w
miejscowości Jabłonlca
koło Szydłowa.

51-letni rolnik ścinał trawę na
własnej łące c~nikiemz do-

KIELECKIE
się w wot~ództwaćh: świętokrzyskim. mazowieckim, PQdkarpackim

czepioną kosiarką. W pewnej
chwili cofający pojazd wpadł w
dół znajdujący SIę obok łąki.
Męz.czyzna.
przygnieciony
przez traktor. zginął na miej-

scu.
Isabal
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SI"CE NAS
RZY PIECU
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dziegciu ... i zabawy
Przygrywała kapela "Pod
wezwaniem świętego Mikołaja", a specjaliści me-

todą

pradziadów wytapiali
i bili pamiątkowe medale oraz pędzili dziegć.

. ołów

upalną niepod kielecki
skansen, w którym mieliśmy wczoraj wrażenie , że czas się zatrzymał
kilka wieków temu. Zajadając pajdy swojskiego chleba z pysznym
smalcem wędrowaliśmy podziwiając kunszt kowali podkuwających konie, bednal7Y jak
przed wiekami robiących beczki i
kobiety drobnymi dłońmi wyrabiające barwne kwiaty. Dorośli
chłodząc się piwem kupowali ludowe cudeńka z całego regionu

Kilka

tysięcy

dzielę

osób w

odwiedziło

świętokrzyskiego.

Największym powodzeniem cieszył się pokaz pędzenia -dziegciu,

czyli smoły drzewnej, bardzo popularnej niegdyś w regionie święto
krzyskim, ze względu na pobliską
Puszczę Jodłową. Ósme wytopki
ołowiu zainaugurowały jednocześnie Dni Powiatu Kieleckiego, które
potrwają do 10 czerwca.

IDOKl

-rARGOWA IE
Z BISKUPEM
Mszalne wino, liturgiczne szaty i sakralne rzeźby

Z zaciekawieniem oczekiwana
jest w Kielcach premierowa wystawa, podczas której blisko setka firm
z kraju i zagranicy będzie prezentowała oferty dla odbiorców sakralnych. Targi odwiedzą przedstawiciele ponad 10.000 parafii, wspólnot zakonnych, gospodarze obiektów sakralnych, a także osoby zainteresowane sztuką sakralną, kulturą różnych religii oraz ochroną i
konserwacją zabytków. .Sacroexpo 2000· organizowane są przez
Centrum Targowe Kielce we
współpracy z Diecezjalnym Wydawnictwem .Jedność·, pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji księdza biskupa Kazimierza Ryczana, ordynariusza diecezji kieleckiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.

Wśród
wystawców,
którzy
zgłosili swój udział w kieleckiej
imprezie, są: producent mszalnego wina z Węgier, Francję będzie
reprezentowała pracownia figur i
rzeźb sakralnych, Belgowie przywiozą liturgiczne szaty, koszule i
inne czę!ci garderoby dl? księży,
obecna będzie wioska firma od-

za
system
w kościołach oraz
polski dystrybutor organów.
O tym, że oferta jest bardzo
zróżnicowana, a .święty' rynek
ma ogromne potrzeby, świadczą
także firmy nie związane ściśle z
sakralnymi inwestycjami. Do Kielc
na .Sacroexpo· przyjadą bowiem
przedstawiciele branży budowlanej, których produkty są tak samo
dobre dla indywidualnego odbiornagłośnienia

Mieszkaniec Nowego Brzeska, który kierował samochodem po spożyciu alkoholu usiłował przekupić policjantów. Za odstąpienie od
wykonywania
czynhości
służbowych zamierzał wrę
czyć stróżom
tysiące

prawa aż dwa
marek niemieckich.

W piątek na skrzyżowaniu w
Łoniowie, funkcjonańusze "drogówki" zatrzymali do kontroli drogowej .volkswagena passata·.
Okazało się, że 39-letni kierowca
był po kilku ,głębszych". Funkcjo-
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nariusze odebrali mu prawo jazdy i
zamierzali przewieźć go do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Kierowca nie dawał za
wygraną. Wyjął z portfela dwa
banknoty tysiącmarkowe, które zamierzał wręczyć policjantom za
odstąpienie od wykonywania czynności służbowych . Chociaż pokusa
była ogromna, to jednak policjanci
nie dali się przekupić. Mieszkaniec
Nowego Brzeska został zatrzymany do wytrzeźwienia. Za próbę
przekupienia stróżów prawa, prokurator zastosował wobec niego na
razie poręczenie majątkowe w wysokości 2,5 tys. zł.
IAGAI

1

Riidom, tel. (048) 363-27-55, ul. Tiirtlczna 16/18

20-Ietni Piotr B. z Ostrowca
Świętokrzyskie$lo spadł z siódmego prętra wieżowca. Zginą\
na miejscu. Wedle ustaleń policji. w sobotę około godz. 22
Piotr B. wrócił do domu, ale ponieważ drzwi mieszkania były
zamknięte, a rodziców. z którymi chłopak mieszkał, nie było,
postanowił inaczej dostać się
do domu - wchodząc po balkonach wieżowca.
Na wysokości siódmego piętra
!TIęZczyzna zachwiał się i spadł.
Przybyły na miejsce lekarz
stwierdził, ~ Piotr B. nie żyje. Z
relacji sąsiadów wynika, że
mtody człowiek mógł być nielrzeiwy. Szczegółowy paebieg tragicznego zdarzenia będzie ustalać ostrO'Mecka policja. Isabal
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Dziennikarska
im. Melchiora Wańkowicza

1

,

Smlertelna
wspinaczka

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

Szkoła

ut Dziennikarstwa i Stosunków Mi,dzyaoroclowyd!
,tel. (041) 346-28-28 345-31-14 I. Ponurego Piwnika 49
Kielce, ul. Sienkiewiaa 68 II p., fel (041) 344-81-00
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wpłacane tylko raz w czasie irwania studiów
prowadzone w malych grupach
_ . : ...,_"Iczony dostęp do pracowni komputerowej oraz sieci Internetowej
uczęszczania na dodatkowe lektoraty. za darmo!
Politołogia i nauki społeczne o specjalnościach:
Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: wsp6łpraca gospodarcza
Stosunki międzynarodowe: obsługa celna i graniczna
Dziennikarstwo (prasowe, radiowe, telewizyjne)
Dziennikarstwo sportowe
Rzecznik prasowy samorządu
Administracja publiczna i gospodarcza
Administracja w służbie zdrowia
.podyplomowe - Dziennikarstwo, Integracja europejska,
Istracja w służbie zdrowia
czelnia prowadzi nabór kandydatów na studia dzienne i zaoczne

ria duchowne, sale katechetyczne.
Będą także sprzęty i urządzenia
używane podczas kościelnych
obrzędów. Wśród wystawców można się więc spodziewać zarówno
firm wykonawczych, budowlanych, jak również wydawców
książek, w tym modlitewników, a
także banków, które w ofercie mają
na przykład kredyty na inwestycje.
Targi potrwają od 7 do 9 czerwca w CTK.

powiedzialna

wrześOla.

dodatkowych kosztów

Podczas wystawy mają być także prezentowane meble, które
zdobią kościoły, klasztory, semina-

Ale policjanci nie dali się przekupić

Wzruszyli się radnl powiatu szydlowieckiego. oglądając podczas
ostatniej sesji krótki film o działalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Wzruszyli się również posłanka Danuta Grabowska i senator Zbigniew Gołąbek . Ale faktem jest, Ze długi placówki r?sną, a pieniędzy na bieiącą działalność wystarczy tylko do

ponoszą żadnych

antywłamaniowe.

Pokusa byla
ogromna•••

KTO ZAOPIEKUJE SIĘ SKARBEM?

nie

cy. jak i dla gospodarza-proboszcza budującego świątynię. Swoją
ofertę przedstawi producent dachówek . Brass· oraz firma .Jopek". producent między innymi
cegieł. Będą także firmy odlewnicze oraz brązownicy, a także z firmy branży instalacji sanitarnych
oraz wykonujące zabezpieczenia

Jedyne w Polsce i środkowowschodniej Europie Między
narodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów "Sacroexpo 2000" rozpoczną się wkrótce w Centrum Targowym Kielce.

Szkoła

posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną. pracownię komputerową, Internet
Na miejscu internat dysponujący 150 miejscami
Nauka w szkole jest bezpłatna
Na 4 _ . kierunkach - rozmowa kwalifikacyjna
OokIadnych infonnacji udzlela sekretariat szkoły - teł. J44.6O.S8

Szanowny kliencie

INA

firma
zawiadamia o zmianie
swojej siedziby

Nasz nowy adres:
Kielcel ul. Sm
(wejście od ul. Solnej)

II

i

.00
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W programie:
- spotkanie z władzami uczelni,

Wyższa Szkoła
Największa

kadrą dydaktyczną i

studentami

Ekonomii i Administracji w Kielcach

uczelnia

niepaństwowa

w regionie

świętokrzyskim

prowadzi nabór na rok akademicki 2000/2001 na kierunki:
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Slono bylo

W

Sandomierzu

Tam zacumowała barka z Muzeum Żup Krakowskich
Przypłynięcie

soli dla mieszkańców miasta
wydobycie tego surowca otworzyło w sobotę w Sandomierzu trzydniową imprezę pod
nazwą "Sól dla Rzeczpospolitej". Sandomierz - miasto posiadające w przeszłości prawo składowania soli - jest jednym z jedenastu polskich miejscowości, do których zawitała
barka Muzeum Żup Krakowskich.
oraz

barki z

beczką

wystawą obrazującą

Do

Sandomierza
barka
z Niepołomic. Na Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsud
skiego witał ją w sobotę po południu
tłum sandomierzan. Wśród witających byli też flisacy z Ula nowa.
Przywiezioną na barce beczkę soli
odebrał z rąk profesora Antoniego
Jodłowskiego, dyrektora Muzeum
Żup Krakowskich w Wieliczce, burmistrz Sandomierza Andrzej Tenderowicz. Barbara Bryła, przewodnicząca Rady Miasta i wiceburprzypłynęła

mistrz Jerzy Borowski, wręczyli natomiast profesorowi Jodłowskiemu
to, z czego teraz słynie Sandomierz
- kosz ze wspaniałymi owocami,
kwiatami i zbożami.
Historię polskich składów soli można prześledzić na podstawie eksponatów zgromadzonych na barce.
Otwiera ją makieta prezentująca jak
wydobywano sól 3,5 tysiąca lat
p.n.e. Ze starych sztychów można
dowiedzieć się, jak wydobywano ją
w XVII wieku i jak niegdyś wyglądały

Fol. R. Biernicki

Pokaz warzenia soli.

Skok

Referendum
w Nowinach

Kiedy

około południa

Nieprzytomnego
mężczyznę,
w kałuży krwi na chodniku przed siedzibą dawnego Klubu
Anonimowego Alkoholika, znaleźli
w sobotę nad ranem funkcjonariusze sandomierskiej Straży Miejskiej. Wszystko wskazuje na to, że
mężczyzna próbował popełnić samobójstwo.
Wiadomo, że 41-letni mężczy
zna wyskoczył z okna na pierwszym piętrze budynku przy ulicy
Zamkowej, w którym do niedawna
mieścił się Klub M . W pomieszczeniu, które zajmował, znaleziono ślady krwi. Stąd niewykluczone, że już wcześniej próbował poleżącego

od-

wiedziliśmy lokale, w których . głosowali mieszkańcy

gminy frekwencja była niewielka. Spodzrewano się '
'jednak, że wielu mie<.
szkańców .bę,dzie głosować

po obiedzie - w godzinach'"
popołudniowych.

składy

soli w Krakowie, Wieliczce,
Nieszawie i Sandomierzu. Są tam
także
naczynia stosowane w
sołowarstwie, sprzęt oświetleniowy
używane w kopal-

oraz narzędzia
niach soli.

Równocześn ie przez całe sobotnie popołudnie na nadbrzeżu wiśla
nym odbywał się Jarmark Kazimierzowski. Swoje stoiska przygotowały sandomierskie szkoły: Zespół

Szkół Spożywczych, Zespół Szkół
Ekonomicznych, Zespół Szkól Bu-

downictwa, Zespół Szkół Rolniczych oraz Galeria .,Zapole". Sandomierzanie kupowali na jarmarku
zarówno kwiaty ogrodowe, doniczkowe, jak i rękodzieło artystyczne.
Częstowali się ciastami i staropolskimi potrawami. Powodzeniem
wśród zwiedzających cieszył się

pokaz warzenia soli przygotowany
przez Muzeum Żup Krakowskich.
Wielu gości imprezy zdecydowało
się obejrzeć spichlerz - po raz
pierwszy od wielu lat udostępniony
dla zwiedzających. Po tej wspaniałej, nieodłącznie związanej z
Wisłą budowli oprowadzali jej obecni właściciele - Andrzej Lebida i Mirosław Fundament z firmy ,Arkada".
Zaciekawienie wzbudzały przede
wszystkim wspaniałe piwnice spichlerza. Na dziedzińcu serwowano
chleb ze smalcem oraz piwo.
Wieczorem nie lada gratka czekała na miłośników piosenki. Na
dziedzińcu Zamku Kazimierzow. skiego odbył się koncert zespołów
folkowo-szantowych.
Impreza "Sól dla Rzeczpospolitej"
trwała także w niedzielę. Jeszcze
dziś przez cały dzień można zwiedzać wystawę na barce. Jutro barka
odpłynie do Zawichostu.
IGOPI

'

Szerzej o referendum jutro, :'

Przed sceną na parkingu supermarketu przez cały czas
gromadziły się tłumy.

Przez cały weekend przed
otwartym po. gruntownym remoncie supermarketem NOMI
w Kielcach przy ul. Zagnańskiej
trwały festyny. Były konkursy i
upominki dla klientów i ich dzieci, na scenie występowały zespoły taneczne, muzyczne i soliści. W piątek po zmierzchu
niebo nad NOM I rozświetliły fajerwerki.
lalpl

donikąd

Mężczyzna próbował popełnić

Wczoraj odbyJo się re(erendum w sprawie odwołania Rady Gminy w
Nowinach.

Niebo z lajerwerkam·

pełnić
samobójstwo, a potem
wyskoczył
przez okno. Gdy
znaleźli go funkcjonariusze
Straży
Miejskiej, był nieprzytomny.
Przybyły na miejsce lekarz określił jego
stan jako ciężki. Desperata przewieziono do sandomierskiego
szpitala,
gdzie miał przejść
trepanację czaszki.
IAGAl

wyskoczył

wystąpiły

m.in.

zespoły

A. Piekarsili
taneczne.

Rycerski festyn
Sobotnio-niedzielne atrakcje
w Małogoszczy

samobójstwo

Z tego okna

Zdjęcia

Podczas festynu na scenie

Fol. R. Biernicki
desperat.

Strzelanie z łuku i kuszy, gawędy
rycerskie, występy gwiazdy muzyki dance .Venus" i .Tamary & Mr
G", prezentacje miejscowych zespołów muzycznych, bieg uliczny i
niezliczone konkursy to atrakcje
obchodzonych w sobotę i niedzielę Dni Małogoszczy i kolejnej imprezy z cyklu .Świętok~ie, jakie cudne" w tej miejscowości.

kt6iEfze
pr~~.
ila of'2'echo,dz~lcar' i'Ir7''2.
bjustonosze figi,
877 1etnią
.
29-Ieft}~q Wojciecha P.
złamaną nogą pozostała na lei:onnn pari;(iI)gu w mie~;vo$Gi
~wilę po tym; 'jak włamał się on
czeniu we Wł()szczowskim szpita~ ~ Miąsowa (gm. Sobków} cięźaro- "
zaparkowanego .. przy ;. al. '
lu, rowerzystka uciekła z miejsca wego .renaulta", Przestępcy, ko>- . 1000-Iecja PP .poloneza"," skąd ;
wypadkU i do tej POrY się nie OdrzystaJącz tego, że kierowca auta . zabrał cztery puszki piwa i podnonalazła.
,
'li,
.~
spał, ukradłi 2. wozu 300 litrów · śnik. Mężczyzpę odwieziono .90 .
W piątek po południU policjanci ' ołejlr'napędowego. ZIodziei szuIzby Wytrzet\A{ień. Policjanci , Z j
" z kieleckiego Komisariatu I potjC
kają PQI!c.janci, Funkcjonariusze
kieleckiegq Komisariatu I zatrzyczas przeszukania prYWatnej p<)-.. tropią także 'nieznanycn spraw- , mail 19-1etniegot Marcina' O.i :
sesji w ' miejscowości Lipowica / cpw~ którzyrtfamali się da Sklepu
18-letniego Tomąsza G"" któfZY z ..
koło Chęcin odnaleźli w niej skr$!- , spożywczegoA>rzy uLZygmunterenu nieogtodzonej posesji w .
dzianego 15 maja br.•peugeota
t9~ka. wqstroWCU.~r-'ięto~~ ,[i JSielcachu adR kos.i~rkę i grilla..
206", wartego 32 tysiące,zlotych. ' sklm;PrzestępcyflalPlerwwyc~h ·'/'.2· .} sabal
.
-;

pd .

Na karuzeli każdy kręcić się może.
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OLNIERZE PRZYJliCI
_To yło ostatnie w tym roku tak
li
wcielenie do naszej jedn
- powiedział oficer prasowy
B'Y9{!dy Łączności podpułkownik
malc. - W październiku
p
iemy już o połowę mniej
rzy, co jest związane z pl aministerstwa wobec jedR"IIIII~,da Łączności na Stadio.....'1lI'.. ~.~ ....'.~ do likwidowanych
Nadwiślańskich JednoMSWiA, ma być
roku przekazana MiniObrony Narodowej. Nie
jeszcze oficjalna decyformację przekształco

ie kieleJ:ka jednostka.

Ponad 300 żołnierzy wcielonych wczoraj do Brygady
Łączności Ziemi Kieleckiej na Stadionie rozpoczęło służbę
zasadniczą w jednostce Ministerstwa Administracji i Spraw
Wewnętrznych, a zakończy w formacji Ministerstwa Obrony
Narodowej. Do końca roku kielecka brygada zostanie przekazana do MON. Niewykluczone, że żołnierze z naszego regionu
będą musieli dokończyć służbę w innych rejonach Polski.
Mówi się jednak o zmniejszeniu
jej liczebności. Jeżeli przekształcenie jednostki nastąpi w
ciągu najbliższego roku, niektórzy żołnierze rozpoczynający tu
służbę

zasadniczą

mogą

być

przeniesieni do innych na terenie
kraju. Nie ma natomiast mowy o
skróceniu im służby z powodu

przekształcenia i zredukowania
kieleckiej brygady.
Poborowi, urodzeni głównie w latach 1980-81, zgłaszali się wczoraj od rana do wieczora. Do połud
nia przed komisją pod przewodnictwem szefa sztabu jednostki
pułkownika Kazimierza Pułki stanęło
ponad 200 żołnierzy. Byli

o BYLA ZABAWA!

najlepszego .organizatora sportu,
turystyki i wypoczynku' uznano RyPeasa.
,Najlepszym
szarda
uczniem skarżyskich szkół" został
Michał Rot z I Liceum Ogólnokształcącego. Wreszcie za
.najładniejszą

posesję'

Małgorzata

PAWELEC

Masz problem?
Zadzwoń

"

uznała domostwo Ewy i Stefana
Jarosińskich, mieszczące się przy
ul. Zwycięzców.

wieku i osiem gospaniałej zabawy to w
skrócie opis
nHMI3!1e I n 18!lln festynu, zorganizowanego przez Miejskie
Kultury w Skarżysku
d patronatem "Echa
ej im~Onla". Prawdziwą kulminaIch kI cją
awy było ogłoszenie
luf~ wyników plebiscytu na
_eliwa' " S
szczanina Roku".
!rski • Iytu/y te przyznawane są w SkaiU i ku~rżysIw' ż po raz drugi. Tym razem
o pięć pięknych statuetek
ć.
w tyI~ dziedzinach. W kategorii
•organ ator przedsiębiorczości ·
li. wygrał .duer Elżbieta Klimek i
Krupa - właściciele fir. Z kolei ty.animator życia kulodebrał w imieniu
iejskiego Centrum Kultuyrektor Jerzy Tambor. Za

nich posiadacze gosporolnych,
którzy
od
ubiegłego roku nie mogą korzystać z odroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, do brygady wcielono także trzech kieleckich studentów, którzy nie zdali egzaminów na
uczelniach i tym samym przerwali
naukę. Nowo wcieleni żołnierze
szkolić się będą na kierowców, telegrafistów, radiomechaników, kucharzy. Niektórzy mogą pójść do
szkoły podoficerskiej . Ten rocznik
nie pojedzie wspomagać służb
. granicznych. Ostania zmiana
żołnierzy Brygady Łączności wróciła z granicy w połowie maja.
darstw

do Echa"

rali "Skarżyszczan Roku"

Y widzów w bardzo

wśród

kapituła

Podczas wielogodzinnego festynu, nad którym patronat honorowy
objęli prezydent miasta Lubosław
Langer i przewodniczący Rady
Miasta Bogdan Ryś, zebrani mogli
m.in. podziwiać Jana Pietrzaka i
Kabaret .Pod Egidą", wysłuchać
greckiego zespołu ,Orfeusz' oraz
ciągle modnych ,Skaldów". Prawdziwą furorę zrobił nasz redakcyjny
jeż . Edek·,
który nie skąpił
najmłodszym uczestnikom zabawy
licznych redakcyjnych gadżetów i
pamiątek . Do Skarżyska przybył,
bo .Echo Dnia' sprawowało patronat medialny nad festynem. Dużym
wzięciem cieszyło się stoisko Komendy Powiatowej Policji, a jej
funkcjonańusze, obok znakowania
różnych przedmiotów, serwowali
naj młodszym uczestnikom zabawy
pyszne lizaki. CałoŚĆ uzupełniły na
scenie kieleckie i miejscowe zespoły i formacje taneczne. 'G.BJ

Jeśli macie Państwo jakiś probiem, coś Was irytuje lub próbujecie bezskutecznie załatwić jakąś
sprawę - zadzwońcie do nas. Dzisiaj, w godzinach 11-13 pod ulgowym
numerem
infolinii
0-801-164-279 na Państwa sygnały czeka Anna KRAWIECKA.

Ratownictwo
w systemie
"Gorąca

linia"

z marszałkiem województwa
Józefem Szczepańczykiem
• W regionie świętokrzyskim
jest stopniowo nowy system ratownictwa. Na
ostatnim posiedzeniu zarządu
zapadły decyzje co do nowego
rozmieszczenia zespołów ra·
towniczych i karetek.
o Zdecydowano, że muszą one
stacjonować nie tylko tam, gdzie
są rejonowe kolumny transportu
sanitarnego. Ministerstwo Zdrowia podjęło się sfinańsowania
pięciu nowych karetek dla naszego województwa, które już
otrzymaliśmy. Mamy również
obietnice, że liczba ta może się
wdrażany

powiększyć.

• Gdzie będą stacjonować
nowe karetki?
- W Nowej Słupi, już funkcjonuje. Wkrótce będą w Pacanowie,
Sędziszowie i Łopusznie, w następnej kolejności w Mniowie,
Pińczowie i Rakowie oraz w Kazimierzy Wielkiej i Chmielniku. W
przyszłym roku karetki będą rozmieszczone w Łącznej i Iwaniskach.
" Czym kierowano się przy
opracowywaniu tego planu?
- Główną ideąjest jak najszybszy dojazd do osoby chorej lub
poszkodowanej w wypadku.
Czas dojazdu do 'miejsca
zgłoszenia poza Kielcami nie powinien przekroczyć 15 minul.
Specjaliści twierdzą bowiem. że
dla ' osób, które uległy ciężkim
wypadkom. pierwsza godzina
jest najważniejsza dla rafowania
ich życia. Braliśmy również pod
uwagę sieć dróg. KaretkI rozmieszczone są wzdłuż takich
tras, którymi najłatwiej I najszyb-

ciej

można dojechać

na miejsce

węzwania.

, Podobno pojawiły się możli
wości wyposażenia oddziału

ratowniczego w Wojewódzkim
SpeCjalistycznym
Szpitalu
Dziecięcym w Kielcach?
- Otrzymaliśmy z Ministerstwa
Zdrowia informację o możliwości
zakupu sprzętu za kwotę 450
tys, zł. Konieczne jest zaadaptowanie budynku dla potrzeb takiego oddziału. Dlatego zarząd
upoważnił dyrektora placówki do
określenia, jakie koszty trzeba
będzie ponieść z tego tytułu.
Mając kosztorys, moglibyśmy
- ubiegać się o pieniądze z puli na
restrukturyzację służby zdrowia.
, Dziękuję za rozmowę .
Magdalena FUDALA

Ślub . Z pompą

Takiego ślubu dawno w Kielcach
nie było . Państwo młodzi po zaślu
binach przeszli w strażackim
szpalerze, z wozu gaśniczego w
niebo trysnęła woda.
W sobotę przed ołtarzem kościoła Św. Krzyża przy ul. 1 Maja
stanęli państwo Beata Strasz i Zbigniew Muszczak. Ona - od kilku lat
szeregowy pracownik Komendy
Wojewódzkiej PSP, on - obecnie
zastępca dowódcy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej w Kielcach. Poznali się ponad rok temu, gdy Zbigniew przeszedł do Komendy Wo-

.audi" przez ogrodzenie parkingu byłby może
gdyby nie doprowadził przy okazji do
w
stojącego tam .mercedesa •
około godz. 19 .audi- jechało prawdopodobszybk.o ul. Manifestu Upcowego, w sąsiedz
a Świętokrzyskie. Kierowca stracił panowaKlernlAmi('!> niespodziewanie auto znalazło się

·3

jew6dzkiej ze stanowiska dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni
czej nr 1, i od razu przypadli sobie
do gustu. Płomienie ich serc nie
zgasły, czego finałem było przyrzeczenie wierności małżeńskiej
aż do śmierci , które złożyli w obecności księdza .
Przed kościołem na nowoże
ńców czekał strażacki szpaler z
Ośrodka Szkolenia Pożarniczego,
a koledzy z JRG nr 1 powitali ich
strumieniami wody. Na wesele
młodych i ich gości konwojowały
wozy gaśnicze na sygnale. 'ALP'

RADIO TAK PREZENTUJE:
5.06.2000 (poniedziałek)
Gość poranny:
Z Prezydentem Kielc
Włodzimierzem Stepniem
rozmawia w Radiu TAK o godz.
M:2KrzYsztof Ome!ao1uk,
Moc konkursów. do wygrania
mjn. bilety na koncert Jacka
Kaczmarskiego. Rozdajemy
również bilety do Disco Parku
w Rudkach - słuchajcie listy
przebojów TAK od 20_00 do
22.00.

DO USŁYSZENłA
NA 106,5, 101,1 t 98,0
i 89,7 FM

ze względu na częste wypadki na tym
trwają starania mieszkańców o znaki
szybkości i zakazu wyprzedzania na
prz:ebiegająlcej przez osiedle. Na razie bez, PiłkO

'ALPI

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

f
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Prezydent czy premier? Clinton w Rosji
Unia Wolności akceptuje kandydaturę Krzaklewskiego,
ale stawia warunki
W sobotę obradowały równolegle Prezydium AWS i Zarząd Uw.
Rzecznik klubu AWS Piotr Żak nie
chciał
ujawnić
dziennikarzom
przebiegu i rezultatu wielogodzinnych rozmów Prezydium AWS.
Zaprzeczył , że do liderów Akcji dotar! list Unii Wolności, w którym
unici zgadzają się na objęcie funkcji premiera przez Krzaklewskiego, w zamian za jego rezygnację z
kandydowania na prezydenta.
- Ujawnianie korespondencji, to
problem UW i SKL - komentował
rzecznik klubu AWS. - Nie mam
nic do powiedzenia w temacie,
jeszcze - mówił z kolei rzecznik
UW Andrzej Potocki.
Tymczasem Hall twierdzi, że
Unia postawiła taki warunek. -

Według Aleksandra Halla (SKL-AWS), UW postawiła warunek: poprze Mariana Krzaklewskiego na premiera, jeśli zrezygnuje on z kandydowania na prezydenta. Wieczorem
doszło do spotkania lidera AWS z szefem UW Leszkiem Balcerowiczem.

Otrzymaliśmy informację z Prezydium AWS, że UW przyjęła takie stanowisko - powiedział Hall.
Dodał, że jest to sobotnie stanowisko zarządu Unii. W sobotę
SKL obradowało w Juracie nad
swoim programem.
Warunek UW potwierdzili dwaj inni
politycy AWS, zastrzegający anonimowość. Według jednego z nich,
Krzaklewski mial jednak podtrzymać
zamiar ubiegania się o prezydenturę.

W piątek Krzaklewski powiedział, że jego ewentualna zgoda ,
na objęcie urzędu premiera nie
wpłynie na decyzję o kandydowaniu na prezydenta. - Nie widzę tu
żadnego problemu, nie ma tu jakiejś kolizji - powiedział lider
AWS.
Prezydium Akcji postanowiło
też

zaproponować

Zarządowi

UW wspólne spotkanie obu gremiów i z tą propozycją Krzaklew-

ski miał pojechać w sobotę na
spotkanie z Balcerowiczem, które
trwało w Ministers.twie Finansów
ok. półtorej godziny.
Hall uważa, że nawet jeśli Krzaklewski zrezygnowałby z kandydowania na prezydenta, nie byłby
dobrym kandydatem na premiera. - Trudno sobie wyobrazić, aby
premier mógł równocześnie prowadzić kampanię prezydencką,

to by

było

nieodpowiedzialne i
- powiedział .
- Nie jest tak, że nie ma kandydatów i Krzaklewski musi kandydować na wszystko - mówił. Dodał , że kwalifikacje na stanowisko
premiera mają np. marszałek
Sejmu Maciej Płażyński i szef
SKL Jan Maria Rokita .
niepoważne

•

Premier .na polskiej ziemi
Sprowadzono do kraju prochy
Stanisława i Cecylii Mikołajczy~ów
W Poznaniu

odbyły się

w

sobotę po południu uroczystości związane ze sprowadzeniem do kraju prochów
. Stanisława i Cecylii Mikołaj
czyków. W niedzielę trumny.
z prochami spoczęły na tamtejszym
cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan.

- Witamy Cię , premierze i prezesie PSL, w tym samym miejscu,
gdzie 55 lat temu tysiące Wielkopolan owacyjnie świętowało twój

IMIENINY

WALł;SY

Kilkaset osób przyszło w sobotę
po południu na imieninową imprezę Lecha Wałęsy. Byłego prezydenta odwiedzili m.in. marszałek
Sejmu Maciej Płażyński i były minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski.

Oryginalnym prezentem tegorocznych imienin okazała się ży
wa, biała owca z czarnym łbem. Lubię zwierzęta. Jeśli to jest aluzja
do tego, żebym był dobrym pasterzem, to chętnie nim będę - skomentował podarunek Wałęsa.
Dla dziennikarzy nieoczekiwane
było też zaproszenie na imieniny
czterech polityków lewicy - posłów
Longina Pastusiaka, Franciszka
Potulskiego, szefa pomorskiego
SLD Jerzego Jędykiewicza i

Wśród

składających

życzenia

Wałęsie przeważali

lokalni politycy i biznesmeni. Do Gdańska nie
przyjechał lider AWS
Marian
Krzaklewski. Zabrakło też m.in.
zaproszonego na imieniny Andrzeja Olechowskiego.
Przez mniej więcej półtorej godziny solenizant w towarzystwie
żony Danuty przyjmował gości
stojąc na schodach domu.

byłego

wojewodę

gdańskiego

Henryka Wojciechowskiego. .
Żaden z czwórki zaproszonych
polityków lewicy nie przyszedł jednak na sobotnią uroczystość.

powrót do kraju - powiedział podczas uroczystości na placu Wolności w centrum Poznania poseł Stanisław Kałemba , szef wielkopolskiego PSL.
- Wróciłeś do Poznania, w którym
robotnicy Czerwea w 1956 roku na
transparentach domagali się twojego powrotu, do ziemi, o którą
biłeś się w powstaniu wielkopolskim - mówił z kolei prezydent miasta Ryszard Grobelny.
W uroczystości na placu Wolności uczestniczyła rodzina Stanisława i Cećylii Mikołajczyków.

Byli też mieszkańcy Poznania,
poczty sztandarowe organizacji
ludowych, związków zawodowych
i szkól oraz przedstawiciele władz
miasta i województwa. Po uroczystości trumny z prochami wystawiono w poznańskim Muzeum Narodowym. Wcześniej w sobotę podobne uroczystości odbyły się w
Warszawie.
O pochowanie premiera Mikołaj
czyka w Polsce od pięciu lat ubiegało się założone przed jedenastu
laty w Poznaniu Towarzystwo im.
Stanisława Mikołajczyka.

Znalazca Oscarów okradziony!
Przepadła większość
Mężczyzna, który na kilka
dni przed rozdaniem nagród
filmowych w Holywood odnalazł ukradzione statuetki
Oscarów, sam padł ofiarą

kradzieży. Stracił większość
pieniędzy, które dostał za

odnalezienie Oscarów.
61-letni Willie Fulgear ujawnił w
ukradli z jego
domu 40 z 50 tysięcy dolarów, jakie dostał w nagrodę. - Nie miałem
nawet szansy wykorzystać moich
sobotę, że złodzieje

sumy nagrody

pieniędzy - powiedział Fulgear,
który w czasie - włamania przebywał na wakacjach .
- Włamali się do schowka, ukradli pieniądze i biżuterię , magnetowid, kilka filmów, wszystko poprzewracali do góry nogami twierdzi mężczyzna. Policja z
Los Angeles wszczęła w tej sprawie śledztwo. Fulgear otrzymał
nagrodę od firmy kurierskiej . Roadway Express' po ·tym, jak w
marcu zna l azł na śmietniku w koreańskiej dzielnicy Los Angeles

statuetki Oscarów. Zginęły one
podczas transportu z fabryki w
Chicago do Hollywood. - Mam teraz więcej statuetek niż jakakolwiek gwiazda filmowa - śmiał się
po odkryciu szczęśliwy znalazca.
Na zaproszenie Amerykańskiej
Akademii Sztuki Filmowej był nawet na gali rozdan ia nagród 26
marca.
Fulgear deklarował po otrzymaniu nagrody, że pieniądze przeznaczy na mieszkanie dla swojego
22-letniego syna.

Tragicznie na torac
Wypadki kolejowe we Włoszech, Francji i Wietnamie
Pięciu

maszynistów zgia jeden został ciężko
ranny w zderzeniu dwóch
pociągów towarowych w pobliżu dworca wSolignano,
niedaleko Parmy, w północ
nych Włoszech - podała
miejscowa policja.
nęło,

Fot. PAP

Prezent imieninowy - żywa owieczka.

Serdeczne podziękowania dla Pani dr Aliny Songi n
Ordynatora Oddziału Onkologii Zachowawczej Szpitala
na Józefowie i całego personelu
za opiekę i wsparcie w ostatnich tygodniach życia naszej zmarłej

MAMY
Marii

Szczepańskiej
składają
Małgonla Kalińska

Grzegorz S::czepOllski

--:;- -

Do zderzenia doszło wczoraj o
godzinie 3.45, kilkaset metrów od
stacji Solignano.
Po zderzeniu pociągów kilka wagonów wyskoczyło z szyn. Według
wstępnych ustaleń, pociąg, który
jechał z Livorno, nie zatrzymał się
przed czerwonym sygnałem i
wpadł na skład jadący z przeciwnego kierunku.
Dwie osoby zginę/y, a 17 zostało
rannych, gdy wczoraj rano wykoleił się pociąg pasażerski na
południe od Lyonu, w południo
wo-wschodniej Francji - poinformowa~a policja.

Pociąg z 371 pasażerami, jadący
z Vintimille we Włoszech do Calais
w północnej Francji, wypadł z torów po opuszczeniu stacji Chasse-sur-Rhone. Śmierć ponieśli
konduktor i jeden z pasażerów.
Stan czterech z 17 rannych osób
określany jest jako ciężki. Podróż
nych z wykolejonego pociągu
przewieziono do Lyonu.

W piątek, w środkowej części
Wietnamu wykoleił się pociąg ekspresowy, który jechał z Hanoi do
miasta Ho Chi Minh. Według sobotniej prasy, zginęły 2 osoby, a 22
odniosły rany.
Katastrofa nastąpiła w czasie
ulewnego deszczu monsunowego. Pociągiem jechało 213 pasażerów. Wietnamska agencja VNA
pisze, że wśród nich było 12 cudzoziemców. Przedstawiciel szpitala w Quang Binh powiedział, że
żaden cudzoziemiec nie odniósł
obrażeń .

Stronę przygotowano na podstawie materiałów PAP
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PUBLICYSTYKA

u trzeba
cjanci i drogowcy

mogą

bitych), Łącznej , na obwodowej
Kielc, w Chęcinach (4 zabitych),
Podzamczu Chęcińskim i Tokarni,
Jędrzejowie i Wodzisławiu. Aż 68
stłuczek w ciasnym Jędrzejowie
nie zdziwiło nikogo.
Świętokrzyski odcinek drogi nr 9
Radom - Ostrowiec - Rzeszów obfitował w kolizje. Żadna droga nie
dorównuje
,dziewiątce"
pod
względem liczby stłuczek (402).
Na tej trasie doszło w roku
ubiegłym do 83 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 91 zostało
rannych . Przodował oczywiście
Ostrowiec, ale źle się działo również w Brodach, Kunowie, Opatowie i Łoniowie.

zwolnić .. •

pomóc, ale wszystko zależy od kierowców

Na drogach powiatu kieleckiego jest blisko 40 miejsc, w
których co roku dochodzi do wielu wypadków. Na terenie
całego województwa świętokrzyskiego takich punktów jest
kilkaset. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Kielcach opracowali biuletyn "Bezpieczne
drogi Kielecczyzny". Obok listy "czarnych punktów" umieścili propozycje poprawy bezpieczeństwa.
Warszawskiej zginęła jedna osoba, a 39 zostało rannych. Doszło
tam do 167 kolizji. Kolejny tragiczny rekord padł na ulicy Krakowskiej. Co prawda wydarzyło się tu
nieco mniej. bo 22 wypadki, ale
zginęło w nich najwięcej, bo aż

ków, 2 zabitych, 19 rannych i 66
kolizji), Sienkiewicza i Polną.
Najniebezpieczniejsze w tym
mieście są skrzyżowan ia Waryńskiego z Sienn ieńską (5 wypadków, 1 zabity, 4 rannych, 11
kolizji), 3 Maja z Kilińskiego , Pol-

żowania Radomskiej z Hutniczą i
Armii Krajowej z l/żecką. W Skarżysku-Kamiennej trzeba zdjąć
nogę z gazu na ulicach 1 Maja,
Krakowskiej i Niepodległości. Do
skrzyżowań
Niepodległości
z
Piłsudskiego, 1 Maja z Piaskową i
Norwida z Paryską trzeba dojeżdżać bardzo ostrożnie.

Wypadamy z trasy
Niewiele mniej kolizji niż na ,dziena drodze 74
Sulejów - Kielce - Kraśnik . Aż 120

Uwaga Chmielniki

wiątce" wydarzyło się

Zajrzyjmy na główne drogi naszego regionu. Pod względem liczby
wypadków przodowała w ubiegłym
roku nie osławiona .siódemka", ale
droga krajowa nr 73 Kielce Chmielnik - Busko - Tamów. Aż 129
wypadków, 19 zabitych, 219 rannych i 243 kolizje - to smutny bilans
roku ubiegłego. Pod względem liczby najtragiczniejszych zdarzeń
przodował Chmielnik, gdzie znajduje się uznane za najniebezpieczniejsze w całym regionie skrzyżowanie dwóch dróg krajowych. Na
krzyżówkach tras Kielce - Tamów i
podporządkowanej jej Jędrzejów Staszów doszło w roku ubiegłym do
13 wypadków, w których zginęły
trzy osoby, a 34 zostały ranne. W
tym miejscu doszło do 30 kolizji, dlatego Chmielnik trzeba traktować jak
miejsce szczególnej ostrożności. Z
kolei Lisów (gm. Morawica) to miejsce, w którym zginęły cztery osoby.
Punkty, w których trzeba zdjąć nogę
z gazu na drodze 73, to Morawica,
Celiny (gm. Chmielnik) i Busko.

notuje

się najwięcej

wypadków drogowych.

cztery osoby. Dwujezdniowa wylotowa ulica Krakowska sprzyja rozwijaniu dużych prędkości. W miejscach, gdzie znaki ograniczają dopuszczalną prędkość do 70 km/h,
kierowcy pędzą 120-130 km na
godzinę. Prawie codziennie patrole ,drogówki' zatrzymują piratów,
mimo to kierowcy nadal nie przestrzegająprzepisów. Jeśli chodzi o
liczbę kolizji, w złym tego słowa
znaczeniu, przoduje ulica Manifestu Lipcowego. Tu doszło do 190
stłuczek i najwięcej osób odniosło
obrażenia. Karetki pogotowia odwiozły z Manifestu Lipcowego aż
41 poszkodowanych.

samej tylko
.cy województwa

Krzyżówki śmierci

świętokrzyskiego

skrzyżowaniach w ich mieście najważniejsza powinna być zasada

d

lo do 475 wypadków drogowych, w
k órych śmierć ponioslo 25 osób, a 576
talo rannych. To
waśnie Kielce były
aj rniejszym punka drogach naszego regionu.
JIQ.;><lIDW;a! również

w liczbie

w~~()C:l.ztv.~e było

II' roqlttiiegłymaż 10.200 stłuczek,
CIIIII....~

Kielc 4230.
stolicy województwa
Wie"rzv:skiE!QO doszło do 475
w których
..._lItllnon<: ln 25 osób. a 576 zoTo właśnie Kielce
iejszym punktem na
naszego regionu. Do
TlJarlD'tlilł"w samochodowych tra3 tysiące rozbitych w naście samochodów.

ulicach Kielc trzeba
/ 2lCZ8g61nie uważać? Na pewno
~",~.......YYlII'SZ:av.'skiiei. na której padł
jeŚli chodzi o liczbę
'YPlildlltNł. W ubiegłym roku było
F.:
ociaż najgorszy był rok
skiegO
.W ciągu którego doszło do
1 takich zdarzeń . W 1999 r. na

Kielczanie

wiedzą, że

na kilku

ograniczonego zaufania. Gorzej z
przyjezdnymi, którzy nie zdają sobie często sprawy z tego, że są
miejsca, w których do wypadków
dochodzi częściej niż gdzie indziej. W ubiegłym roku smutny rekord padł ma skrzyżowaniu Grunwaldzka - Jagiellońska, gdzie w 12
wypadkach rany odniosło 17 osób.
Do warsztatów pojechało stąd 37
zniszczonych aut. Następne w kolejności są skrzyżowania ulic
1000-lecia z Manifestu lipcowego, Manifestu Lipcowego z Świę
tokrzyską, IX Wieków Kielc z Warszawską, Jagiellońskiej z Kołłątaja
i Jesionowej z Zagnańską. Nietrudno zgadnąć, gdzie było najwięcej kolizji. Aż. 54 stłuczki wydarzyły się na skrzyżowaniu Manifestu Lipcowego z Świętokrzyską, z
kilkakrotnie poprawianą i nieraz
wyklinaną przez kierowców sygnalizacją świetlną.

Gorzej w zabudowaniach
Niebezpieczne miejsca
każdym większym mieście

są w
woje-

wództwa
świętokrzyskiego .
Trzeba wiedzieć , że ogółem w
obszarze zabudowanym doszło
w ubiegłym roku do 75 procent
wypadków i 83 procent kolizji.
Zginęła tu ponad połowa wszystkich ofiar wypadków w województwie
świętokrzyskim .
Ostrowiec na przykład ma swoją
ulicę Waryńskiego (21 wypad-

nej z

Siennieńką

i Radwana z

,czarnym punktem' na drogowej
mapie regionu. Żółte tablice z
podaną liczbą ofiar zmuszają do
naciśnięcia na hamulec. Specjalnie oznakowano w tym roku skrzyżowanie w Chmielniku. Nad projektem przebudowy tego punktu
pracowali wspólnie drogowcy i policjanci z Kielc oraz specjaliści od
inżynierii ruchu z Holandii, w ramach międzynarodowego programu poprawy bezpieczeństwa na
najbardziej wypadkowych miejscach. Biuro Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych skutecznie spowolniło ruch w Kajetanowie na
"siódemce" i oznakowało niebezpieczne
przejście
w
Kostomłotach . Zaczęła się przebudowa dwóch niebezpiecznych skrzyżowań w Woli Jachowej i Górnie
na drodze 74. W samych Kielcach
poprawiono sygnalizacje świetlną

Pod względem liczby najtragiczniejszych
zdarzeń przodował

Chmielnik, gdzie znajduje się
uznane za naj niebezpieczniejsze w całym regionie skrzyżowanie dwóch dróg krajowych.

wypadków, 22 ofiary, 167 rannych i
391 stłuczek
to drogowy
ubiegłoroczny bilans zdarzeń na
trasie 74. Kostomłoty, Miedziana
Góra, Mniów, Raszówka, Radlin,
Gómo, Wola Jachowa, Cedzyna,
Lechów, Opatów - to miejsca, do
których "drogówka" dojeżdżała na
sygnale najczęściej. Kierowcy
wiedzą, że szczególnie niebezpieczny jest zjazd z góry Rasz6wki.
Tu można najłatwiej wypaść z trasy.
Najtragiczniej jest jednak na odcinku Gómo - Wola Jachowa, gdzie w
roku ubiegłym zginęły cztery osoby.

Wybielanie czarnych
punktów

Sto wypadków
na " siódemce"

_.c.lcn

5

Na świętokrzyskim odcinku "siódemki' Warszawa - Radom - Kielce
- Kraków też bywało tragicznie. W
ubiegłym roku doszło tu do 98 wypadków, w których zginęło 25 osób,
a 136 zostało rannych. Liczba kolizji sięgała 370, ale to jeszcze nie
rekord. W kilku miejscach do wypadków dochodziło notorycznie.
Pułapk i czyhały z Ostojowie (3 za-

Opracowany przez policjantów z
kieleckiej .drogówki' biuletyn daje
konkretne wskazówki, w jaki sposób poprawić bezpieczeństwo w
najczarniejszych punktach rejonu
Kielc. W wielu miejscach na terenie województwa świętokrzyskie
go drogowcy już wcześniej podjęli
działania dla poprawy sytuacji. W
maju bieżącego roku przed wjazdem do Jędrzejowa stanęły pierwsze w naszym regionie tablice informujące o tym, że miasto jest

na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej
z Manifestu Lipcowego, spowolniono też ruch na Ogrodowej, poprzez wysepkę dla pieszych.

Efekt niezamierzony
- Takich działań będzie więcej - zadrogowcy i podkreślają
jednocześnie, że najważniejsze jest
zachowanie kierowców. A o tym
świadczą ostatnie badania Instytutu
Transportu Samocł1odowego w Warszav,ie przedstawione na maj<mej N
Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, w której uczestniczyli
drogowcy i poIiqanci z naszego regionu. Wyniki badań zaskoczyły wszystkich. Sprawdzono bowiem, na ile poprawi/ się stan bezpieczeństwa na
drogach, na których po raz pierwszy
namalowano na zlecenie ministra
transportu białe oznakowanie poziome. Okazało się, że zaraz po namalowaniu białych linii liczba wypadków
znacznie wzrosła , ponieważ kierowcy
poczuli się pewniej i zaczęli rozwijać
szczególnie w r«:y znacznie większe
prędkości. Dodatkowe oznakowanie
przyniosło odwrotny efekt, ale winna
temu była mentalność kierowrow.
Małgorzata PAWELEC
powiadają

Waryńskiego.

Sandomierskie pogotowie najposzkodowanych z ulic Żwirki i Wigury, Kwiatkowskiego, Lwowskiej, Mickiewicza, Ożarowskiej. Na pierwszej z
nich doszło do 12 wypadków i 82
kolizji. Do najniebezpieczniejszych należą również skrzyżowa
nia Żwirki i Wigury z Przemysłową
i Zawichojską. W Starachowicach
pod względem liczby wypadków i
poszkodowanych ,łeb w łeb" idą
ulice Armii Krajowej i Radomska,
naj niebezpieczniejsze są skrzyczęściej zabierało
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• W AUTOTAK od razu znasz prawdZIWą wysokość rat Są one wyliczane
w sposób uczciwy oraz klarowny i stanowią stałą aęść wartOSCl samochodu.
• AUTOTAK to n<IJtańszy system ratalny w Polsce. Samochód kupUJe się bez
ukrtych kosztów takich Jak prowiZje bankowe, opiaty za zawarcie umowy. wpiSOwe
itp., a ubezpieaenle na zyCie dostaje Się gratis.
• KlienCi AUTOTAK mogą skorzystać z preferencyjnego. OIskooprocentowanego
kredytu z Fiat Bank Polska Ole płacąc prowiZji bankOWej oraz opłaty skarbowej od
kwoty zastawu .

Kołbasiuk

• Gotui
z sqsiadem
• Błękitno
sypialnio

Uwaga! Oferta promocyjna ważna do końca miesiąca.
Zapraszamy do dealerów Fiata i punktów sprzedaży Autotak.
DĄBROWA

KlKIELC

OPOCZNO

SOLO

MOTOZ8YT
UL. PIOTRKOWSKA 7
TEL.: 75·55-628
OSTROWIEC ŚWIPOKRZYSKI
TOP AUTO
UL. SANDOMIERSKA 83
TEL.: 248-0" ·'0

DĄ8ROWA3SO

TEL.: 331 - 58-04, 368.w.oS
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UL PADEREWSKIEGO 32
TEL.: 366-41 ·27
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STALOWA WOLA
UL. OKULICKIEGO 33A12
TEL.: 844-43-54
STARACHOWICE
DOM HANDLOWY
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16
TEl.: 274-95-79
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Mick Jagger (na zdjęciu)
nie ukrywa, że jego życie
kręci
się
wokół
kobiet.
Gwiazdor brytyjskiego rocka, lider zespołu "The Rolling Stones", po raz kolejny
zmienił damę swojego serca.
Jeśli wi erzyć doniesieniom pism
bulwarowych, Jagger postanowił
wyprowadzi ć s i ę z domu w
południowo-wschodnim
Londynie, który dzie lił z poprzedn i ą towa rzyszką
życ i a ,
teksańską
top-modelką Jerry Hall. Decyzję tę

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utwo rzą rozwi ązani e - rodzaj zadania szaradziarskiego.
IM.Ch.!
Odczytane rozwiąza n ie prosimy przysła ć (lub doręczyć) pod adresem
redakcji .ED" w Kielcach wyłącznie na karcie pocztowej w term inie 7 dni
od daty numeru.
Pomiędzy p rawidłowe odpowiedzi rozlosujemy n a g rodę książkową. Na
karcie pocztowej z rozwiąza nie m n a leży do pi sać: .K rzyżówka nr l29".
Rozwiązanie krzyżów ki nr 105: Arystoteles.

Humor dnia

Historyczne
spotkanie po latac

Vanessą.

.i
RZYMSKJ
BóG
MIlOŚCI

PIŁA

-T

LOKUM
DLA
LOKATORA

5

Wenecja - gdzie
rodzinne gniazdko z

Mała

mógłby uwić

.
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MINERAŁ NIfBIESK().
ZIELONY, PRZEZROClYSTA
ODMIANA BERYlU

gwtazd
Kobieciarz Jagger

PORĘCZE·

MIKOŁAJ .

POETA
ZNAGl().
WIC

SUDETY
LUB
PIENINY

pod wpływem nowej
narzeczonej Vanessy Neumann.
P iękna Amerykanka zdecydowała
s ię op uścić Nowy Jork i zamieszka ć z ukochanym w Wielkiej Brytanii. 56-letni śp i ewak za wszelką
ce n ę stara s ię zna l eźć lokum - najchętniej rezydencję z dwiema sypialniami w modnej l ondyńsk i ej
podj ął ponoć

Nie mniejsze zainteresowanie
mediów wzbudza toczący się
przed sądem w Nowym Jorku proces, jaki wytoczyła sławnemu
"Stonesowi" jego ekskochanka
Luciana Morad. Brazylijska modelka - matka rocznego syna Lucasa, którego ojcem jest Jagger domaga się przyznania jej alimen. tów w wysokości 35 tysięcy dolarów miesięcznie . Jak słychać z dobrze poinformowanych źródeł,
piosenkarz zgodził się płacić co
najwyżej 5600 dolarów co miesiąc
na utrzymanie małego . Ustami
swoich prawników oświadczył
również , że od lipca 1999 roku do
marca bieżącego roku przekazał
Lucianie na ten cel 48 tysięcy
USD.
- Wbrew temu, co mówią niektórzy, nie zamierzam wykorzystywać Micka. Robię to wyłącznie dla
dobra naszego wspólnego dziecka. Lucas ma ojca i dlatego uważam , że powinien mieć zapewnioną przyszłość . Wierzę w amerykański system sprawiedliwości oświadczyła w ubiegłym tygodniu
panna Morad.
Werdykt sądu w tej sprawie zapadnie
prawdopodobnie
19
czerwca bieżącego roku.
(ALI)

Królowa Wielkiej Brytanii Elż
bieta II po raz pierwszy spotkała
się w sobotę z wieloletnią ukochaną swego syna, księcia Walii
Karola - Camillą Parker Bowlespoinformował
Pałac
Buckingham. Do spotkania, na które

królowa zgodziła po wielu
niach, doszło podczas
wydanego w ogrodzie .
posiadłości Karola - H
Zorganizowano je z
i
urodzin byłego króla Grecji
stantina.

"Przyjaciele"
za 20 milionów dolarów
tu będą zarabiać 750 tysięcy dolarów za odcinek (poprzednio 125.000 dolarów), zaś w ciągu roku ich honorańum wyniesie 20 milionów USD. Każdy z ' aktorów
otrzyma ponadto 1 procent udziału
we wpływach ze sprzedaży serialu
stacjom telewizyjnym na całym
świec ie .

Rys. M.

Dulęba

20 milionów dolarów rocznie będą zarabiać aktorzy
grający główne role w popularnym serialu telewizyjnym
"Przyjaciele" .
Jennifer Aniston (na zdjęciu) ,
Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt
Le Blanc, Matthew Perry oraz
David Schwimmer zakończyli
trwaj ące od kilku mies i ęcy negocjacje z producentem sitkomu,
amerykańską kompanią "Warner
Bros". Na mocy nowego, podpisanego w maju dwuletniego kontrak-
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Nie jest taj emn icą, że na czele
"zbuntowanej szóstki" stała Lisa
Kudrow (ekranowa Phoebe),
żądając od producentów znacznego podniesienia wynagrodzeń. W
kuluarach mówiło się nawet o milionie dolarów za epizod . Ostatecznie obie strony poszły na kompromis i najnowsza, siódma już
seria odcinków " Przyjaciół" trafi do
amerykańskich widzów we wrześniu 2000 roku.
Historia o życiu sześciorga nowojorskich przyjaciół ukazała
się po raz pierwszy na ekranach
stacji NBC w 1994 roku, zdobywając
ogromne powodzenie
szczególnie wśród młodzie
żowego
audytorium . Serial ,
og l ądany średn i o przez 20 milionów Amerykanów tygodniowo ,
plasuje się w czołówce najbardziej kasowych filmów telewizyjnych świ ata .

Uśmiech

numeru
KOZIOROŻEC.

Podczas pierwszego widzenia w wię
zieniu żona mówi do
Rys. M.

Du/ęba

nil Radio Leliwa
:~i~~~~w.:

zaprasza na

koncert MARCINA OAŃCA
Tarnobrzeg, Halo K.. /lSiarKo", 11 czerwca 2000 I.I gocz, 17.00

Karol i Camilla Park.er Bowles

(ALI)

męża:

- W ciągu tych kilku
miesięcy musisz się
trochę opalić.

- Dlaczego?
- Wszystkim znajomym powiedziałam,
że pojechałeś na
wyprawę do Afryki.
/s./

W
sytuacjach
zawodowych nie trać
otuchy. Poprzez własną
aktywność
zmienisz
bieg wydarzeń.
WODNIK. Będziesz musiał wybierać między skutecznością a uprzejmością wobec innych ludzi.
Kieruj się rozsądkiem .
RYBY. Odczekaj kilka
dni, zanim podejmiesz
decyzję w ważnej dla
Ciebie życiowo sprawie.
Bądź jednak cierpliwy!
BARAN. Osoba, na
którą liczyłeś , poinformuje Cię o zmianie planów. Pracuj systematycznie, bo obowiązki się
kłopotliwych

spiętrzą.

BYK. Dziś przejmiesz
w pracy prowadzenie i
rozegrasz na własną korzystać trudną sytuację .
Pokaż,

co potrafisz.

BLlŻNIĘTA. Napięcia

ostatnich dni i nadmierny wysiłek mogą odbić
się ujemnie na Twoim
zdrowiu. Odpocznij.
RAK. Naj ważniej sze
wydarzenia będą się
rozgrywać w Twoim bliskim otoczeniu. Wykaż
się pracowitością i energ ią.

LEW. W finansach
brak na razie optymizmu
uzyskanie
pożyczki może okazać

się trudne. Nie licz na
pomoc innych.

PANNA, Dziś
tempo i przygotUj
działania na najbl
dni. Nie bądź
mistą. bo masz
przebicia.
WAGA. Ktoś
Ci nierealne porn)
przyćmiewa roZ
Nie wstydź się z.ap
radę osobę, której
SKORPION. To
jest czas na wielk
konania, ale nie
chęcaj się chwil
. przeszkodami,
wkrótce m i ną.
STRZElEC.~
udaRy dzień.
bardzo akt:'fwnY,
gę przynK:lsą ~

nia przebżonegO.
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zakupie nowego samochodu marki Daewoo otrzymasz 3000
złotych

zniżki.

Szczegóły

promocji w naszych salonach .

Daewoo. Wybór z
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BIA/A RAWSKA RAVASO, Mickiewicza 12, 046 814-48-78 BIAŁOBRZEGl LEO, Krakowska 86, 048 13-27-42 BUSKO-ZDAÓJ POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z 0.0., NadoIe 2, 04137&31-24 GAO.Ec ·ZOCAR" Sp. z 0.0.,
Bankowa 618, 048664-30-61 KAZIMIERZA Wl.K. EURO-AUTO, Kolejowa 27, 041352-41 -15 KIELCE EURQ-AUTO, Żytnia 28, 0-41361-48-15 KIELCE EURO-AUTO, Krakowska 161 , 041 36644-721<1ELCE POLMOZBYT
AUTO KIELCE Sp. z 0.0., 1"90 Maja 191 , 041 345-57-71 NOWE MIASTO LEO, pl. Armii Krajowej 3, 048 674-11-59 OPATaw PHU Józef Ciamaga, 1 Maja 66, 015868-22-05 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI PHU Józef
Ciamaga. Sandomierska 79, 041 265-48-55 RADOM AUTO POLMOZBYT RADOM Sp. z 0.0., Warszawska 35, 048 424-83 RADOM CORTES, 1905 roku 49, 048 340-27-41 RADOM CORTES, Sobieskiego 23,
048 333-14-34 SANDOMIERZ PHU, Józef Ciamaga Kwiatkowskiego 75 SKARŻ'l'SKO-KAMIENNA POL-5KAR Sp. z 0.0., PHsudskiego 2, 041 253-99-28 STALONA WOLA AUTO KOMPLEX, Niezłomnych 68,
015842-07-36 STARACHOWICE POSiCZ, Krzosa 27, 041 274-62~ TARNOBRZEG AUTO KOMPLEX, Sienkiewicza 135, 015 822-16-27 zwoLEŃ CaRTES, Armii Krajowej 22, 048 676-25-96 ŻVRAROÓW COMPLEX
CAR, Jak1orowska 17, 046 855-45-46

PUBLICYSTYKA
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Klo zaopiekuje si, skarbem?
Wszyscy kochają stare muzyczne instrumenty, ale nie wiadomo, kto będzie za nie płacił
Dziedzictwa Narodowego zl
Powiatu.
- Na muzeum zawsze brako
i brakuje pieniędzy. W ubie
roku aż 70 procent pienię d
subwencji drogowej trzeba
przekazać na podstawowe
datki muzeum. Chcemy, żeb
dutej części placówkę fina
wało państwo, bo problem d
czy nie tylko nas. Zapewniam, Ż
będzie likwidacji muzeum Roman Wożniak, starosta
Szydłowieckiej placówce pc
marszałek sejmiku, w miarę s
możliwości robi to Zarząd Po
Również władze miejskie zade
wały pomoc, jednak tylko w ko
wacji budynku. Trwa oczekiwan
pomoc z ministerstwa. Radni
wiają się, że zanim wniosek zos
rozpatrzony, zabraknie pienięd
. dalszą działalność. Jak powi

Wzruszyli się radni powiatu szydłowieckiego, oglądając
podczas ostatniej sesji krótki film o działalności Muzeum
Ludowych Instrumentów Muzycznych. Wzruszyli się również posłanka Danuta Grabowska i senator Zbigniew
Gołąbek. Ale faktem jest, że długi placówki rosną, a pienię
dzy na bieżącą działalność wystarczy tylko do września.
Zasłużonej placówce chcą pomóc włodarze Szydłowca,
władze powiatowe i wojewódzkie. Nie są obojętni na jej
przyszłość także ludzie w ministerstwie. Jednak na razie
padają niekonkretne deklaracje, a czas ucieka.
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu powstało w 1968 roku. Wtedy to zaczęto zbierać wszelkie stare,
grające eksponaty. Pierwszą stałą
e kspozycję
otworzono
w
szydłowieckim zamku blisko 25 lat
temu. Dziś placówka posiada ponad 600 eksponatów. Drugiego takiego muzeum trudno się doszukać w całej Europie. Przez lata instrumenty wypożyczane były na
potrzeby innych placówek i do filmów ( między innymi .. Pan Tadeusz", "Ogniem i mieczem"). Wystawy organizowano w wielu miastach
całej Polski, a w roku ubiegłym
Szydłowiec promowano właśnie instrumentami w Niemczech. Rocznie odwiedza je ponad 5 tysięcy
t

trudniało

dwie więcej . Niebawem
ich jeszcze mniej. Z każdym rokiem pogłębiają się kłopo
ty
finansowe
placówki.
W
ubiegłym roku zorganizowano 11
wystaw, choć zaplanowanych
było
o wiele więcej. Maria
Jost-Prześlakowska ,
dyrektor
muzeum wyjaśnia, że co roku brakuje pieniędzy.
Na bieżący rok zabraknie już we
wrześniu, co w latach ubiegłych
nie zdarzało się . Na 1999 rok w
budżecie powiatu zarezerwowano na działalność muzeum 350 tysięcy zL Teraz jest to już tylko 275
będzie

urystów. Jako jedno z 50, muzeum zostało wpisane do najlepszych tego typu placówek w kraju.

'Wzruszający film

Czy kontrola była potrzebna?

Dziś muzeum zatrudnia 14
osób. Jeszcze nie tak dawno za-

Mańa

Jost-Prześlakowska ,

bieżące wydatki wystarczy tyk
września. Do końca roku patrz

jest jeszcze 160 tysięcy zł.

Muzeum bez siedziby
Fot. S. Szymczak

tysięcy zł.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przez blisko trzy godziny
dyskutowano na temat ewentualnej pomocy placówce. Nie bez kozery sesję zorganizowano w sali
muzealnej. Zaproszono również
parlamentarzystów, którym nie jest
obojętna sytuacja muzeum. Wyświetlono kilkuminutowy film dokumentalny o historii i działalności placówki. Po jego zakończeniu nikt nie
krył wzruszenia i dumy, że nie gdzie
indziej tylko właśnie w Szydłowcu
znajduje się taki skarb.
- To jest unikatowe miejsce, nawet na skalę europejską - mówił
profesor Jan Stęszewski, przewodniczący Rady Muzeum. - Jest
ogromna potrzeba utrzymania instrumentów nie tylko w celach promocyjnych, ale przede wszystkim
edukacyjnych. W Szwecji powstaje
nowy Leksykon Muzyki Ludowej,
gdzie większość infonmacji opartych jest właśnie na tym muzeum.
Przecież o tych eksponatach napisano kilkanaście prac doktorskich i
magisterskich.

To jest unikatowe
miejsce, nawet na skalę · europejską - mówił
profesor Jan Stęszew
ski, przewodniczący
Rady Muzeum. - W
Szwecji powstaje nowy Leksykon Muzyki
Ludowej, w którym
większość informacji
opartych jest właśn-ie
na szydłowieckim muzeum.

już Zarząd

Komisja Rewizyjna przy Radzie
Powiatu w Szydłowcu przeprawa-

Prof. Jan Stęszewski przekonywał radnych, jak ważne jest utrzymanie muzeum.
dziła kontrolę

placówki, czemu
radni opozycji,
uzasadniając, że kontrola była po
to, aby zniszczyć muzeum. Doszły do nas sygnały o nieprawidłowościach w prowadzeniu
placówki, dlatego zdecydowaliś
my się na kontrolę - ripostowała
Zofia Kosno, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. - To nie jest zamach na to miejsce, bo naszym
jest
usprawnić
zamiarem
zarządzanie muzeum. To właśnie
przeprowadzona przez nas kontrola spowodowała, że wzrosło
zainteresowanie problemami, z
jakimi boryka się placówka.
Komisja Rewizyjna wnioskowała o zredukowanie łiczby pracowników muzeum. Na pełnych
etatach jest czterech przewodników. Zdaniem komisji - za dużo.
Lepiej byłoby - jak stwierdziła Zofia Kosno - zatrudnić ich na umowy-zlecenia. Podobnie jest z kierowcą samochodu służbowego,
który także ma pełny etat. Zmiany
mogą obniżyć koszty utrzymania
placówki. Zaproponowano, żeby
służbowego .forda transita" przekazać nieodpłatnie policji. Radbardzo dziwili

się

nym opozycji nie podobały się pokontrolne wnioski.
- Nie jestem przekonany, co do
tej kontroli. Nie sądzę , żeby zatrudnianie pracowników na umowy-zlecenia
było
dobrą
oszczędnością. Placówka ma
szansę promować region i to nie

dyrektor, a Komisja Rewizyjna zaakceptowała .

Pomoc przyjdzie z góry?
Radni zastanawiali się, kto jeszcze może pomóc muzeum. Na sesji byli parlamentarzyści poseł

Radni powia~ szydłowieckiego zgodnie ~erdzą,
że trzeba pomóc muzeum. Ale na postawione na sesji pytanie: "Czy ktoś ma jakąś receptę na rozwiąza
nie problemu?" - nikt nie odpowiedział...
Ministerstwo Kultury i nie władze
wojewódzkie, tylko my powinniś
my poradzić sobie z problemem mówił Marek Sokołowski, radny
.
Klubu AWS.
Jak twierdzi Maria Jost-Prześla
kowska, redukcja etatów jest już
rozpoczęta i zakończy się 1 lipca.
W muzeum pracować będzie 12
osób. Na jakich warunkach? - tego nie wiadomo. - Statut naszej
placówki nie pozwała nam zatrudniać mniej osób - oznajmiła pani

Danuta Grabowska i senator Zbigniew Gołąbek . - Zwracałam się z
prośbą do ministra kultury i dostałam po części zadowalającą odpowiedź - mówi Danuta Grabowska. - Warunkiem na dofinansowanie muzeum jest złożenie wniosku
do Zarządu Wojewódzkiego, aby w
przyszłym roku przy kształtowaniu
budżetu nie pominął szydłowiec
kiego muzeum. Taki wniosek musi
być najpierw rozpatrzony.
Jak się okazuje, podobny wniosek do Ministerstwa Kultury i

KOSZTOWNA SECESJA
nie rribte:Słu~yć Za ~iedtbę
.
Około 150' osób przyszłO"
w czwartek na pierwsze L uąałośię namó.wić Isilk4speqalispotkanie Klubu" ,;Kwa!'> •. stów, którzy będą prowadzić z;a- .
jęcia w siłowni , gimnastykę i aero-'"
dransowych Grubasów" w
. bik, chińską gimnastykęczitong.
Kielcach. Borykające się
Wreszcie osoby z nadwagą będą
samotnie z nadwagą komogły pójść na basen •Tęczy" po ' .
biety i kilku panów wreszgodzinie 20 w wybrane dni i nie .{
cie poczuli, że mają na kowstydzić się założenia kostiul)'lu.
kąpielowego . - Wiełe pań od lat
go liczyć . - Przez lata tonie pływało, bało się pokazać puczyłam samotną walkę z
blicznie ze swoją nadwagą, dlatemoją otyłością i Niem już,
go zamykały się w domów - mówi
że sama sobie z tym prowiceprezes klubu 'Urszula Cisak, ;
blemem nie poradzę - mó- Ważne , że osoby znadwagąjuż .
wiła prezes klubu Alina
nie same, ale w grupie zaczną '
Ziopaja. - Dlatego postanopracować nad sobą, będą mieć
wiłam założyć klub.
.
pomoc psychiczną, lekarską, teZainteresowanie spotkaniem
przerosło oczekiwania organiza-

torów. Sala restauracji "Czardasz" na osiedlu Sady w Kielcach okazała się za mała , by pomieścić wszystkich. Panie z
dużą uwagą wczytywały się w
propozycje zajęć fizyczn ych i terapeutycznych, zabrakło deklaracji członkowski ch, by zapisali
się do klubu wszyscy.•Kwadrans owych Grubasów" pozdrowili w
liście ma rszałek województwa
Józef Szczepańcz.yk i prezydent
Kielc Włodzi mierz Stępień,
życząc
uczestnikom
wytrwałości.

Klubowicze będą jednak musieli znależć nowe lokum dla swoich
potrzeb (restauracja "Czardasz"

,

.

rapeutyczną.

-

Będziemy

wyda-

wać swoją gazetkę , ale na swoją
działalność mUSimy mieć fundu-

sze. Jednak nikt nie da nam pieniędzy, jeśli nie będZiemy aktywni. Dlatego zachęcam wszystkich ,
klubowiczów do prac organi~a· :
cyjnych - namawiała prezes Alina ~
Ziopaja. - Już wkrótce złożymy w
sądzie pozew o ząrejestrowanie
Stowarzyszenia
Walki
z
Otyłością, to nam da osobowość
prawną i większe pole działania .
Cz.łonkowie klubu mogą już 8
czerwca na Sadach spotkać się ,
na dyskotece, 17 czelWca na
obiektach sportowych "Tęcza"
planowane jest ognisko integracyjne.
(AO)

Zarząd

Gminy Łopuszno chce pieniędzy od Strawczyna w przypadku,
gdy zdecyduje się przyłączyć do siebie wsie Piotrowiec,
Dobrzeszów i Podewsie
Partycypowanie w zadłużeniach i zwrot niebagatelnych
sum - takie warunki przedstawił Zarząd Gminy Łopuszno w
piśmie do Zarządu Gminy w Strawczynie w przypadku, gdy
Strawczyn zdecyduje się na przyjęcie trzech sołectw, które
opowiedziały się za oderwaniem od rodzimej gminy. Wszystko miało odbyć się bez przeszkód, tymczasem jest inaczej - żalą się mieszkańcy Piotrowca, Dobrzeszowa i Podewsia. Wójt 5trawczyna Tadeusz Tkaczyk nie chce komentować zaistniałej sytuacji.
Jak

już

informowaliśmy

na

łamach "

Echa Dnia", cztery sołec
twa : Piotrowiec, Dobrzeszów, Podewsie i Gnieżdziska chcą oderwać s ię od Łopuszna . Potwierdziły to konsultacje społeczne ,
które odbyły się 21 maja.
29 maja Zarząd Gminy w
Łopusznie wystosował pismo do
Zarządu Gminy w Strawczynie .
Poinformował w nim o wynikach
konsultacji oraz przedstawił warunki , jakie powinien spełnić
Strawczyn w przypadku, gdy zdecyduje się na przyjęcie trzech
sołectw. "Zarząd Gminy wraz z Kolegium Przewodniczącego Rady
Gminy w Łopusznie analizował
przebieg konsultacji społecznych i
jednocześnie wypracował nastę
pujące warunki w przypadku odejścia sqectw do Waszej Gminy:

- zwrot wartości wykonanego odwiertu studziennego wraz z
działką - około 100.000 zł,
- zwrot wartości opracowania
koncepcji wodociągowania wraz z
hydrofornią sołectw Dobrzeszów
Podewsie, Piotrowiec, Nowek -

30.000

zł,

- partycypację w zadłużeniach w
wyniku realizacji bieżących zadań
w tych miejscowościach : tj. zadań
inwestycyjnych oraz bieżącego
utrzymania placówek oświaty" czytamy w piśmie .
- Taka sytuacja krzyżuje nasze
plany. Kiedy zaczynaliśmy walczyć o lepsze władze , gminy zapewniały, że nie będą robić żad
nych problemów i uszanują naszą
decyzję· W tych dyskusjach bez.
przerwy powoływano się na zasady demokracji. Tymczasem reak-

cja władz jest zgoła odmienna - nie
kryją oburzenia mieszkańcy Piotrowca .
Czarno
widzimy
naszą
przyszłość - przyznają smutno
mieszkańcy Dobrzeszowa i Podewsia.
Mieszkańcy Piotrowca wysłali w
tej sprawie wyjaśnienie do
Zarządu Gminy w Strawczynie.
"Wieś Piotrowiec nigdy nie wchodz.iła i nie wchodzi w skład obwodu
szkolnego Dobrzeszów. Dlatego
nie możemy w żadnym stopniu ponosić kosztów zadłużenia związa
nych z realizacją zadań inwestycyjnych na tych terenach. Posiadamy sieć wodociągową zasilaną
z terytorium gminy Strawczyn. Nie
ponosimy żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją' bieżących zadań inwestycyjnych, gdyż na terenie naszego
sołectwa nie są prowadzone żad
ne prace inwestycyjne" - czytamy
we fragmencie.
Mieszkańcy Piotrowca zwrócili
się również do Zarządu Gminy
Łopuszno o uzyskanie informacji
dotyczących finansów i gospodarki ich sołectwa. - Wójt powiedział ,
że teraz nie ma czasu na wykonanie tych obliczeń . Podkreślił, że to
»racochłpnne ~a9anie ; ~elacjo-

Po i

nują oburzeni
trowca .
Wójt Łopuszna Jan s ta
Matuszczyk przyznał , że
smo do Zarządu Gminy w
czynie. - Przedstawiliśm y
pewne warunki. Nie są os
ne, podlegają negocjacji. W szym
ko zależy od tego, czy Stra W
je zaakceptuje. Na od u
oczekujemy do 7 czerwca · dwie

c

formował.

postęp

Wójt Strawczyna Tadeu '
czyk nie był skory do korr e
nia tego pisma. - Ta spraw
się zbyt kosztowna . W
działek będzie ona analiz
na posiedzeniu zarządu .
w nim udział delegacje Pio
Podewsia , Dobrzeszowa .

mln55 s

gmin pl
Słupia Ct

puIamośc

(658

.

brzoza (1
UŻytkaCh

wiedział.

- Na pewno zjawimy s ię na
dzeniu zarządu . Będzie i11!
czyć do końca - zadekl'
zgodnie
mieszkańcy
sołectw.

Zapytaliśmy wójta Matus l
czy warunki, jakie wypr
Zarząd Gminy i KolegiUi11
wodniczącego są zgod ne
wem. - Wydaje mi się, że t
powiedział.
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ECHO KIELECKIE

ERBE Y
ACZONE

o człowieku i naturze
Trzy nowe wystawy w kieleckim BWA
Obaj mają za sobą krótszy
lub dłuższy epizod kielecki.
Pierwszy spędził tu dzieciństwo i młodość, drogi
zdawał maturę w Liceum
im. Ściegiennego. Prace
dwóch twórców - Dariusza
Kowalskiego I Janusza Skiby od piątku moźna
oglądać w Galerii BWA
"Piwnice" w Kięl cach. W
sali wystawowej "Na Pię
trze" swoje obrazy pokazuJe córka Janusza Skiby -

l -

ndlujący

nagrobkowymi akcesoriami
ezradni wobec .cmentarnych hien

Bamara.

pochówku i zabierają stamtąd wieńce. Cmentarnych złodziei znamy
z widzenia. Widzimy, jak obserwująswoje ofiary, najczęściej starsze kobiety. Prosiliśmy policję i
Straż Miejską o częątsze patrole,
proponowaliśmy współpracę. I co?
- Samr ludzie złodziei wspierają .I nic - wyjaśniali handlowcy. - Stramówili handlowcy. - U nas ceny są
żnicy zainteresowani są tylko wrę
w miarę podobne. Jeśli wiązanka
czaniem mandatów za handel
w hurtowni kosztuje 2,8P zł, sprzejodłowym stroiszem, czepiają się ,
dajemy ją po 3 zł, mamy więc 20
czy nie przekroczyliśmy o centygroszy zysku na bukiecie. Nikogo
metry wyznaczonych miejsc, a jak
nie okradamy, nie nakładamy wyprzyszedł dzielnicowy, to postrasokich marż. A i tak są tacy, którzy
szył nas, że mamy mieć aktualne
kilka metrów od nas sprzedają o
rachunki za używanie wody i kopołowę taniej margerytki czy gerrzystanie z WC. Nawet nie wszedł
bery o dziwnie krótkich ogonkach,
na tereQ cmentarza. Bał się? - zaalbo pomalowane flamastrami lub
stanawiali się . - Kiedyś szedłem na
spryskane steal1!ną. Ludzie kugrób brata i sam złapałem złodzie
pują, choć widać , że to kradziony
ja, który wychodził z moją wiąza
towar. - Sam kilka dni temu ponką. Wezwałem policję. A ten
znałem własny wyrób na targowi- . chwilę posiedział w radiowozie i
sku - wtrącił jeden z handlujących.
został wypuszczony przez funkcjo- Robiłem na zamówienie duży
nariuszy. Zaraz potem sl(oczy! do
wieniec ze świeżych kwiatów,
mnie do bicia, obronili mFlie kolewzłąłem za niego 30 zł. Poznałem,
dzy - dodał rozgoryczony sprzeże ktoś chce go na bazarach
dawca.
sprzedać za 10 zł. Miał zbyt.
Handlowcy sprzed cmentarzy z
- Często wchodzi na cmentarz z
ul. Ściegiennego ~ejrzewają, że
pustymi rękami młoda para, albo
ich propozycja współpracy z polibabcia z wnuczkiem (bo i tak bycją znów skończy się niczym. Mają
wa), a wychodzą z wiązankami i
też prośbę do klientów, by nie kładli
siatką zniczy. Idą potem przed stana grobach najbliższych kradziodion .Błękitnych' i sprzedają swą
nych kwiatów, Zmarli na pewno by
zdobycz bez przeszkód. Są tacy,
sobie tego nie życzyli.
którZy chodzą na groby zaraz po
Agnieszka OGONEK

e możemy spokojnie handlować z winy złodziei. Kiedy
imy policję i Straż Miejską o pomoc, to sprawdza się
.... a nie tych, którzy przy stadionie "Błękitnych" oferują
nki za połoVię ceny - mówią handlowcy sprzed kieleccmentarza przy ul. Ściegiennego.
iu sprz~awców odwiedziło

sz1<QIę . plastyczną, później

stu-

diował w werszawskiej ASP. Na
wyt>tawie w ~Piwnicach' prezentu~ swoje rzeźby. krątąte wokół
czlowieka, jego tycie, radości I
lęki. Artysta lubuje się w formach
dynąmiCZhych.jego bohaterowie
zdają się pozostawać w ciągłym
ruchu. Wystarczy choćby spojrzeć na prace pt "Biegnący~ cz:y

"Stopniowanie·. Szczególnie ta
osłania w niezwykle plastyc:zny
spos.6b ukazufe proces tworzenia, narodzin nowego, Wyskakują~ 1:!JłQwy, jak' Atena z cza·
s.zkf Zeusa. postać, z 1<tór-ej z kolei rodzi się ~e.życie, przypomina nam
,tym. ±e .świat
wOkół nas nie stoi w miejscu. że
przeis\acza się, zmienia, dzieli
odwrotnie ~ łączy. Ta ty-

°

lun

wioJowoś'ć rzeźb Dariusza Kowalskiego ma w sobie coś z niepol<o. ju; który towarzyszy współcze

snemu człowiełrowi. Twórcazdaje
• się być otwarty na ró:tne techniki i
materiały, często

korzysta z mar...

muru

suchedniowskiego, lubuje
sit} w b{'ązie i granic/e. Warto do-

.'

Oariun Kowalski przy jednej ze swoich rzeźb.
dać, że

z powodzeniem realizuje

on zarówno formy kameralne, jal< r
dzieła pomnikowe {np.:pomnik więźniów politycznych na CmeAtarzu Bródnowskim

w

Warszawie

CZ!I rzeźba) .
Janusz Skiba - artysta grafiK, absolwent krakowskiej ASP o swoich niezwykle nastrojowych i osobistych grafikach mówi, że są to
prace inspirowane życiem jego
.najbli1;szych. Artysta zwra€a uwagę na kruchoŚĆ ludzkiej egzystencji, ulotność naszych radości.
Choć jego, prace ocierają ' się o

••

yros le
kupił

ponad milion sadzonek

s. zł wydało w tym roleckie starostwo na
sadzonek do zalesie1 hektarów lasów niepatbtwowych. Potrzeby są
znacznie większe,
m samych gruntów
j klasy, które powinny
zalesione, jest w naowiecie 26 tys. ha.

om

równaniu
z
rokiem
, kiedy to zalesiono zaleha, jest to i tak znaczny
W tym roku zakupiono 1
.
s. sadzonek. najwięcej do
g",," puszno, Daleszyce, Nowa
Słupia I Chmielnik. Największąpo
pulamością cieszyły się sosna
(658
. sztuk), dąb (149 tys.) i
brzoza (111 tys. sztuk). Na nieuźytkaCh na naszym terenie poja-

wa'

"E

wią się również świerki, modrzewie, jesiony, klony i kasztanowce.
Ogółem zalesiono 131 ha lasów
niepaństwowych. Koszt zakupu
sadzonek zamknął się w kwocie
170 tys. zł, a pieniądze pochodziły
z Funduszu Leśnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej oraz z
budżetu wojewody.
W przyszłym roku starostwo
chciałoby skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania zalesiania (np. ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej), bowiem
potrzeby w tym względzie są
ogromne. Samych ziem szóstej
klasy, które nie nadają się pod
uprawy i powinny być zalesione,
jest w powiecie kieleckim 26 tys.
ha, zaś gruntów klasy piątej - 60
tys. ha.
/nieb./

ŚPIJ KOCHANIE, NIE ŚPIJ
Słuchaj

Radia FaMa

WYGRAJ

ilety na koncert:

interesował się

~

.. c.x._;

MI:"

VAH & GORAN BREGOVIĆ
BĄDŹ CZUJNY!

KONKURSY NON STOP!

on bd (łzieciństwa ,

natura w jego pracach zdaje się
mieć walor terapeutyczny. To takie miejsĆ6, gdzie można odpocząć, oderwać śię.. -choćby

na

chwilę, od tego. co na co dzień zaprząta nasze myśli.
ł jeszcze słów kiJka o obrazach

córki Janusza Skiby - Barbary,
prezentówańych w galerii "Na Pię
trze", Rysowane ołówkiem, pisakami i malowane farbami wodnymi
przywodzą

na

myśl cały

nurt dziecięcej , trochę oaiwnej tw·
órczości , widórej światjesttak bardzo dobry I czysty. Oglądając prace 8a{bary Skiby wierzymy, że tak
rzeczywiście jest ole kolorowe obrazy, namalO'Nane przez niepełno
sprawną artystkę, są bardzo prawdziwe. Dobry pasterz prowadzi
swoje owce w bezpieczne miejsce, słońce rozjaśnia świat, a niebo jest tak bardzo błękitne .
Agata NIEBUDEK

Słucham

"Echo"

0·801 164 279

Autor grafik Janusz Skiba

Po iat

to jednak odnajduJemy w nich przesianie nie tylko artystyczne. A bez wątpienia j w ter
czysto formalnej matem twórca
ma wiele do powiedzenia, bowiem jego grafiki świadczą o doskonałym warsztacie twórczym.
Drugim, ulubionym tematem, tego
mieszkającego w Zielonej Górze
artysty jest przyroda . Pejzażem
abstrakcję,

obrazy

.. ,

,

Dariusz :i5owalslg jest kielazaninem..z pochodzenia. tu skończył

•

Koszmar arko aRia
Nie ma pieniędzy i nie ma gdzie budować
O konieczności budowy miejsc
do parkowania w Kielcach nikogo
nie trzeba przekonywać. Plany postawienia w kilku punktach miasta
parkingów
wielopoziomowych
Jicząjuż ok% 1O lat i żaden z nich
nie zostanie zrealizowany również
w tym roku . Kierowcy mogą liczyć
jedynie na reorganizację strefy
platnego postoju, ale od tego
miejsc parkingowych nie przybę
dzie.
W Kielcach zarejestrowanych
jest ok. 80 tysięcy samochodów.
W ciągu pięciu lat ich liczba zwięk
szyła się dwukrotnie. Niestety równie szybko nie przybywa miejsc
postojowych.
W śródmieściu od 10 lat nie
udało się wybudować żadnego

parkingu, ani zwykłego , ani wielopoziomowego. Kierowcy zostawiają więc wozy gdzie się da, lekceważąc znaki zakazu zatrzymywania się i postoju oraz nie bacząc
na utrudnienia, jakie stwarzają w
ruchu . W godzinach szczytu Straż
Miejska wystawia najwięcej mandatów w rejonie ulic: Dużej, Piotrkowskiej , Kapitulnej , Mickiewicza ,

Wesołej,

Leśnej, Żeromskiego,

przy Rynku oraz pl. Wolności. Plagą są kierowcy tarasujący autami wyjazdy na posesje - tłuma
czy rzecznik prasowy Straty Miejskiej w Kielcach Andrzej Wąsikow
ski.
- Więcej miejsc do parkowania
w ścisłym centrum nie będzie twierdzi po. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Stanisław Kamiński. - Układ ulic jest taki , że
nie da się zapewnić sprawnego
dojazdu i wyjazdu z ewentualnych parkingów. Inna sprawa, że
miasto nie ma pieniędzy na budowę parkingów wielopoziomowych .
W tegorocznych planach Miejskiego Zarządu Dróg jest budowa
tylko jednego parkingu - przy ulicy
Targowej, w pobliżu wieżowca .
Ten, kto w nim pracuje lub chce
załatwić sprawę w jednej z licznych firm mających tu siedziby,
wie, jak trudno znależć miejsce na
parkingu. Zdarza się , że w jego poszukiwaniu trzeba krążyć 20 minul. Po informacji w prasie o pianach budowy parkingu okazało

się , że

jedna z działek na gruncie
przewidzianym pod parking należy do osób prywatnych. - Musimy
zmienić projekt, ograniczyć liczbę
miejsc postojowych - mówi po. dyrektora MZD Stanisław Kamiński.
Mam nadzieję , że uda się wykonać inwestycję w tym roku .
W planie miejscowym przestrzennego zagospodarowania
miasta miejsca pod parkingi wielopoziomowe są wyznaczone mię
dzy innymi przy ulicy Piotrkowskiej
(tzw. trójkąt bermudzki), alei IX
Wieków Kielc przed Urzędem Wojewódzkim, ulicach: Seminaryjskiej i Żródłowej (na terenie placu
targowego), Wesołej (przed budynkiem , Nidy") oraz Solnej (dawne miasteczko ruchu drogowego).
- Od kiedy ja tu pracuję, nikt nie
pytał o warunki budowy parkingów
wielopoziomowych - informuje Jerzy Partyka, architekt miejski. Sam próbuję zainteresować inwestorów tym tematem. Obecnie
prowadzę rozmowy z dwiema firmami, jedna jesl z kapitałem niemieckim. Obie są zainteresowanie
sfinansowaniem budowy parkingu

wielopoziomowego, ale pod warunkiem, że inwestycja okaże się
rentowna. A to zależy od miasta,
bo ono musi zdyscyplinować kierowców, aby nie zostawiali samochodów w miejscach nie przeznaczonych do tego. A to nie jest
łatwe .

Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania są takZe na
kieleckich osiedlach. Po południu
kierowcy stawiają wozy na trawnikach i chodnikach. Niektóre
spółdzielnie mieszkaniowe chcą
wybudować parkingi. nawet wielopoziomowe, ale każdy pomysł jest
oprotestowywany przez mieszkańców. - Wydaliśmy pozwolenie na
budowę parkingu wielopoziomowego na Barwinku. Prawdopodobnie uda się zrealizować tę inwestycję . Mieliśmy wniosek także z "Domatora". ale tamtejsza Rada Osiedlowa sprzeciwiła się budowie i
spółdzi eln ia wycofała się z niej dodaje architekt miejski. - Ludzie
chcą wi ęcej parkingów, ale pod
oknami sąsiadów.
Agata KOWALCZYK
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owery dla

zwycięzców

,

Popołudnie

bezpieczeństwa

pod znakiem

"Niejeden rajdowiec ma już grobowiec" - to jedno z nagrodzonych haseł w konkursie "Bezpieczna Droga". W czwartk ' . k'
db ł'
t
.
k owe popoł u d Ole w par u mleJs Im o
y o Się uroczys e
wręczenie nagród wszystkim zwycięzcom. Do rąk autorów
najlepszych prac trafiły rowery, radiomagnetofony, walkmany, czek na zakup książek do biblioteki szkolnej oraz piłki do
koszykówki.
Jury miało nie lada kłopot z wybraniem najlepszych prac. Były
wśród nich maskotki ulubionego
policjanta, hasła i listy do kierowców. W skład komisji konkursowej
weszli przedstawiciele TUnŻ Nationale-Nederlanden Polska SA w
Kielcach i Komendy Wojewódzkiej
Policji oraz dziennikarze .Echa
Dnia· i " Słowa Ludu".
Jednym ze zwycięskich haseł został wierszyk Magdaleny Jesionek
ze SP nr 34 w Kielcach, która napi-

W wielu szkołach podstawO:'
"Y}'ch od były się w sobotę festyny
dla dzieci i ich rodzicóW.
SP nr 9 w Kielcach w org~niZa·
cji imprezy wsparło KCK .zame-

sala między innymi: .Kierowca pijany jest zawsze przegrany·. Drugi
rower trafił do pierwszoklasisty z
SP nr 28 Adasia Chromika, którego
jednąze złotych myśli było : .Niejeden rajdowiec ma już grobowiec".
- Hasła wymyśliłem sam, ale mama mi trochę pomogła - nieśmiało
wyjaśniał Adaś, trzymając zbyt duży jak dla niego rower.
W grupie najlepszego listu rowery otrzymali Klaudia Kluczyk ze SP
nr 18 w Kielcach oraz Albert

ruchu drogowego

Różycki, uczeń I klasy SP z

Masłowa II. Zwycięzca podsumowal: •. .. Niektórzy kierowcy, nie
zważając na złą drogę , jeżdżą jak
szaleni. ... Zimą,gdywrowachleży
śnieg , nie ma gdzie uciec przed takim szaleńcem . Jesieniąznów jest
woda, natomiast latem, gdy jest
sucho, ja do rowu nie ucieknę, bo
boję się żmij" . .
Klaudia Kluczyk napisała : . Ponieważ jestem twoim Aniołem
Stróżem i nazywam się "zwolnij",
piszę do ciebie (kierowco - przyp.
red.) ten list, którego mam nadzieję nigdy nie zapomnisz ....Podob-

nie jak ty, byłem kiedyś p
drogowym . ...Teraz płacę
szaleństwa drogowe
ziemi i staram się uchronić
przed tym samym·.
Nagrody wręczal i
Smożewska , dyrektor klelec~:leQ(;
Oddziału TUnŻ National
landen Polska SA,
ska-Brudek i Artur
przedstawiciele
Drogowego Komendy WOlew'ódl~
kiej Policji w Kielcach.
Nie odebrane nagrody
dostarczone zwycil~zcom

Nationale-Nederlanden
Ubezpieczenia

na

życie

o

Słodkie życie

bez cukrzycy

Zapraszamy mieszkańców Kielc
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Chorej na Cukrzycę oraz "Echo Dnia" zapraszają mieszkańców Kielc 1 O
czerwca na bezpłatne badania poziomu cukru we krwi i
konsultacje u diabetologów.
Na cukrzycę choruje co 10
mieszkaniec Ziemi - alarmujeWHO.
Badania poziomu cukru będą się
odbywały w godz. 8-13 w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul.
Wojska Polskiego w Kielcach. Z
wynikiem badania pacjenci mogą
przejść do namiotów, które będą
stały w parku miejskim, gdzie będą
przyjmowali lekarze diabetolodzy
z przychodni specjalistycznych,
konsultanci wojewódzcy i konsultanci Świętokrzyskiej Regionalnej
Kasy Chorych, która także patronuje akcji . Słodkie życie - bez cukrzycy". Konsultacje lekarskie
będą się odbywały w godz. 9-15. Zapraszamy osoby z grup ryzyka:
rodzin, w których są osoby chore
na cukrzycę typu I lub II, osoby
mające problemy z otyłością oraz
wszystkich, którzy po prostu chcą
się zbadać i sprawdzić, czy nie
grozi im cukrzyca - mówi Zofia
Łachut, prezes Świętokrzyskiego
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorej na Cukrzycę .
- Chcemy zapewnić
Imię

mieszkańcom naszego miasta
szybki dostęp do diagnostyki, wykryć nie ujawnione i nie leczone
przypadki cukrzycy, podnieść poziom wiedzy o cukrzycy u ludzi
zdrowych i chorych. Mamy nadzieję, że nasze badania pokażą. jaki
procent populacji naszego miasta
jest zagrożony cukrzycą i jak można im pomóc.
Według diabetologów, zwiększo
ne ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II (dotykającą głównie

dorosłych) mają:

- osoby

otyłe

tkanką tłuszczową przyrastającą

na brzuchu) i nadciśnieniem tętni
czym,
- po 50. roku życia to ryzyko
wzrasta dwukrotnie,
- osoby prowadzące nieruchliwy
tryb życia, wykonujące s iedzącą
pracę ,

- z dietą obfitującą w węglowoda
ny i tłuszcze, z małą ilością błonni
ka, surowych warzyw i owoców,
- jeśli w rodzinie jest już ktoś chory na cukrzycę typu II.
Drukowane przez cały tydzień w
naszej gazecie kupony należy zabrać z sobą na badania i wypełnić.
Wśród uczestników badań będzie
rozlosowany najnowocześniejszy
glukometr ufundowany przez firmę .Hand-Prod·.
W następnym odcinku wyjaśni
my, czym różnią się od siebie cukrzyca typu II i l, i jakie sąich objawy.
(I B)

i nazwisko ............................................................................. .

Wiek ........................... Waga ................... .
Czy w rodzinie jest chory na
TAK

.
(szczególnie z

NIE TYP I

Teraz AC, OC, NW
Naszym wyzwaniem są Twoje potrzeby. Dlatego somcxhody dostowae Citroena należq do najchętniej kupowanych aut wswojej klasie. Nasi
klielKi do<eniają ich nowoaesnośi i wyjątkowe walory użytkowe, a takie obsługę posprzedoinq na najwyższym poziomie. Natomiast
szeroka gama modeli sprawia, że każdy może wybrai auto wpełni spełniające iego oaekiwania.
Teraz kupując samO<hód dostoway Gtroina zrobisz świetny interes: pełen pokiet ubezpieaeń (AC,
OC, MW) otrzymasz - gratis! Dla profesionatJS1y istnieje tylko jedno dobre rozwiązanie - Gtroen.
POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ

IICIT-ROE·.N

Sprecyzowanie oferty w autoryzowanych salonach Gtroina. Oferta dolyay modeli Berłingo, Jumpy i Jumper zamówionych i .odebranych od 01.05
do 3O.06.2OOOr. Oferto nie moźe się łqayt zimyni pnIIIIO(jani. Ilość aut wołeróe opliaona.

cukrzycę?
.

TYP II

Poziom cukru we krwi... .................................... .
Ciśnienie tętnicze ............................................. .

Wskazania lekarza ........................................... .

ł-B00ATKOWA)

...-oWARAHCJA.

SALON C'TR09IĄ
ul. Karcz6wkowska 9
Kielce

n

70171
telJfax 368 44 55

tel. 0-41 368

Bezpłatna informacja o sieci dealerskiej: 0800

Dl.JNCAN
ul. Kielecka 90

Radom
tel. 0-48 331 39 61
fax 33ł 70.w
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MOTORYZAUA
1ió4936

MA MA MA MA MA ,,0001" Aktualnie auta powypadkowe, zniszczone kupię,
0601-617-279.
do6493\

Alufelgi , felgi stalowe, opony - raty.
Kielce, 041/362-20-06.

Alufelgi "Rial" opony - promocja,
041/331-09-35.
_ _ _ _....::"63'111

Auto komis Rob-Car. Auta krajowe, zachodnie, gotówka. raty, zamiana. Sprowadzamy na zamÓWienie: bezwypadkowe, powypadkowe, 041/303-22-28.
...tl97

Autoalarmy Aro, 041/362-30-45.
_ _ _ _ _...:
"4613

Autoalarmy - całodobowo,
041 /344-34-79.
,.1614

Autoalarmy, centralne zamki, blokady,
immobilisery, 041/343-80-06.
Wl:ma

Autoalarmy,
041/344-29-67.

głośniki ,

wzmacniacze,
]W26\\

Światowa prapremiera modelu "alfa 147"
"Alfa Romeo" zorganizuje światową prapremierę swojego nowego kompaktowego modelu, która odbędzie się
podczas 68 Międzynarodowego Salonu Samochodowego
w Turynie. Nowy model "alfa 147 hatchback" wejdzie do
sprzedaży pod koniec pażdziernika.
,Alfa 147" ma 4,16 m długości i
1,70 m szerokości. Przyjemny dla
oka, pełen tempęramentu , model
ten oferuje oSi ągi , bezpieczeństwo, wyposażenie i komfort porównywalne do modeli wyższej
klasy.
Samochód ten jest przeżnaczo
ny dla osób, które szukają modelu
kompaktowego, sportowego, o
atrakcyjnym design , silnej osobowości i najlepszej w tej kategorii
charakterystyce jazdy. Innymi
słowy, wielka-mała "alfa " jest zdolna zapewnić taką przyjemność
prowadzenia i pod różowania , jaka
stała się podstawą sukcesu ostatnich modeli tej marki.
"Alfa 147" jest naturalnym następcą poprzednich modeli "Alfa
Romeo" i jego styl przypomina i
rozwija motywy już nam znane .
Nowym cechom towarzyszą zatem tradycyjne, np. maska silnika
w kształcie V, która zwęża się pod

silnika i sportowemu charakterowi
samochodu.
Płyta
podłogowa wzoruje się na
płycie podłogowej . alfa 156"
(to znaczy, że model ten nie
jest kontynuacją modelu "alfa
145", ale zupełnie nowym samochodem o własnej charakterystyce). Sztywność skręca
nia nowego modelu jest taka
sama jak jego "starszych bra.,ci", podobnie system zawieszeń - podwójne wahacze
trójkątne z przodu i system
MacPherson z tyłu .
Poza tym "alfa 147" zapewnia
maksimum bezpieczeństwa
aktywnego i pasywnego. Jego
szybko reagujący system hamulcowy o dużej mocy jest wyposażony w ABS i wyszukane
systemy elektroniczne, które
. rozprowadzają siłę hamowania na przednie i tylne koła
(EBD), zmniejszają poślizg

Autogaz - montaż - Mahometańska 6,
041/361-36-31, 0606-324-054.

wewnętrznego ,

który pozwala
osobno r
lować
temperaturę
powiet
Oprócz tego system ten jest
sażony w czujniki kontrolUj
promieniowanie słoneczne ,
pień nagrzanta wnętrza pojaz
zanieczyszczenie. Zamonto
również dwuwarstwowy filtr
wietrza.
Zestaw wskażników to wi
funkcyjna tablica, która dosta
nam szeroki zakres informa
pokazuje godz i nę , datę , tem
turę na zewnątrz
ostrzega o
czalnej prędkośc i, o Istem«3cn'lr-_~--'
wiera system kontrolny
oraz komputer pokładowy.
Instalacja akustyczna w w
standard składa się z 05
głośników. Jest również d ostę
wysokiej klasy system Bose z I '
ściokanałowym wzmacniacze
aktywnym głośnikiem niskot
wym . .Alfa 147" może również
wyposażona w bogaty system
munikacyjny, składający się z t
fOr:1u, układu nawigacyjnego,
temu sterowania głosem oraz
lorowego ekranu TFT.
rowcy i

okll89

Autoalarmy Prestige, Space Car Audio. Promocja! 041/346-31-60.

Autoszyby "Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61-71. Radom, Warszawska 115,048/333-27-00. Szewce 39
k. Kielc, 041/ 346-52-05.
]W1373

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

~1371

Chłodnice samochodowe - sprzedaż,
041/331-05-12,0601-478-521.
1164920

"I

Ford - części zamienne. Górników Staszicowskich 15, 041/345-02-52.

...

]W16l0

I

MOTOART - tanio autoczęścI (zachodnioeuropejskie),041/344-85-25.

____ ._~-----...!6.!..~
Oleje i płyny wszystkich marek - sprzewymiana (smarowanie). Uwaga!
Również ciężarówki i autobusy. Konkurencyjne ceny. Kielce, Legnicka,
041/342-57-23, Poleska 34,369-25-99.
daż,

.,3979

Opony, felgi - prostowanie, renowacja.
Warszawska 170, 041/332-22-12.

Sklep auto-częśc i Peugeot, Renault,
Citroen, ul. Miła 3 Kielce, 041 /368-43-75.
"4841

Tachografy, legalizacja, zamiana, regeneracja, serwis. Zagnańska 84 (baza
PPKS),041/362-49-00.
"1631

To-Ya
samochodów
Kielce, Krakowska 285A
346-45-55,0601-503-133,
0604-78-92-21.

Wypożyczalnia

1164281

Wypożyczalnia samochodów całodo
bowo tanio, 041/362-06-20,
0602-279-016.
lo\

Wypożyczalnia

041 /346-47-50.

samochodów Quatro,

pasażerowi

przednimi światłami jak w pamięt
nym modelu .6C 2500 villa d'este"
z 1949 roku. Inny znajomy element to trzyczęściowy design
składający się z dwóch oddzielnych wlotów powietrza i poziomej
listwy do tablicy rejestracyjnej .
Nowy model "Alfa Romeo· bę
dzie wyposażony w trzy silniki
Twin Spark: 1,6 16 V 105 KM (77
kW), 1,6 16 V 120 KM (88 kW) o
dużej mocy i 2,016 V 150 KM (110
kW). Ten ostatni będzie dostępny
zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i ze skrzynią typu Selespeed o automatycznej zmianie
biegów i kontroli sprzęgła . Dodatkowo będzie montowany silnik
common rail diesel o zmiennej
geometrii łopatek 1,9 JTD 110 KM
(81 kW), który wejdzie do sprzedażywiosną2001 r. w wersji pojazdu
5-drzwiowej z manualną skrzynią
biegów.
Wszystkie cztery silniki mają
jedną wspólną cechę - zapewniają
bardzo dobre osiągi , między innymi dużą prędkość i znaczne przyspieszenie.
Zespoły mechaniczne zostały
zaprojektowane tak, aby odpowiadały zastosowanemu modelowi

koła w trakcie przyspieszenia (ASR),
regulują
moment
obrotowy hamowania,
kiedy
przekładamy
bieg
na niższy (MSR)
oraz kontrolują stateczność
dynamiczną pojazdu na
zakrętach (VDC).
W celu zabezpieczenia pasażerów w
razie zderzenia samochód jest wyposażony we wszystkie systemy dostęp
ne w modelach "Fiata", łącznie z sześcioma poduszkami
powietrznymi w wersji standard: dwie
czołowe, dwie boczne i dwie windowbags (poduszki
przy drzwiach bacznych).
.Alfa 147" ma bardzo bogate wyposażenie. Posiada dwuobszarowy system
kontroli środowiska
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Xsara"
ajlepsza
reklamie

ZAKŁAD

BDK-DAEWOO
LEASING

MECHANIKI POJAZDOWEJ
KIELCE, Ul. MAZURSKA 7

VTYLKD U NAS_

7% tanieJ

~ INTER-TEAM
Bezpośredni importer
części zamiennych do samochodów
osobowych i ciębrowych

Zaprasza

,

do nowootwartego punktu
hurtowej I detalicznej

sprzedaży

SYLWESTER TURKIEWICZ

wszystkie samochody DAEWOO

Kielce, ul. Piotrkowska 12
tel.lfax (041) 343-06-46

090 39 26 39. 0605 05 96 55

Kielce, ul. Oomaszowska 119

ZAKŁAD

Tel.Jfax 368 01 28

tel. (041) 344-28-49
tel. kom. 090 247 780

Hurtownia C%ynna ;

pn..pt 9- .1?.ob. 9"·13-

INFORMACJA-HAHDEL
USŁUGI.pRODUKCJA

oraz informaqe o <9oszeniach drobnych
z trzech ostatnich numerów •Echa Dnia·

~

TAI OGÓlJIOPOlSIA
INFORMACJA

GOSPODARCZA
94n
TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA
KIELCE

htlptlwww.tai.c:om.pI

Jury, w skład którego weszły
znane postacie z telewizji,
przedstawiciele ośrodków targowych oraz dziennikarze motoryzacyjni, postanowiło przyznać następujące nagrody:
Grand Prix dla firmy .Citroen
Polska· za film "Xsara PicassoRobot" , nagrodę specjalną dla
"Castrol Polska· za film .Castrol
GTX Magnatec', wyróżnienie
dla "Renault Polska· za film
.Clio MTV" oraz drugie wyróż
nienie dla Telewizji Polskiej za
zestaw filmów .Zwolnij, szkoda
życia".

KonkUrs .Och! Car" organizują
Targi Poznańskie we współpracy z .Astra TV
Studio·. Patronat medialny nad
tegoroczną edycją sprawowali:
"Rzeczpospolita",
Tygodnik
"Motor" oraz program .4x4".
Międzynarodowe

•

ZĄDZE

(GR)

KLIMATYZACJA GRATIS!

"Land Rover"
bok "Volvo"
o ejny zakup BMW AG
• ogłos~, iż w najbliższych
zostanie podpisane ostaporozumienie w sprawie
firmy .Land Rover' od
nu BMW AG za 3 mld euocjacje w tej sprawie są
zone w Londynie. Najpodobniej .Ford' od razu
zaplaci 2 mld euro, zaś pozostaly
1 mIR w późniejszym terminie.
Jak informował prezes . Forca- Nasser, firma nie zamierza
wiadać za obecne długi
.l.aIId Rovera'. Brytyjski producent jazdów terenowych posiada edną fabrykę oraz centrwa prOJektowe, w których za-

trudnia w sumie 8 tys. pracowników. • Ford" umieści markę ,Land
Rover" w gronie swoich eksklu·
zywnych marek, obok "Jaguara·,
.VoIvo', .Lincolna", . Merkurego·
oraz .Aston Martina·.
Zdaniem przedstawicieli amerykańskiego koncernu, pierwsze
zyski .Land Rover" przyniesie
dopiero po 2002 roku, przede
wszystkim dzięki obniżaniu
koszlów działalności firmy, która
będzie korzystać z sieci dystrybucji .Forda~, a w produkcji sa·
mochodów - z niektórych uniwersalnych podzespołów koncernu.
(GR)

'Poki~ruj

Wkrótce znów żar poleje SIę z nieba, a ulice zmle01ą SIę
w potoki wrzącej lawy. Wtedy, tylko klimatyzowane wnętrze
zapewni Ci komfort jazdy. W przypadku Vectry i Omegi nie
będzie Cię

to nic kosztować. Nie opieraj się pokusie. Odwiedź

najbliższego

dealera firmy Opel, zanim skończy się promocja.

DPELe

www.opeI.com.pl

ZAPRASZAMY
'Obręcki'

Sp.z

'Auto Plus' Sp.z 0.0.

0.0.

Kielce ul.Krakowska 285, ul.Pomorska 53
salon., komis (041)368- 10-25, części (041)346-47-80
pomoc drogowa 0601717 989, wypożyczalnia (041)368-13-94
serwis, stacja diagnostyczna (041)344-45-64
www.obrecki-opel.com.pl

Radom ul.Czarnieckiego 108
salon (048)360-98-26, serwis(048) 360-90-33
części(048)360-91-08, wypożyczalnia (048) 360 90 03

Koczwara s.c. 'Samko'
Stalowa Wola ul.Niezłomnych 29a
salon sprzedaży, komis, serwis. części i akcesoria
(015) 844-50-80. 844-50-81

'Auto Centrum Ostrowiec' Sp.z 0.0.

FH 'Biernat'

Ostrowiec Swiętokrzyski, ul.Samsonowicza 16
salon sprzedaży (041) 247-02-47
serwis, części i akcesoria (041) 247-04-00

Sandomierz ul.Mickiewicza 62
salon sprzedaży (015) 832-97-58 ,
serwis, części i akcesoria (015) 832-97-56
...:nn

swoim kredytem.
W naszym banku sam wybierasz warunki spłaty kredytu samochodowego, tak by były
naj korzystniejsze dla Ciebie. Możesz spłacać go przez 72 miesiące, a w trakcie spłaty
zamienić samochód na inny. Jeśli zgromadziłeś aęśt wartości auta, skorzystasz z uproszczonej procedury przyznawania kredytu. Więc weź taksówkę i spełnij swoje marzenie.

~' I BANK"PEKAO SA
Infolinia: 0-801

365

365, www.pekao.com.pl

5 czerwca 2000 r.
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"Karmar.n gamma"

OSTATNIE DNI NA DECYlJĘ
SAMOCHÓD NA RATY WWYJĄTKOWEJ OFERCIE

Do limuzyn i samochodów sportowych

DLA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH
Jeżeli nie posiadasz zdolności kredytowych, jesteś osobą nie posiadającą
stałych i odpowiednio wysokich dochodów lub czasowo pracujesz za granicą.
czy też uczysz się, studiujesz, lub jesteś emerytem, rencistą to możesz mieć
trudne do pokonania problemy z zaciągnięciem kredytu w banku i zakupem
nowego samochodu. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwan iom klientów
przygotowaliśmy wyjątkową ofertę,

z której

każdy będzie

mógl

skorzystać

i nabyć samochód pomijając kredyty.
W tej ofercie raty są nie oprocentowane, nie zapłacisz żadnych odsetek
i prowizji, nie potrzeba zaświadczeń o zarobkach ani poręczycieli.
Podpisanie umowy to minimum formalności. Wystarczy dowód osobisty
i I wplata tylko 3% wartości auta dużo mniej niż w innych ofertach ratalnych.
A najważniejsze jest to, że każdy będzie mógł teraz płacić nie
oprocentowane raty i jednocześnie obniżone o p%wę"! już od 163 zł
miesięcznie' - tego jeszcze nie bylo.
Na tych warunkach można nabyć bezpieczne, oszczędne konkurencyjne
cenowo samochody DAEWOO: MATIZA, LANOSA I NUBIRĘ (auta z 3-1etnim
bezpłatnym serwisem) oraz TICO I POLONEZA.
Oferta jest ściśle ograniczona, a te wyjątkowe warunki wymagają podjęcia
szybkiej decyzji na podpisanie promocyjnej umowy.
Dlatego zapraszamy do Salonu
ul. Sienkiewicza 44.

Sprzedaży

w Kielcach, Centrum Handlowe

"Tęcza",

Dodatkowo pierwsi klienci, którzy z.gloszą się w tych najbliższych dniach
otrzymają Preferencyjne Pakiety Ubezpieczeń OC, AC, NW oraz WCZASY
ZORBISEM.
Jeżeli chcesz mieć gwarancję skorzystania z tej specjalnej oferty zadzwoń
rezerwując bezpłatnie jednąz promocyjnych umów pod nr tel. (041) 344-14-30.
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"Kormoran gamma" należy do
marki
opon
"Kormoran",
cieszącej się zaufaniem polskich
kierowców. Jest to opona z indeksem prędkości V=240 km/h,
przeznaczona do samochodów
osobowych rozwijających duże
prędkości, która zapewnia optymalne właściwości jezdne oraz
wysoki komfort i bezpieczeństwo
jazdy. Opona produkowana jest
w trzech rozmiarach 195/65 R 15
91V, 205/65 R 15 94V i 195/50 R
15 82V. Planowane są kolejne
rozmiary tego ogumienia: 205/60
R 15 91V i 205/50 R 15 86V.
Konstruktorzy, którzy dostosowali oponę "kormoran gamma"
do potrzeb klientów, nadali nieco
inny kształt bieżnikowi ogumienia
serii 65 (przeznaczonej do mocnych, komfortowych limuzyn) w
porównaniu z oponą serii 50
(przeznaczoną do samochodów
usportowionych).
. Kormoran gamma" pozwala na
skrócenie drogi hamowania i poprawia kierowalność na mokrych
nawierzchniach, dzięki obwodowym i poprzecznym rowkom, od'- prowadzającym wodę spod kół
samochodu . Trzy szerokie i
głębokie rowki obwodowe pochłaniają warstwę wody, na którą
najechały
koła
samochodu .
Przez kilkadziesiąt rowków poprzecznych, rozszerzających się

We wrześniu
nowa "civic"

Tylko do 15 VI 2000 r.

S

.

rującego i pasażerów. Kierunkood środka bieżnika ku bokom
wy bieżnik "kormorana gamma",
opony, woda jest wypychana na
zapewniający dobrą kierowalność
zewnątrz . Sprawne odprowadzai stabilność jazdy oraz podkrenie wody potrzebne jest zwłasz
cza przy szybkiej jeździe, kiedy
ślający sportowy charakter samokontakt opony z podłożem jest
chodu, jest wykonany ze specjalnej gumy. Pozwala ona na utrzybardzo krótki. Rowki odprowamanie odpowiednich cech bieżni
dzające wodę w "kormoran gamma" sprawiają, że koła samochoka w wysokiej temperaturze, do
du nie tracą kontaktu z podłożem
której opona może nagrzać się
w czasie deszczu.
podczas szybkiej jazdy.
IGR!
Zaokrąglenie
barków
opony "kormoran gamma" pozwala na zmniejszenie zakłóceń stabilnoSCI
samochodu,
powstających przy szybkiej
jeździe po nierównych
nawierzchniach. Ta cecha konstrukcji opony
. kormoran gamma" przydatna jest zwłaszcza na
polskich drogach.
Konstruktorzy
opon
"kormoran gamma· zadbali o podniesienie komfortu jazdy przez zmniejszenie
hałasu,
powstającego przy zetknię
ciu się rozpędzonej opony
z nawierzchnią. Zastosowanie różnej wielkości
klocków bieżnika pozwoliło na stłumienie hałasu,
"Kormoran gamma" to opona z indekktóry podczas długiej jaz- sem prędkości V=240 km/h, przeznady z dużą prędkością wy- czona do samochodów osobowych
wołuje zmęczenie kie- rozwijających duże prędkości.
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Ciekawostka "Renault" w Poznaniu

bał

gc

mu
DZI

Najoardziej kosmiczne stoisko W trakcie Poznań Moto
Show miała firma "Renault Polska". Oprócz pełnej gamy samochodów osobowych oferowanych na polskim rynku, firma pokazała kilka samochodów studyjnych, które kreślą wizję koncernu na najbliższą przyszłość .

Oferta specjalna
CLIO:

RABAT 4,000 ZŁ
KANGOO:

BBOA OF 22010208
CBOS OF 21322910
CBOA OF 21685359

KCOA AF 21431147
KCOA AF 22368360
KCOA AF 22368349
KCOA AF 22117872
KCOH AF 20190242

MEGANE:
BA04 05 21009542
BA040519980128
BAOW 05 22069469
BAOW 05 22117875
BAOW 05 22069586
BAOW 05 21950369

RABAT 5,000
SCENIC:

CLASSIC:

ZŁ

JA1B 0521174851
JA04 B5 22180938
JA04 B5 22180921
JAl B 05 21923783

LAGUNA:
8564 OE 21176852

LAOW 05 22292451
LAOW 05 21176857
LAOW 05 19789968

LAGUNA KOMBI:
K56G 0521968813
K564 05 21998887

Odbiór natychmiastowy
"OFION" Sp. z 0.0.

"IKAR" Z. Urbański P.P.U.H.

25-323 Kielce, uJ. Manifestu Lipcowego 14
teJ. (041) 362-66-06, fax (041) 362-66-11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Słonecme 41
tel. 247-52-51 , teJ./fax247-52-53

25-705 Kielce, ul. Krakowska 220
Salon, serwis: (041) 368-44-23,368-46-70
Godziny otwarcia: 8-20,
soboty: 8-16, niedziele: 10-14

Jednym z takich ciekawych aut był
model.pangea". Pojazd składa się
z dwóch zintegrowanych z sobą
części - członu załogowego i przyczepy. Pierwsza zapewnia wygodne warunki pracy zarówno
kierowcy, jak i dwóm naukowcom,
z których jeden może stale kontrolować multimedialny zestaw
odczytu czujników, przesyłan i a
danych i telewizyjnego nadzoru
przestrzeni wokół samochodu .
Aby ułatwić dostęp do tak wielu
urządzeń zamontowanych w czę
ści laboratoryjnej członu załogo
wego, foteł badacza porusza się
po specjalnych szynach i może
zmieniać swoje położenie w kilku
płaszczyznach.
Elektronicznie
kontrolowane zawieszenie fotela

pozwala na wykonywanie pracy
nawet podczas pokonywania
uciążliwych przeszkód terenowych. Drugi człon zestawu . pangea" to przyczepa, w której zamontowano zbiornik paliwa , turbinę gazową z generatorem prądu
elektrycznego , zestaw akumulatorów, zbiornik na wodę , antenę i
nadajnik satelitarnego systemu
łączności, a także schowki na
przenośne elementy aparatury
badawczej . Przyczepa połączona
jest z członem załogowym specjalnym złączem , automatycznie
ustalającym odległość między pojazdami i ich wzajemne położe
nie. Rozwiązanie to pozwala
osiągnąć maksymalną stabilność

w czasie jazdy po

bezdrożach .

. Pangea" ma napęd hybry
wy. W każdym kole cz ł on
załogoweg o zamontowan o.
nik elektryczny, zasilany z a'
mulatorów bądź z g~ne rat
napędzanego turbiną gazo
(lub z obu źródeł jednocze Ś ni
Aby maksymalnie ogran ie
zaniecz.yszczanie środo wIs
turbina zasilana jest mieszan
gazu propan-butan, któr
spalanie odbywa się w optyll"
nych warunkach , okreś lo n
przez komputer sterujący ca
układem napędowym . .
"Pangea" to nie tylko wizja f
rystycznego pojazdu dla
ukowców, lecz także proj ekt
wersalnego
samoch
przyszłości , w którym harmo1l'
nie można łączyć komfort ja
pasażerów z potrzebami prt
wozowymi małych przed
biorstw.
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ewniej na
stem
r.'rze.
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napędu

na cztery

koła

śliskim

w "trójkach"

II

W" będzie oferować w modelach serii ,,3" kolejny elet dodatkowego wyposażenia: napęd na cztery koła.

Ze

stałym

to

irmy

[dno.
tkic

no·

elementy

sterujące, powiązane

z

sobą, zostały tak zmodyfikowane,
aby zapewnić maksimum trakcji przy
jednocześnie

przekazywaniem nana cztery kola z początku ofee będą limuzyna i "touring" z
m, rzędowym, sześciocylin
m silnikiem 3,0. System poiony jest klasycznych blokad
anizmów różnicowych; ich
ie spełniają układy elektron
e hamujące ślizgające się
kolo Polecenia wydawane są
zmodyfikowany dla potrzeb
u czterech kół system "DyStability Control", w skrócie
Stały napęd czterech kół
sza możliwości poruszania
mochodem po śniegu, lodzie
ierzchniach nie utwardzoczyli wszędzie tam, gdzie
podczas przyspieszania są
sze niż w przypadku napę
a tylko jednej osi. Jednocześnie trójki" z napędem na cztery
kola ie ustępują .zwykłym" modełom pod względem dynamiki i
. ci kierowania.
nym zewnętrznym znakiem
znawczym auta napędzane
cztery kola jest literka "x" w
zeniu modelu na pokrywie
nika. Technologia napędu
h kół w "BMW 3" pochodzi z

modelu .)(5". W warunkach nonmalnych 62 proc. siły napędowej przekazywane jest na kola tylne, a 38
proc. na przednie. Według BMW,
zastosowanie takiego nierównego
podziału ma zapewnić zminimalizowanie wpływu napędu na kierowanie autem oraz zachować typowe
dla pojazdów tej marki zachowanie
na drodze. Aby zapewnić przeniesienie przez przednie zawieszenie
większych SK wynikających z napę
du, zostało ono na nowo zwymiarowane. Zasada konstrukcji z kolumnami amortyzowanymi pozostała
przy tym ta sama. Tylne zawieszenie pozostało nie zmienione.
Wybrana konstrukcja zapewnia
stosunkowo duży kąt skrętu przednich kół, a co za tym idzie średnicę
zawracania 10,9 metra. Siły oporu
na kierownicy są, według BMW, nieznaczne. Sterowaniem napędu na
~ery kola zajmują się układy elektroniczne znane z wersji napędza
nych tylko na oś tylną. Są to: ABS,
układ kontroli trakcji ASC T oraz
DSC. DSC zapewnia stabilizację pojazdu względem osi pionowej. W celu przystosowania do współpracy z
napędem czterech kół, pojedyncze

jak najwyższej stabiljazdy. ,Automatic Differential
Brake', w skrócie AOB-X, to nazwa
dodatkowego systemu, niezbędne
go do spełnienia powyższych
założeń . System napędu na cztery
kola w codziennej eksploatacji ma
pozostać bez wpływu na dynamikę i
koszty. Niska masa dodatkowych
elementów, wynosząca 90 kg oraz
niewielkie tarcie w mechanizmach
kompensowane są nieco krótszym
niż w autach napędzanych tylko na
kola tylne przełożeniem tylnego m0stu. Prędkość maksymalna w porównaniu do limuzyny 330i spada z
250 do 247 km/h. Czasy przyspieszania 0-1 00 km/h oraz 80-120 km/h
są w przypadku napędu na cztery
kola tylko o 0,1 sekundy dłuższe .
(GR)
ności

;!GR

duszki powietrzne "Delphi"
łphi Automotive Systems
isała kilka kontraktów z

swagenem# i "Opiern" na
wę poduszek powietrz. Po raz pierwszy .Delphi"
ie konstruować i produkoużą liczbę ogólnych systepoduszek powietrznych w
ie.
phi" będzie
eż dostarczać
przednie
zki
dla
przyszłego, global go progra"Opla".

tal, w Niemczech. Kontrakt z
"Volkswagenem"
dotyczy
przyszłego globalnego programu poduszek powietrznych, którego szczegóły nie mogą być na
razie ujawnione.

IGRJ

MISS LATA 2000
zł
w wojej kla ie, podu zka powietrzna w tandardzie.

Siena 75 EL - 28 700
Największy bagażnik

Siena 75 HL - 32 300 zł
Siena 100 16v HL - 36700
Wypo

ażenie

wy

tępujące

w wer

~i

zł

EL oraz dodatkowo: wspomaganie kierownicy,

reflektory przeciwmgielne, elektrycznie podno zone zyby, centralny zamek, reg,ulowana kierownica,
zderzaki w kolorze nadwozia.

Gwarancja 8 lat na

perforację

nadwozia i 3 lata na lakier.

Instalacja gazowa montowana 'na życzenie - 2 500 zł
www.fiat.com.pl

Infolinia 0801191919

Ofert..'1 obejmuje modde do ' tępne li po zczeg6łnych dealer6w
i nie można jej łączyć z innymi promocjami.

INICJATYWA DEALERÓW FIATA.
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SPRZEDAŻ MEBLI
~ WSZYSTKIE
ASORTYMENTY. EKSPOZYCJE 6000 m'

DEKm
~ DEK

DEK KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33, tel. 33 181 86
KielCE, OLSZEWSKIEGO 9 , tel. 34 501 72
CZYNNE 7 DNI W TYGODNIU

TAK ! ~9.a~r~t.

~

~ r:.'!~!!~r.:ifiT/7!
URZĄD

KIELCE
UL. TARGOWA 18
tel. 343-06-21

MIEJSKI W RADOMIU

ogłasza

konkurs na stanowisko:

KIEROWNIKA REFEJlATU
ARCHITEKTURY WWYDZIALE
ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO
WRADOMIU.

e-mail: brio@echo-dnia.com.pl
www.echo-dnia.com.pl

Zarząd

Jesteśmy znaną i dynamicznie rozwijającą się polską sieCią
supermarketów. Do dnia dzisiejszego otworzyliśmy 26 supermarketów,
a w kolejnych latach liczbę tę zwielokrotnimy. Nasze sklepy działają
m.in. w Kielcach, Sosnowcu, Bytomiu, Lublinie, Łodzi, Częstochowi e,
Stalowej Woli, Starachowicach, Jędrzejowie , Łęcznej , Busku-Zdroju.
Chełmie i Mielcu, Żywcu, Tarnobrzegu i Bochni.
W naszym zespole pracują ludzie młodzi, zorientowani na osiągnięCie
sukcesu i rozwój zawodowy.
W związku z dalszą ekspansją. do supermarketu w Kielcach
poszukujemy osób na stanowisko:

KASJER - SPRZEDAWCA
Od idealnego kandydata/kandydatki oczekujemy:
- doświadczen i a w pracy na podobnym stanowisku
- dyspozycyjności , zaangażowania i umiejętności pracy w stresie
- wiek powyżej 30 lat
W zamian za zaangażowanie oferujemy:
- stabilną i ciekawą pracę
- profesjonalne szkolenia
- wynagrodzen ie adekwatne do wkładu pracy
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod adres:

Gminy w Gozdzie

Lider Market S.A.

Wymagania:
* wykształcenie wyższe

ogłasza

architektonic2ne,

• uprawnienia budowlane do projektowania,
•

znajomość

•

staż

•

zdolnoścI

•

umiejętność

•

erv

REKLAMA
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prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych do
kodeksu postępowania administracyjnego oraz zagadnień z zakresu przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego,
pracy min. 8 lat,
organizacyjne,
kierowania

zespołem,

odpowiedzialność i dyspozycyjność.

zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
powyższych wymagań prosimy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Oferty

Urząd

Miejski w Radomiu
Wydział Organizacyjny
pokój nr 111, ul. Kilińskiego 30
26-600 Radom.

.

Dział szkoleń

przetarg nieograniczony

NA WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU PUBUCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODGÓRZE.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Goździe w sali 105 - 20
czerwca 2000 r. o godz. 10.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moźna odebrać
w Urzędzie Gminy w Goździe , 26-634 Gózd, ul. Radomska 7, pokój nr
102.
Cena specyfikacji 20 zł.
Specyfikacja zawiera konieczne do wypełnienia formularze .
Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, w pokoju 112 do 20 czerwca 2000 r. do godz.

ul. Zbożowa 21
25-416 Kielce
Proszę o umieszczenie na CV zgody na zatrzymanie dokumentów i danych osobowydl
w Banku Kadr służącym jedynie do celów rekrutacyjnych Lider Market S.A (zgodni,
z Uslawąz dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami. Nadesianych
dokumentów nie zwracamy.

9.
Informacji o przetargu udziela Referat Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, tel. 320-20-34 w godz. 8-15.
W przetargu mogą wziąć udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 spełn iaj ący warunki zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych.
Im3/11

1388'/11

"

i ORUK4RNI.

rozpoczęcia pierwszej pracy objętej obowiązkowym ubezpieczeniem
społecznym musi Ci wystarczyć na wybór funduszu emerytalnego.

dni od momentu

Zaufai faktom i wybierz AlG PTE S.A.
Czytelnicy "GAZETY UBEZPIECZENIOWEJ" uznali naszą ofertę
za najlepszą (wyniki ankiety zostały ogłoszone w grudniu 1999 r.);
Zajęliśmy

I miejsce w rankingu opracowanym przez niezależnych ekspert6w,
opublikowanym w "RZECZPOSPOUTEJ" 14 września 1999 r.;

Miesięcznik "TWÓJ PIENIĄDZ" wyróżnił nas .,zŁOTĄ SKARBONKĄ 1999"
za połączenie dobrej jakości usług z niskimi opłatami.

Koncentruj się na swojej pracy my skoncentrujemy się na Twoiej emeryturze.
Ampłico

Uf. SA

w

m Life

;.st okcJor,anuszem AlG PTE SA
(

REKLAMA
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~.~·sław

Dobrowolski i Synowie s.c.
Wadowice Górne 93 k. Mielca

za/rudni od 1

wrze~nia

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE

2000 r.

NOWY SKLEP
KIELCE, Ul. JESIONOWA, TEL 0605 312 488

Gimnazjum
W Klimontowie nauczycieli:
języka angielskiego,
języka niemieckiego.
W

poszukuje

ecią

&~lliU@1J

Wójt Gminy
Klimontów

Zakład Mięsny

.

17

Warunki pracy
do uzgodnienia.

,tów,
3lają

13904/U

przedstawiciela handlowego
na terenie Radomia i okolic.

,wie,
roju
ęcie

STACJA OBSŁUGI SAMOCHODÓW
AGENCJI ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI Sp. Z 0.0,
W Radomiu, ul. Starowolska 13a
tel. 442-25, 362-02-80

aganejest:
ykształcenie wyższe

~sie

peraty~ność

lub

średnie

z praktyką,

oferuje usługi w godz. 7,30-21.30 w następującym
zakresie:
... BADANIE TECHNICZNE POJAZDÓW (przeglądy
rejestracyjne) - linia diagnostyczna firmy BEISSBARTH

i łatwość w nawiązywaniu

ontaktów,

"'NAPRA~SAMOCHODÓW

miejętność

... AUTOMYJNIA (szybko i solidnie)
... PARKING STRZEZONY (24 h)
... LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW (montaż)
... SERWIS OGUMIENIA (sprzedaż, wymiana,
komputerowe wyważanie)

pozyskiwania nowych klientów,

.. obra znajomość obszaru ,
ejętność
ajomość

KIELCE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 242 (BUKÓWKA)
TEL. (041) 317-45-75

prowadzenia prezentacji handlowych,

~

i

rynku oraz konkurencji,

iejętność

dokonywania sprzedaży.
WSCHODNI BANK CUKROWNICTWA S.A.
w Lublinie
13911/U

LASY MINUYE
WCZASY W GRECJI
23.06.-7.07.2000 r.
CENA 00 880 zł
DZIECI DO 12 LAT 50% ZNIżKI

PARYŻ 6-11.06.2000 r. - 790 zł
~ B.P. łYSOGÓRY

~

\W 1S-501Iieke,lLSiel1kiewiaa14
•
te!. +434136.30-11, 36.14-14, 343-10.48, fax 36~14

lokaty wakacyjne*

SPRĘŻARKI
wraz z wyposażeniem dodatkowym

-15,r/Q
1
Q
Zlie iące •15,2 k·
3miesi CI ·15,5%
I

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące łirmy LOCTITE
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki si/owej
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki
Zapraszamv
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne
wgodz, 7·15
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki

BeST

stołowe

IP'"
I~

00 Ahold Polska
jeden z największych operatorów sieci sklepów spożywczych w Polsce,
dynamiczny koncern z kapitałem holenderskim,
działający W 17 krajach na 4 kontynentach,
obsługujący ponad 20 mln klientów tygodniowo

g

PNEUMATIC f.p
25·729 Kielce,
ul. UrzędnIcza 16
tet. 345·04-57, tel./fax 345-24·n

- urządzenia do piaskowania
- agregaty prądotwórcze

c:a:. lHIAN1l'lF.om
_ __

okna

Drewniane PCV
Drzwi drewniane

Produkcja, sprzedaż,

montaż

ł

...

Biuro Handlowe:
25.c03 KIELCE

ul. Wapólna 1015
....._1!l ...... ,...

I

stałe o procentowan ie w skal i roku
minimalna kwota lokaty 1000 zł

FILIA RADOM ul. Słowackiego 15, tel. 340-29-29 do 31

tel~ ~:~:= ~ ~~

poszukuje do hipermarketu HYPERNOVA w Radomiu kandydatów
na stanowisko:

INFORMATYK
Nr Ref. KO/lNF/ROOO
Od idealnego kandydata oczekujemy:
wykształcenia wyższego kierunkowego lub średniego z praktyką w zawodzie
• znajomości zagadnień związanych z administracją systemami
operacyjnymi DOS, WIN 95, WIN NT, LlNUX, UNIX
• znajomości sprzętu komputerowego i akcesoriów
• znajomości zagadnień związanych z administracją sieci LAN/WAN
odstawowej znajomości języka programowania, np. C, TP, VB lub MS Access
• podstawowej znajomości języka angielskiego
• komunikatywności i obowiązkowości .
Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i możliwość rozwoju .
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert pracy
t motywacyjny, CV, 1 zdjęcie) z podanym numerem referencyjnym na adres:

Ahold Polska
Hip.rmark.t HYPERNOYA
ul. Żółkiewskiego 4
26-600 Radom
Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie w liście motywacyjnym klauzuli
o następującej treści:
•

raźam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
ezbędnych do rearlZacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O Ochronie
Danych Osobowych, Dz.U.Nr 133 poz.883)".

Gwarantujemy Państwu p&łną dyskrecję.

HURTOWNIA

feJ Husqvarna
~~'1 ,t.t~ kt.t1'iCti
,v. lfI'IkAf~A'''~?
I'OItH
MOC
l ...................
GNA
........... -.l. .....................
- ..............
-

~ODfl

I

,, ~,

i
235R i 36,3cm' i 1,8 KM i 1549 zl
240R i 4O,2cm' l 2,4 KM i 1799 zł
245R i 44,3cm' i 2,7 KM ! 2019 zł-

232R i JO,8cm' 1,5 KM ! 1249;d
I

•

:

promoq;a!

~
})"ilflłtA, etłt~!
250R ; 48,7cm'

i 2,9 KM i 2499 zł
www . husqv4rna . com . pł

Zapraszamy do punktów handlowo-serwisowych
-

Zdn!F -
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* ŚCIENNYCH
... PODŁOGOWYCH
DREWMEX
Kielce, ul. Urzędnicza 30
teL/fax 36849-30

~

~

KREOffi

~ be~t- GOTÓWKOWE
• gotówka w ciągu 3 dni
• atrakcyjne
oprocentowanie
• wysoka kwota
bez poręczycieli
RADOM, ul. Żeromskiego 37
tel. (048) 362-22-65

Agencja Reklamowa
poszukuje kobiet,
mężczyzn, młodzież i dzieci
w celu zatrudnienia
w charakterze modeli,
fotomodeli, statystów.

Fotoofertę kierować:

00-956 Warszawa 10,

skr. poczt. 2

=

Info: (022) 622-51-34

~
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AKCYZA

BRITISH A MERICAN
TOBACCO
POLSKA
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ECHO KIELECKIE

DZY

bileusz

IZ

Najpiękniejsze pieśni żydowskie

mOFządu
-...,

rawicy uroczysta sesja

I

L

I

w KCK

nym i aktorem. To jego zasługą
Piątkowy koncert filharmoników
jest, że muzyka żydowska-klez
kieleckich pozostanie na długo w
pamięci widowni Kieleckiego Cenmerska po prostu żyje . W Kielcach
trum Kultury. W wieczorze zorgamistrz Kozłowski zaprezentował
nizowanym z okazji 35-lecia Poliprogram .Rodzynki z migdałami· ,
techniki Świętokrzyskiej znalazły
złożony z pieśni żydowskich śpie
się najpiękniejsze, pełne liryzmu i
wanych w językach jidysz i polspecyficznego humoru pieśni i pioskim. Liryczne, pełne niepowtasenki żydowskie oraz utwory Bru- ~ rzalnego uroku i humoru. Soliści cha, Mendelssohna i MusorgskieRenata Świerczyńska, Marta Bigo. Wystąpiły orkiestra Filharmonii
Świętokrzyskiej pod dyrekcją Szymona KawalIi oraz Chór Politechniki Świętokrzyskiej, przygotowany przez Małgorzatę Bana-

zoń, Katarzyna Jamróz, Katarzyna Zielińska , Andrzej Róg - wnieśli

na

scenę urodę, wdzięk

i eleganMistrz Kozłowski wystąpił nie
tylko w roli pianisty, dyrygenta, ale
też znakomicie bawił publiczność.
Po wirtuozowsku wykonała partie
solowe młoda, utalentowana
skrzypaczka Joanna Kawalla, studiująca podyplomowo u światowej
cję.

sławy skrzypka prof. Walerego Klimowa w Niemczech.
- Jestem ogromnie wzruszona i
dziękuję za ten piękny koncert.
Czuję, że po dzisiejszym wieczorze będę zdrowsza - słowa te
skierowała do Leopolda Kozłow
skiego pani siedząca w wózku inwalidzkim.
Danuta PAROL

sińską-Barszcz.

- Koncerty organizowane przez
to już tradycja. Dobrze oderwać się od laboratoriów,
sal wykładowych i spotkać, aby
posłuchać dobrej muzyki - powiedział , witając zebranych, prof.
Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej. - 'Chcemy być nie tylko kuźnią kadr technicznych, ale i kształcić ludzi wrażliwych na sztukę. Miło mi, że dziś
spotykamy się z przedstawicielami innych kieleckich uczelni. Jenaszą uczelnię

steśmy jedną rodziną.
Postacią, która skupiła uwagę,
był Leopold Kozłowski - kompozy-

żadnej infrastruktury, mówił o
rozbudowie szkół, budowie
oczyszczalni ścieków, która zapoczątkowała powstawanie na
tym terenie zakładów przemysłowych . Wójt podziękował
radnym za wieloletnią współpra

tor, dyrygent, pianista znany na
świecie jako ostatni autentyczny
klezmer Galicji. Napisał muzykę
do filmów jak m.in .•Wichry wojny",
.Lista Schindlera". W filmie Spielberga był konsultantem muzycz-

Fot. A Piekarski

Leopold Kozłowski z Szymonem

Kawal/ą.

cę·

Po sesji goście udali się do siedziby Szkoły Podstawowej w
Brzezinach. gdzie Juliusz Braun
odsłonił tablicę, upamiętniającą
wykłady swojego ojca - profeso-

ra Juliusza Brauna, które 19 lat
temu miały miejsce w tej placówMOrA\AIIf'\!

ce.

Marian Buras,

tę funkcję już trzecią
opowiadał

o
w
Przypomniał, że na
lat dziewięćdziesiątych
gminy nie było prawie
samorządności

.

'

Po oficjalnych uroczystościach

w muszli koncertowej w Morawicy

odbył się

festyn.

INIKAI .

101

,
swoje, a sąsiedzi 'swoje
ż postawiono zbyt

naszego budynku,
"'.elraoclnie z przepisami '. . . . . .:11 małżeństwo miesz~aII_ w domu przy ulicy
Polskiego 265 w
'~W_:h - Murek przy nim
nielegalnie -

kich przypadkach procedura pojest następująca: najpierw nakazujemy w wyznaczonym czasie uprzątnąć gruz, jeśli to
nie skutkuje, wystawiamy mandat.
Gdy właściciel nadal nie robi
porządku , kierujemy wniosek do
kolegium. Nie ma w tym żadnej
dyskryminacji - mówi.
Garaże obok posesji podlegają
miastu. - Nie mieliśmy zgłoszenia
o tym, żeby czyjaś działka została
naruszona - twierdzi Jan Żołądek z

stępowania

Wydziału Nieruchomości Urzędu

Miasta w Kielcach. - Byłoby lepiej,
gdyby państwo najpierw zgłosili to
nam, zamiast dzwonić do gazetystwierdza.
- Sprawę budowy ogrodzenia badali nasi inspektorzy i nie wykryli
nieprawidłowości
informuje
Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. - Jeśli
ogrodzenie znajduje się między
prywatnymi posesjami, sprawę
załatwiają między sobą ich właści
ciele na drodze postępowania cywilnego. Jeżeli jest budowane od
strony ulic lub placów, potrzebne
jest tylko zgłoszenie, a w tym przypadku zostało ono złożone - wyjaśnia.

ICleś}

MinllNllna kwota Iobty: 10000 zł.
Oprocentowanie lokat w skali roku.
Lokaty ~ w.
Oddział w Kielcach, ul. Jagiellońska 109, tel. (041) 366 0337, 366 0 1 62
• Oddział w Kielcach, ul. Bodzentyńska 32/40, teł. (041) 368 15 15,
368 1502
Rlia w Ostrowcu ~m, os. Ogrody 10 a, tel. (041) 266 51 66, 266 50 02.

5 czerwca 2000 r.

INFORMATOR

PONIEDZIALEK

Pogotowie Policyjne - 997

TEATRY I 'KINA
- tel. 34-475-00; dzień wolny.

~ 1LiA "Kubuś"
- tel. 368-02-93: "Niebieski pieseILg. 9, lI .

•

,.Romantica"

- ul. Gzamowska 17, teł. 3'66-~7-19 ; OOlBY
DIGITAL - Surround EX: TANI PONIEDZIAŁEK. bilety w cenie 10 zl . •Ty9fYs I przyjaciele· USA,
bo .. animowany, g. 12.45, 14.30, 16.15, .Erin
Brokovich· USA, I. 15, g. ui, .Gra o miłoŚĆ· USA,
15, g. 20.30.

r.

, • "Moskwa"
- ul. Staszica 5, tel: 344-47-34; DOlBY STEREO SR: TANI PONIEDZlAŁEK - bilety w cenie
10 zl. .MiOion Dollar Hotel· Niem.-WBry!.-USA, I.
15, g . 13.30, .KróI sok_o poI.-sIow., bo., g. 16, '
.Ghartiecyko'-:USA,1.15, g . Ul, .Wmatni·USA; 1.
15, g. 20.15.

•

"Studyjne-

- TANi PONIEDZIAŁEK - bilety w cenie 10 zl.
•Chartie Cykor" U~ I. 15, g. 14.45, .Dzieci niebios·lran, I. 15, g . 16.45, .Koniec romansu· USAW bryt., I. 15, g. 18.30, .Million DoIlars Hoter
.USA. I. 15, g . 20.30. '

•

"Echo"

- nieczynne.

WYSTAWY
" GaleńaBWA
- tel. 344-63-19; Galeria eWA ,.piwńica", ul.
leśna 7 ; Janusz Skiba • gra~ka , Dariusz Kował
_ ski - rzeźba. ,Galeria czynna od .poniedzialku do
• piątku w godz. 11.00-17.00. w niedziele w godz.
11 .00-15.00, soboty - nieczynna. Gałerla BWA
,lila Piętna", ut. leśna 7; Barbara Skiba - malarsiwo. Galeria czynna od pon iedziałku do piątku w
'godz. 9.00-15.00. w soboty i niediiele - nieczynna.

•

'- tel. 34-463-56: dyżur przy telefonie pełnią
psycholog i pedagog w środy i czwartki w godz.
18-20.

sarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe : Fotosy do filmu .Ogniem i mieczem", Stefana Szmidta malarskie impresje z
palnów filmowych .. Ogniem i mieczem- i . Pana •
Tadeusza- . Muzeum czynne codziennie oprócz
poniedziałków i wtorków w godz. 10.00-16.00.
W piąlek wstęp wolny.
-

•

•

•

•

•

•

).

.•

•

- Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku
(Oddzial
Muzeum Narodowego
tel.
303-04-26); Odtworzony wystrój mieszkania p~

"

539-345, czynna:
Poniedzlałe~-piąfek w godzinach 8-20. soboty i
niedziele w godzinach 1D-20.

POSTÓJ TAXI

_ "PRZY DWORCU",
nie, pobiera op/aty' za dojazd,
tel. 513-705.
boIu

•

Apteka

SUCHEDNIÓW

• ..

.Dyżury

•

Redakcja nie odpowlOida zauman • • ,

minarzach.

.

',

"Wieczór na Zamku"

S OZISZÓW '

OiIrOOek Diagnostyki Med}'czneJ

KIno~ada"

•

RENTGEN :
MAMMOGRAFIA, ' t6t.
0411368-73-0:4. Badania bez kolejek. 'Niskie ceny
usług.
•
Jw 26eO

teł.

-

38-11-251 ; nieczynne.

j DRŹEIÓW ,;: ~

,

Dermatologia - kosmetyka:

0enIrum Leczenia Grzybic i Alergii - dr Hairla
Brodecka. Kielce, Mała 14, 041/343-15-15. . .
.... 304

IN'HE

•

Kino

•

Kfno"zdróJ"

- nieczynne •

USŁUGI

Autoholowanie tel. (041)

- .Miasteczko Soulh Pa"'· USA, l. 15, g. 17,

dr62m

19.

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z 0,0.
usługi

- al. Mickiewicza 7. 'Zbigniew Kurkowski -

pogrzebowe,

ma-

nieczynna.

Dom Środowisk Twórczych Pałac T. Zielińskiego w Kielcach i
giczna Biblioteka Wojewódzka zapraszają 8 czerwca o godz. 17
blioteki Pedagogicznej na otwarcie wystawy dorobku lIalUl\lJVV'....U
zw. dr hab. Jana Paclawskiego i w tym samym dniu na spotkanie
uszowe o godz. 18 do pałacyku T. Zielińskiego.

Kino BEtiudaB

- brak terminarza.

•

• Apteka dyżuruląca

- nteczynne.

Kino

Kurs

- apteka .Krasnal". ul. Kopernika.

•

•

KAZIMIERZA WIELKA ',
•

20:53

B

SANDOMIERZ
•

KIno

"

"MlIenlum-

- DOLBY STEREO SR, teł. 644-54-87;

- nieczynne.

w Warszawie. ;Zwierzęta epoki 10dow""M!f. Muzeum czyme: wIorekiJiąlek: 9-16.30, soIxlIy:
8-14.30, niedziele: 13-16.30.

4:17

Kino BUclecha

- .To my" pol., l. 15, g . 16, 18.

- wystawy _ : .ZabytI<IMł! fajanse i poroeIana
ćrTiełowska', .,PoczeI.kr6l6wi ksiątąt połsIcich wg M.
Baa:iareIego., .Dzieje Oslrowca ~.;
wystawy czasowe: ).1aIarsIY.c Kazmerza Stabrt>Ił
skiego(1869-1929rZ8zbiorów~ _
go w watszawie, ~ Małopolski 'II( XIX i XX
wieku· ze zbiorów "'--m Łowiectwa i Jeździectwa

C zachód

Kino "Powiew"

- brak terminarza.

• Muze..mHistoryt:zaoArcheologiczne

wschód

Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia
go w Kielcach informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs sternika
rowodnego i licencję na holowanie narciarza wodnego. Bliższych
macji udziela biuro WOPR w Kielcach, ul. Żytnia i, tel. 34-492-18.

BWA

• ut. Sienieńska 54, tełJfax 263-20-48 . .Anna
Alicja Trochim - malarstwo·. Galeria czynna: wtl>rek-piątek w godz. 9.00-18.00, sobota-iliedziela
w godz. 9.00-18.00.

- wewnętrzny - Czamów, chirurgiczny - KI>-

Świętokr;zyski Klub .,Amazonki' przy Świętokrzyskim Centrum
gii w Kielcach zaprasza koleżanki i osoby zainteresowane na
ne spotkanie z lekarzem, które odbędzie się 7 czerwca o
godz. 16 rozpocznie się spotkanie z dyr. MOPR. Spotkanie odl)edlZlel
w lokalu klubu przy ul. Jagiellońskiej 74a (hotel pracowniczy).

otwarcie wystawy
KIno BBelweder"

- nieczynne .

•

Ostatni przed wakacjami ,Wieczór na Zamku' odbędzie się 6
o godz. 18 w Sali Portretowej pałacu biskupów krakowskich. Tym
gościem Muzeum Narodowego-oraz Rotary Club Kielce (który jest '
cześnie sponsorem wieczoru) będzie znakomity kwartet ,L
Szwajcańi.w składzie: Janet Haugland -' skrzypce, Piotr
ce, Michael Wolt - altówka, Emmanuelle Goffart - wiolonczela.
szyć mu będzie Hiroko Sakagami - wyjątkowy talent pianistyczny.
gramie tego wie!2oru muzycznego -z tradycyjną już przeIWą na
herbatę - usłyszymy utwory G. Mahlera, D_Szostakowicza i R.
na. Bilety W cenie 20 zł od osoby do nabycia w pałacu w godz. 9-t6
poniedziałków) i w muzeum przy Rynku w godz. 9-16 (codziennie).
Spotkanie "Amazonek"

Galeria BWA."zlelona"

larstwo. Galeńa czynna codziennie w gadz.
11-17, w niedziele Wgodz. 11-15, w poniedziałki

bo/u ·

Postoje taksówek

20:52

IlfZ.'"

- nieczynne.

•

Muzeum Okręgowe Ratusz

- Rynek 1. Czynne: wtorek-iliedzieła w godz.
lD-17. Wystawy stałe: _Dzleje Sandomierza· zbiory z zakresu rzemiosła artystycznego, malarstwa, numizmatykI, dyplomatyki. Wśród eksp<>nałów m.in. .Szachy sandomierskie·
P<>chodzące ze schyłku XI wieku. Wystawa czas<>wa: .Dawne i współczesne widoki Sandomierza·
ze zbiorów własnych muzeum.

Zamek Sandomierski

- ul. Zamkowa 14, teł./lax 644-57-57. Czynne:
wtoreł<-niedzieta w godz. 1D-17. Wystawy stałe :
.,Kuchnia królewska" - zbiór sreber i cynyeuropejskiej XVll-xtX-wiecznej, .Gabinet numizmatycznoj - monety polskie od XI do XX wieku, .Historia
wzgórza zamkowego w ikonografir, .Ekspozycja
etnograficzna' - prezentuje kuHurę materialną
sandomierzaków i lasowiaków, .Ekspozycja archeotogiczna· - naczynia, broń , ozdoby z tzw.
Grobu książęcego z Sandomierza-Karkówkl oraz
cmentarzyska kultury przeworskiej z okresu
wpływów rzymskich i N w.n.e. Wystawy czas<>we: .Czujący kamień· - wystawa poświęcona sylwetce i twórczości Zbigniewa Herberta.

•

4:18

- 861-03-72: alkoholizm:
, w godz. 17-21 ; punklprz,eci\i,dziala"ia
wtałki i piątki w godz. 16-18: ogólne
uzależnień: czwartki w godz. 16-18.

Kino "Ku.źnk:a"

•

stomatologlaoe

i

1001 hPa

Szpital

- nieczynne.

• Pediatrzy - Sieczko
- wizyty domowe, 041/331~ . dr ~579

Pbzeda "promont"

WSChód\) zachód

KIno ,,5tudyjne

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

(041) 368-46-36.

Ap~ka

~

Telefony

KIno nM!e!"kie"

•

ciśnienie

'

•

- ul. Askenazego 2.

B

•

Pogotowie pediatrycme ,

•

Apteka ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Kościuszki),
czynna codziennie, w niedziele i :
8,00·22.00.
dr 65125'
- . _ .~:
. - _.
_.. .

- Informacja PKS: 832-23-02, PKP:
832-23-74, Telefon Zaufania Klubu AA:
832-69-96, Pomoc Drogowa: 832-39-59 lub
9637;SIraż Miejska: 986, .lot·: 832-41-30.

•

Kielce, tel. 366-31-77,
.. . 344-67-88.

Apteki

- teL 832-30-01, 833-05-00.

- tel. 868-24-66.

całodobowe.

- dyżur calodobowy - ul. Paderewskiego
37/39

-Informacja PKS: 864-23-19,
Telefon kryzysowy: 864-30-06,
Pomoc Drogowa:
864-24-00,
Ciepłownicze : 993.

SzpltaJ

•

-

ściuszki.

.•

Szpital

Telefony

dyżurna

• ul. Marszałkowska 17.

_~355

Ann.

Apteka

Apteka

- teł. 864-22-81 .

- wizyty domowe, 331-56-50.

344-21-71 '
0603-172-s81,

- osobowe: plac tlworCQWy: tel. 368-33-99,
ul. Piekoszowska: teł . 34-515-11 , ul. Jesionowa:
teł . 331-79-19, ul. Miełczarskiego: tel 366-40-40,
ul. Szymanowskiego: teł . 34-488-45: bagaiowe:
ul.
Czerwonej: leI. 368-0&-68, TAXI Dalnia,
uL Szajnowicza: tel. 368-96-66.

, •

•

STARACHOWICE

•

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

•

WSHP Biblioteka GIówna

•

- .Sandomierz w dawnej fotogram·.

OPATÓW
DAREX - Radio Taxi,
. ~1.2!i~~!-3.111.,I)t)-~8, __:

Nagła pomoc lekarska

•
dr 62776

•

- ul. Jana Pawła 1110.

Telefony

zaufaDla

teł.

- tel. 864-23-19;
.Grafika ze
w Sanodon~e",u'
ria " Piwnice" - wystawa amatorskich
stycznych mieszkańców Bretanii. Klub
wy - wystawa prac malarskich VlOlelty

Kawiarnia"W Zamku"

- ul. Dobkiewicza 12.

w 'godZ.

"Omnła",

•

I

\Vyt;ł pływalnia
ul. Spółdzi~łcza 19, tel.

.-

wybitni staszowianłe. ~:;~~~~;:.~!~
Staszowskiej. Wystawy o
Bień : dokumenty, kon"spondlenc;ia
fotografie z książki dr. Macieja A.
"Ostatni z szesnastu". wydanej w
dzin ministra: Kwiaty w mararstwie
dwigi Kotlarz, M..uzeum czynne od
do piątku w godz. 8-16.

dr 65308

• Ostre dyżury szpitaH:

Oddział

·

•

- ul. Jana Pawła II 17, leI. 864-33-44:
zycje stałe : rzeźba , malarstwo,
gia. rzemiosło i kultura materialna
zmatyka. militaria, ..Jędrusje" na
skiej, dział slowaćki i judaica, ruch

- wystawa pn. ,"Stare fotografte Sandomierza·.

- nieczynne.

-7.00-22.00,

- Kielce, Rynek 16. Zaprasza codziennie.
... 3444

Oddzial

Muzeum Im, Orła Blalego

BIM

.Komunikacja Międzynarodowa

Muzeum Narodowe

- Muzeum lat Szkolnych S. l eromskiego
(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Jana Pawła
II 5. tel. 344-57-92. Ekspozycja stała : .Wystawa
materiałów biograficznych i Ut_ich z miodzieńczych lat pisarza·. Muzeum czynne: wtorki,
czwartki, piątki, niedziele w godz. 9-16, w środy w
godz. 11-18, w niedziele wstęp wolny.

•

ck.6sm

RADIO TAXI "EURE>-AUTO",
TEL. 96-63, 362-13-13, 362-23-23.
1.. 4626

•

•

- Tatrzańsl<a 91, soboty- niedziele, ({)4i)
dr 63796-

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

345-77-46,

- leI.
344-40-14. Ekspozycje slale:
•Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny·. Wyslawy czasowe; ;Z pradziejów regionu świętl>
krzyskiego· • .,KielecCzyzna średniowieczna·,,.Jó
zef Pilat (1900-1971 ) - setna rocznica urodzin artysty•. Muzeum czynne codziennie, oprócz P<>n iedziałków i śród, w godz. 9.00-16.00: w niedziele wstęp wolny.

1 Maja 34.

~1-80-68.

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

•

Apteka

Motel Królowej Jadwigi

- ;zabytki sakralne Sandomierza· - wystawa
Jurija Sulimowa, .,Zbiór starych zegarów·.

- RejQw, ul. Słoneczna 90, tel. 531-331. Czynne codziennie: e'kspozycia plenerowa - cały
dzień, .ę)<spozycja "'. budynku - w godz. 9-1 T.

zaufania

.Biblia
Kolegiaty
S~ndomierskiej
1333-1310·.ufunOowane przez Kazimierza Wieł
kiego, ,Księga gości Muzeum Dieceziałnego- z
autografem Władysława Reymonta. -

•

•

- ut.

'USŁUGI lEKARSKIE

Kielce, tel. 345-77--43,

Muzeum przy Rynku 3-5

-

- dla ludzi z proI!Iemem alti~m - poni<>dzialek-piątek w .godz. 18.00-W.00, tel.
345-73-46 (piątki - również narkomania).

- Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne całą
dobę) : ~8-75-33 (w godz. 7-15, po godz. 15
fax); posterunki , czynne w godz. 7 .00-22.00: . Sródmieście - 67-60-13, Pomoc Drogowa:
366-0D-65, Pogotowie Energetyczne Kie lce-miasto: 991 . Pogotowie Gazowe: 331-20-20
i 992, Pogotowie Wod .-Kan.: 994, c.o., Elektryczne RPGM: 361 -18-33, czynne w god~ .
15.00-23.00 w dni powszednie, w godz.
7.00-23.00 w dni wolne od pracy: 331-16-47 I
344-3D-94, Informacja PKS: 366-02-79,lnfOł
macja PKP: 366~3-28.

MUZEA'
- Palac B iskupów Krakowskich. pl. ZamkI>wy 1. leI. 34-423-18. Ekspozycje stałe : Korpu,
glówny: Wnęlrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku . dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie. Sanktuarium Marszalka Józefa Piłsud 
sk.i ego; Skrzydło północne : Galeria malarstwa
polskiego i szluki zdobniczej (od począlku
XVII wieku do 1939 roku). Muzeum czynne:
wlorek w godz. 10.00-18.00. środa-niedziela
w godz. 9 . 00-1~ . 00 . W niedzielę-wslęp wolny
(z wyją1kiem Wyslaw czasowych) .

tel

Tomana.

Muzeum Diecezjalne ,

•

B

- ul. Słowackiego 25;
- .NiebialisKa plaża· USA, I. 15, g. 19.

Poradnictwo psycbol~czne
dla rodzin wych<MUi!cY~
małe dzleck9 (O-S.Iat),

• Telefon

Telefony

.. 34~::88:88 ...

- ul. Zamkowa 5, teł. 344-37-98; Wystawa fI>tografii Andrzeja Moc:I1oAia <:Zł,"na codziennie w
godz. lD-18.

Kino "Metalowiec

- informacja o prywatnych usługach medycz.
nych: teł . (041) 342-76-97.

Galeria '"studio" WDK

Dom ŚrodowisliTwórczych
im, T_ ZieUń~kiego

zadzwoń.

tel. 346-53-11; pąniedzialkf
-1§,00-18.00.
'-

- \lI. Zgody 21 , tel. 361-25-37.w,.;tawa stała:
.600 milionów lat historii Gór Swięlokrzyskich·,
.Skały, minerały i skamieniałości Kielecczyzny".
Czvnne: poniedzialek-piątek w godz. 8-15 .
Wstęp wolny.

wem~ .

•

Psycholog, pedagog
Ci •

BWA Sandomierz

•

Komenda Powiatowa Policji

Punkt Konsultacyjny

•

Muzeum Geologiczne

0-800-400~0,

-- . Ojciec Swięty Jan Paweł II w Sandomierzu12 cze~ 1999·.

- Kiefoe, ul. Grunwaldzka 47 zaprasza w P<>i czwartki od 15.00 do 18.00, tel. (041)
345-00-53 codziennie od 8.00 do 14.00-terapia rodzin i małżeństw w sytuacjach kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem przejawiającym trudności emocjonalne, terapia i poradnictwo dla młodzieży. Usługi bezpłatne.

Park.Etnogratlczny w Tokarni

- ul. Paderewskiego 12: wystawa fotografii
SZ\JIca pl .Pejzaż z oknem i drze-

•

- .Razem pokonać przemoc·, leI. 26-71-220.

366-17-41, poniedziałki i czwartki w gpdz.
15.00-17.00.

- tel. 31-54-171 . •Wnętrza XIX-wiecznych
.xIX-wieczna apteisa·, .Dwór z Suchednłowa" , wystawa rzeźby Jana Bemasiewicza.
Sezon letni: muzeum czynne w godz.
10.00-18.00.
.

Władysława

Zespół Pomocy

pomogą

•

- .Malarstwo· - wystawa prezentująca obrazy
Sławomira

- .Baśniowy haft krzyżykowy" - wystawa preobrazy Weroniki Aleksandrowicz.

niedziałki

).

- Rynek 719, teł. 832-21-41, godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8-16, soboty i niedziele pO
uzgodnieniu. Wystawa pl. ..Chaty
chłopskie w grafice i malarstwie'",

~entuje

Rodzinie przy PZP

•

Muzeum Historii
Ruchu lA1dowego

Polskiego

B

do Spraw Uzależnień

Muzeum Wsi Kieleckiej

•

• ·Galeria .,Zapole

- alkoholizm, narkomania - teł. 344-39-86, poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00.

chałup·,

•

•

•

- Dworek laszczyków, ul. Jana Pawia 116, tet
344-92-97; Sezan letni - muzeum czynne od PI>niedziałku do piątku i niedziełe w godz. 10-15••
niedziele - wstęp bezpłatny. •Moja Izba w kwiotki .... motywy kwiatowe'w,sztoce i rękodziełe ludl>wym.

•

- Informacja i rezerwacja biletów PKS:
247-97-87; auloholowanie: samochody ciężaro
we i autobusy, czynne całą dobę: 247-97-87, Biuro Turystyczne: 265-23-40.

Miodzie20WY Telefon Zaufania

eona syłwetce i spuŚciźnie jednego z najwięk
szych polskich heraldyków i genealogów, Szymona Konarskiego herbu Gry!, .Anna Iwaszkiewicz~ ze zbiorów Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

wcześniejszym

Telefony

• Telefon zaufania w KWP

Galeria Fotovafil

•

czynny: wtorek-sobola w godz. 9-15, niedziele w
godz. 11-15.

- Kielce, leI. 34-32-997, pod którym można
zgłaszać patologie, popełnione przestępstwa .

• Zabawkarstwa
- wystawy: .Magiczny czar lalek·, .Przyjaciele
dzieciństwa·, modele redukcyjne. Muzeum czynne codzienrue. oprócz poniedziałków. w godz.
10-17.

• Teatr im. S. Żeromskiego

- ..Górnictwo krzemienia w neolicie", .. Dwie

- tel. O 800-120-226 (bezplatna infolinia).

ku. Przed nami 212 dni 2000 roku,

Rezerwat I Muzeum
ArcheologIeme
w Krzemionkach

podzislTVle galerie turystyczne", .Skansen włoski
neolitycznej", .Muszle i minerały ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego z Krakowa". Rezerwat

• Telefon zaufania KGP

5 czerwca jest 155 dniem 2000 ro-

Pogotowie Ratunkowe· 999

•

- ul. Rynek 1 (budynek ratusza - parter), czynnyod poniedziałku dopiąlku w godz. 7.30-19.00,
w soboty w godz. 10.00-15.00, teł . (041)
36-7EHll1 , 36-76-436, telJfax 34-58-681.

Imieniny obchodzą:
Waleria i Walter

Straż Pożarna - 998

Miejski Ośrodek Informacjl
Turystycznej

•

Odd7JaI Muzeum literatury

- ut. Katedralna 5f7, tel. 832-21-47. Czynne:
,.'"

wtorek-niedziela w godz. 9-16, poniedziałki - nieczynne. Wystawa stała : .,Jazdy do Sandomierza·
- ekspozycja poŚwięcona związkom Jarosława
Iwaszkiewicza z Sandomierzem. Wystawy czasowe: ;Z Gryfem w herbie ... • - wystawa poświę-

"Ech,o kierowców"
Czerwcowe remonty
W Kielcach. Zamknięta jest ulica Wojska Polskiego na odcinku
od Żołnierzy Radzieckich do
skrzyżowania z Wrzosową oraz
ulica Grota-Roweckiego od BerIinga do Wojska Polskiego. Budowana jest ulica Grota-Roweckiego
oraz rondo na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Wrzosową. W
czasie robót funkcjonował będzie
przejazd ulicami Wrzosową i Wojska Polskiego w kierunku Bukówki
oraz dojazd do osiedla Ostra Górka ulicami lączącymi się z Wojska
Polskiego. Przypominamy o najważniejszych remontach ulicy
Warszawskiej i skrzyżowania
Żelaznej z Czarnowską w Kielcach. Ruch na Warszawskiej odbywa się jezdnią wschodnią w obu
kierunkach na odcinku od Swięto
krzyskiej do Orkana. Jadąc ulicami Czamowską lub Żelazną uważamy na znaki informujące nas o
objazdach.
Omijamy mosty. Jadący drogą
Jędrzejów - Kije muszą uważać na
objazd remontowanego mostu w
Motkowicach. Po moście w Gór-

mierz od
Korczyna jest
żarówki jeżdżą wv7n:f1~~onyl"]

jazdem przez usko,
drogami lokalnymi.

21

CO? GDZIE? KIEDY?
flesz 16.30 Ludzie i wydarzenia 16.45 Mag.

ił

kołarski 17.00 TV Biuro Parlamentarne
17.30 Wręczenie nagród im. Andrzeja Dra-

dnia

łode

wicza 18.35 Kraków 2000 21.30 Kromka
21 .45 Studio Sport 21.55 Nasza antena
TV Rzeszów: 8.00 Aktualności 8.10 Sportowa dwudziestka 15.30 Studio Przemyśl
15.50 Przerwa - mag. 16.00 Rzeszowska
scena rockowa 16.15 Aktualności 16.25 Kalendarium 16.30 Mag. komputerowy 16.45
Granie na ekranie - teletumiej 17.15 Odkry·
wanie Podkarpacia 18.30 Kwadrans z
posłem 18.45 Zdrowie i medycyna - mag.
21 .30 Aktualności wieczome 21 .45 Czas dla
telewidzów 0.00 Program na wtorek
Warszawa WOT: 8.00 Mikser (powt) 8.10
Kościół i świat (powt.) 8.20 Raport ekołogicz
ny (powt.) 15.30 Wtadomości Kuriera 15.35
Skarby warszawskich muzeów 16.15 Blen·
da - mag. 16.35 Mój pies I inne zwierzaki mag. 16.45PrzygodyRobin Hooda (21)·serlal przyg. 17.15 Mikser - mag. 17.25 Komunikaty i ogIoszenia 18.30 Bankier domowypr. ekonom. 18.45 Wt9ści z Ratusza· pr. inform. 21.30 TV Kurier Warszawski 21.35
Wiad. sport. 21.40 Rozmowa dnia - pr. publi·
cyst.

wilki

zwany lekceważąco .Prymusem·, jest chlubą 11m i zwycięzcą olimpiad matematycznych. W trakcie
ania świadectw maturalnych otrzymuje od Chmielewgo - miejscowego biznesmena - komputer, który wrę
mu córka fundatora, Cleo. Po uroczystości Robert i
wczyna zostają zaproszeni przez .Clchego· i jego kcw na imprezę do ekskluzywnego klubu .•Cichy· i jego
ple zajmują się wykonywaniem .usług" dla .Czameszefa przestępczego gangu, zajmującego się głównie
zieżą zagranicznych samochodów. Robert po raz
szy widzi, jak żyją I bawią się bogaci ludzie.•Cichy·
a do gry .Prymusa". Chęć zarobienia dużych pienięjest silniejsza niż skrupuły i mimo moralnych oporów,
ert zgadza się .

Fi/m sensacyjny, Polska, 1995.

Reżyseria:

Ja-

'Osław lamojda. Występują~ Piotr Szwedes, Ja-

aw Jaj{imowicz-Kriegl (na
hy, Jan Nówicki.
TVP2, godz. 21.40

zdjęciu),

herbata? 7.50 Kocham tyl·
• serial kom. USA 8.15 Kra·
kOIWlllłe F'rzE,drrlieś<:ie 27· pr. publicyst. 8.25
8.30 Wiad. 8.40 Prognoza pogody
IM raglesl· serial anim. (dubbing) 9.10
Mamli i ja • pr. dla dzieci 9.30 Domowe
zkole • pr. dla dzieci 9.55 Porozma· .
o dzieciach· felieton 10.00 Dotyk
(13)· senal obycz. USA 10.50 Rodzi·
le doskonała· mag. 11.15 Gotowa·
ekranie· mag. 11.35 Giełda pracy.
zans·mag. 12.00 Wiad. 12.10Agro• roln. mag. inform. 12.20 Kontrasty·
świat udzie, pieniądze 12.30 Rolnictwo na
• rep. 12.45 Nieparzyści (8) (powt.)
13.15 szystko o działce i ogrodzie 13.40
historial 13.45 Rok obrzędowy (1)
Woda slowo 14.15 Mistrzowie: Prof. Anna
ówna· felieton 14.35 Ładna historial
istoria na taśmie filmowej (5) Berlin i
jna 1945·1949 - bryt. serial dok.
iad. 15.10 Rynek· mag. 15.30 Mag.
ki 16.00 Muzyczny serwis Jedynki
ower Blażeja - mag. 16.15 Telee~JunłOr 16.20 Rower Błażeja - mag.
17'" eleexpress 17.25 Klan (355) - teleno....
I. (teletekst) 17.50 Gość Jedynki
oda na sukces (1144) - telenowela
USA 18.25 Gliny - mag. 18.40 Auto Mix mag. 9,00 WIeczorynka: Madeline (dubbing)1 .20 Zaproszenie do Teatru TV 19.30
WiIId~ port i Prognoza pogody 20.10 Miej
0CZf eroko otwarte: Benek blues - film
dok. 21.10 Teatr TV - scena współczesna :
czułości - sztuka Neila Simona
2Z.35 onitor Wiadomości 23.05 Sportowy
flesz
10 Polowanie na sprawiedliwość film sens. USA 0.40 Dziecięce ranczo (powt) 1. Kronika filmowa (pow1.) 1.20 Wieści ze świata (15) - serial edukacyjny
1.45-1 O Muzyczny serwis Jedynki (powt)

1...

Onk

~TVP2

A/ex Mur-

6.00 Teledyski 6.30 Sunset Beach - serial
obycz. USA 7.15 Odjazdowe kreskówki: CaIvin i pulkownik, Nietykalni Elliota Myszy 8.1 O
Perła (170) - telenowela 8.55 Izabella (32)·
telenowela 9.45 Wyprawa na Niedźwiedzią
Górę - film przyg. USA 11.30 Teleshopping
12.35 Beczka śmiechu - pr. rozr. 13.00 Sunset Beach · serialobycz. USA 13.45 Potwór
z bagien· serial USA 14.10 Dziewczyna z
komputera - serial kom. USA 14.35 Odjazdowe kreskówki: Rocky Łoś - superktoś. Bionix. Exosąuad , Dragon Bali 16.35 Sunset
Beach - serialobycz. USA 17.20 Perta (171)
-telenowela 18.051zabella (33) - telenowela
19.00 Zoom - mag. 19.30 Beczka śmiechu
pr. rozr. 19.55 Langoliery (2) - film sf USA
21.40 Ruscy na Florydzie - kom. USA 23.25
Zoom - mag. 23.50 Langoliery (2) (powt.)
1.25 Ruscy na Florydzie (powt.)

6.00 nuta.pl (powt.) 7.00 Meta - pr. internetowy 7.30 Muzyczne listy - mag. 8.30 Sally
czarownica (45) - serial anim. 9.00 Latający
dom (45) - serial anim. 9.30 Motomyszy z
Marsa (5) - serial anim. 10.00 Viper (g) - serial sens. USA 11.00 Sabrina. nastołetnia
czarownica (25) - serial kom. USA 11.30
CzułoŚĆ i klamstwa (45) - telenowela 12.00
Rajska plaża (89.90) (powt.) 13.00 TV Shop
- mag. 13.25 nuta.pl- mag. 14.15 Meta - pr.
internetowy 14.45 Muzyczne listy - mag.
15.45 Sally czarownica (45) - serial anim.
16.15 Latający dom (46)-serial anim. 16.45
Motomyszy z Marsa (6) - serial anim. 17.15
Sabrina, nasłoletnia czarownica (26) - serial
kom. USA 17.45 Dziennik 18.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze (17)- serial sens. USA
18.55 Rajska plaża (gl . 92) - serial USA
19.55 Dziennik 20.10 Czulość i klamstwa
(46) - telenowela 20.40 TP SA Musie & Film
Festival- Art Gańunkel . EIectric light Orchestra i Kasia Kowalska - koncert 22.30 Życie
jak sen (17) - serial kom. USA 23.10 VIP wydarzenia i plotki 23.20 Nic świętego (9) serialobycz. USA 0.20 Czułość i klamstwa
(46) - telenowela 0.50 VIP - wydarzenia i
płotki 1.00 nuta.pI· mag. muz. 2.00 Meta - pr.
internetowy 2.35-3.35 Muzyczne listy - mag.

śląskiej krainy - Joseph von Eichendorff rep. 21 .30 Rewizja nadzwyczajna : Kazimierz Pużak - w 50-1ecie zbrodni - pr. hisl
21.55 Rozmowy na nowy wiek: Z Magdaleną
Tulli O niepewności 22.30 Panorama 22.50
Sport telegram 23.00 Relacja z wręczenia
nagród im. A. Drawicza przez fundację Semper Połonia 0.00 Monitor Wiadomości 0.30
TV Polonia zaprasza 0.35 Zaproszenie: Zabawyna zamku (powt.) 0.55 Klan (347) (powt) 1.20 Przygód kilka wróbla Ćwirka (9)
(powl) 1.30 Wiad .• Sport i Prognoza pogody
2.00 Na wyłot (pow1.) 3.15 Piewca śląskiej
krainy - Joseph von Eichendorff (powl) 3.30
Rewizja nadzwyczajna: Kazimierz Pużak - w
5O-Iecie zbrodni (powt.) 3.55 Rozmowy na
nowy wiek: Z Magdaleną Tu iii O niepewności (powt.) 4.30 Panorama 4.50 Sport telegram (powt.) 5.00 Relacja z wręczenia nagród im. A. Drawicza przez fundację Semper
Polonia (powt)

TV R

iOllalne

Pasmo wsp6lne: 7.00 Wielka księga natury (l/52) - serial anim. (dubbing) 7.35 Niebezpieczna Zatoka (97) - serial przyg. 8.30
Mieszkaj lepiej - mag. 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniana (229, 230) - telenowela 9.50
TV Regionalna z Anteną 10.00 Telezakupy
10.30 Rodzina Nardich (16) - seriat obycz.
11.30 Taka jest szkota - pr. edukacyjny 11.45
Znane nieznane: Pałacyk Hetmana 12.15
Kompozytorzy: G. Rossini 12.30 Paczka z
ulicy Zdrowej - pr. dla dzieci 13.00 Telewizyjny mag. przyr. 13.30 Telekurier - mag. 14.00
Panorama powiatów - pr. publicysl 14.30
Eastenders (51) - telenowela 15.00 Magiczny sklep zoologiczny - pr. dla dzieci 17.30
Wręczenie nagród im. Andrzeja Drawicza
19.00 Panorama powiatów - pr. publicyst.
19.30 Wielka księga natury (1/52) - serial
anim. (dubbing) 20.00 Telekurier - mag .
20.30 Niezapomniana (229. 230) - telenowela 22.00 Eastenders (51) - telenowela
22.30 To jest temat 22.45 Mieszkaj lepiej mag. 23.00 Nie czekaj! (5) - serial kom.
23.30 Cały ten jazz (6) - niem. serial dok.
TV Kraków: 8.00 Kronika 15.30 Pr. dnia
15.35 Koncert muzyki poważnej 16.05
Rocknrołl i inni - pr. muz. 16.25 Kronika -

RADIO KIELCE
6.05 Anna (117) . telenowela 6.55 Telesklep 7.15 Dennis rozrabiaka (32) - serial
anim. 7.40 Łebski Harry (7) - serial anim.
8.00 Przygody Kuby Guzika (52) - serial
anim. 8.25 Maska (45) - serial anim. 8.50 Telesklep 9.05 Nigdy cię nie zapomnę (46) - serialobycz. 9.55 Rozmowy w toku - talk show
10.50 Kłamstwo i miłość (47) - telenoweła
11.35 Telesklep 12.05 Angela (g) - serial
obycz. 12.55 Wybacz mi - talk show 13.55
Dennis rozrabiaka (32) • serial anim. 14.20
Łebski Harry (7) - serial anim. 14.40 Przygody Kuby Guzika (52) - serial anim. 15.10
Mecz NBA 16.10 Fakty Regionalne 16.25
Sport 16.30 Pogoda 16.35 Rozmowy w toku
- talk show 17.35 WIZjer TVN - mag. 18.05
Nigdy Clę nie zapomnę (47) - serialobycz.
19.00 TVN Fakty 19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Angela (10)- serialobycz. 20.30 Milionerzy- teleturniej 21 .20 Miasteczko (11) - serialobycz. 22.00 Supergliny - mag. 22.30
Fakty, ludzie. pieniądze • Wprost - mag.
23.00 TVN Fakty 23.05 Kropka nad i - pr. publicysl 23.25 Pogoda 23.30 Norman w tara·
patach (14) - senal kom. USA 0.00 WIZjer
TVN· mag. 0.30 Wprost TV - mag. 1.00 Napijmy się razem herbaty - kom. obycz. USA
2.50 Granie na zawotanie - pr. rozr.

<a
ch i
18.

I

6.00 IOsenka na życzenie 7.00 Voltron
I anlm. (dubbing) 7.25 Tom i Jerry
(82) 34).
al anim. (dubbtng) 7.50 Połltyczne
grall"tI! - r. publicyst 8.00 Allo, AlIo (45) - senat kom 8.30 Xena, WojownICZa kSlężmczka
(l)
) 9.30 Zbuntowany AnIOł (5)(powt.)
10.30L Mana (131)(poW1.) 11.30 Karolina
(21) - serial kom. USA 12.00 Hudt (16) - senal kom. USA 12.30 Idż
• show z nagrodami 13.30 Dyżumy
5atyryk ralU 14.00 P"amlda - teleturnIej
14_30 T . lekarz - mag. 14.45 Wystarczy
chCIec, .00 Tom I Jerry (35) • serial anim.
d
15.301nform 15.55 Herkules (1) >enalsI SA 16.45Zglowąwchmurach(22)
senat
17.45 Luz Mana (132) - tele'lOWeła 18.35 Super Express TV 18.55 Inform 1•. OPrognoza pogody 19.05 Zbuntowany
(6) - lelenowela 20.00 ŻyctOWa
·zansa . nowy wielki show z nagrodami
20.50 L owante LOTTO i szczęśliwego numert<a 2 .00 Conan Barbarzyńca _ film sf
USA 23.25 WynIki losowanta LOTTO 23.30
In!
I btznes IOformacje 23.45 Prognoza
ody 23.55 Polityczne grafftti 0.10
Graczyit e (27) - serial kom. 0.40 Super
E~press :TV 1.00 GWIezdne zioto • film sf
USA 2.35 MUzyka na BIS 5.00 Pożegname

TV POLONIA
6.00 Kawa czy herbata? 7.45 DziennIk krajowy 8.10 Sport telegram (powl) 8.15 KrakowsklePrzedmieście 27 - pr. publicyst. 8.30
Wtad. 8.40 Giełda 8.45 Czasy (powl) 9.00
Klan (34 7)· telenowela 9.30 Domowe przedszkole - pr. dla dzieci 10.00 Polonica: Słodkie
kłamstwa (powt) 11 .40 Dziennik telewizyjny
(powt.) 11 .50 Teledyski na życzeme (powt)
12.00 Wtad. 12.157 dni świat - mag. pubł~
cySl. 12.45 Klan (34 7)(powt) 13.1O Spojrzeme na Polskę (powt.) 13.30 lalka (2) Pamięt
nik starego subtekla (powt) 14.45 Przegląd
prasy polonIjnej 15.00 Wiad. 15.10 Ojczyzna-polszczyzna' Sylwia. Kalifornia. dynia,
cukInia • mag. 15.25 360 slopni dookota
ciała' Menopauza - mag. 15.40 Koptstka •
rep. 16.00 Muzyczny serwis Jedynki 16.10
Rower Blażeja • mag. 16.15 Teleexpress JunIOr 16.20 Rower Błażeja· mag. 17.00 Teleexpress 17.15 Przybysze z Matplanety: Kra.
snoludki z Matplanety - pr. dla dzieci 17.45
Sportowy tydZIeń 18.40 Gość Jedynki 18.50
Klan (347) (powt.) 19.15 Dobranocka: Przy.
gód kilka wróbla Ćwirka (9) (dubbtng) 19.30
Wiad. 19.55 Prognoza pogody i Sport 20.00
Na wyłot· poło dram. obycz. 21 .10 Piewca

0.00-9.00 Wiad. (co godzinę) 3.00
Country w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00
Nowinki z Radiowej
5.25,
12.55
Notowania cen targowiskowych 5.30,
6.30, 7.30 Sy1uacja na drogach 6.00,
17.00 Aktualn. 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.

8.00 Muzyka 8.05 Pierwsze dni 10.15 Bajki
11.05 Podróżnicy 11.30 Podróte ze sztuką
11 .55 Myśliciel 12.00 Muzyka Ameryki 13.05
Bitwa o Anglię 14.00 Bonanza 16.00 Zemsta
16.50 Studio Infor 17.00 Wiadomości 17.30
Połicyjne 5 minut 17.35 TKK proponuje
17.40 Potyczki z językiem 18.05 Pr. dla dzieci 18.35 Ludzie i sprawy 19.00 Video wizyty
19.25 Niezwykłe sporty 19.30 Peter Gunnfilm 19.55 Niezwykle sporty 20.00 Wiadomości 20.20 Bellamy 21.10 Jazz w muzeum
22.00 Wiadomości 22.15 Z Ratusza

TV Dami

Skarż

sko

8.00 Muzyka 8.05 Pierwsze dni 10.00 Muzyka 10.15 Bajki 10.45 Muzyka 11.00 Podróżnicy 11.30 Podróże ze sztuką 12.00 Muzyka Ameryki 13.05 Bitwa o Anglię 14.00 Bonanza 15.30 Teleshopping 16.00 Zemsta
16.50 Studio Infor 17.00 Muzyka 17.20 Ska·
r:tyski kalejdoskop 17 .35 Malteńskl
ping-pong 17.45 Gwiezdne dzieci 18.05 Pr.
dla dzieci 18.35 Świat dalekich podróty
18.55 Video wizyty 19.30 Peter Gunn • film
20.00 Skarżyski kalejdoskop 20.20 Bellamy
21 .10 Sąd kryminalny 22.00 Skarżyski kalejdoskop

TVK Ostrowiec
8.05 Pierwsze dni 10.15 Bajki 11.05 Podróżnicy 11.30 Podróże ze sztuką 11.55 Myśliciel12.00 Koncerty na farmie 13.05 Agresja na Chiny 14.00 Bajki 14.35 Bonanza
15.30 II liga p.n.: Stal Stalowa Wola-KSZO
Teleserwis
17.35
Małżeński
17.20
ping.pong 17.50 Gwiezdne dzieci 18.05 Pr.
dla dzieci 18.35 Świat dalekich podróży
19.00 Video wizyty 19.25 Niezwykłe sporty
19.30 Peter Gunn - film 19.55 Niezwykle
sporty 20.00 Teleserwis 20.20 Bellamy
22.15 Czy wiesz. .. 22.30 Kwiaty. które mają
dusze

TV Dami
8.00 Muzyka 8.05 Pierwsze dni 10.00
Muzyka 10.15 Bajki 10.45 Muzyka 11.05
Zemsta 11.30 Podróte ze sztuką 12.00
Muzyka Ameryki 13.05 Bitwa o Anglię
14.00 Bonanza 15.30 Mango 16.00 Zemsta 16.50 Studio Infor 17.00 Muzyka
17.20 Teledziennik 18.05 Pr. dla dzieci
18.35 Świat dalekich podróży 19.00 Video
wizy1y 19.25 Niezwykle sporty 19.30 Peter Gunn - film 19.55 Niezwykle sporty
20 .00 Teledziennik 20.20 Bellamy 21 .10
Jazz w muzeum 22.00 Muzyka 22.30 Teledzienntk

8.50 Radiowa giełda pracy 11 .00, 13.00,
15.00,16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
Wiad. 9.10 Renty i emerytury inaczej 9.15
Muzyka dla wszystkich 10.00, 12.00,
14.00, 18.00, 20.00 Mag. inform. 10.20
Radio Kielce poleca 10.30 Aud. literacka
11 .10 Sprawa na dziś 12.00 Plus w połud
nie 12.10 300 sekund o sporcie 12.20
Prosto z gmIny 12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmait. i muzyka 13.50 DziennikiS. Żeromskiego 14.15 Auto radio - moto

RADIO fAMA
6.20 Serwisy inform. (co godzinę)
6.30·8.30 I 14.30·17.15 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, czyli
cudze chwalicie, swego nie znacie 10.15
Mag. Jurystyczny 12.15 Otwarty telefon dzwon ić każdy może 14.15 Konkurs Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za
przebojem 18.00 Muzyczny coctail21.00
Hip-hopowo-rapowa audycja radiowa
0.00 FaMa nocą

RADIO JEDNO

PLUS

5.00-10.00 Ogólnopolska prognoza
pogody (co godzinę) 6.00-0.00 Wiad. (co
godzinę) 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30,
17.30,22.00 Wiad. regionalne 6.30-11.30
(co godzinę) i 17.30, 22.00 Regionalna
prognoza pogody 7.05, 8.05, 9.05, 14.05,
19.05, 20.05 Sport 8.50, 17.50, 21 .50
Nauczanie Jana Pawła II 9.50, 11.50,
14.50 Komunikaty 5.55-8.00 Wczoraj plus
dzisiaj 5.55-9.00 Plus o poranku 6.15
Ewangeliarz 6.40 Zajawka z Życia dziennik tycie na antenia Plusa 6.50
Patron dnia 7.15 Bylo nie byto - komentarz
7.40 Kalendarium na dziś 1.45 I kto to
mówi - konkurs poranny 8.10 Twarz w
twarz - poranna rozmowa 8.40 Przegląd
prasy 9.00-12.00 Samo tycie 9.15 Młot na
czarowmce9.40 Rynek pracy 10.10Temat
dnia 10.50 Boży Szaleńcy 11.40 Konkurs
ciep/o-zimno 11.55 Ave Maria 12.00·13.00
W samo południe - radiowy zoom
13.00-15.00 Pop Plus Pop - mag.
rozmaitości 15.00-17.00 Puls dnia 15.15
Plusy dodatnie - plusy ujemne 15.45
Klawe wiadomości 17.00-18.00 Cały ten
sport 18.00 Transm. mszy św. z bazyliki
katedralnej 19.00-20.00 David Fox Show
20.00·22.00 lista Plus-Minus 22.15
Kościół tywy 22.30 Płustro - pasmo
muzyczne 0.05·5.55 Noc na wzgórzu

MTMFMRADIO
NADKAMlENN
7.00-22.00 Serwis inform .• 6.00 Poranny
blok prezenterski: muzyka , aktualn.,
inform., konkursy: 6.00 Otwórz oczka 7.05
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7 .20
Strzał w dziesiątkę , czyli przebój dnia (co
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej
reporterki 8.15, 11 .15, 13.15, 16.15
Komunikaty i ogłoszenia 8.30 Płyta dnia
9.15 Konkurs prasowy 10.05 Aktualn.
sport. 10.45 Przegląd prasy 11 .25
Radiowa giełda pracy 12.30 Ukryty telefon
14.30 Popołudniowy blok prezenterski:
14.30-17 .00 Publicystyka , temat dnia ,
sonda , lep. 18.05 Aktualn . sport. 18.15
Eko-Konkurs 21 .05 Wieczór z czarną płytą
22.05-8.05 Muzyka Nocnych Marków

RADIO lElIWA .
6.00-9.00 Wiad. (co pół godziny) 6.13,
7.13, 8.13 , 9.13, 10.13, 11.13, 14.13,
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium hist.
6.38, 8.38, 13.38 Wielka 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
godzinę) 9.30 Gość dnia 10.30 Giełda
pracy 10.48 3 przed 11 11.30 Dziś w
mieście 12.00 Notowania walutowe 12.30
Giełda nieruchomości 12.45 Audycja
ubezpieczeniowa
13.00
Notowania
warszawskiej
Giełdy
Papierów
Wartościowych 14.30 G iełda 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

RMFFM
6.00-9.00 Wiad. (co 15 minut) oraz
zawsze za piętnaście 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 9.00, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Traffić - region. inform.

WAR,.O OBEJRZEĆ

Okruchy czułości

domu z walizką l plecakIem. Co.
dzienne tycie pod jednym dachem dla obu okazuje się bardzo trudną próbą.

Polowanie na
Sztuka Nei/a Simona, 2000.
Reżyseria: Ryszard Bugajski. Występują: Krystyna
Janda, Paulina Kinaszewska, Gabriela Kownacka (na
zdjęciu),
Sławomir Orze-

sprawiedliwość

chowski.
1VP1. godz. 21.10
Czterdziestokilkuletma

radio 15.10 Gitarowe harce 15.55, 19.50
Angielski bez problemu 16.05 Debata
poselska 18.00 Plus 18.30 Muzyka film .
19.10 Rockowa fala 19.50 Piotruś Pan
20.15 Radio po kolacji 22.00 BBC 23.00 Z
wielkiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce

Raymond Levassuer, Thomas
Manning i Richard Williams - eksperci od broni maszynowej i ładun
ków wybuchowych - są członkami
tajnej organizacji terrorystycznej o
n~e ~}ednoczony Front VVo~
ności' Prowadząc na własną rękę
walkę z nie:>prawiedliwością, wysadzają w powietrze budynki, które, ich zdaniem, są symbolem wyzysku czlowiel<a przez CZłowieka .
Ich tropem pOdąża agem FBI z
Bostonu Gabriel Valentino (A. Arkin), $tedztwo stOI jednak w miejscu. Tymczasem niebezpIeczni
przestępcy mordują funkcjonariu-

sza policji. Asystentem Valentino
zostaje wówczas Mike Garrett. bliski przyjaciel zamordowanego,
który zrobi wszystko, by pomścić

pio-

senkarka Evelyn Meara wraca
do domu po kuraCjI antyalkoho-

lowej. W wytrwaniu W trzeźwości
starają się jej polTlÓC przyjaciele
i rodzina. Jednak osoby. które
mają ją wspierae. podobnie jak
ona, nie bardzo potrafią sobie
radzić z tyciem. Paradoksalnie,
najwięcej dojrzałości wykazuje
młOda dziewczyna, córka Eve-

Iyn - PoJly, lct6ra pewnego dnia
OleoczekiWanie zjawia się w jej

śmierć

partnera.

I

Film sensacyjny. USA, 1996.

Nicho/as TurtufTO, Den Lauria,
Melissa Leo_

TVP1, godz.. 23.10

Barbarzyńca
KIedy Conan Cymmeryjc;z:yk. był
małym chłopcem, wioska. w której
mieszkal, ~taIa napad(Jięta i
zniszczona

przez.

RADIO RADOM :
Serwis inform. o katdej pełnej godzinie,
najświetsze wiad. z regionu. kraju i świata
6.00-10.00 Radio Radom na dzień dobry:
6.15, 7.15 Inform. dla kierowców 6.30,
7.30 Skrót wiad . 7.10, 9.10,11.10, 13.10,
15.10 Powerplay dzienny - hit tygodnia
7 .25 Komunikaty służb miejskich 8.10
WakaCyjna pogoda dla każdego - region.
kraj, świat 8.35 Kronika policyjna 9.20
Powieść w RaRa 10.10-15.00 Wakacyjne
studio RaRa 10.15 Giełda pracy 10.30
Konkurs • sluchaj, zamapię taj , wygraj!
10.35 Inform. dla kierowców 10.45 Płyta
tygodnia 11.15 Komunikaty, ogłoszenia
reklam. 11 .30 Konkurs - slucha),
zamapiętaj, wygraj! 11.45 Codzienny
inform. kulIur. 12.00 W samo południe •
przegląd wydarzeń dnia 12.20 Konkurs
sluchaj. zamapiętaJ, wygrajl 12.35 Temat
dnia
13.10
G iełda
papIerów
wartościowych 13.20 Codzienny inform.
kultur. 13.25 Porady prawnika 13.45 Płyta
tygodnia 14.15 Komunikaty i ogloszenla
14.30 Konkurs - słuchaj , zamapiętaj ,
wygraj! - rozstrzygnięcie 15.10 Nasze
prezentacje 15.20 Mag moto 16.00
Serwis i serwis gospod o 16.10-20.00
Brzmienie lata - najlepsza muzyka na
upalne dni 17.10, 19.20, 21 .10, 23.10
Powerplay
wieczorny
najlepsza
propozycja do nucenia wIeczorami 17 .35
Komunikaty, oglosz. 17.45 Plyta tygodnia
18.15 Konkurs - pły1a tygodnia 18.45
Powieść w RaRa 19.00 Mila dzień wieczorny mag. inform. 20.15 HIt Mix
0.00-6.00 Noc z RaRa

RADIO REKORD
5.00 Polecamy, zapraszamy 6.10
Pogoda i inform. dla kierowców 6.15
Wczoraj w Radomiu i regionie 6.15, 7.15,
8.15,10.15,12.15,14.15, 16.15,22.05
Prognoza pogody 7.00·22 .00 SerwIs
Inform. (co godz.) 7.25 Przegląd prasy
lokalnej 7 .46, 9.46, 11.46, 13.46, 15.46
Power play 8.15, 10.15, 12.15, 14.15,
16.15 Inform . lokalne 8.25 Przegląd prasy
ogólnopolskiej 8.35 Płyta tygodnia 9.15
Tematy - dylematy 10.30 Horoskop 11 .15
Konkurs - krzyżówka 11.35 Płyta tygodnia
14.30 Bezpłatna telefoniczna giełda pracy
14.55 Notowania giełdowe 15.10 Nie tylko
o polityce 15.35 RAA - Rekordowa Auto
Audycja 16.35 Płyta tygodnia 17.15 Mag.
inform. Rekordu 18.10-22.00 Odjazdy R.
Łuchniaka 22.10 Z Rekordem przez sen

RAOłOTA~
6.00-21.00 Serwis inform . (co godzinę)
6.30-16.30 Skrót inform . (co godzinę)
17 .50 Przegląd wydarzeń lokalnych 6.04
7.04, 8.04, 14.04, 20.04 Inform. sport.
6.30, 7.30, 8.30, 14.30, 15.30, 16.30
Inform. drogowe 9.55, 13.55, 16.55
Komunikaty
reklamowe
6.07-18.07
Przebój tygodnia (co godzinę) 6.00-9.00
Poranny program 6.10 Powitanie,
kalendarz. zapowiedzi, ciekawostki dnia ,
prognoza , biometeo 7 .20 Horoskop 7.40
Przegląd prasy: Słowo Ludu, Echo Dnia.
Gazeta w Kielcach 8.35 Gość poranny
Radia TAK 9.00·12.00 Radio TAK przed
południem
9.35 Konkurs 10.30 Z
pierwszej ręki - rozmowa sponsorowana
11.10 Urodziny - imieniny z Radiem TAK pozdrowienia i życzenia dla słuchaczy
12.00-15.00 Program popołudntowy
12.30 Konkurs pn. Klucz do sezamu
Juweliusa 14.10 Inform. kulturalny - Co
CIekawego dzieje się w twolrn mieście?
15.00·18 .00 Co za dzień - na tywo:
rozmowy ze sluchaczami , komentarze
tematów dnia , ciekawostki , plotki ,
motoryzacja
18.00·20 .00
Blok
prezenterski: Odlotowa Audycja Filmowa
20.00-22 .00 lista przebojów Radia TAK
22.00·0.00 TAK o studiach. Trzy
Kwadranse Muzyczne - pr. muz.
0.00-6.00 Noc z Radiem TAK: Po
zachodzie slońca

mieszkańców Vanir, pragnących
zdobyć tajemnice wytopu stali.

Chłopiec był wówczas świadkiem
zamordowania rodziców przez
straszliwego czarownika - węża
Thulsę Dooma, przywódcę najeźdźców. Sam wraz z rnnymi dziećmi zostal niewolnIkiem Dooma.
Po latach Conana wykupuje
Czerwonowłosy, który szkoli go
na g1adiatora. Conan zyskuje
sławę niezwy-

VV

ciężonego.
nagrodę Czer-

wonowiosy

zwraca

mu

wolność. Od ~

po!Y

Conan

myśli wyIą:;znie

o zemście na
ThuIsIe
D<>omie. 1.egencany dziś film fanIasy zaliczany jest
00 grooa sztandarowych osiągnięć
swojego gatunku.

eonan
Reżyseria: Dick Lowry. Wystę
pują: Adam Arkin (na zdjęciu),

dla kierowców 6.50, 8.50, 20.50, 21.50
Sport 7.45, 9.45, 11 .45, 13.45, 15.45,
16.45 Wiad. regionalne 6.45, 7.45, 11.45,
16.45, 22.45 Obraz dnia 8.15 KrakowskIe
Przedmieście 27 5.00 Wstawaj. szkoda
dnia 9.00 Koniec wieku 10.00 Byle do
piątku 14.00 Nowy świat 18.00 Usta
Hop-Bęc 20.00 Zagraj to jeszcze raz 22.00
W samą porę 1.00 Dobra nocka

okrutnych

Film s.f., USA, 1981. Reiyseria: John Milius. Wystę
pują; Arnold Schwarzenegger (na zdjęciU), James
EarlJones: Max von Sydow.
Sandahl Bergman.

Polsat, godz. 21.00

PUBLICYSTYKA

5 czerwca 2000 r.

Kiedyś zdjęcia

byly inne

Staremu fotografowi z Klimontowa trudno się odnaleźć w nowej rzeczywistości
- Dawniej fotografowało się zuinaczej. A i ludzie też podchodzili do zdjęć w całkiem inny
sposób niż dzisiaj - wspomina
Władysław Mądry, 77-letni fotograf z Klimontowa .
Przed wojną do fotografa przychodziły całe rodziny. Taka wyprawa to było prawdziwe święto.
Wszyscy w najlepszych, niedzielnych ubraniach, gładkó uczesani.
Zamawiali kilka fotografii: cała rodzina razem , sami rodzice, tylko
dzieci, ojciec z córką, matka z synem . Ka żda fotog rafia na innym
tle. najchętniej starego, arystokratycznego pokoju.
- Pracy było wtedy mnóstwo przygotowania ,
ustawianie
wspomina fotograf. - Teraz, kiedy
każdy we własnym domu ma a utomatyczny aparat, zdjęcia straciły
swoją wagę. Ju ż nie przychodzą
specjalnie do mnie rodziny, żeby
się sfotografować. Chyba że do
dokumentu potrzebne jest zdjęcie.
pełnie

Miasteczko niewielkie
W latach trzydziestych w Klimontowie mieszkali głównie Żydzi.
Wspólnie z Polakami tworzyli w
małym miasteczku niepowtarzalny klimat lat trzydziestych. Właści
cielami wielu sklepów, warsztatów
były wówczas żydowskie rodziny.
Również dwie pracownie fotograficzne prowadzili Żydzi, doskonali fachowcy.
- Pamiętam, że obaj właściciele rywalizowali z sobą - opowiada
Władysław Mądry. - Każdy z nich
chciał przyciągnąć do siebie jak najwięcej klientów. Wiąże się z tym zabawna historia: pewnego razu jeden
z fotografów postanowH się zareklamować. Powiedział swojej żonie , że
by stanęła w progu i swoją osobą zachęcała ludzi do wstąpienia do
zakładu. Kobieta bardzo przejęła się
swoją rolą. Wrzeszczała na pół miasta, że zakład jej męża jest najlepszy
w Klimontowie - śmieje się.
Jeden z tych przedwojennych, klimontowskich fotografów Zygmunt
Hamerski stał się mistrzem młode
go, 16-letniego wówczas Władka.
Zostać fotografem

Przed wojną albo szło się do pracy,
albo w świat. Ojciec chciał, żebym
poszedł w jego ślady i został szewcem. Nie spodobało mi się to wcale.
Potem zdecydowałem się być ślusa
rzem, a na końcu zdunem. Z każdej
roboty odchodzHem bardzo szybko.
Nie pasowało mi to. Zacząłem
przyglądać się naszym klimontowskim fotografom. Zawsze mnie to
ciekawHo.
Niestety, o praktykę w zakładzie fotograficznym było wówczas bardzo
trudno. - Hamerski początkowo nie
chciał mnie przyjąć - mówi. - Miał już
wtedy jednego praktykanta i nie potrzebował innego. Dopiero, kiedy
mojego poprzedniRa wzięli do wojska, zostałem przyjęty na jego miejsce.
Początkującym praktykantom w
przedwojennych zakładach fotograficznych wolno było niewiele. Najpierw przyjmował jedynie klientów.
M iał wtedy szesnaście lat i nudzH się
przy tym zajęciu okropnie. Denerwował się, że przez dłuższy czas nie
wolno mu było wejść nawet do ciemni.
Przez pierwsze trzy miesiące pra~
wał jedynie w niedziele, kiedy właści
ciel jechał na prowincję robić zdjęcia.
Póżniej mógł już przebywać w
zakładzie oodziennie. - Pierwsze zdję
cia Hamerski pozwolił mi zrobić dopiero po roku - wspomina. - Przyszły wtedy do zakładu młode dziewczyny.
Miały mieć zdjęcia w plenerze.
Wziąłem aparat. O mało nie zemdlałem z wrażenia. Zdjęcia wyszły
nieźle. Tyłko odległość była trochę za
duża i nie bardzo było te dziewczyny
widać. Ale chrzest bojowy miałem już

Zostać

fotografem przed wojną to
prawdziwa sztuka. Szczególnie, gdy ktoś, tak jak kilkunastoletni
wówczas Władek , nie miał pienię
dzy. Jego rodziny nie stać było na
kosztowne hobby chłopca. - Miałem
szesnaście lat i zupełnie nie wiedziałem co mogę w życiu robić wspomina. - A pracować musiałem .

Kiedyś

w zakładzie fotograficznym

Władysława Mądrego królowała

Zdjęcia R. Biernicki
stara niemiecka "Ieica". Teraz stary fotograf zamienił ją na nowocze-

snego "polaroida".
wić urodę niektórych twarzy. Ale czasami miałem w tygodniu sto główek
do wyretuszowania. Wzrok przez to
prawie straciłem.
.
Oczywiście najprzyjemniej było fotografować młode, ładne dziewczyny. Władysław Mądry chętnie przyznaje, że to jeden z bardziej urokliwych aspektów tej pracy. - Czasami
do zakładu rzeczywiście przychodziły dziewczyny jak marzenie uśmiecha się. - Aż mHo było robić

za sobą.
Wkrótce Władysław Mądry zakupił
pierwszy własny aparat fotograficzny, niemiecki marki . Leica".

zdjęcie.

Twarze z fotografii
Wzrok słaby, żołądek boli
Mocno pożółkła odbitka, dwaj
młodzi chłopcy, staromodne marynarki, czapki w dłoniach , włosy zaczesane do tyłu. Na innym dziewczynka w sukience z mnóstwem falban, nieśmiało spogląda w obiektyw.
Przed wojną w zakładzie Hamerskiego panował ciągły ruch . Kiedy w
czterdziestym
drugim
roku
Władysław

była

kc

Mądry

otwierał

już

własny zakład też nie mógł narzekać

na brak klientów.
- Największy ruch panował zawsze
na wiosnę, kiedy młodzież kończyła
szkołę - mówi. - Wted5' zdarzało się,
że zaczynałem pracę o godz. ósmej,
a kończyłem o jedenastej w nocy. .
Od czterdziestego roku do zakładu
zaczęli przychodzić Żydzi wraz z

Zakład

fotograficzny Władysława

Mądrego wygląda jak żywcem wzięty

Do zakładu przychodzi coraz
mniej klientów, można więc tu
spotkać taką kartkę.
całymi rodzinami. Najchętniej fotografowali się na Ue tablicy stojącej
obok mostu w Klimontowie oznaczającej granicę klimontowskiego
getta.
- W tamtych czasach bardzo modny był retusz - wspomina fotograf. Zdjęcia do dokumentów obowiązko
wo musiały być retuszowane. Siedziało się wtedy całymi godzinami i
rysowało cieniutkie kreski. To prawda, że można było znacznie popra-

z innej epoki. O nowoczesności
świadczy tyłko .polaroid", którym teraz pan Władysław fotografuje. - To
bardzo drogi sprzęt - mówi. - Musiałem sprzedać samochód, żeby go
kupić. Ale nie żal mi. I tak nie mogłem
już prowadzić samochodu. Wzrok mi
nie pozwalał. A teraz, dzięki technice
nie muszę już siedzieć całymi dniami
w ciemni. Kilka minut i zdjęcie jest gotowe.
Lata spędzone w ciemni odbiły się
nie tyłko na wzroku pana Władysława.
Również żołądek czasami odmawia
posłuszeństwa. - Wszystko przez 0dczynniki - twierdzi. - Ciągle siedziałem

w tych oparach to organizm się struł.
Dawniej to jeszcze człowiek miał zaję
cie, ciągle przychodzili klienci - żali się.
- Teraz jest już inaczej. Jeszcze w dużych miastam fotograf może się d0robić. Tutaj już nie.
W takich miasteczkach jak Klimontów życie wyznaczane jest porami
roku. Nawet fotograf musi się do tego rytmu dostosować. W zimie, kiedy ludzie nie mają wiele pracy to i do
fotografa zajrzą. - Kiedy zaczynają
się prace w polu, to już wiem, że
mam martwy sezon - mówi. - Do
szkół przyjeżdżają fotografowie objazdowi, nawet z Warszawy. Robią
zdjęcia , jakie tylko kto sobie zażyczy.
W tej nowej rzeczywistości stary fotograf już nie potrafi się odnaleźć.
Portrety
powstańców

Konspiracja to osobny

rozdział

w
Praktykował wtedy jeszcze u Zygmunta
Hamerskiego. Nie miał nawet dwudziestu lat. Początkowo o wojnie tylko się mówiło, a ona toczyła s ię
gdzieś obok.
- Któregoś dnia przyszedłem do
zakładu , a tam na stole leży pełno
konspiracyjnych ulotek - wspomina.
- Najpierw bardzo się zdziwiłem, po-

życiu Władysława Mądrego .

Rozmowa z Tadeuszem Jemioło, rektorem Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie
pa absolwentów szkoły, oficerów
dyplomowanych,
reprezentujących
stowarzyszenie
działające przy rządzie na uchodź
stwie. Przekazano nam symbole
oraz kroniki i opracowania.
• Podobno przed wojną jednym z wykładowców był generał
Charles de Gaulle?
- To prawda . Pracował on w ramach francuskiej misji wojskowej . Zresztą, istnieje jakby
przedłużenie tej tradycji , bowiem
i obecnie mamy przedstawiciela
francuskiej misji, Polaka z pochodzenia.
• Proszę porównać obecną
uczelnię i tę działającą przed 10
laty:
- Nawet trudno dokonywać takich porównań. Zmieniła się cała
filozofia i profil kształcenia. Za czasów Układu Warszawskiego obowiązywała zaczepna_teoria prowa-

dzenia wojny, teraz obowiązuje
model obronny. Trzeba było zmienić podręczniki i całą obudowę dydaktyczną. Stanowiło to ogromny
wysiłek . Przede wszystkim j ednak
zmienili się ludzie. Duża część
odeszła , inni musieli się kształcić,
zdobywać nowe umiejętności i nawyki. Wyzwania tych-czasów generują zapotrzebowanie na innego człowieka .
• Czy studentami są tylko wojskowi?
- Większość, ale mamy też studentów cywilnych , głównie na studiach zaocznych i wieczorowych.
• Czy przyjmujecie na uczelnię
kobiety?
- Tak, na studiach zaocznych stanowią one połowę studentów.
• Po studiach będą pracowały
w wojsku?
- Mają taką szansę , jakkolwiek
mogą być z tym probl~my. D~ko-

nywane są procesy restrukturyzacji i optymalizacji, skutkiem czego
jest przecież odchodzenie wielu
oficerów z wojska .
• A co z mężczyznami absolwentami? Jakie mają perspek-

tywy?
- Ukończenie uczelni jest koniecznym warunkiem, żeby zajmować wyższe stanowisko w wojsku, żeby być generałem czy admirałem . Za czasów Układu Warszawskiego mówiło się, że przepustką do takich wysokich funkcji
jest dyplom •Woroszyłówki ", czyli
akademii w Związku Radzieckim.
Teraz my występujemy w podobnej roli.
• Jak wygląda system kwalifikacji oficerów?
- Po siedmiu latach służby w jednostkach liniowych wszyscy kapitanowie biorą udział w tygodniowym seminariun:!.. Na podstawię _

Póżniej Władysław Mądry

partyzantce, po
najbardziej znanych partyzantów
tego terenu Bronisława Sm
ca-Bronikowskiego i Brunona Ja
skiego. DO' dzisiaj ma jeszcze '
zdjęcia na starych negatywach.
- W czasie partyzantki zrob'
wiele zdjęć - mówi. - Mam zacho~
ne jeszcze stare negatywy. Są
mnie bardzo cenne.
W jednej z kopert leżących na sI
znajdują się zdjęcia partyzant'
Młodzi chłopcy, zwykle stojący
swoich rowerów. Roześmian i, ja
byłi na wycieczce w pobliskim la
Na innym odbitkach poważne 11
rze, w rękach karabiny. Wielu z
już nie żyje. Niektórzy zginęli jesz
w czasie wojny, tyłko nieliczni do
zaczął działać w

starości.

- Wtedy nie bardzo zdawaliśmy
bie sprawę z niebezpieczeństw<
mówi Władysław Mądry. - Teraz
pełnie inaczej patrzę na tamte c
sy. Ale i ludzie byli wtedy inni , i
tografia.
Agnieszka KUKIEŁ

nia generała . Że
awansować na kaz
kolejny stopień , t
ba bowiem uko ńCZ
1O-miesięczne stu
podyplomowe.
Czy progr
uwzględnia
j
wszystkie
nato
skie standardy?
- Oczywiście ,
może być inaczej.
cer Wojska Pols
go, jak każdy inny
cer NATO, musi
procedury pla no~
nia i prowadzeD
operacji połącz on
i musi umieć korn
kować się w jęzl
angielskim. Kapita~
wie , jeszcze prz.

Daj szlify do NATO
• Od kiedy istnieje Akademia
Obrony Narodowej?
- W obecnym kształcie akademia
działa od lipca 1990 roku . Poprzednio w tych samych murach
funkcjonowała Akademia Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.
Polska ma bogate tradycje w
kształceniu oficerów. Sięgają one
Szkoły Rycerskiej . Korzeni naszej
akademii należy szukać w 1919
roku, kiedy to powstała Wyższa
Szkoła Wojenna. Wykształciła ona
wielu słynnych dowódców, między
innymi związanego z Radomiem
Józefa Kuropieskę, który uzyskał
dyplom w 1933 roku, będąc wcześniej jednym z najlepszych studentów.
W czasie II wojny światowej
uczelnia działała w Szkocji. My
przejęliśmy jej tradycje pięć lat temu. Przybyła wówczas do Warszawy, na nasze zaproszenie, gru-

em przestraszyłem . W każdej chw.
mogli przecież przyjść Niemcy.
dy właśnie dowiedziałem się. że
naszym zakładzie działa podzie
drukamia.

rozpoczęciem

gier, dyskusji, różnych ćwiczeń
się grupę najlepszych, która jest następnie kierowana do naszej akademii. Z kolei
my prowadzimy testy, wyłaniając
osoby, które będą uczestniczyły w
zajęciach . Na jedno miejsce przypada
czterech
kandydatów.
Ogółem w naszej uczelni studiuje
co dziesiąty kapitan . Uzyskując
dyplom, są oni już majorami i mają
przed sobą djugądrogę , do stopwyodrębnia

Fot. P Mazur diów, w ciągu pól
mają 700 godzin .
jęć z lektorami. .Szlifowanie" ję
ka trwa zresztą przez cały ok
studiów, a także na studiach ~
plomowych.
* Dogadujecie się z soju 5
karni?
- Dogadujemy się bardzo
brze. Inaczej trudno byłoby w .
le mówić o sojuszu.
* Dziękuję za rozmowę·

_ Piotr KUTKOWS'

1-
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WYWIAD

o skończeni
alem na msz
R zmowa ze Stanisławem Różewiczem
znanym reżyserem
komity

reżyser

filmowy

Stanisław Różewicz,

brat pisa-

rD adeusz Różewicza, gościł w Radomiu z okazji XXIII Wio-

sny Literackiej.
czarowany świat. Bilety do kina
były drogie, dorośli płacili 50 groszy, dzieci 25 groszy. Kilka razy
udało mi się ominąć "cerbera", pana Kazimierza, i wejść do kina na
gapę . Raz w sali kinowej odbywało się przedstawienie Krucjaty
Eucharystycznej, po którym zostałem ukryty w fotelach i czekałem na seans filmowy. Pracę w
filmie zacząłem w 1946 roku jako
asystent reżysera. Mieszkałem w

• J k zaczęła się pana przygodazfilmem?
ntakt z filmem zaczynalem
od spólnego chodzenia do kina
z
ą. To byly jeszcze filmy nieme I rzeba było czytać napisy. ale
z czasem w kinpch pojawiły się także dżwięk i kolor. Na mnie ,
aka z niewielkiego Radomska, największe wrażenie robiły
c
pisma ze zdjęc i ami aktorów, tóre pokazywały dziwny, za-

Stanisław Różewicz

w czasie spotkania z

radomską publicznością.

jednym pokoiku z Wojciechem
Hassem i razem nakręciliśmy dokument "Ulica Brzozowa", ktÓlY
na prem i erę czekał 12 lat , bo
przedstawiał zbyt czarny obraz
powojennej Warszawy. Po sze-

małego

kota . Niestety, nowy "akrazem, gdy uru~ hamialiśmy kamerę , znikał za
dekoracjami . Wtedy wpad liś my
na pomysł , żeby do mleka, które
chłeptał , doda ć waleriany. Walelor" za

każdym

N a mnie, chłopaka z niewielkiego Radomska,
największe wrażenie robiły czasopisma ze zdjęcia
mi aktorów, które pokazywały dziwny, zaczarowany świat. Bilety do kina były drogie, dorośli płacili
50 groszy, dzieci 25 groszy. Kilka razy udało mi się
ominąć "cerbera", pana Kazimierza, i wejść do kina na gapę.

Team MiIIennRęn
0Iympic Partner

oparciu o

•
asonlc

nową technologię

cyfrowej

r6bki sygnału wideo "Digjtal Process"
mery

Panasonic

·rejestrację

umożliwiają:

obrazu pOdwyższonej

ci (Super VHS)
- agrywaoie obrazu o podwyższonej jakości
zwykIych kasetach VHS (SVHS-ET)

nieruchomyclJ obrazów na komputer

epy specjalizujące się wsprzedaży kamer Panasonic:
\U(OM, ul. Sienkiewicza 48,150, Kielce; CEMA, ul. Waryńskiego 1fJ/3, Radom; OPAl., ul. Grzecznarowskiego 28, Radom, tel: (0-48) 365-54-98

.,

ściu latach rozpocząłem zdj ęcia
jako samodzielny reżyser. Mój debiut był tak nieudany, że aż się
wstydzę wymieniać tytuł tego filmu . Byłem tak zaaferowany robieniem własnego filmu , że w
ogóle nie przywiązywałem wagi
do scenariusza. Potem było lepiej
i przyszły nagrody. Miałem sz<:zę
ście do dobrych scenariuszy, niektóre z moich filmów powstały na
podstawie tekstów mojego brata
Tadeusza . W domu było nas
trzech , najstarszy brat Janusz
zginął na gestapo, na dwa miesiące przed końcem wojny.
• Wielu młodych ludz;"marzy o
tym, by zostać reżyserem. Czy
jest to zawód, który mógłby im
pan polecić?
- Praca reżysera to ciężki, wyczerpujący fizycznie i psychicznie-zawód . Bardzo daleki od tego, co sobie wyobraża przeciętny
widz, bardzo odległy od kolorowych czasopism . Trochę winni są
w tym sami reżyserzy i operatorzy, którzy zakrywają przed publicznością ten ciemniejszy kawałek swojego życia . To praca w
. menażerii", z innymi ludźmi. W
ekipie filmowej jest kiłkadziesiąt
osób, aktorzy mają różne temperamenty i z każdym trzeba rozmawiać . Do tego dochodzi coś ,
co ja nazywam oporem materii ,
czyli pogoda i awarie techniczne .
W dodatku publiczności i krytyk.om niekoni~znie podobaly się
te filmy, które ja lub i ę . Z moich filmów bardzo lubię . Rysia", film
oparty na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza .Kościół
wSkaryszewie" .
• Czy często "opór materii"
dawał się we znaki?
- Kiedyś kręciłem scenę , w której
córka bije potwarzy matkę . W rolę
matki wcielała się znakomita aktorka Ryszarda Hanin i doszło do
bardzo trudnej sytuacji , bo młod
sza aktorka miała bić po twarzy
swoją profesorkę. W filmie niemal
wszystkie sceny się powtarza i do
każdego ujęcia dokręca się dubia, tak więc musiała bić ponownie. Następnego dnia po wywołaniu filmu okazało się , że na
taśmie jest rysa i ujęcia trzeba powtarzać. Jeszcze większe trudno-

ści sprawiają zwierzęta . Kręciłem
ujęcie, w którym w tle brał udział
mały kotek. Pon i eważ następny
raz wszedłem do studia filmowego po dwóch miesiącach , w tym
czasie kotek wyrósł na kocura .
Trzeba bylo znaleźć nowego

riana działa na koty jak amfetamina i kokaina razem wzięte . Niestety, nalano jej za dużo i po jednym chłepn i ęciu kot od razu upadł
na bok. Tego dnia musieliśmy odwołać zdjęcia . W filmie "Pasja"
I<tęciłem scenę w zimie, w której
brało udział blisko 700 aktorów i
statystów, w tym sto osób przebranych za kobiety. Niestety, drugiego dnia wyszło słońce i śnieg
stopniał. Musieliśmy się wszyscy
przenieść w góty, by dokręcić
resztę mateńału . Kręcąc ten film
przyrzekłem sobie, że jak sko'l'aczę , to dam na mszę . I dalem!
Na szczęście ksiądz , który zapisywał , w jakiej intencji będzie
msza, miał duże poczucie humoru .
• W Zilspole Filmowym "Tor"
debiutowało wielu wyśmieni
tych reżyserów: Filip Bajon,
Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi...
- Krzysztof Kieślowski startował
w moim zespole jako reżyser fi lmów dokumentalnych . Osobiści e
z całej jego twórczości wolałem
właśnie filmy dokumentalne niż
realizowane póżniej głośne filmy
fabularne. Dokumentalne obrazy
K i eślowskiego

niosły

więcej

prawdy ożyciu i więcej ładunku
emocjonalnego. Przez kilkanaście lat wykładałem także w szkole reżyserskiej . Pamiętam , jak
przyszedl do mnie mocno podkrę-

Stanisław
Różewicz,
założyciel i wieloletni kierownik artystyczny Zespołu Filmowego "Tor", nakręcił po-

nad 20 filmów fabularnych, w
tym • Westerplatte·, . Ryś ·,
.Świadectwo
urodzenia ",
. Samotność
we dwoje",
. Opadły /iście z drzew", . Kobieta w kapeluszu', . Pasja",
. Diabeł". Jest również autorem spektakli telewizyjnych i
reżyserem przedstawień teatralnych.

eony wyjazdem za granicę Roman Polański. Pokazał m i paszport, bilet i mocno podniecony powiedział : .Jadę do Paryża" . Wrócił
po miesiącu załamany i powiedzial .Panie Stanisław ie , nauczyłem się padać·. Na szczęści e
nauczył się także wstawać .

Zbigniew BĄK

. REKLAMA
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ZNiŻKI NA OGŁ_OSZENIA DROBNE
W DOWOLNIE WYBRANYM PRZEZ CIEBIE DNIU
W rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby
Jeżeli ogłoszenie

· Glazura, terakota, listwy "Cezar", spoiny .Mapei". Kielce, Legnicka 1,
041/369-17-93.

O rawa obrazów

Profesjonalne alarmy, szlabany - mondystrybucja. Kielce Polna 7,
041/368-23-68.

taż,

wl3901

Alarm B&B Satel

Promocja! Chęc iń ska 14,
041/361-37-49.

,.2230
jor2598

b·I'·M,,·],Ji.fj,IIIJtMM'
Kielce, Mała 4, 041/343·02-05.

Alarmy + monitoring + ochrona,
041/368-08-55.
'*2223

Alarmy-INTERMAR

aI11l9

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

041/369-22-67 , 041/342-51-71.

.,3900
~64116

Solna-PROFI.Solna8

Alarm -monitorin GPS

Stojaki z Plexi, 041/366-00-66.

Montaż , dozór elektroniczny, ochrona
fizyczna. Koncesjonowane Biuro Ochrony "VIP", 041/344-94-24.
.uIIO

wz39S3

Szaf , Drzwi przesuwne

Alarm -SEZAM

wz3947

Alarmy + Monitoring + Ochrona,
041/368-86-55.
,.1193

,.m2

słowa

Profesjonalne systemy obserwacyjne,
kontrola dostępu. sygnalizacje kradZieży,
centrale telefoniczne.
.,13902

CEBOX -Videodomofon

PCV

Hurtownia fabryczna "Lentex", hurt detal - raty, Kielce, Chęc i ńska 14,
041/362-12-97.
,.2226

BUDOWNIClWO
MA Solidnie okna PCV, belgijski system "Deceuninck". raty. Krótkie terminy.
Producent "Self"', Wiśniówka 77, tel.
041 /362-33-35, fax 362-33-34.

Kielce, 368-23-68.

jor2461

.,3903

Klima zac"a-COOL
Sprzedaż .

Montaż.

Sandomierska

.

203, 041/342-54-44.

Automatyczne bramy, ogrodzenia,
041/366-19-17.
Bloczki, 041/311-40-02.

"1141

Panasonic, 041/362-39-03.

.,3Il3

Dystrybutor cegielni Harasiuki oferuje
tanio z transportem: Max, U188, K1 , K2,
K3, cegłę pełną, dziurawkę, stropy ceramiczne, 0606-184-048, 015/836-16-67,
015/836-38-97.

Sprzedaż

- serwis "Biurex",
041/344-42-22.

.2111

Gerda
.,3191

Partner Serwis - Kościuszki 52/006,
041/368-13-72, 343-17-01 .

041 /361-60-46.
Osobna 6.

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

Glazura od 15 zł. Wyposażenie łazie
nek. Blachodachówka, okna, drzwi, panele, ogrodzenia, cegła , siporex. Transportraty - wykonastwo. Kielce 1 Maja 191 ,
041/346-29-49.
.,3161

.,3661

Mabud -Okna, Drzwi
Schody strychowe, świetliki dachowe,
okna polaciowe, bramy garażowe, oścież
nice. Kielce, Zagnańska 72, 344-84-19;
Skrzellewska 4, 368-44-40. Jędrzejów,
Reymonta 12, 386-13-52.
w13901

Okland - producent okien i drzwi PCV
w systemie Kommerling zaprasza do biura handlowego. Kielce, ul. Staszica l, I p,
041/343-04-66.
Okna: "Alupiast", "Panorama", dachowe "Fakro". Drzwi wewnętrzne , zewnętrz
ne, rolety, parapety. Raty. "Drakpiast" ,
Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52.
,.2209

GLAZURA
TERAKOTA
-700wzorów
- od 12,99 m kw.
HURT - DETAL
PŁYTOM EX
Jag iellońska 41 A
041/345-14-66.

UWAGA!
hot
Tylko dla osób fizycznych umieszczających 0606- 05w .Echu Dnia· ogłoszenia prYWatne

Nieruchomości ,

MA Optimum.
041/344-17-41.

Agencja Plus, 041/368-08-73.
.,3711

Akcent M-3, M-4, M-5 dwupOZiomo•
we, raty, ulga, 041/368-70-93.
.,561

Compłex-Dom

nieruchomości ,

041/368-43-86.

;'lIlI

;'7611

Do wynajęcia M-3, 0604-220-071 .

KOSMETYKA

jor2564

koS11
Tatuaż artystyczny, makijaż permanentny, usługi kosmetyczne. Kielce,
Sienkiewicza 21 (Hotel Bristol),
041/368-24-55.

Do wynajęcia M-3, 041/343-13-17.
.61211

Do wynajęc ia lokale biurowe
w centrum, 041/344-21-13.
.61302

Do wynajęcia na działalność kamienica
w centrum Tarnobrzega powierzchnia
320 m2, 015/823-81-26 po 19.00 .

.,3922

.2169

Do wynajęcia podwójny pawilon handlowy na pl. Wolności , 041 /332-24-69.

KUPNO
złom , folia. Sino ma 256, Zagnańska 13,
041/361-49-78, 344-10-03.

Tonę stali żebrowanej ..12' , stemple
2,7 m, deski calówki, 041/302-38-38,
0604-598-407.

LOKALE
Il10361

MA Lokum - 041/344-22-48.

• PANELE PODŁOGOWE
24 TYS. OBR.
• ŚCIENNE
• SIDING
• DACHY
• GIPS KARTON
* DOCIEPLENIA
WOLBUD
UL. ŻWiROWA 5, 041/361-66-92
1 MAJA 136, 041/346-32-00.

nieruchomośc i,

.2221

MA Nieruchomości -

.!I11

Sprzedam M-3, Uroczysko, Bocian
KSM, Piekoszowska - Eurodom,
041/343-13-17.

MA AAJ
0411331 -2

bIomal
Sprzedam mieszkanie KSM, 2-pok 041
-8,
2
jowe, 38 m ,lIp/IV 041/342-30-12.
Umeblowane do wynajęc ia 2 pokOje
+ telefon - Słoneczne Wzgó
041/331 -13-93.
kuchnią

Unimax S.A. - Inwestycje Mieszkan
we sprzeda nowo budowane, atrakcy
mieszkania z ulgą, tel. 041/344-63-88
Wynajmę

lokal 260 m kw. (woda. g
co) w Staszowie,
tel. 015/864-57-45.
światło ,

Akoholowe pogotowie prywatne.
truwanie, Esperal, 041/369-82-76,
0604-137-235 .

"Dom" nieruchomości,
041/368-05-57.
Faktor - trzypokojowe (Barwinek,
KSM, Szydłówek, Sady, Ślichowice, Uroczysko, Słoneczne), 041/344-88-03.
w13914

Jednopokojowe: Winnicka, Podkarczówka, Bocianek, Herby, Świętokrzyskie
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12.
.,3983
Kiosk z lokalizacją, zezwolenie na bunowego - sprzedam,
041/366-44-22.
dowę

Badanie włosÓw, 0601-214-388.
Bioenergoterapeuci,
041/331-52-54.
Dr ginekolog. Najtaniej!
0601-380-958 .
Ginekolog - leczenie, zabiegi, Ł '
0602-335-083.

"Piasecki&Górecka", 041/343-04-35,,3912

LPORTER S.A.
Jesteśmy najbardziej dynamicznym przed!i~biorstwem dysllybucji prasy w Polsce. Od kilku
Jat z powodzeniem reali7.ujemy pionierski projekt budowy własnej sieci sprzedaży. Osiągnięci•
Kolporten w 1999 rolru zostały uhonorowane przy2DIU1iem nam Zlotego WaWlZ)'llu "Gazel)'
Bankowej" dla najlepszej bajowej fumy w kategorii: sieć handlowa i dystrybucyjna.

Panele podłogowe i śc i enne , najtaniej!!! Zagnańska 7, 041 /368-02-32.

Poszukujemy Partnera
do prowadzenia

jor2191

PANElE
•

OW
lee

Ski,

Do wynajęcia pokoje biurowe, Kielce,
041/368-71-98.
"lIII

MA AD-Drągowski, 041/368-24-34.

Medium
041/344-68-08.

MA M

~61141

Ścieg iennego

MA

Posiadam do wynajęcia magazyn w
Kielcach przy ul. Rolnej 6,
o pow. 900 m2, 041/344-89-45.

.61141

Studio kosmetyki kompleksowej i odnowy biologicznrj "Sekret", ul. Żytnia 12,
tel. 041/344-76-01 : solarium turbo, modelowanie sylwetki, fryzjer.

'61112

• PANELE
• LISTWY
• SCHODY
PROMOCJA! !!
ARMIKD .
OKRZEI56
041/344-37-45.

14.04 /34

Pokoje, 041/361-27-04.

koSlO

Komis komputerowy "Mediakom", ul.
Mała 16, 041/343-26-10.

1

Kosmętycz

_ _ _ _ _ _ _ __ _ 0'1

Biuro Nieruchomości , 041/368-04-49.

ELEKTRONIKA

le

li

POkoje, 041/345-71-62.

.61100

Makulatura,

"Okno" S. C. - producent okien PCV,
niemiecki system "Thyssen", każdy wymiar, mikrowentylacja gratis. Kielce.
Łódzka 308, 041 /346-19-17. Przedstawiciel: Radom. Lubelska 83,
048/365-52-32.

M-3 Uroczysko sprzeda " SłOWI
041/345-07-18, 0604-327-301 .

.,3926

MA Partner sprzeda 75 m2, parter,
Ślichowice, 041/344-98-98.

'*22)3

'*2220

jor2641

.1231

Lombard -UMARYNARZA

kielecka hurtownia płytek
ceram icznych, elewacyjnych, gresów 700 wzorów, import, raty. Kielce, ul. Cedro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentarz),
041/368-01-65. Oddziały : Wspólna 19,
041/366-27-99, Zagnańska 71,
041/362-68-70.

Siding, elewacje winylowe wszystkich
typów. Importer. Wrzosowa (róg
Hauke-Bosaka),041/362-05-00.

Panele podłogowe, boazeryjne szeroki wybór, niskie ceny. Wrzosowa róg
Hauke-Bosaka,041/362-05-00.

Antywłaman i owe

• Drzwi
• Okna

Kseroko iarki -Canon

Największa

Rolokasety, żaluzje. "Wik-Bart", Miła
16, 041/345-07-90.
ei2106

jor2611

Bloczki betonowe, 041/311 -30-99,
0604-319-465.

Promont-serwis, Kielce
041/366-10-91 .

ol2203

11161111

jor25S!

KSEROKOPIARKI

Kantówki, boazerie, listwy, lakiery.
"Drewmex", Miła 14, 041/345-66-22.

041/344-33-61, 344-22-14.

Wykładziny

041/368-08-55.

"Interplex" - Plexi, PCV spienione,
kanalikowy, pokrycia dachowe (Ecolux), kasetony podświetla
ne - docinanie. Kielce, Jana Pawła II
12, 041/368-12-55, 362-13-17. •,3898
poliwęglan

'*2212
• ,3909

B&B Bram szlaban
CEBOX -TV Przem

Szafy, wnęki, drzwi suwane

Parkiet, mozaika, listwy, kleje, lakiery. Rembudex, Kielce, Warszawska
151 , raty, transport, 041/362-62-50.
ko569

jor2611

041/343-06-73.

lIIIZczy

drobne zamieszczone w .Echu Dnia" nie odniesie skutku,

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

AAA ALARM -CEBOX

kol,
-11

CI,

saloniku prasowego
w Kozienicach, uL Kochanowskiego 16
(w pobliżu dworca PKS)

PODŁOGOWE

* ŚCIENNE

• UKŁADANIE
• ZAGNAŃSKA 71 , 041/362-70-40.

propoDujemy współpracę
Da zasadach umowy fraDchisineowej
.
Zapewmamy:
• W pełni wyposażony i przygotowany do rozpoczęcia sprzedaży
lokal
• Szkolenia oraz stałą, profesjonalną pomoc marketingową
i marchandisingową
• Ciągły system dostaw oraz światowy standard ekspozycji prasy
i pozostałych towarów
• Funkcjonowanie w ramach uznanej marki i wysoki prestiż
prowadzonej &ialalności

.u211

Parapety - marmur naturalny, syntetyczny, aglomarmur. Kielce, Wspólna 19,
041/368-47-77,307-35-06, 307-36-28.
01.2204

Parapety. Producent, 041/362-05-00.
'*2214

SPRZEDAŻ - MONTAŻ
RATY - TRANSPORT

"US-POL"

Kielce, ul. Ściegiennego 28DA

(obok Fabryki Domi.)
tel. (041) 361·63·95
Radom, ul. Lubelska n
tel, (048) 384-71·74

a w konsekwencji - stabilne i wysokie zarobki
Oczekujemy:
• Osobistego zaangażowania w prowadzoną sprzedaż
, Samodzielności, odpowiedzialności i lojalności
• Ścisłego przestrzegania koncepcji funkcjonowania saloników
i salonów prasowych Kolporter S.A.
Zainteresowanych naszą propozycj, prosimy o kontakt z biurem flIDly: RadO""
ul. Młynarska 10, tel. 363-56-37Iub0602417 342 w terminie 7 dni od ukazani. się ogloszCfll'

Allgielsl
041/345 3'

[ AII,ie si
0604 8

eAR

•

R

l

REKLAMA

24 5 czerwca 2000 r.

kologia . doświadczeni specjaliś·
-189-873, 0501-943-194.

CI,

11.13122

ŁusZczyca,

bielactwo, 0601-214-388.

Budowlanka, Kielce, Jagiellońska; Za·
pisy do wieczorowego i zaocznego Li·
ceum OgÓlnokształcącego z informatyką,
Policealnych Szkół Zawodowych (różne
zawody), 041/346-16-00.

'~S75

OrlDdonta . specjalista II stopnia,
krótkie terminy, 041/331-34-43.

lCYch

e

hoterapi a. Urszula Soczówka,
0606- 05·815.

S jalista ginekolog Andrzej Milcza·
aowi~ rek ' psko, Tarłów, Ciepielów,
0602- 89-549.
tl I3161

06\

li te usuwanie owłosienia. Gabinet
Kosm czny dr. Brodecka. Kielce, Mała
14. 04 /343-15-15.
..310

uynw

NAPRAWY
AAA MA MA Naprawa telewizorów,
owidów, hiperband, inż. Piekar·
lee 332-23-31 , 0602-786-041.

m
ski,

Budowlanka, Kielce, Niska 6 . nabór
2000/2001; zaoczne Technika i Policealne
w zawodach elektrycznych i elektronicz·
nych,0411368-05-70.
1.518

Budowlanka , filie szkół zaocznych,
kierunki jak wyżej : Jędrzejów, Okrzei 63,
041/386-14-01 do 02, Skarżysko·Kam . ·
Rejowska 99, 041/251-37-85, Skarży·
sko·Kam .• Wasilewskiego 5,
041/251-18-34.
\,517

Centrum Kształcenia Dorosłych. Kiel·
ce, Pod klasztorna 117 oglasza nabór:
Technikum Samochodowe, Poligraficz·
ne, Telekomunikacyjne, FryZjerskie, Bu·
dowlane, Żywienia Zbiorowego, Liceum
Handlowe, Ekonomiczne, OgÓlno·
kształcące 3" 4-letnie, 0411345-85-88,
0602-799-833, 041/345-10-55.

___----.------=..,3m
Aatqmatyczne pralki,

inż.

Rybak,

041~9-82-22.
012221

CKD Kielce, Podklasztorna 117 ogłasza
nabór· studium Policealne: Hotelarstwo,
Turystyka, Bankowość, Telekomunikacyj·
ne, Poligrafia, Rachu n kowość· Finanse,
Administracja, Samorządowa, Technik
Prac Biurowych (rok nauki),
04 1/345-85-88,0602-799-83,
041/345-10-55.
Computex • ku rsy komputerowe,
0411344-32-02.

1D\73

k,0411331-35-25.
tl6ml

k, 041/362-66-49 Żeb rowski.
&'417'

, Edukacja, Gagarina 5, ogłasza nabór
do klas pierwszych· semestr jesienny do
szkół zaocznych, wieczorowych; Police'
alnego Studium Administracji, Liceum
O gólnOkształcącego, Technikum Żywie·
nia Zbiorowego, Handlowego, Budowla·
nego, 041/344-54-08.
1.114

kupno.

1.555

NAUKA
AIfI dres Kielce ul. Ściegiennego 8
(obiekty sportowe ZOSIR).
:88.

..62353

datkowe darmowe zajęcia z in·
dla wszystkich słuchaczy
zkól.
Alta ajstarsza w regionie szkoła De·
tektywó
I Pracowników Ochrony
og łasza II nabór. Jako pierwsi uzyskaliś'
my upra: menia szkoły publicznej. Uwa·
ga pro cja! 0411343-04-38.
jstarsza w regionie szkoła Bez·
wa i Higieny Pracy ogłasza VI
aga promocja! ,
04-38.
Alta koły policealne: projektowania i
reklamy, administracji, ekonomii. Uwaga
prom
! 041/343.04.38.
I kilku
}azo!)'

SZKOŁY "PRO·FIL"
KIELCE, ROMUALDA 3,368-17-43
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE·
młodzieżowe

· LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla
DOROSŁYCH

• POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE:
• finanse, rachunkowość
• obSługa ruchu turystycznego
• projektowanie architektoniczne,
projektowanie wnętrz.
Wl3955

SZKOŁY

PRO·FIL
KIELCE, ROMUALDA 3. 368-17-43
TECHNIKUM FRYZJERSKIE
POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
· kosmetyka
· administracja z obsługą ubezpieczeń
· BHP
· informatyka
• ogrodnictwo
• organizacja reklamy.

Aqielski . tłumaczenia,
041/345+37-16, 0601-408-968.

~21O

RTYSTYCZNE STUDIUM
TYCZNY WYSTRÓJ WNĘTRZ
OJEKTOWANIE UBIORU
041/344-99-02.

"Edukator" • Policealne Studium: In·
formatyczne, Ekonomiczne, Finansowo·
Skarbowe, 041/368-07-66.
Marksolt . kursy
041/343-06-28.

komputerowe,

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
ogłasza nabór na
• ROK ZEROWY
do Kolegium Języków Obcych
041/344-65-41,
344-63-50,
344-95-81.
.,3181

Matematyka· Kielce, 345-38-15 .
'~4 8 4

OMEGA · SZKOŁY MEDYCZNE
• FARMACEUTA
• TECHNIK DENTYSTYCZNY
• ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
• KOSMETYCZKA
041/344-51-71.

.,3119

NIERUCHOMOŚCI
MA Partner sprzeda czynny warsztat
samochodowy,
041/344-98-98.
4065101

Dom (duża działka) Kielce, Mazurska·
sprzeda Biuro Mieszkaniowe,
041/361-65-12.
Dzi ałkę budowlaną 3400 m2 • Krakow·

ska (naprzeciw osiedla POdkarczówka,
cena 65 zł/m 2 ) , 0602-601-695,
0602-101-305.
Faktor: Domy . Sady, Związkowi ec ,
Dąbrowa, Bilcza, Cedzyna, Radlin,
Niestachów, 041/344-30-03.
wz3975

012215

OMEGA . SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
• LICEUM EKONOMICZNE
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POLICEALNE
• FINANSE
• BHP
• BANKOWOŚĆ
. GEDDETA
• BUDOWLANA
041/~44-51-71 .

.u21!

OMEGA . SZKOŁY ARTYSTYCZNE
• LICEUM ARTYSTYCZNE
• PROJEKTANT MODY· NAJSTARSZA
W REGIONIE
041/344-51-71
KIELCE, UL. ŚW. LEONARDA 18. "2211
O śro dek Kształcen ia POlicealnego
O'chikara Szkoła Detektywów, Pracowni·

ków Ochrony, Administracji, Zarządzania ,
Ekonomii i Marketingu rozpoczyna nab·
ór: rok 200012001 . Kielce, Gagarina 3,
041/362-58-09. Radom, Wernera 29131,
048/331-07 -37.
11.1371\
Ośrodek

Kształcenia

Policealnego
O'chikara Szkoła Detektywów, Pracowni·
ków Ochrony, Adm inistracji, Zarządzan i a ,
Ekonomii i Markelingu rozpoczyna nab·
ór: rok 2000/2001. Kielce, Gaganna 3,
0411362-58-09. Radom . Wernera 29/31 ,
048/331-07-37.

1.111

UI3814

AgeDcja Reklamy

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
ogłasza nabór do
• KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
0411344-65-41,
344-63-50,
344-95-81.

.z311l
wl39&2

anka, Kielce, Jagiellońska 90szkoły
czne· nabór 2000/2001; Tech·
um B dowlane, Urządzeń Sanitar·
nych, D wne. Elektryczne, Mechanicz.
ne Han lowe. Zywiema Zbiorowego,
04 1/346- 6-00.

Bil

lló~
DO NASZYCH
BIUR I PUNKTÓW

Zespołu Szkół

1.521

pokoje
{zgól

:męci.

~931

ZJAZD ABSOLWENTÓW
W dniu 14 października 2000 r.
odbędzie się zjazd absolwentów
Technikum Budowlanego
i Policealnego Studium
Budowlanego
Z okazji 50. rocznicy
powstania Szkoły.
Zainteresowanych wzięciem udziału
w zjeździe prosimy
o kontakt telefoniczny
lub pisemny z sekretariatem

Biuro
Reklamy

1.123

koII5

AAA MA Pralek, lodówek,
041/331-22-32.

Szkoła Detektywów i Pracowników
Ochrony "Ochroniarz· prowadzi nabór.
Kielce, 0411344-39-82.

25

SCAN duo

ogłasza nabór kandydatów na stanowiska

• ......wiec
la: wy\<sz:tałcenle min. średnie , doświadczenie w negocjacjach, znajomość
rynku reklamy. prawo jazdy. skuteczność w POzyskiwaniu klIentów
or
ia: doświadczenie w rozmowach z ientem samochód
• SJ>eąaIlsta grafiki komputerowej i projektowani~
18: praktyczna znajomoŚĆ programów COREL. PHOTOSHOP, aUARK,
ILUSTRATOR

· hostea y

wy .
18: prezencja, wiek do 25 lat, dyspozycyj ność.
blnle sowanych prosimy o składanie CV i listu motywacyjnego w siedzibie
finny. Kielce, ul. Kapitulna 4 w godz. 8-16.
"-U'l.

Interlocum, 041 /344-53-62,
041/344-27-47.

fax
1.571

OKNA I DRZWI THYSSEN
ZPCV
OKNA DREWNIANE
WOŁOMIN

I'onfaral

okien.
....._ _ _._ Producent
drzwi i
żaluzj i.

Radom, ul. Mireckiego 10
tel./fax (0-48) 362-53-04

Zawodowych nr 1
w Kielcach, 25-378 Kielce,
ul. Zgoda 31, tel. 361-27-06,
361-27-65.
Serdecznie zapraszamy Dyrekcja
oraz Komitet Organizacyjny

Kielce
ul. Targowa 18
tel. (041 ) 343-06-2 1
teUfax (041 ) 332-45-40
e·mail: brio@echcxlnia.com.pl
Końskie

,·ar'ąa~r'h·
leJs le entrum u rury

OGWSZENIE O PRZETARGU NlEOGRANICZONYM

ul. S ienn ie ń ska 54
tel. (041\ 247-52-31

Świętokrzyski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Kielcach
25-602, ul. Jagiellońska 72
telefon (0-41) 366-45-62, fax (0-41) 366-13-19
ogłasza

przetarg nieograniczony nr 60 na:

" Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768
- Brzesko w m. Działoszyce , ul. Kościuszki ode. 213,0 mb.; ul, Skalbmierska ode. 32 mb,; ul. Partyzantów
ode. 90,0 mb. - łączn i e ode. o dl. 353,0 mb."
1. Komplet dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia można otrzy·
mać w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiel·
lońska 72, pokój nr 16, Sekcja Zamówień Publicznych codziennie w godz.
8.00-14.00 odpłatnie za kwotę 20,00 zl.
Jędrzejów

Ostrowiec więtokrzyski
Biurowiec Ostrowieckiej
Sp6ldz. Mieszkaniowej
ul. Kochanowskiego 5/4,

parter
teł .

centrala: (041) 262-83-15,
262-83-31 fax 262-44-57

Chmielnik
PPHU .Amir"
Rynek 11
tel. 041 354-33-23

2. Termin wykonania: 31.08.2000 r.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 19.06.2000 r.
do godz. 15.00 w Świętokrzyski m Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kiel·
cach, pokój nr 19 (sekretariat).
.
Koperta powinna być oznaczona ..Oferta w sprawie przetargu nie·
ograniczonego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 768
Jędrzejów - Brzesko w m. Działoszyce ode. dl. 353,0 mb." - przetarg
nr 60.
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone zzasto·
sowaniem preferencji krajowych.
OTWARCIE OFERT NASTĄPI 20.06.2000 R. O GODZ. 10.30
W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO, KIELCE, UL. JAGIELLOŃSKA 72,
POKÓJ NR 15 (SALA KONFERENCYJNA).
4. Osobami upoważnionymi do kontakty z Oferentami są:
mgr inż. Ewa Goraj - w sprawie przetargu, tel. 366-45-62 w. 21,
inż . Anna Burzyńska • w sprawie realizacji robót, tel. 366-45-62
w. 31.
W przetargu mogą wziąć udział firmy, które spełnią wymagania okre·
ślone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I

Busko-Zdrój
ul. Batorego 1
I piętro
tel. 041 378-73-77

Biuro
Reklam
Radom

13910/11.

PROMOCJ
~.
Tarnobrze
ul. Moniuszki 5/34
tel.lfax 015 823-26-02

- atrakcyjne ceny
- wysoka jakość
- ciepła szyba,
mikrowentylacja
w standardzie

Sandomierz

Poszukujemy
odbiorców hurtowych!

SIPOREX ,,60"bialy ekologiczny
PROMOCJA
CEGlYCZERWONE )AAX.3(f' PROMOCJA
K LI NKI E R PROM O CJA
ETERNIT, STYROPIAN, CEMENT,
WAPNO, STAL ZBROJENIOWA,
WĘGI EL

ZAPEWNIAMY TRANSPORT
PW . ROLSKŁAD"

Chelmce 134, gm. Strowayn

~

lel./lax (041) 303-02-93. 090 336 404 ~

O atów
HEWOs.c.
ul. 16 Stycznia 28/5
tel.lfax (015) 868-29-93

Biuro
Reklam
Mielec
al. Niepodległości 14/10
tel.lfax 017 583-75-10

5 czerwca 2000 r.

REKLAMA

I Re\Nelacyjnie niskie ceny. na marko\Ne kompute
~

Celeron466, 32MB, video 4MB, dysk 8GB, Win 98
Word 2000, MKS_VIR z rocznym abonamentem

I

l!!l2

Już

'
I

NOVATECH, 26-600 Radom, ul. Wilcza 8, te/.(048)3602268, .www.novatech.com.pl
Sprzedam 2 nowe domy w Bilczy budowlane, Piaseczna Górka,
0604-232-475.
działki

Sprzedam działkę przy trasie: Turbia Wólka Turewska, 015/841-46-90.
...771

Stąporków: działka 3065 m2 ogrodzona, wszystkie media, budynek mieszkalny
i budynki do działalności gospodarczej,
041/361-36-46,012/422-02-15.

PRACA-SZUKAM

Folie samoprzylepne. Hurt - detal
"Interplex", 041/362-13-17,
368-12-55.
..lm
Hurtownia odzieży używanej - bezpośredni import odzieży wysokiej jakości
z Niemiec i Holandii,
tel. 0501-502-891 , 013/463·44-13.
\k11781

Natychmiastowy kredyt gotówkowy,
studencki, samochodowy, hipoteczny,
041/369-23-05 wew. 32.
016\182

Ośrodek

Naprawy dachów, malowanie, tapetowanie, regipsy, 041/344-54-92 po
17.
116\IU

PRACA-ZATRUDNIĘ

Szkoleniowo - Wypoczynkowy Lasów Państwowych organizuje w lipcu i sierpniu szkolenia, zabawy, wesela,
spotkania towarzyskie, ogniska. Ceny
konkurencyjne. Jedlnia Letnisko, ul.
Płużańskiego 30, 048/322-1 0-11 .

Bezpośrednio zlecimy składanie dłu
gopisów, biżuterii, "żabe k". Cały kraj,
024/355-10-38.

Pożyczki , 041/343-01-42 .

\k11786

Pożyczki,041/344-41-06 .

Chałupnictwo ,

\k13311

Firma Winners s.c. zatrudni do prac
sezonowych w Niemczech,
044/649-90-23 (10.00-16.00)
0603-304-470.
Firma językowa w Radomiu zatrudni
nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego. Wysokie zarobki,
tel. 048/610-30-45, 0604-608-782.
\k13712

Firma ochrony mienia zatrudni od zaraz pracownków z wykształceniem śred- nim lub wyższym elek1ronicznym na stanowisko speCjalista ds. zabezpieczeń
technicznych, preferowane osoby z doświadczeniem zawodowym,
015/822-28-22.
.1116

Firma ubezpieczeniowa z niemieckim
kapitałem zatrudni współpracowników.
Gwarantujemy szkolenia
prowizje,
041/368-28-32.
..1I91

Handlowców z wykształceniem budowlanym z województwa świętokrzy
skIego, mazowieckiego, podkarpackiego,
tel. 041/344-45-81.

016\187

W zabytkowej sali Restauracji Bristol eleganckie przyjęcia weselne,
041/368-11-39.

06\047

Przyjmę

uczniów do nauki zawodu: lakiernik, blacharz, mechanik. "Auto-Fuli-Serwis" Kielce, Podlasie 16 (Barwinek),041/361-37-43.
..3'/\1

Telepiua zatrudni młode osoby z
własnym motorowerem lub samochodem - do rozwożenia pizzy. Informacje:
041/366-41-60 lub w lokalu, ul. Paderewskiego 34. Nie wymagamy całkowitej
dyspozycyjności.
*'127\

Towarzystwo Ubezpieczeniowe zatrudni pracownków, 041/372-22-36.
ulll

Zbiory owoców - Niemcy, Francja,
0604-850-636.
\k11l77

RÓŻNE

Opel Astra (lipiec 1999), 30.000 zł,
0606-632-605.

Eleganckie Przyjęcia Weselne. Restauracja "Fryderyk", 041/345-04-21.
"\1\6

- wczasy rodzinne,
059/845-26-33.
\k11l\6

Obozy

językowe

O.K.: Anglia, Niemcy,
Włochy, Balaton, Słowacja , Bałtyk, TatrY
od 845 zł; 081/533-78-32.
\k12920

Opony: "Toyo", "Nokian". Hurt - detal.
"Pirelii", "Ceat" , " Dębica" - detal. Kielce,
Okrzei 56, 0604-280-240.
w13101

\k13797

Peugeot 405 (1991), cena 11900,
041/311-47-32.

Promocja! Kolonie nad morzem - Jarosławice , Rewal, w górach Zakopane,
Rabka. Obozy za granicą . Wczasy - kraj
(z dojazdem) zagranica. Wycieczki zagraniczne. ATH Kielce, Żytn ia l ,
041/344-86-66.

Polonez 1600 (1989), gaz, 2400
041/342-30-14, 0606-674-833.

zł,

Przewozy - cała Europa! Biuro PodróżY
Comfort-Lines. Kielce - Dworzec PKP, tel.
041/345-60-80.

041/311-05-53.
Renault Laguna 18RT (1994), klimatyzacja, 0606-923-501, 041/361-50-08.
016\02'

Skoda 120 LS (1985), 041/303-17-75.

Sycylia, Rzym, Neapol- bezproblemowo, wynajem autokarów,
tel. 081/825-06-70.

016\07\

\k136'7

Sznaucery miniaturowe,
041/331-12-38.

SPRZEDAŻ
MA Kserokopiarki nowe i używane
"Top Serwis". Kielce, Chodkiewicza 4,
041/362-01-00, 041/343-1 3-31 .

Sznaucery miniatury, czarno - srebrne,
041/627-59-26.
Tanio butle spawalnicze z osprzętem,
g ięiarka, i madło hydrauliczne, linociąg,
041/331-43-15.
Uno 1,0, Fire (1997
041/378-32-72.

Darłówko ,

Wczasy nad morzem.
094/314-24-94.

jw2586

• AKCESORIA GSM
Już od 17 zł
• ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE
Już od 40 zł
TELEFONY UŻYWANE
USUWANIE BLOKAD
Paderewskiego 47, I p i ętro
041/366-19-67.

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

Siatki, 041/344-71-93.

011\28\

wrzesień) ,

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

VW Transporter T4 (1993), 8 osób towaro-osobowy, 041/368-77-61 .
016\213

Zagnańska

Autokomis Omega - Raty, Okrzei 42,
041/344-49-78.
.,3921

Automaty zręcznościowe: Darty, Pokery, 0601-227-222.

USŁUGI

Transport lawetą, 041/368-86-28,
0603-094-660.

016\081

Transportowe Tatra 16 t,
0604-146-853, 041/344-09-23.

Koparka kołowa + kamazy,
041/306-18-19,0602-507-282,
0604-787-596.
Koparkami różnymi + wywrotki,
0604-146-853, 041/344-09-23,
366-32-70.

Tynki agregatem, 041/368-09-1 1.
&61na

Koparki ,0602-611-737.
&6\094

Wyposażenie łazienek - ceramika,
wanny, akryl, kabiny szkło, meble, baterie. Kielce, ul. Chęciń ska 20,
tel. 041/346-30-14.

Anteny, alarmy, domofony,
041/346-19-89, 0602-772-396.

• DYWANY
• CHODNIKI
• WYKŁADZINY
KIELCE, CHĘCIŃSKA 14,041/361-49-71
OSTROWIEC, 3 MAlA3, 041/265-22-45.

• ANTENY
• DOMOFONY
• INSTALACJE
• ODGROMÓWKA
• GWARANCJA!!!
.041/369-86-89
• 0602-519-254.

tapicerki,

blaszane, 041/311-50-16.

'64354

Ewa, 0604-811-767.

Garaże blaszane od 950 zł,
041/252-70-99,0604-916-853.

Docieplanie, remonty - profeSjonalnie, 041/369-19-96, 0606-809-567.

Domofony 041/369-88-21.

montaż

- naprawa,

Elektroinslalacje, 0606-194-944.

Kasia - Radom, 0604-773-480.

664711
ksl\6

Kombajny zbożowe , części zamienne,
możliwy transport, tel. 034/362-86-81,
032/435-50-63.

Ostrowiec - Magda, 0605-465-187.

1113636

Meble łazienkowe. Wyposażenie.
Wojska Polskiego 9, 041/368-75-03.
012211

Firma "Eko-Ogród" Oferuje usługi zzakresu budowy ogrodów, 041/357-21-00,
0606-106-267.

Rita, 0604-863-935.

IUlI99
*'\010

Sandra, 0608-121-690.

&6\306

PANElE
PROFESJONALNIE,
041/362-70-40.
olnn

Sylwia, 0603-226-372.

Glazura, hydraulika, remonty,
041/311-70-11 .

TURYSTYKA
40&573\

robocza w pełnym asortymencie. Kielce, Wspólna 8, 345-65-93.

Abex - Chorwacja - Istria - apartamenty. Tydzień 350, Grecja - Halkidiki 750,
041/344-23-26.

Żaluzje, verticale, roletki, roloka
tapicerka, kraty, 041/368-96-19,
0601-845-781 . Gwarancja!

Rad-Bud - remonty kompleksowe,
041/344-90-03,0604-413-976.

Żaluzje, Verticale, rolety. Piotrko
10, 041/368-28-47, 300·37-53.

a61296

Rawo. Meble. Meble na zamówienie,
041/361-80-11 , 0605-405-937.
oIum

Remontowo - budowlane,
041/346-22-55.
jo2616

Remonty. Kompleksowe wykańcza
nie mieszkań . Usługa od A - Z,
041/368-75-03.
ai1110
Roboty ziemne koparkami " Białoruś"
RG =40.00 + VAT. PW "Ceglarek". Kielce,
Zagnańska 36, 366-12-08.

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

Omegavideo, 041/331-92-59.

Videotilmowanie, 0606-912-485

Rolety antywłamaniowe, tekstylne,
bramy, markizy, verticale.
"Alutechnika" , Paderewskiego 3,
041/343-07-04.
jw2613
Rolokasety, żaluzje. "Wik-Bart",
16, 041/345-07-90.

Miła

VideoKielce, 041/345-60-72,
0602-666-510.

Wideo-Film, 041/362-12-79.

012231

Glazura, szpachlowanie, remonty - solidnie, 041/368-66-46.
0161242

Nissan Micra (XII 1991) pilnie!
0605-201-203.

Żaluzje , vertikale - producent ·
041/346-14-66.

Przeprowadzki, 041/366-25-10.

Sprzedaż

Mercedes 124 (1 989). Kielce,
0601-868-197.

Żaluzje , verticale
048/617-65-47.

Elektryczne, 041/346-40-75.

.z4ł

Ostrowiec, 041/266-40-67.

Żaluzje - rolety. Tarnobrzeg,
015/822-74-26, Stalowa Wola
015/842-01-60.

Żaluzje - tanio, 041/369-86-37.

016\183

Docieplenia styropianem, materiały.
Remonty, 041/362-59-1 6, 090-317-617.
40&4031

Żaluzje , 041/362-35-83.

&6\041

ull3

Ania, 0606-513-650.

oI2m

Malowanie natryskowe,
041/331-24-86.

jw16\O

\k13631

Angelika, 0606-596-658.

016432\

Wymiana okien, remonty,
0604-834-866.

Panele, docieplenia, 041/374-26-05.

016\071

*IlO11

jol647

Malowanie natryskowe,
041/331-40-34.

P3Jlele, 041/366-06-56.

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

Aneta, 0608-150-501 .

Układanie kostki brukowej.
niania, 041/368-53-30. 06016-960-1529

Panele, 041/345-95-61 .

0I6l!01

06\113

Układanie kostki brukowej.
041/345-61-29, 361-18-97.

Malowanie. Czysto. Gładź. Tapetowanie. Panele. 041/368-36-66.

wzl914

Czyszczenie dywanów,
041/362-19-07.

Afrodyta,041/346-20-68.

a!lUD

Montaż drzwi, okien. Panele,
041/368-50-41 , 0601-313-041 .

aIl,\

TOWARZYSKIE

Krycie dachów, 0602-199-683.

..3916

Alarmy Aro, 041/362-30-45.

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

116\112

Malowanie - tapetowanie,
041/332-28-87.

MA Szklarskie u klienta,
041/362-47-07.

MA,041/366-o5-71.
Citroen Berlingo 1.9D, osobowo - cię
żarowy, pierwszy wlaściciel,
041/331-06-91,0605-999-957.

Odzież

Kompleksowe remonty mieszkań,
VAT, 041/362-37-69, 041/332-32-96 - po
18.00.

Malowanie - natrysk - tapetowanie gwarancja, 041/344-58-11 .

1I.11I9\
.,1911

Garaże

Hydrauliczne, gazowe, przyłącza ,
041/368-10-63,0602-512-067.
&1>\093

Obóz językowy EMPiK w Kołobrzegu,
094/346-24-30, Gdańsku,
058/301-47-19.

oi6\1n

MA Lombard - komis - pożyczki pod
zastaw. Sienkiewicza 64,
041/366-40-93,344-22-15.
..3919

0164614

Kołobrzeg

0161294

&61960

ZOZ w Kielcach un i eważn ia kwitariusz
KP nr 82 od nr 002144 do 002170.

\k13896

Praca w Holandii z niemieckim paszportem - stolarz, spawacz, murari - tyn·
karz, zbrojarz - betoniarz. Praca w polu:
kalafiory, pomidory w szklarni, róże, tulipany, 041/362-51-31 po godz. 16.00.

016\283

Tapicerskie, 041/345-71-21 .
116\30\

Krycie dachów, 041/311-61-59.

00128

Pilnie. Składanie długopisów. Dystrybutor długopisów, 0604-477-894.

Hydrauliczne, 041/361-54-12.

Frankfurt - Mannheim,
041/303-83-91 .

.. 773

Olej napędowy, opałowy, ceny konkurencyjne, z dostawą, 041/369-23-05
wew. 32.

Przyczepę gastronomiczną,
06\286

tel. 034/317-93-11 .

Ogrodzen ia i balustrady z PCV - mon0603-613-249.

taż,

•

i

montaż

okien,

041/345-69-12.

Legitymacja szkolna
Szycie firan, zasłon, narzut. Sprze-

Hydrauliczne, 041/300-34-84.

daż firan muślinowych, gipiurowych

Hydrauliczne, 041/344-79-48,
0602-866-479.

tkanin, karniszy. Montaż, mierzenie,
upinanie, projek1owanie, Kielce, pl.
Wolności 12, 041/368-18-66,
0602-378-352.
111371

*'\117

ZGUBY
Głowacz Łukasz.

Radek Katarzyna
WSP.

zgubiła

rykańska

lekcja
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ate show

Fot. Piotr Mazur
W katowickim " Spodku", w kolejnych meczach Ligi Światowej, polscy siatkarze przegrali ze Stanami Zjednoczonymi 1:3 i 1:3.
Czytaj na stronach 6 i 7

Smuda W Stalowej
* Stal rządzi w regionie
* Rekordowa porażka Korony w Kielcach
Piłkarze Stali pokonali w sobotę
na własnym stadionie ostrowiecki
KSZO i udowodnili, że w regionie
są z naszych drugoligowców najlepsi Gesienią . Stalówka" wygrała
3:2 w Ostrowcu ). Mecz w Stalowej
Woli obserwował trener Legii Warszawa Franciszek Smuda. Ciekawe, czy któryś z graczy tram do jego notesu.

w sobcłę i niedzielę w Kielcach rozgrywane były XXVII Mistrzostwa Karate
w kategorii seniorów. Z rozmachem i perfekcyjnie przygotowana
rzez'
. klub impreza wzbudziła duże zainteresowanie, a jej poziom
pOOowy był bardzo wysoki, gdyż wystartowało wielu medalistów zakończoych'
wno mistrzostw Europy, gdzie Polska zdobyła 10 krążków.
R
ntanci Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin ZPUE Wloszczowa
dobyli . sWojej ziemi· cztery medale - dwa srebme i dwa brązowe - oraz
z Katowicami zajęli pierwsze miejsce drużynowo. Brązowy meł Sebestian Jarosz ze Stalowej Woli. Na zdjęciu z prawej: Bruowski z Kielc, który wywalczył srebmy medal.
ISTACH'

Magdalena
Grzybowska
pFZegrała w sobotę z Niemką
Anke Huber w trzeciej rundzie
turnieju tenisowego French
Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu 2:6, 2:6. Polka
przegrała również w drugiej
rundzie debla.

• Stal Stalowa Wola - KSZO
Ostrowiec 2:1 (1:0). Zasłużone
zwycięstwo podopiecznych trenera Czesława Palika, którzy byli lepsi i stworzyli więcej sytuacji pod
bramką rywala .
• Korona Kielce - Świt Nowy
Dwór Mazowiecki 0:6 (0:2). Kielczanie byli tylko tłem dla drużyny
gości. Mecz z trybun oglądał wy-

pożyczony z Korony do Świtu
bramkarz Krzysztof Pyskaty, gdyż
na jego grę nie zgodziło się kierownictwo kieleckiego klubu.
Przypomnijmy - Siarka Tarnobrzeg w piątek wygrała z Lechią
Gdańsk

2:1.

ISTACHI
Relacje z drugoligowych
meczów na stronach B i 9

Wygrana po II lalach ...
Po jedenastu

latach polscy
pokonali reprezentację Niemiec! Wczoraj w
Bydgoszczy biało-czerwoni wygrali pierwszy barażowy mecz o
awans do finałów mistrzostw
szczypiorniści

świata

23:22 (12:14).

szczęśliwym

strzelcem był Piotr
Przybecki.
W pierwszej siódemce wyszło
trzech zawodników Strzelca Lider
Market - Rafał Bernacki, Mańusz
Jurasik i Radosław Wasiak. Dwaj

Zwycięską

pierwsi w dużej mierze . przyłożyli
rękę" do zwycięstwa - Bernacki
wielokrotnie świetnie interweniował, a Jurasik był jednym z najskuteczniejszych zawodników na b0isku .
'PKI

bramkę

Polacy zdobyli kilka sekund przed końcem meczu , a

Holendrzy
•
za mocni

Puchar

po kielecku

•

59.

Łucznicy Stelli Kielce znów dominowali w zawodach Pucharu
Polski. Po Rzeszowie tym razem .zdobyli" Kraków, znów wygrywając dubletem! Dzięki temu
Arkadiusz Ponikowski, Robert
Marcinkiewicz wraz z Anną
Łęcką z Sokoła Radom wyjadą
w niedzielę na mistrzostwa Europy, które odbędą się w Atalany w
Turcji. Ponikowski wygrał eł~
naqe i wfinale.rondek" spotkał się
z Marcinkiewiczem, pokonując

Młodzieżówka

ra

'2,

Krzywda, ju-

ao. . . Żaka Kielce, wy-

Polski przegrała
w Tarnobrzegu z Grecją

WiI_lIIa złoty medal pod_
bywających się w
u mistrzostw Poliorów. Kielczanka
wagi do 52 kg wyez wazari z Anną
Alillllillitv n z Jordana Kra-

Wczoraj w towarzyskim meczu
pierwszych reprezentacji, rozegranym w Lozannie,
Polska przegrała z Holandią 1:3
(1:1). Honorową bramkę dla
biało-czerwonych zdobył w 38.
minucie Paweł Kryszałowicz .
Porażką naszego zespołu O:1 za-

ostwach wystartozawodników i 92 zawodni_i. Zabrakło tylko
stuli I Rafała Kubac-

tkanie mIodzieżowych reprezentacji piłkarskich Polski i Grecji, rozegrane na stadionie Siarki w Tarnobrzegu. Mecz oglądało 3,5 tysiąca
kibiców, którzy byti bardzo niezadowoIeni z poziomu spotkania.

piłkarskim

kończylo się r6wnieżsobotnie spo-

Mecz - rozgrywany pod patronatem .Echa Dnia' - rozpoczął
kopnięciem piłki jeden z najlepszych piłkarzy w histońi polskiego futbolu Gerard Cieślik . Po
meczu nie miał on zbyt szczęśli
wej miny. - Organizatorzy i kibice
stanęli na wysokości zadania.
Szkoda, że zobaczyli tak słaby
mecz. Jeśli zaplecze naszego
piłkarstwa jest tak słabe , to aż
strach pomyśleć o przyszłości
naszego futbolu - powiedział
nam Gerard Cieślik.

go. Marcinkiewicz w jednej z serii
eliminacyjnych wynikiem 339 pkt.
wyrównał rekord Polski na 70 metrów. Siódmy w finale był inny k&
czanin, kadet Rafał Dobrowolski,
który dzięki dobremu startowi
uzyskał kwalifikację na zawody
Grand Prix juniorów, które 0<!będą się w terminie 17-22
czerwca na Słowacji .
'PK!

(PISZ}

Fot. PAP

SPORT ŚWIĘTOKRZYSKI
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klub miałby do dyspozycji cały b
dynek, a nie jak obecnie kilka
koi, bo resztę zajmuje ZOOSi
Obiekty Korony powinny być na
miast przekazane na szkole
młodzieży zrzeszonej w młodz"
żowym klubie ściśle współpr
cującym z zawodową druży Lę ł
piłkarską. o której mówimy.
społów można wyselekcjonować
* Czy podjąłby się pan stan
na czele takiego klubu?
solidną kadrę , a jeśli trzeba będzie
- Tak, ale pod warunkiem, że
j ą uzupełnić , to dwoma, najwyżej
r
dzie dobra wola wszystkich stro~
trzema zawodnikami.
I
wydatna pomoc miasta. Nie c
Jest tylko jeden warudzi o to', by dawalo pieniądze
nek. Wszystkich najlepszych graczy, zarówno . wyczyn , bo z tym sobie poradzi
od .nas jak i z Korony,
Wystarczy, j eś li będzie utrzym
wać obiekty i pokrywać koszty
trzeba zatrzymać w Kieldiów, potrzebnych do prawidław
cach. Ci, którzy nie
go funkcjonowania obiektów,
zmieszczą si ę w szerowięc weżmie na siebie regulow
kiej kadrze, będą stanowić zaplecze. Przepisy
nie należności z gaz, wo dę
mówią, że rezerwy noświatło . Tak jest zresztą w WI
miastach. Ostatnio bylem
wego klubu musiałyby
wrażeniem obiektów Proszowla
zaczynać od najniższe
ki, utrzymywanych w całości z b
go szczebla, a więc w
dżetu miasta i gminy Proszowi
naszym przypadku od
klasy A. W perspektyTen jednosekcyjny klub otrzymu
wie, rezerwowy zespół - od miasta 200 tysięcy złoty
rocznie. Jeśli stać na to wlad
powinien zadomowić się
Proszowic, to czy nie stać mias
w IV lidze.
• Na powołanie takiewojewódzkiego, jakim są Kielc
Tu przede wszystkim potrzeb
go klubu potrzebne są
jest dobra wola samorządu .
pieniądze ...
* W Koronie i w Błękitnych p
- Zgadza się . Dlatego
cuje teraz spora grupa lud
trzeba opracować bizprzy połączeniu część z ni
nesplan i sporządzić
najzwyczajniej w świecie stra
budżet. Wiem , ile powinien wynosić budżet
pracę·
- Jeśli chcemy stworzyć profes'
trzecioligowej drużyny,
nalny klub, to musimy wybra ć n
która chce walczyć o
lepszych. Trzeba więc zatrud
awans. A skąd wziąć te
pieniądze?
Uważam,
trenera z licencją. który może p
wadzić drużyny pierwszej i drug'
że nowy klub powinien
Fot. Sławomir Stachura dzialać na zasadzie
ligi, a także dyrektora klu
Prezes Jan Czechowski uważa, że trzeba jak najszybciej utworzyć w Kielcach jeden klub piłkarski na bazie Błękit spółki akcyjnej , a pobędącego dobrym menadżere
nych i Korony.
Nie musialby być on w zarządZI.
szczególni członkowie
ale "byłby jego siłą wykonawc
zarządu
po
prostu
- To konieczność. Dziś po prostu
1997 było już blisko takiego
stety, sponsor szybko wycofał się
Taki człowiek musi mieć doświ
muszą wyłożyć pieniądze na jego
nie mamy innego wyjścia , bo w
z finansowania Korony i teraz nasi
połączenia, w całą sprawę aktywczenie, by umiejętnie . kie row
działalność . Wtedy będą mieli
przeciwnym przypadku miasto
nie włączył s ię ówczesny wicepre' sąsiedzi wracają do trźeciej ligi.
klubem i jego pieniędzmi i sa:
prawo decydowania o drużynie .
wojewódzkie za rok może zostać
zydent Leszek Andrasik, z miejMożna więc powiedzieć, że jeśli
musi dobrze zarabiać. Co zaś st----,Pamiętajmy, że zarówno Korona
bez ligi szczebla centralnego. Toż
skiej kasy zostaty nawet przekazachodzi o połączenie, to wszyscy
tyczy kadry niższego szczebla,
jak i KKP mają swoje grono sponbyłaby to katastrofa. Przecież
ne pieniądze do óbu klubów na
straciliśmy kilka lat, a oba kluby
wiele do powiedzenia miałby no
sorów. Teraz trzeba
znaleźć
piłka nożna to sport nr 1 w naszym
koszt tego połączenia . Zostało spiborykają się z dużymi problemami
zarząd, który zdecyduje, kto
wspólny język i zachęcić ich do
kraju i o jej wszystkich aspektach
finansowymi. O ile my jesteśmy
sane stosowne porozumienie. Nic
dzie kierownikiem drużyny i Zio
dalszego wspierania, ale już jedpromocyjnych nie muszę chyba nijednak z tego nie wyszło z winy
wypłacaln i i z kilkUtygodniowym
trudni masażystę. Mówiłem ju ż, .
nej drużyny w Kielcach . Swój
działaczy obydwu klubów. Jak mókogo przekonywać . Takjak powiepoślizgiem wywiązujemy się z fiw zarządzie powinni znaleźć
udział w całym tym finansowym
wi przysłowie , diabeł tkwi w szczenansowych umów z piłkarzami i
działem, w ciągu kilku dni trzeba
ludzie, którzy wyłożą na dzi ało
przedsięwzięciu powinien mieć
trenerami, o tyle sytuacja w Korogółach. Zaczęły s ię więc przepysię spotkać, bo czasu jest naprawność klubu pieniądze , niekonie
również Urząd Miasta. W takim
chanki o nazwę klubu, o jego sienie jest dużo poważniejsza.
dę bardzo mało . Ale wszystkie
nie własne. To chyba logiczne, .
przypadku z pewnością udałoby
dz ibę, o to kto będzie kierownistrony - i Korona, i KKP, i miasto
•
Problemy związane
z
się zgromadzić potrzebne piekto tych pieniędzy na dziąła lno
kiem nowej drużyny. W dodatku
połączeniem, o których pan mómuszą chcieć takiego połączenia ,
niądze na zbudowanie naprawdę
sportową przeznaczy więcej ,
Korona pozyskała możnego sponwił, a więc nazwa nowego klubu,
bo z małżeństwa na siłę nic nie bę
dzie miał w klubie więcej do po
solidnego zespołu .
sora, jakim była Nida Gips i nie injego siedziba, itp. pewnie znów
dzie. Uważam, że aktualna sytu• Który stadion powinien być
dzenia .
teresowało jej już utworzenie jedbędą przedmiotem sporów. Czy
acja kieleckiej piłki zmusza nas do
bazą nowego klubu?
* Dziękuję za rozmowę
tego, by powstał jeden klub. Teraz
nego klubu. Ch ciała sama wejść
tym razem uda się pogodzić
- Myślę, że obiekty przy ul. Ście
do drugiej ligi i cel osiągnęła. Nienawet w trzeciej lidze nie można
obie strony?
Sławomir STACHUR
giennego, ale pod warunkiem, że

"rzeba sili połączyć

Jan Czechowski: Jeśli powstanie nowy klub, to powinni rządzić nim ludzie,
I którzy będą finansować jego działalność
1\

i
I

• Mirosław Malinowski, prezes
nowo tworzonego klubu KKP
Kielce, musiał zrezygnować z
funkcji, gdyż został szefem
Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej. Co dalej z KKP? - z tym
pytaniem zwracamy się do Jana
Czechowskiego, wiceprezesa
klubu. Jan Czechowski mówi
również o perspektywach kieleckiej piłki.
.
- Po rezygnacji Mirosława Malinowskiego jest wakat na stanowisku prezesa. Oczywiste jest, że
musi zostać wybrany nowy prezes, który stanie na czele klubu.
• Czy pan jest gotowy wziąć na
siebie ciężar kierowania KKP?
- Nie widzę problemu, by przez
kilka tygodni pelnić tę funkcję. Co
zaś się tyczy dalszej perspektywy,
to nie widzę sensu funkcjonowania kieleckiego futbolu w takiej formie jak dotychczas, czyli istnienia
dwóch słabych , trzecioligowych
drużyn,

zakładając, że

Błękitni

utrzymają się

w tej klasie rozgrywek, bo Korona praktycznie już
jest w trzeciej lidze. Uważam , że
najwyższy czas, by w mieście , na
bazie zespołów Błękitnych i Korony, powstał jeden profesjonalny
zespół , stworzony na podstawie
zawodników obecnie w nich
grających . Kielce - miasto wojewódzkie - stać teraz tylko na jeden
zespół trzecio- bądż drugoligowy.
* Wszystko pięknie , tylko proszę powiedzięć, jak to zrealizować?

- Kierownictwo naszego klubu
musi jak najszybciej spotkać się z
działaczami Korony, w obecności
władz miasta i województwa usiąść
do stołu i przygotować jedną druży
nę do występu w trzeciej lidze.
* Temat wraca jak bumerang.
Już kilka lat temu mówiło się, że
trzeba połączyć Błękitnych z
Koroną i stworzyć jedną druży
nę. Nic z tego nie wxszło.
- Wiem coś na ten temat, bo sam
byłem jednym z inicjatorów takiego połączenia i brałem udział w
tych spotkaniach. Przecież już w

Sześć

goli Agaty

Sześć

bramek zdobyła szczypiornistka Kolportera Kielce
Agata Rolak, występująca w kadrze "Ateny 2004" , podczas rozegranych w Ciechanowie eliminacji do młodzieżowych mistrzostw Europy. Kielczanka zagrała tylko w jednym meczu, a
nasza reprezentacja nie zdołała
zakwalifikować się do ME.
W Ciechanowie rywalizowały reprezentacje
Polski,
Węg i er,

,

bardzo wiele. Wśród najmIodszych
rywalizujących w kategorii Ozwycię
żył Konrad Bilewski syn znanego k<r
larza Mariusza Bilewskiego, a Kasia
Burek, która wygrała pierwsze zawody, tym razem była siódma.
Więcej o niedzielnej imprezie,
której patronuje m.in. redakcja
, Echa Dnia' przeczytacie jutro.
!STACHI

W kilku imprezach brali
udział w miniony weekend
sportowcy Akweduktu Kielce. Jak zwykle plasowali się
w czołówce.
W sobotę w Głogowie rozgrywane były zawody Pucharu Europy w
duathlonie. Rywalizowano na dystansie 2 km bieg, 8 km jazda na
rowerze i 1 km bieg, a po 20-minutowym odpoczynku zawodnicy powtórzyli tę trasę . Wygrał Benny
Vanstelant, natomiast najwyżej" z
Polaków, na szóstym miejscu
uplasował się Jarosław Łazaro

wicz z Wrocławia . Na jedenastym

Baskei

Sławomir Stachura.

nan

miejscu zawody ukończył Marek
Kalwat, a 12 był Robert Zając (obaj
Akwedukt). W kategorii weteranów ~wyciężył Leszek Zając Senior (Akwedukt).
W niedzielę rozgrywano natomiast w Głogowie mistrzostwa Europy do lat 23 w duathlonie. Wygrał Hiszpan Santa Maria, przed
Arturem Osickim z Gryftna . 19 był
Michał Goźdź z Akweduktu, a jego
klubowy kolega Piotr Człeczyński
dobrze radził sobie w biegu, ale
sporo stracił na rowerze i ostatecznie nie ukończył zawodów.
Na Węgrzech rozgrywane były
triathlonowe drużynowe mistrza-

stwa Europy do lat 17. Reprez~
tacja Polski, której barw br
m.in. Filip Szołowski z Akwedu
uplasowała się na piątej pozy
Zawodnicy mieli do pokonania
sę : 500 m pływanie, 12 km jaz
na rowerze i 3 km bieg.
Ogólnopolskie triathlonowe li
wody rozgrywano w miniOl\
·weekend w Wąsosze koło Koni
Trzecie miejsce zajęli Karina
recka i Micha~ Walczak, a R~..
Makowski uplasował się na SI
mym miejscu. Rywalizowa no.
trasie 200 m pływanie , .17 km ja;
da na rowerze I 1 km bIeg.
ISTAC
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xxn Thrniej "Echa Dnia" w koszykówce

finałów.
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czekać

Dobiegają końca mecze eliminacyjne XXII Turnieju "Echa
Dnia". Do rozegrania pozostały
jeszcze dwa mecze w klasach
trzecich chłopców oraz kilka
spotkań dziewcząt. Kapitalnie
wypadły w tym roku zespoły Basketu 27, które prawdopodobnie zagrają w każdym z sześciu,
zaplanowanych na 17 czerwca,

Najlepsi w kategorii najmłodszych.

na zasadach amatorskich, dlatego musimy stworzyć
profesjonalną drużynę, która bę
dzie miała zadanie awansu do 1l1igi.
* Czy obecni piłkarze Korony i
Błękitnych nawet po połączeniu
są w stanie zrealizować cel?
- Myślę, że na podstawie tych ze-

Aktywny Akweduk

Szwajcarii i litwy. W meczach zę
Szwajcarią (32:19) i Węgrami
(14:25), Agata nie grała , a w spotkaniu z litwą (23:20) była wyróż
niającą się zawodniczką i zdobyła
sześć bramek. Przegrana z Wę
grami zadecydowała o tym, że Polki nie pojadą na ME, a zdaniem
obserwatorów ciechanowskiego
turnieju, gdyby w tym spotkaniu
grała Rolak, można było ,Madziarki' ograć .
!mir!

Opalna cyklolrajda
Wczoraj na stoku Telegrafw Kielcach rozgrywane były drugie w
tym roku wyścigi na rowerach górskich zaliczane do Cyklofrajdy lider Market Cup MTB 2000. Znów
frekwencja dopisała.
Mimo upalnej pogody, na trasę
znów ruszyło błisko stu kolarzy podzielonych na poszczególne kateg<r
rie wiekowe. Emocji jak zwykle było

już grać

Znamy już finalistów w czterech
grupach wiekowych. Dziś wytoni<r
ny zostanie drugi finalista w klasach trzecich (grę w finale zapewnił
sobie już wcześniej zespól Super
Basket SP 17), a w środę wyłonieni

zostaną
finaliści
w klasach '
ósmych. W tej grupie wiekowej w
półfinałach zagrają: .Słowo Ludu' SP 24 i Sport Kolom - Basket City.
W pozostałych finałach , które odbędą się 17 czerwca w hali przy ul.
Żytniej, zagrają: klasy czwarte: Basket 27 - SP 13; klasy piąte : Basket
27 - SP 27; klasy szóste: Cersanit
Juniors - Basket 27: gimnazjum:
Basket 27 I - Basket 27 Bis.
Wyniki: klasy ósme chłopców:
* SP 30 - SP Chęciny 42 :20
(21 ;14), Jarosław Zieliń ski 14 - Sebastian Mróz 8. * Sport Kolom"
SP 17 20:0 (walkower); * SP Chę
ciny - SP Bilcza 20:0 (walkower);

gimnazjum: * Cersanit Juniors Smerfy 29:26 (14:5)'kDominik Banasiewicz 12 - Barte Mazur 11 ; *
Uroczysko - Piruny 57:20 (27:8),
Łukasz Kukla 12 - Krzysztof Przywała 10; * Cersanit Juniors - Gumisie 33:31 (11:11), Mateusz Pap iński 10 - Paweł Łygoński 13; *
Gumisie - Piruny 58:34 (24:23);
P. Łygoński 19 - K. Przywła 10.
Drużyna Gigandów nie zgłosiła się
na mecze i Uroczysko, Cersanit
Juniors oraz Piruny otrzymały
punkty walkowerem; klasy piąte : •
SP 6 " SP 22 20:0 (walkower).
Dziś grają: klasy III chlopców:
SP 33 - SP 15 (1 6.00), SP 33 - SP

przegrał

Sypień.
medału

.zloto" ftI
13 (16.45), we wtorek grają kla' rzenę Nc
szóste, ósme dziewcząt; w środl Kielce
klasy czwarte, szóste i ÓS stwach I
dziewcząt.

nałów Ul

Sponsorami XXII Turni ,
"Echa Dnia" są: Urząd Mia
Kielce, Urząd Marszałkowski '/t.
jewództwa
Świętokrzyski .
Fundacja Rozwoju KoszykO~
,Basket", ZOOSiR Kielce, SP ·
Kielce, , Echo Investment" SA,.
tex' SA Cersanit" SA KS stel
Kielce, Ś'::"iętokrzyskie Zrzesz~
LZS, parlamentarzyści : And(/>
Slomski, Mariusz Olszewski, Hit'
ryk Długosz , Jerzy Sucha';
sklep sportowy TOP Sport. IrfI

czterem
medalO';
Jak w boi
brązowe
chał KJa
siński, 8
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uchar po kielecku
Łę

ka, Marcinkiewicz i Ponikowski jadą
na mistrzostwa Europy
Stella), 34. Ryszard Olejnik (Start
Kielce) - 1163, 46. Marcin Skwira
(ŁKS Radom) - 1107, 47. Stanislaw Joński (Start) - 1104, 55.
Michal Strzylak (Sokół Radom) 1050; finały: 1. Ponikowski, 2.
Marcinkiewicz, 7. Dobrowolski, 8.
Mikos, 14. Bątor, 28. Skwira, 31.
Joński, 52. Olejnik, 56. Mastalerz;
kadetki: 7. Anna Szydlowska, 8.
Agnieszka Szydlowska (obie
ŁKS); kadeci: 3. Leszek Koczotowski, 6. Dawid Sokołowski, 7.
Leszek Ruszkowski.

nicy Stelli Kielce znów dominowali w zawodach PuPolski. Po Rzeszowie tym razem "zdobyli" Kraków,
wygrywając dubletem! Dzięki temu Arkadiusz Poniki, Robert Marcinkiewicz wraz z Anną Łęcką z Sokoła
R
m wyjadą w niedzielę na mistrzostwa Europy, które odbędą się w tureckiej Atalanyi. Zawody będą eliminacją do
Igrzysk Olimpijskich w Sydney.

zowi

Kil tygodni temu w Rzeszowie
domi owali podopieczni Wiktora
Pyka Robert Marcinkiewicz pokonał w finale Bartosza Mikosa, a
trzeci był Arkadiusz Ponikowski.
Ten tatni ty(l1 razem Wygrai eli'e i w finale .rundek" spotkał
arcinkiewiczem, pokonując
to Marcinkiewicz w jednej z
iminacyjnych wynikiem 339
równał rekord Polski na 70
. Siódmy w finale był inny
nin, kadet Rafał Dobrowol. ry dzięki dobremu startowi
I kwalifikację na zawody
G
Prix juniorów, które odbędą
się w terminie 17-22 czerwca na

chulska, 33. Olejnik, 46. Durlik;
mężczyźni: 1. Arkadiusz Ponikowski - 1310, 2. Robert Marcinkiewicz - 1302, 4. Sebastian Bątor1271,11. Bartosz Mikos - 1247,
27. Artur Mastalerz - 1180, 28. Rafal Dobrowolski - 1178 (wszyscy

IPK!

ki, eliminacje, kobiety: 7.
AnI)8 Łęcka (Sokół) - 1211, 12.
~ Gołuzd

Wulczyńska

eżć

dz iała

Arkadiusz Ponikowski
stwa Europy.

wygrał

Fot. Sławomir Stachura
w Krakowie i pojedzie na mistrzo-

Kielcach

Reprezentacja Polski piłkarzy
w eliminacyjnym meczu do mistrzostw świata Francja
2001 pokonała wczoraj w Bydgoszczy Niemcy 23:22 (12:14).
Polska: Bemacki, Suchowicz przybecki 9, Jurasik 7 (3), Wasiak 3, Lijewski 2, Będzikowski i,
Matysik i, Starczan, Kliszczyk,
Drobik, Dębski.
Niemcy: Holpert, Ramota Ross 7 (4), von Behren 5 (2),
Kretzschmar 3, Zerbe 3, Schwarzer 2, Baur 2, Petersen.
Przebieg: 1:0, 1:1, 2: i, 2:2, 4:2,
6:3,6:4, 7:4, 8:5, 8:7, 9:7, 9:10,
10:10,10:11,11:11,11:12,12:12,
12:14; 12:15, 13:15, 13:16,
13:17, 17:17, 18:21, 22:22,
ręcznych

Polscy szczypiorniści po raz
pierwszy od 1989 roku pokonali
Niemców i to w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata.
Wprawdzie
jednobramkową
przewagę w piątek w Lubece
będzie
utrzymać
niezwykle
trudno, ale taki sukces na pewno był polskim piłkarzom ręcz
nym potrzebny. Wszyscy trzej
występujący na boisku kielczanie walnie przyczynili się do
zwycięstwa - Rafał Bernacki
świetnie bronił, Mariusz Jurasik
był drugim strzelcem naszej
drużyny, a jego .wkrętki" doprowadzały do szewskiej pasji niemieckiego bramkarza Jana
Holperta, natomiast Radosław

potrafią ...

aniałe

walki, atrakcyjne pokazy i pięć medali
istrzostwa_ch Polski Karate Kyokushin
spaniale i perfekcyjygotowaną imprezę,
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Kyokushin rozgrywane w miniony weekend w
Kiel ch, pamięta się bardzo ługo. Reprezentanci
na
o regionu wywalczyli
pięć
edali.
Mistrzostwa, którym patronowała r akcja .Echa pnia", zgromadziIY praktycznie calą krajową
cz
ę, a co za tym idzie wielu
medal" tów mistrzostw Europy,
gdyż P lacy dwa tygodnie temu w
Portug Iii wywalczyli aż 10 medali.
Niekt y z nich, jak chociażby
kiel
ka Ewa Stachera (srebrny
medaJ E), nie mogli wystartować
względu na kontuzje.
a szkoda, że nie mogłam
zapre ntować się tu, przed
własną publicznością - mówiła z
. I
za em wa Stachera. - Niestety; w
Porto, podczas finałowej walki
ME. s ci/am szklo kontaktowe a
na
ienie następnego trzeba
czekać miesiąc. Bez niego nie
mogla i nie wolno mi było walczyć .
W ten sposób w wadze powyżej
65 kg
doszlo do rewanżu za finał ME. Przypomnijmy, że Stachera po
rdzo zaciętym pojedynku
P~a w Portugalii z Agnieszką
Sypień. Wrocławianka do złotego
medału ME dorzuciła w Kielcach
.zloto· P, ~konując w finale Marzenę
rwlCZ z Koszalina.
Kielce wystawiły w mistrzostwach iczną ekipę, ale do półfinałów
ało się awansować tylko
czterem zawodnikom. W strefie
medal ej (w karate , podobnie
Jak w
sie, przyznawane są dwa
brązowe medale) znaleźli się Mich,ał Kła czyński, Andrzej GładysInSki,
non Sokołowski i Rafał
Płatek.
aj pierwsi musieli zadowołić . brązowymi medalami.
Klamczyński (waga do 75 kg)
przegrał 1:4 walkę o awans do finału z
ichałem Dziedzicem z
WrocIawla, natomiast Gładysiński

II lal

Kielczanie walnie przyczynili się
do zwycięstwa nad Niemcami

23:22 .

Słowacji.

(Stella) - 1152, 15.
(ŁKS Radom) 1122,16. Joanna Cieplicka
- 111 26. Paulina Chmielewska 1058 40. Iwona Dur1ik - 987, 43.
Marta Machuiska - 966 (wszystlIa), 48. Małgorzata Olejnik
kie
(Start - 914; finały: 1. Jolanta
W
til (Resovia), 4. Cieplicka,
5.
zd, 11. Łęcka, 13. Wulczyńska, 18. Chmielewska, 31 . Ma-

Czekaliśmy

Wasiak bardzo pomagał w obronie i zdobywał ważne gole.
- Szczególnie wyróż
niam Bernackiego w
bramce, Przybeckiego
w ataku, Wasiaka na
kole i Dębskiego w obronie. Zdaję sobie sprawę,
że jednopunktowa przewaga przed rewanżem w
Niemczech to mało - P<>wiedział po meczu trener
Polaków Zygfryd Kuchta.
Początek meczu to
popis Jurasika i Bernackiego. Nasz zespół
prowadził 8:5, a połowa
dorobku
to
dzieło
skrzydłowego Strzelca
Lider Market Bernacki
Fot. PAP
bronił w sytuacjach sam
na sam, w ataku pozy- Udaremniony atak na bramkę przeciwnicyjnym i wyłapał karne- ka reprezentanta Polski Marcina Lijewskiego Franka von Behre- go (w środku) przez szczypiornistów niena. Potem Polacy za- mieckich, poczas wczorajszego eliminaczęli popełniać proste cyjnego meczu do mistrzostw świata 2001
błędy w ataku, w czym piłkarzy ręcznych.
celował Marcin lijewremisu 22:22 doprowadził Waski, grający zbyt egoistycznie.
Niemcy szybko wyszli na prowasiak. Ostatnią bramkę zdoóył
dzenie i prowadzili przez niemal
Piotr Przybecki, Najpierw Polacy
całą drugą połowę, w 55 min.
przez ostatnią minutę "męczyli"
obronę rywala . 6 sekund przed
21:18. Polacy poprawili obronę,
niezmiennie dobry był Bemacki. końcem Filip Kliszczyk nad ręko
ma Zerbe podał do Przybeckiego
Byliśmy po prostu bardzo zdeterminowani - powiedział później
na 6 metr, a ten rzucił nad głową
bramkarz polskiej .siódemki". Do
Holperta!
IPK!

WYNIKI. Kobiety, 55 kg: 1. Ewa
Pawlikowska (Nowy Sącz), 2. ilona Mroczkowska (Siedlce), 3.
Edyta Waj s (Toruń) i Małgorzata
Dadzibug (Sosnowiec); 65 kg: 1.
Adrianna Bieńkowska (Gdańsk),
2. Anna Jasińska (Zakopane) 3.
Katarzyna Smolarz (Bytom) i Sylwia Krupińska (Wrocław); ponad
65 kg: 1. Agnieszka Sypień
(Wroclaw), 2. Marzena Norwicz
(Koszalin), 3. Aneta Surdyk (Z.
Góra) i Barbara Wesoła (Gorzów).
Mężczyżni, 65 kg: 1. Marek Jonasz (Sanok), 2. Brunon Sokołow
ski (Kielce), 3. Jan Szymański
(Przemyśl) i Jacek Michalski
(Świdnica); 70 kg: 1. Ryszard Korczyk (Chrzanów), 2. Michał Wizior
(Koszalin), 3. Marcin Kruszewski
(Radzymin) i Sebastian Jarosz
(Stalowa Wola); 75 kg: 1. Bogdan
Szczuka (Bytom), 2. Michał Dziedzic (Wroclaw), 3. Michał Klam-

czyński (Kielce) i Arkadiusz Ostrę
ga (Tarnów); 80 kg: 1. Krzysztof
Habraszka (Tarnowskie Góry), 2.
Sylwester Sypień (Wrocław), 3.
Andrzej Gładysiński (Kielce) i Tomasz Wrzesień (Toruń); 90 kg: 1.
Tomasz Głowacki (Katowice), 2.
Rafal Płatek (Kielce), 3. Piotr Banasik (Koszalin) i Roman Seredyński (Gliwice); ponad 90 kg: 1. Tomasz Najduch (Katowice), 2. Marek Kosowski (Toruń), 3. Aleksander Bielecki (Strzelce Opolskie) i
Rafał Czemiakowski (Grudziądz);
kata: 1. Remigiusz Karpiński, 2:
Krzysztof Kowalczyk (obaj Ełk), 3.
Andrzej Marzecki (Siemianowice).
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Tomasz Najduch z
Katowic. W klasyfikacji drużyno
wej na pierwszym miejscu sklasyfikowano Kielce ex aequo z Katowicami.
Sławomir STACHURA

Zdj~ Sławamir Stachura

Zbigniew Zaborski i

pięcioletni

ulegl w takim samym stosunku
Krzysztofowi Habraszce z Tarnowskich Gór. Do finału nie udało
się także awansować Sebastianowi Jaroszowi ze Stalowej Woli.
Prawdziwą wojnę w drodze do finału stoczył Rafał Płatek, który
zmierzył się z Piotrem Banasikiem z
Koszalina. Walka była bardzo wyrównana i sędziowie orzekli remis.
Nie dała rozstrzygnięcia dogrywka,
a w teście tameshiwari (łamanie desek) także był remis. Sędziowie
zarządzili więc drugą dwuminutową
dogrywkę i ostatecznie Płatek wygrał 3:2. W pojedynku o .ztoto· P<>obijany kielczanin zmierzył się z Tomaszem Głowackim z Katowic, który nie musiał walczyć w półfinale, bo
jego rywal doznał kontuzji. Płatek
przegrał ostatecznie przez wazari,
ale i tak należą mu się słowa P<>chwały, bo walczył z kontuzją.

Adrian Banaszewski wykonujący szpagat na
Złotego

medalu nie udało się
bardzo efektownie walczącemu Brunonowi Sokołowskiemu (65 kg). Ten pojedynek również był bardzo wyrównany, a o triumfie Marka Jonasza z
Sanoka zadecydowała większa
liczba złamanych desek.
- Poziom mistrzostw był bardzo
wyrównany i bardzo wysoki - mówi/ z zadowoleniem Andrzej Drewniak. Kielecki Klub Karate Kyokushin ZPUE Włoszezowa przygotował zawody doskonale, zresztąjak
zawsze. Trener i zarazem wiceprezes KKKK Krzysztof Borowiec
podziękował za pochwały i oznajmił, że za rok w Kielcach odbędą
się bardzo widowiskowe mistrzostwa Polski w kategorii open. - Niektórzy może mają niedosyt i są
zdania , że u siebie powinniśmy
wywalczyć więcej krążków. Nie
również zdobyć

krzesłach.

ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło . To nas zmusi do
jeszcze większej pracy - stwierdził
Krzysztof Borowiec.
Mistrzowskim walkom towarzyszyła w hali przy ul. Żytniej tropikalna, ale wspaniala atmosfera,
a publiczność żywiołowo reagowała na to, co dzialo się na macie . Walki przeplatane były
wspaniałymi pokazami karate .
Prawdziwy popis dal Zbigniew
Zaborski , który zaprezentował
swojego najmłodszego ucznia,
5-letniego Adriana Banaszewskiego. Trenujący od kilkunastu
miesięcy Adrian zrobił m.in .
szpagat na krzesłach . Efektowny byl także pokaz w wykonaniu
czterech braci Kęćko - Tomasza,
Waldemara, Krzysztofa i Piotra .
Za swoje wyczyny otrzymali burzę oklasków.

Rafał Płatek (z prawej) podczas półfinałowej" wojny" z Piotrem Ba-

nasikiem.
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bez Golloba

Tomasz Gollob nie zakwalifikodo finału drugIej eUminacji
indywidualnych mistrzostw świa
ta na żużlu - Grand Prix Szwecji w
Linkoeping. Polak został wykluczony decyzją sędziego w swoim
półfinale za spowodowanie upadku Australijczyka Jasona Grumpa. Zawody WYlJrał Australijczyk
Jason Grump. GOllob startował w
finale poc1eszenia, gdzie zajął
drugie miejsce i ostatecznie uplasowal się na szóstym miejscu.
wał się

Małgorzata

,

~

;~

Dziurowkz
prezesem
ŚOZPN ;:··
botę

Duńczyk Henrlklundgaard został zwycięzcą 57 Samochodowego Rajdu Polski, eliminacji mistrzostw Polski i Europy. Drugie
miejsce zajął Janusz KjJlig,

5tarzz

Drużyna Utah$ł<:Irzz,

Drugi był jego rodak Luis
Melis, który uzyskał 8,43 m. Aż
sześciu zawodników przekroczyło
granicę 8 m. Dobry rezultat
osiągnęła w skoku w dal Kubanka
Usset Cuza skacząc na odległość
6,99 m. Wyprzedziła ona słynną ,
Niemkę Helke Drechslern,87 m.

Marian Dziurowicz został w so- .
wybrany .. na prezesa
, Sląskiego '0ZPN ''Powstalego z .
połączenia okręgqw w l<?towi- ;
cach, Bielsku i ~ięstochowie.

m4 ~
najlepszy
Duńczyk

Porażka

świecie.

Obroniła tytuł
Rosjanka Ąlina Kabajewa
obroniła w sobotę 'w Saragossle
tytuł mistrzyni Europy w wleloboju indywidualnym w gimnastycę"
artystycznej. "

wktórej gra

Dydek, przegrała po

raz drugi na wyjezdzięw ameryka-"
ńskiej zawodowej lidze koSzykarek

WNBA ulegając w No~m Jor1<u
Urerty 76:87. .

zespołowi

. .,.

i

Wiollarźe x"'

Polscy

kolkhe<, 'Z8jęW

trzy

czołowe m!ejs$4 w zakończa"ym w niedzielę w czeskim Teresinie pięcloela)??wym Wyścigu

.

POkoju juniorów,' Zwycięzcą zawodóW został Piotr Mazur.

W czołówc-e

$zybo,:\,cowy
ffi,istrz

Robert Sycz i To~asz Kuchar'_:4# '
. ski zaj~li w Monachium drugie
f miejsce w dwójce i>od~ólnej wa,WLesznie~~~szybow- ~
gi lekkiej 'wwiośJarskich zaWocowe ~"~sI(i w klasie ~
dach o puchar Świata. W rywali, otwartej.' MisUzemzostal1omasz .'.
zacji sJ<jffistów wagi lekkiej PaRubaj z~bu $tiwickiego.
,.
weł RaMa był trzeci.
.
"."."
.f c,;'«., \:

rołonia górą

,:;i(,.

W piłkarskim meczu oldbojów
rozegranym w Warszawie miejscowa Polonia pokonała Cra, covię 2:1 {1:0}.

Doskonałe

.W I lidze '"
r
boksersinej ,

skoki

Ooskonale wyniki osiągnięto w
skoku w dal mężczyzn w czasie
mityngu lekkoatletycznego w Je.
nie. Kubańczyk Ivan Pedroso był
pierwszy, osiągając 8,65 m. Jest
to najlepszy1egoroczny wynikna

_,

'{~f;;"

h,

Zwycięs~ą Ula

:~\:::~
;,
Urszula WłOdarCzyk zwyciężyła ;
międzynarodowych zawodach w '
siedmioboju we francuskim Arles
uzyskując 6398 pkt.
Opr. ljl

Schumacher
nie ukończył
I

.

Kraksy w Formule 1
Szkot David Coulthard (McLaren) wygrał na torze w Monte Carlo
Grand Prix Monako, siódmą eliminację mistrzostw świata Formuły
1. Drugie miejsce zajął Rubens
Barrichello (Ferrari), a trzecie
Giancarlo Fisichella (Benetton).
Niedzielny wyścig został zatrzymany po pierwszym okrążeniu,
gdyż doszło do zderzenia pojazdu

W Rybniku zakończyły się
wczoraj mistrzostwa Polski
w judo. W imprezie uczestniczyło 181 zawodników i
92 zawodniczki z kiJkudziesięciu klubów. Doskonale spisała się reprezentantka Żaka Kielce Barbara Krzywda, która
w finale pokonała przez
wazari Annę Augustyn z
Jordana Kraków i tym
samym
wywalczyła
złoty medal.

3,5,17,21,,24,47 . .
Joker

..~.

3685535
Multi Lotek

2,5,6,8,13,18,27,33,
34, 35, 36, 37, 39, 44,
47,49,55,64,65,73.
Niedziela
Multi Lotek

3, 7, 8, 16,36,37,38,
39, 41, 45, 50, 52, 54,
57, 58, 60, 62, 67, 71,
73. •

JSTACHI

K~~zYkarze Jndiana Pa
cers -awansowali do fi,
" natu ligi NBA.,W szósty
meczu finału Konteren
; Wsch.odniej Indiana po.
;, konała New York Kniclq
1 93:83 i tym samym wy
" grała ryw:alizację best
( seven 4:2~
,
~;f Bohałeremspotkania w N

t''Wyri(~oiku był Reggie Mili
;h~~§rY., zdobył 34 punkty, w t)IIT
<pGłowę ~w ostatniej czwa
. . kwarcie. lndiaąa po raz pierw

' szyzagfa W finale ligi.
;;W finale Konferencji Wschoo.
t niej o Wszystkim zadecyd .
r'siódmy mecz.. W piątek dru '
na Portland Trail Blazers pak
nała los Angeles Lake
103:93 i po sześciu pojed
kach jest remis 3:3. W zwycię:
" skiejekipie wyróżnili się Ste
Smith (26 pkL) i Bonzi We

;(fO)· "'..t

.

". . Portland przegrYwali już 1:3
. rYwalizacji bestof'seven, a
.n:io 10 zdołali doproWadzić
remisu .
"
__
·~U~_

::';:...

.~

Magdalena Grzybowska pożegnała się z kortami Rolanda Garrosa
Magdalenie Grzybowskiej nie
do czwartej
rundy wielkoszlemowego turnieju
French Open rozgrywanego na
kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka w dwóch krótkich setach
p~egrala w ~obotę z rozstawioną
z nr. 12 Niemką Anke Huber 2:6,
2:6. Mecz trwał 56 minut. W niedzielę Grzybowska przegrała również w drugiej rundzie debla. Parę
Grzybowska/Jelena Tatarkowa
(Ukraina) wyeliminował debel
amerykańsko-ukraiński Kimberly
Po i Anne Sidot 1:6, 2:6.
Dwa tygodnie temu Grzybowska
i Huber zmierzyły się w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Wtedy górą była .Grzybcia', która wygrała 6:4, 6:1. Tym razem Polka
nie potrafiła znależć sposobu na
dobrze grającą rywalkę, która od
początku narzuciła jej swój styl
gry, zepchnęła ją do defensywy
posyłając dokładne piłki na linię
końcową kortu. - Byłam dzisiaj trochę usztywniona i przede wszystkim zmęczona. W końcu to był już
mój szósty mecz zagrany w Paryżu od początku eliminacji. Huber

pojedynku w Rzymie
było odwrotnie - powiedziała PAP Grzybowska. - Ale nie
chcę już do dzisiejszego meczu wra:
cać . To jest zamknię
ta histońa .
Z turniejem poże
gnał się rozstawiony
Thomas
Enqvist.
Rozstawiony z nr. 7
Szwed,
który
w
dwóch
pierwszych
meczach nie oddał
nawet seta, w trzeciej
. rundzie musiał uznać
wyższość Hiszpana
Alberto Costę 7:5, 6:7
(2-7), 1:6, 6:3, 4:6.
Ciekawsze wyniki:
Kobiety - trzecia
runda. Venus Williams (USA, 4.) - EmiFot. PAP lie Loit (Francja) 6:2,
Po sobotniej porażce z Anke Huber Magdale- 6:2; Arantxa Sanna Grzybowska pożegnała się z French Open. chez-Vicario (Hiszpania, 8.) - Magui Serna
dyktowała warunki gry, a ja się tyl(Hiszpania) 7:5, 6:4; Conchita
ko broniłam . W ostatnim naszym
Martinez (Hiszpania) - Silvia Fari-

Stafiej wygrywa

"Giro" dla

Kielczanin Kazimierz Stafiej, reprezentujący zawodową grupę kolarską Mróz Supradyn, wygrał ko-

larskie kryterium uliczne w Stargardzie Szczecińskim. Stafiej po
przejściu do grupy Mróz prezentuje dobrą formę . Ostatnio był w
czołówce Wyścigu Dookoła Japonii.
lopr. STACHI

"Zyciówka"
Ani Lapaciuch'
w Ameryce
Kolejny piękny sukces zanotona swym koncie wychowanka ,Stali" Stalowa Wola Anna
Łopaciuch, która zajęła trzecie
miejsce w biegu na dystansie
1500 metrów podczas Akademic. kich Mistrzostw Stanów Zjednoczonych w lekkiej atletyce, jakie
rozegrane zostały w Durham. Ania
przebiegła 1500 metrów w czasie

Nastula . Ten pierwszy
jest zdjęciami do filmu
.Quo Vadis', a Nastula narzeka
na kontuzję .
zajęty

Ani w singlu, ani w debl

Pedro de la Rosa (Arrows) z de-

wała

Paweł

..,fI

•

Sobota
Duży Lotek

pomnijmy, że przed laty ,Kruszyna' reprezentowała barwy Błękit
nych Kielce.
W mistrzostwach nie startowali dwaj nasi najbardziej utytułowani judocy - Rafał Kubacki i

Kielczanka rywalizująca w
kategorii do 52 kg wypadła
bardzo dobrze i potwierdziła
duże możliwości. Szkoda, że 1.........._
podopieczna trenera Ireneusza Kiejdy nie walczyła tak
dobrze w turniejach eliminacyjnych do Ig~ysk Olimpijskich w Sydney, bo wtedy nie
miałaby iadnego problemu z
zakwalifikowaniem się do
turnieju olimpijskiego.
Fot. PAP
W Rybniku swój 23 złoty Na odbywająaych się w Rybniku mistrzostwach Polski w judo w finale
medal mistrzostw Polski zdo- wagi ponad 78 kg Beata Maksymow (z leweJJ pokonała Małgorzatą Górbyła Beata Maksymow. Przy- nicką·

biutującym w Monako Jensonem
Bulionem (Williams). Po półgodzinnej przerwie wyścig kontyn u-

owano.
Liderem klasyfikacji generalnej
mistrzostw świata pozostal Michael Schumacher (Ferrań), który
nie ukończył niedzielnego W)lŚcigu z powodu awarii wozu. IPAPI

Indiana

Mistrzostwa Polski bez Kubackiego i Nastuli

udało się awansować

•

W meczu I ligi bokserskiej rozegranym w Łęczne] miejscowy
Gwarek pokonał ZawiSzę Sycigoszcz.13:.; ;

"Zlala" Krzywdy

4.16,75 min i uległa jedynie Susan
Taylor (USA) - 4.14,03 oraz Caren
Douma (Kanada) - 4.16,09.
- Wynik uzyskany przez Anię to
jest nowy rekord życiowy, widać
więc, że dość solidnie przygotowała się do mistrzostw - powiedział nam Stanisław Anioł , wycho- •
wawca Łopaciuch , trener Victorii
IPISZ1
Stalowa Wola.

na (Włochy) 6:1, 6:0; Rossana
Los Rios (Paragwaj) - Ama
Coetzer (RPA, 9.) 6:7 (4- 7),
6:4. Czwarta runda. Martina
gis (Szwajcaria, 1) - Ruxa
Dragomir (Rumunia) 6:3, 0:6,6
Chanda Rubin (USA) - Nata
Zwieńewa (Białoruś) 6:4, 7:5.
żczyżni - trzecia runda . Al
Cąsta (Hiszpania) - Tho
Enqvist (Szwecja, 7.) 5:7,
(7-2),6:1, 3:6, 6:4; Lleyton H
(Australia,9.) - Atila Savolt (
gry) 6:1, 6:4; Cedric Pioline (F
cja, 6.) - Albert Portas (Hiszpa
6:4, 6:3, 6 :3; Younes El Ayn
(Maroko) - Jason Stoltenberg (
stralia) 6:4, 5:5 krecz Stolten
ga; Franco Squillari (Argentyn,
Karol Kucera (Słowacja) 6:1,
4:6, 6:4. Trzecia runda . Ma
Norman (Szwecja , 3.) - Sa
Sargsian (Armenia) 6:4, 6:1,6
Marat Safin (Rosja, 12.) - To
Haas (Niemcy) 7:6 (7-2), 6: 3,
Alex Corretja (Hiszpania, 10)'
ger Federer (Szwajcaria) 7:5.
(9-7), 6:2.
-

IOpr. STA

Włochó

Z Polaków najlepszy Baranowski
Wczoraj w Mediolanie zakończył
tegoroczny Giro d'ltalia. Wyścig
wygrał mało znany Włoch Stefano
GarzeIIi z grupy Mercatone Uno,
który na sobotniej czasówce ,ode.
brał' różową koszulkę lidera swoje.
mu rodakowi Francesco Casagrande. Na wczorajszym, ostatnim
etapie już nic się nie zmieniło i Garzelli mógł cieszyć się z najwięk
szego sukcesu w kańerze . Trzy
pierwsze miejsca w klasyfikacji ge.
neralnej zajęli Włosi. Z Polaków
najlepiej spisał się Dańusz Baranowski z hiszpańskiej grupy Bane.
sto, który w klasyfikacji generalnej
zajął 22 miejsce. Jego kolega z
grupy - Tomasz Brożyna - ukończył
wyścig na 39 pozycji.
Sobotnia, prawdziwie górska
czasówka , licząca 34 km, była bardzo trudna i jak się okazało, zadecydowała o losach wyścigu . Garzelli , zajmujący do tej pory drugie
miejsce w klasyfikacji generalnej
ze stratą 25 sekund do Casagrande, pojechał doskonale. Wygrał co
się

mu na trasie .Giro', ale gdy
,Pirat' jest w sła
formie, przejął rolę lidera. jak
okazało, z dobrym skutkiem.
Polacy w sobotę pojechali s
Najlepiej wypadł Dariusz B
nowski, który był 27, tracąc
zwycięzcy 4.54 min. Na 82 pot:
ukończył etap Grzegorz G
dowski (7.52), a na 115 To
Brożyna (9.18) .
W niedzielę , na trasie ostatn
etapu - z Turynu do Medialaf
tńumfował Mańano Piccoli. Vi
letonie przyjechali Barana '
Gwiazdowski i Brożyna , kt
stracili do zwycięzcy po 14
kund.
Klasyfikacja końcowa : 1. SI
no GarzeIIi, 2. Francesco C
grande - strata 1.27 min, 3. Gi'.
to Simon i (wszyscy Włoch)
1.33, 22. Baranowski - 37.29 '
Brożyna - 1:12.53, 58. Gwia Z():
ski -1:44.19.
zało się, że

Fot. PAP
Wioch Stefano GarzeIIi został
zwycięzcą 83. Giro d'ltalia.
prawda Czech Jan Hruska, ale
GarzeIIi był trzeci i z nawiązką
odrobił stratę do lidera.
GarzeIIi, jeżdżący w grupie z
Marco Pantanim, miał pomagać

lopr. STA
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reszcie strzelili. ••
Po ska

przegrała

z Holandią 1:3 (1:1)

towarzyskim meczu
rskim rozegranym w
nnie,
reprezentacja
PolSki przegrała z Holandią
1:3(1 :1). Bramki zdobyli: Paweł ryszałowicz w 38 min. P
ck Kluivert 56 i 61 oraz
Frank de Boer 29.
P ka: Dudek - Kłos (76. Zieliń
ski), Bąk, Wałdoch, Michał
Ż
kow - Murawski (67 . Zdebel), Iwan, Świerczewski (86.
k), Rząsa (79. Kiełbowicz)M
n Żewłakow (46. Gilewicz),
Krystalowicz (82. Frankowski).
ndla: Van der Sar - Reiziger,
Stan, Frank de Boer, van BronckhoI1It - Winter (46. Davids), Cocu,
rf (77. Bosvelt), Zenden (46.
R
d de Boer) - Kluivert (62. Van
Hooi onk), Bergkamp (46.van
V
n).
2 kartki: Kłos, Świerczewski
(P), ocu (H). Sędziował D. Tavel
ze ~wajcari i. Widzów 6000.
Po 61 minutach polscy piłkarze
cie odczarowali bramkę rywąIaę Sztuka ta udała się wyróż
n'
emu się we wczorajszym
Pawłowi Kryszałowiczowi,

pięciu

metrów dobił piłkę po
Tomasza Rząsy. Trzeba
ać, że akcja z 38 min. była
wa w wykonaniu biało-czerh. Piotr Świerczewski idea 1dał w tempo do Tomasza

fon

złamał rękę

ten jednak przegrał bezpopojedynek z Edwinem van
der Sa rem. Całe szczęście, że na
miejscu był napastnik wronieckiej
Arniki i przerwał niechlubny rekord
polskiej reprezentacji.
Niekorzystnego bilansu spotkań z
Holendrami podopieczni Jerzego
Engela nie zdołali poprawić. O ile
do przerwy nasza defensywa radziła sobie poprawnie i tylko raz na
skutek żle ustawionego muru
Frank de Boer z rzutu wolnego zaskoczył Jerzego Dudka, to w drugich 45 minutach .pomarańczowi "
często dochodzili do dogodnych
pozycji strzeleckich. W 56 min. niezwykle szybki Van Vossen ośmie
szył naszych obrońców, idealnie
dograł do Kluiverta, a ten strzałem
po ziemi zdobył drugiego gola. Pięć
minut później z kolei Ronald de Boer z prawej strony uwolnił się spod
opieki Michała Żewłakowa, zacentrował na pole kame i ponownie
Kluivert, przy biemej postawie
Bąka i Murawskiego, strzałem
głową zaskoczył Dudka. W końcówce na boisku pojawił się byty
zawodnik tamobrzeskiej Siarki Tomasz Kiełbowicz , ale nie pomógł
on w zmianie niekorzystnego wyniku. Tak więc w piątym meczu pod
wodzą Jerzego Engela Polacy nie
odnieśli zwycięstwa (bramki 1-7),
udało im się jedynie przerwać
strzelecką niemoc.
Idorl

z Grekami

Rząsy,

średni

i nie zagra w

Porażka biało-czerwonych

na stadionie w Tarnobrzegu
W rozegranym na stadionie Siarki w Tarnobrzegu
towarzyskim meczu reprezentacji młodzieżowych do
Jat 21 POLSKA przegrała z
Grecją 0:1 (0:0).
0:1 Chrlstos Patsatzogiou 90
min. (karny)
Polska' Mielcarz (Amica Wronki) - Ciesielski (Polonia Warszawa), Głowacki (Wisła Kraków),
Najewski (Lech Poznań) - Dziewieki (Polonia Warszawa), Kowalski (Zagłębie Lubin), Bieniuk
(Amica Wronki) (46 Wasilewski,
Hutnik Kraków), Barczak (Polonia Warszawa), Wróblewski
(lech Potnań) - J. Mazurkiewicz
(polonia Warszawa) (46 Grzelak, ŁKS Łódź), Banaczek (Bayem Monachium) (80 Madej, ŁKS

Fol. PAP
murawie Maciej Murawski obserwuje toczącą się piłkę
obok nadbiegającego Jacka Bąka i schowanego z tyłu Ho/endr~
Patricka Kluiverta, podczas dzisiejszego towarzyskiego spotkama
obu reprezentacji w Lozannie.
Klęczący na

finałach

ME

Druiyny

przygotowullłC!e się do rozpo~'ących się za kilka
i fi ałów piłkar
skich mistrzostw Eu'opy min'ony weekencł
zgrywały ostatecze towarzyskie. Oto nasze meJdunko
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• S ecja - Hiszpania
1:1 (O 1), Roland Nilsson
75 z ka nego - Josep Guardlola 4 z kamego.
Szw ja: Hedman, Nils$On ( . Gustavsson), Anders
,BjorklUl1d, Sund(46
Mellberg),
ersson (68. Mild),
on ,
Mjallby,
rg, Andersson (66.
Lju
Larsso ), Pettersson (66.
Osma vski)
Hi
nia. Molina, Salga- Bramkarz reprezentacji Danii Peter Schmeichel z rzutu karnego zdobywa
do, Hierro (46 Hełguera), podczas rozegranego w sobotę towarzyskiego spotkania z Belgią.
Paco, oseba, Etxeberria
(46 B rjuan), Guardiola,
Nielsen, Groenkjaer, Tomasson
• Norwegia - Włochy 1:0 (0:0),
Valeron (64. Engonga), Gonzales
(45. Gravesen), Sand (45. MolCarew 52.
(46. Me dieta), Perez (64 Lopez),
nar).
Norwegia: Myhre, Bergdolmo,
Urzaiz 46. Munihs)
Belgia: de Wilde (28. de Vlieger)Bragstad , Mykland, Skammel• N'
cy - Czechy 3:2 (1:0),
DefJandre (45. van Kerckhoven)
srud - Heggem (67. Bjomebye).
Jancke 38, Bie r ' aft 2 (62 7 kameValgaeren, Staelens VanderhaeEggen (60. Andersen), Carew
go 90) - Pa'le! Kuka 54. Patrik
ghe, Wilmots, Goor, Mpenza (85.
(90. Riise), Bakke (66. Strand) -

Berger O.
Nie
Kahn -Ramelow-Llnke,
Nowot
(83 Rer'me r ) - Babbel
(46 De ler), Haps ter (60 Wosz),
Haman (56 Bal':k;k), Scholl (46.
Boda), lege Rin ', Jancker (60
Bierno
Czec : Smice - Rada - Fukal.
Repka - Poborsky (62. Latal),
Bejbt (57. Horvath), Nedved (70.
ROSick)' , Nemec (83. Berger),
Gabriel Smicer (51. Kuka), Koller
(77. Lenc).
W d . nie niemieckiej dobrą
formą snął Olivier Bierhoff, który za
nił gospodarzom zwycięstwo w statniej minucie.
• Dan' - Belgia 2:2 (1 :0), Tomas50n37, Schmeichel (61. z karnego - laelens 53. z karnego,
Wllmots 73.
Dania: Schmeichel - Heintze,
Laursen (80. SChjoenberg), . Hennksen, COlding, Bisgaard (80.
Goldba ), Nielsen (34 Toefting),

Peters), Strupar (62 Nihs), Verheyen (85. de Bilde), Leonard (45.
Hendrix).
* Rumunia - Grecja 2:1 (1:0),
Ciobotarlu 8, Petre 78 - Limperopoulos83.
Rumunia: Lobont (83. Prunea),
Petrescu, Ciobolariu (82. Belodedici), Filipescu, Galca (62. Haldan), Popescu, Mutu (66. Petrel,
Munteanu (76. Chivu), llie (68. Rosu), Lupescu, Ganea (46. Moldovan).
Grecja: Elefteropoulos - Mavrogenidis (83. Venetidis), Georgatos, Dabizas (76. Goumas). Ouzounidis, Poursanidis (67. Basinas),
Georgiadis, Amanatidis, Limperopoulos, Tsartas (46. Niniadis), Nalitis (61 . Kyparlssis).
Rumuni wystąpili bez swojego
atutowego asa Gheorghe Hagiego, który nie był w pełni sił i obserwował spotkanie z ławki rezerwowych.

Tańczący

Solskjaer, Andre Flo (79 Vidar Riseth).
Włochy : Buffon, Maldini, Albertini, Cannavaro, Conle (27. Ambrosini) - Inzaghi, Pessotto, Nesta
(86.luliano), Zambrotta, Fiore (46.
DeI Piero), Totti.
Żółte kartki: Eirik Bakke (Norwegia) i Massimo Ambrosini
(VVłochy).widzów 25.248.
W ostatnim sprawdzianie przed
mistrzostwami Europy zespól
Norwegii - nasz przeciwnik w eliminacjach MŚ 2002 - pokonał
Wlochów 1:0. Bramkę zdobył
20-letni ciemnoskóry napastnik
Johnem Carew z klubu Rosenborg Trondheim .
Włosi ponieśli w tym spotkaniu
dużą stratę, gdyż w 53. minucie
złamania ręki doznał pierwszy
bramkarz reprezentacji Gianluigi
Bulfon, czeka go miesięczna przerwa, więc jego występ w finałach
ME jest wykluczony.

* Ma/ła - Anglia 2:1
(1:1), Wnght 29, samobójcza - Keown 23, Heskey75.
Anglia: Wright, P. NevilIt!, G Neville, Campbell.
Keown (59. Southgate) Barmby, Wise (69. Ince),
Scholes (69. McManaman), Beckham (BO. Barry): Phillips (59 Fowler),
Shearer (51 . Heskey).
Anglicy długo będą pamiętać sobotni towarzyski mecz z Maltą. Wyspiarze wygrali spotkanie
dzięki bardzo dobrej postawie debiutującego w
reprezentacji bramkarza
icharda Wrighla, który
obronił dwa rzuty karne w 28. i 30. minucie gry.
* Portugalia - Walia 3:0
(2:0), Figo 21, Sa Pinto
Fot. PAP 44 . Capucho 66.
bramkę,
Portugalia' Baia, Secretario (58. Costinha), Couto, Costa , Dimas (68.
Jorge), Bento, Figo (58. Capucho), Vidlgal (46. Conceicao), Rui
Costa, Sa Pinto (62. Gomes),
Joao Pinio (77 . Pauleta).
Walia: Ward, Roberts (83. Weston), Page, Melville, Delaney, Jones. Speed (33. Robinson), Barnard (68. F. Robinson), Robinson,
Roberts, Bellamy.
Trener drużyny Portugalii Humberto Coelho nieprzypadkowo wybrał Walljczyków (rywale Polski w
e\. MŚ 2002), bowiem zależało mu
na sprawdzeniu formy podopiecznych w konfrontacji z brytyjskim
stylem gry. Portugalia mistrzostwa
Europy 12 czerwca rozpocznie w
Eindhoven meczem z Anglią.
* Słowenia - Arabia Saudyjska
2:0 (1:0), Zahovic 16, Acimovic

Łódź).

Grecja: Kotsolis (46 Tragiannis) - Galanopoulos (85 Passlos), Plliouras. Bemeanu, Nastos - Tralidis. Amantadis (62
Anastasopoulos), Patsatzoglou,
Kappos - Wakouftisis (56 Kazantzis). Wenetis (80 Kouloucheris).
Żółta kartka: Tralidis (G). Sę
dziował: Krzysztof Słuplk z Tarnowa. Widzów: 3500.
ChOć był;l. to tylko towarzyska
potyczka, tQ Grecy cienyli się
ze zwyeięątwa bardzo spontanicznta. Tr.ener loannis KoIlła~
po wejściu do szatni przyłączył
się do tańczących zawodników
i przez lo spótnił Się ra pomeczową konferencję

Dopisała

prasową.

pogoda i wspaniale
zachowując;y się kibice _Zawiedli natormast pi/karze obu drużyn, którzy stworzyli bardzo
słabe, a chwilami wręcz że
nujące widowisko. Szczególnie
zawiedli biało-czerwoni, ~tórzy
grali bez składu i ładu , bez wię
kszej ambicji, a chwilami sprawiali nawet wratenie, te nie zależy im na zaprezentowaniu
swoich umiejętności trenerowi
Lesławowi
Ćmikiewiczowi.
Pierwsze pół godziny meczu
było senne. Nieco ożywienia
było w ostatnim kwadransie. W
38 minucie grający w Bayernie
Monachium Dawid Banaczek w
sytuacji sam na sam z bramkarzem Grecji strzelił wysoko nad
poprze czką. W 44 minucie sam
na sam z Kotsolisem był Tomasz Wróblewski, ale strze lił
prosto w golkipera gości. Po

zmianie stron i tak już słabe
tempo meczu jeszcze bardziej
.siad/o·, a Grecy - widząc nieporadność naszego zespołu zaczęli coraz śmielej atakować.
Napastnicy obu drużyn nie potrafili jednak trafić w światło
bramki, nie mówiąc już o zdobyciu gola . Kiedy w przedłużonym
czasie gry kibice opuszczali zawiedzeni poziomem meczu stadion, Grecy przeprowadzili
ostatnią akcję . Piłkę Wyprowadził
Nasłos,
widząc
wychodzącego na pozycję Ansstopolosa podał mu piłkę , lecz
len wystraszył się sytuacji i zamiast strzelać,
postanowił
minąć polskiego bramkarza ,
który złapał go za nogi i arbiter
słusznie podyktował rzut kamy.
Pewnym egzekutorem okazał
się Christos Patsatzoglou i Grecy mogli pójść ... tańczyć .

Po meczu
powiedzieli:
Lesław Ćmikiewicz (polska):
. Zagraliśmy slabo, u zawodników widać było przemęczenie
sezonem. Szkoda, że nie fT'0gliśmy zagrać w najsi/niejszym
składzie. Przed końcem meczu
byłem niezadowolony z bez~
bramkowego remisu. Teraz nie
mamy nawet rerrnsu. Jestem
pod wrażeniem wspaniałego zachowania się tutejszej pub/icznoścj.

loąnnis Kollias (Grecja); My tet nie zagraliśmy w najsifniejszym skJadzie. Sprawiedliwszym wynikiem by/by remis, ale skoro szczęście się do
nas uśmiechnę/o, to dlaczego
mieliśmy z tego nie skorzystać? Jestem w szoku po tym,
co zaprezentowali tutejsi kibIce. Pierwszy raz zdarzy}o mi
się, by podczas grania naszego hymnu kibice przeciwnego
państwa klaskali. To wspaniałe . Zabieramy stąd znakomitp wrażenia .

Gerard Cieś/ik (były reprezentant Polski): - Poziom meczu był bardzo slaby. U piłkarzy
me było widać zaangażowania.
Kiepsko rysuje się przyszłość
naszego futbolu, $0(0 mamy takich reprezentantów.
Piotr SZPAK

46.
Słowenia : Dabanovic (46. Simeunovic) - Galic (46. Knavs), Milanie, Milinovic, Rudonja (72.
Osterc), Novak (75. Gajser), Pavlin (57. Pavlovic), Ceh, Zahovic,
Udovic (46. Acimovic), Siljak (46.
Karlc).
* Węgry - Izrael 2 :1 (0:0), IlIes
46, Horvath 51, Balili 90.

Fol. Rafa/8ienticki

Grający na co dzień w Bayernie Monachium Dawid Banaczek nie zachwycił tarnobrzeskich kibiców njczym nadzwy-

czajnym.
IPAP, STACHI
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Amerykańska
Rywale

obnażyli

lekcja

wszystkie braki polskich siatkarzy

Wszystko wskazuje na to, że Amerykanie będą faworytami rozgrywek Ligi Światowej. W Katowicach po dwóch
zwycięstwach 3:1 i 3:1 nad reprezentacją Polski siatkarzy
zajmują pierwsze miejsce w grupie i najprawdopodobniej
go nie oddadzą już do końca.
Zainteresowanie meczem reprezentacji Polski i USA siatkarzy po
ostatniej serii zwycięstw przeszło najśmielsze oczekiwania. Hala w katowickim .Spodku· pękała w szwach.
Zarówno piątkowy, jak i sobotni
mecz obęjrzało 11 tysięcy kibiców.
Widowisko, jakie stworzyły zespoły
Polski i USA, stało na wysokim poziomie, zwycięstwa .Jankesów· były
w pełni zasłużone .

Wielki show
Już

na dwie godziny przed meczami hala była prawie wypełniona kibicami z całej PolskI. Nie zabrakło
oczywiście najmocniejszej i chwalonej przez organizatorów grupy z Radomia. Wszyscy zgodnie śpiewali , a
na godzinę przed meczem nie było
mowy o tym, żeby w hali s i ę normalnie porozum i ewać . To, co się działo
od momentu prezentacji zespołów i
w trakcie meczu , można nazwa ć istnym szaleństwem . Podczas grania
hymnu USA, nasi kibice bili gromkie
brawa , natomiast gdy grano Mazur-.
ka Dąbrowskiego , wszystkich obecnych przeszły ciarki. Jedenaście tysięcy ludzi śpi ewało hymn Polski, a
na trybunach pojawiło s i ę tysiące

Piątek

Polska-USA 1:3(25:19, 17:25,
16:25, 21:25).
Polska: Murek, Nowak, Prus,
Świderski, Papke, Zagumny,
Ignaczak (libero) oraz Stelmach,
Gruszka, Stancelewski, Szczerbaniuk.
USA: Bali, Lambert, Hyden, Mi/lar, Nygaard, Roumian, Sullivan
(libero) oraz Eatherton, McCaw.

Sobota
Polska - USA 1:3 (27:25, 18:25,
20:25, 21:25) .

Polska: Stelmach, Szymański,
Murek, Prus, Świderski, Szczerbaniuk, Ignaczak (libero) oraz
Gruszka, Zagumny, Stancelewski, Papke.
USA : Bali, Lambert, Hyden,
Mil/ar, Nygaard, Roumian, Sullivan (libero) oraz Eatherton, McCaw, Landry.

biało-czerwonych

flag . Podczas pre-

zentacji nie zabrakło oczywiście
efektów specjalnych. W sobotę ~ibi
ce, podczas prezentacji , gdy zapanowała
ciemność zapalili
setki

Zdjęcia Piotr Mazur
Po szybkim rozegraniu Amerykanów polski blok robił się bardzo nieszczelny.

sztucznych ogni. Tuż przed rozpoczęciem meczów jak zwykle pękło

Jedna z najlepszych grup kibiców pnyjechała z Radomia.

Polacy

są

są zainteresowani pozyskaniem kadrowiczów. Zjawili się też wysłannicy
ze słynnego Sisley Treviso. Jak wieść głosiła, byli oni zainteresowani pozyskaniem siatkarza z CzęstochowY.

"Jankesi" z

postępem ...

Jeszcze dwa lata temu Amerykanie
byli na tournee po Rolsce i wyrażnie
przegrywali z naszą reprezehtacją.
Rok póżniej ten sam zespół był rewelacją Pucharu Świata. W styczniu zapewnili sobie start w igrzyskach olimpijskich w Sydney. Niekwestionowanągwiazdązespołu USA jest rozgrywający LIoy Bali, o sile zespołu
stanowią jeszcze: Michael Lambert,
George Roumain czy Jeff Nygaard.
O ich ·nieprzeciętnych umiejętno
ściach i możliwościach mogliśmy się
przekonać w piątek i sobotę podczas
meczów w katowickim .Spodku·. Może z wyjątkiem pierwszego seta
piątkowego pojedynku, w którym
§;prawiali wrażenie mocno przestraszonych dopinglem prawie
11-tysięcznej widowni i świetną
grą polskich siatkarzy. W kolejnych
setach piątkowego pojedynku inicjatywa należała już do .Jankesów·. Ich atomowa zagrywka
sprawiła, że nasi zawodnicy mieli
spore kłopoty z przyjęciem, a co za
tym idzie z wyprowadzeniem ataku. Nie było mowy o grze kombinacyjnej. Natomiast Amerykanie
konstruowali szybką i kombinacyjnągrę wataku, wobec której nasi blokujący byli bezradni. - Gdy
wasz rozgrywający miał dograną
piłkę, to był iście bardzo niebezpieczni. Mieliśmy sporo kłoFlotów z
ustawieniem bloku i gry w obronie .
Na szczęście szybko wszystko
wróciło do normy. Zaczęły funkcjonować przyjęcie, rozegranie i atak
- powiedział Michael Lambert, jeden z najskuteczniejszych atakujących w zespole USA.

ysiące nadmuchanych papierowych
torebek. W katowickim .Spodku· pojawili się również akrobaci
chodzący na szczudłach i
klauni w olbrzymich pluszowych piłkach . Jak zwykle
częsc
artystyczną
wypełniały zespoły cheerleaders z Sopotu i Torunia.
Prawdziwą furorę zrobiła jedyna w Polsce grupa zawodowa tańca breakdance z
Włocławka .Scrab Dance".
Pięciu młodych ludzi wzbudziło zainteresowanie nie
tylko u kibiców, ale również
u siatkarzy z USA, którzy
podczas ich występów w
przerwie między setami
przyglądali się ich wyczynom . Po raz pierwszy w
Połsce mierzono prędkość
uderzenia piłki przy serwisie. W piątek najszybszy
serwis miał Michael Lambert - 101 km/h, natomiast
w sobotę najszybciej zagrywał Piotr Gruszka 102
km/h.
Na trybunach nie zabrakło
również
przedstawicieli
Kapitan Amerykanów Lloy Bali nie odwszystkich polskich pierw- mawiał wspólnyc.h zdjęć polskim dziewszoligowych klubów, którzy czynom.

niedoceniani

Rozmowa z Romanem Prawicą, wychowankiem Stali Stalowa Wola,
obecnie koszykarze~ Nobilesu Włocławek
"Wychowanek i podpora Stali Stalowa Wola, we Włocławku pełni jedynie rolę - solidnego - ale tylko rezerwowego" - można przeczytać na
internetowej stronie koszykarskiego zespołu Nobilesu Włocławek o
Romanie Prawicy. Niegdysiejszy
ulubieniec stalowowolskich kibiców, od 1997 roku walczy niezmiennie ze swoim nowym klubem o tytuł
mistrza Polski. W tym roku ponownie się nie udało, ponownie za
sprawą znakomitego Zeptera Śląsk
Wrocław, z którym włocławianie
przegrali w finałach play off.
• Czy we Włocławku panuje już
kompleks Śląska, z którym wfinale
przegrywaliście dwa lata z rzędu?
- Nie, nie mamy żadnych kompleksów.
Po prostu wrocławski zespół jest najlepszy. W tym sezonie finały nie były tak
wyrównane jak w poprzednim, przegraliśmy rywalizacJę 1:4. Wiele jak zwykle
zależało od składów, trenerów, formy.
Graliśmy z zamiarem wywalczenia ty-

tulu mistrzowskiego. Trudno, nie udało
się. Śląsk był mOa1iejszy, świetnie grał
MVP finałów, Charles O'Bannon. Na rywalizacji zaważyło pierwsze, przegrane
spotkanie we Włocławku . Szkoda, w
półfinałach z Hoop Pekaes Pruszków
prezentowaliśmy się bardzo dobrze.
Cóż, powalczymy o tytuł w nadchodzącym sezonie ...
• Jak pan ocenia swoją grę w tym
sezonie i podczas finałów? Sporo
było pana widać w przegranym po
dogrywce czwartym finałowym
spotkaniu we Włocławku.
- Tak, to spotkanie wyszło mi nie najgorzej, ale .spadłem· w drugiej połowie
za pięć przewinień , tak jak większość
podstawowych zawodników i o wynik
wspaniale walczyła nasza młodzież.
Mam dwie zasady - nie oceniam swojej
gry, a także pracy sędziów. Niestety,
mój czas na parkiecie nie jest zbyt długi
- raz gram mniej, raz więcej, ale 20 minut maksymalnie. Konkurencja w zespole jest ogromna, gra w nim wielu

klasowych graczy, oprócz obcokrajowców jeszcze Białorusin z polskim paszportem Igor Griszczuk.
• Wiadomość o tym, że w kolejnym sezonie kluby nadal zatrudniać będą czterech obcokrajowców, chyba pana nie ucieszyła?
- Nie. Gdy przychodziłem do Nobilesu , grałem znacznie więcej, ale wtedy
występowało tylko dwóch obcokrajowców. Ktoś mógłby pomyśleć , że
mówię tak, bo tracę miejsce w
składzie . Ale proszę zauważyć , że do
Polski ściągają obcokrajowcy - poza
kilkoma wyjątkami - wcale nie najwyższej klasy. Gdy klub ich już ściąga, to
wcale nie po to, by siedzieli na ławce .
I krąg się zamyka. Z krajowych zawodników przebijają się tylko ci z
roczników 70, 71 - Wójcik, Zieliński, a
potem jest wielka dziura. Młodzież
najczęściej grzeje ławę . Jak ona ma
się rozwijać? Najlepiej widać to na
przykładzie reprezentacji , gdzie cięż
ko mówić o dopływie świeżej krwi.

wiadomo, że lepiej
zawodnika zza granicy,
który często okazuje się tańszy od
polskiego...
- To jest właśnie wynikiem tego, co
mówiłem . Krajowych zawodników,
którzy grają w pierwszych piątkach ,
jest niewielu i nic dziwnego, że stawiają wysokie warunki. Generalnie
uważam, że polscy zawodnicy są coraz mniej doceniani. Obecnie jest też
wielki boom na zagranicznych trenerów. Powinniśmy szukać tego, co najlepsze, niezależnie od nacji.
• Może dobrym sposobem byłaby
odpowiednia promocja? Gdyby
"odkurzył" pana trener reprezentacji Dariusz Szczubiał...
- W najbliższym czasie nie mam na
co liczyć. Ja także uważam , że powinni grać zawodnicy regularnie występujący na parkiecie.
* Ale patrząc na ostatnie wyniki, w
kadrze przydałby się chyba tak dobrze broniący koszykarz.
• Ale

przecież

ściągnąć

Fot. A1łwil
Roman Prawica jest we Włocławku
dobrym zawodnikiem, ale "tylko" rezerwowym.

- Zbieram za swoją grę w defensywie dobre recenzje, ale nie tylko takie
zadania wyznaczał przede mną trener Nobilesu, Jusup. Choć muszę
przyznać, że generalnie stawiał mocno na obronę , staraliśmy się grać we
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a dobre i na

.zle

Ryszard Och odek to rekordzista w gronie trenerów
P ił karzy radomskiej Broni
prowadziło wielu cenionych

f achowców. Na trenerskiej
ławce zespołu przy ulicy Narutowicza zasiadali między

przypadku wzrost nie jest najważniejszy.

Doug Beal wykładowcą
Trenera Amerykanów można z powodzeniem nazwać prawdziwą trenerską legendą. W latach 1978-84
prowadząc zespół narodowy USA
dwukrotnie sięgnął wraz z niflJ PO
olimpijskie ,złoto", w 1984 roku w Los
Angeles i 1988 w Seulu. W 1997 roku
po okresie niepowodzeń drużyny narodowej zgodził się ponownie na jej
objęcie. W piątek i sobotę na obiektach katowickiego "Spodka" odbyla
się konferencja licencyjna trenerów
pierwszej i drugiej ligi, w której
uczestniczyło aż 193 szkoleniowców. Jednym z wykładowców na tych
zajęciach był trener Amsrykanów.
Doug Beal mówil przede wszystkim
o szkoleniu mlodzieży. W USA praca
z zawodnikami, którzy w przyszłości
mają stać się prawdziwymi siatkarzami, rozpoczyna się, gdy zawodnicy mają 15-161al. Do tej pory zawodnicy zdobywają sprawność ogólną,
nie sązbyt szybko ukierunkowywani.
W USA dużo czasu poświęca się też
technice indywidualnej.
W Polsce jest zupełnie inaczej.
Szkolenie zaczyna się zdecydowanie wcześniej, preferuje się od razu
grę, początkowo minisiatkówkę . Zapomina się na tym etapie o sprawności ogólnej, szkoleniu indywidualnym. Oby z wykładu trenera Beala
polscy szkoleniowcy wyciągnęli odpowiednie wnioski.
Ewa NADGRODKł EWł CZ
Pozostałe wyniki i tabe ła grupy
C: Hiszpania - Brazył ia 0:3 (22:25,
21 :25, 21 :25), Hiszpania - Brazylia
0:3 (22:25, 21 :25, 18:25)
12:4
1. USA
4 8
8:6
4 6
2. Połska
8:6
4 6
3. Brazylia
4. Hiszpania
4 4 0:12

innymi znani z pierwszoligowych boisk: Aleksander Pap iewski, Grzegorz Polakow,
Aleksander Brożyniak , Jan
Gałek czy Józef Antoniak.
K i lku
z
nich
odnosiło
znaczące sukcesy. Regułą
jednak było , że żaden nie zakotwiczył w klubie na dłużej .
Pracowali sez on, góra dwa i
zm ieniali
otoczenie.
Wyjątk i em jest obecny szkole n io w iec - Ryszard Ochodek, który pozostaje na tym
s t a n owisku od połowy lat
dz i ew ięćdziesiątych.

Od lat sześćdziesiątych duża rotacja na stołku trenerskim Broni
była niemal regułą. Poza nielicznymi wyjątkami, nim trenerzy zdołali
oswoić się z atmosferą klubu, już
musieli się żegnać. Tylko w ostatnim dwudziestoleciu bylo 25 takich
zmian. Ta trenerska karuzela
trwała wiele lat, ale jak w każdym
przypadku, i tu zdarzył się wyjątek.
Obecnie prowadzący zespół Ryszard Ochodek pozostaje na tym
stanowisku od połowy kończącej
się dekady. Był trenerem, gdy ten
spadł do "okręgówki" i jest nim, gdy
po dwóch latach powrócił do IV ligi.
To w dzisiejszych czasach
osiągnięcie doprawdy imponujące .
Kim jest ten, który zaskarbił sobie
aż tak rzadko spotykaną przychylność dzialaczy, pi/karzy i kibiców?
Mógł zagra ć u Piechniczka

Pochodzi z niewielkiej miejscowości na Lubelszczyźnie - Poniatowej. W latach 70. dla młodego
chłopaka

pragnącego

zostać

sportowcem nie było innej altematywy jak piłka nożna . Istniał tylko
jeden jednosekcyjny klub Stal, do
którego trafiali najzdolniejsi. Dla
Ryszarda Ochodka gra w pilkę
była tym bardziej naturalna, że jego ojciec i wujek też "kopali" wyczynowo. Kontynuował więc rodzinne tradycje. - Dzięki dobrej
grze w zawodach szkolnych i w lidze międzywojewódzkiej , wypatrzyli mnie wysłannicy kilku klubów - wspomina szkoleniowiec.
Otrzymałem propozycję od II-ligowego Motoru Lublin , ale i
.wpadłem w oko" samemu Antoniemu Piechniczkowi , który rozpoczynał właśnie przygodę szkoleniowca w BKS Bielsko-Biała . Ta
druga oferta była szczególnie
atrakcyjna dla mojego ojca , który

Fot. Piotr Mazur
Ryszard Ochodek

każdą chwilę

urodził się
m a rzył, by

w tamtych stronach i
na stare lata powrócić
tam. Niestety, chyba trochę przez
m łodzieńczą przekorę zdecydowałem się przenieść do Lublina .
Zabrakło szczęścia
miał w tym czasie silny
W drużynie grało wielu cenionych zawodników. Piłkarzom
nie brakowało przysłowiowego
ptasiego mleka . Jak na ówczesne
warunki, zarabiali niezłe pieniądze . Na talencie wysokiego,
mającego dobry przegląd pola,
dysponującego przy tym mocnym
strzałem pomocnika poznali się także trenerzy kadry narodowej.
Wspólnie z tak znanymi piłkarzami
jak Janusz Kupcewicz, Paweł Janas i Marek Dziuba zagrał kilkanaście razy w reprezentacji juniorów,
prowadzonej
przez
Mariana
Szczechowicza . Niejako naturalną drogą trafił później do
" młodzieżówki" Ryszarda Kuleszy.
- Może gdybym występował na
boiskach ekstraklasy - twierdzi Ryszard Ochodek - moja dalsza kariera potoczyłaby się inaczej. Ale
tak jak we wszystkim, także w futbolu trzeba mieć trochę szczęścia .
W Motorze zabrakło nam raz do
awansu jednego punktu, kiedy to
ulegliśmy na finiszu słynnemu póżniej Widzewowi. Po przejściu w
1979 roku do Broni, również w
pierwszym sezonie, szło nam doskonale. Trzecie miejsce w tabeli
nie wystarczyło jednak do wywalczenia awansu. Stanowiliśmy wtedy zgraną drużynę, grającą dynamicznie i widowiskowo. Ze swej
strony najmilej wspominam wy-

Motor

zespół .

czenie na Dei Piero

Raim
jak ~
n, ta
aźde

~:~ rzed

tawiamy finalistów EURO 2000 (16) - WŁOCHY

DeI P i ero jest dla

lOS

opos' skich ibiców postacią
Ire zm' Itową. w iazda Juventu~espo Turyn ma podczas EUtontrai' 2000 pokazać pełnię
ch nie rzec iętnych moości i poprowadzić
uadra
Azzura "
do
rwszego od 1968 roku
~ kibi ułu mistrza Starego Konnieć'/l entu.
a po
,
ówczas rofeum na Stadio
p:t pico w
mie zdobył także
dzo etny ~ . r, dziś selekcjoner
wrćJcił3 ry łtalil D o Zoff. Jak na razie,
, grał ~ kadencji gendarnego Zoffa,
• utai ezenta Włoch nie grają zbyt
109lib~ rze, a . nym sukcesem jest
)Zgrti alczeme w kiepskim stylu
3dnaK ansu do fi a/6w Mistrzostw Eutkuję tl .

l:
'-M.

b

Przywi ąza nie

Czas pożegn a ń

do " catenaccio "

W porównaniu z finałami MŚ w
reprezentacji Włoch nie ma już
m.in. Alessandro Costacurty (AC
Milan), Dino Baggio (Parma), Moreno Torricellego (Fiorentina), Enrico Chiesy (Fiorentina), kontuzjowanego Christiana Vierego (Inter).
Z wyjazdu do Belgii i Holandii zrezygnował Angelo Peruzzi (Inter),
któremu nie odpowiadała rola trzeciego bramkarza. Selekcjoner nie
załamał z tego powodu rąk , postawił na młodych golkiperów: 22-letniego Gianluigi Buffona (Parma) i
29-letniego Francesco Toldo (Fiorentina). Ich dublerem będzie
Francesco Afltonioli (AS Roma).
Zoff wierzy w umiejętności doświadczonych defensorów Paolo
Baldiniego (Milan), Ciro Ferrary
(Juventus), Fabio Cannavaro
(Parma), Alessandro Nesty (Lazio). W pomocy wciąż pewniakiem

Na ostatnim Mundialu Włosi dowodzeni przez Cesare Maldiniego
nie przegrali meczu, ale pożegnali
się z tumiejem już w ćwierćfinale .
W regulaminowym czasie i dogrywce ani Francuzi, ani Włosi nie
strzelili gola , a o sukcesie .trójkolorowych" zadecydowały lepiej
wykonywane jedenastki. W tamtym meczu podopieczni Cesare
Maldiniego bali się podjąć ryzyko, koncentrując wysiłki głównie
na zabezpieczeniu tyłów. Taka
postawa nie po raz pierwszy srogo zemściła się na piłkarzach z
Półwyspu Apenińskiego . Następca starszego Maldiniego też
dobrze zdołał poznać oparte na
defensywie .catenaccio' i kibice
boją się , że historia się powtórzy.

jest Demetrio Albertini (Milan). W
Serie A nigdy nie brakowalo świet
nych, ale ukierunkowanych bardziej
defensywnie
rozgrywających . Być może odkryciem
czempionatu zostanie 25-letni
Stefano Fiore (Udinese), błyskotli
wy w ofensywie. Przedstawicielami nowej fali w kadrze Italii są też
23-letni Massimo Ambrosini (Milan) i jego rówieśnik, Gianluca Zambrolta (Juventus).
K t o z Dei Pier o ?
Kontuzja Vierego pokrzyżowała
Zoffowi plany ustawienia linii na-

wykorzystuje, by

przekazać

podopiecznym swoje uwagi.

grany 6:0 mecz z BKS Bielsko-Biała, w którym strzelilem
dwie bramki, rewanżując się przez
to trenerowi Bronisławowi Waligórze, który nie widział dla mnie
wcześniej miejsca w Motorze.
Wiele satysfakcji przyniósł mi również celny strzał z dystansu, z
połowy boiska, w pojedynku z Radomiakiem Radom. Były to pierwsze drugoligowe derby. Niestety,
zaskoczony sędzia Wit Żelazko
nie uznał gola z sobie tylko znanego powodu, a mecz zakończył się
remisem.

pierwszym zespołem, młody trener
cały czas, i to z dobrym skutkiem
(mistrzostwo makroregionu), prowadził drużyny juniorów. - Praca z
młodzieżą dawała mi wiele radości
- mówi. - Zawsze potrafiłem znależć z nią wspólny język i to być może
zadecydowało , że w trudnej sytuacji finansowej działacze właśnie
mnie powierzyli w połowie lat 90.
ponownie stanowisko tego pierwszego. Z drugiej strony, czasy były
takie, że chętnych do podjęcia pracy w klubie przy pustej kasie nie
byto tak wielu.

Tre ner s k a droga

Szkoła Polon ii

Występy

na boisku zakończył w
1986 roku, a decyzję przyspieszyła kontuzja nogi. Działacze
Broni zaproponowali mu pracę z
młodzieżą, na co chętnie się zgodził. Prowadził także zespół seniorów, dwukrotnie występując w
roli .strażaka", ratując zespół
przed degradacją z II ligi. Wygrane baraże z Koroną Kielce i
Włókniarzem Pabianice dały mu
wiele satysfakcji. - W tym pierwszym przypadku kilku piłkarzom
kończyły się kontrakty i nie bardzo pałali chęcią do włożenia w
grę dużego wysiłku . Po meczu
doszło do tego, że ja i kilku graczy
cieszyliśmy się, a pozostali siedzieli zasępieni.
W kolejnym sezonie zastąpiła ich
młodzież. Tej w klubie nigdy nie
brakowało . Tak się składało, że to
właśnie w czasie pierwszych prób
trenerskich Ryszarda Ochodka w
zespole debiutowali znani później
piłkarze Tomasz Dziubiński i Rafał
Siadaczka. Mimo epizodów z
padu . Napastnika Interu trudno
jest zastąpić . Obok Dei Piero
słabo w Juventusie spi sywał się
ostatnio Filippo Inzaghi, podobne
walory, co występujący z .dychą"
w drużynie narodowej Alessandro, ma Francesco Totti z Romy.
Może więc Zoft zaryzykuje i postawi na któregoś z atakujących
Romy, Marco Delvecchio lub Vincenzo Montellę . Tylko czy .allenato re' nie boi się pójść na całość?
Zapomnieli
o

1996 roku

Przed czterema laty Włosi przydo finałów ME z pozycji
jednego z faworytów, ale po zwycięstwie z Rosją, porażce z Czechami i remisie z Niemcami, pakowali walizki po pierwszej fazie zawodów. W reprezentacji Włoch
nigdy nie brakowało świetnych
piłkarzy, problem polega na tym,
że niewielu szkoleniowców potrafiło zrobić z nich zespół na miarę
stępowali

WIochy w EURO: 1968-1 m., 1980-4, 1988-półfinał, 1996-grupa. Łącznie 4 starty (5 zwycięstw, 7 remisów, 2 porażki, bramki
12-8). WIochy w eliminacjach EURO 2000: Walia 2:0 (wyjazd), 4:0
(dom), Szwajcaria 2:1 (d), 0:0 (w), Dania 2:1 (w), 2:3 (d), Białoruś
1:1 (d), 0:0 (w), 4-4-2. Bramki 13-6. Zdobywcy goli: F. Inzaghi 3, Vieri
3, Fuser 2, DeI Piera 2, Chiesa Conte, Maldini.

Po latach upokorzen , przed kilkoma dniami "niebiescy" wreszcie świętowali sukces. Pod
wodzą Rysza rda Ochodka wywalczyli awans do IV ligi. Przeciwnicy Broni zarzucali zawodnikom , że ci grają bardzo agresywnie , momentami wręcz brutalnie.
Szkoleniowiec odpowiada na to.
- Moi podopieczni nie grają brutalnie , starają się za to stosować
pressing na całym boisku - zapewnia . - To znaczna różnica .
Przykład warszawskiej Polonii
najlepiej to obrazuje . Kiedy piłka
rze mistrza Polski atakują rywala
już na jego połowie , grając agresywnie, podnoszą się głosy, że to
brutale. Z nami jest podobnie. Czy
tak samo będziemy grać w wyż
szej klasie? Myślę, że to udało się
już chłopcom zaszczepić. Na razie cieszę się z odniesionego sukcesu i chciałbym spokojnie dalej
pracowa . . e społem .
Sławomir MONIK

Zdaniem
eksperta:
Jacek Kubicki, piłkarz Lecha
gracz Korony
Kielce: - Włosi mają znakomitych futbolistów, którzy jednak, gdy spotkają się w kadrze, nie zachwycają. Trudno
to w logiczny sposób wyjaśnić. Uważam, że Italia, podobnie jak przed czterema laty, rozczaruje i nawet nie wyjdzie z grupy.
Poznań, były

oczekiwań .tifosich". Dysponując
takim potencjałem, reprezentacja
Włoch powinna grać widowiskowy, skuteczny futbol. Raczej
wątpliwe , by Zoft kazał swoim pod-o
opiecznym zaciekle atakować rywali. Lepiej grać uważnie, czekać
na błąd przeciwnika i liczyć, że coś
wymyśli Dei Piero. A co się stanie,
gdy boski Alessandro będzie podczas mistrzowskiego tumieju bez
formy?

Jaromir KRUK
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Raków Częstochowa jest trzecim ze- .
-po KP Kooirr i kieleckiej Ko- .
ronie - który żegna się z Ił ligą, Zadecydowała () tym przegrana częstocho
wian w Radomsku. Z walki o awans
nie rezygnuje: Górnik Łęczna, który '
)NYgrał 2:1 z, Poląrem we Wrocławru, ~
, L-_ _ _==;;;; natomiast kolejne punkty straciHn'ny
"
kandydat - GKS Belchatów. .Wmeezu ··
na szczycie GKSXatowice zremisowałbezbramkoWo ze <
Śłąskiem'Wrocław. W 52:min;meczten został ną kilka
;. minut przerwaryy. Na l1lurawęjN:biegło l<ifj(;;Ukibiców"
GKS w kominiarkach. Rźucilizapalone race w kieriJ01(u J
. sektora zajinowlinego przezkibjców.z Wrocławia. · łnt€r- .
• wenlowała poljcja. Fun!<cjonariusze utyl! 'sumowych .
kul i armatki wodnej. Potem już mecz bez przeszkód zo- ':
, stał dokończ~:my.
.
. .
,
społem

.•..

"

,

5ma a nolowal
Stal Stalowa Wola - KSZO Ostrowiec 2:1 (1:0)
żując się

w akcje OTAn!;\/Wn,r
niedbywali zada
czego skwapliwie 1"""'7\"CIo';; '
zwykle szybcy Wtorek
Wyjątkowo niepewnie
defensywa KSZO, czego
kwencją była bramka .do
Stokowiec nie zdołał ~U<J 'U" ~_ _
dośrodkowania Wtorka, a '-"\,17......."
przyglądał się, jak sporo 1I~'I1K::mIk
.Podlas· głową kieruje i
siatki. Nie lepiej było
połowie , ale na SZ(:zęi$ciet
KSZO piłkarze Stali mieli

' g . '
::,."

Rekordowe ,lanie

rozreguLowane ce.lo'Vwk,n[)ll"7kiVi,~tl:~~r:
wybornych okazji Ił.
ko jedną. Ostrowiecki
żna pochwalić tylko za
kwadrans, kiedy to Wójcik

,

Korona Kielce - Swit Nowy Dwór
Mazowiecki 0:6 (0:2)

.główką· strzelił horlOflOWj~ao!.ril.i·

Patrząc

kolejnym golem, gdy kapitalnym
przy słupku popisał
się Dziewulski.
Kielczanie jeszcze próbowali
zmienić niekorzystny rezultat i naj-._
- Zespoły nie grały o większą
pierw groźnie obok słupka strzelił
stawkę i podeszły do meczu troSoszyński, a chwilę później dobrej
chę luzacko. Który z zawodników
okązji nie wykorzystał Zawadzki.
podobał mi się najbardziej? PreNapastnik .gospodarzy, zamiast
zes Stali, pan żak - dowcipkował
wcześniej zdecydować się na
po spotkaniu Franciszek Smuda,
strzał, wdał się w drybling z obco- ".
który nieoczekiwanie zasiadł na
ńcami i naciskany przez nich
stalowowolskicn trybWlach. Mimo
kopnął piłkę wysoko nad bramką.
pozornego luzu, trener Legii robił
W ostatnich dwudziestu minutajemnicze notatki.
tach, gdy ttener Korony Antoni
W jego notesie raczej nie znalężli
HermaAOwicz wprowadził do gry.
Się w pierwszych minutach staloFot. Sławomir Stachura
juniorów, Świt niepodzielnie panowowolscy obrońcy. Pawłowie Paweł Wtorek mocno dawał się we znaki defensorom KSZO.
wał już na bOisku i zdobył kolejne
Gadziała I Rybak pozwolili minąć
trz~ gole. Najpierw. Konon otrzysię bez większych p17eszkód Ramał bardzo dobre podanie w
fałowi Wójcikowi, za chwilę zaców Stali. Więcej pisać o tym nie
do prowadzenia ostrowieckiego
.uliczkę· od Lamcha i po raz
ciągając u niego dług wdzięczno
zespołu w przyszłym sezonie oraz
warto, zwłaszcza ze chwilę póź
czwarty pokonał Mucharskiego, w
ści za niedokładność. Na szczę
trenera warszawskiej Legii Franniej .Sta1ówka' zdobyła bramkę 75 minucie Połeszak strzelił do puście potem było już znacznie le. po
świetnym
dośr09kowaniu
ciszka Smudy. Ten ostatni' zaznastej bramki, gdy ideamie wyłożył
piej, zwłaszcza w przypadku RyWtorka w pole karną., a jeden z najczył wprawdzie, że do Stalowej .
mu piłkę Dziewulski, a-dwie minuty
baka, ktPry pilnowanemu paez
mniejs?ych zawodników na boisku
Wołi wybrał się w celach t~warzy
potem w .szesnastkę" wszedł odsiebie Żelazowskiemu nie dał naKrzysztof Podlasej< .fi Imową·
skich. alew trakcie meczu często .
ważnie Kondraszuk i strzałem w
wet zrobić , sztycha' . Znacznie ' , ,główką· nie dał szans Jaousz@.\'/i
KOQSultował się ze szkoleni@wcem
d,ługi róg ustalił wynik. W 80 minuwięcej kłopotów miał Tomasz Sza:.sialej Gwiazdy· i sporządzał taJojce. 10 minut po przerwie najlepcie mogło być 0:7, tym razem-kielrowski, ale o tym za chwilę. Na najjemnicze notatki. Prawdopodobsza na boisku para Nylec - Wtorek
czanom dopisało jednak szczę
.większe uznanię w Stali zasłużyli
nie dotyczyły zawodników .Staprzepr.owadziła .szkolną' akcję: z
ście, gdyż piłka po uderzenil'
tym razem skrajni pomOcnicy. Nieprawej strony dośrodkowywał ten
lówki", bo w ekipie gości nie było
W/ódarczyka z rzutu wolnego,
codzienny widok Pawia Wtorka na
pierwszy, drugi idealnie przymiefutbolisty, który wyrMnialby się na
podbita jeszcze lekko przez Mulewej flance mógł dziwić tylko na
rzył z pola karnego w lewy róg.
tle bardzo przeciętnie grającego
charskiego, trafiła w poprzeczkę.
początku. Okazało się, że był to
.Prowadząc 2:0 ~Stalówka· nastazespołu.
Po meczu powiedzieli:
bardzo dobry [Uch trenera
wiła się na grę z kontry. ~ PQwinna
- KSZO zaczął grać wtedy, gdy
, Antoni Hennanowicz, trener
Czesława Palika . .złoty" do moprowadzić 4:0 (patrz: minuta po
przegrywał już 0:2. Zdecydowanie
Korony: - Chciementu kontuzji hasał po boisku,
minucie), ale tradycyjnie szwankoza późno - skOmentował Kaziliśmy powalczyć
wypracowując jedną i strzelając
wała skuteczność. W końcówce
mierz Kmiecik, który kilka razy
o korzystny redrugą bramkę dla swojego zegospodarze znacznie rozluźnili
łapał się za głowę, widząc niepozultat, ale szybko
społu . Jeżeli dodamy do tego najszyki, tracąc bramkę, gdy Rybak
radność ostrowieckiego zespołu .
zdobyty gol po
lepsze spotkanie Janusza Nylca,
nie upilnował Wójcika.
rzucie
rożnym
Druga linia praktycznie nie istodkąd z Wawelu przyszedł do StaArkadiusz KIELAR
,podciął
nam
niała , Kot pod względem szybkoli, przewaga ,Stalówki" w pierwskrzydła ".
Gdy
ści zdecydowanie odstawał od ryszych 45 minutach przestanie dzipadł drugi, a na
wali, a VL dodatku jako rozgrywić . - Janusz ma w zespole pseupoczątku drugiej połowy trieci wający nie popisał się żadnym
donim "Orzel' i tak zagrał - cieszył
mój zespółjuż nie walczył, Zresztą
dokładnym podaniem, które otwosię trener Palik. Dobrągrę jego zepowtórzył się
scenariusz ze
rzyłoby napastnikom drogę do
społu, który mógł pokusić się o
wszystkich meczów przegranych
bramki Stali. Drame i Wróbel ograbramki po strzałach z dystansu Jawysoko, gdy zawodnicy wpadali w
niczali się do rozbijania ataków goWłodarze SPN KSZO Marian
na Ciosa (kolejny joker w talii stajakąś depresję i w głupi sposób
spodarzy, Trestka i grający w
Strzelecki i Waldemar Paluch solowowolskiego
szkoleniowca)
tracili kolejne gole.
pierwszej połowie na prawym
botni mecz oglądali w towarzyoraz z pola karnego Krzysztofa
skrzydle Wójcik kilka razy próboJanusz Kru- r-===
stwie Kazimierza Kmiecika, jednePodlaska, przerwała w 42 minucie
pa, trener Świ
wali .szarpnąć·, ale niewiele z tego z poważniejszych kandydatów
świetlna raca, rzucona przez kibitu: - Oglądałem
go wynikało. W dodatku angastrzałem tuż

na

Faworytem meczu był Świt, ale
takiego lania chyba nikt się w Koronie Aie spodziewał. Kielczanie doznali najwyższej porażki na
własnym boisku w tym sezonie, bo
zagrali fatalnie. Zupełnie nie podjęli
walki, a pierwszy strzał w światło
bramki gości oddali dopiero w-68
minucie! Była to .główka" najlepszego w barwach Korony Przemysława Cichonia, ale strzał był
lekki i bramkarz gości nie miał najmniejszych problemów z opanowaniem piłki. Fakt, to nie ten sam
Świt, który w rundzie jesiennej
pałętal się w ogonie ligowej tabeli,
ale bardzo mocny, prezentujący
dobry futbol zespół (Świt na wiosnę
przegrał tylko trzy mecze z
czołowymi zespołami tabeli - Katowicami, Śląskiem i Górnikiem). Nie
zmienia to jednak faktu, że kielczanie mieli w sobotę wyjątkowo słaby
dzień i zupełnie się pogubili.
Już w 9 minucie Świt objął prowadzenie. Konon dokładnie dośrod
kował z rzutu rożnego do Reginisa i
ten przez nikogo nie pilnowany z 5
metrów skierował piłkę do siatki.
Świt uzyskał ogromną przewagę,
praktycznie zamknął Koronę na jej
połowie i kibice na trybunach zastanawiali się, kiedy padną następ
ne gole. Drugi padł w 36 minucie w
identycznych okolicznościach jak
pierwszy, z tym że dośrodkowywał
z rogu 35-letni Kaczówka, a celną
.główką" popisał się Kłosowski.

Po przerwie Korona trochę oddo przodu, ale już
w 53 minucie została .skarcona"
ważniej ruszyła

~tal

Obserwując

KSZO

Koronę tydzień

temu w meczu z
Hutnikiem
w
Krakowie, więc
znałem wszystkie jego słabe
punkty. W Kielcach to wykorzystaliśmy, choć nie liczyłem na zwycię 
stwo w tak dużych rozmiarach.
Sławomir STACHURA

Po meczu powiedzieli:
Czesław

Palik,
Stali: - Każ
de zwycięstwo cieszy,
choć
cieszyłbym się i z remisu. Dzięki pokonaniu KSZO mamy 60
punktów i zupełny spokój, nic nie
może nam się już przytrafić. Skuteczność obu zespołów pozostawiała wiele do życzenia . Prowadząc 2:0 mieliśmy kilka
świetnych sytuacji, to co miał
Fabianowski, sztuką było nie

występie Damiana Kota proszę się
nie doszukiwaćjakichś podtekstów.
Gra, bo zarząd chce mieć jasność
co do jego dyspozycji. Ja oceniam
ją negatywnie i dlatego w kolejnym
spotkaniu na tej pozycji dam chyba
szansę Pikucie,

strzelić.

miałem

tren~r

Włodzimierz

Fot. Sławomir Stachura
Korony ze spuszczonymi głowami opuszczali boisko po
sobotnim meczu, Trudno im się dziwić.
Piłkarze

nie. Mimo to w koncowce
przy
odrobinie szczę
ścia i lepszej sku-

Gąsior,
trener
KSZO: - Wygrała
lepsza,
drużyna
Szczególnie
w
pierwszej połowie
nie potrafiliśmy s0bie poradzić z
kombinacyjną grą Stali w drugiej linii, zbyt głęboko przyjmowaliśmy
gospodarzy na swojej połowie. W

Krzysztof Podlasek: - Mam sentyment do KSZO i
nie chciałem niczego udowodnić.

Oczywiście "----'"~"""-"-'-""

satysfak-

cję, gdy trafiłem do siatki.
grałem w Ostrowcu, był tam

Gdy
wtedy Mirek Budka, przez którego
przechodziła większość piłek. Pokonaliśmy dwukrotnie KSZO, ale
który zespół jest najlepszy w regionie, okaże się na koniec rozgrywek.
Marcin Wróbel: - Zagraliśmy
bardzo słabo, żaden z naszych
piłkarzy nie zasłużył na wyróżnie-

teczności Rafała

Lasockiego, mogliśmy się pokusić

o jeden punkt.
Paweł wtorek:

- .--_ _ _--,

Dostałem świetne

podanie od Janusza Nylca i strzeliłem bez zastanowienia, Moja zmiana była wymuszona kontuzją, którą
odniosłem w pierwszej połowie i
mocno dawała mi się we znaki.
Wojciech
Małocha: -Nasza
gra pozostawiała
wiele do życze
nia, Widać było,
że psychicznie i fizycznie jesteśmy
już zmęczeni trudami sezonu. Teraz myślimy o śro
dowym meczu z Odrą Szczecin,
który musimy wygrać.
/dor, ARKA!

la. Na wyrównanie
su, choć gdyby
pod bramką Stali
precyzji, to pralwdlop,odolllll
doszłoby do podziału
Niestety, po raz drugi w
nie w hutniczych derby
musiał uznać wyższość

ki".

Minuta
.
po minucie
4 - Rafał Wójcik niczym
we tyczki mija trzech zal/olodlfl8:
Stali, wpada w pole
piłka po jego strzale j
od Pawia Rybaka \AAI,rh" r11lI.
rzl,lt rożny.
13 - Janusz Jojko .na raty'
strzał Jana Ciosa z rzutu
z ponad 2Q metrów.
20 - Jojko wYpuszcza
po dośrodkowaniu
na, .ale żaden z naloa~;mjkO~' NaIileDSi
nie potrafił skorzystać z tooJbi,łrS!o
zentu.
29 - Piotr .Stokowiec
Pawła Wtorka, za co
żółtą kartkę·

42 - Kibice ,Stalówki·
l'Ia boisko i
ostać się do fanów
Służby ochroniarskie przy
gazu łzawiącego
porządek i po prawie dwóch
tach przerwy mecz toczy się
45 - Szalejący lewym sk
Wtprek wykorzystuje niezd
wanie Piotra Stokowca, c
na pole karne i Krzysztof P
filmową ,główką" pokonuje
55 - Janusz ' Nylec popis
wspaniałym rajdem prawą
boiska, wycofuje piłkę do n
gającego Wtorka i ten strza
ziemi w długi róg zdobywa d"
go gola dla Stali.
.
• ktownym raj'd Zle
65 - Po ele
przed szansą zdobycia trz
.
I
gola sl aje Pawel Rybak, a.e
strzał z linii bramkowej wybl~
rek Graba.
67 - Kolejna składna kan
spodarzy: po dograniu WOJ
plęl
Fabianowskiego
strzałem z woleja z linii pola
go popisuje się Cios, ale rut
ka tra~a w słupek ostroW
bramkI.
76 - Stokowiec idealnie
cza , w uliczkę" LasockiegD
nak ten przegrywa pojedynel
na sam z Nalepą.
77 - Kontaktowego goli
KSZO ładnym strzałem .
zdobywa Wójcik, wyko
precyzyjne dośrodkowan ie
ki.
82 - Pod lasek i Fabiano
chodzą z kontrą dwa na je<!
zamiast strzelać, zaczynają '
wę z piłką i marnują wyborna
petardę

rtą u,"?

sn.le ma
{
ał lero:,
z
nOa
~
mOj
odzila

zyw'ś ~

I CI'

uteczn'

śmy J~~

nia s
at
lę I
N~ tle K
ci. S'" łl
Po ~

GZWar1

~ąc zalec:

Korony .
~.

mięłać,~
mną do
ie prz:es

czÓWka

nok czy ~

non z Oc
To mus
zję·
lawa
85 - Wojciech Małocha ws t taki że
sam na sam z ostrego kąta t
prze<
słupek.
o trzy ri
90 - Stokowiec po rzU
.
ta
żnym marnuje ostatn ią . Co inne
KSZO do wyrównania i pl a pow
Stali mogą się już ciesZ) to miast ,
zwycięstwa 2:1.
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SPORT
Wszystkie nasze

I lidze piłkarskiej
. s... Stalowa

Wola - KSZO
c Świętokrzyski 2:1
ysztof Pod lasek 45, Pak 55 - Rafał Wójcik 77.
a Kielce - Świt Nowy
owiecki 0:6 (0:2), Toinis 9, Marcin Kłosowski
z'Oziewulski 55, Krzysz68, Grzegorz Poleszak
, Ru&lan Kondraszuk 77.
Katowice - Śląsk
0:0. Żółte kartki: Bosow, Dudek (GKS), Nowatelmach (Śląsk). Widzów

v,,,,,.........

ameg Radomsko - Ra2:1 (0:0),
• U"U "~vtII_ Jóźwiak 58 z karnego,
LClii,I'7AIIlII!III7 Włoch 73 - Wojciech
71 z karnego. Żółta
pierała (RKS). Widzów
...PlllllraK lIawa, - Polonia Bykartki: Kowalczyk,
Juszyt"i (Jeziorak), Polosz, Gólao......,i,,\ Widzów 1000.
lIV"zk:ow - GKS Bełcha
Żaba 88 z karPatalan 68. Żółte
Ka.mkIOW~;kl (MyszSzkud la rek, KalMal:bw!1Ił1J[;~:S) . Widzów 500.

.
...

~

e

drużyny

• Odra Pomerania Szczecin KP Konin 1:1 (1:0), Piotr Blasius
44 - Wojciech Pięta 59. Żółte kartki: Masicz (Odra), Wojciechowski,
Czemiawski (KP). Widzów 200.
• Polar Wrocław - Górnik Łęcz
na 1:2 (0:2), Ireneusz Gortcwski
54 - Sławomir Nazaruk 26, Waldemar Żelazko 37 samobójcza. Żółte
kartki: Różański, Nazaruk (Gór-nik). Widzów 900.
• Włókniarz Kietrz - Ryan Odra
Opole 2:0 (1 :0), Jarosław Rak 30,
Andrzej Nikodem 52 z karnego.
Czerwona kartka Czajkowki (Odra). Żółte : Sosna, Szary (Włók
niarz), Kopaniecki, Berliński (Odra). Widzów 2000 .
• Grunwald Ruda Śląska - Hetman Zamość 0:1 (0:0), Piotr Bielak 69 z karnego. Żółta Wasilitczuk
(Hetman). Widzów 500.
Mecze rozegrane awansem
• Środa: Ceramika Opoczno Hutnik Kraków 4 :2 (1 :1), Rafał
Szczytniewski 25, 72, 79 z karnego, Arkadiusz Bilski 75 - Andrzej
Białek 44, Marcin Chmiest 89.
.. Piątek: Siarka Tarnobrzeg Lechia Gdańsk 2:1 (1 :0), Mańusz
Barnak 20, Tomasz Cebula 84 Mirosław Feith 70.
42
42

-94

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

90

42
42

41

28-10-4
27-10-5

91

87
70

68
62
62
61

w

60

-60
57

· 56
53
52
51

42
51
42
··SO
42
42
4242
42
41
42
37
42
29
41
22
nik()wNaiIIlDSI SIn~eICV: 23 - Żaba (Myszków), 20 IPOOoi::lll'!llki (R(lkó'w/~:atc)wil~e), Nazaruk (Górnik),

28-6:.a
25-12-5
20-10-12
20-8-14
18-8-16
18-8-16
17-10-15
17-9-16
16-12-14
15-12-15
Hi.1i-16
14-11-11
13-13-16
14-9-18

wygrały

świeżo

upieczony
drugoligowiec- Tłoki
Gorzyce, rozgromił Stal Rzeszów 6:0, sprawiając swoim
sympatykom wielką radość.
Ważne zwycięstwa odniosły
zespoły walczące

o utrzymanie ~ię w lidze - Kozienice
pokonały na swoim boisku
Polonię Przemyśl, a Błękitni
Kielce na wyjeździe Tomasovię Tomaszów lubelski.
Kozieniczanom
niezbyt
przeszkadzali jednak w zwycięstwie goście z Przemyśla, a kielczanie, którzy do
73
minuty przegrywali,
zdołali w ciągu kilku minut
zdobyć dwa gole. Ciekawy
przebieg miały mecze w
Sanoku i Proszowicach. W
obu przypadkach gospodarze przegrywali po pierwszej
połowie 0:2, by w drugiej
odrobić straty. Dość niespodziewanie lublinianka podzieliła się punktami z ostatnią w tabeli Pogonią leżajsk.

79:3t
66:22
62:42
67:44
57:42
43:37

41:43
53:52
46;60
43:40

IPK)

Pół

13-12-17
43:51
13-11-18
41:49
11-9-22
47:62
10-12-20
27:44
- 9-14-19
31:59
10-7-25
42:69
1-8-27
29:93
4-10-27
21:64
Kubisz (Katowice), 18 16. R. Kowalczyk (Ra-

Tomasovia - Błękitni
Kielce 1:2 (1 :0)
1:0 Artur Wąsacz 40 min., 1:1
.Tomasz.Lipski 73, 1:2 Robert
. Cieciura 76.
Błękitni: StyczyÓskf 6 - Ciaciura 6, Wołoszyn 5, Janaszek

5, Cieśllkowski 5 - Pawłowski
5, Gołąbek 5, Tobola (40. Lipski
3), Gryz 5 - Mosiołek 2 (56. P.
Kukuła 2), Bąk 4 (75. W. Kukula).

pozwolili

grać

orony nie wrócę
fektowne zwycięstwo Świtu
d Kor ą z trybun oglądał
sztoł yskaty. Bramkarz wyżyczony w przerwie zimowej z
rony do lubu z Nowego Dworu
zo'
iego, zgodnie z zartą u
ą nie zagrał w meczu,
o to specjalnych pre-

nie, której zawodnikiem znów
staniesz się w czerwcu.
- Jak nie ma pieniędzy, to niewiele można zdziałać . Widzę, że
połowa obecnej kadry Korony to
juniorzy, którym trudno przeciwstawiać się doświadczonym zawodnikom. Co zaś się tyczy mojej
osoby, to do Korony nie wrócę . Raczej nie zostanę również w Świcie.
.. Przed rundą wiosenną mówiło się, że w czerwcu przejdziesz do KSZO Ostrowiec.
- Istotnie, byłem na rozmowach w
Ostrowcu kilka miesięcy temu, ale od
tamtej pory nikt się ze mną nie kontaktowal. Sądzę więc, że sprawa nie
jest aktualna. Mam propoZYqę z innych klubów, ale nie chcę na razie
zdradzać szczególćlYl. Wszystko wyjaśni się po zakończeniu sezonu. Myślę, że Korona nie będzie robić probłemów, jeśli ktoś zechce mnie kupić.
.. Dziękuję za rozmowę.
Sławomir STACHURA

FoL Słowomir Stachura
Krzysztof Pyskaty (z lewej) mecz Korony ze
Świtem oglądał w towarzystwie Tomasza Pietrasińskiego, napastnika Korony, który nadal leczy
kontuzję·

L

Tłoki

Gorzyce - Stal Polimarky Rzeszów 6:0 (3:0)

1:0 Marek Kusiak 7, 2:0 Kusiak 15, 3:0 Michał Kowalczyk

44. 4 :0 Daniel Konopelski 46,
5:0 Robert Rogala 70, 6:0 Tomasz Karasiński 72.
Tłoki: Bilski 7 - Madej 7, BaĆffiaga 7,·Sygula 7 -Szmuc 7.
Konopelski 7 (60 Rogala 3),
Kowalczyk 7, Ławryszyn 7, Kusiak 8 (60 Pacanowski 2) Tułacz 8 (73 Paikus), Karasiń
ski 8 (73 Rocnecki).
Żółta kartka: Baran (S). Sę
dziował: J. Rożen z Chełma.
Widzów: 1000.
Nadkomplet publiczności zjawił
wczoraj na stadionie w Gorzycach, gdzie trwał festyn z okazji
awansu piłkarzy do drugiej ligi. Feta rozpoczęła się jeszcze przed
pierwszym gwizdkiem sędziego, a
była ona okraszona sześcio
ma golami zdobytymi przez
grających
na
luzie gospodarzy.
Zwycięstwo
podopiecznych trenera
Józefa
Antoniaka
się

strzelił z 9 metrów nie do obrony,
Ten sam zawodnik podwyższył w
15 min. na 2:0 skutecznie wykonując rzut wolny podyktowany
przez chełmskiego arbitra z odległości 22 metrów. Miejscowi
stworzyli sobie jeszcze kilka sy,tuacji, po których mogli strzelić kolejne gole, ale gol kiperowi Stali
Slawomirowi Pomiankowi dopisywało szczęście. Przed zejściem
na przerwę Michał Kowalczyk najprzytomniej zachował się w podbramkowym zamieszaniu i było
3:0. W przerwie festyn rozkręcił się
na dobre i kibice liczyli, iż ich pupile będą tylko odliczać minuty
dzielące ich od zakończenia maczu. Tak się jednak nie stało.
Pierwsza akcja w drugiej połowie
przyniosła gorzyczanom f2Wartego gola, a zdobył go strzałem
głową Daniel Konopelski, któremu
piłkę dokładnie dośrodkował Ana-

tolij Ławryszyn . Piątego gola zdobył Robert Rogala, który dobił piłkę
odbitą od slupka po strzale Bogusława Pacanowskiego. Działo
się to dokładnie 10 minut po wejś
ciu tego zawodnika na boisko.
Szósty gol autorstwa Tomasza Karasińskiego byl sfinalizowaniem
efektownej akcji calego zespołu.
Po chwili trener gospodarzy Józef
Antoniak zdjął z boiska Tomasza
Tułacza i Tomasza Karasińskiego ,
więc goście odetchnęli z ulgą, bowiem wizja jeszcze większego pogromu oddaliła się od nich.
Po meczu radości i gratulacji 'w
obozie miejscowych nie bylo końca . Kibice pozostali na stadionie fetując podczas zabawy
pierwszy w historii klubu awans
swego zespołu do grona drugoligowców.
IPISZ!

mogło wypaść

godziny

60:56'
' 47:60
44:58
54:56'

Feta i strzelanina

Żółte kartki: Gołąbek (B),

Orzechowski (T). Sędziował G.
Szkutnik z Lublina. Widzów 3000.
Porażka mogła
drogo kosztować,

kielczan dość
dlatego w Tomaszowie musieli oni zagrać niezwykle skoncentrowan i. Niecodzienna liczba widzów na stadionie była spowodowana festynem
z okazji Dni Tomaszowa . Kibice
początkowo mogli liczyć na spokojne zwycięstwo gospodarzy.
Wprawdzie w pierwszej połowie
z kilku sytuacji Tomasovia wykorzystała tylko j edną, gdy w 40 minucie Adam Pogłodziński wypuścił .w uliczkę· Artura Wąsacza,
a ten strzałem z pola karnego pokonał Wojciecha Styczyńskiego,
ale przewaga tomaszowian nie
zapowiadała ich przegranej . Tym
bardziej że dobre okazje mieli
znów Poglodziński, Wąsacz i
Iwanicki.
Tymczasem w drugiej połowie
przewagę osiągnęli kielczanie,
którzy przeszli wręcz metamorfozę. Przez ostatnie 30 minut ambitnie napierali oni na bramkę gospodarzy. Raz po raz pod bramką
gospodarzy bylo gorąco, co
wreszcie przynioslo efekt. Błękitni
zdobyli dwa gole w ciągu trzech
minut. Najpierw Krzysztof Lipski
wykorzystał fakt, że bramkarz Tomasovii Sylwester Janowski był
zasłonięty i strzałem z 16 metrów
wyrównał, a przy następnej akcji
po wrzutce w pole karne tomaszowski bramkarz nie sięgnąl
piłki, ta spadła tuż przed bramką i
Robert Cieciura dopełnił formalności oraz spowodowal wybuch
radości na kieleckiej ławce rezerwowych.
W zespole kieleckim zadebiutował wypożyczony z Naprzodu Ję
drzejów Robert Bąk .

IPK)

jeszcze efektowniej,
ale
miejscowi najwyraźniej
nie
chcieli dobijać
zdruzgotanych
w
drugiej
połowie
rzeszowian.
Worek
z
bramkami rozwiązał się w 7
minucie, kiedy
to po akcji Tomasza Karasińskiego, Marek
Kusiak

Fot.
Tak cieszyli się wczoraj piłkarze

Zmęczony

Rafał

Bien,icki

Tłoków.

przeciwnik

MG MZKS Kozienice - Polonia Przemyśl 3:0 (2:0)
1:0 Paweł Potent 5, 2:0 Grzegorz Seremak 32, 3:0 Grzegorz Seremak 70.
Kozienice: Minda 7 - Rzeszotek 5 (78. Narojczyk), Czaplarski 6, Gogacz 6, Misztal 5 (87.
Karski), Ludew 6 (B2. Skóra),
Procki 6, Potent 8, Sokół 6, Seremak B, Krześniak 5 (78. W.
Strąg) .
Sędziował

J . Dubiel
wa. Widzów 1000.

z Krako-

Piłkarzom Polonii do pewnego
utrzymania w lidze wystarczy już
tylko jeden punkt i po tyle przyjechali do Kozienic. Goście narzekali tuż przed meczem, źe zaszkodziła im długa i męcząca podróż w
upalną pogodę . Później to zmę-

1. TŁOKI GORZYCE
2. Cracovia Kraków
3. Unia Tarnów
4. Wisłoka Dębica
5. Lubllnianka Lublin
6. Proszowianka Proszowice
7. Stal Rzeszów
8. Dalln Myślenice
9. Polonia Przemyśl
10. MG MZKS KOZIENICE
11. Górnik Wieliczka
12. BŁĘKITNI KIELCE
13. Stal Sanok
14. Sandecja Nowy Sącz
15. Wawel Kraków
16. Tomasovia Tomaszów Lub.
17. Avia Świdnik
18. Pogoń Leżajsk

czenie widać bylo na boisku. Już
pierwsza akcja gospodarzy przyniosła im bramkę. W 5. minucie akcję lewą stroną boiska zainicjowal
Edward Czaplarski, dośrodkował
pod bramkę , a tam Paweł Potent
dołożył tylko głowę i było 1:0.
Szybko strzelona bramka podcięła
skrzydła "polonistom", którzy nie
mogli nadążyć za składnie
grającymi
kozieniczanami. W
pierwszej połowie goście sporadycznie
próbowali
atakować
bramkę Edwarda Mindy, jednak
ich akcje kończyły się na 20. metrze od bramki kozieniczan. W 32.
minucie w zamieszaniu pod
bramką Polonii najszybciej zareagował Grzegorz Seremak i wepchnął piłkę do bramki. W pierwszej odsłonie ten ostatni jeszcze
dwukrotnie mógł wpisać się na Ii32
32
32
32
32
32
32
32
32
31
32
32
32
32
32
32
31
32

81
69
60
50

50
50

48
45
43
40
39
39
37
36
34
21
27
24

25-6-1
21-6-5
18-6-8
12-14-6
14-6-10
15-5-12
14-6-12
13-6-13
12-7-13
11-7-13
10-9-13
11-6·15
9-10-13
10-6-16
10-4-18
1-6-19
6-9-16
7-3-22

55:10
53:20
60:33
34:21
38~32

55:51
34:31
33:40
34:40
38:42
40:40
34:38
32:46
38:41
30:50
33:51
31:52
23:57

Najlepsi strzelcy: 21 - K. Palej (Unia), 18 - Bania (Proszowianka), 14Seremak (Kozienice), 13 - Karasiński (Tłoki), 12 - Ziółkowski (Cracovia),
Iwanicki (Tomasovia), Kusiak (Tłoki) , Ropski (Unia), 11 - Wyroba (Dalin),
Księżyc (WaweUCracovia), 10 - Pacuła (Stal Rz.), 9 - Jasiak (Unia), Kloc
(Górnik), Rudzki (Dalin), Szary (Wawel), Rogala (Błękitni/Tłoki) , Płoucha
(Stal S.)
IPK)

stę

strzelców, ale bardzo dobrze
bramkarz gości.
W drugiej polowie, mimo upalnej
aury, pilkarze gospodarzy jeszcze
bardziej podkręcili tempo. Polonia
ograniczyła się już do obrony
własnej bramki. W 72. minucie dobrze prowadzący to spotkanie sę
dzia za błąd bramkarza gości podyktowal rzut wolny pośredni.
Strzałem z 20 metrów Grzegorz
Seremak drugi raz pokonał Marka
Galantego. W ostatnich 20 minutach mogły paść co najmniej cztery gole dla gospodarzy. Znakomitych okazji nie wykorzystali Krześniak i Rzeszotek.
Wczorajsze spotkanie bardzo
przybliżyło Kozienice do utrzymania w gronie trzecioligowców. Wystarczy wygrać jeszcze tylko jeden
mecz.
Sylwester SZYMCZAK

spisywał się

W INNYCH MECZACH: Pogoń
Lublin 0:0,
Sandecja NowY Sącz - Wisłoka
Dębica 3:0 (0:0), Hermaniuk 8B,
90, Dorula 53, Wawel Kraków Avia Świdnik 4:1 (2:0), Szary 19,
90, Pater 2B, Dudziński 28 - Teodorowicz 67 z karnego, Proszowianka Proszowice - Cracovia
Kraków 3:3 (0:2), Bania 53 z karnego, Świeca 63, Piszczek 80 Księżyc 34, Zegarek 38, Ziółkow
ski 88, Unia Tarnów - Dalin Myś
lenice 1:1 (1:1), Ropski 16 - Czerwiec 40, Stal Sanok - Górnik Wieliczka 2:2 (0:2), Jaroch 52 ,
Płoucha 70 - Kępski 29, 31 .
IPK)

Leżajsk - Lublinianka

W następnej kolejce: Cracovia
- Tloki, Stal Rz. - Kozienice, Błękit
ni - Sandecja, Stal S. - Pogoń. Górnik - Unia, Dalin - Proszowianka ,
Polonia - Wawel, Avia - Tomasovia, Wisłoka - Lublinianka .
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"Rubin"

przyniósł szczęście

zwycięstwa
Czarnych i Wisły * Ożarowianie myślą
o wakacjach? *
Naprzodu i Spartakusa

* Rekordowe
już

Gładkie zwycięstwa

Po raz pierwszy w rundzie wiosennej w drużynie Granatu zagrał Mirosław Rubinkiewicz.
"Rubin", który wrócił do Skarży
ska po nieudanej eskapadzie do
Włoch, przyniósł swemu zespołowi szczęście i Granat wygrał pierwszy mecz w tej rundzie. O sporą niespodziankę postarali się piłkarze Hetmana.
Podopieczni trenera Piotra
Kuszłyka ograli w Ożarowie
piłkarzy Alitu, którzy najwyrażniej, po przegranej walce o III Iigę, myślą już o wakacjach. Dobrze wypadły w tej kolejce nasze zespoły z dołu tabeli. Czarni
odn i eśli
rekordowe zwycię
stwo, gromiąc Piasta Chęciny, a
Wisła wysoko pokonała Spartę.
Zespół z Rejowca przyjechał w
dziesięcioosobowym składzie,

ale najważniejsze, że przyjechał
i mecz rozegrał. Z tej postawy
nauki
powinni
wyciągnąć
działacze Piasta Chęciny. Bez

Fot. Sławomir Stachura
Staszów majuż zapewniony awans, ale nie "odpuszcza" i w Lubyczy rozegrała dobry mecz. Na
Dariusz Brytan.

Pogoń
zdjęciu

Komentuje Japusz Batugowski, trener Pogoni Sta.
szów; - Moipi/karze,zgod.nie z
umową. grają do końca i mimo
że mamy już zapewniony
awans, nie "odpu$zczamy·
żadnego meczu. Tak było w
Łukowej i tak będzie w dwóch
ostatnich meczach ligowych
oraz pucharowych. Niespodzianką jest porażka Alitu na
własnym boisku z Hetmanem. x
Widać, że w/oszczowianie kryzys mająjuż'za ~bą i do końca
będą walczyć o jaAnajlepsze
miejsce w tabeli. ' Naprzód,
zgodnie z oczekiwaniami, odniósł pewne zwycięstwo i potwierdził, że w przysz/ym sezonie, razem Alilem f Hetmanem,
będzie tworzy/ ' czolówkę tej
klasy rozgrywek.' Cieszy pierwsze zwycięstwo w tej rundzie
Granatu. Najwyraźniej skarży
ska młodzież " Juź nieco
okrzepła i po PJiru remisach
wreszcie wygrała:yNa':uznanie .
zasługuje też wysOka '~grana

Czamych PołanieC. " ' "

problemów uporali się ze swymi
rywalami zespoły Naprzodu i
Spartakusa, a Nowiny spisały
się jeszcze lepiej, wYgrywając
na wyjeżdzie. Wisan nie spro·
stał w Biłgoraju wiceliderowi. .
*
ALIT
CEMENTOWNIA
OŻARÓW - HETMAN WŁOSZ
CZOWA 0:2 (0:1). Kosowski 25.
Skiba 85.
Alit: Górski
Grębowiec ,
Gołębiowski, Karwacki - Sejdziń
ski, Król, Reimus, Dąbek (46 Stawiarski), Kamiński - Kanarski. Jaczak (80 Kozieł).
Hetman: Miernik - Szwajkowski,
Ptak, Kościołek. Walenciak, Grabarski, Wolski (46 Rak), Kosowski
(89 Góral). Łodej, Korytkowski (86
Bartocha), Skiba (88 Mularczyk).
Żółte kartki: Stawiarski (A). Skiba
(H). Sędziował A. Lubecki z Radomia. Widzów 150.
Gospodarze zagrali wyjątkowo
nieskutecznie i mimo że wypracowali wiele sytuacji podbramkowych, ani razu nie udało im się pokonać świetnie dysponowanego
Miernika. Włoszczowski gol kiper
kilka razy wyszedł obronną ręką w
sytuacjach sam na sam, a dwa razy wyręczył go słupek . Włoszczo
wianie natomiast zagrali bardzo

~GA Porażka

n4

* Mazowsze

RADOM

Sensacją kolejki była porażka
piłkarzy

Radomiaka Radom.
Trener Jur Zieliński w Kraśniku
miał jednak kłopoty ze skompletowaniem składu. Kilku graczy z podstawowej jedenastki
"zielonych" jest kontuzjowanych. Niestety, bardzo wiele
wskazuje na to, że po wycofa·
niu się przed kilkoma dniami z
rozgrywek pilkarzy z Rokitna w
ich ślady poszli zawodnicy Ma·
zovii Mińsk Mazowiecki, którzy
nie stawili się w niedzielę w
Garwolinie. Niespodziankę zanotowano również w spotkaniu

rozważnie. skutecznie bronili dostępu do własnej bramki i groźnie

kontratakowali. Już pierwsza akcja Hetmana przyniosła gościom
bramkę . Kosowski strzelił z kilkunastu metrów i piłka wpadła. mimo próby interwencji Górskiego
do siatki. W drugiej połowie
przewaga gospodarzy jeszcze
wzrosła. ale ze skutecznością
nic się nie zmieniło . W 85 minucie po jednym z kontrataków Skiba znalazł się w sytuacji sam na
sam z bramkarzem i strzelił
drugą bramkę . Wcześniej w takiej samej sytuacji pojedynek z
bramkarzem Alitu przegrał Walenciak.
* CZARNI POŁANIEC • PIAST
CHĘCINY 6:1 (3:0), Dudek 8. 40.
Kolasa 33, Kiciński 57. Szafran 7!:l.
85 - Pawłowski 68.
Czarni: Olejarnik - Haremski.
Węgrzyn , Dobrasiewicz (69 Bobrowski), Mikoda, Kolasa. Dudek,
Droźdżowski (62 Wiszniewski).
Młynarczyk (67 Janowski), Szafran, Kiciński (60 Staniek).
Piast: Babiarski - G. Latkowski,
Paluch, Mikulski, Kuś, Obarzanek, G. Kułak (52 M. Kułak) ,
Pawłowski. Stawiarski, Hańcko,
Mucha.

"zielonych" w

Żółta kartka Mikoda (C). Sędzio
wał

S. Bielesz z Zamościa . Widzów 150.
Wynik meczu oddaje to. co działo
się na boisku. Goście stanowili jedynie tło dla szybko i pomysłowo
grających pi/karzy z Połańca. Przy
lepszej skuteczności gospodarzy
wynik mógł być dwucyfrowy.
* GRANAT SKARżySKO· NIDA PIŃCZÓW 1:0 (0:0). Kowalik
80.
Granat:
Oejworek,
Łyżwa ,
Chołuj, Staniszewski (85 Stachowiez). Snopek, Szczepanik (63
Górlicki). Pacek. Sykula, -Nowak
(89 Wojciechowski). Susz (66 Kowalik), Rubinkiewicz.
Nida: Baran - Madej, Boksa,
Szpiega. Ł. Rechnowicz, Karpiń
ski (58 Zalewski). Mika . Pasternak. Rogala (46 Marzec), Ciekalski (88 A. Rechowicz), Kudełka.
Żółte kartki: Madej, Boksa, Ł. Rechowicz, Marzec (N). Sędziował
A. Lasocki z Kielc. Widzów 200.
Pierwsze, ale jak najbardziej
zasłużone zwycięstwo odnieśli tej
wiosny pi/karze skarżyskiego Granatu. lcli przewaga nad Nidąprzez
90 minut była wyraźna, ale na drodze do efektowniejszego sukcesu
stanęła słaba skuteczność i Baran

Kraśniku

"dobiło" Video * Mazovia idzie w ślady Rokitna

Pogoń Siedlce - Garbarnia Kurów. Broniący się przed spadkiem "garbarze" rozgromili w
Siedlcach rywala, aplikując mu
aż pięć goli. Wygrana ta będzie
miała największe konsekwencje dla zespołu ROL MOT Video
Ciepielów. Podopiecznych trenera Jarosława Czupryna już
chyba tylko cud może uratować
przed degradacją do niższej
klasy.
* Stal Kraśnik - RADOMlAK
RADOM 3:1 (1:0), Rachwał 41 .
Samolej 56. Krotkiewicz 89 Rosłaniec 76.

K.omentuje Jarosław Czupryn, trener ROL MOTU
Video Ciepielów: - Gót można powiedzieć o tej kolejce, Porażka mojegozespolu,przy zaskakującym zwycięstwie Garbami w Siedlcach zmniejszyła praktycznie do minimum nasze szanse na pozostanie w IV lidze. Swoją drogą porażka dobrze spisującej się dotychczas Pogoni przed wlasną publicznością. ażw takich rozmiarach jest na swój sposób zastanawiająca.
Pozostawiam to jednak bez komentarza. Przyznać muszę jednak, że
nie jest to jedyne zaskakujące rozstrzygnięcie tej niedzieO. Przegrał
również Radom/akRadom, pi/karze .zielonych- osiągnęlijuż Jednak
zamierzony cel i mogą na taki komfort sobie pozwolić. Zresztą mecz w
Kraśniku toczy/ się o przysłowiową pietruszkę.

Radomiak: Wróbel - Kupiec (63.
Stefański).
Jurkowski, Grzyb.
Wątorski, Chmielewski (46. Kowal), Stąpor, Rysiewski, Szary.
Rosłaniec, Drachal (63. Oohojda).
Sędziował Grygiel z Tarnobrze-

ga. Widzów 1000.
Lider rozpoczął mecz w mocno
eksperymentalnym składzie , bez
sześciu podstawowych zawodników. Mimo to mecz miał wyrównany przebieg. Gospodarze dopiero
na cztery minuty przed końcem
pierwszej połowy uzyskali prowadzenie. po bardzo efektownym
strzale Rachwała. który wykończył
akcję Samoleja. W drugiej p%wi e
Stal uzyskała juź większą przewagę . Jedyny gol dla .zielonych· padł
po
akcji
Jurkowskiego
z
Rosłańcem.
SZVDŁOWIANKA
SZYDŁOWIEC - Wisła Puławy 2:1

(0:0), Wicha 57, Jackowski 70
(karny) - Kozieł 78 (karny).
Szydłowianka : Sanecki - Łyżwa.
Szcześniak, H. $wietłik, Kowalski
(46. Jackowski). Nowocień (85. S.
Jakubczyk), Wicha, Krakowiak,
Ziemniak (55. Gawor). Sanaczek
(55. $wietlik). Nowak.

Sędziował Kosikowski z Chełma.
Widzów 500.
Zwycięstwo Szydłowianki mogło
być jeszcze wyższe , podopieczni

trenera Jerzego Rota nie wykorzystali jednak kilku dogodnych sytuacji. Po raz kolejny w tym sezonie
bardzo dobry mecz rozegrał bramkarz z Szydłowca Sylwester Sanecki.
* ROL MOT VIDEO CIEPIELÓW
-MAZOWSZE GRÓJEC 1:3(0:1),
Bentkowski 69 - Malkiewicz 41 ,
Nowak 51, Michalski 85.
Roi Mot Video: Kunat - Pyrka.
Rzepkowski. Chmurzyński , Garczewski (70. Maziarek), Bilski.
Bielecki, Starzyński , Nędzi . Waniek, Rusin.
Mazowsze: Bolek - Samborski,
Sianowski, Gaik, Borsk, Baranowski (70. Adach), Główka. Michalski, Nowak, Dobrowoski (75. Osiń
ski), Małkiewicz.
Sędziował Walecki z Chełma .
Widzów 300.
Walczący o pozostanie w tej klasie rozgrywek podopieczni trenera
Jarosława Czupryna nie wykorzystali kolejnej szansy na podreperowanie bardzo skromnego dorobku. Przyznać jednak trzeba. że nie

- w bramce Nidy. Juź w 26 minucie,
rozgrywający pierwszy mecz w tej
rundzie Mirosław Rubinkiewicz,
mógł wpisać się na listę strzelców,
ale na przeszkodzie stanął golkiper gości. Tuż po zmianie stron
szczęścia próbowali Pacek i Sykuła. ale ich dobre uderzenia minimalnie mijały bramkę przyjezdnych. W 72 minucie gospodarze,
chyba słusznie , domagali się .jedenastki". Pacek przebiegł z piłką
ponad 30 metrów i raczej już w polu karnym zostal podcięty. Arbiter
widział jednak inaczej nakazując
rzut wolny sprzed linii pola karnego. Po chwili. nadspodziewanie
dobrze dysponowany Rubinkiewicz, trafił w słupek . Wreszcie, w
80 minucie, Kowalik w olbrzymim
zamieszaniu strzelił z bliska. a
piłka jeszcze otarła się o któregoś
z graczy Nidy i wpadła do jej bramki.
* NAPRZÓD JĘDRZEJÓW Unia Hrubieszów 3:0 (0:0), Smolarczyk 51 . Byrski 80, Ziółkowski
88.
Naprzód: Winckowicz - Putawski. Dudek, Ziółkowski , Laskowiecki (85 Kośmider) - Baliński.
Osiński . Byrski. Woźnica (73 Staworzyński) . Smolarczyk. Skorodzień (85 Kosiński) .
Żółte kartki : Smolarczyk (N).
Welter (U). Sędziował J. Partyka z
Tarnobrzega. Widzów 500.
W pierwszej p%wie goście prowadzili otwartą. ofensywną grę,
ale więcej klarownych sytuacji wypracował Naprzód. Bramki padly
jednak dopiero po przerwie. W 51
minucie świetnie zachował się
Smolarczyk. który wykorzystał
błąd obrońców i bramkarza Unii.
odebrał im na polu karnym piłkę i
zdobył pierwszą bramkę . Na 2:0
podwyższył Byrski strzałem z 20
metrów. a wynik meczu ustalił
Ziółko,wski
kończąc
celnym
strzale m indywidualną akcję .

* SPARTAKUS U'"',LI:O:>LT IO----,_.=_
Granica Dorohusk 2:0 (1
worek 39, Zaczkowski 88.
Spartakus: Haczkiewicz
Kozłowski) - Grzela,
Sobieraj). Bętkowski.
czkowski, Opara, (10
Matalowski), Radkowski.lVlocp.-........--.
ki, Pawłowski , Jaworek.
Żółte kartki : Matałowski
Blaszak, $widerski (G).
T. Myszka z Tarnobrzega , W,i..'U'"
250.
* WISŁA SANDOMIERZ .
ta Rejowiec 4:0 (2:0), Żu
Pacholczak 19. Leptacz 65,
90.
Wisła: Bobruś - Chorab,
cholczak (75
Ah r·~mOl'I.JI_'
Stępień), Laptacz.
Bujak). P. Pacholcza
Wącisz . Żurek (58
·noch .
Sędziował T. Adamski z
Widzów 300.
Mecz opóźnił się o ponad "'",_'llłll
nę. bo goście mieli defekt
ru . Na dodatek przyjechali "'. n..... '... _
siątkę i sandomierzan ie helllnlOv
ułatwione zadanie.
* Granica Lubycza "rc}le\'l)II8ClEn.1
NOWINY 0:1 (0:0) . Lni an Y wlEltlłt[a
karnego.
* Victoria Łukowa Chmi
POGOŃ STASZÓW 1:3 (0 :1
niart 75 - Urbański 15. Koziol granie
Wilk 74.
ełnle !

1. POGOŃ STASZÓW
32
80
25-5-2
2. Łada Biłgoraj
32
66
21-3-8
32
65
20-5-7
3. AUT OŻARÓW
4. HETMAN WŁOSZCZOWA
32
64
19-7-6
5. NAPRZÓD JĘDRZEJÓW
32
60
18-6-8
6. NOWINY
32
50
13-11-8
7. SPARTAKUS DALESZVCE
32
47
13-8-11
Victoria Łukowa Chmielek
32
42
12-6-14
,9. NIDA PIŃCZÓW
32
42
12-6-14
::10;Unla Hrubieszów
32
41
11-8-13
11;'Granica Lubycza
32 .~~.-. ag
10-9-13
12. WISAN SKOPANIE
32
36
9-9-14
13. PIAST CHĘCINY
32
36
9-9-14
14. CZARNI POŁANIEC
32
33
8-9-15
15. GRANAT SKARżYSKO
32
,~ 32
9-5-18
16, WISŁA SANDOMIERZ
32 "
30
7-9-16
32 , ~, 24
6-6-20
17. Granica Dorohusk
• 18,$parta Rejowiec
32
., t~
1-9-22
Najlepsi strzelcy: 19 - Zarczuk (Łada) . 18 - Buczek (Pogoń) , lbJ!'ZC.ZVl11S
ziołek (Pogoń). 13 - Kanarski (Alit), Ciekaiski (Nida). 12 - Brytan
11 - Łodej (Hetman), Sajdak (Granica LK). 10 - Adamczak
sowski (Hetman). 9 - Sejdziński (Alit), Bąk (Naprzód).
W następnej kolejce, 11 czerwca: Naprzód - Czarni, Pogoń Nowiny - Piast, Hetman - Granat. Nida - Łada. Wisan - Granica
- Alit. Granica D. - Wisła. Unia - Victoria.

a:

·~v

mieli ku temu szans. Pi/karze Mazowsza zagrali bowiem bardzo
konsekwentnie i od początku dyktowali warunki gry.

* AZS Podlasie Biała Podlaska
- Sokołów Podlaski 4:0 (2:0),
Twarowski 1. Dziewulski 10, Wej
72, Pamula 85.

* Czarni/Orlęta Dęblin - Lewarł
Lubartów 0:3 (0:1), Kaczmarski
45, Szajkowski 50. Dec 55.
1. RADOM/AK RADOM
2.. Lewart Lubartów
3. MAZOWSZE GRÓJEC
4. AZS Podlasie
5. Stal Kraśnik
6. Pogoń Siedlce

* Górnik /I Łęczna - LKP
6:0 (1 :0), Gryzio 55. 86, "'r----ł
58.79. P. Bronowicki43.
* Wilga Garwolin Mińsk Mazowiecki był się. gdyż piłkarze z
dojechali do
* Pogoń Siedlce Kurów 1:5 (1 :3),
Gałka 44, 49, 76,
Sołdej 79.
* GLKS Rokitno - Orlęta
0:3 (walkower).

32
72
22-6-4
32
61
18-7-7
32
60
19..:3-10
32
60
17-9-6
32
56
16-8-8
32
54
15-9-8
7.SZVDŁOW.5ZYDŁOWIEC
32
52
15-7-10
8. Górnik 1/ Łęczna
32
51
15-6-11
9. Orlęta Łuków
32
46
13-7-12
10. Wisła Puławy
32
46
13-7-12
11. Sokołów Podlaski
32
44
14-2-16
12. LKP Lublin
32
43
13-4-15
13. Czarni/Orlęta Dęblin
32
39
10-9-13
14. Garbarnia Kurów
32
36
10-6-16
15. Wilga Garwolin
31
33
9-6-16
16. VIDEO CIEPIELÓW
32
29
8-5-19
17. Mazovia Mińsk
31
15
4-3-24
18. GLKS Rokitno
32
10
2-4-26
Najlepsi strzelcy: 19 - Roslaniec (Radomiak), 17 - Gryzio (G '
Kaczmarski (Lewart). 15 - Kozieł (Wisła), 14 - Nowak (Radomiak).
wiak (Szydłowianka), Molski (Sokołów) .
W następnej kolejce, 10-11 czerwca: Mazowsze - Czarni/Orlęta
Video, Soko/ów - Szyd/owianka. Wilga - Pogoń . Mazovia - Górn~
wart - Stal. Orlęta - AZS Podlasie. Wisła - Garbarnia. Mecz Rado
GLKS Rokitno nie odbędzie się. bowiem drużyna GLKS wycol';;
rozgrywek.

~~IGA
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SPORT ŚWIĘTOKRZYSKI

,

WIELKA CZWORU
* Star, Orlicz,

Łysica i Końskie w IV lidze

Grupa 1 - Kielce

* Rudki czy Orlęta? * Sparta bez formy

Skała: Żyła - Młodawski,
Chwastowski, Rękas, Czarnecki, Gała, Drogosz, Salwa, Słoń, Pająk, Rycek.
• Sparta Kazimierza Wielka - Piaskowianka Piaski
0:4 (0:3), T. Michałkiewicz
31, 34, 78, Wojciechowski
41. Sędziował Z. Górnicki.
Sparta:
Grabowski
Świątek, Sendor, Brociek,
Mysior, (82. Jerzowski), Tabor
(75.
BUjanowicz),
Gawłowski, Parada, (46.
Banasiewicz),
Michalski,
Klimczyk (46. Sodo), Witek.
Piaski: Krzyżyk - R. Michałkiewicz, Cieślak, Dudek, Koper, Wojciechowski,
Więckowski, Gurgul (82.
Raczkowski), Faryna, T. Michałkiewicz, Matera.
Sparta bardzo dobrze rozFot. Sławomir Stachura poczęła rundę rewanżową i
Piłkarze Orlicza pokonali w Bodzentynie Łysicę. Na zdjęciu Waldemar Pia- w pewnym momencie była
sta.
jednym z kandydatów do
awansu. Jednak od połowy
tyga 85 z karnego. Sędziował M.
rundy drużyna straciła impet i zaniej w tabeli Victońi, ale przyznać
trzeba, że w pierwszej połowie goŁosiak.
częła przegrywać. Wczoraj dała
ście dzielnie się bronili.
Orlęta : Siuda - Ślewa, Białosuk
się ograć młodemu zespołowi z
Piasków.
na, Bieniek, Pindrai (76. Gos),
• GKS Rudki - Bucovia Bukowa
Adamczyk, Cieślak, Stokowiec
3:1 (1 :0), Kowalski 30, 48, Salwe" Unia Sędziszów - Ruch Ska(46. Ziernik), Jańczyk (46. Porowicz 85 - Szymkiewicz 70. Sę
rżysko 1:1 (1 :0), Michał Stradomdziował K. Przybyciński.
cheć), Kilim (46. Biały), Fatyga.
ski 35 - Ślęzak 85. Sędziował T.
Rudki: Pióro - P. Romański, Sta" Zdrój Busko - Skała TumIin
Kwapisz.
Unia: Cetera - Marcin Stradomniec, Sadrak, Kukuiski, Salwero3:2 (1 :0), Woźniak 30, 52, Zomer
wicz, Brzozowski (84. Gajewski),
67 z karnego - Czarnecki 49, Salski, Albin, Bida, Fendrych, Witas,
M. Wojciechowski, P. Wojciewa 52. Sędziował P. Rębosz .
Magiera, Sobański , Niewadzisz,
chowski (70. Brack!), Kowalski,
Nowak, Michał Stradomski.
Zdrój: Zomer - Zwolski, Jędrzej
Koprowski (46. K. Romański) .
czyk, Szlema, Załęcki, Z. Kosela
Ruch: Rafaiski - Koper, Krzyszto(57. Juszcze), Chmielewski, WoBucovia: Dobrowolski - Lulszek, Żmijewski , Dróżdż, Gladyś ,
kowski, Goraj. Malaga, Kowa lźniak, Ignacak, Rzepecki, Molisak
Dornański, Kępa, Lasota, Kobryń,
ski, Patyński, R. Wilk, A . Wilk, P.
(46. Gacek).
Sańpruch.
Wilk, Szymkiewicz, Piwowarczyk.
1. Star/KSZO II Starachowice
29
62
19-5-5
81:30
Czerwona kartka: Patyński w 40.
2. Orllcz Suchedniów
29
61
18-7-4
56:26
minucie - za uderzenie rywala bez
29
57
17~
52:27
3. Łysica Bodzentyn
piłki.
4. MKS Końskie
29
55
17-4-8
66:38
"Zenit Chmielnik - Star/KSZO II
5. GKS Rudkł
29
50
15-5-9
45:35
Starachowice 2:2 (1:0), Paster6. Orlęta Kielce
29
48
14-6-9
32:30
nak 45, Francuz 83 - Kot 60, A. An7. Sparta Kazimierza Wielka
29
38
11-5-13
48:52
duła 85 z karnego. Sędziował B.
8. Zdrój Busko
29
37
10·7-12
36:53
Lasota.
9, Wierna Małogoszez
29
36
8-12-9
32:31
Zenit: Stochmal - Radwański :
10. Bucovia Bukowa
29
35
8-11-10
30:35
Pasternak, W. Majewski, K. Ma11. Skała TumIin
29
35
9-8-12
39:44
jewski, Puchała, (75. Nędza) , Ra12. Ruch Skarżysko
29
35
10-5-14
39:46
czyński , Sliwa, Gulas (70. Wrze13, Zenit Chmielnik
29
32
9·5-15
40:57
sień), Francuz, Zadorski (88. Sro14. Piaskowianka Piaski
29
28
6-10·13
43:47
kosz).
, 15. Unia Sędziszów
29
24
5-9-5
31 :48
Star: Kamiński - Bracik, Lipiński ,
16. Victońa/Nida II Skalbmierz 29
8
1-5-23
16:83
Kaczorowski (45. Głowacki), JaszNajlepsi strzelcy: 19 - Anduła (Star), 16 - Adwent (Orlicz), 15 - Pindrai
tal, Ronduda, Kot, (65. Barański),
(Łysica), Górecki (OrliczJSkała), 14 - Francuz (Zenit), 13 - Świercz (KoPiotrowski, Maj, (65. D. Anduła),
ńskie), 12 - K. Romański (Rudki), Kobuz (Ruch), 11 - Myśliwy (Końskie),
A . Anduła. Grębowski.
Szymkiewicz (Bucovia), Faryna (Piaski), 10 - Kłos (Sparta), Mierzwa (OrGospodarze mieli sporo pretenlicz), 9 - Staniszewski (Końskie), 8 - Kilim (Orlęta), Michalski (Sparta),
sji do sędziego, który, zdaniem
Drogosz (Skala), Boguszewski (Wierna), 7 - Maj, Wójcik (Star), Woźniak
działaczy Zenitu, podyktował rzut
(Zdrój), T. Michałkiewicz (Piaski).
karny z .powietrza·, dający goW następnej kolejce, 11 czerwca: Piaski - Wierna, Victoria - Sparta,
ściom remis.
Bucovia - Końskie, Ruch - Rudki, Star - Łysica, Orlęta - Zenit, Skała - Unia,
" Wierna Małogoszcz - Orlęta
Orlicz - Zdrój.
Kielce 1:1 (1 :0), Przybysz 27 - FaMirosław ROLAK

In~:I5

la .

. Ga

~~:~i lasie A

TARNOBRZEG
wianka Klimontów apy 1:0 (0:0), Gład-

20
20
20
20
20
20
20
20
20
r.
20
. K1lniOntów 20
KaillmlWnica 20

46 50:25
44
41
31
31
28
26
25
19
19
16
15

48:20
52:24
33:33
25:26
37:38
29:41
31:33
28:34
27:36
29:54
20:37

IPISZI

Koncert we Wlostowje
* Sparta "tylko"

" CUKROWNIK WŁOSTÓW •
Siarka II Tarnobrzeg 5:0 (2:0),
Jaworski 2, Stachula 2, Witek.
Cukrownik: Gołąbek - Sidor, Pietrzyk, Pietrasiak, Gądek, Wielguszewski, Jaworski (78 Durak),
Walski, Donurad (68 Koszelak),
Witek (66 Łukawski) , Stachu la (83
Król).
Gospodarze zafundowali kibicom aż pięć bramek, a oprócz tego
kilkanaście składnych widowiskowych akcji. Zwycięstwo Cukrowni-

ka

mogło być

jeszcze bardziej
gdyby wIostowianie byli
skuteczniejsi pod bramką rywali.
" SPARTA DWIKOZY - San
Kłyżów 1:1 (1:1), Łukawski 15 Cagara 11.
Sparta sprawiła swym kibicom,

Stal II Stalowa Wola 1:1 (1:1),
Blacha 9 - Karwan 42. "Stal Nowa
Dęba - Tłoki II Gorzyce 2:0 (2:0),

oczekującym

Ulanów - Budo Instal Turbia 1:3
(1 :0), Hołysz 13 - Lenarl 58, latawiec 63, Ziamowski 67. " Sparta
Jeżowe - Czarni Lipa 6:2 (3:1),
Tabaka 7,16, Nienajad/o 49,89Mikuła 41, Drozd 88. Pauzował
Sokół Nisko.

łatwego

zwycię

Sędyka11,Rozmus44 . "Retman

1. Orzeł
26
2. Stalli
25
3. SPARTA D. 25
25
4. Stal NO
26
5. Czarni
6. Tłoki II
25
7. Turbla
25
8. Sokół
25
9. CUKROWNIK 24
10. Siarka \I
25
11. San
25
25
12. Janów
13. Jeżowe
25
14. Retman
25
15. OPATÓW
25

Trzepałko.

1. Partyzant
17 41 46:1 9
2. Tempo
17 37 41 :1 8
3, Gród
17 36 44:1 9
4. Zryw
17 34 29:13
5. AZS WSU
17 25 33:30
6. Świt
17 22 24:34
7. Wisła
17 17 20:38
8. Polanie
17 14 .21 :31
9. Piast
17 13 30:48
10.Szreniawa
17 3 12:53
Najlepsi strzelcy: 16 - D. Adamski (Partyzant), 15 - Fetela (Gród),
14 - Skiba (Tempo), 12 - Rybus
(Wisła) , 11 - Pudo (Swit), 10 - Kawalec Gród, Witkiewicz (Partyzant).
Ijl

Górnik gromi
Grupa 2 - Kielce
Bez

większych

niespodzianek
przedostatnia kolejka
rozgrywek w tej grupie. Pewny mistrzostwa Gómik Miedzianka rozgromi/ na własnym boisku GKS
Kluczewsko, a Wicher Miedziana
Góra pewnie pokonał Zryw
Łopuszno . Niespodziankę sprawili
piłkarze z Nagłowic, którzy wywieźli remis z Piekoszowa. Ostatnie
spotkanie tej wiosny rozegrał Orion
z Krasocina, przegrywając tym razem wyraźnie w Słupi Jędrzejow
skiej. Z kolei zespól KKP nie dojechał na mecz do Strawczyna.
• Wicher Miedziana Góra Zryw Łopuszno 3:0 (1 :0), Żela
zny, Micigolski, R. Wrona. Sędzio
wal K. Wolański.
Wicher: Merward - Kępa (Pietrzykowski), Ł. Wrona (Gierada),
Zrąbkowski, Socha, Micigolski,
Żak (Snopek), Marzec, Bucki,
Spurek (R. Wrona), Żelazny.
"Górnik Miedzianka - GKS Kluczewsko 8:0 (2:0), Paździerz 3,
Michalski, Stępień 2, P. Szymański, Sideł. SędziowałT. Madejski.
przebiegała

" Lechia Strawczyn - KKP Kiel-

ce - goście nie dojechali na mecz.
Piekoszów - Dąb
1:1 (0:0), Gałęziowski
- Olszewski. Sędziował D. Frydrych.
" Start Słupia Jędrzejowska Orion Krasocin 4:0 (1:0), Zimoląg, Kaszyński 2, Syska. Sę
dziował J. Chmielewski.
Pauzowała Polonia Białogon .
1. Górnik
19 52 117:15
2. Wicher
19 44 59:18
3. Lechia
18 37 66:28
19 35 31:30
4. Polonia
5. GKS
19 34 39:45
6_ Astra
19 33 48:34
7. Zryw
19 17 22:39
8. Start
19 16 22:48
9. Dąb
19 13 23:62
10.0ńon
20 10 20:84
11 . KKP
18 9 25:66
Najlepsi strzelcy: 33 - Michalski
(Gómik), 20 - Met (Lechia), Dziubek (Górnik), 19 - Gałęziowski
(Astra), P. Szymański (GÓmik).
"

Astra

Nagłowice

IG.BJ

Grupa 3 - Kielce

okazałe,

stwa, zawód. Wprawdzie gospodarze posiadali wyraźną przewagę, ale nie potrafili jej udokumentować bramkami. Na początku
meczu, kiedy goście strzelili bramkę, zanosiło się nawet na sensację, ale na szczęścia Sparta szybko wyrównała . Potem jednak gospodarze .zapomnieli·, jak się
strzela gole.
" Orzeł Rudnik· OKS OPATÓW
4:0 (2:0), Olejarz 18, Szewc 32,
Ślusarczyk 47, W. Zastawny 75
(karny).
Opatów: Heba - P. żabicki, M.
żabicki (75 Krakowiak), Kadela,
Maj, Dąberowski, Malczyk, Waga,
Mastemak, Machniak, Gawłowski.
W pozostałych spotkaniach: "
Janowianka Janów Lubelski -

mistrza grupy 1. Została nim druPartyzanta Wodzisław, która wczoraj u siebie pokonała
Zryw Skroniów i awansowała do
klasy wyższej. Serdecznie gratulujemy. Niespodziewany wynik
padł w Pacanowie, gdzie miejscowe Tempo rozgromiło AZS
WSU Kielce aż 8: 1. Na usprawiedliwienie kieleckich . akademików' należy dodać, że wystąpili
oni bez czterech podstawowych
zawodników (kontuzje, egzaminy).
" Partyzant Wodzisław - Zryw
Skroniów 4:1 (3:1). Z. Krupa 2,
Strzekowski, Mróz - Łoboda . Sę
dziował S. Nowak.
Partyzant: J. Krupa - ' Wojciechowski, T. Adamski, Łapot (W.
Dytkowski), Miśkiewicz (Witkowiez), Ożga, Skrzekowski, Mróz
(K. Dytkowski), D. Adamski, Z.
Krupa, Łebek (Student).
Mecz nie stał na wysokim poziomie, gdyż byl rozgrywany w tropikalnym upale. Pierwszą bramkę
strzelili goście, ale po utracie gola
gospodarze przeszli do skoncentrowanych ataków i już do końca
spotkania nie oddali inicjatywy.
Zwycięstwem tym wodzisławianie

żyna

udowodnili, że słusznie należy im
się tytuł mistrzowski.
• Tempo Pacanów - AZS WSU
Kielce 8:1 (7:1). Gazdecki 3, Mius
2, Wójcik, Tomecki, Kucharski Papieź. Sędziował P. Wójcik.
" Piast Stopnica - Polanie
Pierzchnica 2:2 (2:0). Kulczycki,
Broda - Sierpiński, Stangret. Sę
dziował W. Kucharczyk.
" Gród Wiślica - Szreniawa Koszyce 6:0 (3:0). Fetela 3, Gruszka
2, Stokłosa . Sędziował S. Sosień .
" Swit Dzialoszyce - Wisła Nowy Korczyn 1:3 (0:2). Pud o - Rybus, Łosin , Pająk . Sędziował K.

Snajper Bracha

zremisowała

* Opatów przegrał z liderem

Bardzo dobry mecz rozegrali piłkarze Cukrownika
Włostów, którzy odprawili
tarnobrzeską młodzież z bagażem pięciu bramek. Zawiodła Sparta Dwikozy, która zaledwie zremisowała z
przeciętnym zespołem
z
Kłyżowa. Młodzież z Opatowa, mimo porażki, zaprezentowała się korzystnie, a
przegrała z nie byle kim, bo
nowym liderem okręgówki.

Na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek znamy już

60 64:28
58 54:20
46
46
45
43
39
36
34
34
26
23
21
13
9

45:17
45:22
56:44
47:39
43:37
42:34
38:44
44:53
35:45
25:39
31:50
16:59
17:70 '

Imirl

Faworyci nie mieli tym razem
milosierdzia dla swoich rywali,
odnosząc pewne i wysokie zwycięstwa . Świętujący awans Świt
musiał się jednak mocno napracować w spotkaniu z Politechniką, a Nidzianka niespodziewanie zremisowała w Radoszycach.
Wicelider z Kunowa pewnie pokonał rezerwy skariyskiego Ruchu
4 :0, a Lubrzanka Kajetanów w takim samym stosunku odprawiła
Kordiana Bliżyn . W tym ostatnim
spotkaniu snajperskim talentem
błysnął po raz kolejny lider listy
strzelców Michał Bracha, strzelając wszystkie cztery bramki.
• Partyzant Radoszyce • Nidzianka Bieliny 2:2 (2:1), Z. Mazur, Komisarski - Graczkowski,
Satro. Sędziował Ł. Sowa.
• MKS Stąporków - MKS Bodzechów 5:2 (1:1), K. Rurarz 2,
Lunge, S. Rurarz, Janus - Rutkowski, samobójcza. Sędziował A.
Frańczak.

* Politechnika Kielce - Świt
Ćmielów 2:4 (1:1), Barchan 2 -

Dyka, Kowalski 3. Sędziował K.
Gajewski.
" Lubrzanka Kajetanów - Kordian Bliżyn 4:0 (3:0), M. Bracha
4. Sędziował J. Przybycień.
Lubrzanka: Palka - Z . Foks, Marzec, Sarnól (Liwocha), Sroka, B.
Foks (Król), G. Foks, K. Bracha,
Moskal, M. Bracha, Nawara.
" Stal Kunów - Ruch \I Skarży
sko 4:0 (2:0), Andrzejczak 3, Sokół. Sędziował S. Górczyński.
1. Świt
17 49 56:14
2. StaJ
17 39
45:9
3. Stąporków
11 31 34:20
4. Nidzianka
11 29 37:24
5. Lubrzanka
17 21 32:40
6. Bodzechów 17 16 24:30
7. Politechnika 17 16 23:38
8. Ruch Ił
17 15 22:34
9. Partyzant
17 14 30:49
10. Kordian
17. 11 14:46
Najlepsi strzelcy: 18 - Bracha
(Lubrzanka), 12 - Lunge (Stąpor
ków), 10 - Paszyński (Swit), Sokół
(Stal), Andrzejczak (Stal).

IG.BJ

5 czerwca 2000 r.
Senator w szampanie
Kilkanaście

butelek szampana
na stadionie Radomiaka z okazji awansu .zielonych" do
III ligi. Szampany strzelały także w
szatni - jednego niemal w całości
radomscy pi/karze wylali na senatora ziemi radomskiej Zbigniewa
Go/ąbka , który nieoczekiwanie
znalazł się w szatni Radomiaka.
To się nazywa wpaść z deszczu pod ·rynnę.
.-

wystrzeliło

·<:tzi
W 30 minucie meczu Stali Stalowa Wola z KSZO Ostrowiec sędzia
Stanisław Grzesiczek odgwizdał
spalonego Krzysztofowi Podlaskowi. Niezadowolony z tej decyzji
szkoleniowiec. "Stalówki" krzyknął
na cały głos : "Co? Jaki spalony?" i
li cząc na poparcie, spojrzał w kierunku Franciszka Smudy. - Niewidziałem - odparł , rozkładając bezradnie ręce trener warszawskiej
Legii, który w pierwszej p%wie
wydawał się wyrażnie znudzony
tym, co dzieje się na boisku.
Czego oczy nie widzą. ..

S mi woi
Podczas meczu pracowników
suchedniowskiego Urzędu Miasta

I

Ko o

a dla Andrzeja

Podczas

piątkowego

meczu Ligi

Światowej Polski z USA w Katowi-

cach były rozgrywający Czarnych
Radom Andrzej Skorupa wygrał
telefon komórkowy w konkursie,
jaki przeprowadzono w przerwie
między drugim a trzecim setem . .
Szkoda, że sety były tylko cztery, bo całą rodzinę Skorupów
można by stelefonizować.

Ou
Fot. Piotr Mazur
Smutek po porażce z Amerykanami polskim siatkarzom - Pawłowi Papke i Jarosławowi Stancelewskiemu - osłodziły piękne cheerleaderki.

Mariana
Siewruka

ny prezes

Sporo komplementów zebrał prezes Okręgowego Związku Piłki N0żnej Andrzej Hara za organizację
sobotniego meczu Polska - Grecja,

... na szczęście nie będzie mutego robić od razu po
chrzcinach.

- trenera piłkarek
nych Kolportera
które w zakończonym
zonie wywalczyły
do ekstraklasy.

siał

110

Fot. Jarosław Cuch
Zawodnik Warki Strong Czarnych Radom Jarosław Sfance/ewski
łubi czasem pograć na ,jednorękim bandycie". Taki trening przed
meczami Ligi Światowej z USA najwyrażniej naszym siatkarzom nie
posłużył, bo Amerykanie grali, jakby mieli po dwie ręce a nasi - po
jednej...

Ć

i... jakość

Minionej środy Skarżysko po raz
kolejny zaimponowało na arenach
VI Ogólnopolskiego Tumieju Miast i
Gmin. W sportowo-rekreacyjnych
zmaganiach, polegających na jak
najszerszym czynnym udziale
mieszkańców w różnego rodzaju ruchowych "igrcach", wzięło udział niemai 90 procent ludności miasta. Z
tym wynikiem Skarżysko ma szansę
na powtórzenie ubiegłorocznego
wyczynu, czyli zwycięstwa w kategorii miast 50-100 tysięcy mieszkańOOw. Niestety, w sposób niespotykany, za masowością nie idzie tu
sportowy wyczyn i gdyby nie garstka
trenerow-zapaJeńOOw na sportowej
mapie Po/ski Skarżysko byloby białą
plamą·

To

1. Wiek: - 43 lata.
2. Znak zodiaku: 3. Stan cywilny: -

byłby

żona

Fot.

Stachra

nadzieję, że

olimpiadę

tego "chciejstwa" wystarczy, aby pojechać na
do Sydney.
jaki rozegrany został na stadionie
Siarki. Poziom widowiska był kiepski,
ale VIP-y wraz z dziennikarzami nie
mieli smutnych min. Humory poprawił
im stół szwedzki, który aż uginał się
od smacznego jedzonka. Królował
na nim gigantycznych rozmiarów
łosoś oraz raki. Kulinarnych bajerów
byto jednak dziesięciokrotnie więcej
niż przemyślanych akqi mIodzieźow
r:hN Połski i Grecji na boisku.

?

Na udanym występie przeciwko
KSZO Ostrowiec zależało mu w
sposób szczególny. Chciał udowodnić, że potrafi grać w piłkę i
strzelać bramki, co zresztą uczynił w 45. minucie spotkania. Mimo
że był najniższy na polu kamym,
wygrał pojedynek główkowy i zdobył gola, który ustawił hutnicze
derby.
Niewiele brakowało, żeby populamy,.podlas· w ogóle nie trafił do
futbolu. W d~ieciństwie przez pięć
lat trenował bowiem zapasy, chodził do szkoły sportowej, w której
właśnie
ta dyscyplina była
wiodąca. Pewnego dnia zupełnie
przypadkowo poszedł na zajęcia

Sławomir

Łucznicy kieleckiej Stelli wygrywają ostatnio, co chcą i jak chcą.

z kieleckimi dziennikarzami, ekipa
gości (czyli my) tak bardzo chciała
sprawić gospodarzom przyjemność, że strzeliła sobie dwa . swojaki". Dzięki temu mecz zakończył
się polubownym remisem 5:5.
Na samych swoich nie ma
mocnych.

Łucznik kieleckiej Stelli Robert Marcinkiewicz w najbliższą
sobotę zmienia stan cywilny. Jego
wybrankąjest, a jakże, łuczniczka
Iwona Dzięcioł z Drukarza Warszawa, brązowa medalistka olimpijska z Atlanty. Będzie to już drugie łucznicze małżeństwo w Stelli pierwsze to Katarzyna i Arkadiusz Ponikowscy. Po weselu ,
które odbędzie się w Warszawie,
pan młody uda się prosto na ... lotnisko - w niedzielę rano wyleci bowiem na mistrzostwa Europy do
tureckiej Antalyi, które będą kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich w
Sydney. Ciekawe, czy pan Robert
pójdzie w ślady żony i pojedzie na
igrzyska .. .

Wysoką formę zaprezentował
więc

p

Fot. Dawid Łukasik
- Odkąd zostałem prezesem OZPN, jestem na diecie - zdaje się mówić Mirosław Malinowski (z prawej)
do trenera piłkarzy KSZO Ostrowiec Włodzimierza Gąsiora.

piłkarzy Wisłoki Dębica. Tak mu
się spodobało, że odtąd regularnie zacząf trenować _kopaną- i jak mówi - dziś nie wyobraża sobie bez niej życia.

W swojej karierze przeszedł już
wiele klubów. Poza Wisłoką, w
której za kadencji trenera
Władysława Łacha zadebiutował

w II lidze, grał w Czuwaju Przemyśl, Wawelu Kraków, Stali Stalowa
Wola i KSZO Ostrowiec. W tym
ostatnim klubie nie potrafił się jednak szybko zaaklimatyzować, nie
był tak bramkostrzelny, jak oczekiwali działacze i po jednej rundzie wrócił do .Sta/ówki-. - W
Ostrowcu cały czas grałem pod

ogromną presją

i nie wytrzytego obciążenia. Mam nadzieję, że w Stali znów się odrodzę - z nadzieją mówił Krzysiek.
I miał rację. Z meczu na mecz
nie wysoki, ale masywny i niezwykle dobrze trzymający się na nogach napastnik (zasługa zapasów), radził sobie coraz lepiej. W
pojedynku z KSZO najeżał do najlepszych na boisku. Nie tylko zdobył gola, ale kilka razy idealnie dograł też partnerom. Jak zawsze,
był niezwykle pożyteczny, harował w ataku, kiedy trzeba było,
wspierał kolegów z obrony.
Krzysztof Podlasek ma 28 lat i
marzy o tym, żeby zagrać w eksmałem

"dU~."y~I~I~

ner.

Miejmy
dopiero wyczyn.

Irena.

4. Zawód: -

tylko kucharz.

zy ,

W ubaw wprawił dziennikarzy także tych greckich - obecnych na
pomeczowej konferencji meczu
Polska - Grecja dziennikarz Radia
"Kielce" Stanisław Szlęzak, który
trenera Lesława Ćmikiewicza pomyli/ ze szkoleniowcem Greków. - Jak
się nazywa ten wasz rezerwowy
bramkarz - zapytał radiowiec Ćmi
kiewicza. Ten zaskoczony 9(lparf: Ja jestem trenerem Polaków, po
czym stwierdził, iż taka przygoda
przytrafiła mu się po raz pierwszy.
A nie lepiej było udawać Greka?
Idor, W.Ł., PISZ, GB, PKI

5. Samochód: - Nie
dam.
6. Główna cecha chara
ru: - Ambicja, konsekwen .
• dążeniu do celu.
7. DZień zaczynam od: ·
alety i śniadania .
8. Nie lubię mówić o: cesach , póki nie sąone
9. Mam słabość do: trenujących kobiet.
10. Lubię siebie za: się nie zastanawiałem, czy
bie lubię .
11. Uwielbiam: na łonie natury, w ciszy
12. Imponuje mi: Jan Paweł II.
13. Słowa, których nadui
wam: - Nie przeklinam.i inn
słów też nie nadużywam .
14. Z kim chciałbym 15~ 1"""'''''''''-'
randkę: - Z kimś, kto jest
cipny.
15. Człowiek, któr-ego
dziwiam: - Pete Sampras.
16. Najlepsza rzecz, jaka
się ostatnio zdarzyła: wiście awans moich dzie
do ekstraklasy.
17. Kim chciałbym
gdybym nie byłtrenere m:
dzieciństwie chciałem być

nikiem, ale mam chyba pr
pozycje do zawodu trenera
18. Jestem dumny: - Z
Dawida.
19. Gdybym miał dużo
niędzy : - Umiałbym się
podzielić z innymi, choci .
biednymi dziećmi.
20. Na wczasy
chałbym: - Do północnej

21. W najbliższym cd
planuję:

- Wyjazd na wcza
zbyt dalekich planów z za
nie robię.
I

trakiasie. W przeszłości miał już
z l-ligowego ŁKS Łódź, ale
nic z tego nie wyszło. Może następnym razem będzie miał wię
cej szczęścia. Jest w o tyle lepszej
sytuacji, że teraz dysponuje już
ofertę

swoją kartą zawodniczą·
Każdą wolną chwilę . Podlas·
najchętniej spędza z żoną Dorotą
Rafałem. Lubi
też oglądać telewizję, przede
wszystkim transmisje ze spotkań

i 4-/etnim synem

piłkarskich. Laiuje tylko jednego że nie może już podziwiać boisko-

wych popisów swojego sportowego idola - Diego Maradony.
Idorl

Fot. Sławomir Sto
Krzysztof Podlasek (w czerwonym stroju) w meczu z 1<>
Ostrowiec naJeżał do najlepszych w swojej drużynie.

GIEŁDY

•
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SAMOCHODOWE

z
D BA A
:a.V:l3Vnalne giełdy samochodowe
mały. Najłatwiej jest sprzesamochód niedrogi, ale tych
jest coraz mniej, więc i w tym segmencie oferenci muszą liczyć na
łut szczęścia i iść na znaczne
ustępstwa cenowe. Wczoraj wystawiono kilka kabrioletów. Rozbudzały marzenia, szczególnie
ludzi młodych, ale nie znajdowały nabywców ze względu na
ceny.
Podajemy ceny wywoławcze obniżane w trakcie transakcji o około
10 procent.
Aleksander PIEKARSKI

dzo

dać

SANDOMIERZ
Nie spada zainteresowanie sandomierską giełdą motoryzacyjną,

Podobnie jak przed tygodniem,
dzięki sprzyjającej pogodzie, na
placu przy ulicy Przemysłowej zjawiło się prawie 600 aut. Po przejś

ciowym zastoju w ubieglym tygodniu, znowu zanotowano wiele
transakcji kupna-sprzedaży. Ponadto na sandomierskiej giełdzie z
każdym tygodniem pojawia się coraz więcej samochodów dostawczych i ciężarowych.
IAGAJ

KIELCE

SANDOMIERZ

98-7,8-9,.3,96-6-7,5,95-5,1-6,94-4,5-5,8,93
-4,3-4,5,92-3-4,2,91-3,1-3,85, 90-2,5-3,8, 891,2-3,1 , 88 - 1,8-2,45, 87 - 1,5-2,5, 86 - 2,1, 85 800 zł.

98 - 8,1-8,6, 97 - 7,5-7,8, 96 - 7-7,3,
95- 6,2-6,6, 94- 5-5,2,93-4,4-5,923,8-4,2,89 - 2,5-2,6, 86 -1,5-1,9.

KODA

SŁOMCZYN
90-2,8,89 - 2, 83-1,2.

92 - 5, ~O - 2,4-2,6, 87 - 2.

90-2,8-3,89 i 88-1,8,87 - 1,9,86 -1.2-1,5.

nad Ul
,j inn

"Renault 19" w wersji kabriolet.

98 -14,97 -14,5-15,4,96 - 9-12,8, 85 - 8,9,846,8-8 ,6, 93 - 5,5, 92 - 4,2-5,7, 91 - 3,2-5,5, 90 2,8-3,5, 89 - 2,5, 87 - 1,7, 86 - 2,3.

98 - 16,4-17, 97 - 14,7-15, 96 13-13,1,95-9,5-9,9,94-7,9-8,6,915,3-5,7, 89 - 3,7-4, 88 - 3-3,4, 85 2-2,2.

92 -6,5,91-3:95-4.5.89-4,5,86- 3,5; samara
88-5,8.
.

111 combi; 99 - 33,5-34; 2107: 93 ~
9,4-9,6,91- 5 ,7-6.2. 90 - 5,2-5,8; samara 95 -9,3-10.

90 -4,89 - 2,8-4,2,88 - 3,7-3,8; favorit 94-13,5,
92-8,7-9,1,91-6,6-8; felicia 97 -21 ,5,98-23,96

94-12,8; felicia 97 -22; 120: 88 - 3.

99-12,98 -9,5, 96-6,5, 95 -6, 93-5,5,92 -4,6,91- 3,8, 90 -3,3, 88
- 2,3, 87 - 2, 86 - 1,6, 85 - 1,4.

90 - 2,3- 3,3, 76 - 1,5.

91- 4,6,90 - 3,7, 89 - 3, 87 - 2,3, 86 - 1,9, 85 -1,7.

92 - 4,9, 86 - 2,5, 85 1,6.

88 -5,5.

99 - 21, 98 - 16, 97 - 13, 95 - 10, 93 - 7,5, 92 - 6, 91 - 5,5, 90 - 4, 88 3,6, 87 - 3,2 86 - 2,6, 85 - 2.

93-7,5,92-7 , 90-6,5, 89-5,88-4,5,

86-3,~,85-3;samara96-

l 20,97 -16,5, 96-15, 94-12,93-11 , 91 -8, 5, 90-7,5, 88-6,S7 -5.7.

105: 88 - 3,4, 84 - 1,8.

90 -4,9,89 -4,6, 88-3,9, 87 -3,4, 85-2 ,7; favorit95-16 , 94-13, 92
-10,91- 8, 90-7,7 89-7,4; felicia 99-29, 97 -21, 96 -19, 95-16,5.

~~ść ~~~-=~__~~b--_26~,_6_,9_5~-~17_,5~.__~~~~~~__~-==+____~~~~~~______~~--~==~~~~~=-~-------=----------~----~~==~~~~4
jestd

seicento 99 - 18,5; cinquecento: 700 ccm 98 13,95,97 -13,5,96-11,5,95-9,7,94-9-10,939, /900 ccm! 94 - 12 -12,2; uno 97 - 15,8, 96 14,9-16,5,95-14,9,04-13-14,.5 ,93-13,1,90 8,6, 88 - 6,8, 85 - 6,4; bravo 97 - 22,8; brava 96 23,5; tempra 95-15,7; tipo92-12, 91-13,2; punto
99- :6.4, 98-24.8, 97 -21,5,96-19,5-22,5,95- I
21; slena 97 - 22,5.

cinquecento 700J 98 - 14, 97 - 13,
<:inąuet:ento 93·9, 95
96-12-12,2,94-10.92- 8,1; 900: 96 I - 11,6; tipo 91 - 12.
- 14-14,5, 95 - 12.5-13, punto 95 19.7.

80: 84 kombi -30, 92 - 24,5,90 - 16,5-17,5, 89-

AUDI

CEDES

JZza

PEL

80: 91 -16,90 -15,7, 89 -15,6: 100:
90 - 15,5, 88 -12.

18, 88-14,5-150raz/D/-14 , 84/D/-4 ,8, 83/D/-6,2,

I

80: 94 - 35, 93-31, 91- 22, 90-19, 89-17 , 87 -1 5,5, 86 -14,85 -12;
A4:98-67, 96-49, 95-44; 90:91-33,89-23.88-19; A6:98 -90, 96
-55,95 -49; 100: 94 - 39, 93- 34, 91 - 24, 90 - 21 , 88-15,87 -13, 86 11;A8:98-175,97-139,96 - 116.

80: 91 - 19.

81/D/- 5,5; A4: 95 -41,5-48,96 quatro- 56,5; 100:
91 - 26,8.
2000: 68- 2.
190E: 92 - 40; 2000; 92 - 42, 86 20; 2500: 89- 30; 3000: 92 - 53. 88 - I
33,5; lOOE: 90 - 28.
I

190E: 93 - 37,S, 92·33, 90 - 26, 89 - 22,88·20,86 -16,585 - 15;
1900:93-36,91- 31, 90-23, 89 -21, 87 -18. 86-16;2500:95-66,94
-56,93-49,91-40,90· 34, 89 -30, 88·26, 86-20,85-18; 3000: 98
-125,97 -118, 96-96, 95-83, 93 -50, 92-45, 91-40,89-305,.8723.

91 -11-11,9, 89 -10,8,88 - 9,5, 87 -7,8,86 - 8
oraz kombi -6,9, 83 - 5 oraz /O/ - 5,7; vectra 97 41,9, 96-35,91-16,5, 90-15,3; omega92-19, 91
-16,88-8; astra 99-43, 95-21,6, 94-18.7-20,5
oraz kombi -25,9,93 - 19, 92 - 19,5, 91 kombi 15,8; corsa 97/D/-23,8; ascona 86-6,3; argenta 83
/01 - 3.

astra 94-23,5; corsa 96- 22,S, 8810; omega 97 - 50; vectra 91 - 15, 89
-14.

tigra 98 -44, 97 - 37, 95 -30, 94- 29; corsa 98- 36, 96-22, 95-21 , 93
-16, 92 -14, 91-13, 90 -11,5, 88 -10; kadett 91-17, 90-14, 89-12,5,
88 -lO, 86-8, 85-7,5; astra 99- 31, 97 - 29, 96-24, 95-23, 93 -20, 92
-19, 91 - 16; calibra 97 - 48, 95 - 36, 94 - 31, 93 - 28, 92 - 26,90 - 21;
vectra 98 - 53, 96 -42, 95- 38, 93- 23, 92 - 21, 91-19, 89 -15; omega
98 - 72, 97-66, 96- 56, 94-44,93 - 3D, 92 -23, 90 -18, 89 -15,88 -13,
87 - 11 .

scorpio 87 -/O/-10,5;sierra91-13, 88-11,3-11,6

escort 95-24,3, 90- 13; fiesta 96 21.4; KA: 98-22,8;mondeo93-24;
sierra 92 -19,5,86 - 9,7.

190D: 87 - 19,2-21; 2008: 90 - 26,5; 2000: 9542,5,81 -7,5,80 - 8,9; 220E: 95 - 53; 240D: 839,5,78-7.6:2500:89-30,87 -24;300D: 82-9.5.

l

oraz/O/- 9,9; fiesta 96-23.7,91-10,9,90-10,7,

I 92-13,5,96/0/-7,85-7;focus99-49,2;escort99
- 45,1, 97 -25,8,96-25-26,8, 94-18,9, 93-18,5:
92 -15,4,91-16 oraz/OJ - 15,88 - 10,5, 84 - 6.4,
mondeo 97 kombi - 35 oraz /01- kombi - 45, 94 JO/126; probe 89 - 13

I

golf 97 - 31,5 oraz /O/ kombi - 40,96 - 30,9218,5 oraz VR6: 2,81. - 24; polo 97 - 30,96 10/- 28,5,
94 -16,92-13,5,91-11,5; sirocco 91 -13,3; jetta
90-14,5, 89-13,84-7,8; vento 92-23; passat 93
kombi-27,5, 92/D/- 24,5,91-16, 88-14,8, 87/D/10.5.

-I

clio 95 -16,1, 92 -12,8,91-14; megane 96
, 24,9-27.6: laguna 97 -41; 5: 92-11 ,2, 88-7,5; 11:
I 85-3,7: 19:95-21, 931D/-14,50razcaooo-28, 92
1 -16,7,90-9,5-12.

golf 95 - 26, 91 - 18,5; jetta 92 19,5,87 - 11, passat 95 - 41,S, 9327,9,89-17; polo 97 -28,9, 94-17,8.

106: 98- 23,8, 96-16,5, 94 -14,8; 205: 91 -11,3,
90-8,5, 89-10; 306: 95-21 ,5; 405: 94-19,9, 9114,5, 90 /D/- 14,8; 406: 97 kombi - 46.

I

HCM TO:

97 - 30.

I

Ka 98 - 29,96 - 21; faesta 98 - 30, 97 - 26,95 - 19,94 -16,5, 93-14,
91-12,90-11,88-8,5,87 -S.85-6;escort97 -27,96-24, 95-21,
93-17,92-15,91-13; orion93-21. 92-17,90-13.89-11, 88-9.5,
87-8. 85-6; sierra 93-23, 92 - 18,91-16, 89-13,88-10, 87 -9.S, 86
-8; molldeo99-52, 98-46,96-36,95-30, 94-26.93-22:scorpio .
96 - 54, 95 - 44, 93 - 26, .92 - 20, 90 -17, 89-14,88 -10, 87 -9.

!
1
passat TD: 94 - 31,5.

polo 99 - 32, 97 - 26, 96 - 24,95 - 21, 93 - 15,92 - 13,90 - 11, 8910,5,88-9; golf99 -46, 98 -42, 96 - 33,95 - 27, 94- 24, 92 - 20, 91 18,90 -16,88-12,87 -11 ;jetta 91 -16,5, 90 -15, 89-13,5. 87 -10,
86-9,85-8; passat99 -58, 97 -47, 96 -41 , 94- 3D, 93 - 27, 92- 24,
90 -19, 89-16, 88-14; vento 98 -48, 96- 34, 95-30, 94-27, 92-21.

19: 95-21.4;25~89-7,9-8,7.

rJ

I

l

ł

cinquecento 704: 98 - 18, 96 - 14.95 - 11, 93 - 9, 92 - 8,5, 91 - 8; 899:
98-20,97-16,95-13,.94-12,92-10,5,91·9; uno99-23, 97 -18,
96-16,94-13.93-12,5,91-11,98-7,87 -6.5, 86-6; punto 98-26, .
96 -23, 95-20, 94-17;bravo 98- 33, 97 -28,96-24, brava 99-41 ,
97 - 30, 96 - 26; tipo 95- 18.5, 93 -15.92 -14. 91 -13,89 -11.3, 88lO, 86·8; marea 99·47,98 - 36,96 - 29; tempra 96- 22, 95-18, 9316,92 - 14, 90 -12.5, 89 -11; croma 96 - 27, 94-19, 93-17. 91 -14,90
- 13, 89 - 11, 87 - 9,3.

205: 94 -14,3, 89 - 8,2; 405: 98 IC/36; 406: 98 - 36, 94 - 33,5; 605: 9021,9.

5: 93-13,92-12.5. 90-10, 89~9.88-8,5, 86-6,5; łwingo98-28.96
-21.95-19,94-17, 93 -15;cJlo99-32, 98-28,97 -24. 95~1a , 9416,93·15,91 -12; 19: 96· 2ą, 9S- 24,93 -17,92- 14,91 -13,89.
11,5,88-11; megane99-39, 97 -33, 96-27;21;95-28, 94-23, 92.19,91-16,90-14,88-10,5,87 -9; laguna98-43, 97-38, 95-29,94
- 25: safrane 96 - 40, 95 - 36, 93 - 27,
106: 98 - 23,96-17,95-16,94-15,5,93-14; 205: 94-17, 92 -12,5,
91-11 , 90-9, 88 - 7.5, 86-6; 306: 98- 31 , 97 -25, 95-23, 94 -19, 93 16,92 -15; 405: 96 - 23, 95-21, 94 -17, 92 -15, 5, 91-14,89 -11, 88
-10, 87 - 9; 406: 98 - 47,96 - 38, 95 - 34; 60S: 98 - 72, 97 - 59, 96 - 48,
94 - 29, 93 - 21 , 91 - 18, 90 - 16, 89 - 15.

SPORł .
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JEŻYK DLA

Starachowicka Liga Koszykówki dziewcząt zakończona
W piątek odbyło się uroczyste
zakończenie Starachowickiej Ligi

Koszykówki dziewcząt, prowadzonej przez Starachowickie Towarzystwo Koszykówki pod patronatem .Echa Dnia". W rozgrywkach, prowadzonych dwóch kategoriach wiekowych, uczestniczyło
osiem szkolnych drużyn. Najlepszą zawodniczką Ligi zostala
Kasia Oleksińska, która otrzymała

upominek od ,Echa Dnia" - firmowego jeżyka.
Inicjatorem powołania Ligi był
dyrektor STK Janusz Serek, który
uważa pierwszą edycję rozgrywek
za bardzo udaną.
- Glównym celem tych rozgrywek, oprócz dostarczenia dziewczętom sportowej zabawy, było
wyselekcjonowanie najbardziej
utalentowanych zawodniczek. I to

SI

zadanie Liga spełniła , bo okazało
się, że niektóre dziewczęta sporo
już potrafią i są wspaniałym narybkiem dla naszego klubu. Najskuteczniejsza, a zarazem najlepsza
zawodniczka turnieju, Kasia Oleksińska pokazała spore już umiejęt
ności i zapowiada się na dużej klasy zawodniczkę. Podobnie zaprezentowało się kilkanaście innych
dziewcząt. Szkoda że w rozgrywkach wystartowało tak mało drużyn , ale mam nadzieję, że w drugiej edycji obsada będzie już
znacznie lepsza. W każdym razie
Liga okazała się trafionym pomysłem i dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsię
wzięciu . Przede wszystkim dyrekcji LO nr 2, gdzie rozgrywane były
wszystkie mecze i Mariuszowi Majewskiemu, który społecznie sę
dziował wszystkie spotkania oraz
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grywki, spotkaniach
spodzianek. W
główne faworytki,
z SP 10, pokonał
smicznej" szkoły,

a
ze

,Szczęśliwą

1

ńcowej

, Kometa', przed _ U,C''''\'''d~
mi', , Planetą' i .~zcz~~sli'll
W grupie żaczek wyg
. częta z SP 11, przed
12. Oprócz Kasi Olek!:iri.l-II.
różnione zostały Ola ;:;,p.alllo:di
sia Ślązak w grupie
oraz Anna Sadrak,
Gałek , Lucyna Garbacz " b---:o:-,!II
żaczek .
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"Brą~" wate.-polistó
Brązowy medal mistrzostw
Polski juniorów starszych wywalczyli w Gorzowie waterpoliś
ci KSZO Ostrowiec.
Podopieczni Mariusza Staweckiego pokonali Arkonię Szczecin
7:3 i ŁSTW Łódź 5:2 oraz przegrali z MKP Gorzów 4:6 I WTS Bytom
3:7. Ostatecznie z dorobkiem 4
punktów i stosunkiem bramek
19:18 zajęli trzecie miejsce. Tytuł
mistrza Polski z kompletem zwycięstw wywalczyli waterpoliści
MKPGorzów.
Ostrowiecki zespół grał w Gorzowie w następującym składzie: Michał Maj (bramkarz), Michał Twardowski 9, Łukasz Parcheta 3, Pa-

weł

Polit 2, Grzegorz
2, Jakub Szymański 2,
1, Karol Grabowiec,
kowski, Łukasz
Haraźny, Damian
Gałązkiewicz .

- Na poprzednich
Polski nasi juniorzy
piąte miejsce, teraz
my .brąz·, więc jest się
cieszyć. Co niezwykle
mieliśmy najm/odszy
tycznie wszyscy
za rok u'<·u ....,~~~~.v
szymi i mam
tytuł mistrzowski riusz Stawecki, trener

Symultana
na placu

,..,

Wojciech Moranda zastanawia się nad kolejnym
partii z 91-letnim Edwardem Szymański.
W sobotę z inicjatywy Lucjana
Samsona odbyła się na placu
Wolności w Kielcach niecodzienna symultana szachowa z
udziałem Wojciecha Morandy,
wicemistrza Polski do lat 12 w
szachach. Podopieczny trenera
Samsona wygrał zawody 24:2,5.
- Do symultany zgłosiło się 27 zawodników, a więc o dwóch więcej
niż jest ogólnie przyjęte . Postanowiłem jednak dopuścić wszystkich
do gry, bo przecież nie wynik sportowy był tu najważniejszy. Wojtek
dwie partie przegrał - z Adamem
Plicnerem i Dominikiem Łutczykiem .
z Łącznej oraz jedną zremisował ze

DO.SUll/11f.

swoim klubowym kolegą
Zbigniewem Drogoszem.
wostką jest fakt, że w
wziął udział jeden z
szachistów w Europie
Szymański z Kielc, który
lat imponuje świetną
nił się bardzo dzielnie,
nie przegrał z Wojtkiem
Lucjan Samson,
sędzia

Szachy na ':'Wi<>7Vm
oryginalny pomysł i
ba, że wzbudziły
wanie. Otwarcia c;;vrnu,,,"","
nała Maria Zuba,
świętokrzyski .
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