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każdego sprzedanego kilograma 
krownie dokładają kilkadziesiąt groszy 

lALA 
"'AS"'ROFA 

od 22,50 zł/m2 
blaQy Inpuawe, płukit powlekue 
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SY MY RYNNOWE, OKNA JAXRO' 
FOLIE DACHOWE 

"POLONICA" Kielce 
Id. T~ Id 36/-/14' 

Wakacje 
pod PALM-ami 

_w restauracji PATIO 
Śro~ 18--22"" 

16 wyjątkowych dńnków 
po promocyjnych cenach 

ezw.rtki 18"-22"" 
specjalne zestawy dań z gnUa 

przy muzyce biesiadnej 
Piątki 20--23-

_ muzyka taneczna .na żywo' 

RElTAURACJA 
PATIO 

Exbud c:.-otnIn EIIzr-.. 
1.A. .......,~JA"a.mMllb 
lrIII. ...... ,~ ...... Jl.a.4łO 

Szlachetny smak od 1747 r. 

- Sytuacja przypomina trochę 
błędne koło . Wiadomo, że po wej
ściu Polski do Unii Europejskiej 
dostaniemy jakiś kontyngent okre
ślający ilość cukru, którą możemy 
wyprodukować. Żeby mieć lepszą 
pozycję, cukrownie same wywal
czyły w Ministerstwie Rolnictwa 
większe limity produkcji niż są w 
stanie sprzedać. Wszyscy 
dopłacają, ale nikt nie chce zmnie
jszyć produkcji , bo nie wykorzysta
ny limit przepada i w przyszłym ro
ku. Wszyscy więc produkują na 
potęgę. Pieniądze na dotowanie 
nieopłacalnej produkcji pożyczają 
z banków. Potem nie mają z czego 
oddać, więc banki rekwirują cukier 
i same go sprzedają po jak najniż
szej cenie, żeby odzyskać dlug. A 
to z kolei obniża ceny cukru i 
zadłużone cukrownie wpędza w 
jeszcze większe klopoty - wyjaśnia 
Janusz Ziętek, prezes Cukrowni 
.Łubna· SA w Kazimierzy Wielkiej . 

- Zlą sytuację pogarsza import ta
niego cukru od południowych 

sąsiadów i wyprzedaż jego zapa
sów przez Agencję Rynku Rolne
go. Obecne ceny to katastrofa dla 
tej branży - dodaje Bolesław Smyl, 
prezes Cukrowni "Częstocice" z 
Ostrowca Świętokrzyskiego. 

W najgorszej sytuacji ekonomicz
nej są dwa holdingi cukrownicze -
śląski i lubelsko-malopolski, do któ
rego należą m.in. .Częstocice·. 

.Łubna" SA jest spokojna o swoją 
przyszIość, bo jej strategiCZ/1ym in
westorem został niemiecki koncern 
.Sudzucker", który ma w Polsce i in
nych krajach Europy Środkowej I 
Wschodniej kilka cukrowni. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

- Kiedy pan Zbyszek wy
ciągnął przed siebie ręce, na 
karku poczułem mrowienie i 
dziwne ciepło. Po chwili wy
dawało mi się, jakby ktoś roz
palił ognisko na moich pie
cach. Nagle ból w kręgosłupie 
ustał - relacjonował Marcin, 
przykuty od pięciu lat do 
inwalidzkiego wózka. - W no
gach coś zaczęło mi promie
niować - tłumacz.yła starusz
ka ze zwyrodnieniem stawów. 
W piątek blisko półtora ty
siąca chorych i cierpiących 
przyjechało do hali widowi
skowo-sportowej przy ulicy 
Żytniej w Kielcach na spotka
nie ze Zbyszkiem Nowakiem, 
jednym z polskich uznanych 
energoterapeutów. 

Fatum 
nad 

Czym} ty sir. " 

prowadzi nabór na rok akademicki 1999 na kierunki 

• ekonomia 
• politologia 

TRZYLETNIE STUDIA DZIENNE 
(miesięczny koszt nauki: 250 zł) 

TRZYLETNIE STUDIA ZAOCZNE 
(miesięczny koszt nauki: 160 zł) 

(Opłaty za studia takie same jak w bieżącym roku 
akademickim). 

Informacje i zapisy: Kielce, ul. Mielczarskiego 51, 
tel. 345-69-19, 345-65-85, 345-75-25 

Ogromna moc 

Bilety na piątkowy seans wy
przedano już na początku tygodnia. 
Nie wszystkim udalo się je kupić. Mi
mo to, przyszli przed halę. - Miesięcz
nie wydaję na lekarstwa tyte pienię
dzy, że ledwo starcza mi na życie do 
pierwszego. Nie stać mnie na bilet 
Ale pan Nowak ma ogromną moc. 
Może gdy będę w pobłiżl.l budynku, 
gdzie leczy, mnie też pomoże - wzDy
chała staruszka cierpicp na nied<r 
tlenienie serca. Organizator seansu 
okazał się wspaniałomyślny - po 
kwadransie wpuścił do środka osoby 
bez biletów. Podziękowali mu ze łza
mi w oczach i czym prędzej udali się 
do hali, która dosłownie pękała w 
szwach. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 2 

Nie zabrakło Chorągwi Sandomierskiej 

NASI RYCERZE WALCZYLI 
POD GRUNWALDEM 

Mimo przedbitewnych zapo
wiedzi , Krzy tacy nie zdołali po
konać wojsk polskich na polach 
grunwaldzkich. W inscenizacji 

bitwy sprzed 589 lat w sobotnie 
popołudnie uczestniczyło ok. 
700 rycerzy, obejrzało ją ponad 
40 tys. osób. Na polach Grunwa-

łdu walczyli też rycerze z Sando
mierza. 

Czytaj na str. 5 

Fol. PAP/CAF 



STRONA 2 

Temat dnia: 
Obradujące w piątek Prezy

dium Polskiego Związku Piłki 

Nożnej zadecydowało, że eli
minacyjny mecz mistrzostw Eu
ropy Polska - Anglia (8 września) 
odbędzie się na boisku Legii Wa
rszawa, a nie jak wcześniej pla
nowano na stadionie Śląskim w 
Chorzowie_ Czy słusznie zmie
niono miejsce rozegrania tego 
arcyważnego dla biało-czerwo
nych spotkania? 

Mirosław Budka, piłkarz KSZO 
Ostrowiec: - Dobrze się stało, że 

PZPN poszedł na rękę piłkarzom i prze
niósł mecz do Warszawy. Stadion Legii 
ma specyficzną. bardzo przyjazną dla 
naszej reprezentacji atmosferę i co naj
ważniejsze, jest szczęśliwy dla biało
czerwonych. Polscy piłkarze w pod
świadomości mają zakodowane, że do
brze im się tam gra, że mają passę zwy
cięstw i ten aspekt psychologiczny bę
dzie niezwykle ważny. Stadion Śląski 
mógłby wprawdzie pomieścić więcej ki
biców, ale myślę, że ci, którzy zasiądą 
na trybunach Legii, żywiołowym dopin
giem przez 90 minut będą zagrzewać 
swoich pHkarzy do walki. Idorl 

Fot. P. Mazur 

Edward Klejndinst (asystent trene
ra pierwszej reprezentacji Polski Ja
nusza Wójcika): - W ostatnich dniach 
temat ten był tak szeroko komentowa
n}l, że wszystkie za i przeciw opinii pub
licznej wydają się doskonale znane. 
Przypomnę, że decyzja władz związku 
wychodzi naprzeciw pilkarzom, jak i 
sztabowi szkoleniowców. Chcieliśmy 

grać w Warszawie, więc gramy. W ta
kim przypadku nie jest bowiem ważny 
stan techniczny, lic:złJa miejsca na try
bunach czy wiele innych czynników. Za 
to należą się szczególne podziękowa
nia działaczom, którzy uwzględnili na
sze opinie. Chcę dodać, że mecz z An
grą będzie mial bardzo ważne znacze
nie dla przyszIości polskiej pHki nożnej , 
dlatego najważniejszy jest jego wynik. 
Liczymy również na wspaniały doping 
warszawskiej publiczności. Imonl 

Fol. P. Dziewic 

Adam Mażysz, drugi trener piłkarzy 
Siarki Tarnobrzeg: - Moim zdaniem, 
nie po lo stadion w Chorzowie został 
wyremontowany lak wielkimi nakladami 
firIarlsoNymi, by leraz stał pusty. Uwa
:!aro, że reprezentacja powinna grać w 
Chorzowie a tamtejszy stadion winien 
być narodoWym. Zbyt szybko niektórzy 
ludzie związani z futbolem zapomnieli o 
śIąskm ..gigancie", na którym odnosili
śmy tyle sukcesów. Stadion przy 
Łazienkowskiej w WarS'Z4Wie zapełnia 
się przy okazji spotkań ligowych, ten w 
Chorzowie stoi natomiast ciągle pusty. 
Tak nie powinno byt. /PISZ! 

WIADOMOŚCI LOKALNE 19 lipca 1999 r. 

PO NADZIEJ~, PO ZDROWIE 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

Wszystkie sektory, krzesełka 
ustawione na parkiecie były zaję
te . Niepełnosprawni na wózkach 
ustawili się pod samą sceną. Na 
spotkanie przyszło blisko półtora 
tysiąca osób. Nie tylko mieszkań
ców Kielc i okolic. Przyjechali 
również chorzy znajdalszych 
zakątków Polski. W rękach kur
czowo ściskali butelki z wodą. Na 
nich nakleili karteczki ze swymi 
imionami, nazwiskami i dolegli
wościami. Z nadzieją i łzami 
wzruszenia w oczach czekali na 
pojawienie się uzdrowiciela. 

By pomóc 

Przywitali go oklaskami. Zby
szek Nowak uścisnął dłonie 
siedzących w pierwszym rzę

dzie. - Witam państwa bardzo 
serdecznie . Jestem tu po to, by 

państwu pomóc - oświadczył nie 
przestając ani na moment się 
uśmiechać . - Teraz pewnie zada
jecie sobie w duchu pytanie, czy 
aby na pewno wam pomogę . Od
powiadam bez wahania: tak. 
Usprawnię wasze organizmy za: 
równo pod względem fizycznym, 
jak i psychicznym. Nie zniszczę 
choroby ot tak, jąk ogień trawi 
drewno! Ja tylko spowoduję, że 

wasz organizm sam zniszczy 
schorzenie. Wzmacniam 
waszą własną broń. A macie ją 
dopóty, dopóki żyjecie, oddy
chacie, dopóki pracują wasze 
serca i mózgi. Mówi się, że me
dycyna nie wierzy w cuda, ale je 
notuje. Cuda się zdarzają, wie
rzcie! Cudowny jest sam 
człowiek, jego budowa, myśli, 
osiągnięcia, więc jak nie wie
rzyć w cuda? - powiedział ci
chym, ciepłym głosem . 

I podkreślił: - Proces zdrowienia 
przebiega dwutorowo. Na jed
nym torze lekarz, na drugim - ja. 
Nigdy ode mnie nie usłyszycie , 

że chorobę biorę tylko na siebie. 
Drodzy państwo , od początku za
jmowania się ludżmi współpracu
ję z medycyną klasyczną. Zdro
wie jest zbyt cennym darem, by 
polegać tylko na jednej meto
dzie. 

Przytula i grzeje 

Z głośników popłynęła muzyka 
Jeana-Michela Jarre'a. - Słyszycie 
państwo? Poczuliście, jak od razu 
zmienił się nastrój w tym surowym 
pomieszczeniu? Czy nie łatwiej 
przychodzi wam koncentracja? 
Czy nie przestaliście myśleć o co
dziennych kłopotach? - spytał , a 
odpowiedziała mu cisza. Uczest
nicy seansu przymknęli powieki. -
Czujecie, jak muzyka przytula was 
i grzeje. Wasze uczucia zabar
wiają się nadzwyczajnie. Stajecie 
się inni. Lepsi. Piękniejsi. Po pro
stu normalni. Za chwilę przestanę 
mówić i rozpocznę przekaz ener
getyczny. Proszę wyciągnąć 
dłonie, pomyśleć o czymś przyje
mnym, wsłuchać się w brzmienie 

Zdjęcia G. Romallski muzyki. Im bardziej pozytywnie 

Nowe ostrzejsze zasady 

Zwolnienia pod kontrolą 
Rozmowa z Jerzym Dałką, dyrektorem kieleckiego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

.. 25 czerwca Sejm uchwalił 
ustawę o świadczeniach pienię
żnych z ubezpieczeń społecz
nych w razie choroby i macie
rzyństwa. Większość przepisów 
wchodzi w życie na początku 
września, ale zmiany dotyczące 
wydawania zwolnień lekarskich 
i kontroli chorych przez lekarzy 
orzeczników ZUS będą obo
wiązywać już od 26 lipca. Jakie 
są najważniejsze zmiany w tej 
dziedzinie? 

- Lekarz będzie wydawał zwol
nienia w trzech egzemplarzach. 
Jeden prześle w ciągu siedmiu 
dni do ZUS, drugi otrzyma ubez
pieczony, który również w ciągu 
tygodnia powinien druk ten do
starczyć do zakładu pracy. Jeśli 
tego nie zrobi, zasiłek od ósmego 
dnia choroby ulega obniżeniu o 
jedną czwartą. Trzeci egzemp
larz zwolnienia lekarz powinien 
przechowywać u siebie przez 
trzy lata. . 

.. Czy wszyscy lekarze będą 
mogli wydawać zwolnienia? 

- Do ich wydawania będą mieli 
prawo tylko lekarze upoważnieni 
przez ZUS. Wcześniej będą oni 
musieli złożyć pisemne oświad
czenie, że zobowiązują się do 
przestrzegania zasad o czasowej 
niezdolności do pracy. W okresie 
przejściowym, czyli do końca 

września, będą honorowane zwol
nienia lekarzy bez tych uprawnień . 

.. Jakie konsekwencje grożą le
karzowi, który na przykład wy
dał zwolnienie bez badania pa
cjenta? 

- W takiej sytuacji ZUS będzie 
mógł cofnąć to upoważnienie. Po
dobnie będzie w przypadkach, gdy 
rozpoznanie nie będzie pra
widłowo udokumentowane oraz 
gdy lekarz nie zachowa 7-dniowe
go terminu przesylania do nas 
zwolnień lub wypełni je z-b/ędami 
formalnymi. 

.. Jakie uprawnienia będą mieli 
lekarze orzecznicy ZUS? 

- To oni będą kontrolować pra
widłowość wydawania zwolnień 
lekarskich. Nowościąjest to, że le
karze ci będą mogli przeprowadzić 
badanie chorego w ZUS i u niego 
w domu, skierować chorego na 
badania specjalistyczne oraz 
żądać od lekarza i chorego doku
mentacji medycznej i informacji. 
Taka kontrola będzie mogła być 
również przeprowadzona na wnio
sek pracodawcy. Dotychczas le
karze kontrolujący mogli jedynie 
sprawdzać dokumenty. 

.. Zmiany dotyczą również 

okresu wyczekiwania na zasiłek 
chorobowy? 

- Aby go otrzymać, należy posia
dać minimum 30 dni obowiązko-

wego, nieprzerwanego ubezpie
czenia chorobowego (dotyczy to 
głównie pracowników) albo 180 
dni ubezpieczenia dobrowolnego 
(w przypadku osób prowadzących 
działalność gospodarczą) . 
Wyjątek od tych przepisów stano
wią absolwenci (jeśli w ciągu 

trzech miesięcy od ukończenia 
szkoły podejmą pracę), ubezpie
czeni obowiązkowo ponad 10 lat i 
osoby niezdolne do pracy na sku
tek wypadku w drodze do lub z 
pracy. 

.. Nowa ustawa ogranicza rów
nież wypłaty zasiłków po usta
niu zatrudnienia. Kiedy będzie 
on przysługiwał? 

- Zasiłek ten będzie przysługiwał, 
gdy choroba powstanie w ciągu 14 
dni od zakończenia pracy (dotych
czas było to 30 dni), a jeśli jest to 
choroba zakaźna , w ciągu 3 mie
sięcy. Zasiłek po ustaniu zatrud
nienia będzie przyslugiwał oso
bom uprawnionym do emerytury i 
renty oraz tym, którzy podjęli 
działalność zarobkową. Ważną 
zmianą jest również to, że zalicza
nie okresów zasiłkowych spowo
dowanych tą samą chorobą bę
dzie dokonywane, jeśli przerwa od 
poprzedniego zwolnienia nie jest 
dłuższa niż 60 dni (wcześniej było 
30 dni). O przedłużaniu okresu za
siłkowego powyżej 6 miesięcy bę
dzie decydował nie lekarz leczący, 
lecz lekarz orzecznik ZUS. 

Agata NIEBUDEK 

pomyślicie, tym większa popłynie 
energia - oświadczył i wyciągnął 
przed siebie dłonie. Chorzy zrobili 
to samo. Po minucie zbliżyli je do 
siebie, dotknęli klatek piersiowych 
i wykonali ruch jakby chcieli coś z 
siebie strzepnąć. Potem wszyscy 
zaczęli klaskać . Zbyszek Nowak 
polecił, by znów przymknęli oczy i 
dotknęli miejsc, gdzie odczuwają 
ból. Matka wtuliła w ramiona głów
kę siedmioletniej córeczki przyku
tej do inwalidzkiego wózka. Dzie
wczyna przytuliła swego towarzy
sza poruszającego się o kulach. 
Mężczyzna położył dłonie na brzu
chu kobiety. Oboje od pięciu lat 
pragną dziecka. Staruszka splotła 
powykręcane przez artretyzm rę
ce. Nowak wyciągnąl przed siebie 
dłonie i wodził nimi po widowni. -
Zamykamy oczy ... Oczy mamy za-

mknięte ... - powtarzał spokojnym 
tonem. Policzył do trzech i chorzy 
otworzyli oczy. Seans dobiegł koń
ca. 

Ból ustał 

- Kiedy pan Zbyszek wyciągnął 
dłonie, na karku poczułem mro
wienie i pieczenie. Potem zda
wało mi się , jakby na moich pie
cach ktoś rozpalił ognisko. Ból 
kręgosłupa ustał - relacjonował 
po spotkaniu Marcin, przykuty od 
pięciu lat do inwalidzkiego wóz
ka . - W nogach coś zaczęło pro-

mieniować - tłumaczyła starusz
ka cierpiąca na zwyrodnienie sta
wów. - Przyjechaliśmy aż z Rze
szowa - opowiadało młode 
małżeństwo . - Nasz synek uro
dził się z porażeniem mózgo
wym. Lekarze już dawno spisali 
go na straty. Poradzili , byśmy na
uczyli się żyć z jego chorobą. Ale 
nie poddaliśmy się . Bez przerwy 
szukamy pomocy u bioenergo
terapeutów w całej Polsce. Kiedy 
dowiedzieliśmy, że pan Zbyszek 
będzie Kielcach, nie zastanawia
liśmy się ani minuty. Przyjechali
śmy tu po nadzieję i zdrowie. 
Oczywiście , że nie nastąpiła 

natychmiastowa poprawa. Jed
nak w trakcie seansu stało się 
coś niezwykłego . Kiedy pan Zby
szek zaczął przekaz, Tomuś s ię 
roześmiał. 10 coś pięknego. Już 

zapomnieliśmy, jak brzmi śmiech 
naszego synka - mówili rozpro
mienieni. 

Moje powołanie 

Zbyszek Nowak słuchał tych 
wyjaśnień z uśmiechem . Na jego 
twarzy nie było ani śladu zmęcze

nia. - Mam się czuć znużony? Na
wet nie dopuszczam do siebie ta
kich myśli. To nieistotne. Liczy 
się tylko jedno, że mogłem po· 
móc innym. Pomagać innym to 
moje powołanie - podkreślił. 

Magdalena PORWET 

Biala katastrofa 
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 

Jest też głównym udziałowcem 
niemieckiego producenta lodów 
.Schoeller" . 

Jak długo cukrownie będą 
dopłacać do produkowanego 
przez siebie cukru i czy widzą w 
łym jakiś sens? 

- Po pierwsze kontyngenty unij
ne. Mamy w tej chwili w Polsce 200 
tysięcy ton nadprodukcji, ale być 
może to pozwoli potem wytargo
wać nam większe limity, gdy wej
dziemy do strefy euro. Poza tym 
cukier kiedyś na pewno podrożeje. 
W krajach Unii branża cukrowni-

cza jest najbardziej dochodowa w 
całym rolnictwie i to zarówno dla 
producentów burakó\\" jak i dla sa
mych cukrowni, W Polsce też na
dejdzie czas, kiedy-ten artykuł za
cznie nagle drożeć tak, jak teraz 
dzieje się to z paliwami. Na to łiczą 
zagraniczni inwestorzy, którzy te
raz kupują polskie cukroWnie i 
dopłacają do produkcji, ale kiedyś 
im się to zwróci - uważa prezes 
Ziętek z "Łubnej". 

A na razie z taniego cukru cieszą 
się amatorzy domowych przetwo
rów i wszelkich słodkich łakoci. 

Jarosław PANEK 
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Poseł nie może być radnym i odwrotnie 
Bez listy krajowej 

rdynacja W projekcie 
Według ordynacji wyborczej za-

"rODorloVl/a",ei przez SLD, woje
świętokrzyskie w parta
roku 2001 reprezento-

13 posłów i 5 senatorów.
marszałek zechciał roz

prace nad projektem 
zło;Łonym przez lewicę, to pozo

byłyby nie potrzeb
jego bazie, po konsulta

forum Sejmu, można 
kompromis wśród wszy

ugrupowań politycznych -
poseł Henryk Długosz. Po

Grzegorz Walendzik 
SLD nie ma patentu na 

ni",,,ml/lnc)si:. a projekt SLD wy-
.. nieszczególny" • 

chce zniesienia listy 
. i zakazu łączenia manda

czy senatora z funkcją 
na wszystkich trzech 

.szc:zetlla<;h samorządowych . 
do Sejmu wybory 

nrononr.iorlalnle w 52 okręgach od 5-
2-nlan,dallowvch. W wojew6-

_rł7ł1Ni" świętokrzyskim wybieraliby-
3 posłów w 2 okręgach. W 

_'~I",w<:;",m stanowiącym powiaty: 
• :staSizO\lvsKi, ostrowiecki, opatowski, 

skarżyski, starachowicki i sando
mierski - pięciu posłów i w drugim, 
złożonym z powiatów kieleckiego 
ziemskiego i grodzkiego, buskiego, 
kazimierzowskiego, pińczowskie
go, wloszczowskiego, jędrzejo
wskiego i koneckiego - ośmiu. 

Do Senatu lewica proponuje wy
bory większościowe w 52 jedno
mandatO\iVych okręgach, natomiast 
pozostałych 48 na zasadzie propo
rcjonalnej z list wojewódzkich. 
Posłowie lewicy chcą zniesienia 

listy krajowej, a w zamian pozosta-

wienia 15 proc. miejsc, tj. 69 man
datów do podziału między te ugru
powania, które okażą się w 
przyszłym parlamencie najsilniej
sze. Rozdział mandatów następo
wałby jednak nie z klucza partyjne
go, jak dotychczas, lecz według li
czby uzyskanych głosów. Zapo
biegłoby to śmiesznym sytuacjom, 
gdy w Sejmie zasiadają posłowie , 
których poparło zaledwie 300-400 
wyborców, natomiast odpadają ci 
z list okręgowych, którzy uzyskali 
po kilka tysięcy głosów. 

Zdaniem posła Długosza , projekt 
ordynacji przygotowany przez 
SLD jest optymalny. - Jeśli mar
szałek zechciałby uruchomić tryb 
prac nad ustawą, to czekanie na 
projekt UW czy AWS byłoby zbęd
ne. Jestem przekonany, że 

udałoby się wypracować kompro
mis między ugrupowaniami polity
cznymi na bazie naszego projektu. 

- Mówienie, że nasza propozycja 
fęworyzuje duże partie, jest błędne 
- dodaje poseł Zdzisław Kałamaga. 
- Ona daje szanse wszystkim, tak-
że PSL, UW i innym. Naszym zda
niem, nie należy ograniczać repre
zentatywności parlamentu. 

AWS zapowiada, że wkrótce 
wniesie do laski marszałkowskiej 
własny projekt ordynacji wybor
czej. - Każde ugrupowanie ma do 
tego prawo, zapewne jesienią roz
poczniemy prace nad ordynacją i 
na ich podstawie wypracujemy 
konsensus - uważa Grzegorz Wa
lendzik, poseł AWS. - Lewica nie 
ma patentu na nieomylność, 

przeglądałem ich projekt, wydaje 
mi się nieszczególny. 

Magdałena FUDALA 

Ścięte makówki w małym "fiacie" 

WIADOMOŚCI LOKALNE. WAKACJE 

Fot. G. Roma1lski 
Spotkanie w świętokrzyskiej .. S". 

Nie mają tradycji wolnych związków 

Lilewski Krzaklewski 
- Chcemy się od was uczyć, a u 

nas nie ma tradycji wolnych 
związków zawodowych - mó
wiła w piątek w Kielcach prezy
dent Ałdona Balsiene z Lite
wskiego Związku Robotników 
podczas konferencji prasowej. 
Szef świętokrzyskiej .. Solidar
ności" nazwał ją litewskim Krza
klewskim. 

Delegacja krajowych władz Lite
wskiego Związku Robotników go
ściła w Kielcach na zaproszenie 
przewodniczącego .Solidarności· 
Waldemara Bartosza. Współpra
ca między polskimi a litewskimi 
związkowcami trwa już od 1991 
roku. Naszych sąsiadów intere
sują przede wszystkim sprawy so
cjalne, problemy związane ze 
zwolnieniami grupowymi i wcześ
niejsze emerytury. Tego właśnie 

chcą się nauczyć od świętokrzy
skich związkowców. 

- Śledzimy, jak przebiegają u was 
nefom1y i jak układa się współpraca 
między związkami zawodowymi, 
rządem i samorządami. Na Litwie, 
kiedy związkowiec zostaje polity
kiem, zapomina o swoich korze
niach - ubolewała prezydent Balsie
ne. - U was to się nie zdarza. Naj
bandziej jednak zaskoczyły mnie 
bandzo dobre stosunki między Ko
ściołem a związkami zawodO\iVymi. 
Czasami księża przychodzą na ze
brania. Na Litwie nie ma takiego 
zwyczaju - dodała. /DOKl ."'--~KPOL . 
ZAPRASZA 
OKNA I DRZWł 

L.ETK!J't 
"r'R01lWJ OCU-.:ot 

AD PODZIW SPOKOJNIE OKNA 
DREWNIANE 

Kilkanaście niegroźnych wy
padków, pobicia, nielegalne 
uprawy maku i drobne przestę
pcze incydenty plus pół litra bi
mbru to plon minionego we
ekendu, o którym policjanci mó
wią, że był w miarę spokojny. 

W minioną sobotę na ul. 

OKUCIA 
OBWIEDNIOWE ROTO 

145 147 500 ł tt . _. .. 
~ STOLARKA 
wOŁoMiN~ 

• WY IEZ 1YwrOW NA MlEJSOJ 
• wc&! t EMEIYO ~ WAT Z OGtOSZfIIlfM 
• TlAIMlrr IEZPWIIY NA lIlfNtE (1I1lC) 

DO 50 lM PlZY WlĘlSZYOI lAlUPAOI 
• IIOIf1Al lAlU"OIlYOI OllEN t DIZW1 

~ ~AKPOi:": 

Szydłowieckiej w Skarżysku kie
rujący "cinquecento" Jakub W. 
POtrącił pięcioletniego Mateusza, 
który nagle wtargnął na jezdnię. W 
podobny sposób pod kola .peugeo
ta" dostała się 12-1etnia Jowita S., 
mieszkająca w podkieleck.im Niesta-

chowie. Do najgnoźniejszego wypa
dku doszło w Gożlicach, gdzie 
jadący "fiatem 126p· Leon G. wymu
sił pierwszeństwo na kierującym .0P
lem astrą·. Sześcioro uczestników 
zdarzenia doznało obrażeń ciała. W 
sobotę policjanci z Buska Zdroju uja
wnili w pomieszczeniach należących 
do Adama J. z Balie sprzęt do produ
kcji alkoholu, wraz z p61łitrówką 

pełną płynu, zapachem przypomi
nającego bimber. Także w sobotę 
podczas rutynowej kontroli małego 
.fiata" stasz.owscy policjanci znaleźli 
w nim świeżo ścięte zielone maków-

ki, spakowanewworekjutowy i torbę 
podróżną. Kierowca auta 31-letni 
Piotr S. i 33-1etni Grzegorz K zostali 
zatrzymani. Tego samego dnia skar
żyscy policjanci ujawnili przy ul. Po
nurego wrak spalonego .fonda sier
ry" skradzionego kilka godzin wcześ
niej. W nocy z soboty na niedzielę w 
miejscowości Szyszczyce (gmina 
Chmielnik) w pobliżu miejscowej dys
koteki, kierowca .ikarusa·, d0-
wożącego na nią rOOdzież zauważył, 
że ktoś przecina opony w aucie. Za
trzymał sprawcę, zamknął go w auto
karze i przekazał policji. /sabal 

Kielte~lewathkiw, ul. Batahonow ChłopskICh 77 
tellfax ~5-71·91 , 345-54·27 

Konskie, ul. Kleletki 3. tel. 372·32·92 
Jędrze)ow, ul. Strazatki 5. lei 386-20-41 

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA 

W KIELCACH 
Prowadzi studia wyższe na kierunkach: 

ZARZĄDZANIE I MARKETING, EKONOMIA, ADMINISTRACJA 
wYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU WYDZIAŁ EKONOMII I ADMINISTRACJI 
tel 368-51-28 
Kierunek: Zarządzanie I Marketing 
Studia dzienne i zaoczne w ~pecialnościach: 
- menadżerska 
- handel zagraniczny 
- zarządzanie jakością 
- turystyka i hotelarstwo 
- zarządzanie w agrobiznesie 

tel 362-60-26 
Kierunek: Ekonomia 
Studia dzienne i zaoczne w specjalnościach: 
- gospodarka regionalna 
- doradztwo podatkowe i finansowe 
- bankowość 
- ubezpieczenia 

Kierunek: Administracja 
Studia dzienne w SPecjalnościach: 
- administracja samorządowa 
- administracja systemami bezpieczeństwa 
- ochrona i ks:zlałtowanie środowiska 
Studia zaoczne w spęcjalnościach: 
- administracja samorządowa 
- ochrona i ks:zlałtowanie środowiska 

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu absolwentów WSH oraz innych uczelni w siedzibie Wyższej Szkoły 

Handrowej.przy ul. Peryferyjnej 15 uruchomiono uzupełniające studia magisterskie prowadzone systemem zaocznym ... 
WSpólnie z Wydziałem Ekonomicznym Politechniki Radomskiej trzysemestralne 
studia uzupełniające magisterskie na kierunku EKONOMIA w następujących 
Specjalnościach: 
- finanse 
· ubezpieczenia 
• ekonomia i organizacja handlu i usług 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 
• rachunkowość 

Wspólnie z Politechniką Rzeszowską na kierunku ZARZĄDZANIE I 
MARKETING w następujących kierunkach dypłomowania: 
- finanse i bankowość 
- strategia marltetingowa 
- zarządzanie przedsiębiorstwem 
- zarządzanie w turystyce 

W porozumieniu ze Szkolą Wyiszą im. Pawła WIodkowica w Plocku na 
kierunku ADMINISTRACJA, specjalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Szczegółowe infonmacje uzyskasz w pokoju 127 lub telefonicznie: 331-74-10, 368-51-29. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, 
ul. Peryferyjna 15, tel. 331-74-10, 368-51-~9, fax 368-51-29, e-mail: info@WSH-Kielce.edu.pl, strona www.wSH-Kielce.edu.pl 
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Lat~z-.-!' Echem II 
/1"'" 

Do wygrania telewizor 
i inne atrakcyjne nagrody 

Bij rekordy razem z "ECHEM"! 
Złowiłeś taaaką rybę? Znalazłeś grzyba-giganta, jak nasi dotych

czasowi śmiałkowie? A może zamierzasz całować się z sympatią 
nieprzerwanie przez kilka godzin? Albo w twojej głowie drzemią inne 
równie zwariowane pomysły? Zgłoś się do oddziałów .Echa Dnia·, 
opowiedz o nich i na oczach naszej komisji przystąp do bicia rekordu 
w wymyślonej dziedzinie. 

Konkurs .Rekord z »Echem«· potrwa do końca wakacji. Najbar
dziej odjazdowe pomysły zostaną nagrodzone. Najlepszy rekordzi
sta otrzyma telewizor. Do wygrania są też inne atrakcyjne nagrody. 

Na zgłoszenia czekamy we wszystkich oddziałach .Echa Dnia". 
/WET/ 

' g 

Szukaj w "Echu" 
Od poniedziałku do czwartku zamieszczamy w "Echu· fragmenty 

powiedzonek, wierszyków, fraszek. Ich pierwszą część usłyszycie 
na antenie Radia .Kielce·, w audycji .Radiostopem na wakacje·, w 
godz. 9-12. Po usłyszeniu tekstu w radiu należy drugą jego część 
odnależć w .Echu· i zadzwonić do radia. Będą nagrody! 
Uzupełnienie hasła na dziś : .... rozumny korzysta z obmowy nie

przyjaciół· . 

Krzyżówka "ECHA" z Radiem "Kielce" 

Od poniedziałku do piątku Radio .Kielce" o godz. 9.45, 10.45 i 
11.45 każdego dnia podawać będzie znaczenie wybranych wyra
zów, z których powstanie krzyżówka na wydrukowanym poniżej 
diagramie. 
Czytając litery z kratek oznaczonych w prawym dolnym rogu od 1 

do 25 otrzymamy rozwiązanie - sentencję Bolesława Prusa. 
Po rozwiązaniu krzyżówki i odczytaniu hasła prosimy wypełnić 

kupon nr 4, nakleić na kartę pocztową i przysłać pod adresem reda
kcji .EO· w Kielcach w tenninie do 27 lipca 1999 r. 
Pomiędzy Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi 

zostaną rozlosowane trzy nagrody niespodzianki. 
Losowanie odbędzie się na antenie Radia .Kielce· w środę, 28 li

pca br. o godz. 10.45, natomiast w czwartkowym wydaniu .EO· 
opublikujemy listę nagrodzonych. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

KUPON NR4 

RozwIy.onIe:====--========= ..-.:_-----_._-----------_. 
Adres: 

RADIOSTOPEM NA WAKACJE 
~. 

-.: --...-
• NOWA SŁUPIA -

Swłfty Krzy! ~Ow 
19.07·25.07.99 r. 
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Zaginął syn zamordowanego prezydenta Podejrzany o śmiertelny wypadek w Łodzi zatrzymany 

KLĄTWA NAD RODEM RYSOPIS 
KENNEDYCH? 
Amerykańska straż przybrzeż

na ogłosiła wczoraj, że odna
lazła szczątki zaginionego w 
piątek samolotu Johna F. 
Kennedy'ego Jr., ale ciągle nie 
natrafiła na ślad pasażerów ma
szyny. 

przyjażniony z rodziną Kennedych 
i wielokrotnie bywa w ich po
siadłości w Martha's Vineyard. Oj
ciec zaginionego, prezydent J.F. 
Kennedy, był jego ideałem i wzo
rem. 

SI~ ZGADZA 
- Nie odnależliśmy żadnych śla

dów pasażerów - powiedzial oficer 
amerykańskiej straży przybrzeż

nej John Fitzgerald, gdy zamykali
smy dzisiejsze wydanie .Echa·. 

Jednosilnikowy samolot piloto
wany przez syna zamordowanego 
prezydenta J.F. Kennedy'ego Jr. 
zniknął w morzu w piątek wieczo
rem w drodze do New Jersey na 
wyspie Martha's Vineyard. Na 
pokładzie znajdowały się również 
żona Kennedy'ego Carolyn Bes
sette i jej siostra Lauren. 

Poszukiwania samolotu i jego 
pasażerów, prowadzone przez lot
nictwo, zostały przerwane w sobo
tę póżną nocą i wznowione wczo
raj o świcie (czasu miejscowego, 
około południa czasu warsza
wskiego). 

Jak poinformował oficer straży 
przybrzeżnej, w poszukiwaniach 
uczestniczą cztery statki , w tym 
łódż oceanograficzna, wyposażo
na w specjalne radary. Statki te 
przez całą noc przeszukiwały stre
fę wokół południowo-zachodniego 
wybrzeża wyspy, gdzie w sobotę 
znaleziono szczątki samolotu i ba
gaże pasażerów. 

Rzecznik ekipy, poszukującej za
ginionego samolotu z J.F. Kenne
dym Jr. i jego rodziną na pokłatlzie, 
potwierdził w sobotę po południu, 
że na brzegu Atlantyku znaleziono 
przedmioty z samolotu, m.in. waliz
kę lecącej z nim szwagierki 
Kennedy'ego - Lauren Bessette. 

Admirał Richard Larrabee po
wiedział na konferencji prasowej, 
że oprócz walizki z metką Besset
te, znaleziono też inne rzeczy z sa
molotu, m.in. fragment zagłówka 
lotniczego i tapicerki. 

Poszukiwania koncentrowały się 
na obszarze w odległości około 25 

Prasa światowa poświęciła w 
niedzielę sporo miejsca katastro
fie samolotu, którym leciał John F. 
Kennedy Jr. z żoną Carolyn Bes
sette-Kennedy i szwagierką Lau
ren Bessette. 

.Niewytłumaczalna klątwa nad 
rodem Kennedych· - pisze brytyj
ski .The Sunday Telegraph·, który 
poświęca trzy strony sobotniej ka
tastrofie. 

.Złośliwe przekleństwo znów 
spada na rodzinę Kennedych· - pi-

Zdjęcia PAP/CAF 
John F. Kennedy Jr. 

W rejonie Martha's Vineyard znaleziono bagaż (na zdjęciu) i 
szczątki samolotu. 

sze w podobnym tonie wy
chodzący w Hongkongu .Oriental 
Daily News·. 

Strona intemetowa BBC zawiera 
stwierdzenie, że Oeżeli śmierć Jo
hna F. Jr. zostanie potwierdzona) 

rodzina "może spot
kać się z kolejną tra
gedią w długiej historii 
tego, co znane jest ja
ko »klątwa Kenne
dych«·. 

Niemiecki .Frankfur
ter Allgemeine" pisze 

•
.... o "tragedii bez końca" 

jednego z najpotęż
niejszych rodów, jakie 
kiedykolwiek wydała 

Ameryka. 
"Piper sara toga /I HP". Taką awionetką leciał John F. Kennedy Jr. 

Policja zatrzymała mężczyz
nę, który odpowiada rysopi
sowi pirata drogowego win
nego śmierci trzech osób 
idących chodnikiem. Do wy
padku doszło w piątek w cen
trum Łodzi; mężczyznę za
trzymano w nocy z soboty na 
niedzielę· 

- Zatrzymany młody mężczyzna 
nie przyznaje się do popełnienia 
przestępstwa . Twierdzi, że samo
chód, który brał udział w wypadku, 

Aresztowan ia 

W Iranie 
o nowych aresztowaniach w 

środowisku studentów uniwer
sytetu w Teheranie poinformo
wał wczorajszy proreformator
ski dziennik "Neshat". 
Według dziennika, zatrzymany

mi są członkowie Stowarzyszenia 
Islamskiego na Uniwersytecie Te
herańskim, a aresztowano ich 
przed planowanym ich spotka
niem z prasą. Nie wiadomo, ile 
osób aresztowano. 
Irańskie ministerstwo bezpiecze

ństwa wewnętrznego utrzymuje, 
że wiele osób, które aresztowano 
podczas zamieszek w Teheranie, 
ma kontakty z kontrrewolucyjnymi 
ugrupowaniami z zagranicy. 

Minister 

na wolności 

Czeczeński minister bezpiecze
ństwa T urpał Ali Atgerijew został w 
sobotę zwolniony z rosyjskiego 
aresztu. Dzień wcześniej został 
zatrzymany na moskiewskim lotni
sku Wnukowo pod zarzutem 
udziału w ataku na miasteczko Ki
zlar w roku 1996 podczas wojny 
rosyjsko-czeczeńskiej . Strona 
czeczeńska uznała zatrzymanie 
Atgerijewa za prowokację ze stro
ny tych, którzy pragną nie dopu
ścić do spotkania przywódcy Cze
czenii Asłana Maschadowa z pre
zydentem Rosji Borysem Jelcy
nem. 

Napad na sklep IKEI w Gdańsku 

był jego własnością. ale sprzedał 
go tydzień temu - powiedziała 
wczoraj Jadwiga Kosiak z biura 
prasowego łódzkiej policji. Do
dała, że dopiero po tym, jak świad
kowie tragicznego zdarzenia roz
poznają w zatrzymanym jego 
sprawcę, będzie można mówić o 
zakończeniu kilkudziesięciogo
dzinnych poszukiwań. 

W sobotę portret pamięciowy po
szukiwanego pirata drogowego 
ukazał się niemal we wszystkich 
stacjach telewizyjnych; jego ryso
pis podawały słuchaczom lokalne i 
ogólnopolskie rozgłośnie radiowe. 
Policja otrzyma la kilkaset 
zgłoszeń o miejscu pobytu spraw
cy wypadku; ponad sto zostało 
sprawdzonych. 

W piątek po południu w centrum 
Łodzi, jadący białym "fiatem 125p· 
kierowca potrącił na ulicy w cen
trum miasta rowerzystę . Nie za
trzymał się i uciekając przejechał 
skrzyżowanie na czerwonym 
świe1le . 

Kilkanaście minut póżniej skrę· 
cając w lewo w boczną ulicę wje· 
chał na trzy osoby, w tym dziecko, 
idące po chodniku; jedna z osób 
prowadziła wózek z ośmiomiesię· 
cznym niemowlęciem. 
Potrącon1r5-letnia dziewczynka i 

68-letnia kobieta - prababcia dzie· 
cka - zginęły na miejscu. Trzecią 
osobę , kobietę w wieku 24 lat -
wnuczkę zmarłej staruszki i matkę 
niemowlęcia - w stanie ciężkim 
przewieziono do szpitala . Trzy go
dziny póżniej kobieta zmarła nie 
odzyskawszy przytomności . 
Niemowlę , które nie odniosło w 

wypadku żadnych poważnych ob· 
rażeń, ale zostało przewiezione do 
szpitala wraz z ranną matką. pozo· 
staje pod opieką lekarzy. 

Kierowca .fiata" porzucił pojazd i 
uciekł pieszo. 
Potrącony przez niego rowerzy· 

sta nie odniósł poważniejszych 

obrażeń. Po opatrzeniu przez le
karzy pogotowia został zwolniony 
do domu. 

Rewelacje brytyjskiego dziennika 

Operacja lądowa 
była przygotowana 

Operacja lądowa NATO w Ko
sowie była już przygotowana, 
gdy nastąpiła zgoda Belgradu 
na wprowadzenie do prowincji 
wojsk międzynarodowych, po
informował wczoraj brytyjski 
dziennik "The Observer". 

Akcja pod kryptonimem "B-Mi
nus" miała rozpocząć się - zda
niem dziennika - we wrześniu 
przerzuceniem do regionu 170 ty
sięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy 

członków sił brytyjskich. 
Uderzenie miało nastąpić na sa

mym początku września i potrwać 
około sześciu tygodni, tak, aby 
operację można było zakończyć , 
zanim spadnie śnieg, kontynuuje 
gazeta, która powołuje się na ano
nimowe żródła brytyjskie i NATO
wskie. 

Osoba .numer 2" warmii brytyj
skiej , marszałek lotnictwa John 
Day powiedział gazecie, iż Slo-

bodan Miloszević dobrze wiedzial 
o planowanej akcji i ta świado

mość skłonHa go do zgody na wa· 
runki NATO oznaczające w pra
ktyce kapitulację i zgodę na (przy
najmniej tymczasową) utratę Ko
sowa. 

Zdaniem brytyjskiego mar-
szałka , uderzenie sił NATO z Alba
nii i Macedonii byłoby tak silne, że 
Serbowie nie mieliby najmniej
szych szans na obronę swojej gra
nicy. 

Zginęli 

Polacy 

km na południowy zachód od 
Martha's Vineyard - miejscowości 
na przylądku Cape Cod w stanie 
Massachusetts, do której samolot 
miał dolecieć . Jest tam posiadłość 
rodziny Kennedych. 

Gazety przypominają, że ród 
Kennedych , jedna z najbardziej 
wpływowych rodzin Ameryki, z 
której wywodzil się m.in. prezy
dent USA w latach 1960-1963 
John F. Kennedy, dotknięty został 
wieloma przypadkami tragicznej 
śmierci. 

Obezwladnili strażników 

W czołowym zdarzeniu samo
chodu osobowego z furgonetką 
na autostradzie A-2 pod Magde
burgiem (w Saksonii) w sobotę 
wieczorem zginęty cztery osoby 
- poinformowała wczoraj policja 
niemiecka. Trzy śmiertelne ofia
ry wypadku to Polacy - rodzina z 
Hajnówki. 
Katastrofę spowodowała furgo

netka jadąca w kierunku Berlina. Z 
nie ustalonych jeszcze przyczyn 
samochód wpadł na przeciwległy 
pas ruchu i zderzył się czołowo z 
.oplem astrą" 4-osobowej polskiej 
rodziny, jadącej ma zachód, w kie
runku Hanoweru. 

Admirał Larrabee podkreślił, że 
nadal prowadzi s ię akcję .poszu
kiwawczo-ratunkową" i powie
dział , że nie należy tracić nadziei, 
gdyż .zdarzały się nadzwyczajne 
historie cudownych ocaleń". Szan
se na odnalezienie żywych rozbit
ków wydają się jednak maleć. 

W Białym Domu, mimo weeken
du, dyżuruje niezwykle duża o tej 
porze liczba pracowników, aby na 
bieżąco informować prezydenta 
Clintona o przebiegu akcji poszu
kiwawczej. Clinton jest bardzo za-

Spośród dziewięciorga dzieci 
twórcy świetności rodu - Josepha 
Kennedy'ego, czworo zmarło 
śmiercią nienaturalną, a córka 
Rosemary znalazła się w 
zakładzie dla obłąkanych . 
Ponadto przedwcześnie zmarło 
dwóch wnuków Josepha i jego 
żony Rose. 
Według chińskiej gazety .Libera

tion Daily· rodzinę Kennedych po
krywa "tajemniczy cień tragedii". 

II Serdeczne podziękowania z 'wyrazami szacunku 

za troskliwą opiekę i pomoc w ostatnich miesiącach życia 

Hanny Szajniakowskiej 

dla "Caritas" Sandomierz 

s. Katarzyny, p. Małgorzaty i p. Anny 

-' składają mąż j rodzina II 

210 tys. zł zrabowali trzej za
maskowani i najprawdopodob
niej uzbrojeni bandyci w napa
dzie na sklep IKEA w Gdańsku, 
do którego doszło w sobotę wie
czorem. 

Jak poinformowała wczoraj Bar
bara Wolter, oficer dyżurny Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Gdańsku, trzej sprawcy zaatako
wali przed godz. 22. 

Wszystko działo się po zamknię
ciu sklepu znajdującego się przy 

ul . Złota Karczma tuż przy trójmiej
skiej obwodnicy. Przestępcy pod
jechali przed pomieszczenie dla 
personelu niebieskim .fiatem 
126p". Obezwładnili i skuli kajdan
kami wywabionego stamtąd 
ochroniarza. 
Następnie weszli do pomiesz

czenia dla personelu, gdzie przed
miotami przypominającymi broń 
sterroryzowali przebywającego 
tam drugiego strażnika, którego 
także skuli kajdankami i dwie ka-

Wyrazy glt<bokiego współczucia 
koleżankom 

Joli Bielawskiej i Małgosi Szwed - Strojek 
z powodu śmierci 

OJCA 
skJadają 

Z71'_ Dyrekcja oraz IwIdanki i /wIedzy z Izby Slwrbowej w Kielcach 

Stronę przygotowano na podstawie materiałów PAP 

sjerki. Obu unieszkodliwionych 
ochroniarzy skrępowali dodatko
wo kablem, zaś dwie skute kajdan
kami kobiety zamknęli w pokoju 
znajdującym się tuż obok pomie
szczenia kasowego. 

Przestępcy zrabowali ok. 210 
tys. zł dziennego utargu i uciekli 
niebieskim .maluchem·. 

Nikt nie został ranny. Dotychczas 
nie złapano bandytów. 

Na miejscu zginęli kierowca fur
gonetki OI'az trzy osoby z "opla": 
48-letni Eugeniusz D., 41-letnia 
Barbara O. i 16-letni Grzegorz O. 
14-letniego Jacka D. w stanie cięż
kim przewieziono do szpitala w 
Magdeburgu. 

Panu Dyrektorowi 
Romanowi Steclciewiczowi 

wyrazy gł~bolciego współczucia 
z powodu śmierci 

MATKI 
sk/adają 

Dyrekcja i pracownicy Zakładu Telekomunikacji w Tarnobntl!gu 
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RELACJE STRONA 5 

ka inscenizacja na polach grunwaldzkich 

• 
IIYIACY I o U POKO I 

Mimo przedbitewnych zapowiedzi Krzyżacy, nie zdołali pokonać 
polskich na polach grunwaldzkich. W inscenizacji bitwy 

_m",,,u 589 lat w sobotnie popołudnie uczestniczyło ok. 700 rycerzy, 
_~bE!irzało ją ponad 40 tys. osób. Na polach Grunwaldu walczyli też 
_rvcer.z~e z Sandomierza. 

Bitwa rozpoczęła się od znanego 
historii faktu. czyli wręczenia kró-

Jagielle dwóch nagich mieczy 
poselstwo krzyżackie . Ze 

"':"'>tl~riuS2~a bitwy rozegranej w 
r7It,n\cmAtli<> polskich bractw 

_vr~'r"kl"h, którzy przygotowali in
.,,,p.niz:acile. odegrali jeszcze: atak 

KrzyzclcKlcn. kanonadę obu
_<:Iml,n" bombard i hakownic, 
.CISlr.~elclnle przez łuczników krzy

atakujących wojsk pol
obalenie mistrza zakonu. 
koniec bitwy na pola grun

_'VdIlJLr"IC spadł ulewny deszcz. W 

ZABAWA 
Z ENIGMĄ" 

"Kup "ECHO DNIA" 

sięcy. Ustalano scenariusz, przy
gotowywano rynsztunki rycerskie. 
Kilka dni przed bitwą pobudowano 
duży, średniowieczny obóz rycer
ski, który mogli odwiedzać turyści. 

- Z zaplanowanego sce
nariusza udało nam się 
zrealizować praktycznie 
wszystkie elementy. W 
przyszłym roku będziemy 
starali się skrócić odstępy 
pomiędzy kolejnymi frag
mentami inscenizacji, tak 
aby widowisko bylo bar
dziej dynamiczne. Mam 
nadzieję, że będzie w nim 
uczestniczyło jeszcze wię
cej osób - powiedział 
Błażej Pi/atowski z Brac
twa Kuszy i Miecza, jeden z 
autorów inscenizacji. 

Zdjfcia: PAP/CAF 

Bitwa zakończyła się, jak 
na jej rozmiar, małymi stra
tami. Kilku rycerzy ma tylko 
siniaki i stłuczenia od nie
precyzyjnych ciosów śred
niowiecznym orężem. 

- Końca bitwy nie pamię Poselstwo krzyżackie wręcza królowi Jagielle dwa miecze. 
tam, ponieważ poległem . 
Jednak początek bardzo mi się 

podobał. W przyszłym roku też bę
dziemy próbowali wygrać z Pola
kami pod Grunwaldem - zapowie
dział zaraz po przegranej bitwie 
wielki mistrz zakonu, w cywilu Ja
rosław Struczyński z Elbląga . 

chody z rejestracjami z calego kra
ju. Autokarami przyjechały wycie
czki z Łodzi , Zakopanego. Było też 
wielu gości zagranicznych. 

Organizatorem tegorocznej in
scenizacji w 589 rocznicę bitwy 
byli gmina Grunwald oraz Stowa
rzyszenie "Bitwa Grunwaldzka". 
Inscenizacja praktycznie zakoń
czyla trwające od czwartku Dni 
Grunwaldu '99. W niedZielę odbył 
się Jeszcze turniej łUCZniCZy. 

• odbierz nagrodę w "ENIGMIE" 
Kupony. które ukazywać się 

będą w poniedziałki. środy i piątki 
należy nakleić na kartę pocztową 
i dostarczyć do Szkoły Jazdy 
. ENI GMA ·, K i elce. 
ul. Paderewskiego 14 najpóźniej 
w środę do godz.' 15 . 00 
następnego tygodnia. Każdy kto 
zbierze 6 kuponów otrzyma 
nagrodę firmową .ENIGMY". 

Podczas inscenizacji bitwy pod Grunwaldem policja obezwładniła 
mężczyznę, który oddał strzały w powietrze z broni palnej. 

Na wielkim parkingu, który zor
ganizowano na polach grunwaldz
kich . można było zobaczyć samo-

Po bitwie w okolicach pomnika 
odbywał się wielki festyn . Część 
widzów została, by przespacero
wać się przez obozowiska rycer
skie lub wysłuchać grup muzycz
nych. IPAPI 

Pełny regulamin zabawy jest do 
wglądu w Szkole Jazdy .Enigma·. 
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inscenizacji przygotowanej po raz 
drugi uczestniczyły prawie wszy
stkie polskie bractwa rycerskie. 
Było też kilkudziesięciu gości z za
granicy, m.in. Francuzów, Ukraiń

ców, Niemców, Czechów. 
Rolę wojsk krzyżackich przyjęli 

na siebie członkowie bractw z 
północy kraju. Reszta rycerzy .za
ciągnęła się· w szeregi wojsk króla 
Jagiełły, którego - jak rok temu -
odegrał mieszkaniec Warszawy 
Jacek Szymański. 

Bractwa rycerskie przygotowy
wały inscenizację ponad 10 mie-

Polskie Radio Kielce 
101.4 MHz 7'-15 

poleca ... 

19 lipca 1999 r. (poniedziałek) 
12.30 - koncert.W ludowych rytmach", a w nim kapela 

z podkieleckiego Masłowa z solistą Janem Kselem 

19.10 - .Rockowa fala" - koncert mrocznych ballad z klasyki 
rockowego undergroundu 

20.15 - "Radio po kolacji". Krzysztof Irski ze znawcami 
problemu rozmawiać będzie o powainym 
wakacyjnym zagrożeniu, jakim są sekty 

23.02 - ,;z. wielkiej symfoniki" - koncert, do którego Łukasz 
Woś wybrał utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta 
w wykonaniu pianisty Alfreda Brendela 
z towarzyszeniem Academy of St. Martin in the 
Fields pod dyrekcją Neville Marinera oraz orKiestry 
Berlińskich Filharmoników pod dyrekcją 
Karla Boehma 

• ' ~ ... " " . . 
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Am":co 
Pralka C/assic 

WMN862 

13programów + 1 (wełna)" 
Prędkośćwirowania .. 

do 8OOobrJmin. (regOO.vana) 

AułDrnalyczne wyważanie <4 

PodłąClBllie: ciepIa .. 
izirmawoda 

~ 
Kuchniagazowo-elektryc 

SEG2.32SZpPw 

50 cm 
~piek.amikMułti. 

t..atwoczyszcz. emalia .. 
piekarnika 

Zapalacz gazu wpokręlle" 

Szuflada zelZldlnym frontem <4 

Arń:co 
Kuchniagaz~ 

G5E3.32ZpTeKDSpN 
SOcm 

Wlelorunkcyjny piekarnik MuIIi .. 

EmalIa katalityczna 

3 szyby <4 

Zapalacz gazu w pokrętle .. 

SzIdInI nakrywa" 

A.rn.ca 
Kuchnia gazo\l.o-~Iektryczna 

G6E3.43SZpTeKD 
60 cm 

Wtelofunkcyjny piekamik Mulli .. 

Emafla katałityczna .. 

Programatore\eldroniczny Te" 

Zabezpieczenie~" 

Zapalacz gazu w pokrętle 

',-t 

-._- -
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STRONA 6 PUBLICYSTYKA 

Drygawice, wontony, podrywki, saki, podbieraki, więcierze'a nawet ościenie 

HL S 
są dwa rodzaje kłusownictwa: wędkarskie i sieciowe. Wę
dkarz łowiący niezgodnie z prawem popełnia wykroczenie, 
natomiast stawianie sieci to już przestępstwo, za które 
sąd, dzięki pracy Państwowej Straży Rybackiej i policji, 
może skazać delikwenta nawet na dwa lata więzienia. Z re
lacji strażników wynika jednak, że kary amatorów łatwej 
zdobyczy nie odstraszają. 

- Niemal codziennie z kontroli 
przywozimy sieci. Najczęściej 

długie , kilkunastometrowe dry
gawice i wontony, czasem podry
wki, ale takie o wymiarach trzy na 
trzy metra - mówi komendant te
renowego posterunku Państwo
wej Straży Rybackiej w Radomiu 
Jacek Tanana. - Ostatni patrol 
wyciągnął z Wisły dwudzie-
stopięciometrowy wonton 
ośmiometrową drygawicę . 

Zdaniem komendanta Pań

stwowej Straży Rybackiej w Kiel
cach Wiesława Skubika, w na
szym regionie metody kłusowa
nia różnią się trochę od tych sto
sowanych w innych rejonach kra
ju. - Nie ma tu bardzo dużych rzek 
czy jezior - wyjaśnia. - Dlatego 
też kłusownicy najczęściej 
posługują się stosunkowo nie
wielkimi sieciami, czyli podryw
kami : drygawicami, sakami, pod
bierakami. Bardzo ciekawym zja
wiskiem na naszym terenie są 
więcierze, czyli specjalnie wypla
tane wiklinowe kosze, które 
szczególnie często spotykamy 
na Nidzie na odcinku od Słopca 
do Kaczyna. Spotykamy też róż
ne rzutki, czyli najczęściej po 
prostu kawałek żyłki z haczykiem 
przytwierdzonyTlldo kawałka sty
ropianu. W okresie tarła szczu
paka, gdy ryba ta jest szczegól
nie osowiala, w ruch idą wszel
kiego rodzaju ościenie . 

Wisła jest obstawiona 

W czasie .wysokiego stanu wód 
kłusownicy wyplywają przede 
wszystkim na Wislę. Ryby żerują 
na płytkich wodach, stając się 
łatwym łupem. Przykłady stałego 

łamania prawa zdarzają się na 
całym odcinku należącym do wo
jewództwa mazowieckiego, ale 
tak jak ryby, tak i ludzie najczę
ściej klusują w okolicach Elektro
wni .Kozienice", na kanale z 
ciepłą wodą. 

- Całkowity zakaz połowu na 
tym terenie został wprowadzony 
cztery lata temu i obowiązuje do 
2005 roku, i mimo stałej informa
cji , złapani robią wielkie oczy, 
mówiąc, że nic o tym nie wiedzieli 
- mówi komendant Tanana. - Me
tody, jakimi się posługują w Świe
rżach, godzą w ogólne pojęcie 
humanitaryzmu. Najczęściej 

łowią na tak zwanego szarpaka. 
Przywiązują do linki kotwicę i 
zrzucają na dno. Szarpiąc, wy
ciągają ryby złapane hakiem za 
bok czy głowę. 

Ostatnio funkcjonariusze straży 
rybackiej znależli urządzenie, ja
kie używano w czasach przedwo
jennych: leszczynowy kij i kilka 
metrów drutu zakończonego ko
twicą. 

- Skoro na takie prymitywy łapią 
ryby, proszę sobie wyobrazić, ile 
ich tam może być - obrazuje sytu-

Dziedzictwo pradziadów ukryte w ziemi 

ację komendant. - Zdarza się, że 
człowiek, którego złapiemy dosta
je mandat kolejny raz. 

Zbyt delikatnie 

- Sprawcy są biedni i kolegium 
jest zbyt pobłażliwe. Nawet 
kłusownik złapany trzy razy do
staje kilkaset złotych grzywny i 
następnego dnia stawia kolejne 
sidła - tłumaczy Tanana. - Dopie
ro kiedy sprawa trafia do proku
ratury można spodziewać się wy
miernych efektów. 

Za wykroczenie grozi mandat 
do 500 złotych, natomiast kole
gium może ukarać grzywną na
wet do 5 tys. złotych. Przestęp
stwa podlegają karze grzywny 
lub pozbawienia wolności do lat 
dwóch. W razie skazania sąd mo
że orzec dodatkowo wypłatę od
szkodo~ania dla osób pokrzyw
dzonych. Skonfiskowany sprzęt 
trafia do dep'Ozytu lub jest komi
syjnie niszczony. Dawno jednak 
nie doszło do sytuacji, żeby 
kłusownik trafił do więzienia. 
- Pochodzą z biednych rodzin, 
mają na utrzymaniu kilkoro dzieci 
lub są bezrobotni - mówi komen
dant. - Sąd się nad nimi lituje, a 
nam sprawiają coraz większe 
kłopoty. 

Kilka dni tęmu jeden z patroli 
usiłując na stawach hodowla
nych w okolicach Grójca zatrzy
mać kłusownika został poszczuty 
psem. Wezwali policję i dopiero 
po ich interwencji udało się poj
mać sprawcę . 

Pływamy od lodu do lodu 

Sprzętu do dyspozycji pracow
nicy radomskiego oddziału Pań
stwowej Straży Rybackiej nie 

mają zbyt dużo i z roku na 
rok się starzeje. Jak mówi 
komendant, pływać muszą 
od zejścia pierwszych lo
dów, aż do zimowych mro
zów. 

- Przydałby się nowy silnik 
turbinowy, strugowodny, 
wtedy za uciekającymi mo
glibyśmy pływać nawet po 
piachu - uśmiecha się ko
mendant. - Przy takim moto
rze wystarczy kilkanaście 

centymetrów wody. Nieste
ty, w tym roku nie ma pienię
dzy na inwestycje i będzie
my musieli jeszcze trochę 
poczekać. Dobrze, że patrol 
dysponuje telefonem ko
mórkowym. Dzięki temu ma
my stałą łączność z policją i 
zawsze możemy liczyć na jej 
pomoc. Pomagają nam też 
często wędkarze, którzy 
dzwoniąc do nas mówią, 
gdzie kłusownicy zastawili 
siatki. Patrol często kilka go
dzin czatuje na delikwenta, 
ale jeśli się pojawi, mamy go 
jak na patelni. 

- Kilka dni temu - mówi wę
dkarz łowiący na niewielkim 
oczku wodnym nieopodal 
Wolicy w gminie Chęciny -
ktoś przyszedł z sieciami i 
proszę zobaczyć, co zosta
wił - pokazuje na powyrywa
ne rośliny j na porozrzucane 
małe ryby w pobliskim lesie. 
- Co większe, to wzięli - mó
wi - a to ... Kary na nich nie 
ma. 

- W naszej mentalności 
wciąż pokutuje stara zasa
da, że to co państwowe, jest 
niczyje, czyli można to bez
karnie sobie brać - mówi Ze
non Sakławski. dyrektor Biu-

Skarby z żelaza 
55 pieców dymarskich z II wieku p.n.e, do IV wieku n.e. zna
leżli w ubi,egłym tygodniu w Bilczy-Zastawie, gm. Morawi
ca, kieleccy archeolodzy. Odkrycie jest bardzo cenne, po
nieważ poszerza granice okręgu hutniczego z Gór Święto
krzyskich, najbliższy piec tego typu znaleziono 40 kilome
trów dalej w stronę Bodzentyna, A wszystko to dzięki 
Marianowi Kubickiemu, który na swojej łące znalazł mete
oryt. 

Od dawna było wiadomo, że pra
dawna Kielecczyzna hutnictwem 
stała. Ale okrąg hutniczy lokalizo
wano w Górach Świętokrzyskich 
między Opatowem a Bodzenty
nem. Chociaż od kilkudziesięciu lat 
archeolodzy podejrzewali, że i na 
Ponidziu mogło znajdować się cen
trum wytopu żelaza . Nic jednak nie 
potwierdzało hipotez. A sprawa jest 
ważna, bo nasi pradziadowie pro
dukowali żelazo najwyższej jakości 
w ówczesnym świecie . Nie tylko 
dla potrzeb lokalnych, ale i pewnie 
dla barbarzyńców walczących z 
Cesarstwem Rzymskim. 

Piękna opowieść 

SUcza, na skraju gminy Morawi
ca. Cicha wieś zagubiona gdzieś 
wśród zielonej doliny, gdzie cicho 
szemrze Chotcza. I nie byłoby tam 
nic dziwnego, gdyby ludzie z Zasta
wia nie zaczepiali przejezdnych ge
odetów i archeologów racząc ich 
opowieściami o meteorytach. Tak 
było i tym razem. Kiedy w ubiegłym 
roku jesienią we wsi pojawił się ar
cheolog Andrzej Przychodni z dwo
ma studentami, podczas badań 
powierzchniowych do archeologi
cznego zdjęcia Polski, zaczepił ich 
Marian Kubicki. 

- Człowiek niezwykły, posia
dający rozległą wiedzę o świe-

cie , mimo że teraz zajmuje się ty
lko gospodarstwem - opowiada 
archeolog. - Powiedział nam, że 
na łące są meteoryty albo stopy 
jakiejś rudy niewiadomego po
chodzenia . I że jest ich bardzo 
dużo . Przywykliśmy do takich 
opowieści. Ale poszliśmy za Ku
bickim na łąkę . Jakież było na
sze zdziwienie, gdy ujrzeliśmy 
duży kloc żużla dymarskiego z 
pradawnego pieca hutniczego. 
Oprowadził nas dokładnie poka
zując, gdzie widział te swoje me
teoryty. 

- Okazało się, że nie tylko on 
wiedział, że w Bilczy spadł meteo
ryt. Jest to opowieść znana miejs
cowej ludności - kontynuuje ar
cheolog. - Piękna, bo mówi, że 
dzieje się tu coś niezwykłego, a 
nam pozwoliła określić granice 
piecowis~. 

Zaczyna się sezon 

Archeolodzy z Kielc już jesienią 
podjęli decyzję , że muszą wrócić 
do Bilczy, gdy tylko zacznie się se
zon wykopalisk. Wrócili 28 czerw
ca . '1 znowu Marian Kubicki 
dokładnie pokazał meteoryty, a 
Robert Pacyga i Dariusz Bielecki 
pozwolili rozkopać swoje pola . 
Pomagali nawet w tej pracy ar
cheologom. 

Powoli, gdy odkrywano kolejne 
warstwy ziemi, a pole było zryte 
głęboką orką prowadzoną przez 
spółdzielnię produkcyjną, do któ
rej należał jeszcze niedawno ten 
grunt, oczom archeologów ukazy
wały się resztki pieców dymar
skich - do złudzenia przypomi
nających te z Gór Świętokrzy
skich. 

- Jest to cały warsztat hutniczy 
składający się z 55 pieców - opo
wiada Andrzej Przychodni i poka
zuje równo poukładane ślady w 
ziemi. - Ustawiono je w rzędach po 
dwa i trzy, pośrodku biegnie ścież
ka, tak samo jak w Górach Święto
krzyskich. Różnica jest taka, że 
tam rzędy miały cztery piece. 
Trudno też ustalić chronologię . 
Wśród piecowisk nie znaleźliśmy 
rzeczy codziennego użytku, które 
pozwoliłyby nam na dokładniejsze 
datowanie. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że pracujący tu hutni
cy wytapiali żelazo między II wie
kiem przed naszą erą do IV wieku 
naszej ery. 

- Chociaż mamy pewne wska
zówki - dodaje Szymon Orzecho
wski, szef Wydziału Archeologi
cznego Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w Kielcach. -
Znalezione w Bilczy piece mają 
troszkę inny charakter. Upłynnie
nie kloca to wielka sztuka. Hutni
kom z Gór Świętokrzyskich uda
wało się to perfekcyjnie, tutaj 
kloc nie zamienił się w żelazo zu
pełnie - nie całkiem spłynął na 
dno pieca. Zostało bardzo dużo 
węgla drzewnego, pomoże nam 
to w datowaniu metodą C14. Oz
nacza też , że może byli to hutnicy 
wytapiający nieco prymityw
niejszą metodą. A może tylko na 
potrzeby lokalne? 

Żelazo na eksport 

Ciekawostką jest to, że w Bilczy 
znaleziono tylko warsztaty hutni
cze z 6kresu rzymskiego. Ale prze
cież pracujący tam ludzie musieli 
gdzieś mieszkać. Najbliższa znale
ziona przez archeologów osada z 
tego okresu jest cztery kilometry 
drogi stamtąd . Czy mieszkający 
tam ludzie maszerowali dzień w 
dzień tak daleko do pracy? 

Ta ziemia kryje w sobie jeszcze 
niejednązagadkę. Zwłaszcza że 
tych meteorytów w okolicy było 
bardzo dużo. Wykładano nimi 
drogę. A fakt znalezienia cen
trum hutniczego na Ponidziu 
znacznie poszerza naszą wie
dzę o produkcji żelaza na tych 
terenach. Podobne piece znale
ziono tylko na Ukrainie, ale w 
niewielkich ilościach . Nasuwa 
się pytanie: po co naszym pra
dziadom tyle żelaza? W osa
dach z tego okresu nie znalezio
no takiej ilości, by tłumaczyło to 
wielkość znalezionych pieco
wisk na Kielecczyźnie. 

- To żelazo szło na eksport -
tłumaczą archeolodzy. - Pewnie 
było tak, że w Górach Świętokrzy
skich produkowano produkt naj
wyższej jakości, a na potrzeby lo
kalne w centrum na Ponidziu. Z te
go najlepszego robiono oręż dla 
barbarzyńców walczących z Ce
sarstwem Rzymskim. Cesarstwo 
zaopatrywało się gdzie indziej? -
zastanawiają się . . . . 

O sensacyjnym odkryciu z na
szej gazety dowiedziała się gmina 
Morawica. - W samą porę - mówi 
wójt Marian Buras. - Przecież my 
właśnie robimy studium uwarun
kowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy. 
Taką cenną rzecz, jak centrum hu
tnicze na Ponidziu, musimy ocalić, 
zadbać, by nikt nam nie zniszczył. 
Trzeba zrobić zdjęcia, zastanowić 
się z archeologami co dalej. Może 
tu u nas sąjeszcze inne takie skar
by ukryte w ziemi. To nie może po
zostać bez echa. Przecież to na
sze dztedzictwo - dodaje z dumą. 

Dorota KOSIERKłEWICZ 

ra Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Kie l
cach. - Ludzie nie rozumieją, że 
popełniają kradzież. Wszystkie 
żywe stworzenia żyjące w wo
dach znajdujących się na terenie 
naszego państwa, są jego włas
nością, a do odłowu ich upoważ
nieni sąjedynie członkowie PZW, 
legitymujący się kartą węd
karską. 

Piotr WOJNOWSKł, {PAWI 

ŚWIAT 
W PEŁNYM 
BRZMIENIU 

VISA CONCERTO i E U ROKARTA Z CHOPINEM 
""'" ikceptowane na całym świecie karty płatnicze Z odroczonym, 

~~~~terminem płatności, umożliwiające zakup towarów i usług . 

~ I BANK PEKAO SA 

Infolinia: 0-800-323232, (0-42) 683-82-32 
Intetnet: www.pekao.com.pl; e-mail:info@pekao.com.pl 
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KONECKICH ZAKłADOW NARZĘDZI 
GOSPODARCZYCH 

w Końskich 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: 

• frezarek FWA·41 • cena 2500 zł, 

• eleklrodrążarki • cena 4000 zł , 

• młota MSM·250 • cena 7500 zł , 

• oprzyrządowań do produkcji kluczy płaskich , 

· oprzyrządowań do produkcji narzędzi gospodarczych, 

• przedmiotów stanowiących wyposażenie zakładu. 
Przetarg odbędzie się 27 lipca 1999 r. o godz. 12.00 w zakładzie 

w Przedborzu, ul. Cegielnicza 8, tel. 044/78 120 15. 
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do 

godz. 11 .30 w zakładzie w Przedborzu. 
Maszyny można oglądać w godz. 8·14. 

741/pi 

Zarząd Gminy Jedlińsk 
ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na: 

1. Wydzierżawienie nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk: 
- w Ludwikowie oznaczonei w ewidencji gruntów nr dzialki 241 o pow. 0.22 ha 

zabudowanej budynkiem magazynowym wraz z tym budynkiem o uregulowa
nym stanie prawnym w KW 85 956. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 300 zł. 
• w Bierwcach oznaczonej nr dzialki 73&3 o pow. 0,19 ha zabudowanej budyn

kiem sklepu o uregulowanym stanie prawnym w KW 86 517. 
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł. 

2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych Gminy Jedlińsk: 
• w Bierwcach oznaczonych nr nr działek 1154/18, 1154/19, 1154120 Wda 

o pow. 1326 m kw. o uregulowanym stanie prawnym w KW 86 517. 
Cena wywoławcza każdej z działek wynosi 5 400 zł. 
• w Bierwcach oznaczonych nr nr działek 736/4.73615.736/6.73617.736/8 

o pow. 1035 m kw. każda z nich o uregulowanym stanie prawnym JY KW 86 957. 
Cena wywoławcza na jedną działkę wynosi 3 900 zł. 
Przetarg odbędzie się w cz1emastym dniu po ukazaniu się ogłoszenia o godz. 

10 w Urzędzie Gminy w Jedłińsku. ul. Warecka 19. pokój 11 . 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 

1()% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy najp6tniej w dniu przetargu do 
godz. 9. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
ISII,/II 
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Radomskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego 
"Administrator' Spółka z 0.0. 

w Radomiu, ul. Waryńskiego 16A 
zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych z 10 czerwca 1994 r. 

ogłasza przetarg nieograniczony 

na kompleksowe wykonanie budynku 
mieszkalnego socjalnego wraz z przyłączami, 

ciągami pieszymi, małą architekturą, 
linią n/n i oświetleniem terenu na osiedlu 

przy ul. Świerkowej w Radomiu - zadanie XIV-S/1. 

Z warunkami przetargu można zapoznać się oraz nabyć materiały 
przetargowe w cenie 50,00 zł (plus podatek VAn w siedzibie Oddziału 
Budownictwa Mieszkaniowego RTBS ,.Administrator" przy ul. Suchej 
nr 15 w Radomiu, I piętro, pokój nr 11. 

Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfikacją istotnych wa
runków zamówienia należy składać w siedzibie RTBS ,.Administrator" 
w RadomiU przy ul. Waryńskiego nr 16A. I piętro, pokój nr 12. do 
23.08.1999 r. do godz. 10.00. 

Wadium w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy) należy wpłaCić na kon
to zamawiającego z takim wyprzedzeniem, aby w chwili otwarcia ofert 
istniało bankowe potwierdzenie wpływu środków na konto zamawia
jącego. 

Otwarcie ofert nas1ąpi 23.08.1999 r. o godz. 10.15 w siedzibie RTBS 
,.Adminis1rator" przy ul. Waryńskiego nr 16A, parter, pokój nr 3. 

Termin ogłoszenia wyników zostanie podany natychmiast 
po otwarciu ofert. 

DZE 
PREMIOM 
farba emulsyjna 

~ii"_ śn ieżno biała + wałek 
GRATIS 

Bateria zlewozmy· 
wakowa stojąca 
STANDARD 
było~ 

Panele podłogowe 24 
w kolorze buk, 
ścieralność 10500 obr. 
5 lat gwarancji 

...3a;g§/m2 

2249 

Lampa halogenowa 
z żarnikiem 500 W 
było~ 

Zaprawa klejowa 
ATLAS PLUS, 
25 kg 

23.99 

36.59 

STRONA 7 

OCIEPLENIA 
-KLEJE 
-TYNKI 
-STYROPIAN 

SIDING 
WYKONAWSTWO 

Inłe ligenz am Bau 
P.U.H WOLBUD Spółka Cywilna 

KIELCE UL. ZAGNAŃSKA 84 A(BAZA PKS) 
TEL.362·55·90, TEL. KOM.0602·295·283 

~® METALPLAST 
BIELSKO S.A. 

MAGAZYN SYSTEMO&IVY 
\IV Rzeszo\IVle 

I,,,nln 

IN'Yroby gotowe 

Pro.1 Syst.m Sp. z 0 . 0 _, ul. Powsr.ltc6w W.nz.wy 8 
t.'.(0-17) 8549238 fllX.(0-17) 8549241 

a 

l i i i KOSTKA BRUKOWA 
~ ~fit oraz WYROBY BETONOWE 

Produkcja i sprzedaż. Ceny konkurencyjne. 

KPBP BleK S.A. 
25-670 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 71 

tel. (041) 345-44-85, (041) 345-42-51 
fax (041) 345-34-61 

E 
DLA 

MŁODYCH . , 
AŁZENSTW 

Jeśli jesteście "Młodym Małżeństwem", 
ze stażem nie większym niż dwa lata 

Supennarket NOMI przygotował dla Was 

PREZENT • RABAT 100/0. 
Wystarczy przyjść do supennarketu NOMI, 

i udowodnić w kasie, że jest się małżeństwem 
nie dłużej niż dwa lata (akt małżeński lub inne 

potwiedzenie np. w dowodzie osobistym). 

179,- Nie zwlekaj. Taka okazja może się nie powtórzyć. 
Rabat obowiązuje przy zakupach minimum 500 zł 

i nie dotyczy produktów promocyjnych. 

Akcja EMERYT wciąż trwa 
Tylko w NOM I, w każdą niedzielę emeryci otrzymają 10% zniżki. 

U nas dokonasz udanych zakupów w miłej atmosferze 

14.99 
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LOWNY, MAROKA SĘDZIOW· 
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4 DEKOlT 3 WIOSIIĄ 

l DZIEUICA 
~ WARSZAWY 6 

Litery z p61 ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie - inicjał 
imienia i nazwisko poety (1817-64). /kf/ 

Odczytane rozwiązanie prosimy~rzysłać (lub doręczyć) pod adresem 
redakcji "ED" w Kielcach wyłącznie na karcie pocztowej w terminie 7 dni 
od daty numeru. 
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujeymy nagrodę książkową. 

Na karcie pocztowej z rozwiązaniem należy dopisać: "Krzyżówka nr 
165". 

BROWAR BELGIA 
przedsławia 

wstęp wolny! 

O.N.A. 
- & ULL & CARPE DlE. 

24.07'99 NAD lAL 
EWEM W KIELCA CH, 

ROZMAITOŚCI 

IZ i,Cia gwtazd 
loren w kasynie 
Supergwiazda włoskiego kina 

Sophia Loren trafiła ostatnio 
do ... kasyna. 

64-letnia diva dostąpiła za
szczytu otwarcia luksusowego 
hotelu z kasynem w amerykań
skiej stolicy hazardu Las Vegas. 
Obiekt z 3036 pokojami, którego 
wartość szacuje się na 1,5 miliar
da dolarów, powstał na miejscu 
słynnego .Sands Hotel" (hotelu 
.Piaskowego·), gdzie fortuny tra-

cili milionerzy i szejkowie, a 
stałymi gośćmi byli między innymi 
wielcy świata rozrywki : Frank Si
natra, Dean Martin, Sammy Davis 
Jr. Utrzymany jest w klasycznym, 
weneckim stylu - pośród ogro
mnych kolumn z włoskiego mar
muru znajdują się tu oryginalne 
gondole, repliki naj piękniejszych 
krajobrazów Wenecji, miniatury 
Pałacu Dożów, mostu Rialto. Sop
hia Loren, która od trzydziestu lat 
mieszka na stałe w Stanach Zjed
noczonych, otrzymała tytuł człon
ka honorowego kasyna. 

(ALI) 

Humor dnia 

Rys. M. Du/ęba 

Uśmiech numeru 
Kierownik kadr przyjmuje mło

dzieńca do pracy. 

- Pałi pan? - pyta go. 
- Nie - odpowiada kandydat. 
- Pije pan? 
- Nie. 
- Dziewczynki pan lubi? 
- Nie znoszę. 
- To brzmi zbyt dobrze, aby było 

prawdziwe - mruczy niezadowolo
ny kadrowiec. Naprawdę nie ma 
pan żadnych wad? 

- Oczywiście, że mam. Kłamię. 
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Wiele osób otrzymało już atrakcyjne nagrody w naszym konkurs ie, 
ale 100 milionów starych złotych wciąż czeka. 

W~ ~1.1nI!f-
::::::---

Kupon konkursowy 

DZIEŃ 33 
••••• 10 000 zł. . ••••• AGO 

: • • • •• RTV • • • •• Nlespodzlank.a 

! * * * * * Prwunt ECHA DNIA 

! *. ~ .1'* 
l ••• • • : . • ••• 
l _________ : __ : ___ !_; ___ ; __ ! ___ ~ ________ , 
Jak grać? 
Codziennie .Echo Dnia" drukuje kupony konkursowe - diagramy, zawie

rające symbole i logo gazety. Przyłóż swoją kartę konkursową do kuponu 
w gazecie, tak aby logo .Echa Dnia" znajdujące się na karcie pokrywało 
się odpowiednio z logo na kuponie konkursowym - diagramie. Gdy we 
wszystkich otworach znajdzie się 5 jednakowych symboli, wygrałeś na· 
grodę· 

Oznaczenia symboli 

••••• 10000 zł_ • • • •• AGO 
• • • •• RTV • • • •• NIespodzianka 

* * * * * Prezent ECHA DNIA 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie wygranej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania, po· 
winno nastąpić do godz. 16 drugiego dnia po opublikowaniu w .Echu· 
szczęśliwego kuponu. Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne należy 
składać w Biurze Konkursów w Kielcach, ul. Targowa 18, VIII piętro, pokÓj 
828, tel. (041) 343-04-56, w godz. 8-16. 

Odbiór nagród 
Warunkiem otrzymania nagrody jest przedstawienie karty konkursowej 

ze wszystkimi kuponami wyciętymi z .Echa·, które ukazały się w gazecie 
do dnia opublikowania szczęśliwego kuponu - diagramu. Pełny regulamin 
znajduje się do wglądu w Biurze Konkursów w Kielcach. Regulamin zo
stał zatwierdzony przez Izbę Skarbową w Kielcach (zgodnie z ustawą o 
grach losowych i zakładach wzajemnych). 
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KOZIOROŻEC. Po
wściągliwość w okazy
waniu emocji i rozsądek 
przysporzą Ci więcej 
sympatii niż przesadna 
wesołość. 

WODNIK. tycie towa
rzyskie przyniesie wiele 
miłych momentów, a pe
wne spotkanie lub infor
macja dadzą Ci do my
ślenia . 

RYBY. Ludzie będą od
nosić się do Ciebie z 
sympatią, choć niektórzy 
być może zechcą wyko
rzystać Twoją dobroć. 

BARAN. Trudno Ci po
dejmować wyważone 

decyzje, bo patrzysz na 
rzeczywistość bezkryty
cznie i intuicja może Cię 
zawieŚĆ. • 

BYK. Dziś może Ci 
~dor;joNy, że nie WiT 
rto prze;no.vać się sprawa
mi, na które nie masz naj
Illliejszego wpIywu. 
BLIŹNIĘTA. Wewnę

trzna harmonia i pogoda 
ducha wpłyną pozytyw
nie na kontakty z oto
czeniem i z ludźmi star
szymi. 

RAK. Pamiętaj, że 
rozsądek może Cię dzi
siaj zawieść. Możesz ta
kże łatwiej niż zwykle 
ulegać wpływom innych 
ludzi. 

LEW. Czasami pójście 
na ustępstwa jest korzy
stniejsze niż upieranie 
się przy swoim. Dziś się 
o tym przekonasz. 

PANNA. Dobry dzień 
na rozmowy o intere
sach. Okoliczności bar
dzo Ci sprzyjają, ale nie 
przesadzaj z wymaga
niami. 

WAGA. Kolejny ważny 
dzień. Postępując ostro
żnie możesz osiągnąć 
najlepsze efekty. Kryty
cznie oceniaj pewne in
formacje. 
• SKORPION. Jeśli się 
dobrze zastanowisz, 
dojdziesz do wniosku, 
że niepowodzenia wyni
kająz Twojej lekkomyśl
ności . 

STRZELEC. Nie usta
waj w swoich wysiłkach . 
Cierpliwość i stanow
czość przyniosą nadspo
dziewanie dobre efekty. 

Nowo otwarty" sklep firmowy 
.Wisan" w Kielcach, ul. Mała 5 
(wejście w bramie) poleca ogro
mny wybór firan w różnych wzo
rach: 

• firanki konfekcjonowane i me
trażowe, 

• gotowe komplety firan z zasłonami, 
• obrusy z grubego i cienkiego żakardu, 
• narzuty satynowe i bawełniane, 
• kołdry i poduszki (z anilany oraz pierza). 
Zapraszamy codziennie w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14. 
Ceny producental 

Patronat prasowy Sponsor 

Za.pl'Q.Saa. na. 
ocija.zdową. wa.ka.cyjną. im-preaę: 

, '" +- Kąpana na P, . 
o- ~ al)' 

• mecz piłki nożnej na wesoło ~ 
• konkursy z nagrodami 
• pokazy ratownictwa 
• organizowane przez WOPR 
• koncert zespołu 

22.07 Kielce, ul. Klonowa· nad zalewem 
23.07 Plaia w Sielpi 
24.07 Skarżysko Kam •• Rejów 

Rozpoczęcie imprezy o godz. 1200. 
Wszystkich ch{łtnych do udzilllu w rozgrywkach zapraszamy 

pod tółty pllTllso/ Radia RMF FM. 
a/b./~ pod M ... 06Q2 550 271, 0f03 763 431. 
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PUBLICYSTYKA 

oblany fekaliami, grożenie zabójstwem, kamienie 

710 
:.Inaleła pomieszczenia na swój 

- zatruwa jej życie. Zbig
R., brat Stefana, ma zu

_,nl>lnI9 odmienne zdanie: to Jo
omał doprowadziła Stefa
śmierci, a i jemu samemu 
jest łatwo żyć obok. Pew
tylko jedno: Stefan R. z 

.ro'''''!~'y!1II zawałem wylądował 
miniony poniedziałek w szpi
łu. Niewiełe brakowało, a 

_,aw,~mur~;t' przyglądałby się już 

dzieje się od blisko roku w 
._"'IJ,r: ... ,uniowie. Tu na jednej z ulic 
_:m",nlJ'" się dwa konkurujące z 

sklepy. Pierwszy, dobrze 
_7n~InV klientom, liczy sobie trzy la-

i należy do Zbigniewa R. oraz je
rodziny. Sklep drugi dopiero ra

powstał bowiem zaledwie 
miesięcy temu. Założyła 

M., wynajmując pomie
Stefana R., Zbyszko
I żyliby pewnie długo i 

• szczę~;liwie gdyby nie... _ 

Sklep Joanny M. usytuowany 
w podpiwniczeniach narożne

domu przy jednej z niewielkich 
w Suchedniowie. Umowę 

.clziE!rż<IW'f' ze Stefanem R. pani Jo
zawarła 10 maja ubiegłego 

roku. Przedstawia teraz doku
ment, od którego wszystko się za
częło. A w umowie stoi jak byk, 'Że 
ona, Joanna M. z Suchedniowa 
wynajmuje na dziesięć lat 35 me
trów kwadratowych podpiwniczeń 
domu Stefana R. Przez pięć lat bę
dzie korzystała bezpłatnie, bo po-
mieszczenia są w stanie surowym 
i, aby nadawały się na działalność 
gospodarczą, należy doprowadzić 

wodę, odprowadzić ścieki, 
podłączyć światło, zrobić tynki, 
wylewkę. Po tych pięciu latach 
miesięczny czynsz wyniesie ,100 
złotych lub do uzgodnienia'. I jesz
cze: ,W razie jakichkolwiek spo
rów przez wlaściciela Stefana R. w 
czasie trwania umowy za ponie
sione koszty żądam zwrotu w go
tówce'. Podpisano: Joanna M. i 
Stefan R. Całość sporządzona rę
cznie (co, jak się okazuje nie jest 
bez znaczenia), z tyłu stosowne 
pieczątki skarżyskiego Urzędu 
Skarbowego. 
Umowę zawarło w ubiegłym ro

ku. Sklep rozpoczął działalność 1 
pażdziernika. Przez jakiś czas 
było dobrze. 

- Ale nie tak do końca. Stefan 
mieszka w tym domu, w którym 
mam sklep. Właściwie od samego 
początku żądał ode mnie, żebym 
dawała mu jedzenie i papierosy. 
Mało tego: on wziął jakąś pożycz
kę, już tu dwa razy były panie z 
banku i kazały spłacać, a on nie 
miał z czego, bo nigdzie nie pracu
je. Kazał mnie. Dwa razy 
zapłaci/am po 120 złotych, na co 
mam dokumenty. Ale więcej nie 
chciałam, bo dlaczego? Wzięłam 
pożyczkę, żeby móc założyć 
sklep, moja córka studiuje, ma 
rentę, syn pracuje. Dzieciom mam 
odbierać i jemu płacić? Nie zgo
dziłam się, no to się zaczęło: 
wyzwiska, grożby i takie inne - Jo
anna M. chętnie opowiada. 
Ws~zuje jeszcze na jeden trudny 
aspekt suchedniowskiego handlu: 
konflikt z bratem Stefana, Zbysz
kiem. 

Wykurzają konkurencję 

Sklep Zbigniewa R. mieści się 
zaledwie kilkadziesiąt metrów da-

lej i już zdołał się trwale zakotwi
czyć w pejzażu suchedniowskiej 
uliczki. Podzielony na dwie części 
lokal kryje w sobie część z arty
kułami chemicznymi oraz produ
ktami spożywczymi. Działa od 
trzech lat. Prowadzi go Zbigniew i 
jego córka Basia. Właściwie teraz 
to już ona wszystkim się zajmuje. 

- Ci dwaj bracia od dłuższego 
czasu byli skłóceni, po sądach je
den drugiegó włóczył. Dopiero te
raz, jak otworzyłam sklep, zjedno
czyli się przeciwko mnie - opowia
da Joanna. Daje przykłady: miała 
problem z załatwieniem dostaw
cówod pieczywa i nabiału . Za każ
dym razem słyszała, że nie będą 
jej przywozić, bo .zbigniew R. się 
wścieka'. - Mało tego, .Sanepid' 
był cztery razy, tak go na mnie na
puszczają - dodaje. 

Podobnie nie pochlebną opinię 
wystawia Zbigniew R., tyle że 
właśnie Joannie. Mówi, że kobieta 
- gdy tylko otworzyła podwoje lo
kalu - to natychmiast zaczęła od
bierać mu kłientów . 

- Od początku mówiła, że wyku
rzy konkurencję, to znaczy nas. 
Ludzie boją się przechodzić koło 
jej sklepu, bo jeśli ktoś idzie do 
nas, to pani M. krzyczy, wyzywa, a 
na nas to już suchej nitki nie zosta
wia. Z tego wszystkiego córka po
roniła ciążę, tak jej ta kobieta na
ubliża/a - opowiada Zbigniew R., a 
Basia tylko kiwa głową. Nie chce 
rozmawiać, chyba że wszystko 
będzie anonimowo: - Pamiętam , 
jak któregoś dnia do nas zadzwo
ni/a do domu. Najpierw odebrałam 
ja, a potem mój mąż przystawił do 
słuchawki magnetofon. Tylu wy
zwisk co padło przez te piętnaście 
minut, w . całym życiu chyba nie 
słyszałam. I za co to? Przecież ja 
jej w sumie nie znam. 

PlJllJNEl TRUCK 

upust 3000 zł. 
sa mochody , 99 

upust 4000 zł. 
samochody'98 

SZC:lEGÓŁOWYCH INFORMACJI SZUKAJ U NASZYCH DEALERÓW: 
• Busko Zdrój POLMOZBYT AUTO KIELCE, Nadole 2, tel. 041 378 31 24 • Kazlmlena Wielka EURO
AUTO, Kolejowa 27, tel. 041 3524115 . Kielce EURO-AUTO, Krakowska 161, tel. 041 3664472 
• Kielce POLMOZBYT AUTO KIELCE, 1-go Maja 191, tel. 041 3455771 • Opatów J. CIAMAGA, 1-go 
Maja 66, tel. 0158682205 • Ostrowiec Świętokrzyski J. CIAMAGA, Sandomierska 67, tel. 041 26548 
55 . Sandomierz POLSERWIS, Kwiatkowskiego 75, tel. 0158327933 . Skarżysko Kamienna POL-SKAR, 
PiłSudskiego 2, tel. 041 2539928 • Stalowa Wola 
AUTO-KOMPLEX, Niezłomnych 68, tel . 015 842 07 
36 • Stalowa Wola POLSERWIS, Jana Pawła 1110, 
tel. 0158444868 . Starachowice POSiCZ POl- r-c.A ~)(~ 
MOZBYT, Krzosa 27, tel. 041 2747626. Staszów ........... '-"1 
POLSERWIS, Krakowska 51, tel. 015 864 30 24 
• Tarnobrzeg AUTO-KOMPLEX, Sienkiewicza 135, Dobry wybór 
tel. 0158221627 !l 

Od czego się zaczął konflikt mię
dzy Stefanem R. i dzierżawczynią 
jego piwnicy? 

- Nie znam szczegółów, ale ona 
nie wywiązała się z umowy. Jak 
podpisywali, to była mowa, że Jo
anna ma płacić 500-600 złotych 
miesięcznie czynszu, z pominię
ciem pierwszych miesięcy, żeby 
sobie odrobiła zainwestowane 
pieniądze - opowiada Zbigniew R. 
i dziwi się, skąd mamy kopię umo
wy dzierżawy. Z powątpiewaniem 
patrzy też na odręczny podpis bra
ta. - Wcale nie jestem pewien, czy 
to jego pismo, czy ona sama tej 
umowy nie sfałszowała - mówi. -
Wiem jedno: nie płaciła też za 

światło , a do niego przychodziły 
rachunki po czterysta i po pięćset 
złotych. Miał za nią płacić? Nie 
chciał. A teraz nie może się jej po
zbyć. 

Prokuratura i sąd 

Między Stefanem i jego bratem 
jednak musiało być swego czasu 
nie najlepiej, zaś ugoda z dzierża
wczynią też najprawdopodobniej 
istniała . Sądzić tak można chocia
żby biorąc do ręki dwie dość niety
powe skargi. 

- To nie ja jestem ich autorką, a 
siostra Stefana. Mnie tylko popro
sili, żebym przepisała, by nikt nie 
mógł poznać charakteru pisma ta
mtej. No, to się głupia zgodziłam -
opowiada Joanna i pokazuje owe 
skargi. Obie wystosowane zostały 
do Prokuratury Wojewódzkiej w 
Kielcach. Pierwsza, datowana na 
2 listopada ubiegłego roku, szero
ko opisuje .rządy· Edyty R. , żony 
Zbyszka . Mówi się tam i o handlu 
wikliną, i nielegalnym sprowadza· 
niu samochodów zza niemieckiej 
granicy. Oczywiście jest tei o ko
rupcji w policji. Skarga druga tyczy 
tej samej sprawy i wyraża dez
aprobatę dla poczynań organów 
ścigania. Pod obydwoma pisem
kami z imienia i nazwiska podpisali 
się Joanna M. i Stefan R. 

- A tak, było coś takiego. Dono
sy na nas pisała , coś tam sobie 
wymyśliła . Ale co tam: ta kobieta 
potrafiła jakiegoś policjanta po
dać do sądu , bo jej miał za trzy pi
wa w sklepie nie zapłacić - opo
wiada Zbigniew R. Natomiast 
niewątpliwie między jego rodziną 
a panią M. jest fatalnie. To oni 
skierowali do skarżyskiej proku
ratury doniesienie o popełnieniu 
przestępstwa . Akt oskarienia 
przeciw Joannie M. nosi datę 23 
marca 1999 roku . Niecałe dwa 
miesiące później sąd uznał ją 
winną gróźb zabójstwa pod adre
sem Barbary R. (córki Zbignie
wa) oraz pomniejszych gróźb 
względem Zbigniewa R. i Jego 
małźonki. Za wszystko nałożono 
na nią grzywnę , a wykonanie na· 
kazu karnego zawieszono na 
dwa lata. 

- Nigdy nikomu nie groziłam, za
skarżyłam tę decyzję prokuratora. 
To jest po prostu wymyślone przez 
nich, żeby mnie pognębić - wyjaś
nia Joanna M., pokazując prokura
torsko-sędziowskie papiery 

Fekalia na sklepie 

Joanna M. mówi, że najgorzej 
było przed Bożym Ciałem . Wtedy 
to oni, bracia R., a może też ich 
siostra ze Skarżyska powyrywali 
jej kwiaty, co rosły przed domem. 
Ukradli też 45 pustaków. 

- Kupiłam, by wybudować tu ta
kie oddzielenie dla piwoszy, żeby 
cień mieli, jak chcą posiedzieć 
koło sklepu. No to wzięli i ukradli. 
Zgłosiłam kradzież policji i proku
raturze. Na wszystko mam świad
ków, bo ludzie tu ich widzieli - opo
wiada. Potem dodaje też, że Ste
fan R. odciął jej światło ze sklepu, 

RJ$. M. Dulrbo 

a wiadomo w spożywczym bez 
światła ani rusz: wszystkie lodówki 
siadają, produkty się psują. - To się 
zaczęło, jak powiedziałam, że wię
cej nie będę mu dawać ani jedze
nia, ani pieniędzy. Najpierw 
odłączył prąd. Musiałam doprowa
dzić od sąsiada z przeciwka. A 
wtedy jeszcze przyszedł Stefan z 
siekierą i przeciął kabel. Jakby te
go było mało, to mi lał wodę na su
fit. Nad moim sklepem on ma 
puste nie wykończone pomiesz
czenia. Lał tam wodę, pewnie po 
to, żeby zrobić zwarcie - Joanna 
M. pokazuje klosz pełen wody i 
kawałków tynku. 
Oniemiała 7 lipca bieżącego ro

ku. Wczesnym świtem nic jeszcze 
nie zapowiadało niezwykłych incy
dentów Przyszła rankiem do skle-
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pu, przyjęła dostawców, potem 
poszła do domu. Wróciła jakiś 
kwadrans przed szóstą. 

- Było ich dwóch: Stefan i jego 
brat Zbyszek. W rękach trzymali 
wiadra, siekierę, łom . W wiadrach 
były fekalia . Uciekłam . Chlusnęli 

na drzwi i ściany. Gonili mnie, ale 
nie dali rady. Zadzwoni/am po poli
cję, potem płakałam i myłam to 
świństwo. I za co tak? Przecież ja 
w ten sklep tyle włożyłam. Stefan 
chce mnie wykurzyć. Co ja teraz 
mam zrobić? - zastanawia się, do
dając, że po takich ekscesach boi 
się już o swoje życie. 

- A tak, coś tam słyszałem, klienci 
opowiadali, że ktoś oblał Joannie 
sklep fekaliami. Ale ja nie mam z 
tym nic wspólnego - twardo za
przecza Zbigniew R. 

Agresor 

z rozległym zawałem 

Ze Stefanem R. na razie nie moż
na rozmawiać. W miniony ponie
działek pogotowie zabrało go do 
szpitala. Miał rozległy zawał. Nie 
wiadomo, czym mógł się dla niego 
skończyć. 

- Przez sześć nocy chłopak nie 
spał, to i nie ma się co dziwić. Jo
anna M. najęła kilku zbirów z tych, 
co to przed sklepem piwo i wino na 
jej koszt chleją. Kazała im wybijać 
szyby, rzucać kamieniami. To się 
chłopak bał. Zgłosił sprawę policji, 
ale co oni mogą zrobić? - opowia
da Zbigniew. O chorobie brata do
wiedział się wracając akurat ze 
Skarżyska . 

- Przejeżdżałem koło jego domu. 
Zobaczyłem go, jak stał w oknie i 
krzyczał . Czterdzieści minut ska
mlał, a żaden z sąsiadów nie zare
agował. Bali się , że może pijany i w 
razie czego to im przyjdzie za po
gotowie płacić . A on miał zawał. 
Niewiele brakowało, a przeje
chałby się na tamten świat - opo
wiada. 

W oknach Stefanowego domu 
szyby są całe . Ani śladu po rzuca
nych kamieniach. Miejscowi ludzie 
wolą milczeć . Niektórzy na wszelki 
wypadek chodzą do sklepu na 
inną ulicę . 

Sylwia BŁAWAT 

PS. Personalia bohaterów 
zmieniono. 

6,50/0!! 
Skontaktuj się 2 naszymi 

oddziałami w 
Kielcach i Radomiu: 

Kielce 
ul. leonarda 9 
tel. 344 39 60 

Radom 
ul. Sroga 7A 

tel. 381 00 99 

-

Bezpłatna Infolinia: 0-800-30-40-50 
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Kupuj~o dowolny zestaw I t 
1 odpowiada.j 800 na pyta.nie: " 
'rzy JakltJ ulicy znajdujt II( rtluumla BUR6ER Kln61 

BURGER KINGa 
:K::l.. ~l C;~ 

~'!!!JI Sienkiewicza 27 !l 

~~~_BM;!! ~ ; 

PIECE CO, MIEDZ GLAZURA~~ 
v~~ "SAS" TERMET 6 z 

PIECYKI 

G RZ EJ N I K l lI»VIf1IIMIO TERAKOTA S I 
STELRAD a ~E 

ALUMINIUM KRAKÓW Z OGŁOSZENIEM ' E N 
NE 

3% RABAT GRESY ~ K 

"REMWOOD" KIELCE 
UL SŁOWACKIEGO 19, TEL (041) 361·20·90 

SPRZEDA t RATALNA 
TRANSPORT GRATIS l 

WYKONAWSTWO ~ 

REKLAMA 

OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW 

"LUZ" 
Kielce, Rynek 11 

tet. 343-21-19, 0604 255-876 

lupeafde an. 191pm 99 r. 
•• 10 ............ 16 ......... 
fvl>ŁATY W RATACli CENA PRÓI!IbcYJNA' 

Parkiet, parapety, 
mozaikę kupisz 

na rafy 
-dąb od 50 zl do 100 złI1 m kw. z VAT 
-jesion od 50 zł do 107 złI1 m kw. l VAT 
• Jawor od 40 zł do 68 zII1 m kw. l VAT 
-buk od 19 zldo93zł11 m kw. l VAT 
-mazalIta od 11 zl do 39 złI1 m kw. z VAT 

w Składzie Kielce i 

ul. Łazy 37, leI. 345-44-84 ; 

4.-i'1Mtn. CLASSIC 
Impregnat do drewna ° dużej odporności 'na czynniki 

atmosferyczne, zmianę koloru i łuszczenie się . 
Pow/oki zabezpieczają przed grzybami i sinieniem. 

®POlYPIP~ 
ANGIELSKIE RYNNY 
NA POLSKIE SŁOTY 

Dystrybutor regionalny f "ELMAKO" 
Magazyn "WIG", BUcza, ul. KIelecka 4 

tel. (041) 311-73-51, (041) 311-74-74 
fax (041) 311-73-73 

. Kupując wzęcej -płacisz mniej! 

~ 

5,99 
konserwy mięsne zestaw: 
gulasz angielski, 
konserwa turystyczna, 
konserwa tyrolska 
3 x 1609 

~ 

6,49 
o leje Bartek złoc iste 

2 x lL 

..4,80-

3,59 
snackl Star Foods 
(ró1ne smaki) 
2x90g 

~ 

6,99 
zestaw kaw: 
Feelings mielona 809 
Naturais rozpuszczalna l00g 

~ 

4,59 
soki Zielony Ogród 
ró1ne smaki 
2 x lL 

~ 

3,99 
mydła BAC 
zestaw 
4 x 100g 

19 

li) 
BANK ZACHODNI SA 

l Oddział w Kielcach, ul. Wspólna 2, tel. 3663487 
Ekspozytura w Pińczowie, ul. Przemysłowa 6, tel. 3575763 

Ekspozytura we Włoszczowie, ul. Partyzant6w 48, te1.394480 I 

OFERUJE 
KREDYT ·WAKACYJNYH 

Do 31 lipca 1999 roku 

- kwota kredytu: 1.000 - 5.000 zl 
- okres kredytowania - do J 2 miesięcy 
- oprocentowanie stale - 13,44% rocznie 
- prowizja banku: ~ 
• dla posiadaczy ROR w Banku Zachodnim S.A. ~ 
i dla Klientów, którzy otworzą taki rachunek 2,0 % 

• dla pozostałych Klientów 3,5 % 
- dla posiadaczy ROR w Banku Zachodnim S.A. przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy - kredyt bez poręczycieli 

ZAPRASZAMY 

~ FIRMA PRODU~CYJNO USŁUGOWO HANDLOWA 

~ ~ , l , · 

SZCZEGÓLY W PUNKTACH SPRZEDAŻY: 

"SORBIAN" Tarnobrzeg, ul. Warszawska 312 tel. (0-15) 822 04 67 

"SORBIAN" Tarnobrzeg, ul. Warszawska 57 tel. (0-15) 823 63 89 

"ABAK BIS" Kielce, ul. I Maja 196 tel. (0-41 )345 30 l3 i 
"STL" Stasz6w, ul. Kolejowa 3 tel. (0-15) 864 22 63 

"AGTAR" Sandomierz, ul. Przemysłowa 5 tel. (0-15) 832 2356 

"CHMURA" Stalowa Wola, ul. Rynek I O tel. (0-15) 844 00 97 

"TAFF-MAN" Ożarów, os. Wzgórze tel. (0-15) 861 1925 

"STOLSA" Ostrowiec Św., ul. Kilińskiego 29 tel. (0-41) 265 23 94 

"TERMOGLASS" Jan6w Lubelski, ul. Wałowa 24 tel. (0-15) 872 22 l3 

Oferta ważna od 19.07.1999 do 28.07.1999 lub do wyczerpania zapasów 

~ 

29,99 
proszki Bryu biała I kolor 
2 x 3,3kg 

KIELCE: Krasickiego 28, "a~zębinowa 3, Manifestu Lipcowego 125, .Jagiellońska 25, Czarnowska 22 
"~DRZE"ÓW: ul. Partyzantów 22 • STARACHOWICE: ul. Woj. Polskiego 15 • MIELEC: ul. Ducha Św. 34 
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W Sandomierzu 

YLA WLADI Parking zamiast ogrodu 

El WINY? 
liza czerwcowego sprawozdania Komisji Doraźnej ds. 
izy gospodarowania mieniem gminy w minionej ka
zdominowała czwartkowe obrady skarźyskiej Rady 
. Ostatecznie rada przyjęła sprawozdanie jako 

lIr.łlw.lłe. ale nie obyło się bez dramatycznej dyskusji. Pra
kontratak na autorów owego sprawozdania przy
prezes spółki "Targowiska Miejskie" Andrzej 

S::Ilrtłclw!;kl oraz członkowie byłego Zarządu Miasta. 

najniższy - zarzucił Kusztalowi 
radny Borowiec. Jego zdaniem, 
.Targowiska Miejskie· nie przy
niosły gminie żadnych zysków. 
Borowiec podtrzymał również opi
nię Komisji Doraźnej o nieprawno
ści przetargów na .Rejów'. - W 
tygodniku bezpłatnych ogłoszeń 
może pan zamieszczać ogłosze
nie o sprzedaży akwarium lub koła 
od roweru, ale nie Ośrodka Wypo
czynku - skwitował poczynania 
byłych władz Borowiec. Komisja 
Doraźna podtrzymała zarzuty o 
działalności niektórych członków 
poprzedniego Zarządu Miasta na 
jego szkodę. 

Ostatecznie RM, głosami pra
wicowej koalicji, przyjęła proto
kół Komisji Doraźnej, ale jak się 
wydaje, dyskusje na ten temat 
nie zostały zakończone, a wielu 
czwartkowych mówców zapo
wiedziało ich kontynuację przed 
sądem. 

(G.B.) 

- Zniszczono osłatni ogród na 
starówce - tak sandomierzanie 
komentują likwidację skrawka 
zieleni przy nowym budynku 
Urzędu Miasta na placu Ponia
towskiego. 

Dla każdego coś dobrego 

Ogród został zlikwidowany kilka
naście dni temu. Okalający go za
bytkowy mur został zburzony, a te
ren ogrodu zaorany. Rozpoczęła 
się tam budowa parkingów na po
trzeby Urzędu Miasta. Jak wspo-

FoL R. Bienlicki 

minają mieszkańcy starówki, w 
ogrodzie przy ulicy Zamkowej od 
lat rosły winogrona i różne drzewa 
owocowe. 

ny pśrodka w kolejnych przetar
gach tłumaczył on brakiem chęt
nych na zakup. Były wiceprezy
dent wskazał również, że podobne 
obniżenia zastosowano także wo
bec innych obiektów. Jako 
przykład posłużył skład opału, 
zbyty przez miasto po obniżonej 
cenie spółce, której 
współudziałowcem jest jeden z 
członków aktualnych władz. W 
opinii Czesława Kusztala mate
riały zamieszczone w protokole 
zostały wybrane przez członków 
komisji tendencyjnie. Pominięto 
przy tym dokonania byłych władz, 
mnożąc fałszywe zarzuty. Z kolei 
fakt umorzenia przez byłego pre
zydenta Skarżyska Sylwestra Mie
rnika zaległości podatkowych 
dwóm biznesmenom tłumaczył 

radny SLD Krzysztof Zarzycki ko
niecznością obrony miejsc pracy 
w zakładach, które ci przedsiębior
cy stworzyli. Umorzenia sięgnęły 
około 53 tys. zł , a sprawę bada 
Prokuratura Rejonowa. Inny były 
członek Zarządu Miasta Cezary 
Ciosk (radny SLD) stwierdził, że 
aktualna opozycja nie może nawet 
w pełni się ustosunkować do po
stawionych jej zarzutów, bo nie ma 
dostępu do uchwał Rady Miasta z 
poprzedniej kadencji, a większość 
dokumentów, na które powołują 
się autorzy protokołu, znajduje się 
poza właściwymi wydziałami 
Urzędu Miejskiego. Jego zda
niem, opozycyjnym radnym broni 
się dostępu do pism, które otrzy
muje lub wysyła Biuro Rady Mia
sta. - Niech właściwe organa 
orzekną, czy członkowie byłego 
zarządu działali na szkodę miasta. 
Ja glosowałem zawsze zgodnie ze 
swą wiedzą i przekonaniami - po
wiedział Ireneusz Wijas z Unii Pra
cy, członek byłego Zarządu Mia
sta. 

71umny II Sielpi 

- Władze naszego miasta 
muszą mieć przedziwny gust, 
skoro wolą słuchać warkotu sa
mochodów niż śpiewu ptaków -
stwierdził jeden z mieszkańców 
ulicy Zamkowej. 

- Ogród byt bardzo zaniedbany -
powiedział Andrzej Tenderowicz, 
burmistrz Sandomierza. - A par
king przy magistracie jest niezbęd
ny. Wystarczy dla 40 samocho
dów. Będzie to parking strzeżony, 
dlatego będziemy na nim zara
biać. Po godzinach pracy Urzędu 
Miasta zostanie udostępniony 
wszystkim chętnym. W części pla
cu wyeksponowany będzie frag
ment murów nie istniejącego już 
kościoła pw. Marii Magdaleny. Bu
rmistrz dodał także, że władze 
Sandomierza uzyskały zgodę kon
serwatora zabytków na zburzenie 
zabytkowego muru. 

skompensowała 
tej firmy w wysokości 

.Rejów" sprzedano na
UllOllTUastza 478 tys. zł. Spadek ce-

W odpowiedzi przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej RM Wiesław 
Borowiec określił wyceny 
majątków, jakie gmina wniosła w 
formie aportu do spółki. Targowi
ska Miejskie· jako .przekręty" po
pełnione przez biegłego na pole
cenie byłego wiceprezydenta 
Czesława Kusztala. - Walczył 
pan o to, by aport gminy był jak 

trzech skarżyskich szkołach 

kologiczne 
• nie 
wpłynie z pożyczki, jaką miasto 
zaciąga w WFO$. Resztę pokryją 
miasto (50 tys.) i GFO$ (30 tys.). Z 
kolei w SP 8 gazowa kotlownia kc
szSować będzie 160 tys. zł. Miasto 
przeznacza na ten cel z rezerwy 
budtetowej 65 tys. zł. Uzgodnio
no, ~ następne 95 tys. pochodzić 
będzie z funduszy WFO$ i GFO$. 

Po wspomnianych remontach 
koIIowni tadna ze skarżyskich pla
cówek oświatowych nie będzie jut 
eksploatować przestarzałych I 
emitujących znaczne zanieczysz
czenia kotIownI węglowych. We 
wszystkich trzech przypadkach 
~ sit jut przetargi na wyk0-
nawstwo robót 

JG.8J 

Tegoroczna aura wyjątkowo 
sprzyja wczasowiczom odpo
czywającym w podkoneckiej 
Siełpi. Od rana mieszczuchy, 
głównie z Łodzi, Krakowa, Kato
wic i Warszawy korzystają z 
kąpieli słonecznych i wodnych. 

Na bardziej aktywnych czeka 
sprzęt pływacki : żaglówki, kajaki, 

rowery wodne. Gdy znudzi się 0pa
lanie, można pograć na plaży w siat
kówkę, a na terenie ośrodków 
wczasowych w tenisa, koszykówkę, 
piłkę nomą. tenisa stołowego, bad
mintona. W dni pocłvnume można 
zwiedzić Muzeum Zagłębia Staro
polskiego z unikatowym kolem 
wodnym, czy pospacerować po ~ 

knych sosnowych lasach w poszu
kiwaniu jagód, grzybów czy malin. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji co ki

lka dni organizuje dla wczasowi
czów atrakcje w postaci zawodów 
sportowych, koncertów czy dysko
tek. Na scenie przy plaży występo
wała już m.in. Kaja Pascha Iska 
(Ola z .Klanu') wraz z koleżanka-

Fot. M. KqdzieJo 

mi z warszawskich klubów tanecz
nych. My trafiliśmy na koncert ze
społu peruwlańsko-boliwijsko
ekwadorskiego grającego 
skoczną południowoamerykańską 
muzykę. W repertuarze zespołu 
znalazły się ponadto dobrze zna
ne polskie przeboje, które nuciła 
cała zebrana na plaży publicz
ność. - Chcemy, by przyjeżdżający 

Gminna, ciężka droga ... 
Fatalny stan dróg to boIąc:zka 

katdeJ gminy. Mimo li obecnie 
trakty mają ai czterech włricl
cieli (drogi krajowe, wojewódz
kie, powiatowe I gminne) I tak 
na1"" kszy clłt.ar spada na gmi
ny, bez ldóryc:h udziału fllUlnso
wego nie przebiega iaden re
mont czy modernizacja. Podob
nie jest w Końskich. 

Obecnie gmina w porozumieniu 
ze Starostwem Powiatowym prze
prowadza ~Ie prac moderniza
cyjnych. 21..iończono układanie 
asfaltowego dywaniku na drodze 
do Baryczy, na co mieszkańcy wsi 
czekaa od lal Wkrótce rozpoczIlie 
sit remont odcinków w Kazanowłe 
I kDntynuowany od ttzech lit r. 
mont drogi do Sc*dowa Nowego. 
Planuje sit łłIkte budowt drogi do 

położonego na końcu gminy 
Nałęczowa. Budowa tego odcinka 
nie tylko usprawni komunikację 
naIęczowian z centrum gminy i po
wiatu, ale także połączy dwa 
sąsiednie miasta: Końskie I 0po
czno, znacznie skracając czas d0-
jazdu. 

Kontynuowana będzie rbwniei 
budowa ul. Upowej w Koń kich i 
układanie chodn° 6w w Pi oraz 
pn:y ulicach Piłsudaklego i StoIń
skIego w Końaklch. 

Gmina poktywa, talWt w przyp&
dkl.! dróg powiatowych, 55 proc. 
kosztów, starostwo 45 proc. Gdy
by nie wkład lokalnego .. 
morządu, w tym roku modem/zo
wano by uIedwIe połowt konec
Idch trlldów. 

IKI 

do nas goście czuli się tu jak najle
piej - powiedział dyrektor OSiR Ta
deusz Bodasiński - dlatego też 
staramy się o stworzenie prawdzi
wie wakacyjnej atmosfery. 

Dyrekcja OSiR rozpoczęła już 
przygotowania do największej im
prezy Konecczyzny - Wyborów 
Miss Mokrego Podkoszulka oraz 
Miss Siei pi, które pod patronatem 
,Echa Dnia' odbędą się w sierp
niu. 

/MiKJ (GOP) 

Remontowali stadion dla siebie i sportowców 

CE 

DzltId pncy jwl.dlc6w Jehowy, stad/on wygląda nIeile. 

Na stadionie SKS STAR w 
Starachowlc.ach w minionym 
tygodniu trwało trzydniowe 
apotkanle 5 tya. 'wladk6w Je
howy z województw .wltto
krzyskiego I mazowieckiego. 
lamla.t zapłaty za wypotyc:ze
nie obiektu uczeatnlcy spotka. 
nla odrobili to przy jego reno· 
wacJI. 

Prace na stadionie trwały przez 
kilka miesięcy poprzedzających 
zjezd. 340 ochotników przepra~ 
wało na stadionie 1035 godzin. Ta
ka procedura powtarza się od kilku 
lal Dzięki temu mimo braku pie
niędzy na jego utrzymanie I re
monty stadion ten, w stosunku do 
Innych obiektów tej rangi w regio
nie, prezentuje ~ nietJe. ICuKl 
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W sobotę na basenie "Tęcza" biliśmy kolejne wakacyjne rekordy, czyli.. . 

17 -letni Karol Gadowski w 22 se
kundy przeniósł na plecach na
szego redakcyjnego jeża "Edka" z 
jednego końca basenu na drugi! 
12-letnia Judyta Wasik zwyciężyła 
w konkurencji: kto najszybciej 
nadmucha balon, aż ten pęknie. 
Huknęło już po 25 sekundach. W 
sobotnie popołudnie na kieleckim 
basenie "Tęcza", w trakcie impre
zy zorganizowanej przez Radio 
"Jedność Plus" padły kolejne re
kordy "Echa Dnia". 

Jeża na plecy 

Na początek nasz redakcyjny 
spec od rozrywki Marcin Kowal
czyk zaprosil do zabawy trzech 
mocarzy. Konkurencja: kto najszy
bciej przeniesie jeza ,Edka' z jed
nego końca basenu na drugi, wy
magała nie lada krzepy. Sympaty
czne redakcyjne stworzonko waży 
bagatelka - 85 kilogramów plus se
tki ig iełek . Pierwszy zgłosił się Ka
rol. Przerzucił jezyka przez lewe 
ramię i. .. wystartował. Szło mu 

Wyścig pływacki do balonika. 

świetnie. W sześć sekund był na 
półmetku . I jak nic ustanowiłby ten 
zwariowany wakacyjny rekord, ale 
miał pecha. Przed samą metą 
poplątały mu się nogi i razem z je
zem runął jak długi. ,Edek' otrze
pał igiełki oraz gustowne porteczki 
z logo ,Echa Dnia' i czekał na kole
jnego siłacza. Zgłosił się Rafał. 
Ten zastosował metodę chwyć je
za w objęcia . Tez miał pecha. 
Upadł już po kilku metrach. Po 
tych wypadkach pozostali 
śmiałkowie wycofali się z zadania. 
Nasza redakcyjna komisja 
zarządziła, ze Karol i Rafał otrzy
mają po jeszcze jednej szansie. 
Rafał szybko podziękował, a Karol 

Składanie czapeczek z gazet. 

ochoczo stanął do boju. Przerzucił 
sobie nieźle już wystraszonego je
ża przez lewe ramię, ale tym ra
zem dla lepszego rozłożenia cię
żaru chwycił jego prawą nogę . Wy
startował. Kiedy po 22 sekundach, 
bez przykrych niespodzianek do-

• 

biegł do mety, otrzymał ogromne 
brawa. - Nie mogłem drugi raz dać 
plamy. Dokladnie obejrzalem so
bie jeza i zmienilem metodę. No i 
udało się . Przytargałem tego go
ścia z kolcami - cieszył się 17 -letni 
Karol Gadowski. 

Hop do balonu 

Marcin zapowiedział kolejną kon
kurencję . Do zadania: za balonem 
do wody hop, stanęło czterech 
śmiałków. Na znak startu doslow
nie runęli do wody. Kiedyobserwo
waliśmy ich zmagania, nie mogli
śmy się pozbyć wrażenia, że za 
chwilę z basenu wyleje się woda, 
tak walili rękami i nogami. Pierwszy 
balon chwycil16-letni Maciej Gręb
ski. Na wykonanie zadania potrze
bował tylko 18 sekund. W ten spo
sób pobił ustanowiony przez Bar
tka Olesińskiego tydzień temu na 
,Tęczy" rekord w tej arcytrudnej 
konkurencji. - To nic trudnego. 
Trzeba tylko umieć szybko machać 
rękami - objaśnił zwycięzca . Drugi 
byl 13-letni Piotrek Mazur. - Byłem 
gorszy od kolegi o pół machnięcia 
rękami - ocenił smutno. 

Głową w piłkę 

Zaraz się jednak rozpromienił i 
wystartował w kolejnej konkurencji: 
kto najwięcej razy odbije glową pla
żową piłkę . Po króciutkiej rozgrze
wce przystąpił do dzieła . Zrobił 19 
glówek. Zawodnik nr 2 o imieniu 
Robert wykonał ich tylko pięć, a za
wodnik nr 3, Kamil podbił piłkę 12 
razy. Zwyciężyl13-letni Piotrek Ma
zur. - Bylem dobry, ale nie najlep
szy. Daleko mi do gościa, który w 
ubiegłym tygodniu zrobił 160 
główek. Ale dalej będę trenował -
oświadczył dorosłym tonem. 

" 
z 

W następnej konkurencji wystar
towały same przedstawicielki płci 
pięknej . Miały za zadanie jak naj
szybciej nadmuchać balon, az ten 
pęknie. Po czujnym okiem Marcina 
przećwiczyły wdechy oraz wyde
chy, nabrały powietrza w płuca i 
przystąpiły do dzieła . Początkowo 
szły łeb w łeb. Zielony, czerwony i 

Pompowanie balonów na czas. 

pomarańczowy balonik - wszystkie 
pęczniały w oczach. Tu najlepsza 
okazała się właścicielka zielonego, 
12-letnia Judyta Wasik. Huknęło 
już po 25 sekundach. - Byloby szy
bciej duze bum, ale zaczęłam się 
śmiać - zdradziła specjalistka od 
balonowego crash-testu. 

Czapki zrób 

Na koniec Marcin poprosił trójkę 
zręcznych zawodników z proje
ktanckim zacięciem. Hostessy 
wniosły egzemplarze ,Echa Dnia'. 
Już po chwili śmiałkowie przystąpili 
do wyczarowywania z nich gustow
nych nakryć głowy. Okazało się , ze 
z ,Echa' nie tylko da się zrobić cza
pę zbliżoną do nakrycia glowy Na
poleona czy do czapeczki wróZki. 
Czapka może równiez przypomi
nać statek albo kosz na śmieci . Jak 
widać, zawodnikom weny twórczej 
nie brakowalo. Ostatecznie zwy
ciężyła 12-letnia Anna Grzywna. 
Na zrobienie czapeczki potrzebo
wala tylko minuty i 13 sekund. 

Czekamy na rekordzistów 

W ten sposób ustanowiliśmy na 
.Tęczy" kolejne pięć rekordów. 

" 

Zdjęcia D. Łukasik 

Razem mamy juz w naszej reda
kcyjnej księdze rekordów wpisa
nych 27 śmiałków. Ale na tym nie 
koniec. Nadal czekamy na wyczy
nowców. Najlepsi pod koniec wa
kacji wezmą udział w walce Q 

główne nagrody konkursu ,Re
kord z »Echem«". Wczoraj biliśmy 
rekordy na festynach w Brzegach i 
Daleszycach - relacja jutro. 

Magdałena PORWET 

Podbijanie piłki głową. 

Jeż był oblegany przez tłumy dzieci. 

Odpady wędrują na pola 

SUROWO 
W UBOJNI 

Wiele ubojni w województwie 
świętokrzyskim nie spełnia no
wych przepisów weterynaryj
nych oraz z zakresu ochrony 
środowiska. Nie wiadomo, co 
dzieje się z opadami poubojowy
mi, właściciele ubojni nie pro
wadzą ewidencji ani nie wnoszą 
opłat za korzystanie ze środowi
ska. Wyposażenie techniczne 
nie odpowiada obowiązującym 
przepisom. Często w zakładach 
produkty gotowe, np. wędliny, 
leżą obok surowego mięsa. 

Inspektorzy ochrony środowiska 
oraz lekarze weterynarii wspólnie 
skontrolowali 19 ubojni trzody chle
wnej i bydła połozonych na terenie 
województwa świętokrzyskiego, 
m.in. w Łagowie , Wiślicy, Cmińsku 
czy Nowej Słupi. Właściciele pra
wie wszystkich nie spełnili przepi
sów dotyczących ochrony środowi
ska. Od tego roku kazdy, kto produ
kuje odpady, musi prowadzić ich 
ewidencję, sam naliczyć opłaty i 
odprowadzić je do Urzędu Mar
szałkowskiego. Żadna z kontrolo
wanych ubojni tego nie robi. Nie 
wiadomo więc, co dzieje się odpa
dami poubojowymi - czy są składo
wane w bezpiecznych miejscach, 
czy tez wywozone są do lasów lub 
na pola. Zakłady wytwarzające po
wytej 1 tony odpadów rocznie po
winny uzgodnić z władzami sa
morządowymi miejsce ich składo
wania, a tego równiez nie robią. 

- Na razie wobec tylko jednego 
właściciela ubojni skierowaliśmy 
wniosek do kolegium, ponieważ 
po raz kolejny został przyłapany 
na łamaniu przepisów - mówi Wal
demar Wach z Wojewódzkiej In
spekcji Ochrony Srodowiska w 
Kielcach. - Pan z Kostom/otów wy-

woził beczkowozem ścieki poubo
jowe na swoje pola i sąsiadów. 
Prawo przewiduje takie ich rolni· 
cze wykorzystanie, ale musi być 
na to zgoda, a w niej określona 
ilość, którą można wywieźć oraz w 
jakich miesiącach. Właściciel ubo
jni powiedzial inspektorom, że wy. 
wozi i będzie wywozil ścieki bez 
pozwolenia, nie ma zamiaru się o 
nie starać . Grozi mu kara do 5 tys. 
zł. 

Ubojnie nie spełniają równiez no
wych obowiązujących od lutego 
przepisów weterynaryjnych. 
Zakłady te muszą stosować takie li· 
nie technologiczne, aby nie było 

możliwości kontaktu surowego 
mięsa z wyrobami gotowymi do 
spożycia . Mają być wyposażone w 
klimatyzację, a temperatura w po
mieszczeniach nie może przekra· 
czać 12 stopni C. Drewniany sprzęt 
trudny do utrzymania w czystośd 
powinien być zastąpiony plastiko
wym lub ze stali nierdzewnej. Bli· 
sko połowa świętokrzyskich ubojni 
nie spełnia tych wymagań. Inspe· 
ktorzy weterynaryjni dali ich właści· 
cielom czas do końca roku na do
stosowanie się do nowych wyma· 
gań . - Nie chcemy nikogo przekre· 
ślać, każdy powinien mieć szansę 
na sprostanie nowym przepisom ' 
wyjaśnia Paweł Banasik, wojewó
dzki inspektor weterynaryjny w Kie· 
lcach. - Większość świętokrzyskich 
ubojni prowadzi także wyrób węd, 
lin. Małym zakładom doradzamy, 
aby zrezygnowały z uboju, a w su· 
rowiec zaopatrywały się u dużych 
producentów. Bo wlaśnie konta ki 
mięsa surowego z wyrobami goto
wymi do spożycia jest najczęst· 
szym p~ewinieniem w ubojniach 
W krajach Unii Europejskiej, a no
we przepisy mają dostosować na· 
sze zakłady do jej wymagań, działa 
zaledwie po kilka dużych ubojnI. 
które dostarczają pewny surowiec 
dla firm zajmujących się wylącznie 
wyrobem wędlin . SpecjalizaCJa 
gwarantuje dobrąjakość. Poza tym 
łatwiej jest kontrolować i rozliczać z 
odpadów kilka dużych zakładów 
produkujących duże ilości niebez' 
piecznych dla środowiska mate
riałów niż kilkaset małych . W na
szym województwie 130 firm za)" 
muje się jednocześnie ubojem I 

przerobem mięsa. Wlaściciele 
małych zakładów na pewno san1 
się zorientują, ze nie opłaca się in
westować olbrzymich pieniędzy w 
modemizację ubojni, w której prze
rabiają rocznie kilka świń . Lepiej 
skupić się na przetwórstwie. 

Agata KOWALczyK 
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iś pierwsze próby do festiwalowego finału 

Na ulicach Kielc i w mia
stach naszego regionu 
trwają występy wykonaw
ców biorących udział w XXVI 
Harcerskim Festiwalu Kultu
ry Młodzieży Szkolnej. Wtra
kcie pokazów prowadzona 
jest zbiórka pieniędzy "Na 
oddech Daniela". Akcja kon
tynuowana będzie także w 
czasie koncertu galowego, 
do którego pierwsze próby 
rozpoczynają się już dzisiaj. 

Trwają prezentacje terenowe. W 
miniony weekend odbyły się wy
stępy w Staszowie, Garbatce, Ko
ńskich i Sielpi, a także w Stąporko
wie, Daleszycach, Starachowi
cach i Szydłowie. W skansenie w 
Tokami wystąpiły zespoły folklory
styczne ,Dzieci Krakowa', ,Pleja
da' ze Starachowic oraz ,Chodo
wiacy' i ,Tuzin' z Siedlec. - W Kiel
cach jesteśmy pierwszy raz, ale 
bardzo nam się tutaj podoba -
twierdzą zgodnie maluchy z ,Tuzi
na' Ula Więckiewicz oraz rodzeń
stwo Marek i Monika Dziado. -

Zdjęcia D. ŁMkasik 
Uczestnicy festiwalu występujący w skansenie w Tokarni. 

W sobotę przed gmachem Kiele
ckiego Centrum Kultury publiczno
ści prezentowały się Zespół Pieśni 
i Tańca ,Bielsko', ,Dysonans' z 
Krosna, ,Bursztynki' I i II z Malbor
ka, ,Wena' z Łasku, Formacja Fre
estyle ,Rewerence' z Konina, 
,MIM' ze Starachowic i Miniatura 
Taneczna ,Stres' z Jawora. Dla 
kielczan śpiewały też solistki Jo
anna Pelowska, Gabńela Herma
nowska, Marta Poplawska i Milena 
Kowalczyk. Wczoraj w parku miej
skim wystąpiły Marta Rogasik, Da
gmara i Ewelina Okrzyńskie, Ze
spół Wokalny ,Rytmos' ze Słubic, 

Po występach - zwiedzanie. 

,Tńo Okapiec' z 2agania i ,Bez 
KoncepCji' ze Stąporkowa . Tań
CZYły dzieci z zespołów ,Bartek' i 
,Mały Bartek' z Góry Kalwarii. -
Słowa uznania należą się dziew
CZętom z zespołu ,Iki', które mimo 
Ulewy, jaka zaskoczyła nas w tra
kCie jednego z koncertów w par
ku, wyśpiewały swój repertuar do 
kOńca - mówi koordynator do 
spraw koncertów druhna Magda 
KUbiec. 

Zwiedziliśmy Muzeum Zabawek i 
pałac biskupi w Kielcach, byliśmy 
na zamku w Chęcinach . Mamy je
chać na ,Perłę' , do jaskini ,Raj" i 
na prawdziwy harcerski biwak -
dodaje Przemek Paweł, uczeń IV 
klasy Szkoły Podstawowej nr 12 
Siedlcach, przy której działa ze
spół. Kierowniczką ,Tuzina' i do
świadczonych w występach sceni
cznych ,Chodowiaków" jest Boże
na Wojciuk. - ,Chodowiacy" 
działają już 27 lat przy Centrum 
Kultury i Sztuki w Siedlcach - mó
wi. - Występowaliśmy we Francji, 
na Słowacji, w Czechach, Bułgańi , 

Niemczech, kilkakrotnie we 
Włoszech . Wiele razy odwiedzali
śmy Watykan, zespół był także na 
audiencji u papieża . ,Chodowiacy" 
to młodzież, w,Tuzinie' występują 
dzieci ze szkoły podstawowej. W 
ubiegłym roku zwyciężyły na ogól
nopolskim festiwalu w Baranowie 
Sandomierskim ,Dziecko w folklo
rze". 

- NOWOŚCią tego festiwalu są 
organizowane dla chętnych ze-

ECHO KIELECKIE 

spo/ów harcerskie biwaki nad za
lewem Lubianka w bazie Hufca 
Starachowice. W programie są 
ognisko, wycieczki łódkami po je
ziorze, noclegi w namiotach. Dla 
dzieciaków to wielka atrakcja. 
Nad Lubianką były już zespoły 
,Gwar" i ,Zgraja' z Wrocławia. Po 
obiedzie wrócą stamtąd "Kome
le". Gdyby nie fakt, że już dziś za
czynają się próby do koncertu, z 
biwaków skorzystałoby na pewno 
więcej młodzieży. Dzięki uprzej
mości wojewódzkiego konserwa
tora przyrody Jarosława Pajdaka i 

prezesa Przedsiębiorstwa Tury
stycznego "Łysogóry' większość 
zespo/ów zwiedzi dzisiaj jaskinię 
,Raj" - informuje harcmistrz Jo
lanta Tylska, koordynator do 
spraw biwaków. 
Dziś o godzinie 15 w klubie osie

dlowym ,Polonez' na Sadach 
wystąpią zespoły "Gwar", ,Kon
tra-Mini" i ,Sposób na Nudę" . Ju
tro o tej samej porze w hotelu 
,Przedwiośnie' w Ameliówce za
tańczy zespół .Akcent' z Często
chowy. 

/Cieś/ 

Pocztówki 
z ł.opuszna 
Odwiedzając w ubiegłym 
tygodniu Łopuszno natknę
liśmy się na takie obrazki, 
jak na zamieszczonych 
zdjęciach , Nie wy
stawia to najlepszej oceny 
samorządowym władzom 
gminy, które chyba nie chcą 
widzieć, że w tej malowni
czo położonej miejscowo
ści jest coraz brudniej. 

Gmina Łopuszno nie należy do 
bogatych, ale nie trzeba chyba 
wielkich pieniędzy, by choć kosze 
na śmieci opróżniać systematy
cznie. Tekst i zdjęcia 

Sławomir STACHURA 

Obok: 
Przy mapie turystycznej wo

jewództwa w Łopusznie nie 
da się stanąć dłużej, gdyż 
odór z przepełnionego kosza 
na śmieci urywa nos. 

Poniżej: 

W ubiegłym roku część ul. 
Przedborskiej podłączono do 
oczyszczalni ścieków. Pozo
stałością tych prac są takie 
oto chodniki, na których 
rosną chwasty. W nocy trud
no po nich bezpiecznie 
przejść. 

Obok: 
Elewacja będącego we włada

niu Gminnej Spółdzielni pawi
lonu handlowego przedstawia 
się żałośnie i skutecznie od
strasza potencjalnych klien
tów. Nic dziwnego, że mieszka
ńcy gminy wolą robić zakupy w 
innych sklepach. 

STRONA 13 

Fol. G. Romański 
Tak tańczyły w sobotę dzieci z Miniatury Muzycznej Bursztynki z 

Malborka. 

Fontanna w parku przypomina raczej ściek, w którym jest pełno 
butelek I śmieci. 
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Alfred i Wincenty 

19 lipca jest 200 dniem roku 
Przed nami 165 dni 1999 roku. 
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Pogotowie Ratunkowe - 999 
Straż Pożarna - 998 
Pogotowie Policyjne - 997 

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

TEATRY I KINA 

• Teatr im. S. Żeromskiego 
• tel. 34-475-00; przerwa urlopowa. 

• P11lA "Kubuś" 
• tel. 368-02·93; przerwa urlopowa. 

• "Romantica" 
• DOLBY DIGITAl; .Wielki Joe' USA, bo .• 

g . 14, 18.15, ,Godzjna zemsty" USA, I. 15, g . 
16.15,20.30. 

• ,.Moskwa" 
· _Ogniem' mieczem' pol., I. 12,g. 12,.ŚCi· 

gany"USA.I.12,g.15.15,18.45,,,lakochana 
zJośnica' USA, I. 15,g. 17,.ED'TV' USA, I. 15, 
g. 2O.3O. 

• "Studyjne" 
·.Wing Commander"USA, I. 12, g. 16 .. ED 

'TV' USA. I. 15, g . 18, .Adwokat" USA, I. 15, g . 
20.15. 

• ,.Echo" 
- nieczynne. 

wYSTAwY 

• Galeria DWA 
..... ~19; Galeria f1NA "Piwrjce., .... 

Leśna 7. WysIawa ..-- UrszUi ~. 
czyi<. Wystawa ..-- Mańus2a 0w0sIc>
wskiego. Galeria czynna od poniedziaIcu do 
piąIIw w godz. 11·17, w rWIdzieIe w godz. 11-15, 
w scboIy. rieczyma. Galeria f1NA.Na PięDe', 
.... Leśna 7. WysIawa malarstwa twóro6w kieIeo
kiego środowiska pIasIyc:znego 211 2IJiorów 
SWA. Galeria czyma od poniedziaIcu do piąIku 
w godz. ~ 15, w soboIy i riedzieIe ' rieczyma. 

• Galeria Fotografii 
• ul. Paderewskiego 12. Nieczyma. 

MUZEA 

• Muzeum Narodowe 
• paIac biskupów krakowskich. pl. Zamk0-

wy 1. tel. 34-423-18. Ekspozycje staE . kor· 
pus fIi:Ntrry: ,Sanktuarium marszaIka Józefa 
PiIsudskiego', ,Wnętna zabytkowe z XVII i 
XVIII wieku'; skrzy<Io p6hx:ne: ,Galeria ma
larstwa polskiego i sztuki zdobniczer (od 
począlku.xvU wieku do 1939 r.). ~ ex>
dzjennie, oprócz poniedziaI<6w, w godz. ~ 16, 
w niedziełe wstęp -.y. 

• Muzeum przy Rynku 3/5 
• tel. 344-40-14. Ekspozyqe staE: 

,Wsp6Iczesna szluka ludowa KieIea:zyzny". 
Wystawy czasowe: .:z pradziejów regionu 
świętokrzyskiego' i .KieIec=yzna średnio
wieczna'; czynne codziemie, oprócz panie
dziaIków i śród, w godz. 9.00-16.00. W ...... 
dziełe wstęp wdny. 

• Oddział 
• Muzeum lal SzIcoInydl s. teromskiego 

(0ddz.iaI Muzeum Narodowego), ul. Jana 
Pawia II 5, tel. 344-57-92 . • Wystawa mate
riaIów biograIicznydI i liIefackich z mkxIzień. 
czych lal pisarza'. Czynne: wt.oI1<i, czwartki, 
piątki, niedziełe w godz. ~ 16, w środy w godz. 
11-18. W niedziele wstęp-.y. 

• Oddział 
· Muzeum H. Sienkiewicza w 0IlIęg0fIw 

(0ddz.iaI Muzeum Narodowego • teł. 303.()4. 

26). Wystawa sIaIa: ,Odlwomlny wystrój ...... 
s:zl<ania pisarza' oraz,Wystawa biogra~ 
Iiteract<a'. Wystawa czasowa: FoIosy z liImu 
pl ,Ogniem i "*'<:zem', Stroje bohaterów 
,Ogniem i mieczem'. Czynne codziemie, 
oprócz poniedziaIków w godz. 1G-17; piątki • 
wstęp wolny. 

• Zabawkarstwa 
• wystawy: .lalki Dalekiego Wschodu", 

,Modelarstwo reduIu:yjne', .L.aIka I jej g0spo
darstwo·, ,EksIibris dziecięcy". Muzeum 
czynne axIziemie, oprócz poniedziaI<ów, w 
godz. 1 G-17. 

• Muzeum Wsi KJeleddej 
• Dworek Laszczyków, ul. Jana PawIa 116. 

tel. 344-92·97 . .Hen tam at od Beskidu' ..... 
lura ludowa tywiat=yzny. Czynny od panie
dziaIw do piąIIw i w niedzielę w godz. 1 G-15, 
w niedzielę wstęp~. 

• Park EtnogJaficzDy W Tokarni 
· tel. 31-54-171 . Sezon letni: stansen 

czynny od wIorIw do piąIIw w godz. 1G-17 
(wsięp do godz. 16). sobotHliedzieIa w godz. 
1G-18 (wstępdpgodz. 17}..WnęnaXlX ..... 
cznydI chakIp' • .lQX-wieczna apIeka' • .J)wbr 
z Suchedniowa'. wysIóNIa rzeiby Jana BeI". 
nasiewicza. 

Telefony 

• Straż Miejska: 986, 368-75-15 (czynne 
całą dobę); 36S-75-33 (w godz. 7·15, po godz. 
15 fax); posterunki, czynne w godz. 7.00-
22.00: $r6dmieście · 67-60-13, Pomoc Dro
gowa: 366-00-65, Pogotowie Energetyczne 
Kielce-miasto: 991, Pogotowie Gazowe: 331· 
2G-20 i 992, Pogotowie Wod.-Kan.: 994 , c.o., 
Elektryczne RPGM: 361·18-33, czynne w 
godz. 15.OG-23.00 w dni powszednie, w godz. 
7.00-23.00 wdni wolne od pracy: 331·16-47 i 
344-3G-94, Informacja PKS: 366-02·79, lnfor· 
macja PKP: 366-93-28. 

RADIO TAXI "EUROPA". 
Kielce. tel. 3~11~11. 

www.complex.com.pIJ-europa . 
dr 50711 

RADIO TAXI "LIDER". 
Kielce. teJ. 96-66. 

345-88-88. dr 41327 

RADIO TAXI "ALFA". 
Kielce. teJ. 96·22. 344 44 44. 

dr 51"21 

RADIO TAXI "OMEGA". 
teJ. 3~-OOO. dr4!1544 

RADIO TAXI "EXPRESS". 
KIELCE. TEL 366-11,11. 

CAŁODOBOWO - EXPRESOWO. 
dr4t023 

Komunikacja Międzynarodowa 
,.Ornnia", 

Kielce, teJ. 345-n-tl, 
345-n -46. .... '117 

TAI ' Ogólnopolska 
Informacja Gospodarcza, 

ogłoszenia drobne 
z gazet "Echo Dnia~ 

z 3 ostatnich dni, 
teł. (041)94-n. -. 

• Postoje taksówek 
- osobowe: plac dwon:owy: lei. 368-33-

99. ul ~: tel. 34-515-11. ul . .Je
sionowa: teł. 331-~19. ul. MieIczarskiego: 
.... 366-40-40. ul. Szymanowskiego: tel. 34-
488-45; ...-: .... Armi Czerwonej: lei. 
368-06-68. TAXI Dana. ul. Szajnowic:za: lei. 
368-96-ó6. 

• Ostre dyiury szpitali 
• _wnętnny i chin.wgic:zny: Cze<wona 

Góra. 

• Apteki 
• dyhJr cakldobowy • Rynek 3 (k. Koziej), 

do godz. 23 ..... Warszawska 14Sa. 

• TelefOll zaufania KGP 
• G-OOO-12G-226 (bezpIaIna infdinia). 

• Telefon zaufania w KWP 
• Kielce. \el 34-32·997 • pod kIórym lI'I02na 

zr;jaszać pa\IlIogie, popeInione p2eS1ępS1Wa. 

• Zespół Pomocy 
Rodzinie przy PZP 

• Kielce, ul Gn.nwaIdzka 47 zaprasza w 
poniedziaIó i czwartki od 15.00 do 18.00, lei. 
(041) 345-00-53 codziemie od 8.00 do 14.00. 

• Iefapia rodzin i rnaI2I!ńsIw w sytuacjach 
kryzysowych, terapia rodzin z dzieckiem prze
jawiającyrn Wdności emocjonalne. terapia i 
poradIoidwo cia ~. lJsIugi bezpiałne. 

• Punkt K.oosuJt3cyjny 
do Spraw Uzale:inień 

- alkoholizm, narkomania • lei. ~, 
ponied2iaIek"iliąlelt w godz. 14.00-18.00. 

• Psycholog. pedagIJg 
• JXlITlO9ą Ci · zadzwoń. lei. zalana J6I>. 17-

41. poriedziaIó i C2W3IIQw godz. 15..00-17.00. 

• Pondnictwo i pomoc: 
dla rodzin wycbowuJ:tcyda 
maIe. dziecko (0-5 lat) 

- tel. 346-53-11; poIliedziaIki w godz. 
15.00-18.00. 

• TelEfon zaufania 
• cia lud2i z probIemern aItohdowym . pl>

niedzia1e11-1liątek w godz. 18.00-20.00. lei. 
345-73-46 (piąiki - r6wnie1 narkomania). 

USŁUGI LEKARSKIE 

• BlM 
• inIormacja o prywaInydt usklgach mady

cznyd\: lei. (041) 342-76-97. 

• Nada pomoc leIIm-sb 
lekarzy spec:jaIisłów 

• wizyty domIMe pediaIrów. chirurg6w 

dziecięc:ych. inIerrisI6w. 1afyngoIog6w, -
ped(M. neurdog6w. badania EKG. 4Josm
nia CXldziennie w godz. 11.00-22.00, lei. (041) 
331-56-50. WozyIy domowe w godz. 14.30-
22.00 (dńpowszedoie). 11 .00-21 .00(dńwoł
ne). Wizyta lIońn*Ia gratis! _". 

• P~ DonIŹDa dla Dzieci 
D. R. Sn-zukocry 

- wizyty domIMe. gaIlineł 1eIIarsIci. lei. 
(041) 3fi8..48..91. Kielce ul. ~ 4 In. 

25, codziennie: 16.00-22.00, soboty: 10.00-
16.00. 11_ 

• Pogotowie pediatryczne 
· czynnewgodz 7·22, tel. (041) 368-46-36. 

• Pogotowie pediatryczne 
• 7.OG-22.00, tel. (041) 331·14-94. 

dr4ł217 

• Wizyty domowe pediatrów 
• Sieczl<o, tel. (041) 331-ó9-04. 

• Prywatna Przychodnia 
Specjalistów "Omega" 

dr 51071 

• rejesl1acja 7.00-18.00. tel. (041) 366-31-
21.345-47-44. _203 

INNE USŁUGI 

I 

, Autoholowanie ' kraj. zagranica. 
tel. (041) 344-21-71. 

090·26-48-416. dr413Z6 

Przedsiębiorstwo 
Us\Ug Komunalnych Sp. z 0.0. 

usługi pogrzebowe. 
całodobowe. 

Kielce. teJ. 366-31-n. ~7-88. 

KOŃSKIE 

dr 50949 
I 

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

• Kino,.Adria" 
• brak terminarza. 

OSTROWIEC 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA", 
Hotel "Łysica", al. 3 Maja 13. 
telJfax (047) 265-45-54. 
Czynne 10.00-15.00. 
Centrum Klub Ostrowieckiej SM. 
ul. Wspólna 5, I p., pok. 2, 
tel. (047) 62-16-65. 
Czynne 11.00-15.00. 

• Kino"lJ>K" 
• nieczynne. 

• Apteka dyłurująca 
• apteka .Ktasnar, ul. Kopernika. 

• DWA 
• Galeria, .... Siennieńska 54, IeIJrax (047) 

263-20-48. Nieczyfna. 

• Muzeum~ 
ArdIeo~ 

• wystaNty staE: .Zabytkowe fajanse i pl>

n:eIana tmieIowsIIa". )'oczet króI6w i ksią2:ąI 
polskich wg M. Bacc:iaoelego-; wystaNty cza
sowe: ,Dzieje 0slrcMca ŚWiętDIcrzyskie'. 
b skrzyni rnaIowanej • polski a-q UIowy". 
malarstwo Ignacego Pinkasa (1888-1935) 211 

zbior6w Muzeum RegioIalllgO w Jaśle. Mi
sInowie "iodeIai_· Henryk i TO'I135Z Gry
zowie. Muzeum czynne: wtarek-piąlek w 
godz. S-16.3O, soboIy w godz. 8-14.30, ni&
dziełe w godz. 13-16.30. 

• Rezerwat i MIDlI!UID 
~ 
W KrzemioIIIIadI 

· .G6mictwo krzemienia w neolicie' • .,Dwie 
podzierme gaIeńe UysłycZne-. ,Skansen 
wiosI<i nooiIycznej", .Muszje i mineraIy ze 
zbiorów Muzeum PrzyrodniczI!goz KraIcowa'. 
Rezawaczymy:~wgodz.~18. 
soboCa wgódz. S-17, niedzielewgodz. 11-17. 

.Telefooy 

• Informacja i ~ biIeI6w PKS: 65-
38-64; auIoIdowaolie: saiiloctoxly cię2an:Me 
i cdobusy. czynne całą dabt: fi5..38..28. 8Uo 
Turystyczne: 65-23-40. 

ECHO-TAXI, teł. 262-11,11. 
dojazd do kIief1ta bezpIatny. 

SKARŻVSKO·KM\-1. 

• KIDo,.M~ 
- .... SIowacIIiegD 25; ,OsaczEri' USĄ, l 

15. S- 19. 

• Apó!b 
- .... , Maja 34. 

• Muzeum Im. Orła BWego 
-ReP-. .... SlDnec2na911.Iol531-3}1. ez,r.. 

ne codzienIie: eIIspazJcjiI .--.. - c31 
dzień,~w~·.godz.~17. 

• Kryta pIywaJDia 
..... SpI*IzieIcza 19, 1eI.5JS.345. czyIW..: 

poIliettzi*oIL~ wgodmadl8-2D. scboIy 
i niedziele w godzinach 10-20. 

POSTÓJ TAXI 
.PRZY DWORCU-. 

nie pobiera opDty za dojazd, 
.... 513-7115.. _ 

STARACHOWICE 

• Apeeb 
· ..................... ,7. 

SUCHED:"I.IÓW 

SĘDZISZÓW 

• Kino "Ballada" 
• tel. 38-11·251 ; nieczynne. 

SI PORKÓW 

• Kino,.Jedność" 
• brak terminarza. 

JĘDRZEJÓW 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA". 
Dom Handlowy "Piast". 
plac Kościuszki (Rynek). 

tel. 386-55-{)9. 
czynne: 10-14. czwartek: 9-14. 

• Kino 
• nieczynne. 

BUSKO 

• Kino "zdrój" 
• brak terminarza. 

• Galeria BWA ,.Zielona" 
• al. MICkiewicza 7 • .Rzeźba' • WacłatN Sta

wecki, ..Rysunek' • Anna Stawecka Galeria 
czyma oodziennie w godz 11·17, w niedziełe w 
godz. 11·15, w poniedziaIki. nieczyma. 

PIŃCZÓW 

• Kino "Belweder" 
• nieczynne. 

KAZIMIERZA WIELKA 

• Kino "Uciecha" 
• brak terminarza. 

WŁOSZCZOWA 

• Kino 
· nieczynne. 

STOPNICA 

• Kino "Powiew" 
• nieczynne. 

SANDOMIERZ 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA", 
telJfax 832-10~9, 
ul. Mickiewicza 17A19.11 p., 
czynne 9-15. 

• Muzeum Okręgowe Ratusz 
- dyrełu:ja, Rynek 1, tel. 832·22-ó5; la

mek. tel. 832-38-58. Muzeum czynne: środa
pol iedziaIek w godz. ~ 16. _ wtorek nle
czynne. Wystawa staIa: ,.Dzieje Sandomi&
rza- • zbiory z zakresl rzemios/a ao1ystyczne
go. malarstwa. numizmatyki. dyplomatyki. 
Wśród eksponaI6w: ,Szachy ."ndanielskie· 
pochodzące ze ~ XI wieku. Wystawa 
czasowa: ..Dawne i wspóIc:zesne widoki Sal>
domier2a' ze zbiorów wIasnych muzem. • 

• Zamek SaDdomienIId 
- .... Zar1*owa 14. teIJIax 832-38-68. Czyn

ne: wtorek • niedziela w godz. 1G-17. panie
<Izi*k • nieaynne. ~ stale: .,Kuchnia 
1atlIewsIIa' • 2biOr sreber i cyny a.wopejskiej 
XVU-XlX-wiecznej. .GaOOet ru11izmaIyczny" -
moneIy polskie od XI do xx wieku • .Hisłońa 
MQUĆ<Za zan*owego w iJ<on<vafi" • ..Ekspozy
cja ... 1OQI ..... ,cz .. a·· ~ kl&.Ię małe
riaht Samoiaza" i I..asowi<*ów, ..Ekspozy
cja aodleClogicziiil" - naczynia, bań, ozdctly z 
tzw. ,Grobu ksiąłęoego' z Sandomierza • KIlt
lrlMIcioraz~......-yprzewOisliiejz 
oIoresuwplywówrzymslcich i fil w. n. e. Wystaoty 
~ J(rocząc '*tlgami anieli .... Nidy w 
szU:e i lracIyą jidod.~. wymwa 
~ pac uc:zri6w sztr6I średnich 
.5andm1ierz i Salw,ieuaie9 Alga aimwaa 
pzez Muzeun ~ w SandoniemI o 
Krąg ModyI:h MiID6ników SandonErza, ~ 
!lilie Ud<Me inAt.mentY rruzyczne' wystawa 
211 2IJiorów Muzeun l.udowydI lnA'\.menItJw 
~w~Wy-..~ 
cznaEwy~~ 
BIl "" I lei czysIego serca'. ~ pl>
łooiQcDna Mz)'cie qca ~ Jana Palta • 
w SandoniemL 

• Oddział Muzeum Uteratury 
. .... ~ 511 • .... 832-21-47. c:z,me:: 

-'* - niedziSI w godz. ~ 16, ,..Iiectti** • 
l'iBI:ąme. ~_.J;mIydoSandcllń&
rza- • eIIspazy<ja ~ 2!IiązIIom oJ. 
~ kiriz'ie+i:zaz Sawb.ieUd.(wys&
_ c:z:as.a: .MIcząca ....... o.o;M;" • ..,..... 
po6ooIipna,,,,",*,,iWln206D_WIM'-

• 11_ BiMorii 
PoIYiego Rudm..... '* 

-RyneII719.1eI.832-21-41. godD1y_ 
cia: poIlieotai*k.nieczynne.~ .. 
godz.1G-17, soboCa .. n"dzielawgodz.1G-14. 
~pt."Ziemi pzypisari - P'isar2Ił~ 
nu _Id" .. _stiego· 

• RWA s..tGDierz 
·Wgalericzymajestwy-....

JuIanIy .Ió*imy-ZAnIL 

• ~.;z.ołe" 
-.a-lcieląlli .......... - -..,- Ulę

cIza sa.-.- GllIlgOiowsbigD. 

• lItm!am Diec ..... 
' " » 

• MoCieł~~ 
-.,bbyIIi ...... S."d""ieI ... - · WYSIl>

_ ...... Sl*nuwa. u..ma riIoriot2 ~ 

.at zbiCor słarJdo ZIlgIIÓOI. 

• K.wUnoia "W:z.mm-
• ..,...pn..$Ioe"*'!PleSloooob'ieaa-. 

• WSHP lłiIA 1 El • GMowa. 
-.$anduoDeaw~~. 

• Apłebd,y:laraa 
, ul. Ryne114. 

• SzpItal 
• tel. 832·22·22 i 832·32~3 . 

Telefony 

• Informacja PKS: 832·23-02, PKP: 832· 
23-74, Telefon Zaufania Klubu AA: 832-ó~96, 
Pomoc Drogowa: 832·3~59 lub 9637, Straż 
Miejska: 986, .lot': 832-41·30. 

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

• Kino "studyjne" 
• brak terminarza. 

• Apteka 
• ul. tapinowska 2. 

• Szpital 
• tel. 868-24-66. 

Telefony 

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

POŁANIEC 

• Apteka 
• ul. 11 Listopada 15. 

• Kino"pegaz" 
• brak terminarza. 

STASZÓW 
BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ 
"ECHA DNIA". 
ul. C~sta 1 
(róg Swierczewskiego). 
tel. 864-32-58. 
czynne 10-14.30. 

• Kino "syrena" 
• brak terminarza. 
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• Muzeum Ziemi Staszowskiej 
• ul. Jana Pawła II 17, tel. 864·33-44; Eks

pozycje stale: rzeźba, malarstwo, fotografia , 
geologia, rzemiosło i kultura materialna regio
nu, numizmatyka, militaria, .Jędrusie· na zie
mi staszowskiej, dziai słowacl<i i judaica , ruch 
ludowy oraz wybilni staszowianie, wydawniCo \ 
twa Biblioteki Staszowskiej. Wystawy okolicz· 
nościowe : ceramika, rzeźba rysunek SJa. 
nislawa Domagaly pl. ,Ziemi Staszowskiej. 
Kieleckiej·$więtoknyskiej, ,Ziemia święta' VI 

reportażu i obiektywie Roberta Panka i Macie
ja Zarębskiego, Adam Bień· dokumenty, ko
respondencja, książki i fotografie . Wystawy 
można zwiedzać od poniedziaiku do piątku w 
godz. 8-16. 

• Staszowski Ośrodek Kultury 
• tel. 864-23-19; wystawy: Galeria .Punkr · 

,Grafika ze zbiorów BWA w Sandomierzu'. 
Galeria .Piwnice· • wystawa amatorskich prac 
plastycznych mieszkańców Bretanii. Klub 
Osiedlowy· wystawa prac malarskich Viołetty 
Kozioł. 

• Apteka 
• ul. 11 Listopada 22. 

• Szpital 
• tel. 864-22-81. 

Telefony -

• Informacja PKS: 864·23-19, PKP: 64·21· 
42, Telefon k"fZ'iSCHIY: 864-3G-06, czynny 16-
22, Pomoc Drog<llNa: 864·24-00, Pogotowie 
Cieplownicze: 993. 

ZAWICHOST 

• Apteka 
• ul. Askenazego 2. 

OŻARÓW 
• Kryzysowy telefon zaufania 
• 861~3-72: alkoholizm: poniedziaIki i środy 

w godz. 17·21; punki przeciwdziaIani przemo
cy: wtor1<i i piątki wgodz 16-18; og6Ine poradni
ctwo uzależnień: czwartI<i w godz. 16-18. 

Redakcja nie OÓpowlada za zmiany w 
terminarzach. 

Koncert zespołu dziecięcego 
21 lipca o godz. 11 .00 w MOSiR .Rawszczyzna' w Ostrowcu Świętokrzy· 

skim odbędzie się występ zespołu dziecięcego .Barwioniok·. Planowane są 
takte gry i zabawy sportoW<Hekreacyjne, konkursy sprawnościowe. 

Wakacje w mieście 
K1ub.Na Barwinku' zaprasza dzieci do udziału w pólkoloniach organizowa· 

nych w tenninie od 12 lipca do 20 sierpnia. Bliższe informacje i zapisy - tel. 
361-38-03. 

Osiedlowy Klub .Mrówka· w Kielcach, ul. Karczówkowska 10, tel. 361-51 · 
02, zaprasza dzieci i m10dzież w wieku szkolnym na zajęcia Nieobozowej Akcji 
Letniej '99. Informacje i zapisy w klubie. 

Dom Kultury .Sabar W Kielcach. tel. 331-08-70, zaprasza dzieci w wieku 6-
14 lat na Nieobozową Akcję Letnią '99 w terminie 28 czerwca do 6 sierpnia. W 
programie: wycieczki autokarowe i piesze. basen .Perła'. jazda konna. gńll . 
pieczenie kiełbasy, pobyt na Farmie Ekologicznej .Matołka', wyjazdy do klu
bu .StełIa·. dyskoteki, gry i zabawy, konkursy, tumieje, zajęcia sportowo-zrę
cznościowe, spacery po lesie, zbieranie poziomek i jagód. Zapisy i dokładne 
inforrnaqe w Domu Kultury .,5abar w pokoju nr 17. 

K1ub.Polonez" w Kielcach, ul. Pocieszka 17, prowadzi zapisy na nieobo
zową akcję letnią. W programie: wyjścia na basen, wycieczki autokarowe, raj
dy, gry. zabawy, konkursy. Bliższe informacje i zapisy w klubie tel. 34-27-874. 

Osiedlowy Klub Kultury .Uroczysko· w Kielcach. ul. Warszawska 155, tel. 
331,10-74. organizuje od 28 czerwca do 13 sierpnia półkolonie .Lato w mie
ście'. Na 7 łlmusów tygodniowych Iz obiadami! zapraszamy dzieci w wieku 6-
13 lal Zajęcia bwać będą od poniedziałku do piątku w godz. 10-15. W progra
mie: wycieczki, rajdy, wyjścia na baseny kieleckie, przejaźdzki konne, ogni
ska. Zapisy w klubie codziemie po godz. 14 na trzy dni przed rozpoczęciem tu
rnusu. 

Koncert Krystiana Zimermana 
Filharmonia Swiętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach organizuje 18 

sierpnia, w środę, o godz. 19.00 na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury 
nadzwyczajny koncert, na którym wystąpi Krystian Zimerman i PoIish Festival 
On:hestra. W programie koncertu usIyszymy Koncert fortepianowy e-moIl, op. 
11 i Koncert fortepianowy f-moll, op. 21 Fryderyka Chopina. 

/niUI 

"Echo kierowców" 

Jedziesz w 
przeczytaj! 

Dziś kolejne łnfonnac:je o 
utrudnieniacłl na najwaźniej
szyd'I chgach w całym kraju. Je
tefi wybielacie sił na urlop, k0nie
cznie prDCZył:ajcie o tym, co was 
czeIIa w czasie podróży. 

RlJszany ~. Tu C2IlIIa nas 
tyIfo jeden oqam mostJ JX2I!Z Regęw 
PIcIacłl.. Więcej ~ na pmDe
gającej przez nasz region "siódemce', 
czyi ~ Gdańsk - VGSZCMi3I- Kra
!Gów.0Iyine. ~jeździmypo 
moście w ()gódzje i w s"ięłąililCh. W 
Barc:zy lMiIŹ3'IIy na zwęźIrie je:zIh. 
W "'qcsbMe gmina Kowala ołljeż
dlarny wiacUtt nad bani. 

Z koB na .,bsemae' telllOl*>wany 
jest węzeł kI:JrnlrikacyjIw Jankach. 
PYęcklść O!JIaiua.", riMniet przed 
~wKlDdzku. PokJwąje2Ihje
źdzmy naodcDcu PoIarica-Dus:zniki 
ZOtij. Zwanamy przed wiaduIdem 
bełcłli*JwsQIL W sanym BeIchab
wie oqe1dtamy t6:ę Sielikiewic:za. 
TrzI!ba ~ na:znaki.. 

Na .dzje.' C .. " ClogJlfJr.a"eaair' 7.:1171"'''' prę
dkość na RIIllOIiIowanym rnokie w 

Zboisk.ach. Jadący .dziesiątką" 
niech przygotują się na ruch wa
hadIowy w WaIczu i na odcinku Pro
stynia , Walcz. Jadący drogą nr 11 
będą objeźdtać miejscowość 
Szr:zecinek. Jeżeli znajdziecie się na 
pónJcy kraju. to pamiętajcie. te od-
00ek drogi nr 16 Mrągowo, MikołaJó 
- Orzysz jest zamknięty dla sam0-
chodów o nośności powyżej 15 too. 
'WyznaczDny jest objazd. OmijamY 
objazdem równiet Grudziądz. 

Wahadowo jeździmy po moście 
w Kocku na trasie nr 19. lJw<momY 
na remontowanym odcinku Budzi
sm - SuwaId. WahaIIowo jeźxtzimY 
po l6:y łra1zytowej w ~ 
Czynna jest tyIw polowa mostu 'II 
Kostrzynie na Wan:iewzxluźdrogi nr 
22. Drogowcy zaIecaią korzystanie z 
objazdu. Ruch wahadIowy 0bo
wiązuje na odcinku Wier.zbno • 
Skwierzyna drogi nr 2 i na obwodo'itcY 
CłIrzitsto=ic na drodze nr 46. Objeż' 
dtamy skrzyżowanie drogi49z aulo
stradą A4 wl>ąbrtMa!. 
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Bit ,dnia 
Zwolnienie 

warunkowe 
Max przebywa na zwolnieniu 

warunkowym pod czujnym okiem 
policyjnego kuratora Earla Fran
ka, któremu wcale nie zamierza 
się podporządkować. Zamiast do 
wyznaczonego schroniska, idzie 
do hotelu. Niedługo potem pono
wnie zostaje aresztowny, gdyż 
kurator znajduje w jego pokoju 

I 
Film sensacyjny, USA, 1978. 

Reżyseria: Ulu Grosbard. ~
stępują: Dustin Hoffman (na 
zdjęciu), Theresa Russell, Ga
ry Busey, Harry Dean Stanton. 

TVN, godz. 20.30 

Kapitan Sowa na tropie (8-osl.) Nu
JB - 2968 - pol. serial krym. 7.25 

większa nit życie (16) Operacja 
Dębu - pol. serial woj. 8.20 Giełda 
Wiad. 8.40 Prognoza pogody 8.45 
dla Jasia i innych dzieci - serial 
9.15 Wkoło naturY - teletumiej dla 
9.40 Bractwo przygody i zabawy-

I dzieci 10.10 Pięcioro dzieci i coś 
bryt. film przyg. 10.40 Kryszak 
, czyli kabaretok show (powt.) 
Smaki Ameryki (2) Kuchnia chiń

serial dok. 12.00 Wiad. 12.10 
·"'Ir"h,;7f\". - roln. pr. inform. 12.25 Klan 

144, 145) (powt.) 13.40 Kino let
wielbicielka - kom. USA 
lato 15.30 Teleexpress 

Polskie lato 16.15 Moda na 
(894) - telenowela USA 16.35 
lato 17.00 Teleexpress 17.20 
Weroniki (9) - serial kom. USA 

lato 18.00 Jaka to melo-
18.25 Polskie lato 19,00 Wie

""'n,",~~ · Zwierzaki - cudaki 19.30 
i Prognoza pogody 20.10 

(43) - serial krYm. USA 
Teatru TV w historiach 

~<.TVP2 
30 Dziennik krajowy 7.50 Studio uro-
8.00 Program lokalny 8,30 Co ludzie 

(21) - bry!. serial kom. 9.05 
Enigmy (4) Ocalić myśl- pol. 
10.00 ZIote marzenia (12) -

h l.n_ ..... '. 10.55 Duety do mety (powt.) 
Studio Sport: Motocyklowe MŚ -

Niemiec na Sachsenringu 11 .35 
dziecięcy (6) - austraI. serial 
12.30 Familiada (powt.) 13.00 

"~nn •. ,__ 13.20 Dziennik krajowy 
Wyprawa Deep Blue (11) 

ku przyszłości - bryt. serial 
10 XXII Festiwal Sztuki Cyrko-

Monte Car10 (2) 15.10 McGrego
(37) - austral. serial przyg. 16.00 

.... '.nn •• _ .• 16.10 Piraci - teleturniej 
Zlotopolscy (40) Podejrzenia 
17.05 Nasze miejsce - małe oj
Wychowanie regionalne - pro

autorskie 17.30 Program lokalny 
Panorama 18.10 Program lokalny 
Va banque - teleturniej 19.00 

łZIoltoonh,1"V (41) Urlop (powt.) 19.30 
- serial anim. 20.05 

f\ogel-ł1lO<l11>! - kom. pol, 21.50 Dwójko
Panorama 22.25 Progno-

22.35 Sport telegram 22.40 
bierze na tapetę (6) - serial kom. 

15 Ogród sztuk: Nad morzem 
Encyklopedia sztuki XX wieku: 

0.40-2.05 Dwaj muszkiete
-kom. czechosI. 

I.~ KRAKÓW 3 
Rudobrody - serial anim. 7.25 Miś 

i przyjaciele - serial anim. 7.35 
JfoIl,ebe'ZDieo,ru. Zatoka - serial przyg. 

8.10 Roła -mag. roIn. 8.35 
9.00 Serce K1arity 

!ele"""".I", 9.25 Czy wiecie, te ... - sa-
9.30 Browary polskie - fełieton 

Wielka historia małych miast - rep. 
Największe przeboje - koncert la-

11.10 Co mówią zwierzęta? -
11.40 Wojna 50 letnia. Izrael i 
- serial dok. 12.30 Zawsze ra-

mem. 14.10Warzywnik-se-
14,35 Coronation Street - tełe-
15.05 Drużyna marzeń - serial 

POWitanie 15.45 Renata Przemyk 
16.40 Letni goŚCIe TV Kraków 

7.00 Mag. rodzJnny 17.15 Kundel bury i 
- mag. 17.30 Zalatwmy to razem 

pr PUblicysL 17.50 Ludzie i wydarza
~13 18.00 Panorama 18.10 Kronika 

ślady heroiny. Badania lekarskie 
w areszcie wykazują niewinność 
Maxa. Mimo nalegań Franka, 
Max nie chce powiedzieć, do ko
go należały narkotyki. W ataku 

18.30 Z plecakiem i walizką - mag. tu
rysI. 19.05 Marimar - telenowela 19.30 
Serce Klarity - telenowela 20.00 Kraina 
Indygo (4)-fr. serial przyg. 21.00 To jest 
temat - rep. 21.15 Hobby - mag. 21.30 
Kronika 21.45 Studio Sport 22.00 Mo
drzejewska (6) - pol. serial biogr. 23.25 
Wojny, bitwy, żołnierze - serial dok. 
0.20-1.20 Jazz na bis - pr. rozr, 

POLSAT 
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Waka
cyjna muzyka na dzień dobry 7.35 Lato 
z nami 7.45 Polityczne graffiti 8.00 Cza
rodziejka z Księżyca (60) - serial anim. 
8.30 Dziedziczna nienawiść (97) - tele
nowela 9.30 tar mIodości (749) - teleno
wela kanad. 10.30 Przyjaciele (24) 
(powt.) 11.00 Renegat (34) (powt.) 
12.00 T. J. Hooker(4)- serial sens. USA 
13.00 Idż na całość - show z nagrodami 
14.00 Po prostu miłoŚĆ (34) - telenowela 
15.00 tycie jak poker (35) - telenowela 
pol . 15.30 Przygody Braci Mario (7)- se
riat anim. 16.00 Inform. 16.15 Karolina 
w mieście (23) - serial kom. USA 16.45 
Roseanne (119)-serial kom. USA 17.15 
Przyjaciele (25) - serial kom. USA 17 .50 
Renegat (35) - serial sens. USA 18.45 
Inform. 18.55 Prognoza pogody 19.00 
Po prostu miłoŚĆ (35) - telenowela 20,00 
Mega hit: Mania wielkości - fr. kom. ko
stiumowa 20.50 Losowanie LOTTO i 
szczęśliwego numerka (w przerwie fil
mu) 22.15 Ally McBeal (27) - serial 
obycz. USA 23.10 Wyniki losowania 
LOTTO 23.15 Informacje i biznes infor
macje 23.30 Prognoza pogody 23.35 
Polityczne graffiti 23.50 13 Posterunek 
(13)-pol. serial kom. 0.20 Morderca jest 
wśród nas - dram. krym. USA 2.00 Mu
zyka na BIS 4.00 Pożegnanie 

TV POLONIA 
7.00 Pr. dnia - TV Polonia zaprasza 7.05 
Dziennik krajowy 7.30 NATO bez ogra
niczeń - pr. wojskowy 8.00 Kot w butach 
(14) (powt.) 8.25 Ala i As: Zgadywanki
wierszowanki (powt.) 9.00 Wiad. 9.10 
Czasy - katol. mag. inform. 9.30 Hania 
(powt.) 11.00 WIWat, XX wiek! (powt.) 
12.00 Waad. 12,10 Małe ojczyzny: Małe 
ojczyzny: Wiktora Zina trzeciego świata 
opisanie (powt.) 12.40 W rajskim ogro
dzie Claudea Moneta - film dok. 13.00 
Fitness Club (24) (powt.) 13.25 Latarnik 
(powt.) 14.00 Kuchnia polska (powt.) 
14.10 Tata, a Marcin powiedział ... : Ob
raz 14.20 Piesek w kratkę - serial anim. 
14.30 Panorama 14.50 Pr. dnia 15.00 
Aby do świtu (5) - pol. serial obycz. 
15.30 TV Szkoła Teatralna (4) Kreacja 
aktorska (3) 16.00 Panorama 16.10 Kot 
w butach (15) - serial anim. 16.30 Klub 
pana Rysia: Tajemnice motyli - mag. 
17.00 T ełeexpress 17.15 Małe ojczyzny: 
Osada na surowym korzeniu - film dok. 
17.40 Polska - Świat 2000: Aleksander 
Małachowski 18.00 Sportowy tydzień 
19.00 Dziennik Telewizyjny - pr. satyr. 
19.10 Galeria malarstwa polskiego 
19.20 Dobranocka: Pomysłowy Dobro
mir (15) 19.30 Wiad. 19.55 Prognoza 
pogody 20.00 Sport 20.05 07 zgłoś SIę : 
Hieny - pol. serial krym. 21 .35 Mała 
rzecz. a cieszy: Polska Kronika Nonca
merowa nr 9, Miki Mol - filmy anim. dla 
dorosłych 22.00 WieczÓf reporterski: 
Borowiki - rep. 22.30 Panorama 22.55 
Prognoza pogody 23.00 Okna: Trudne 
rodzicielstwo - film dok. 23.40 Od Bacha 
do Beatlesów - Johann Sebasban Bach: 
Suita orkiestrowa h-moIl - koncert 0.10 
W centrum uwagi - pr. publicyst. 0,25 Pr. 
dnia 0.30 Aby do świtu (5) (powt.) 0.50 
Małe ojczyzny: Osada na surowym ko
rzeniu (powt.) 1.20 Pomysłowy Dobro
mlr(powt.) 1.30WIad" Sport i Prognoza 
pogody 2.00 07 zgłoś się : Hieny (powt.) 
3.30 Mała rzecz. a cieszy: Polska Kroni
ka Noncamerowa nr 9, Miki Moł (powt.) 
4.00 Wieczór reporterski: BorOWiki 
(powt.) 4,30 Panorama 4.55 Prognoza 
pogody 5.00 Sportowy tydzień (powt.) 
6,00 W centrum UWagi (powt.) 6.15 Aby 
do śWItu (5) (powt.) 6.40 Polska - Świat 
2000 (powt) 

furii Max rzuca się na Franka. 
Wkrotce znów wkracza na prze
stępczą drogę. Rolę Maxa uważa 
się za jedną z ciekawszych w do
robku Dustina Hoffmana. 

RTL7 
6.00 Świat pana trenera - serial kom. 
6.20 Autostrada do Nieba - serial 7.10 
Powrót na Wyspę Skarbów - serial 
przyg. 8.05 Odjazdowe kreskówki: De
nver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś - su
perktoś, Superpies 8.55 Cienka niebie
ska linia - serial kom. 9.30 Napad z bro
nią w ręku (3) - western austraI. 11.10 
Wieczór z wampirem: Wojciech Cejro
wski, Piotr Gąsowski - talk show 12.15 
Teleshopping 12.50 200m - mag. sen
sacji 13.20 Autostrada do Nieba - serial 
14.10 Szwajcarscy Robinsonowie - se
rial przyg. 14.40 Ukryta kamera - pr. 
rozr. 15.05 Odjazdowe kreskówki: De
nver - ostatni dinozaur, Rocky Łoś - su
perktoś, Superpies 16.20 Dziewczyna z 
komputera - serial kom. 16.45 Czy boisz 
się ciemności? - serial 17.10 Rodzina 
Potwomickich - serial kom. 17.35 Trze
cia planeta od Slońca-serial kom. 18.00 
Sunset Beach - serial obycz. 18.50 7 mi
nut - wydarzenia dnia - pr. inform. 19.00 
Zoom - mag. sensacji 19.30 Świat pana 
trenera - serial kom. 20.00 Alarm na od
dziale 2 - niem. film obycz. 21 .40 City li
fe - serialobycz. 22.35 Nowy Eden - film 
sf USA 0.05 Zoom - mag. sensacji 0.35 
Policjanci z Miami - serial krym. 1.20 
Alarm na oddziale 2 (powt.) 2,50 Teles
hopping 

Nasza Telewizja 
7.00 Hack Party - pr, 8.00 Popeye (69) -
serial anim. 8.30 Wakacyjne kino wspo
mnień: Anna Karenina - bryt. dram. ko
stium. 10,30 Modelki w raju - serial fr. 
12.00 Nasz sklep - zakupy w TV 13.00 
Lista przebojów podwórkowych 13.30 
Idziemy na ryby - mag. wędkarski 13,55 
Szczęśliwa ósemka - propozycje do listy 
przebojów 14.00 Yancy Derringer (25)
serial przyg. USA 14.30 Wieczór gwiazd 
15.00 Przygody Tomka Sawyera - serial 
anim. 15.30 tycie na krawędzi - mag. 
sportów ekstremalnych 16.00 TełeJaz
da - pr. muz. 16.15 Wl8lcy kreatorzy ma
dy - mag. mody 16.45 Oblicza prawdy 
(31) - serial 17.30 Nasze lato 17.45 
Błogoslawione klamstwo (24) - serial 
18.35 Nasze wiadomości 19.00 2oom
mag. sensacji 19,30 Świat pana trenera 
- serial kom. USA 20,00 Alarm na od
dziale 2 - niem. film obycz. 21.40 City Li
fe - serialobycz. 22.35 Nasze wiadomo
ści 22.55 Ręce do góry - talk show 23.25 

Kronika pewnej 
miłości 

Paola, żona bogatego przedsię
biorcy, Enrica Fontany, w głębi 
serca wciąż kocha dawnego przy
jaciela, pochodzącego z nizin 
społecznych Guida, Spotkanie po 
kilku latach rozłąki sprawia, że ich 
romans znów odżywa . Pewnego 
dnia Guido proponuje jej, aby 
uciekła od Enrica i wraz z nim wy
jechała do Mediolanu. Przyzwy
czajona do dobrobytu i życia w lu
ksusach, Paola nie zamierza z te
go rezygnować dla bezrobotnego 
kochanka. 

I 
Dramat Obyczajowy, Wiochy, 

1950. Retyseria: Michelange
lo Antonioni. ~stępują: Mas
simi Girotti, Lucia Bose (na 
zdjęciu). 

TVP 1, godz. 23.30 

KIEDY? 

Hack Party 0.25-2.00 Wół - szwed. 
dram. psych. 

6.45 Maraton uśmiechu -liga dowcipów 
7.15 Latamla SoIusla (10) - serial anim. 
7.45 Pinokio (23)-serial anim. 8.10 Ku
cyki i przyjaciele (69) - serial anim, 8.35 
Kleszcz (15) - serial anim. 9.00 Szkoła 
złamanych serc (151) - serial austral. 
9.30 W naszym kręgu (41) - serial au
stral. 10.00 Paulina (90) - serialobycz. 
10.50 Maria De Nadie (64) - telenowela 
11.40 Cristina (15) - serial obycz. 12.30 
Mike Hammer (16) - serial krym, USA 
13.20 Telesklep 13.45 Latamia SoIusia 
(10) - serial anim. 14.10 Pinokio (23)
serial anim. 14.35 Kucyki i przyjaciele 
(69) - serial anim. 15.00 Kleszcz (15) -
serial anim. 15.25 Szalony świat (5) - se
rial 15.55 Pepsi Chart - pr. muz. 16.25 
Rozwinąć skrzydła (122) - telenowela 
17.15 TVN Fakty Regionalne 17.30 
Kręć z nami - pr. rozr. 18.00 Paulina (91) 
- serial obycz. 18.55 Pogoda 19.00 TVN 
Fakty 19,25 Sport 19.30 Cristina (16) -
serialobycz. 20.25 Pogoda 20.30 Zwol
nienie warunkowe - film sens. USA 
22.35 Fakty, ludzie, pieniądze - Home & 
Market - mag, gospod. 23.05 Fakty 
23.12 Pogoda 23.15 Jedwabne pończo
szki (11) - serial sens. USA 0.10 Studio 
tramwaj - pr. rozr. 0.40 Pani Komisarz 
(13) - niem. serial sens. 1.35 Granie na 
zawołanie - pr, rozr. 3.35 Granie na 
ekranie - pr. rozr. 

8.00 Muzyczny relaks 8.25 Aguirre, 
Gniew Boży - film 11.00 Świal dalekich 
podróży 11 .30 Drogi wodne 12.00 Pier
wszy ułan II Rzeczypospolitej 13.00 Mu
zyka Ameryki 14.00 Pr. dla dzieci 14.30 
Na peryferiach życia 15.00 Bonanza -
serial 16.00 tycie zwierząt 16.20 Pier
wsza pomoc ratuje życie 16.30 Maga
zyn wędkarski 17.15 Prognoza pogody i 
Wiadomości TKK 17,35 Omówienie 
programu 17.40 Latoteka TKK 17.55 
Policyjne 5 minut 18.00 Nasza pol
szczyzna 18.15 SZlachetne zdrowie 
18.30 Janka - film 19.05 Zimowe /aoNy li
sa 19.30 Pr, dla dzieci 20,00 Prognoza 
pogody i Wiadomości TKK 20.30 Ring z 
... 21.35 Hamlet x 5 22.00 Latoteka TKK 
22.15 Sherlock Holmes i doktor Watson 
22.40 Gustaw - serial 22.45 Prognoza 
pogody i Wiadomości TKK 

6.55 Porwanie Savoi - film sens. pol.
ZSRR-bulg. 8.25 Napad - dram. sens. 
USA 10.00 Na płanie filmu Kosmiczny 
mecz- rep. 10.30 Wieloryby- pacyflCZ111 
wędrowcy - bryt. film przyr. 11 .25 O 
czym szumią wierzby - brył. film obycz. 
12.55 Umowa o dziecko - kom. fr. 14.40 
Proslo z Hołlywood - mag. 15.10 Dorad
cy - kom. USA 16.45 Solo - film sens. 
USA 18,25 20 lat i ani dnia dłużej - kom. 
krym. USA 20.00 Nic me Widzę , mc me 
słyszę - kom. USA 21 .50 Maksimum ry
zyka - film sens. USA 23.30 Lekarstwo 
na bezsenność - film obycz. USA 0.55 
Napad - dram. sens. USA 2,25 Impuls -
thriller USA 4.1 O Skryte pragnienia - au
stral. film dok. 5.05 Drużbowie - dram. 
obycz. USA 

TVK Darni Skarż sko 
8.00 Muzyczna Darni 8.25 Aguirre, 
Gniew Boży - film 10.00 Muzyczna Dami 
10.15 W poszukiwaniu zaginionych 
skarbów 10.45 Muzyczna Dami 11.00 
Świat dalekich podróży 11.30 Drogi 
wodne 12.00 Pierwszy ułan II Rze
czypospolitej 13.00 Muzyka Ameryki 

14.00 Pr. dla dzieci 14.30 Na peryfe
riach życia 15.00 Bonanza -serial 16.00 
tycie zwierząt 16,20 Pierwsza pomoc 
ratuje życie 16.30 Magazyn wędkarski 
17.00 Muzyczna Dami 17.15 Przynęta
film 17.45 Muzyczna Dami 18.00 Jak 
chronić prawa człowieka? 18.30 Janka-

RADIO KiElCE 

0.00-9.00 WIad. (co godzinę) 3.00 Co
untry w drodze 4.00 Stajnia WC 5.00 
Nowinki z Radiowej 5.25, 12.55 Noto
wania cen targowiskowych 5.30, 6.30, 
7.30 Sytuacja na drogach 6.00, 17.00 
Aktualn. dnia 6.05, 7.05, 12.10, 17.30, 
20.10 Sport 6.15, 9.05,13.10,19.05 Ko
munikat dla alergików 8.05, 10.15, 
11.55, 12.15, 17.35 Kurieryogłosz. 8.50 
Radiowa giełda pracy 11.00, 13.00, 
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,23.00 
Wiad, 9.00 Radiostopem na wakacje 
10.00,12.00,14.00,18.00,20.00 Mag. 
inform. 12.00 Plus w południe 12.10 300 
sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 
12.30 XXIII Regionalny Przegląd FQJkIo
ru - Przysucha 13.10 Rozmail. i muzyka 
13.50 Fortuna kasjera Śpiewankiewi
cza A. Struga 14.15 Auto radio - moto 
radio 15.10 Gitarowe harce 15.55, 
19.50 Angielski bez problemu 18.00 
Plus 18.30 Muzyka film. 19.10 Rock po 
polsku 19.50 Opowieści dla starszaków 
20.15 Radio po kolacji 21.50 Wszech
świat I czlowiek 22.00 BBC 23.00 Z wiel
kiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce 

RADIO FAMA 
6.20 Serwisy inform. (co godzJnę) 6.30-
8.30114.30-17.15 Wiad. dla kierowców 
(co 15 minut) 7.15 Co w prasie lokalnej 
piszczy? 7.50, 11.50, 14.50, 18.50 
Wiad. lokalne 8.15 Poranna kawa z Ra
diem FaMa 9.15 Konkurs 7 x 7, czytl cu
dze chwalicie, swego nie znacie 10.15 
Mag. turystyczny 12.15 Otwarty telefon 
- dzwonić każdy może 14.15 Konkurs -
Dzień dobry, tu FaMa 15.05 Przebój za 
przebojem 18.00 Muzyczny coctail 
21.00 Hlp·hopowo-rapowa aUdycja ra
diowa 0.00 FaMa nocą 

RADIO JEDNOŚĆ PLUS 
6.00-0.00 Wiad, (co godzinę) 6.30-
19.30 Wiad. lokalne (co godzinę) 7.50, 
8.50, 19.25 Sport 6.15, 8.45, 11.55, 
20.55 Nauczanie Jana Pawia II 7.1 0, 
7.40,8.10,14.55,15.25,15.55 Sytuacja 
na drogach 7.55, 9.55, 13.15, 17.45 Ko
mumkaty 5.55-8.00 Wczoraj plus dzisiaj 
6.45 Ewangeliarz 7.15 Patron dnia 7.20 
Kalendarium na dziś 7,35 100 dni do wi
zyty Ojcia Świętego 8.00-9.00 Poranny 
puls dnia 8,10 Twarz w twarz - poranna 
rozmowa Radia Jedność Plus 8.35 
Przegląd prasy 9.00-12.00 Samo życie 
9.10 Jeden płus jeden - gość w studiu 
9.40 Rynek pracy 10.10-10.55 Temat 
dnia 11.35 Konkurs RJP 11,55 Anioł Pa
ński 12,00-13.00 Południk Plus + kon
kurs 13.00·14.00 Radio Plus Rozmaito
ści 13.10 Notowania giełdowe 14,00-
15.00 Muzyczny puls dnia (album tygo
dnia, kalendarium muzyczne) 15.05-
15.55 Plusy dodatnie - plusy ujemne 
16.05-16.55 Świętokrzyski puls dnia 
17.00-19.00 Wiara płus życie 17.1 O Ser
wis Radia Watykańskiego 18.00 
Transm. mszy św. 19.05-20.55 David 
Fox Show 21 .05-22.00 Debata Radia 
JednoŚĆ Plus 22.00-0.00 Muzyczny 
wieczór - Blondynka płus blondynka 
0.05-5.55 Noc na wzgórzu 

Warto obejrzeć -
Mania wielkości 

Film opowiada historię wzlotów i 
upadków wszechwładnego mini
stra, króla Hiszpanii, Don Sallu
ste'a. Temat zaczerpnięto z litera
tury klasycznej, mianowicie z 
.Ruy Blasa· Victora Hugo. Obraz 
łączy w sobie trzy rótne formy ko
mizmu: aktorski, sytuacyjny oraz 
gagi. Ogromne środki wyłożono 
na oprawę plastyczną. kostiumy 
wzorowane są na malarstwie Ve
lasqueza, a zdjęcia do filmu krę
cono we wnętrzach najsłynniej
szych pałaców hiszpańskich. 

I 
Komedia kostiumowa, Fran

cja, 1974. Retyseria: Gerard 
Oury. ~stępują: Louis de Fu
nes i Yves Montand (na zdję
ciu), Alice Sapritch. 

PolSat, godz. 20.00 

Alann na oddziale 2 

Max Burg to młody i zdolny chi
rurg pracujący w doskonałej klini
ce. Przyszłość Maxa zapowiada 
się rotowo - tym bardziej, że jest 
on zaręczony z córką dyrektora 
kliniki . Niestety, wszystko kompli
kuje się, gdy podczas rutynowej 
operacji Max popełnia kardynalny 
błąd . Sprawa trafia do sądu kar
nego. Na zdjęciu scena z filmu. 

Film obyczajowy, Niemcy, 
1993. Retyseria: Jose Rodi. 
Występują: Christoph Moos
brugger, Ann-Kathrin Kramer, 
Rainer Goememan. 

RTL 7, Nasza TlI, godz. 
20.00 

STRONA 15 

film 19.05 Zimowe /aoNy lisa 19.30 Pr. 
dla dzieci 20.00 Muzyczna Dami 20.30 
Goście 21.20 Podróż do Witkacji 21.40 
Hamlet x 5 22.00 Muzyczna Dami 22.15 
Sher10ck Holmes i doktor Watson 22.40 
Gustaw - serial 22.45 Muzyczna Dami 

MTM FM RADIO 
NAD KAMIENNĄ 

7.00-22.00 Serwis inform., 6.00 Poranny 
błok prezenterski: muzyka, aktualn., in
form., konklXSy: 6.00 Otwórz oc:zl<a 7.05 
Piosenka dla solenizantów i jubilatów 7.20 
Strzał w dziesiątkę, czyti przebój dnia (co 
godzinę) 7.30 Konkurs - Torebka szalonej 
reporterki 8.15, 11.15, 13,15, 16.15 K0mu
nikaty i ogIoszenia 8.30 Płyta dnia 9.15 
Konkurs prasowy 10.05 Aktualn. sport. 
10.45 Przegląd prasy 1125 RadialNa 
giełda pracy 12.30 Ukryty tełefon 14.30 
Popołudniowy 0I0k prezenterski: 14.30-
17.00 Publicystyka, temat dnia, sonda, 
rep. 18.05 Aktualn. sport. 18.15 Eko-Kon
kurs 21 .05 W'I8CZtx z czarną pIytą 22.05-
6.05 Muzyka Nocnych Marków 

RADIO TAK 
6.00-18.00 Serwis inform. (co godzinę) 
20.00, 21 .00, 23.00-5.00 Skr6t inform. 
19.00,22.00 Przegląd wydarzeń lokalnych 
6.30 7.30, 13.30, 16.30, 19.05 Sportowe 
TAK 6.40 Horoskop 6.45, 7.45 Poranne 
MoIo-Info 9.45 Notowania walutowe 15.15 
Notowania giełdowe 9.55, 13.55, 16.55 
Komunikaty 6.00-1 0.00 Poranny program: 
Razem od świtu 8.10 Poramy gość Radia 
TAK 8.30 Raport reporterów 10.10 Hyde 
Park 11.10 Konkurs: Tak Czy Nie 12.00-
15.00 W przestrzeni 13.30 Z pierwszej ręki 
14.10 Informator kulturałny 15.00-17.00 
Na fali - mag. inform. 17.00-18.00 Souta
tack 18.00-19.00 tAKWSPAk 19.00-21 .00 
Lista przebojów Radia TAK 21.00-1.00 Tak 
i tak - wieczorny błok muz.: infonn., wyda
rzenia i wywiady 1 .00~,00 Noc z Radiem 
TAK: muzyka różna I r6żnista 

RADIO LELIWA 
6.00-9.00 Wiad. (co pół godziny) 6.13, 
7.13, 8,1 3 , 9.13, 10.13, 11,13, 14.13, 
16.13, 18.13, 20.13 Kalendarium hisl 
6.38, 8.38, 13.38 Wl8lka Księga Imion 
6.45,7 AS Butik prasowy 7.00, 8.00, 17.00 
Sport 8.25 Kalendarz muzyczny 8.45 Po
rady prawnika 9.00-22.00 Wiad. (co gadzi
nę) 9,30 Gość dnia 10.30 GI8łda pracy 
10M 3 przed 11 11.30 Dziś w mieście 
12.00 NoIowania walutowe 12.30 Giełda 
nieruchomości 12.45 Audycja ubezpie
czeniowa 13.00 Notowania warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych 14.30 
Giełda pracy 14.45 Auto Motor I Sport 
15.30 OZIŚ w mieście 18.25 Kalendarz mu
zyc::zny 19,30 Konkurs 20.30 Jutro w /1lIe

ście 22.00 Wiad. Głosu Ameryki 22.10 
Muzyka Non-stop 0.00 Love songs 

RMFFM 
6.45-16.45 Mag. II1form. z kraju I ze ŚWIata 
(co godZJnę)w tym wiad. regtonaIne: 8.45, 
10.45,14.45,16.4517.45-5.45 Wiad. (co 
godzinę) 6,15-12.15 i 20.15-22.15 Pogoda 
na lato (co godzinę) 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Traffić - region. IIlform. dla 
kierowo6w 6.00-9.00 SIoneczny patrol 
9.00-13.00 Podróż za jeden uśmiech 
13.00-17.00 Wakacje z duchami 17.00-
17.30 Radio, Muzyka, Fakty 17.30-20.00 
Usta Hop-Bęc 20.00--0.00 Jesteśmy na 
wczasach 0.00-2.00 Całkowite zaćmienie 
2.~.00 Przed świtem 

Morderca jest 
wśród nas 

Dwunastu przysięgłych przeby
wajacych w sali obrad skłonnych 
jest przyjąć pogląd jednego z nich 
i skazać oskarżonego. 

I 
Dramatkryminalny, USA, 1990. 

Retyseria: Peter Levin. Wy
stępują: Jasmine Guy, Dwight 
Schultz, Anna Maria Horsford. 

PolSat, godz. 0.20 

Kogel-mogel 
Kasia, mIoda dziewczyna ze wsi, 

bez wiedzy rodziców zdaje i zosta
je przyjęta na Uniwersytet Warsza
wski, Na zdjęciu scena z filmu. 

I 
Komedia, Polska, 1988. Reży

seria: Roman Załuski. Wystę
pują: Grażyna BlęcJ<a-KoIoska, 
Ewa Kasprzy/<, Zdzisław War
dejn, Małgorzata Lorentowicz. 

TVP 2, godz. 20.05 
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MOTORYZAUA 
Akumulatory, 

041/345-63-59. 
ogumienie, 

.,1811 

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

"AUTO-2000" części zamienne, 
Mercedes - wszystkie typy, VW Golf. 

Kielce, Sobieskiego 22, 
041/362-00-89. 

Autoalanny .Prestige·, 

041/344-99-73. 

k19153 

Auloalarmy 
041/344-34-79. 

całodobowo, 

Auloalanny - montaż, ceny 
konkurencyjne, 041/342-26-65. 

Auloalanny, centralzamki, 
041/345-47-25,041/344-05-71. 

*S1341 

Autoalanny, głośniki, wzmacniacze, 
041/344-29-67. 

___________ .l'.!.!~ 

Auloszyby "Autofenix' Kielce, Wrzo
sowa 25, 041/361-61-71. Radom, Dę
bowa 4, 048/362-60-15. Szewce 39 
k. Kielc, 041/346-52-05. 

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

"'1919 

Blokady, szyberdachy, autoalarmy, 
041/342-22-28. 

*SIm 

Chłodnice samochodowe - sprze
daż, 041/331-05-12, 0601-478-521. 

Części do samochodów: Ford, 

Opel, BMW, Seat oraz inne. Kielce, 

Warszawska 34a, 344-64-21 . 

.,1113 

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

Konserwacja podwozi, 
041/345-31-13. 

*S11/9 

Opony produkcji rosyjskiej - bez

pośredni importer. Hurt - detal, 

041/361-67-09. 

1!1/ 

PEUGEOT, RENAULT, CITROEN. 

CZĘŚCI I AKCESORIA. KIELCE, UL. 

MIŁA 3/3. TELJFAX041/368-43-75. 

"SACHS"- Amortyzatory, 
bezpłatna wymiana .Kim-Auto-Czę

ści, Słowackiego 6, 041/344-23-73, 

041/361-61-06. 

Iomo 

Wypoiyczalnia samochodów oso

bowych, dostawczych. Kielce 
0602-321-586,0602-552-885. 

*S1111 

Wypoiyczalnla samochodów, 

041/331-55-23, 0602-785-076. 

PONIEDZIAŁEK, 19 LIPCA 1999 R. 

Już W Polsce "Samochód Użytkowy 1999 roku" 

NOWA CARISMA . Nissan" Międzynarodowe Targi Motoryzacji w Poznaniu były miejscem pol
skiej premiery nowego "mitsubishi carisma" - modelu roku 2000. Po 
czterech latach od rynkowego debiutu, pierwszy produkowany w Eu
ropie samochód "mitsubishi" został poddany gruntownym zmianom, 
których wynikiem jest nie tylko nowa stylizacja nadwozia i wnętrza, 
ale.także duży pakiet zmian natury technicznej, podnoszących kom
fort jazdy i bezpieczeństwa. Nowa "carisma", podobnie jak jej poprze
dniczka, występuje w dwóch wersjach nadwoziowych: pięciodrzwio
wy hatchback i czterodrzwiowy sedan. 

Nadwozie nowej .carismy· zo
stało wydłużone o 40 mm (do 4475 
mm) zachowując przy tym szero
kość (1710 mm) i wysokość (1405 
mm) poprzedniczki. Lepsze walory 
trakcyjne uzyskano między innymi 
dzięki zwiększeniu rozstawu prze
dnich kół o 20 mm (1475 mm) i mi
nimalnemu zmniejszeniu o 5 mm w 
przypadku kół tylnych (1470 mm). 
Rozstaw pomiędzy osiami nie uległ 
zmianie i nadal wynosi 2550 mm. 

W przedniej części nadwozia .ca
ńsmy 2000· uwagę zwraca zmie
niony kształt maski silnika rozdzie
lającej kratę wlotu powietrza i nowy 
zderzak z przebiegającą wokół 
listwą zabezpieczającą przed zary
sowaniem. Ze względów praktycz
nych podobna listwa otacza rów
nież zderzak tylny, a obie tworzą 
całość z listwami drzwi bocznych. 
Inna jest także stylizacja tylnej czę
ści nadwozia i lamp. Powię
kszona ku dołowi powierzch
nia tylnej szyby w modelu 
hatchback poprawiła jedno
cześnie widocznoŚĆ. Modyfi
kacje nadwozia objęły 
ponadto jego elementy kon
strukcyjne owocując 
większą sztywnością i' odpo
mością na zderzenia, zarów
no czolowe, jak i boczne, 
zgodną z europejskimi nor
mami. 

Radykalnie zmieniony zo
stał wystrój wnętrza nowej 
.carismy·. Środkowa , bar
dziej funkcjonalna konsola 
zyskała mniej dominujące 

kształty, a jej nowym ele
mentem stał się niewielki 
ekran służący do wyświetla
nia różnych danych typu 
temperatura zewnętrzna, 
czas, data czy średnie zuży-

cie paliwa. Wspomniany ekran mo
że być również wykorzystywany do 
odczytu danych systemu nawi
gacyjnego i radia. Tapicerka zo- . 
stała wykonana z najwyższej jako
ści mateńałów i tkanin łączonych w 
zależności od wersji z pokryciem 
ze skóry. 

Jako żródło napędu nowej .cańs
my· służy jeden z dwóch znanych 
silników: 1.8 GOI (1834 ccm) lub ta
kże szesnastozaworowa jednostka 
o pojemności 1597 ccm i wielopun
klowym wtrysku. Moc pierwszego z 
silników wynosi 125 KM, a drugie
go 100 KM. Charakteryzująca się 
bezawaryjnym działaniem (w Pol
sce nie odnotowano jak dotych
czas żadnej awańi związanej z tym 
silnikiem) jednostka GOI została 
także poddana kilku zmianom, w 
tym niewielkie1!1u zmniejszeniu 
stopnia sprężania. Z walorów zew-

--------------LATO-----~: 

SPRAWDŹ Z OPLEM 
SWOJEGO 
OPLA \ 
PRZED " 
URLOPEM' -

~ 

Kupon 5% rabatu OPELe-
na części i usługi w serwisie 

ważny do 31 .08.1 999 r. 

..------ ZAPRASZAMY -------1 
AUTO PLUS Sp. z 0.0. 

Radom, ul. Czarnieckiego 108 
tel. 360-90-33, tel./fax 360-98-26 

czynne od poniedziałku do piątku 8.00-19.00 
sobota 10.00-14.00 

nętrznych silnik GOI otrzymał 
nową. dwukolorową osłonę. 

W wersjach z jednostką GOI, 
wśród wskażników głównej tablicy 
zegarów zainstalowano dodat
kową kontrolkę .GOI ECO' infor
mującą kierowcę, kiedy silnik pra-· 
cuje w optymalnym dla czystości 
spalin zakresie. 

Nowa .carisma" występuje w 
czterech podstawowych wersjach. 
Dotychczasowe odmiany GL, GLX 
i GLS zostały zastąpione przez 
.classic", .comfort", .avance" i .ele
gance". Ta ostatnia jest najbardziej 
"bogato· wyposażoną wersją .cań
smy", nie pozbawioną elementów 
luksusu. 

Wszystkie wersje .cańsmy" są 
obecnie standardowo wyposażone 
w dwie poduszki gazowe dla kiero
wcy i pasażera przedniego fotela. 
Środkowy fotel tylnej kanapy zy
skał trzypunktowy pas bezpieczeń
stwa i zagłówek. Stałym wyposa
żeniem we wszystkich modelach 
stał się ABS. Składane oparcie tyl
nej kanapy jest obecnie blokowane 
kluczykiem. Ponadto wersje z silni
kiem GOI posiadają zwiększony z 
czternastu do piętnastu cali roz
miar obręczy kół. 

/GRl 
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najlepszy 
Podczas 6 edycji konkursu 
Utility Vehicle Award Event 
zorganizowanej przez klub 
"L'Argus de l'Automobile" 
we Francji, jury złożone z 
30 specjalistów w dziedzi
nie aut użytkowych, w tym 
przedstawicieli prasy, 
klientów finalnych i produ
centów przyznało "nissa
nowi cabstar E" tytuł "Sa
mochodu Użytkowego 
1999 roku". 

Auto zóstało wyróżnione za fun
kcjonalność, innowacyjność, 
łatwą do zabudowy konstrukcję 
nadwozia, cenę i dostępność ser
wisu. Nowy .nissan cabstar E' 
zwyciężył z wieloma konkurencyj
nymi autami, takimi jak: .opel mo
vano', .piaggio porter" i ,opel de
Ivan'. Zwycięzcami poprzednich 
dwóch edycji plebiscytu były auta 
,mercedes vito· i .renault kangoo·. 

.Nissan cabstar E' - to auto z 
podwoziem pod zabudowę, na
leżące do nowej generacji śred
nich rozmiarów lekkiego samo
chodu dostawczego. Łączy zalety 
dużego, dostawczego samochodu 
z oszczędnością i praktycznością 
mniejszego auta tego typu. Po
jazd, przy stosunkowo małych roz
miarach, zapewnia maksymalnie 
dużą przestrzeń ładunkową (68,5 
procent długości ładunkowej w 
stosunku do całkowitej długości 
pojazdu - wynik najlepszy w kla
sie). 

Inne zalety tego samochodu to: 
niezwykle wygodna pozycja kiero-

wcy z polepszonym kątem widze
nia, powiększona kabina pojazdu· 
przestrzeń między kolanami kiero
wcy a kolumną sterowniczą i sze· 
rokość kabiny. Zredukowano rów· 
mez wysokość stopnia 
ułatwiającego wejście do auta. 
Udoskonalone zawieszenie i 
układ kierowniczy wpływają na po
lepszenie warunków prowadzenia 
i ułatwiają manewry. Aerodynami· 
czny kształt kabiny zmniejsza opór 
wiatru, co wpływa na zmniejszenie 
zużycia paliwa i poprawia osiągi 
samochodu. Podwozie auta może 

być zabudowane w dowolny spo
sób, co umożliwia jego różnorod· 
ne wykorzystanie. 

W Polsce auto będzie dostępne 
w dwóch wersjach silnikowych: z 
3-litrowym silnikiem turbodiesel z 
bezpośrednim wtryskiem i inter
coolerem (B030Ti - moc 110 KM 
przy 3500 obr.lmin, maksymalny 
moment obrotowy 255 Nm przy 
2100 obr./min i 2,7-litrowym silni
kiem turbodiesel (T027T EGR -
moc 90 KM przy 4000 obr.lmin. 
maksymalny moment obrotowy 
200 Nm przy 2200 obr.lmin) - ten 
silnik będzie wprowadzony w 
połowie 1999 roku ; z dwiema 
wielkościami rozstawu osi (2900 
mm, 3400 mm) i dwoma rodzaja
mi trzyosobowej kabiny: moco· 
waną na stałe i odchylaną. Cię

żar całkowity modelu z silnikiem 
T027T EGR wynosi 3,2 tony, a 
ładowność 1765 kg, ciężar obyd
wu modeli z silnikiem B030Ti -
3,5 tony, ładowność 1930 i 1905 
kg. 

/GRI 

AUTORYZOWANY DEALER DAEWOO 
Skarżysko-Kamienna 
al. Marszałka Piłsudskiego 2 SALON tel. (041) 253-99-28 

SERWIS tel. (041) 253-10-27 
SKLEP tel. (041) 253-99-30 

(przy trasie E-7) 

TAK! 
Każdy, kto do 31 sierpnia zakupi 

w naszym salonie nowy samochód 
DAEWOO weźmie udział 

w losowaniu bezpłatnego pobytu 
weekendowego w jednym 

z kilkudziesięciu luksusowych 
pensjonatów na terenie całego kraju 

NOWYM 
SAMOCHODEM 
NA BEZPŁATNY 
WYPOCZYNEK? 

ODBiÓR "OD RĘKI" 

~ 
K 
~ 

O 



dze
~du· 
iero
sze
rów· 
pnia 
luta. 
e i 
~ po
:enia 
ami
opór 
:enie 
siągi 
~oże 

spo
,rod-

~pne 

:h: z 
selz 
~ter

IKM 
alny 
przy 
;ilni-
3R -
min, 
:owy 
-ten 
y w 
ema 
~900 
~aja
DCO

Cię

ciem 
Iy, a 
byd
JTj -

1905 

rGR! 

-

MAGAZYN MOTORYZACYJNY 

istoryczne modele w nowej oprawie 

,Audi" na Festiwalu Prędkości 
Pięć egzemplarzy "auto union silberpfeil" (srebrna strzala) z lat 
r7v.i7i •• st1ich pokazano na Festiwalu Prędkości w Goodwood (An

który odbył się w dniach 18-20 czerwca 1999 r. 

wygrał więcej wyścigów Grand 
Prix i pobił więcej rekordów pręd
kości niż jakikolwiek inny samo
chód. Niestety, nie zachował się 
żaden z oryginalnych egzempla
rzy tego modelu. 

®TOYOTA 
Stal owa Wola Auto ryzowana 

SprawdżNAS 

Uwaga! Wśród osób, które zakupiq samochód 
do 15.09.1999 r. rozlosujemy klimatyzację 

Wykonanie jego kopii, przedsta
wionej po raz pierwszy właśnie w 
Goodwood, zlecono firmie .Crost
hwaite & Gardiner" z siedzibą w 
Buxted (Anglia). Zespół pracowni
ków Keith Roach Manufacturing 
opracował aluminiowe, opływowe 
nadwozie, zwartą konstrukcję i 
wszystkie detale wnętrza . Było to 
jedno z największych przedsięw-

S..A.CAR s.c. 
Dealerska TOYOTA MOTOR POLAND 

AL Jana Pawła 1151 
37-450 Stalowa Wola 

tel. (015) 844-82-50, 844-82-80 
fax (015) 844-82-20 

zięć , jakie kiedykolwiek podjęto w 
historii sportu motoryzacyjnego. 

Stylistyka .silberpfeil" byla inspi
racją dla konstruktorów modelu 
studyjnego "avus quattro" z 
dwunastocylindrowym silnikiem o 
pojemności 6,0 l, opracowanego w 
1991 roku. Z kolei "avus quattro" 
utorował drogę pionierskiej tech
nologii aluminiowego nadwozia -
Audi Space Frame (AS F), zasto
sowanej po raz pierwszy w 1994 
roku w modelu "audi AS". 

Inne gwiazdy pokazane w Good
wood to odnowiony samochód wy
ścigowy "auto union V16 C/D" z 
1939 roku i zwycięzca Grand Pńx 
V 120 z roku 1935. 

Hans Joachim Stu ck poprowa
dził "avus C", który dzięki 16-cylin
drowemu silnikowi i mocy 520 KM 
może jechać z prędkością 400 
km/h. Emanuele Pirro zasiadła za 
kierownicą "audi R8R", w którym 
wzięła udział w wyścigu Le Mans. 
Kierowcą drugiego debiutanta na 
Le Mans "audi RSC" został Andy 
Wallace. 

Do wielu pokazywanych w Go
odwood samochodów dołączył 
również "bOssing" z 1934 roku, 
służący do transportu samocho
dów wyścigowych . Model ten był 
w póżniejszych latach przero
biony na wóz strażacki, który 
produkowano w Zwickau - byłej 
fabryce .Horch/Auto UnionfTra
bant". Teraz "bOssing" należy do 
.audi" i poddany został licznym 
modyfikacjom, które przywróciły 
mu dawne przeznaczenie. 
Odtąd będzie służył mechani
kom z .Audi Sport· i .Crosthwai
te & Gardiner· za samochód ser
wisowy. 

Na wystawie można było także 
zobaczyć samochody wyścigowe 
OKW i NSU, należące do .Audi· 
AG i prywatnych kolekcjonerów. 

Cztery koła znaku .Audi· symbo
lizują firmy .Audi·, "Horch", OKW i 
.Wanderer", które później 
połączyły się w .Auto Union". 
.Auto Union" i firma NSU, która 
dołączyla do pozostałych w 1969 
roku, w dużym stopniu przyczyniły 
się do dynamicznego rozwoju 
przemysłu samochodowego . .Au
di NSU Auto Union" AG przemia
nowane zostało na .Audi" AG w 
19S5 roku. 

W 2000 roku zostanie otwarte 
muzeum starych samochodów, 
budowane na terenie fabryki w In
golstadł. 

Partner Combispace 
TWoje drzwi do przygody 

RITA MOTORS 
Kielce, ul. Domoszowsko 52, tel. 344-30-10, 368-12-35 (36) 
www.rita.peugeot.com.pl 
Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kilińskiego 35b, tel. 247-95-45 PEUGEOT 
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Fot. G. RtmlfJliski 
Przekazanie roweru d/a pana Dariusza Gawędy w Łopusznie_ 

"Pomarańczowe 

Lało z CPN" 
w ł.opusznie 

W sobotę na stacji CPN w 
Łopusznle odbyła się Impreza 
z cyklu "Pomarańczowe Lato z 
CPN". Jak zwykle nie brako
wało widzów I sympatyków tej 
potężnej w naszym kraju kor
poracji paliwowej. 

Klienci, którzy od poniedziałku 
do soboty dokonali zakupów lub 
zatankoWali około 30 litrów pali
wa w stacji CPN w Łopusznie, 
brali udział w losowaniu roweru 
górskiego, ufundowanego przez 
centralę "Mobil Oil Poland". Lo
sowania dokonała mieszkanka 

oferuje: 

Łopuszna Beatka Włodarczyk, w 
asyście dyrektora Józefa Długo
sza i Jadwigi Młynarczyk z działu 
marketingu kieleckiego oddziału 
CPN. Rower stał się własnością 
mieszkańca Łopuszna Dańusza 
Gawędy. 

W trakcie trwania akcji promo
cyjnej kierowcy mogli kupować 
paliwa 5 procent taniej, a na oleje 
otrzymywali 10 procent rabatu. 
Za tydzień akcja "Pomarańczo
we Lato z CPN" trafi do Warki. 
Zapraszamy. 

(GR) 

TICO rocznik 99 już od 19.950 zł 
POLONEZ GSI rocznik 99 już od 24.350 zł 
POLONEZ GL! rocznik 99 już od 21.600 zł 
POLONEZ TRUCK rocznik 99 już od 20.359 zł netto 
LANOS rocznik 99 już od 29.600 zł 
LANOS VAN rocznik 99 już od 24.631 zł netto 
NUBIRA rocznik 99 już od 39.300 zł 
NUBIRA VAN rocznik 99 już od 38.852 zł netto 
LEGANZA rocznik 99 już od 62.000 zł 

.SPRZEDAŻ·SER~S.CZĘŚCI. 

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



f ' 

, 

STRONA 18 MAGAZYN MOTORYZACYJNY 19 lipca 1999 r. 

WAKACYJNA PROMOCJA 

Nowy Volkswagen Golf IV 
W atrakcyjnej wakacyjnej 

ofercie już od 49 630 zł* 

ltyposaŻony w dwie poduszki 
powietrzne. ABS. wspomaganie 

kierowniey. bezpłatny pakiet 
ubezpieczenia AC. OC. NNW 

'Cena wg kursu 1 DM=2.~ zł 

Volkswagen Bora 

Nowy model VW 
Na Twoją miarę 

Już w cenie od 54 150 zł* 

Dwie poduszki powietrzne, 
ABS. wspomaganie kierowniey. 

centralny zamek, bezpłatny pakiet 
ubezpieczeń AC. Oc. NNW 

AUTOCENTRUM S.A. 
AUTORYZOWANY DEALER VW 
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262 
tel. salon: 361-62-42, serwis: 361-60-9.5 

lato z Oplem 

Każdy, kto dokona zakupu samochodu lub podpi~ze umowę 
wstępną w miesiącu lipcu lub sierpniu otrzymuje zaproszenie 
na romantyczną kolację we dwoje. 
Wakacyjne umowy wezmą udział w konkursie, w którym główną 
nagrodą jest 5-dniowa wycieczka do Wiednia dla dwojga. 

OPEL e-
F"~I1"':::....-_________ ZAPRASZAMY ------------1 

AUTO PLUS Sp. z 0.0. Radom, ul. Czarnieckiego 1 08 
tel.lfax 360-98-27, tel. 360-98-26 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-19, soboty w godz. 10-14 

TAKIE UBEZPIECZENIE 
PIECHOTĄ NIE CHODZI 
PielW5lY rok dwulelniego pakielu 
ubezpieaeniowego: OC, AC/KR, NW 
i MOloAssklonce, no koszl firmy Opel. 
Drugi rok· preferencyjno składko plotno w dwóch równym rolom; 
ewenlualno szkodo nie zmnie~zo sumy ubezpieaenio. OPEL e-

F9ZS:::.::' ... :....-.. _________ ZAPRASZAMY ------------1 
AUTO PLUS Sp. z 0.0. Radom, ul. Czarnieckiego 108 

tel.lfax 360-98-27, tel. 360-98-26 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-19, soboty w godz. 10-14 

Czas lecieć i kupić! 
Pierwszy rok dwuletniego pakietu 
ubezpieczeniowego: OC, AC/KR, NW 
i MotoAssislance, na koszl firmy Opel. 
Drugi rok - preferencyjna składka płatna w dwóch równych ratach; 
ewentualni szkoda nie zmniejszilurny Ubezpieczenia. 

BIUBO 
REKLAM 100LOSZEŃ 
"ECHO DNIA" 

KIELCE 
tel. 343-06-21 

tel./fax 332-45-40 
e-mail: brio@echo-dnia.com.pl 

www.echo-dnla.com.pl 

OPEL e-
"",,-=,-' --------- ZAPRASZAMY -------------l 

OBRĘCKI sp. z 0.0. Kielce, ul. Pomorska 53, Krakowska 285 
Dział sprzedaży tel.lfax (041) 368-10-25, pn.-pt. 8-19, sob. 8-15 

Serwis. oryginalne cZQścl I akcesoria. tel.lfax (041) 344-45-64, pn.-pt. 7-21, sob. 8-15 
Serwis blach,arsko-Iaklernlczy, tel. 0603 513400 

serwis elektromechaniczny, montaż zestawów głośnomówiących I autoalarmów 

KIA MOTORS 

KIAASSISTANCE 
Bezpłatna 24h pOIDOC drogowa na terenie RP 
0800-122-233 

PREGIO 
2,7 D, 3/6/9 osób + ładowność 1310 kg 
OC, AC, NVV - gratis 

4i!.DDD* 
NA.JTAŃSZY LEASING 
NA.JTAŃSZY KREDYT ~tr1 Castrol 
3 LATA GWARANCJI** 

( .. LiF 
--. eentrmn Leasingu i Finansów 

LEASING OPERACYJNY BEZ DODATKOWYCH OPŁAT I PROWIZJI! 
NAJWIĘKSZE ZNiŻKI UBEZPIECZENIOWE! 

Leasingujemy: 
SUPEROfERTA na samochody DAEWOO - samochody osobowe 
KOSZT LEASINGU od 5% Jocznie - samochody ciężarowe 

_L' b' • A S - maszyny i urządzenia 
LANOS • pUR/et v ezpłeczemowy GR Tł • !fnie technologiczne 

- sprzęt komputerowy 
Okres trwania leasingu od 12 do 60 miesięcy! 

Możliwość 0% opłaty wstępnejl 
Wykup tylko 5% wartości przedmiotu leasingu! 

Superniskie (nowe) 
stawki procentowe 

Procedura uproszczona be~ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

Blmo r1aiidlowe Ctl~ 
Radom, ul. Prażmowskiego 15, pokój 9, 10 . 

eł-Jfax (048) 362-51-77, 362-85-12 
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ne giełdy samochodowe 

KACYJ ••• 
LA 
E WENCJA 

Sandomierz 

Tradycyjnie w miesiącach waka
L_lvln'vr" szczególnie w słoneczne 

nym placu wytrzymali tylko do go
dziny 10. Marki spoza tabeli wyce
niono następująco: mazda 121: 
90 - 10,2, nissan primera 91 -
17,1, nissan micra 96 - 22,9, hon
da civic 89 -11,8, daewoo tico 96 
-14,9. 

W sobotę na giełdzie przy ulicy 
Przemysłowej w Sandomierzu zja
wiło się około 380 samochodów. Po
mimo słonecznej pogody, niewiele 
samochodów zmieniło właścicieli. 
Największym zainteresowaniem 
cieszyły się kilkuletnie auta. (AGA) 

dużej frekwencji na ra
'.'nrr,!':ki:ei giełdzie . Na torze kartin

stanęło niespełna 200 aut. 
właściciele na nasłonecznio- (PM) 

Fot. D. Lukasik 
Na giełdz/e .pojawił się już "daewoo tico". 

MARKA 

FIAT 126p 

FIAT 125p 

POLONEZ 

ŁADA 

SKODA 

FIAT 

AUDI 

MERCEDES 

OPEL 

FORD 

vw 

RENAULT 

PEUGEOT 

KIELCE RADOM SANDOMIERZ .STALOWA 
SŁOMCZYN 

98 - 9,4-9,5,97 - 8,4-9,96 - 7,5-8,5, 95 - 6,3-7, 97 - 7,9, 96 - 7,5, 95 - 7,2, 94 98 - 10,5-11,1 , 97 - 8 ,7-9, 96 - 7,5-8,4 , 88 - 2, 87 - 1,8 , 86 - 98 - 10,1, 97 - 9,4, 96 - 8,5, 95 - 8, 94 - 6,7, 93 - 6,3, 92 - 5,2, 91 - 4 ,3, 89 
94 - 5,7-6,2,93 - 5,2-5,6, 92 - 4,5-5,1 , 91 - 3,2-4,3, - 6-6,5, 93 -6,5, 92 -4,7-5,1 ,91 95 - 6-7, 9 .. - 5,9-6,9, 93 - 5,5-6, 92 - 4 ,9- 1,6. - 3,3, 88 - 2,9, 87 - 2,6, 86 - 2,2, 85 - 2 
90 - 3,2-3,8, 89 - 3-3,35, 88 - 2,5-2,8, 87 -1,8-2,5, - 3,6-4,5, 90 - 3,4-4,3, 89 - 2,7- 5,4,91 - 4 ,2-4,9, 90 - 3,6-4 ,3, 89 - 3,6-3 ,9 , 
86 - 1,3-1 ,85, 85 - 1,35-1 ,9, 84 - 1,3, 83 - 1,2. 3,3, 88-2,4-3,87 -1 ,7-2,7, 86 - 88 -2,6-3,7, 87 - 2,2-3,2, 86 - 2,5-2,8, 85 -

1,4-2,1, 85 - 2, 84 - 1,6, 83 - 1,5-2, 84 - 1,2, 83 - 1,1. 

90 - 3,5-4,5, 89 - 3,2-3,6, 88 - 2,3-3,2,87 -1,95- 90 - 3,7-4,6, 89 - 3-3,2, 88 - 91 - 4,3-5. 90 - 4-4,8,89 - 3,8-4,6, 88 - 93 -4,3, 88 - 3,5, 86 91 - 5,4,90 - 4,8, 89 - 4 ,2, 87 - 3,5, 86 - 2,8, 85 - 2,2, M - 1,8. 
3,86 -1,7-2,2, 85 -1,7-2,55, 84 -1,4. 3,87 - 2,5-2,8, 86 - 2,2-3, 84 - 3,7-4,87 - 2,6-3. - 1,6. 

97 -16, 96 -9-12,5 oraz 13,5zsilnikiem . rovera· , 97 - 16,3-16,5, 96 - 13,5- atu 98 - 17, 97 - 16,5-17, 96 - 13,8-15,3 , 93 - 10,90 - 7,2, 88 97 -1 6, 96 - 14,5, 95 - 12, 9" -1 2, 94 - 10.5, 93 - 9, 91 - 7,5, 90 - 4 .55, 89 
95 - 9,75-12,5, 94 - 9-9,5, 93 - 6,9-9, 92 - 6,4-6,6, 14,2, 95 - 11,3,94 - 8,5-1 0, 93 - 95 - 11 ,3-12,6, 93 - 9,9-10,3, 91 - 5,7-6,4 , 4 ,1. - 4 , 87 - 3, 86 - 2,5, 85 - 2. 
91 - 5,5, 90 -4,6-6, 89 -4,5, 87 - 2,1-3,5, 86 - 2, 84 - 7,6-9,1 , 92 - 6,5-7,2, 91 - 5,2, 88 - 4-4 ,8, 87 - 3,5. 

90 - 89 - 85-

92 - 7,6-9,91 - 6,8, 90 - 6,3-7,5, 89 - 4,3,88 - 3- 91-8,7,88-5,9,85- 3,4; sa- 210796 - 16,1-16,6,95-12,2-12,9,94 - 90-6,9,87 - 5,2; sa- 93-10,5, 92 - 9, 91 - 7,9,90 - 6,5, 88-5,2, 87 -4, 86-4, 85 -3,5; sama-
5,6,85 - 4, M - 2,5; samary 92 - 9,6-9,8, 91 - 7-8, mara 92 -9,5, 91-8,3, 89-5,2- 10,9-11 ,7, 93 - 10-10,6, 91 - 8-8,8, 90 - mara 92 - 8 ,4. ra 96 - 17,5, 950 -13, 94-11 , 92 - 9,5 , 91-8, 89 - 7,5, 88 -6,5, 87 -6 
90 - 5,9, 89 - 4-6,6, 87 - 4 ,9. 6,3, 87 - 5,2. 7,3-8,2, 89 - 6,8; samara 97 - 18,8-19,1, 

89 - S, 88 - 4,3, 87 - 3,6, 86 - 2,8-3,2, 84 - 2,6, 83 
2,8; favorit 93 - 13,7-14, 92 - 11,5-12,5, 91 - 9- 8,2-9,5. 

90 - felicia 95 - 20. 

96-16,1-16,8, 94-12,5,92 -9,3-10,2, 91 
88 - 7 

felicia 96 - 21. 90 - 7, 89 -6,5, 88 -5,5, 87 - 4, 86 - 3,5, 85 - 3; favorit 95 -16, 94 -14,5, 
93 - 13, 91 - 10,5, 90 - 9, 89 - 8,5; felic ia 98 - 26, 97 - 24, 96 - 21, 95 -

cinquecento 700 ccm: 97 - 15,8, 96 - cinquecento 700: 97 -13,8, cinquecento 700 98 - 15,3-1 5,6, 97 - uno 92 - 14,2; tem- cinquecento 704: 98 -17, 97 -15,5, 96 -13, 94 -10,5, 93 -10; 899: 
14,3,95 -12,2, 94 -11 ,5-12,2, 93 -11 ,2, 900 ccm: 95 - 12,7, 94 - 11 ,7, 93 - 15, 96 - 13,6-14,3, 95 - 13,5, 94 - 10,8- pra 90 - 18,2. 98 -1 9, 97 -16, 96 -1 4, 95 -12,5; 1,1: 98 - 22,S, 97 -19; uno98 - 21, 97 -
95 -14; uno 96 -19,5, 95 -17,3, 94 - 16, 91 - 11 ,8 , 13,4 , 92 - 10,5; cinquecento 11 ,6, 93 - 10,6; cinquecento 900 97 - 19, 96 -1 7,5,95 -16, 93 -1 4,5, 92 -13, 91 -12; punto: 98 - 26, 97 - 24 , 96 
86-6,2; punt096-22,5, 95-21 ; tempra 95-19,5, 900: 96 - 14,3, 95 - 15,3, 93 - 11 6,1-16,4, 96 - 14,3-15, 95 - 13,5-14 ,7 ; - 22,5, 9" -19,5; brav098 -34,5, 97 -27, 96 - 25,5; brava 98 -32, 97 -26, 
94 -18,7, 93 - 17,5,92 -19; brava 96 - 27,2; slena 10,5; punto 96 - 23,1 ; selcen- punto 96 - 22,6, 95 - 21; tempra 95 - 22, 96 - 25; tipo 95 -19, 94 - 16.5, 93 - 15, 92 - 14, 91 - 13,5, 89 - 12, 88 - 11; 
99 - 27,5, 98 - 26; tipo 92 - 13,5, 89 - 11,5. to 99 - 20; tempra 92 - 22-1 92 - 18,9-20, 90 - 17 ,8; tipo 93 - 18,8-19, marea 98 - 46, 97 - 36, 96 - 32; tempra 95 - 24, 94 - 21, 93 - 18, 92 - 17, 

24,S; tipo 93 - 16,5; uno 95 - 91 - 15,9; uno 98 - 19, 94 - 15,9-1 6,9. I 91 - 15,5; croma 95 - 27,S, 94 - 25,S, 93 - 22, 92 - 21, 90 -17,5, 89 -16, 
16,5-17, 94 - 13,8-17, 93 - 88 - 14. 

85 -

80: 91 - 20, 90 - 20,3, 84 (O) - 7,9, 82 (O) - 7,8, 81 80: 90 - 20,9, 91 - 21,9, 85 - 100 94 - 34, 93 - 28,9-33,8, 92 - 26- 10095 - 32; 80 87 - 80: 94 - 40, 93 - 33, 92 - 28, 91 - 24, 90 - 21, 89 - 19. 88 -18, 87 - 16.5; 
- 4,3; 100: 93 - 34, 89 - 16,5, 87 - 12, 78 - 3,6. 10,2. , 91 - 20-24,5, 90 - 21,6; 80 92 - 22,7, 16 A4: 98 - 78, 97 - 65, 96 - 61, 95 - 50; 90: 94 - 39, 93 - 31, 92 - 29, 90 - 22, 

- 17,5, 86 - 12,4. 89 - 19, 88 -18; A6: 97 - 92, 96 - 73; 100: 94 - 40, 93 - 35. 92 -31, 91 - 26, 

190E 92 - 29,S, 87 -19, 83 -12,9; 2000 80 - 8,3, 2000: 81 - 8 ,5, 2400: 78 - 190 O 92 - 34,7, 91 -29; 190 E 89 -24,9; 22082 - 7,8; 240 82 
76-4,8;220080-6,7;230E95-95; 300091 - 41 , 10,5. 200 O 86 - 24,4 , 85 -1 9,9. - 8 ,5 . 
87 - 30. 

kadett 91 - 14,5 oraz kombi 14,9, 90 - 12,2, 88 astra 95- 26,2, 93 - 22,9, 92 astra 97 - 39,S, 92 -21,S, 91 - 19,5; co- astra 96 - 26; vec-
11 ,5, 87 (D) - 8 ,7, 84 - 4; record 81 kombi -6,2, 80 - 20-22; corsa 96 - 23,9-24,9. rsa 98 - 27, 93 - 19.1-19.8. 92 - 15.6. 91 - tra 95 - 22,S. 
- 4 ,8; corsa 98 - 28.5, 97 - 3D, 95 - 23,S. 89 - 8.2; 94 - 22.6, 91 -1 2,2; kadett 90 - 14.5; kadett 90 - 14.9-1 6.6. 89 - 14,2-
astra 96 - 26. 94 - 24. 93 - 22,S. 92 - 19.3; vectra 15,4 . 89 - 13.8. 86 - 11 ,5; 14.6; omega 91 - 21,1. 90 - 19.5; vectra 
91 - 17-17.5. 90 - 15,-18.5; omega 87 - 14. ga 89 - 14,5, vectra 90 - 18.8- 95 - 34-37,6, 92 - 22,4-23.3. 90 - 21. 

escort 98 - 36, 92 -17, 91 - 16, 89 - 13, 88 - 9,6, escort 85 - 5.8-6.7,83 - 5.8, eacort 95 - 26.2, 92 - 19,8-20.9. 89 - ucort 85 - 8 
83 - 5,5; orion 91 (D) -16.5, 85 - 6.8; taunus 81 - 82 - 5.5; fiesta 95 - 16,5, 92 - 12,7-13,7; fiuta 92 - 14,7, 91 - 14,5; I 
2,2; sierra 92 - 19,5, 91 - 14-14.3,89 - 10. 87 - 15,9; orion 87 -10,9; scorplo mondeo 95-34,5; seorplo90 -17,9, 89-
10,5, U - 6,4; fiesta 89 -14.88 - 9.5; mondeo 94 90 - 14.3, 85 - 8; sierra 91 - 14,9; sierra 93 -21 ,6, 91-17.5-18 .... 90-
(D) - 28,S; rnegane 96 - 33. 18,2, 16.1-16,8,89 - 13-14.3. 85 - 7.8. 

I 
golf 95 - 34,6, 92 - 22.5, 91 - 12,7-16.8,90 - golf 91 - 16,7, 88 - 14. U - golf 93 - 28,8, 92 - 21 ,9, 91 - 19,9, 89 - polo 82 - 5,5. 

89 -12,5, 88 -14, 87 -12,7.86 -11 , 85 -10.8, M 10,5, 80 - 4,9; Jetta 90 - 17,6; 16,5-17, 87 - 14; passat 92 - 24.5. 91 -
(D) - 8,5, 83 - 7,5. 81-5, 80 (D}-5,5; passat 95 (D) passat92-21 ,5.91-21 -23.7. 26,4, 90 - 25,8 , 87 - 14,9-15,5; polo 97 -
~ - 39,S, 92 (D) - 23,9. 89 -13-18, 87 -12. 85 28,3, 94 - 21 , 93 - 22,8 , 92 - 21 ,9, 90 -
(D) - 7,8. U (D) - 7,9, 91 - 17,2, 85 - 9,5, 81 - 3,8; 13,1. 

90 -1 

89 -21 88 -1 87 - 86 -13' 

190E: 94 -46, 93 - 38, 92 -31, 90 -29. 89 - 25. 88 - 21, 87 - 20. 86 -19; 
1900: 94 -44, 93 - 37, 92 -31. 91 - 28. 88 - 23, 87 - 20,S. 86 -19. 85 -16; 
2000: 94 - 49. 93 - 45, 91 - 33, 90 - 31, 89 - 28,S, 88 - 26. 86 - 22. 85 -19; 
2500: 94 - 65. 93 - 53, 92 - 51. 90 - 44. 89 - 37. 88 - 33. 87 - 26. 86 - 23; 
3000: 95 - 90, 94 - 70, 93 -56, 92 -50, 91 - 43, 89 -35, 88 -30. 87 -26.5. 

- 24. 

tlgra: 98 - 53, 97 - 42,S; corsa 94 - 24.5. 93 - 21. 92 -17.5. 91 - 14, 90 -
13, 89 - 11,5. 88 - 10; kadett 91 -1 8. 90 -15, 89 -13.5. 88 - 12. 87 -10,9, 
86 -10; a5tra 98 -32. 97 - 28, 95 - 26. 94 - 22,S, 93 -21, 92 - 19,5, 91 -18; 
callbra 95 - 39. 94 - 32 . 93 - 29. 91 - 28, 90 - 23.5; vectra 97 - 49. 96 -

95 -36, 9" -26. 92 - 24 ,S. 91 - 22, 90 - 19,5, 89 -1 9; omega: 98 - 74 . 
95 - 94 - 93 - 92 - 91 - 21 90 - 18. 

Ka 98 - 29.5 ; fiesta : 97 - 26, 96 - 23,S , 95 - 19, 9 .. - 16.5 . 93 -
15,92 - 14, 90 -12 .5 , 89 - 1 0 .5 ; escort: 98: 30.5,97 - 27 ,5 , 95-
23 ,5 . 9<4-20.93-19,92-17 , 90 - 14. 89 -13,5 . 88 -12; orlon 95 
- 26 , 94- 23 ,S, 93 - 20,S , 92 -18, 91-17 , 90 -14 .5, 88 -13; sierra 
94 - 29, 93 - 21,S , 91 - 16, 90 - 13,5 , 89 - 12, 88 - 11, 87 - 10,5; 
mondeo 98 - 45,97 - 43.96 - 39 , 95 - 33, 9 .. - 29, 93 - 25,5; scor
plo 95 - 3", 94 - 27,5, 93 - 23,92 - 20, 91 - 18, 90 - 16,3, 89 - 13, 

5: 90 (D) - 8,6; 11: 86 - 8.2-8,5,85 - 6,4; 19: 95 - 11: U - 6,2, 19: 93 - 18,9- clio 96 - 26,6; laguna 97 - 39, 93 - 23,9 19 92 - 14,3, 90 - 5: 93 -15,5, 92 - 13, 91 -10.5, 89 - 9, 88 - 8 , 87 - 6,5, 86 - 6; twingo 98 
120,5,93-11-17,6, 92-12,8-14.8. 91-14-14,5, 90 20,8 , 91-14,cIl094-21,9, la- - 24.6; twingo 95 - 23,7-24. 93 -18,9- 15,9. -29, 97-23,5. 95 - 19, 94-17,5,93 - 16; cllo98-28, 97- 24,96-21 , 94 
-13,5,21: 93 - 16,90 (D) - 13,5; ello 96 - 22, 93 - guna 95 - 29,6. 119'3 1994 - 22,6, 92 -17.9, 90 -17,87 - - 18,93-16,5, 92 -15, 91 - 14; 19: 95- 24, 94-19,5, 93-18, 92-17, 91-

16.5 10,8 21 92 - 19,6. 90 - 17, 87 - 10,8 . I 14, 90 - 13,5; megane ~8 - 36, 97 - 31 , 96 - 28, 95 -26; laguna 98 ~ 47: 
- 41 , 96 - 34, 95 - 31 , safrane 95 - 49, 94 - 44,5, 93 - 39, 92 - 34, 25, 

106: 96 - 22; 205: 88 -10,5. 87 - 7; 306: 95 - 26, 106: 94 - 17; 205: 89 - 10. 
94 - 21; 405: 92 - 16; 605: 93 - 29. 

- 17 90 - 1 89 - 1 88 -11 87 - 86 - 9. 

20587 - 9, 10696 - 106: 98 - 26, 97 - 24 ,S, 96 - 20, 95 - 17,5, 94 -16; 205: 92 -14,5, 91 -
21.4-22, 94 - 16, 92 - 12.5. 90 -12, 89 -11, 88 -10; 306: 97 - 29,5 , 96 - 24 , 95 - 21,5, 93 - 20; 
14 ; 405 91 - 18,4. 405: 95 -27, 94 - 24 , 93 -22,5. 91 - 20, 90 - 17. 89 -1 5,5, 88 -14; 406: 98 

- 46, 97 - 40, 96 - 35; 605: 95 - 50, 94 - 42, 93 - 34. 92 - 29, 91 - 27, 90 -
22. 

\, 
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ALARMY -CEBOX 
Stacjonarne, Autoalarmy, szlabany -

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

wzl833 

Alarm Szwa"corskie 
"Cerber" - dystrybutor region~lny, 

Alarmcom, Kielce, Planty 6, 
041/368-38-13: 
internet: www.cerber.com.pl. 

llm9 

ARGOS 
Systemy alarmowe, monitoring, 

ochrona, tel. 366-08-22, 366-32-15. 
99364 

Cebox -TV Przem słowa 
Profesjonalne systemy kamerowe, 

kontrola dostępu, sygnalizacje kradzieży, 

centrale telefoniczne. 
wz1l34 

Cebox -Videodomofon 
Kielce, 368-23-68. 

wz1831 

Chłodnictwo 
"Cool" Agregaty, chłodnice . Doradz

two, 041/342-54-44, 090-228-548. 

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

Drzwi ant amoniowe 
"Delia", Bodzentyńska 33, 

041/344-69-90. 

",1148 

119140 

011611 

Kasy fiskalne -komputery 
,,Telkas" Kielce, plac Wolności 6, 

II piętro, 041/344-43-39. 

KlimatyzQcja 
Klimatyzacja, wentylacja. Dostawa, 

montaż, projektowanie. .Aquaklim" -
Kielce, tel. 041/368-86-00, fax. 
041/369-71-01 . 
... _--_._--_. __ ._._-_._ ... ~!~ 

Kontrola dost u 
"Cerber", 041/368-38-13. 

119141 

Kseroko iorki 
. Canon", "Sharp", .Xerox". Spnedaż 

- serwis, .Biurex·. Kielce, Zagnańska 
84b, 344-42-22. 

Kurtki s ortowe, odzież 
Duńskiej Firmy HF Kielce, 

Piotrkowska 10, 041/368-28-47. 

wz2I31 

lombard ilU Mar norza" 
Natychmiastowe pożyczki. Kielce, 

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

wzllSl 

Mabud -Wełna mineralno 
Styropian, folie, orynnowania, system 

odwodnień, wkłady kominkowe. Kielce, 
Zagnańska 72, 344-84-19; Sknetlewska 

_ 4, 368-44-40. Jędnejów, Reymonta 12, 
~~H3-52. ______ ._!!.l!!! 

Obrazy i Ramy 
Dobrze ramy dobieRamy. . 

Słowackiego 21. Kielce, 361-36-61. 

Pokrycia dachowe 
Kompletna dachy, izolacje .• Izobud·, 

Kielce, Sknetlewska 4, 345-59-85. 
\lłlll 

Solna-Proli - Nowość 
Ksero - Kolor. Kielce, Solna 8, 

041/366-00-66. 

Telewizja Przemysłowa 
Najlepsza oferta: Panasonic, Mintron, 

"Cerber", 041/368-38-13. 
119141 

BUDOWNIOWO 
MA Solidne okna PCV, belgijski sys

tem "Deceuninck". Raty. Krótkie termi
ny. Producent: "Sell", Wiśn iówka 77, 
tel. 362-33-35, fax 362-33-34. "'19\3 

Atena - blacha dachówkowa, cena 
23,90 zl/m2 brutto. Rabaty! 
041/311-73-51 , 041/311-73-73. ",1949 

Atlas, blacha ocynk i powlekana, eter
nit, cement, wapno, cegły - klinkier, sipo
reks, przeWOdy spalinowe i wentylacyjne, 
Ytong, styropian, papa, lepik, deski, pian
ki, taczki. Możliwość dowozu. "Nobud" 
Manifestu Lipcowego 18. Kielce, 
368-10-83. 

9936 

Automatyczne bramy, ogrodzenia, 
041/366-19-17. 

Blachy szwedzkie, polskie: da-
chówkowe, trapezowe. Okna, folia, rynny. 
Bramy: garażowe, ogrodzeniowe, napę
dy. Bramstal, Kielce Witosa 72 b, 
041/331-49-62. 

fIlIl1 

Bramy XXI wieku: Garażowe - wjazdo
we - kraty rolowane - ogrodzenia - auto
matyczne blokady parkingowe. 
"Metalcralt", 041/361-52-00. 

011648 

Budowa domów, tynki I ocieplenia, 
041/303-12-85, 0604-058-764. 

011418 

Ceramika budowlana .Poroterm", 
"K2", 'Max" itd. z dostawą, 
041/311-73-51,041/311-73-73. 
_______ . __ ._. ___ ",1911 

Docieplenla, 041/342-22-28. 
011813 -_._----------_._._----_._-_. __ .. 

Gerda drzwi, okna, 041/361-60-46. 
Osobna 6. JolIII 

Hurtowa sprzedaż elektronanędzi i 
osprzętu - przy większych zakupach do
wóz gratis. Serwis - Raty - Leasing. Kiel
ce, Konopnickiej 5, 331-51-31 , Pińczów 
1 Maja 4, 357-39-82. 

111111 

"Interplex": plexi, kasetony podś
wietlane, granulaty PMMA, PCV spie
nione, poliwęglan kanalikowy, pokry
cia dachowe (Ecolux, PCV). Docinanie 
na wymiar. Kielce, Jana Pawła 12, 
041/368-12-55, 362-13-17. wzll\4 

. Juma - Termosolar" • Najlepsze w 
Europie - płaskie kolektory słoneczne . 

Kielce, 368-00-27, 
ul. Sienkiewicza 25/16. MIl 

Kosztorysowanie robót budowlanych. 
- Kielce, 368-10-83. 

Najwl,ksza kielecka hurtownia płytek 
ceramicznych, elewacyjnych, gresów -
700 wzorów. Import, raty. Kielce, ul. Ce
dro-Mazur 7 (Cedzyna - cmentan), 
041/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71, 
041/362-68-70, Szydłówek Górny, 
041/368-60-86. 

Okland - producent okien I dnwi PCV 
w systemie Kiimmerling zaprasza do biu
ra handlowego. Kielce, ul. Staszica 1 , I p, 
041/343-04-66. 

otll36 

Okna: -. Panorama·, "Styl-2000·, da
chowe ·Fakro". Drzwi wewnętnne, zew
nętrzne, rolety, parapety. "Drokplast·, 
Kielce, Nowa 5, 361-71-90, 361-88-52. 

otllll 

REKLAMA 191i 

-ZNIZKI NA OGŁOSZENIA DROB NE 
\N DO\NOLNIE \NYBRANVM PRZEZ CIEBIE DNIU 
w rubrykach: kupno, sprzedaż, lokale, praca szukam, motoryzacja, nieruchomości i zguby 
Jeżeli ogłoszenie drobne zamieszczone w .Echu Dnia· nie odniesie skutku, 
przyjdż do Biura Reklam i Ogłoszeń. Jeżeli w ciągu 5 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia okażesz rachunek na to ogłoszenie, dostaniesz zniżkę na jedno 
ogłoszenie tej samej treści: 30% w wydaniu piątkowym, 60% w wydaniach w 
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i aż 90% w wydaniu sobotnim. 

KIELCE • RADOM • TARNOBRZEG 
UWAGA! 

Tylko dla osób fizycznych umieszczających 
w .Echu Dnia· ogłoszenia prywatne 

PANELE: PODŁOGOWE - ŚCIENNE -
RATY - UKŁADANIE. ZAGNAŃSKA 71 -
041/362-70-40, "SZUMEN" 
041/345-84·53. 011640 

Parapely - marmur naturalny, synte
tyczny, aglomarmur. Kielce, WspÓlna 19, 
041/368-47-77,307-35-06,307-36-28. 

011601 

Parkiety, mozaika, lis~, kleje, lakie
ry. Rembudex, Kielce, Warszawska 
151 . Raty, transport, 041/362-62-50. 

kD6I 

Sakret, Bayosan, Bolix - pełne syste
my dociepleń, 041 /311 -73-51, 
041/311-73:'13. 

Siporeks 60 - cena 4,00, 
041/343-17-39. 

!W1911! 

011631 

SIPOREX 60 BIAŁY (4,40), CEGŁY 
CERAMICZNE, POKRYCIA DACHOWE 
- ETERNIT, STYROPIAN, WAPNO, CE
MENT. CENY PRODUCENTA - UPU
STY! "ROLSKŁAD" , CHEŁMCE 134, 
GM. STRAWCZYN, 041/303-02-93, 
090-336-404. 119l6O 

Stropy Terieva z certyfikatem 
bezpieczeństwa, 041/302-12-90. 

Wkłady kominowe "W&W Globus', 
041/363-15-96,041/342-61-08. 

ELEKTRONIKA 
Gry, akcesoria, komputery 

"Mediakom", 041/343-26-10. 

ciS1611 

----------_ ... _--_._.!":!!! 
Komis komputerowy .Mediakom·, 

041/343-26-10. 
______ JoI!1l 

KOSMETYKA 
Guam - błyskawiczne odchudzanie, 

041/344-76-01 . . 
łSlSIl 

Tatuaże artystyczne, pełny zakres 
usług kosmetycznych. Kielce, Sienkiewi
cza 21 (Hotel Bristol), 041/368-24-55. 

wz1l41 

lOKALE 
MA .Eurolocum-l· założone - 1984. 

Kielce, Sienkiewicza 9, 041/344-66-33. 
Internet www.pronet.com.pl/kgn. 

111111 

MA .Lokum" - Nieruchomości, 
041/344-22-48. 

wz1l41 

MA .Medium· - nieruchomości, 
041/368-07-74. 

ot"II 

MA .Nieruchomości· -
• Piaseckl&Górecka·, 041/343-04-35. 

wzlIIO 

MA "Optimum', 041/344-17-41. 

AD-Drnowskl,041/368-24-34. 
.110 

Agencja .PLUS·, 041/368-<J8-73. 

Akcent, M-3, M-4, M-5, M-6, raty, Ulga 
041/368-70-93_ 

Bil-Dom, 041/344-67-80. 
otl641 

.Comptex-Dom·, 041/368-43-86. 

Do wynajęcia lokal biurowy 
w śródmieściu, 041/344-21-13. 

Itl'" 

011401 

Do wynajęcia lokale handlowo -
usługowe 420 m2 (parter, piętro), działka 
1500 m, centrum Jędnejowa, 
041/306-10-06. 

0114\0 

Faktor, 041/344-88-03 - mieszkania 
komfortowe (wynajem). 

Gliwice - spÓłdzielcze, 4-pokojowe za
mienię na podobne w Radomiu, 
094/343-55-70. 

M-l lub M-2, Bocianek i okolica, 
wynajmę,041/331-81-04. 

Sprzedam M-3, 0604-144-175. 

nS1l 

• 12414 

Sprzedam duże mieszkanie trzypoko
jowe - centrum Kielc, 041/361-44-54. 

ciSllS4 

Trzypokojowe: Stok, Barwinek, Podka
rczówka, Sady, Świętokrzyskie, Słonecz
ne Wzgórze, sprzeda Biuro Mieszkanio
we, 041/361-65-1 2, 346-18-61. 

.,1888 

Wynajmę lub podnajmę powierZCh
nię handlową w centrum, 
0601-588-562.0604-779-355. 011114 

MEDYCYNA 
Badanie włosów, 0601-214-388. 

ciS1311 

Bezoperacyjne leczenie kamicy żólcio
wej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, 
łysienia , 041/344-87-18 (15.00-17.00). 

Dr ginekolog. Najtaniej! 
0601-380-958. 

OIllIO 

011991 

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

Ginekologia - doświadczeni 
specjaliści , 0501-943-194. 

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

NAPRAWY 

11948! 

ciS1311 

MA MA MA Automatycznych pralek, 
lodówek,041/331-22-32. 

.. 1149 

Automatycznych pralek. Rybak, 
041/369-82-22. 

otl641 

Kopeć - telewizorów, 041/332-22-45. 
OIn/l 

Pal-Secam serwis RTV. Regeneracja 
pilotów, kineskopów, naprawa, części. 
Kielce, Warszawska 2, 344-34-37. 

wzlm 

NAUKA 
Alfa - Jędnejów - szkoły zaoczne. 

Uprawnienia szkół publicznych, 
041/386-33-54, Piłsudskiego 4. Zapisy 
1999/2000, średnie : Liceum Ogól
nokształcące, Technikum Elektryczne, 
Technikum Mechaniczne; policealne: 
Ekonomiczne, BHP, Informatyczne, 
Naprawa RTV . 

113 

Centrum Kształcenia Dorosłych .Pro
motor", Kielce, Podklasztorna 117, pro
wadzi nabór. Policealne; Turystyka, Ad
ministacja Państwowa i Samorządowa, 
bhp, Bankowość , Finanse i Rachunko
woŚĆ, POligrafia, 041/345-85-88, 
090-249-104. 

Centrum Kształcenia Dorosłych .Pro
motor" Kielce, Podkiasztorna 117, pro
wadzi nabór: Technikum po ZSZ; Samo
chodowe, Kolejowe, Fryzjerskie, Poligra
ficzne, Handlowe, Liceum OgÓl
nokształcące trzyletnie, czteroletnie, U
ceum Ekonomiczne, 090·249·104, 
041/345-85-88. 

.Computex" - wakacyjne kursy 
komputerowe, 041/344-32-02. 

1041 

. Marnon" - kursy komputerowe: 
Windows, Offlce - Kielce, 343-06-28. 

.. lISI 

"Omega" - Szkoły Licea: Ekonomicz
ne, OgÓlnokształcące (zaoczne, wieczo
rowe). Technika: Fryzjerskie, Samocho
dowe. Policealne: Projektant mody, Far
maceuta, Bhp, Finanse, Bankowość, Geo
deta, Informatyk, Turystyczna. Kielce, 
~.44.:.§1:?.t .. ~§.§':~~:~L_ ...... _ ....... _ ........ \!.~ll.! 

"Omega" - Szkoły - Kielce, 344-51-71, 
366-39-95. Końskie, 372-31-08. 
Jędrzejów, 386-11-14. 
Ostrowiec, 247-90-45. 
Busko, 378-46-87. 
Skarżysko , 251-39-70 . 
Opatów, 868-27-02. 
Starachowice, 274-60-62. 

. Miechów, 383-10-35. 
.§.t~.9.w.~..w..Q.I~J .. M?'~_?'~jl.L.._ ...... _. __ .. J~!l!1 

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

1191\4 

Roczne studium reklamy, 
941 /3~4~.1. 9-~.L .......... __ ....•..•• _ .• __ .!ll!41. 

Rozpocznij naukę! Jedhoroczne Stu
dium; Marketingu i Reklamy, Informa
tyczne. KKO Kielce 344-47-95, Duża 8. 
Q.te.rty. p.r.a.9'.9.!lI.~~.s.QIw.e..r1!~w.: .... _ Il934! 

ldobądl poszukiwane na rynku umie
jętności! Kurs przedstawiciela handlowe
go. KKO Kielce, Duża 8, 344-47-75. 

\lł311 

lSE w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 
37,041/386-22-11, przyjmuje do: trzylet
niego, dziennego Liceum Handlowego po 
ZSZ, trzyletniego, zaocznego, nieodpłat
nego Liceum Handlowego dla Dorosłych 
po ZSZ. 

._~ 

NIERUCHOMOŚCI 
Budowa domów na małym osiedlu w 

Niestachowie - ulga budowlana. A.H.N. 
"Węgłowska", 041/368-75-88, 
_??.1.::1.~:~L. ___ ... _. ___ . __ ... _!i.~ 

Działki budowlane 11; 13 a w Sambor
cu koło Sandomiena, 
tel. 015/842-48-55. 

.Im 

Sprzedam Kiosk, 
041/345-52-98. 

Sprzedam dwie działki budowlane, 
uzbrojone, 041/306-20-28. 

Sprzedam działkę budowlaną. Kie lce, 
0602-514-966. 

OIlm 

PRACA-SZUKAM I 
Studentka, język francuski, prawo jaz· 

dy, obsluga komputera, 
tel. 0195/425-227. 

PRACA-ZATRUDNI :. 
Agent celny kurs, licencja państwowa· 

praca. Uniwersyteckie Centrum Szkole· 
niowe, Paderewskiego 14 Kie lce. 
041/344-39-30. 

011111 

Chałupnictwa - długopisy. Zbyt - urno· 
wy "Romos' box 49, 38-402 Krosno 5. 

Chałupnictwo - komputeropisanie, 
0603-870-809. 

Chałupnictwo - 2100 zł, 
0604-477-894. 

ciS1JiI 

Dodatkową pracę w domu oferuje wy. 
dawnictwo 800 zł brutto, 
0602-394-931. 

119031 

Dom Handlowy .Valdi" Zakład w 
Stąporkowie ul. Piłsudzkiego 99, tel. 
041/374-10-27 zatrudni pracownikÓW w 
zawodach: spawacz, muran - zbrojarz. 
mechanik samochodowy - kierowca. 
elektryk, operator koparki, ładowarki , 
spychacza, d!wigu samojezdnego. Wy. 
magane dyspozycyjność oraz 
uprawnienia do wykonania zawodu. 

Elite Model Look - szukamy nowych 
twarzy, 012/413-60-36. 

---------
Interlocum, 041/344-53-62, fax Firma zleci umieszczenie reklamy 

041/344-27-47. (samochody, obiekty), 0602-361-543. 

Zarząd Miasta i Gminy 
w Skaryszewie 

ul. Słowackiego 6 

tel. (048) 61-03-154, tel./fax (048) 61-03-095 

ogłasza przetarg nieograniczony 

na modernizację drogi gminnej 
Kłonowiec - Kłon6wek o dl. 516 mb. 

Ii!lll 

Dokumentację przetargową, zawierającą szczegółowe informacje 
o przedmiocie zamówienia i warunkach przystąpienia do przetargu 
można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pokój 35 w dniach i go
dzinach urzędowania. 

Koszt dokumentacji przetargowej - 5 zł. 
Termin realizacji zamówienia - 31.08.1999 r. 
Termin składania ofert i wpłacenia wadium w wysokości 1500 zł u

pływa 5.08.1999 r. do godz. 11.00. 
Otwarcie ofert nastąpi 5 sierpnia 1999 r. o godz. 11.15 w siedzibie 

zamawiającego, sala nr 18. 
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artykułów spożywczych 
i spółka, ul. Handlo· 

Woli przyjmie do pracy 
handlowych, tel. 

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

długopisów, 0604·529·568. 
119490 

............. '.5.131Xi 

IIWO 

Firma poszukuje 30 osób z nadwagą, 
041/345 .. 41-10. 

*11911 

"Fol·Plex" • Plexi, PCV, folie samo .. 
przylepne, kasetony, Tarnowska 50B, 
0411362·12 .. 11. ",11\3 

Pożyczki niskoprocentowe, 
-041/344·41·06. 

Pożyczk i niskoprocentowe, 
041/3611·50 .. 56 . 

*111\3 

. __ ...................................... _ .... _ .......... _ ......... _ ........ kk?~!! 
Pożyczk i niskoprocentowe, 

041/263·60·55. 
00186 

.'racodawl:ol BeZjllatnie • oferty pra· PrzyjęcJa weselne· najtaniej! Restau· 
biurowych, księgowości. KKO racja Jodlowa, Kielce 041/361-04 .. 87. 

344·47·75, Duża 8. *11144 

• ____ ___ -=:119=333 Przyjęcia weselne· najtaniej! Restau· 
racja "Fryderyk", 041/361 ·87·02, 
345·04·21. 
__ .. _ ..... _ ... _._~._ .. _. __ .. __ ._ ... ~.21!! 

• __ •• _ ..•.... _ ..•. _ ....•.............•... _ .... _ •••.. II!~~65ó Restauracja Bristol organizuje ele· 
ganckie przyjęcia weselne, 
041/368·11·39 . 

• _ __ .... __ .... _ .. __ ... _ ........ _ ... ___ ~łI~241~~.~~ł .... __ ....... _. __ ...... _ ..... __ .. _._ .. ___ ._ *11619 

zatrudnii przedstawiciela han· Rewelacyjne systemy multilotka, 
wymagane wykształcenie śred· 0604·319-354. 

jazdy B. Kielce, Batalionów 1\9QjO 

. IODSkich 77,0411368·39·36. Schudnij i zarób! 041/343·16·59 
__ --------..!:łI~241] (9.00·14.00). 

119316 

dloń do kampanii reklamowej 
młodsze, starsze, spracowane, 
męskie, tel. 0501·038-723. 

1*1911 

• Polskie Towarzystwo 
e e;zpiec:zenilowezatrudni sekretarkę, tel. 

1/J4,q.s9,·RO 344-64-74, 344-58·79, 

0604·291·514, 
__ *11111 

Zaplacę za reklamę na samochodzie 
2.000,OQ, .. 9.§02·.3..~~Oo..L._ .... _ .. _ .. ~J 
Zatrudnię cieśli zbrojarzy. Praca 
Warszawie, 0604~53.0·920.. __ ~1445 

Zatrudnię: tynkarzy, mura~, cieśli , 
mistrza budowy z uprawnienia· 

wew. 24, 
:.348:._ ... _ •. __ .... *llm 

rÓŻNE 

óllQ33 

SPRZEDAŻ 
MA Kserokopiarki. Faksy. Nowe 

i używane. "Top Serwis" Kielce, Chod· 
kiewicza, 041/343-13-31 , 
041/362-01·00. ,.1910 

Agregaty nowe do malowanie natry· 
skowego, pistolety "Kripxe", cena 2000, 
tel. 0411366·36·31 . 

Auto Komis "Omega" • raty, Okrzei 42, 
041/344·49-78 . 
____ . __ .. ____ ... ___ .~2! 

Autokomis .JG" • raty Kielce 
Zagnańska 84, 362·30-02. 
._._ .. _ .. _ .... _._ .. _ .. __ ._--_ ... _-~ 

Avia A·31 (1991), stan bardzo dobry, 
niezależne ogrzewanie kabiny i izotermy, 
tel. 0601·856·165. 

Centrum · Auto· Komis. Największy 
w Kielcach! Grunwaldzka, 
041/345·08·65. .1641 

Ford Sierra (1985), tanio, 
0411366·11-75. 
______ .••.• ____ ......:*I~I~lI3 

Garaże , 0411311·50·16. 
~ MA Lombard· Komis. Pożyczki pod *11931 

ny Kielce, Sienkiewicza 64, Heblarki grubośc iówki , nowe, tel. 
0411366·36-31. 543. 344-22·15. Czynne 

~ 10.00 ·14.00 ... 1&1 

acje 
argu 
Igo-

Niskie ceny blisko domu 

IIM~tlll 
MARKETY S~CZE 

Europejska sieć marketów spożywczych; ponad '470 marketów. 
Od sześciu lat dynamiczny rozwój na terenie Polski; 
siedem działających regionów, ponad 70 marketów. 

W związku Z rozwojem finny w Polsce 
poszukujemy kierowników 
- do prowadzenia marketów 

w systemie REMA 1000 
na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Proponujemy kandydatom: Od kandydatów oczekujemy: 

*11311 

• ciekawą i samodzieJną ~ • wykształcenia, minimum średniego 
zł u· 

bie 

• llXlŻIiWość SIabilizacji 7AIWOdowej 
• szlcolcnia pr:zygocowująoe 

do lXlICY Vi naszym sysIemie 

• llXlŻIiWość doskooaIcnia swoich 
~ 1l!WOdowych 

• aIraIa:yjny sysIfm premiowy 

• zdoloości ~ umie>
j<;tności zarządnInia ~ 
p-acownikami 

• samodzielności i detc:nninacji 
w dąieniu do sukcesu 

• lcDmunibtywnośc zdoloości 
szkoIeniowycb 

• pełnej dyspozrcyjności i zaanga
iuwania w pracę na zasadach 
v.ybtcmości 

• doświadczmia na podobnym 
stanowisku kierowniczym 
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SPRZEDAŻ· MONTAŻ 
RATY· TRANSPORT 

Kie l c e . u l. ŚCieg iennego 280A 
(obok F.brykl Dom6 w ) 
t el. (U1 ) 381 · 83·115 
Red om . ul. L ub. I . ... 77 
t el . ( 048) 385·28 · 11 _ w e w n . 

CENTRUM 
BUDOWNICTWA 

PŁYTA MEBLOWA 
BIAŁA 

DOCINANIE NA WYMIAR, 
OKLEJANIE OBRZEtAMI 
PCVD03mm , 

+22% VAT 

Nowo otwarty dział "PŁ YTA MEBLOWA " 
Kielce, ul. Długa 30 
tel. 346-30-61 

PANELE ŚCIENNE MDF 
buk 

, 
+ 22% VAT 

I gatunek 

w ofercie również: DACHÓWKA I-B-r W CENACH PRODUCENTA 
BOLESLAWIEC 

OKNAZPCV 
s 

TROCAI: 
Okna nasze 
to gwarancja 

wysokiej jakości 
poparta 

1 O-letnią umową gwarancyjną. Oocieplenie ram 
obniżyło współczynnik k do 1,1. Uszczelka 
zewnętrzna zbrojona, nie kurczy się, nie ma 

szczelin w narożnikach. Wysokowartościowe, 
twarde PCV odporne na zarysowania ł 

oraz przebarwienia .,(~ 
• Montaż zakupionych okien ~ " 
Wilron s.c. 
Produkcja, sprzedaż: 
Kielce, ul. 1 Maja 109 (obok mostu Herbskiego) 345-62-25 
Fałków, ul. Zamkowa 21 , 090 336 556 ' 
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OGłOSZENIA 

DROBNE 
I MODUłOWE 

DO NASZYCH 
BIUR I PUNKTÓW 

Biuro 
Reklam 10 loszeń 

Kielce 

. .. 
ul. Mickiewicza 17a 
teł.lfax (015) 832-10~9 

Stalowa Wola 

w Agrocentrum 
Kielce, ul. Sandomierska 207 
Kazimierza Wielka, ul. Przemysłowa 18 

• ch6w ul -n I w 

3000 zł każdemu 
za testowanie próbek produktów, 
urządzeń lub artykulów chemiczno

kosmetycznych oraz rozsylanie, 
roznoszenie mateńalów 

I prospektów reklamowych. Towary 
po przetestowaniu pozostaną ! 

Państwa wlasnością· 5i 
Kompletne informacie: i 

Agencja Pośrednictwa Reklamy 
01-421 Warszawa 28 BOX 85 
Prosimy dołączyć znaczek 

za 7,90 zł 

KREDYT NA SAMOCHÓD 

---* 
NOWE 

OD 9,S% 
- UŻYWANE 

SAMOCHODY 
KIelce, ul. Plolrkowska 12, parter, 
tel./lax 343-06-46, 090-39-26-39 

19.07.99 r., godz. 10 116, Kielce 
ul. Czamowska 22 (bud. Polmozbytu, IV p.) 

tel. (041) 366·05-60 
19.07.99 r., godz. 16, WłoSlczowa 
ul. Jędrzeiowska 13 (HURT. JETA) 

tel. 394·35-50 
Jazdy 

Znll1d 

pro m 
Kielce, ul. Mielczarskiego 147 

366-22-84 

• POKRYCIA DACHOWE 
• AKCESORIA DACHOWE 
• CEGŁA CIEPŁOCHRONNA 

©. , DACHÓWKA 

V

OB

_ r" już od , 

©' DACHÓWKA 

~:o~.ł,,, 
©~ , I 
V. . , 

BLACHODACHOWKI 

REKLAMA 

Hurtownia włoskich materacy sprę-
żynowych, Sandomierska 241, 
0411369-25-05. 1112040 

Jelcz 317 W oraz przyczepę 12 ton 
wywrotka, tel. 015/841-07-63. 

.1111 

Kombajny zbożowe , prasy do słomy 
zachodnie, duży wybór, możliwy trans
port, tel. 0341362-86-81, 032/435-50-63, 
033/875-45-06. 

111115 

Kserokopiarki używane, 
0411344-53-13. .,2'" 
Lampa medyczna, nowa, bezcieniowa, 

pięciożarówkowa, cena 1600,- tel. 
0411366-36-31. 

Mercedes 2200 C klasa (1994), klima
tyzacja, 0601-502-743, 0411361-87-77. 

1112412 

Odzież robocza w pełnym asortymen
cie. Kielce, Wspólna 8, 345-65·93. 

.,2111 

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

,,1110 

Opel Kadet l,3B (1989), I właściciel, 
3-drzwiowy, 0411368-77-61 . 

Polonez Caro (1994), pilnie, 
0411303-89-55. 

11124JO 

Polonez Truck (1996), gaz, sprzedam, 
015/823-68-87. 

• 1115 

Siatki- producent, 0411344-71-93. 
1111111 

Sprzedam fiaty 126p; roczniki: (1986), 
(1988), (1990) FL, 015/864-10-55, 
0603-308-646. 

.. 4 

Sprzedam mieszkanie w Jędrzejowie 
57 m2, 0411331-16-87. 

1112434 

Tanio - opony, 0411331-09-35. 
1111II! 

VW Golf III (1994), zielony metalik, 
pe/na elektronika, 017/585-26-71, 
0603-130-801 . 

---------------~ 
Wyposażenie łazienek. Producent me-

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

.,2851 

Zasiew owsa 1 ha. Szczepanów, 
0411345·78-60. 

TOWARZYSKIE 
AAA Roxana, 0411346-20-68. 

AAA, 0411366-05-71 . 

Alexis, 0411366·45-17. 

Ania u siebie, 0604-302-398. 

"Bangkok" - Ostrowiec, 
041/266-40-67. 

Emanue"e - 0411342-82-78. 

Ewa u siebie, 0604-313-221. 

IIII!II 

*S!341 

III!!OI 

1112241 

1II!201 

Striptiz, 0602-274-032. 
1II!26! 

Sylwła u siebie, 0603-226-372. 
III!!OI 

Zatrudni, Panie, 0601-276-504. 
1II!24! 

Zatrudni, panie, 0411366-05-71. 
łI0431 

TURYSTYKA 
Abex - Promocja - obóz młodzieżowy, 

Krynica Morska, sierpień, Włochy - hotel, 
niskie ceny, dowolne terminy, dojazd 
własny, Sienkiewicza 1 O, 041/344-23-26. 

.,2856 

"ATH" Kielce Żytnia l, 041/344-86-66. 
Kolonie, obozy krajowe i zagraniczne: 
Karpacz, Międzyzdroje, Hiszpania, 
Włochy, Słowacja. Wczasy, wycieczki 
i inne propozycje. 

Franklurt - Mannheim, 
0411332-40-08. 

.,2816 

Kielce - Frankfurt 
0411303-83-91. 

Mannheim, 

Kielce - Mannheim, 
0411332-47-60. 

1111963 

1111100 

Najtafisze wakacje rodzinne w gospo
darstwach agroturystycznych, obozy 
młodzieżowe, kolonie, wycieczki dla 
zakładów pracy. Omikron. Kielce, 
ul. Staszica l, 0411344-40-20. 

lIGI! 

Przewozy - cała Europa! Biuro Podróży 
Comfort-lines. Kielce - Dworzec PKP, tel. 
0411345-60-80. 

Przew6z osób Monachium -
Norymberga - Landau, 
0411311-17-33. 

olAlI 

Szalone wakacje '99! Włochy, 10.09-
660 zł, Wenecja 27.08 -299 zł. Ostrowski 
Travel, Kielce, Targowa 17, 
tel. 343-06-43, 343-04-33. 

Wynajm, mieszkanie na wczasy 
Kołobrzeg - Podczele, 0941358-45-33. 

oSI! 

USŁUGI 
AAA Czyszczenie pierza - szycie kołder, 

0411345-27-93 . 
_1621 

AAA Domofony - montaż, naprawy, 
0411369·88-21 . 

_1611 

AAA Szklarstwo całodobowo . 
Kościuszki 7/9, 0411362-47-07. 

.. 2140 

MA anteny, domofony, - instalacje, 
serwis, 0411346-19·89. 

.,2813 

Alarmy + monitoring + ochrona -
.Sezam", 0411368-86-55. 

_1101 

Alarmy - Domofony, 0411368-08-55, 
0411331-97-54. 

_lIII 

Anteny. Domofony. Instalacje. Gwa
rancja!!! 0411331-14-70, 
0602-51-92-54. 

IiIllII 

••• W SPRZEDAż MEBLI DEK m WSZYSTlUE ASORTYMEITY. EKSPOZYCJE &000" 

••• c DEK IIElCE,OLmWSIIEIO',tal.S451172 
c; CZT"E 7 D" • TT •••• IU 

DEK KIELCE. SŁONECZNE WZGORZE 33.'01. 33181 86 

TAK ! ~!.tl.o~r~t. ~ 

łf r.!!!..!!~iif;T/~! 

Biuro Rachunkowe - Kaczyński, 
0411361-1 0-3~.:.-__________ ~~j 

Chłodnictwo, klimatyzacja, naprawy, 
sprzedaż agregatów armatury, czynni
ków chłodniczych . A. Krajowej 48, 
0411368-74-23,345-14-36. 

Cyklinowanie, układanie, 
0411345·14-48. 

Oanbud - ocieplenia, remonty, 
0411368-47-42. 

1013 

1112311 

Oocleplanle domów pianką wtrysko
wo, 041/331-39-20, 0604-657-154. 

Firma .Okno" oferuje: okna PCV, drew
niane, profesjonlany montaż, najniższe 
ceny, Wesoła 3,0411344-61-53. 

kol! 

FPH Kamado oferuje: czapki i daszki 
reklamowe, praktyczną odzież roboczą 
typu "szwedzkiego·, bezrękawniki, na
druki i hafty logo. Zapraszamy do 
współpracy, 0411344-92-53, 
0602-116-455. 

Hydrauliczne, 0411300-35-22. 

Koparka K-406 + Kamazy, 
0411346-15-16,0604-787-596. 

1031 

Kostka brukowa - układanie, transport 
+ koparka .• Budgar", 041/331-39-20, 
0604-657-154. 

Krycie dachów papą termozgrzewalną, 
0411361-59-18 . 

Malowanie - tapetowanie, 
0411362-18-64 . 

Malowanie czysto, tapetowanie, 
0411368-36-66. 

Malowanie natryskowe, 
0411331-24-86,331-40-34. 

1112«1 

1II!2S1 

MASZ PROBLEM Z ZASIĘGIEM SIE
CI GSM. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. 
PUH .MASTERTEL", 0411362-49-56, 
0603-367-596. ..ma 

Ocieplanie styropianem - VAT, 
0411362-59-16,090-317-617. 

Panele - 0411362-53-70. 

PANELE PROFESJONALNIE, 
0411368-50-94. _1637 

Parkiety, boazerie, panele, 
0411346-51-21. 

Przeprowadzki - Tanio! 
0411361-94-68,0601-315-130. 

Przeprowadzkl,0411366-25-10. 

Remontowo - budowlane, 
0411346-22-55. 

1111131 

11111/0 

"IKI 

Roboty ziemne koparkami "Białoruś· 
RG= 35.00 + VAT. PW .Ceglarek". Kielce, 
Zagnańska 36, 366-12-08. 

Rolety - antywłamaniowe - Alutech
nika przedstaWiciel niemieckiej firmy 
Heroal. Rolokasety, bramy, parapety, 
verticale, rolety tekstylne, mar1dzy. Pa
derewskiego 3, 0411343-07-04. 
Zapraszamy!! ! 

Rolokasety, żaluzje, .Wik-Bart", 
Miła 16, 0411345-07-90. 

Schody - wyrób, montaż, 
0411346-54-94. 

"Im 

_lin 

SPRĘ ARKI JANPAWUK 
CENTRUM OBROBKI GRANITU 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, teJ. (041) 2.·78-478 wraz z wyposaieniem dodatkowym 

- uszczelniacze, kleje, środki smarujące firmy LOCTITE 
- układy pneumatyki i elementy hydrauliki siłOwej 
- zszywacze tapicerskie i szybkozłączki 
- wiertarki, wkrętaki i przewody pneumatyczne 
- filtry do chłodziw obróbczych i gwinciarki 
stołowe 

- urządzenia do piaskowania 
- agregaty prądotwórcze 

"~"'T~N:S~E 
"~Gi5 llaC:::»"IIC. 

ca 1Rt~" • Te::>"" -
PRZEDSTAWICIELSTWO: 

KIELCE, ul. Sandomierska 316 
felAax (04f} 34·43·666 

SZAFY, DRZWI PRZESUWANE, AKCE. 
SORIA, FRONTY MEBLOWE. HOŻA 41 
RÓG JAGIELLOŃSKIEJ, 0411345-70-30 
0604-280-766. 

Szaty, zabudowy, drzwi przesuwane 
0411345-66-73,0604-232-623. 

Szpachlowanie, rigipsy, malowanie 
glazura, panele, 0411362-45-57 . 

Szycie firan i zasłon, narzut. Sprze· 
daż firan muślinowych i gipiurowych, 
tkanin, karniszy, mierzenie, upinanie, 
projektowanie. Montaż karniszy. Kiel· 
ce, pl. Wolności 12, 0411368-18-66. 

o/l\I 

Tapicerskie, 0411345-71-21. 

Transport l,5T, 0411368-27-82 . 

Transport towarowo-osobowy, autol~ 
weta, 0411332-44-27, 0603-258-643. 

Usługi remontowo 
0411362-21-59. 

Usługi spawalnicze wodno - kanaflZilCyj! 
I co, 0604-o71-7ęl. 

Wertikale - producent, 
0411362-20-25. 

WI,tby dachowe, 0411361-08-56. 

1aluzje - Taniol 0411369-86-37 . 

1aluzje, 0411331-04-97. 

Żaluzje, Verticale, rolety - producent 
gwarancja, faktury Vat. 368-28-47, 
300-37-53. 

--------------·-----1 
1aluzje, verticale, rolelki, rolo kasety. 

tapicerka, 0411368-96-19, 
0601-845·781 . Gwarancja! 

Żaluzje, verticale, rolelki, plisy, ro llo
kasety, folie okienne, tapicerka drrM. 
0411331-45-79. 

WIDEOFILMOWANIE ł 
MA VIdeofoto, 0411368-45-26. 

AudioVideo, 0411331-80-98, 
0604-282-644. 

Demon montaż, 0411331-38-76. 

Profesjonalnie, 0411331-91-22. 

Vldeolilmowanie, 0411362-00-72. 

Wideo-foto, 0411311-45-83 . 

WideoMJX Końskie , 0601-312-974 . 

---------------~ 
WIdeoomega, 0411331-92:59. 

Mariola Grzmil zgubiła 

studencką WSP. 

Skradziono legitymację studencką 
daną przez WSP Kielce na nazwisko 
Banaś Krzysztof. 
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ho" gościło na uroczystościach w Turynie 

11 lipca w historii " Fiata" oznacza kolejną rocznicę powstania 
Dokładnie tydzień temu w Turynie mieliśmy możliwość 

-7",,,,tn,icz:enlla W doniosłej i ważnej dla turyńskiego koncernu uro
obchodów 1 OD-lecia przedsiębiorstwa. 

przypomnienia naj
.,alZl1leiszvc:h faktów z histońi. 
"C)Kłalnnii" 11 lipca 1899 roku w 
_u~crlnoó,.1 notariusza Ernesto Tor

OZIewieciu Piemontczyków -
~r.~edsielbiorc6w i bogatych mie

zgromadziwszy kapitał 
lirów (pięć miliardów na 
dzisiejszy) założyło 

Anonima Fabńca Italiana 
ł\UllnrT\nhlll _ Tońno·. Dokonali 

aktu założycielskiego 
którego przeznaczeniem 

v""~nn""",,, W krótkim czasie 
grup 

cznej wizji. W 1902 roku objął sta
nowisko dyrektora generalnego i 
prezesa zarządu. To on oparł fun
damenty rozwoju firmy na dwóch 
filarach, istniejących do dziś -
zróżnicowaniu produkcji i zain
teresowaniu bardziej obiecujący-
mi rynkami. \ 

Po kilku latach zakład Corso 
Dante o powierzchni 12 tysięcy 
metrów kwadratowych, w którym 
pracowało 150 pracowników, oka-

zał się za mały. Już w 1906 roku 
warsztaty .Fiata· zostały powię
kszone do powierzchni 50.000 
metrów kwadratowych, a pracę 
znalazło w nich 2500 osób. Po wy
produkowaniu pierwszego samo
chodu, .fiata 4 HP", z linii zeszły 
modele: 8,10 i 12 HP (1901), .24 
HP corsa· (1902), 60 HP (również 
wersja 7-osobowa) oraz 100 HP i 
130 HP, osiągające prędkość 160 
km/h (1907). 

Kilka następnych lat jest dla .Fia
ta· okazją do zdobywania innych, 
nieznanych wówczas rynków. W 
1908 roku taksówki .1 fiacre· jeż
dziły już ulicami PafYŻ3, Londynu i 
Nowego Jorku. Wybuch I wojny 
światowej zmusił .Fiata· do dosto
sowania swojej produkcji do wy
mogów wojny. Wykorzystanie 
urządzeń do wsparcia wysiłku mili
tarnego kraju nie zmieniło planów 
prezesa Agnelli, który nadal ma
rzył o wielkiej przyszłości firmy, 
przede wszystkim w branży samo
chodowej. 

W histońi .Fiata· rynek polski od
grywał ważną rolę od samego 
początku . Początkowo importem 
do Polski zajmowała się spółka 
.Herman Meyer" - przedstawiciel 
.Fiata· na Polskę i Rosję, ale w lu
tym 1920 roku utworzono spółkę 
.Polski Fiar, w której 51 procent 

RELACJE 

udziałów należało do . Fiata·, a 49 
proce.nt - do strony polskiej. Nie
cały rok później, bo 10 stycznia 
1921 roku, położono kamień wę
gielny pod budowę zakładów 
motoryzacyjnych przy ulicy Zakro
czymskiej w Warszawie. W grud
niu tego roku .Fabńca Italiana Au
tomobili Tońno· przejęła całkowitą 
kontrolę (98 procent) nad spółką 
.Polski Fiat·. 
Władze Polski dopiero w 1929 

roku zaczęły szukać wśród wielu 
koncernów partnera, który po
mógłby uruchomić w Polsce mon
taż, a póżniej produkcję samocho
dów osobowych. Na placu boju 

ostatecznie pozostały .Fiar i .Ci
troen·. Propozycja .Fiata· była Jed
nak korzystniejsza i we wrześniu 
1931 roku podpisano umowę li
cencyjną. W efekcie już w sierpniu 
1932 roku z taśm montażowych 
zjechał pierwszy zmontowany w 
Polsce .fiat·. 

Wybuch II wojny światowej skoń
czył pierwszy etap współpracy 
.Fiata· z polskim przemysłem. 

Podczas bombardowania we 

wrześniu 1939 roku fabryka .Fia
ta· przy ulicy Terespolskiej w War
szawie została kompletnie znisz
czona . 
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Dopiero w 1948 roku ówczesne 
władze Polski podjęły decyzję o 
wznowieniu w kraju produkcji sa
mochodów osobowych. Milowy 
krok w rozwoju polskiej motoryzacji 
przyniosło dopiero podpisanie umo
wy licencyjnej w 1965 roku, w której 
określono uruchomienie w Fabryce 
Samochodów Osobowych na Żera
niu produkcji modelu . fiata 125 
1500·, który wytwarzany był już 

wcześniej w fabryce w Mirafiori od 
1961 roku. W 1971 roku w FSO wy
produkowano już 60 tysięcy tych 
samochodów. Na początku lat 70 . 
• Fiat· dokonał kolejnej ekspansji na 
polski rynek. W grudniu 1971 roku 
POL-MOT podpisał umowę na pro
dukcję małolitrażowego samocho
du. W jej efekcie niespełna dwa lata 
później z taśm montażowych Fa
bryki Samochodów Małołitrażo
wych w Bielsku-Białej zjechały pier
wsze .fiaty 126·. 

Tekst i zdjęcia : 

Grzegorz ROMAŃSKI 

owy "fiat p nlo" 
W 100-lecie koncernu " Fiat" 

przygotował premierę swojego 
nowego modelu. " Punto", obec
ne na rynku j uż od 1995 roku, 
doczekało s i ę swojego nastę
pcy. 

Nowe .punto· z karoseńą w wer
sjach 3- i 5-drzwiowej powinno 
spełnić oczekiwania szerokiej ga
my klientów. Cechami charaktery
stycznymi nowego .punto· są ci
cha praca silnika i innych podze
społów oraz niewiarygodnie prze
stronne wnętrze. Bagażnik tego 
samochodu ma pojemnoŚĆ prawie 
300 litrów, a we wnętrzu znajduje 
się aż 26 kieszeni i schowków na 
róźne przedmioty. 

Nowe .punto· kryje w sobie rów
nież wiele nowinek technicznych i 

technologicznych. Układ kierowni
czy wykonany został z mateńalów 
magnezowych, przez co ograni
czono wagę, a zwiększono wytrzy
małość ukladu. Zupełnie nowe ZB

wieszenie daje możliwość szyb
kiej jazdy, przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiego komfortu. 
Na uwagę zasługuje niezwykle 
sprawny uklad hamulcowy. 

Nowy model dostępny będzie na 
rynku polskim od stycznia 2000 ro
ku, ale prezentację w salonach de
alerzy przeprowadzą w paździer
niku. Wtedy również będzie moż
na składać zamówienia. Cena no
wego .punto· w Polsce nie jest je
szcze znana, ale na rynku włoskim 
najtańsza wersja została wycenio
na na 18 milionów lirów. W na-

szych warunkach samochód ten 
powinien kosztować około 34 ty
sięcy zlotych . 

O wszystkich szczegółach tech
nicznych nowego .punto· oraz o 

naszych wrażeniach z jazdy napi
szemy w najbliższym wydaniu we
ekendowym .Echa Dnia·. 

Tekst i zdj~ia: 
Grzegorz ROMANSKI 
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Nasi piłkarze zrobili furorę w Barcelonie! __ 

Zobaczyć Nou Camp ... 

Na jednym z boisk treningowych (z tyłu Nou Camp). 

Podopieczni Bolesława Strzemińskiego. 

GRAM Y MUZY~Ę !H 
GADANIE ZOSTAWIAM y INNYM 

OD 15.00 - 90% PRZEBOJÓW 
OD 18.00 - ACID JAZZ 

PONIEDZIAŁEK OD 21 .00 - RAP I HIP HOP 
OD 24.00 - TECHNO 

_ __ '.1. r.A I 
66,6 MHz ~ 100,8 MHz 

W glorii zwycięzców wrócili z 
Hiszpanii do Radomia młodzi 
piłkarze Beniaminka Radom. 
Nasi juniorzy uczestniczyli w tu
rnieju z okazji 100-lecia klubu 
FC Barcelona. Jednak nie sa
mym futbolem tam żyli. Nie każ
demu udaje się zobaczyć jedno 
z naj piękniejszych miast w Eu
ropie. Niewielu także widziało 
piłkarską świątynię Katalonii -
stadion Nou Camp. 

Pękły opony, 

zabrakło benzyny 

- Nie ma tego złego , co by na do
bre nie wyszło - mówią dziś , po tu
rnieju trenerzy oraz prezes Benia
minka. Twierdzą tak, gdyż dla 
nich wyprawa na podbój Barcelo
ny zaczęła się pechowo i z przy
godami. Nie wytrzymał polski au
tokar. Najpierw we włoskich gó
rach pękły dwie opony. Nie byłoby 
problemu, gdyby do zdarzenia 
doszło w dzień powszedni. Wtedy 
można by było ją wymienić. Nie
stety, była niedziela, więc nie było 
gdzie. Radomska ekipa prze
spała noc w autobusie i pod gołym 
niebem, a rano naprawiła awarię . 
Daleko nie ujechali. Zabrakło 

benzyny. Do najbliższej stacji było 
kilkanaście kilometrów. Udało się 
zatrzymać przygodnego Włocha, 
który uży~zył wystarczającej ilo
ści paliwa, aby dostać się do naj
bliższej stacji. 

- Jak on się cieszył, gdy daliśmy 
mu w zamian nasz klubowy propo
rczyk i dwa polskie piwa - wspomi
na prezes Beniaminka Marek Jad
czak. 

Obie grupy biorące udział w tur
nieju dotarły spóżnione na turniej 
w Barcelonie. Awaria sprawiła , że 

juniorzy przypłacili to walkowerem 

Zdjęcia archiwum 

w pierwszej kolejce spotkań gru
powych. 

Polak potrafi 

Juniorzy starsi prowadzeni przez 
Bolesława Strzemińskiego musieli 
oddać punkty drużynie z Madrytu -
AD Choryllo, a ich młodsi koledzy 
trenowani przez Arkadiusza Sko
niecznego musieli bez walki 
przyjąć porażkę z gospodarzem 
turnieju - FC Barceloną. Polak po
trafi, więc chłopcy z Radomia nie 

Redaktor prowadzący wydania: Krzysztof KOWALIK, asystent prowadzącego: Paweł MIJAS 

podłamali się walkowerami i za
częli wygrywać. 

Nikomu nie znany zespół z Polski 
zadziwiał swoją postawą. .Star
szaki· odprawili swoich rówieśni
ków z Brazylii z Varreiria Rio de Ja
neiro 1 :0. Łatwiej przyszło zwycię
stwo 3:0 z Sant Fost Barcelona. 
Później podopieczni trenera 
Strzemińskiego zwyciężyli Szwaj
carów 1:0 (Vevey Sport) i po dra
matycznym meczu Portugalczy
ków 4:3 w rzutach karych (Tabuei
ra Aveiro). Na stadionie Nou Sar
denia w finałowym pojedynku po
konali gospodarzy obiektu - CE 
Europa, także po rzutach karnych 
8:7. 

Na młodszych juniorów, pod
opiecznych Arkadiusza Skoniecz
nego, podróż z przygodami także 
wpłynęła mobilizująco . Po zwycię
stwach nad Skonto Ryga (Łotwa) 
3:0, Olivaliense (Portugalia) 6:1, 
CF Igualada Barcelona 2:1, GS 
Asemini (Włochy) i w półfinałowym 
meczu z estońskim Pauma Tallin 
1:0 w finale spotkali się z drużyną 
FC Barcelony. 

- Przegraliśmy 2:7, ale to co po
kazali juniorzy gospodarzy to pięk
na nowoczesna piłka - mówi trener 
Skonieczny. 

Gdzie jest Radom? 

Gdy młodsi juniorzy pokonali 
drużynę gospodarzy, każdy prze
cierał oczy ze zdziwienia . Chłopcy 
z nie znanego nikomu Radomia 
zwyciężyli turniej . Gdzie jest Ra
dom? - pytano później zwycięz
ców. Na to pytanie potrafili odpo
wiedzieć tylko dopingujący ich na 
trybunach kibice z Poznania, któ
rzy przypadkowo znaleźli się właś
nie na turnieju. 
Chłopcy z Beniaminka nie zaj

mowali się tylko strzelaniem bra
mek. Choć nie mieli zbyt dużo wol
nego czasu, to opiekunowie rado
mskiej ekipy postarali się o zapew
nienie swoim wychowankom wy
starczająco dużo atrakcji. 

Najgorszym problemem był 
transport. Autobus wciąż nie na
dawał się do poruszania po mie
ście . Na mecze dojeżdżali me
trem. Zdarzyło się równiez, że na 
półfinałowe spotkanie musieli wy
nająć pięć taksówek. 

- Strach zajrzał nam w oczy, gdy 
każda taksówka odjechała w inną 
stronę - wspomina dziś z uśmie
chem prezes Marek Jadczak. -
Nikt z nas nie znał języka hiszpań
skiego, ale skończyło się dobrze. 
Wszyscy dojechali na stadion na 
czas i półfinał wygraliśmy. $wiad
kami tego wydarzenia było kilka ty-
sięcy widzów. -
Piłkarze Beniaminka zakwatero

wani byli w szkole. Spali na 
rozłożonych na podłodze matera
cach . Jak mówią trenerzy, nie 
było z tego powodu żadnych 
.skarg od wychowanków. 
Twierdzą, że wszyscy Polacy są 
przyzwyczajeni do ekstremalnych 
warunków. 

Gwiazdy sobie urlopują 

Do Barcelony, gdy klub obchodził 
setną roczn icę, zjechało się kilka
set tys ięcy turystów. Odbywały s ię 

liczne imprezy, a nocne puby zbi
jały fortunę . Brakowało w mieście 
tylko największych gwiazd futbolu. 
Liga hiszpańska jeszcze pauzuje, 
stąd piłkarze urlopowali. Brazylij
czycy wyjechal i zaś na Copa Ame
rica . Trenowała tylko drużyna pier
wszoligowego Espanyolu. Jedne
mu z treningów przyglądali się 
chłopcy z Beniaminka. Nie mogli 
niestety zobaczyć tego pierwszo
ligowca w akcji , gdy grał swój 

mecz w Pucharze Intertoto. Co 
więc robili radomianie? 

- Właściwie całe dnie mieliśmy 
zaprzątnięte turniejem. Rano śnia
danie, później metrem na mecz, 
powróttak samo. Obiad, a po obie
dzie znowu metrem na zawody. 
Powrót, prysznic, kolacja i tu do
piero dla wszystkich zaczynał się 
dzień - opowiada trener Skoniecz
ny. 
Według działaczy Beniaminka, 

życie w stolicy Katalonii zaczyna 
się dopiero po godzinie 22. Wtedy 
na ulice wychodzą mieszkańcy i 
turyści. Spotykają się w nocnych 
klubach, dyskotekach, kawiaren
kach. Wtedy także ekipa z Rado
mia miała czas na zwiedzanie. 
Brakowało im jednak czasu, żeby 
zobaczyć całą stolicę Katalonii. 

- To naprawdę piękne miasto. Ty
lu pięknych rzeczy nie widzieliśmy 
przez całe źycie . Bardzo duże wra
żenie zrobiła na nas fontanna, z 
której woda wypływała w rytm mu
zyki - wspomina Marek Jadczak. 

Zamarli w świątyni 

Jednak to nie o zabytkach i noc
nym życiu Katalończyków chcieli z 
nami porozmawiać działacze Be
niaminka. To właśnie barcelońskie 

wszystko można tam kupić - mól\i 
trener Skonieczny. 

Na obiekcie Nou Camp znajduje 
się kino, w którym kibice tego klu· 
bu oglądają historyczne filmy 
dokumentalne i mecze z udziałem 
wielkiej Barcelony. W muzeum 
można zobaczyć setki pucharów 
zdobytych przez zawodników róż· 

nych dyscyplin. Koszulki i buty 
znanych piłkarzy. Jest także nowo 
utworzone muzeum figur wosko
wych - podobizn wielkich pi/karzy 
grających w FC Barcelona. Nad 
tym wszystkim pracuje około 1000 
osób. 

Trawiaste dywaniki 

Nou Camp uważane jest przez 
Katalończyków za świąłynię. Ra· 
domianie zwiedzili także inny o~ 
brzymi stadion. Grając jeden ze 
swoich meczów na bocznym boi· 
sku zapragnęli wejść na słyn ny 

obiekt olimpijski. Tu oprócz boi· 
ska, zadziwił ich cały teren wokół 
stadionu. Kilkanaście treningo
wych boisk o wspaniałej nawierz· 
chni. Na takiej nawierzchni swoje 
mecze rozgrywali młodzi piłkarze z 
Radomia. 

Poziom obiektów idzie na równi z 
poziomem sportowym. Jak wspo

minają działacze Be
niaminka, w Hiszpanii 
zaprasza się wszy' 
stkich do uprawiania 
sportu. Ich zdaniem w 
Polsce jest odwrotnie. 

- Widzieliśmy trening 
czteroletni ch 
chłopców. Nad nie
wielką grupą dzieCI 
pracuje kilku instrukto
rów. Każdy maluch ma 
swój sprzęt, swoje mie
jsce w szatni. Do Bar' 
celony zaprasza się 
małych chłopców z 
całej Europy. Zostają 
tylko najlepsi. W druty· 

Podopieczni Arkadiusza Skoniecznego nie juniorów FC Barce-
przed stadionem FC Barcelony. lony, z którą przegral~ 

obiekty sportowe zrobiły na nich 
największe wrażenie . Do każdego 
fanatyka piłki nożnej można by po
wiedzieć: zobaczyć Nou Camp i 
umrzeć. 

Chłopcy z Radomia mieli okazję 
zobaczyć piłkarską świątynię Hi
szpanii. - To coś pięknego - wzdy
chali, gdy zobaczyli stutysięcznik . 

Nie ły lko stadion zadziwił ich 
swoim monumentalnym wy
glądem . Wokół znajduje się prze
cież cały kompleks sportowy. Kor
ty, hala i. .. muzeum klubu FC Bar
celona. 

- Kilkadziesiąt sklepów, w któ
rych wyłącznie znajdują się arty
kuły związane z klubem. Czapecz
ki, szaliki, i<osmetyki i nawet pa
pier toaletowy w bordowo-grana
towym opakowaniu. Naprawdę 

śmy w finale, grali ma 
Nigeryjczycy, Łotysze i UkraińCY 
W piłkę grają nawet kilkuletnie 
dziewczynki. Nad wszystkimi gru
pami pracuje sztab szkoleniow' 
ców, wychowawców i psycholO
gów - mówi z przekonaniem Arka
diusz Skonieczny. 

Na zakończenie tumieju w Bar' 
celonie działacze Beniaminka 
spotkali się Chorwatami i Ukrain
cami, wymien iając doświadcze

nia, poglądy i. .. adresy. 
- To był potrzebny i pożytecznywt 

jazd dla naszych chłopców. NasZ 
sukces w jakiś sposób wyprorT)(1lf3 
Radom. Niektórzy pamiętająjuż b0-
wiem, że pochodzimy z miasta 
leżącego pomiędzy Warszawą , 
Krakowem - kończy z uśmiechefll 
prezes Marek Jadczak. 

Sylwester 5ZYMCZA!< 
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Zwycięstwo Siarki, remisy Korony i Stali, porażka KSZO 

PIL p FIGLE 

19 lipca 1999 r. Nr 29/103/ 

iespodzianki 
eksiraklasie 

kowska Wisła, która wysoko 3:0 
pokonała na wyjeździe Odrę Wo
dzisław. O wydarzeniach na pier
wszołigowych boiskach piszemy 
na stronie 4. /PK! 

Tour de France wygrywają kolarze 
dalszych miejsc klasyfikacji generalnej, a ... 

ider podziwia 
doki 

"Goło" na trasie wczorajszego, najdłuższego etapu Tour de France 
Saint Flour do Alibi (236,5 km). Na zdjęciu : rozebranym facetom 

się lider wyścigu Amerykanin lance Armstrong. 
Czytaj na stronie 3 

Kilka niespodzianek zanotowali
śmy w inauguracyjnej kolejce liii
gi. Za takie naleźy bowiem uznać 
bezbramkowe remisy Włókniarza 
Kietrz ze spadkowiczem z ekstra
klasy GKS Bełchatów i odmłodzo
nej druźyny Korony z faworyzo
wanym Śląskiem Wrocław oraz 
pewne zwycięstwo beniaminka 
Siarki Tarnobrzeg z solidną Polo
nią Bytom. Negatywną niespo
dziankę sprawili piłkarze KSZO 
Ostrowiec, którzy przegrali z prze
ciętnym Polarem Wrocław. 

* Korona Kielce - Śląsk 
Wrocław 0:0. 

Zespól Korony rozegrał dobre spot
kanie i zasłużenie zremisował z fa'NO
ryzowanym $ląskiem, prcmadzonym 
przez byłego trenera reprezentacji 
Polski Wojciecha tazarka. Kielczanie 
walczyłi niezwykle ambitnie i, mimo 
że wystąpili w mocno zmienionym i 
odmłodzonym składzie , pokazali 
charakter, za który cenili ich kibice 
w poprzednim sezonie. 

• Polar Wrocław - KSZO Ostro
wiec 1:0 (0:0). 

Piłkarze KSZO rozczarowali. Grali 
wolno, schematycznie, ustępowali 
gospodarzom pod względem ambi
cji i zadziorności . Mecz z Pola rem 
pokazał, że jeśli ostrowiecka druży
na chce coś zwojować w Ił lidze, 
musi zostać wzmocniona trzema 
wartościowymi zawodnikami. 

* Siarka Tarnobrzeg - Polonia 
Bytom 2:0 (0:0). 

Udanie wypadła inauguracja II ligi w 
Tarnobrzegu. Zespól Siarki po bram
kach Janusza Hynowskiego i P8'łAa 
Krzemińskiego pokonał solidną dru
żynę Połonii Bytom i udowodnił, że 

przynajmniej na wIasnym boisku bę
dzie groźny dla najlepszych. 

* Jeziorak /ława - Stal Stalowa 
Wola 0:0. 

Cenny remis przywieźli z lławy 
piłkarze Stali Stalowa Wola. W me
czu z niewygodnym rywalem - Je
ziorakiem, ,Stalówka' zagrała nie
zwykle konsekwentnie w obronie i 
nie dała sobie strzelić bramki, mi
mo że całą drugą połowę grała w 
.dziesiątkę'. Idorl 

Czytaj na stronie 6 

W ataku na bramkę Śląska Rajmund Kula. 

Znakomite biegi 
i medal Doroty 
Dydo z Mielca 

Złote rzuty 
Kamili 
Skolimowskiej 
Trzy medale wywalczyli pol

scy zawodnicy na 1 Lekkoatle
tycznych Mistrzostwach Świa
ta Juniorów do 18 lat. Zawody 
zakończyły się wczoraj w Byd
goszczy. Mistrzynią świata zo
stała młoclarka Warszawianki 
Kamila Skolimowska, brązowy 
medal zdobyła sztafeta sprinte
rek 4x100 m, w składzie której 
biegła zawodniczka LKS Mie
lec Dorota Dydo, srebrny - szta
feta " szwedzka". /PK! 

Czytaj na stronie 2 Rzuca Kamila Skolimowska. 

Bogdan Pikuta, żeby grać w Ostrowcu, musi zastawić mieszkanie lub samochód 

EW L IK o II IE 
jego menażer w ostatniej chwili 
zrezygnował z oddania mu karty 
zawodniczej. 

- To nie fair - mówi załamany Pi
kuta. - Pan Stęszewski przed wy
jazdem KSZO na obóz obiecał 
przy świadkach , że notarialnie 
przekaże mi udziały w rnojej karcie 
zawodniczej. Teraz jednak ze 
wszystkiego się wycofał. Powie
dział, że jeśli chcę grać w Ostrow-

cu, muszę się wykupić albo oddać 
w zastaw swoje mieszkanie lub 
samochód. Jeśli tego nie zrobię , 
za karę będę występował w IV-li
gowej Victorii Jaworzno. Jak moż
na tak traktować drugiego czł0wie
ka? 
* To nie pierwszy "zgrzyt" w 

pana współpracy z menaientm. 
- Tak, Grzegorz Stęszewski kU

ka razy wycofywał się ze wcześ-

niejszych obietnic. Przy wyborze 
klubu w ogóle nie liczył s ię z mo
im zdaniem. Musiałem grać tam, 
gdzie on chciał. Nie mogę zrozu
mieć jego zachowania, bo prze
cież jest ojcem chrzestnym moje
go syna Patryka i na każdym kro
ku podkreśla , że powinniśmy 
współpracować , jak w rodzinie . A 
jak on mnie traktuje? Jak niewol
nika, który nie ma nic do powie-

dzenia i musi wypełn iać polece
nia swojego pana. Gdy moi rodzi
ce pojechal i w piątek do Zabrza, 
żeby po ludzku z nim porozma
wiać, nie znalazł dla nich nawet 
minuty. 

* Czy menażer wywiązuje się 
ze wszystkich punktów umowy 
kontraktowej? 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 

Fol. Piolr Dziewic 
Beniaminek - Siarka Tarno

brzeg - pokonał Polonię Bytom 
2:0. Na zdjęciu: przy piłce Domi
nik Bednarczyk . 

• 
"Skarb Kibica" 
II ligi piłkarskiej 

W środku dzisiejszego 
,Echa Sportowego' 4-stroni
cowy ,Skarb Kibica' II lig i 
piłkarsk iej. W numerze: 
składy drutyn z naszego re
gionu, wywiady z trenerami, 
terminarze I i II ligi piłkarsk iej. 

Fol. PAP/CAF 

• 
Siatkarze 
Włoch po raz 
siódmy 
mistrzami 
Ligi Światowej! 

Czytaj na stronie 3 



STRONA 2 SPORT 

Trzy medale polskich lekkoat letów w Bydgoszczy , 

POL MINU,.y 
ZA AFRYKĄ 
Jedyny reprezentant KIelec

czyzny na 1. Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Świata Juniorów 
do 18 lat, Paweł Obarski ze Skar
żyskiego Towarzystwa Sporto
wego zajął 15 miejsce w biegu 
na 2 km z przeszkodami. Pod
opieczny Krzysztofa Wolińskie
go uzyskał czas 6.02,65. 

Zgodnie z oczekiwaniami konku
rencja ta byla wewnętrzną rywali
zacją biegaczy z Afryki, do których 
skarżyszczanin stracii około pół 
minuty. Zwyciężył Cheruiyot Che
rono (Kenia) - 5.31,89 przed Lule
segedem Wale (Etiopia) - 5.32,61 i 
Philipem Simbolei (Kenia) -
5.41,77. Szesnasty był inny Polak 
Tomasz Szymkowiak (Orkan Wiel
kopolska) - 6.05,99. 

nych chwilach odpowiedziala: -
Śpię do południa. Przeczytam 
książkę, pójdę do kina. Bawię się 
w gotowanie. Jestem wielbicielką 
słodyczy, zwłaszcza ciastek. A po
za tym? Czerwone, półslodkie wi
no. - Ile zatem ważysz? - Nie pa
miętam ... Dawno na stawalam na 
wadze. 

imprezie mówili .piekło·. Przez 
trzy dni na stadionie WKS Zawisza 
rywalizowało od rana do zmierz
chu (obiekt nie ma sztucznego 
oświetlenia) ponad tysiąc lekkoat
letów ze 134 krajów: 495 zawodni
czek w 18 konkurencjach i 534 za
wodników w 20. Średnio w jednej 
konkurencji startowało 28 osób. W 
niektórych, z braku czasu, nie mo
żna było zrobić stopniowych kwali
fikacji. Z eliminacji od razu awan
sowało się do finału . 

KRZYSKI 

minacyjnego konkursu rzutu 
młotem. Na szczęście zawodnik 
Pomorzanki Skórcz nie doznał 
wstrząśnienia mózgu i przystąpił 
do dalszych prób. W pierwszej se
rii Kuczma przy wyrzucie młota 
stracił równowagę i uderzył głową 
w betonowe koło . Zanim rozpo
częła się druga, zawodnik doszedł 
do siebie. 

Dramatyczny przebieg miał finał 
biegu juniorek na 800 m. Najpierw 
na ostatnim łuku przewróciła się 
Kubanka Saray Barverde Castro, 
a póżniej, piętnaście metrów 
przed metą. potknęła się i upadła 
biegnąca na trzeciej pozycji Hisz
panka Esther Desvial. Po finale le
karze musieli udzielić pomocy wy
czerpanej Rumunce Lilianie Bar
bulescu, która zajęła 5 miejsce. 

Zdobywca złotego medalu w bie
gu na 100 m, Brytyjczyk Mark 
Lewis-F rancis powiedział, że sport 
traktuje jako hobby, nie jest zain
teresowany zarabianiem w nim 
pieniędzy, a bardziej własną edu
kacją. 17-letni Mark ma pięcioro 
rodzeństwa. Wszyscy uprawiają 
lekkoatletykę. On sam lubi ponad
to grać w koszykówkę i stara się 
łączyć te dwie dyscypliny. W Byd
goszczy czasem 10.40, który uzy
skał w finale, ustanowił rekord ży
ciowy. Był tak zaskoczony, zarów
no zwycięstwem, jak i bardzo do
brym wynikiem, że ... uciekł ze sta
dionu i przez kilka minut nikt go nie 
mógł znależć. Opr. IPKI 

19 1i 

Dziś koszykarze Cersanitu Nomi Kielce 
rozpoczynają treningi 

W hali 
i w lasia 

Pod wodzą nowego trenera 
Stefana Tota przygotowania 
do nadchodzącego sezonu 
rozpoczynają dziś koszyka
rze Cersanitu Nomi Kielce. 
Na rannym treningu mają się 

pojawić wszyscy krajowi za
wodnicy, razem z nowo po
zyskanymi Kordianem Kory
tkiem i Piotrem Misiem. 

- Zaczynamy o godzinie 10 na 
stadionie Leśnym w Kielcach. Po 
południu mamy zajęcia w hali. Taki 
scenariusz jest przewidziany na 
cały tydzień. Rano - biegi w tere
nie, siłownia, stadion. Po południu 

- trening w hali. 28 lipca mamy za
planowany wyjazd na dwutygod
niowy obóz na Słowację w Tatry 
Wysokie (Strpskie Pleso). Po po
wrocie trenujemy w Kielcach, a w 
weekendy gramy w turniejach, 
między innymi w Lublinie i Tarno
wie - powiedział pełniący funkcję 

drugiego trenera Stanisław Du· 
dzik. 

To, w jakim składzie zagra w 
ekstraklasie drużyna beniaminka 
z Kielc, wyjaśni się niebawem. W 
tej chwili sprawy kontraktów mają 
wyjaśnione wszyscy krajowi gra
cze. W najbliższych dniach w Kiel
cach pojawią się na testach zagra
niczni zawodnicy. 

IEVAl 
Polacy zdobyli w mistrzostwach 

trzy medale. Kamila Skolimowska 
(Warszawianka TOP-2000) wywa
lczyła na stadionie Zawiszy Byd
goszcz złoty medal w rzucie 
młotem. Niespełna 17-letnia Ka
mila uzyskała wynik 63,94 m. Po 
zejściu z płyty boiska, zdobycia ty
tu/u mistrzyni świata gratulowali 
płaczącej ze wzruszenia córce jej 
rodzice: Teresa i Robert Skolimo
wscy, którzy przyjechali specjalnie 
do Bydgoszczy z Pucka, gdzie są 
na wczasach. Ojciec mistrzyni 
świata to ... brązowy medalista mi
strzostw świata w 1982 i 1984 ro
ku. czwarty ciężarowiec Igrzysk 
Olimpijskich w Moskwie. Skolimo
wska zapytana o to. co robi w wol-

Duży sukces odniosły Polki w 
sztafecie 4x1 00 metrów. Biegnąc w 
skladzie: Dorota Wojtczak (WLKS 
Siedlce). Dorota Dydo (LKS Mie
lec), Ma/gorzata Flejszar (LKS Zie
mi Puckiej) i Anita Hennig (Lubtour 
Zielona Góra) przybiegły tylko za 
zespołami Jamajki (44,43) i USA 
(45,40) zdobywając brązowy me
dal. W sobotę przez kilkanaście mi
nut widzowie zgromadzeni na sta
dionie Zawiszy czekali w napięciu 
na oficjalny komunikat komisji sę
dziowskiej. "Na oko· nasza sztafe
ta minęła linię mety jednocześnie z 
Niemkami. Eksplozja radości wy
buchła w momencie. gdy na tablicy 
świetlnej pokazały się wyniki. Polki 
o jedną setną sekundy wyprzedziły 
Niemki. Wczoraj wieczorem srebr
ny medal dla Polski zdobyła sztafe
ta dziewcząt 100+200+300+400 m 
(sztafeta .szwedzka"). Zwyciężyły 
Amerykanki. 

Wielu afrykańskich biegaczy sta
rtowało w Bydgoszczy bez butów. 
Pokonanie w ten sposób kilku kilo
metrowego dystansu po szorstkim 
tartanie z pewnością nie należy do 
przyjemności, ale niektórzy czar
noskórzy z.~wodnicy czują się bo
so swobodniej. Jednym z nich był 
Kenijczyk Pius Muli, który popi
sując się sprinterskim finiszem wy
grał bieg na 3000 m. Jedna z na
szych reprezentantek Magdalena 
Polko (AZS AWF Katowice), star
tująca w biegu na 3000 m, nie wy
trzymała tempa i zemdlała przed 
metą. Druga, najmłodsza w naszej 
ekipie,15-letnia Agnieszka Le
wandowska (LZS Wąbrzeźno), w 
wyniku kolizji straciła buta, do
znając zranienia stopy. Mimo 
krwawienia osiągnęła metę na 25 
pozycji. - Gdy zorientowałam się, 
że jestem jedyną Polką. postano
wiłam za wszelką cenę dobiec do 
mety, aby zostać sklasyfikowana -
powiedziała Agnieszka. 

Łuczniczki Stelli Kielce na podium Olimpiady Młodzieży 

Mistrzostwa. największa lek
koatletyczna impreza w naszym 
kraju. miały swój koloryt. Powinny 
trwać tydzień. a nie trzy dni. Takie 
opinie wyrażali trenerzy. sędzio
wie oraz organizatorzy, którzy o tej 

Piotr Strzycki i Jacek Adamski na dziewiątym 
miejscu w Niechorzu 

Kłopoty Z barkiem 
Piotr Strzycki i Jacek Adamski 

(Browar Belgia Kielce) zajęli 9 
miejsce w turnieju eliminacyj- ' 
nym do mistrzostw Polski w sia
tkówce plażowej. Zwycięzcami 
zawodów w Niechorzu została 
para LukslKasprzak. 

W Niechorzu kielecka para mia/a 
wystąpić w roli faworytów. Nasi za
wodnicy byli rozstawieni z nume
rem trzecim. Gdyby nie kontuzja 
Piotra Strzyckiego, to kto wie, mo
że kielczanie graliby w finale. - Na 
rozgrzewce przed pierwszym me
czem coś słrzeliło mi w barku. My
ślałem, że to tylko chwilowa dole
gliwość, jednak okazało się, że na
bawilem się poważnej kontuzji 
barku. Wprawdzie grałem w całym 
turnieju, ale glównie w roli statysty. 
Ciężar gry wziął na siebie Jacek, 
ale to było za mało, byśmy mogli 
pokusić się o grę w ścisłej czołów-

ce. Gdyby nie ta pechowa kontu
zja barku, to z pewnością walczyli
byśmy o czołowe miejsca. Byliśmy 
w bardzo dobrej dyspozycji - po
wiedział Piotr Strzycki. 

Kieleckiej parze udało się wygrać 
tylko pierwsze spotkanie z duetem 
BachorskiJBanasiewicz 16:14. W 
drugim meczu przegrali z parą 
Wesołowski/Rydzewski 8:15. Po 
przegranym następnym meczu 
pożegnali się z turniejem, ostate
cznie zajmując 9 miejsce. W tej 
chwili z pewnością spadną noto
wania kielczan w rankingu ogólno
polskim. Pozostaje mieć nadzieję, 
że kontuzjowany Piotr Strzycki 
szybko dojdzie do zdrowia i że na
sza para wystąpi za tydzień w ko
lejnym turnieju, który tym razem 
zostanie rozegrany w Kołobrzegu . 

Na razie występ kielczan stoi pod 
znakiem zapytania. IEVAI 

III Grand Prix Kielc w siatkówce plażowej 
mężczyzn 

Dramatycznie 
W Kielcach na terenie basenu 

przy stadionie Leśnym odbył 
się drugi turniej z cyklu 11/ Grand 
Prix Kielc w siatkówce plażowej 
mężczyzn. Pierwsze miejsce 
zdobyła para Mariusz Ździebko i 
Robert Talaj z Buska Zdroju. 

W dwudniowych zmaganiach 
uczestniczyło 12 zespołów z na
szego województwa (Ostrowiec 
Świętokrzyski, Busko Zdrój, Piń
czi:NI, Kielce). W sobotę pary wal
czyły o miejsca w ósemce i grę w 
niedzielnym finale. Najbardziej 
dramatyczny przebieg miał poje
dynek o pierwsze miejsce. Mecz fi
nałowy pomiędzy duetem Andrzej 
Miłka/Ryszard Jezierski a parą 

Mańusz Ździebko/Robert Tałaj 
przy stanie 7:10 został przerwany 
z powodu kontuzji Jezierskiego. 

W turnieju ostatecznie pierwsze 
miejsce zajęli ŹdziebkolTałaj (Bu
sko Zdrój), drugie: Miłka/Jezierski 
(Pińczów), trzecie: Borek/Rek 
(Kielce), czwarte: Tomasz 
Strząba/a/Maciej Ślusarczyk (Kiel
ce). W rankingu'" Grand Prix pro
wadzi para Mańusz Ździebko/Ro
bert Ta/aj. Dla najlepszych ze
społów Szkoła Jazdy. Vega' ufun
dowała atrakcyjne nagrody rze
czowe. Kolejny turniej, na który 
organizatorzy serdecznie zapra
szają. odbędzie się w dniach 31 li
pca - 1 sierpnia. IEVAI 

• 
PORAZKA JEDNYM PUNKTEM 

Bardzo groźnie wyglądał upadek 
Bartosza Kuczmy podczas eli-

Zespół dziewcząt kieleckiej 
Stelli wywalczył srebrny medal 
w rywalizacji drużynowej V 
Ogólnopo lskiej Olimpiady 
Młodzieży. Nieco gorzej spisali 
się ich .koledzy plasując się na 
piątym miejscu. 

Iwona Durlik, Paulina Chmiele
wska i Marta Machuiska w fi
nałowej rozgrywce z Drukarzem 

Kielecka piłkarska liga firm zakończona 

Warszawa najpierw uzyskały wy
nik remisowy 205:205, by prze
grać ,złoto' jednym małym pun
ktem w strzelaniach barażowych 
ulegając rywalkom 24:25. W półfi
nale podopieczne trenera Wiktora 
Pyka pokonały Płaszowiankę Kra
ków 190:187. 

Mniej szczęścia miał zespół Stelli 
w rywalizacji chłopców. Kajetan 

"0. byl final! 
Na boisku na Helenówku w 

Kielcach odbyły się finałowe 
mecze i zakończenie piłkarskiej 
ligi firm, której organizatorem 
były Stowarzyszenie Sportowe 
"Atest" i dyrekcja ZSZ nr 7, pod 
patronatem "Echa Dnia". Ostat
nie mecze ligi stały na bardzo 
wysokim, jak na rozgrywki ama
torskie, poziomie. 
Finały rozpoczęły się pojedyn

kiem o 3 miejsce, w którym zmie
rzyły się Źywiec i Poligrafia. Po 
bramce strzelonej w pierwszych 
minutach przez Daniela Dulaka 
nastąpiła ulewa, która znacznie 
pogorszyła warunki gry. Tuż po 
przerwie Źywiec podwyższył na 
2:0 po strzale Tomasza Bemackie
go. Poligrafia do końca ambitnie 
walczyła o strzelenie honorowej 
bramki, co jej się udało za sprawą 
najlepszego zawodnika turnieju 
Marcina Rabieja. Finałowy mecz, 
rozgrywany już przy słonecznej 
pogodzie, obserwowało około 500 

kibiców. Grały w nim UniMax i 
CPN. Pierwszy gol padł już w 1 mi-

Drużyna UniMaksu 

Zdircia Sławomir S/(U;h!lro 
Fragment meczu o trzecie miejsce tywiec - Poligrafia. 

nucie. Pawła Przybyła, bramkarza 
UniMaksu, pokonał ładnym 

strzałem głową Arkadiusz Pod
siadło. Prowadzenie zmieniło się 
jeszcze przed przerwą. po dwóch 
golach Grzegorza Bartusiaka. Ten 
sam zawodnik zaraz po zmianie 
stron podwyższył na 3:1. Konta
ktowego gola dla CPN słrzelił Pa
weł Kasperek, a kilka minut przed 
zakończeniem meczu Podsiadło 
nieoczekiwanie wyrównał. Sędzia 
Adam Kudelski zarządził rzuty kar
ne. Rozstrzygnięcie nastąpiło do
piero w szóstej seńi - Przybył obro
nił strzał Kasperka, a Swiercz 
ustalił wynik na 5:4 dla UniMaksu. 

Turniej zamknął główny organi
zator Jacek Zawierucha i wręczo
no puchary ufundowane przez: 
wiceprezydenta Kielc Alojzego 
Soburę (UniMax - 1 miejsce), dy-

Żabiński, Dawid Gołuzd i Dawid 
Sokołowski nie zdołali przedrzeć 
się do strefy medalowej, zajmując 
ostatecznie piątą lokatę . 
Dziś w Gorzowie Wielkopolskim, 

gdzie odbywa się rywalizacja łucz· 

ników w ramach V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży rozegrane 
zostaną finały w konkurencjach 
indywidualnych. ImonJ 

rektora ZSZ nr 7 Wacława Mądzi
ka (CPN - 2 miejsce), redakcję 
.Echa Dnia' (Źywiec - 3 lokata), 
.Atest" (Poligrafia SA - 4 miejsce). 
Ogółem w sezonie 1998/99 w 

194 meczach strzelono 1086 bra
mek. Królem strzelców został Mi· 
rosław Podgórski (UniMax, 36 go
li). Najlepszym piłkarzem został 
Marcin Rabiej (Poligrafia), wyróż

niono bramkarzy: Pawła Przybyła 
(UniMax) i Mariusza Bakalarza 
(CPN). Ponadto w poszczegól
nych zespołach wyróżnieni i na
grodzeni książkami .z piłką nożną 
przez Kielecczyznę' zostali: Arka
diusz Krala, Sławomir Terlecki, 
Mańusz Krala, Grzegorz Bartusiak 
(UniMax), Arkadiusz Podsiadło. 
Paweł Kasperek, Marcin Wojcie
szyński (CPN), Tomasz Bemacki, 
Mirosław Pędzik (Żywiec), Henryk 
Mikołajczyk, Stanisław Kępa (Poli
grafia), Grzegorz Mikołajczyk, Ty
beńusz Brzeziński, Arkadiusz Sto
chmal (Drewmex), Paweł Relidzy
ński , Waldemar Wójcik (Chemar), 
Jan Sobierajski, Sebastian Bocian 
(Guinness), Jarosław Jagiełło, Ra
fał Ciesielski, Grzegorz Plisak (Ko
lporter), Krzysztof Knap, Krzysztof 
Bogucki (PKP Solidarność), Ed
mund Kitowski (Elektrociepłow

nia), Andrzej Molenda, MirosłaW 
Wołowiec (Biomedic), Stefan Umi· 
ński, Robert Król (NOMI), Bene
dykt Stefański, Tomasz Batorz 
(Wodociągi), Bogdan Foks (Foks
drob), Włodzimierz Pietrzyk (Alpi
nex). Wojciech Chrzanowski (Da
jar), Robert Sadowski (NOMI Bis), 
Wacław Piotrowicz, Ryszard Mar
czyk, Stanisław Kozieł (Atest). 

Najstarszym zawodnikiem tur
nieju był Janusz Jarosz (Chemar, 
58 lat). 

Organizatorzy dziękują: wice
prezydentowi Kielc Alojzemu So
burze, WKKFiT Urzędu Miasta, fi r
mom: .żywiec', .Kolporter", CPN, 
.Poligrafia·, .Top-Sport" za zakUP 
nagród. Specjalne podziękowanie 
dla dyrektora ZSZ nr 7 Wacława 
Mądzika. 
Zgłoszenia do kolejnej edycji ligi 

firm, która rozpoczyna się 28 sier' 
pnia, w dziale sportowym .Echa 
Dnia'. /pKI 
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Armstrong nadal liderem Tour de France 

Najdluższy 
i najgar,tszy 

Sobotni, trzynasty etap Tour 
de France wygrał Włoch Salva
tore Commesso z grupy Saeco. 
Wczorajszy etap z Castres do 
Saint Gaudens wygrał Rosjanin 
Dmitrij Konyszew z grupy Mer
catone Uno. Żółtą koszulkę lide
ra zachował Amerykanin Lance 
Armstrong (US Postal). 

Debiutujący w .Wielkiej Pętli· 24-
letni Commesso (mistrz Włoch 
sprzed trzech tygodni i mistrz Eu
ropy orfików z 1997 roku), pokonal 
na finiszu swego rodaka Marco 
Serpelliniego (Lampre). Dwójka ta 
wyprzedziła o ponad dwie minuty 
dziesięcioosobową grupę pości
gową, na której czele finiszował 

Fol. PAP/CAF 
Mistrz Włoch Salvatore Commesso (Saeco) wygrał w sobotę 13 

etap. 

Trzynasty, najdłuższy etap tego
rocznego Tour, prowadzący przez 
Masyw Centralny z Saint Flour do 
Albi, liczył 236,5 km. Byl on też naj
gorętszym etapem. Temperatura 
na jezdni dochodziła do 49 stopni 
Celsjusza. W sobotę po raz trzeci z 
rzędu powtórzył się ten sam sce
nariusz: od peletonu już na pier
wszych kilometrach odjechała 
kilkunastoosobowa grupa kolarzy, 
którzy nie zagrażali zawodnikom z 
czołówki klasyfikacji generalnej. 

Prokom Open 
zakończony 

Martinez 

spacerkiem 

kolejny włoski kolarz Mariano Pic
coli (Lampre). Armstrong przyje
chal do mety w peletonie, ze stratą 
ponad 22 minut do zwycięzcy. 

Wczorajszy etap, prowadzący z 
Castres do Saint-Gaudens u stóp 
Pirenejów, miał 199 km długości i 
wiódł wzniesieniami Górnej Ga
ronny. Na metę w Saint Gaudens 
pierwszy przyjechał Rosjanin Dml
trij Konyszew z grupy Mercatone 
Uno, wyprzedzając na finiszu to
warzysza ucieczki, Włocha Gi<;ln
niego Faresina (Mapei). Trzecie 
miejsce zajął Włoch Massimiliano 
Lelli (Cofidis). Prawie minutę póź
niej przyjechali do mety trzej na
stępni kolarze, a grupkę tę przy
prowadził czterokrotny zwycięzca 
Wyścigu Pokoju, Niemiec Steffen 
Wesemann (Telekom). 
Lółtą koszulkę lidera zachował 

Amerykanin Lance Armstrong (US 
Postal), który ukończył etap w pe
letonie, ze stratą ponad 13 minut 
do Konyszewa. Dziś, przed pire
nejskimi' etapami, kolarze mają 
drugi i ostatni w tym wyścigu dzień 
przerwy. Oprac. Imirl 

SPORT STRONA 3 

"Czarne Koszule" 
pokonały Vasas 

Zwycięska 

harówka 
W pierwszym meczu III 
rundy UEFA Intertoto 
Cup Polonia Warszawa 
zwycieżyła Vasas Buda
peszt 2:0 (1 :0). Bramki 
dla Polonii zdobyli To
masz Moskal w 15. minu
cie i Mateusz Bartczak w 
70. 

POLONIA: Szczęsny - Kali
szan, Żvirgżdauskas, Pawlak, 
Boldt - Bartczak, Vencevicius 
(65. Tarachulski), Bąk, Dąbro
wski (74. Dziewicki) - Ekwue
me, Moskal (90. Mazurkie
wicz). Żółte kartki. Kaliszan 
(P), Toth (V). Czerwona: Żvirg
żdauskas (P) - 68. min. Sę
dziował Dani Koren (Izrael). 
Widzów 1500. 

- To była zwycięska harówka, 
w końcówce, mimo że grali
śmy w osłabieniu, strzeliliśmy 
drugiego gola i nie daliśmy so
bie wbić żadnej bramki. Moi 
podopieczni zagrali na 110 
procent - powiedział szkole
niowiec Polonii Dariusz Wdo
wczyk. 
Zasłużona wygrana .Czar

nych Koszul". Gospodarze 
imponowali postawą w de
fensywie i wykorzystywali 
każdą okazję do przeprowa
dzenia ataku. Dwa z nich 
przyniosły powodzenie . Za 
tydzień rewanż w Budapesz
cie. 

Z Warszawy 
Jaromir KRUK 

Tomasz Brożyna trzeci w wyścigu Bałtyk - Karkonosze 

"Polonez" dla Litwina 
Litwin Raimondas Rumsas z grupy Mróz wygrał wyścig kolarski 

Bałtyk - Karkonosze i zdobył główną nagrodę - białego "poloneza 
caro". Trzecie miejsce ze stratą 44 sekund zajął kielczanin Tomasz 
Brożyna, również startujący w barwach Mroza. 

Piątkowy, najdłuższy etap wyści
gu Bałtyk - Karkonosze z Między
rzecza do Zagania zakończył się 
zwycięstwem Niemca Martina Mu
eliera, ale nie przyniósł on zmian w 
klasyfikacji generalnej. Sobotni 
etap z Nowogrodżca do Świdnicy 
był popisem kolarzy Mroza. Od 
pierwszych kilometrów narzucili 
ostre tempo, którego nie wytrzy-

mał m.in. górski mistrz Polski To
masz Kłoczko i wycofał się z wy
ścigu. Na finiszu najlepszy okazał 
się Piotr Wadecki z grupy Mróz, a 
bonifikata, którą otrzymał za zwy
cięstwo, pozwoliła mu zmniejszyć 
do 6 sekund stratę do pro
wadzącego Rumsasa 

Na ostatnim etapie wokół Pola
nicy Zdroju (162,5 km) kolarze z 
Borka Wielkopolskiego dali się 
najpierw wyszaleć zawpdnikom 
Servisco Warszawa I Spratldi MAT 
Jecz LaskowIce, a w końcówce 
narzucili ostre tempo i zwycię
stwem etapowym przypleczęto-

wali swą niekwestionowaną domi
nację w wyścigu . Na finiszu nie 
było już układów koleżeńskich . 
Piotr Wadecki , który miał mini
malną stratę do Rumsasa , pier
wszy minął linię mety, ale Litwin fi
niszował tuż za nim. Po doliczeniu 
bonifikat okazało się, że Rumsas 
wygrał z Wadeckim o pięć sekund. 
Trzecie miejsce w klasyfikacji ge
neralnej wywalczył Tomasz Broży
na z podkieleckich Bielin, również 
reprezentujący grupę Mróz. Wa
deckiemu na osłodę przypadła ko
szulka najaktywniejszego. Dwa 
pozostałe trykoty wywalczyli kola
rze SprandL najlepszym góralem 
został Radosław Romanik, a 
sprinterem - Jarosław ChoJnacki. 

Oprac. Idorl Siatkarze Włoch 
po raz siódmy 
mistrzami 

Ślub L. siatkówka plażowa 

Ligi Światowej! 
W rozegranym w argentyń

skiej miejscowości Mar dei Pia
ta meczu finałowym Ligi Świato
wej siatkarzy Włochy pokonały 
triumfatora tych rozgrywek 
sprzed roku - zespół Kuby - 3:1 
(25:21,23:25,25:19,26-24). 

W spotkaniu o trzecie miejsce 
Brazylia wygrała z Rosją także 3:1 
(17:25,25:23,25:20,25:19). 
Dziesiąta edycja rozgrywek Ligi 

Światowej przyniosła więc siódmy 
już triumf drużynie włoskiej . Włosi , 

aktualni mistrzowie świata , byli ry
walami Polski w grupie eliminacyj
nej. Z czterech meczów z Italią. 

Polakom udalo się wygrać jeden. 

Co robi kierowca 
w wolnym czasie? 

32-letni fiński kierowca For
muły 1 Mika Salo ożenił się w so
botę z japońską modelką. o czte
ry lata młodszą Noriko Endo. 

Coulhard z McLarena spędzili wol
ny czas na plaży biorąc udział w 
meczach siatkówki. 

Przed meczem Polska - Anglia 

W uroczystości w ewangelickim 
kościele w Helsinkach brało udział 
stu gości, a wśród nich były mistrz 
świata w Formule 1 Kanadyjczyk 
Jacques Villeneuve, piłkarz Bar
celony Jari Litmanen i hokeista 
Anaheim Mighty Ducks Teemu Se
lanne. Ceremonię prowadzono w 
językach fińskim, angielskim i ja
pońskim. W miniony wtorek Salo 
został zaangażowany do zespołu 
Ferrari na miejsce kontuzjowane
go Niemca Michaela Schumache
ra, który przed tygodniem miał wy
padek na torze Silverstone pod
czas Grand Prix Wielkiej Brytanii. 

Dziś ruszają prace 
na stadionie Legii 

- Sześćset tysięcy złotych na 
modernizację trybun i szatni sta
dionu Legii zadeklarowały łącznie 
władze Warszawy, kierownictwo 
Urzędu Kultury Fizycznej i Tury
styki oraz zarząd stołecznego klu-

bu - poinformował rzecznik Pol
skiego Związku Piłki Nożnej Ja
rosław Kołakowski . 

Mika Salo nie może myśleć o 
miesiącu miodowym, bowiem jut 
w poniedziałek pojedzie do Austrii 
na treningi przed kolejnym wyści
giem Grand Prix, zaplanowanym 
na 25 lipca. 

Nie nudzili się też inni kierowcy 
Formuły 1. Mika Hakkinen i David 

Kierowcy McLaren-Mercedes 
Formuły 1 Fin Mika Hakkinen (z 
prawej) i Szkot David Coulthard 
w przerwie między treningami 
uczestniczą w promocyjnym 
turnieju piłki plażowej dla 
przyjezdnych grup turystycz
nych. 

Meksyk trzeci w Copa America 

Wiceprezydent Warszawy Woj
ciech Kozak podkreślił w rozmo
wie z prezesem PZPN Michałem 
Listkiewiczem, że władze stolicy z 
zadowoleniem przyjęły decyzję 
związku przyznającą stolicy orga
nizację spotkania eliminacyjnego 
Mistrzostw Europy Polska - An
glia. Kozak zadeklarował, że mia
sto przekaże 200 tysięcy złotych 
na modernizaCję stadionu Wojska 
Polskiego. 

Fot. PAP/CAF 
Na zdjęciu: Conchita Martinez 

z trofeum turnieju. 

W finale turnieju tenisowego 
Prokom Open w Sopocie (pula 
nagród 180 tysięcy dolarów) 
rozstawiona z numerem 3 Hisz
Panka Conchita Martinez wy
grała ze Słowaczką Kariną Hab
SUdovą 6:1,6:1. W deblu trium
fowały rozstawione z numerem 
2 Argentynki Laura Montalvo i 
Paola Suarez, które pokonały 
parę hiszpańską Gala Leon Gar
cia - Maria Sanchez-Lorenzo 
6:4, 6:3. 

W finale eksmislrzyni Wimbledo
nu nie dała szans SIowaczce bijąc 
Ją w czasie 60 minut. Sopocka pu
bliczność, w komplecie wy
l>ełniająca trybuny, nie oglądała 
e~cytującej walki . Zamiast tego 
nieoczekiwanie mieliśmy .mecz 
do jednej bramki. 

Oprac.IPKl 

Adias, Ivan! 
W meczu o trzecie miejsce tur

nieju Copa America Meksyk wy
grał w Asuncion z Chile 2:1 
(1 :0), bramki - dla Meksyku: Pa
lencia 26, Zepeda 86, dla Chile: 
Palacios 81. 
Piłkarze Meksyku, gościnnie 

występujący w Copa America od 
1993 roku, po raz drugi z rzędu 
zajęli w tym turnieju trzecie miejs
ce. Prowadzenie dla Meksyku 
zdobyl w 26 minucie Francisco 
Palencia, choć wydawało się, że 
przed strzałem, przy przyjmowa-

• Zsuzsa Voeroes zdobyła złoty 
medal mistrzostw świata w pięcio
boju nowoczesnym w Budapesz
cie .• Srebro· wywalczyła Rosjanka 
Jelizawieta Suworowa, a .brąz" 
Niemka Kim Raisner. Najlepsza z 
Polek, Paulina Boenisz była dzie
wiąta . Pewne .ztoto·wkonkurencji 
drużynowej Polki straciły po tym, 

niu piłki zagrał ręką. Wynik 1:0 dla 
Meksyku utrzymywał się bardzo 
długo . W 81 minUCie wyrównał 
Raul Palacios. Pięć minut p6żniej 
zwycięską bramkę strzałem 
głową zdobył Miguel Zepeda . 
Mecz oglądalo tylko 2 tys. wi
dzów. Po raz ostatni w drużynie 
narodowej Chile wystąpil słynny 
napastnik Ivan Zamorano. 32-let
ni piłkarz Interu Mediolan zapo
wiedział, że po Copa America re
zygnuje z gry w reprezentacji. 

Oprac./PKl 

jak Anna Sulima pomyliła drogę na 
parcoursie i w efekcie za Jazdę 
konną zaliczyła O punktów. 

• Mistrzyni olimpijska z Atlanty, 
pływaczka z RPA Penny Heyns, 
poprawiła rekord świata na 200 
metrów stylem klasycznym pod
czas zawodów Janet Evans Invita
tional na Uniwersytecie Południo
wej Kalifornii w Los Angeles wyni
kiem 2.24,51 . 

• Fin Tommi Makinen na .mit
subishi· wygrai Rajd Nowej Ze
landii - dziewiąte zawody mi
strzostw świata . Obrońca tytułu 
umocnił się na prowadzeniu w 
klasyfikacji generalnej mi
strzostw świata. 

Identyczne deklaracje złożyli 

prezes Urzędu Kultury Fizycznej I 
Turystyki Jacek Dębski i członek 
Zarządu Legii Daewoo Beyong 
Yeon. 

- Prace przy modernizacji stadio
nu ruszająjuż dzisiaj i prowadzone 
będą pod kontrolą PZPN - powie
dział Kołakowski, dodając, że 
kwota 600 tysięcy złotych prze
znaczona zostanie na zainstalo
wanie plastikowych krzeselek na 
luku trybun oraz na modernizaCję I 
remont szatni dla zawodników i 
sędziów. 

• Węgier Gabor Balogh zdobyl 
złoty medal mistrzostw świata w 
pięcioboju nowoczesnym, które 
odbywały się w Budapeszcie . 
.Srebro· wywalczył Czech Libor 
Capalini, a .brąz" Dmitrij 
Swatkowski z Rosji. Igor Warabida 
byl 27., a Marcin Horbacz - 29. 
Drużynowo triumfowały Węgry 
przed Litwą i Białorusią. Polska na 
9. pozycji. 

• W sobotę odbył się wieczór 
boksu zawodowego w hali 
gdańskiej AWF. W obecności ok. 
700 widzów efektowną walkę 
stoczyła Polka Iwona Guzowska, 
która wywalczyła tytuł mistrzyni 
Europy w wadze piórkowej. 

Fot. PAP/CAF 
Zastępca w zespole Ferrari kontuzjowanego Michaela 

Schumachera podczas Grand Prix Formuły 1 Wielkiej Brytanii, Fin 
Mika Salo w sobotę wziął ślub z panną Noriko Endo. 

• W rozegranym w Levertkusen 
meczu finałowym Pucharu Ligi Nie
mieckiej, Bayem Monachium wy
grał z Werderem Brema 2:1 (2:0). 

• Krzysztof Hołowczyc (.subaru 
impreza·) został zwycięzcą Rajdu 
Kormoran i objął prowadzenie w 
klasyfikaqi mistrzostw Polski. 

• Małgorzata Dydek zdobyła 24 
punkty i zaliczyła osiem zbiórek, 
ale jej drużyna - Utah Starzz - prze
grała po dogrywce z Houston Co
mets84:88. 

• Roman Kosecki strzelił gola dla 
drutyny Konferencji Zachodniej w 
rozegranym w San Diego Meczu 
Gwiazd piIkarskiej ligi amerykańskiej 
MLS Zachód - Wsd16d 6:4 (4:1). W 

spotkaniu wystąpiło trzech Pola
ków: Roman Kosecki i Piotr No
wak (Zachód) oraz Robert Warzy
cha (Wschód). Oprac./mirl 

Sobota 
Multi Lotek 
8,11,14,19,22,26, 31,33,36, 

41,42,46,47,58,62,63,65, 72, 
79,80 
Duży Lotek 
2,6,2329,33,35 
Niedziela 
Multi Lotek 
2,3,6,7,10,14,18, 20, 25,27, 

28,35,36,47,48,49,55, 57,61 , 
74. 



STRONA 4 

Pierwszym liderem sezonu 
1999/2000 został mistrz Polski -
krakowska Wisła, która w wyjaz
dowym meczu zaaplikowała 

trzy gole Odrze Wodzisław. 

Obrońcy mistrzowskiego tytułu 
odnieśli najwyższe zwycięstwo w 
inauguracyjnej serii meczów 
ekstraklasy, rozłożonej na cztery 
terminy. Na drugim miejscu w ta
beli jest zdobywca Pucharu Polski 
Amica Wronki, trzecie dzielą Po
goń Szczecin i Zagłębie Lubin, a 
piątą pozycję zajmuje Stomil Ol
sztyn. I tylko te drużyny wygrały 
swoje mecze na inaugurację se
zonu. Pozostałe podzieliły się 
punktami lub przegrały. Bilans ko
lejki nie jest jednak pełny, jako że 
dopiero w środę 21 lipca odbędzie 
się ostatni mecz tej serii między 
Widzewem Łódź a Polonią War
szawa, przełożony ze względu na 
udział stołecznej drużyny w roz
grywkach o Puchar Intertoto. Czy 
były niespodzianki? Dla warsza
wskich kibiców zapewne mało 
spodziewanym rezultatem zakoń
czył się mecz stołecznej Legii Da
ewoo z ŁKS-Ptak Łódź - 0:0. Po
wszechnie liczono się ze zwycię
stwem .Iegionistów·. Nie przy
niosły też trzech punktów pie
niądze wydane przez Petro Płock 
na zakup nowych zawodników .
drużyna z Płocka uzyska la u sie
bie tylko bezbTilrjlkowy remis z 
chorzowskim Ruchem. Spodzie
wano się również bardziej pkute
cznej gry po Odrze Wodzisław w 
meczu z Wisłą. Krakowianie jed
nak wygrali bez większych pro
blemów, .a zWycięstwo zapewnili 
sobie już w pierwszej połowie me
czu. Na siedem ligowych meczów 
w miniony weekend przybyło 
ponad 32 tysiące widzów. Najwię
cej, 8 tysięcy, zjawiło się na me
czu w Płocku . Kibice byli świadka
mi 15 bramek oraz zobaczyli. .. 23 
żółte kartki, którymi sędziowie ka
rali piłkarzy. Dwie żółte, w przypa
dku Zbigniewa Małachowskiego z 
Groclinu, okazały się zarazem 
czerwoną, pierwszą w tym sezo
nie. A pierwszą bramkę w tym se
zonie ligowym zdobył Tomasz Da
widowski z Amiki , który już w 
czwartej minucie meczu z Górni-

Niewolnik 

w rodzinie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 
- Zgodnie z umową pan Stęsze

wski powinien mi zapewnić grę w 
profesjonalnym klubie I lub II ligi i 
zakwaterowanie. Z tego się nie 
wywiązuje. Teraz nie mam środ
ków do życia, psychicznie jestem 
wrakiem czlowieka. 

* W jakich okolicznościach 
Grzegorz Stęszewski wykupił 
pana kartę zawodniczą? 

- To było w 1993 roku. Gralem w 
IV-ligowej Victorii Jaworzno, a pan 
Stęszewski był w zarządzie kOn)i
sarycznym Górnika Zabrze. Per
spektywa gry w ekstraklasie spra

'wiła, że bez większego zastano
wienia zgodziłem się, żeby wyku
pił moją kartę w macierzystym klu
bie. To był powaźny błąd młodości . 
Chciałbym, aby mój przykład był 
ostrzeżeniem dla innych młodych 
zawodników, którzy w pogoni za 
sławą i możliwością pokazania się 
oddają się w ręce niewiarygod
nych pseudomenażerów. 

* Co z pana dalszą przynależ
nością klubową? 

- Mam nadzieję, że w tej rundzie 
zagram jeszcze w KSZO. W 
Ostrowcu zapisałem syna do 
przedszkola, żona zamierza tu 
kontynuować studia. Na pewno 
nie będę grał w IV lidze, nie ugnę 
się już przed szantażem menaże
ra. Jeśli pan Stęszewski nie odda 
mi karty, będę dochodził swoich 
racji w sądzie. Prawo jest po mojej 
stronie. Chcę wygrać i udowodnić, 
że pseudomenażerowie nie mogą 
czuć się bezkarni. 

/Dor/ 

SPORT 

Sędziował R. Rębilas z Krakowa. 
Widzów 8000. 

* Groclin Dyskobolia Grodzisk 
Wlkp. - Pogoń Szczecin 1:2 
(1:0), Bogdan Prusek 19 - Robert 
Dymkowski 64, Fornalak 81 z kar-
nego. 

Groclin: Kotorowski - Wit
kowski, Małachowski, No
coń - Hanczewski, Zagór
ski (61 Matlak), Skorupa 
(42 T. Molewski), Jane
czek, Prusek - Malinowski, 
Rosiak (72 Rybarczyk). 
Pogoń : Majdan - Jacyna 

(78 Faltyński), Gałuszka , 

Walburg - Fornalak, Sikor
ski, Pokładowski , Drumlak, 
Remień (58 Piotrowski) -
Bugaj (54 Dolęga), Dymko
wski. 
Żółte kartki: Małachowski 

(Groclin), Sikorski, Piotro
wski, Walburg, Drurnlak 
(Pogoń). Czerwona: 
Małachowski (88 druga 
żółta) . Sędziował R. Wójcik 
z Opola. Widzów 3000. 

* Zagłębie Lubin - Lech 
Poznań 2:1 (1:0), Moses 
Molongo 26, Zbigniew 
Grzybowski 72 - Maciej 
Żurawski 82 z karnego. 
. Zagłębie: Mioduszewski -
Bubnowicz, Żuraw, Kowal
ski (73 Pasik), Przerywacz 
- Szczypkowski, Krzyżano
wski (85 Nowakowski), 
Manuszewski, Jasiński (68 
Nuckowski) - Molongo, 
GrzybowskI. 

191i 

Scherfchen, Nnorom, Maćkiewicz 
- Majewski, Głowacki (70 Matusz
czak). 
Żółte kartki : Manuszewski, Krzy

żanowski (Zaglębie), Majewski 
(Lech). Sędziował M. Mikołajewski 

z Ciechanowa. Widzów 3500. 
* Ruch Radzionków - Stomil 

Olsztyn 0:1 (0:0), Maciej Byko
wski 89. 

Ruch: Klytta - Oprzondek, Wrób
lewski, Szymiński - Myszor, Foma
lik, Wilk (62 Galeja), Janoszka, 
Sierka (57 Grzyb) - Jarosz (83 Ce
giełka) , Żymańczyk. 

Stomil: Bako - Biedrzycki, Jurka
wski, Januszewski - Holc (75 
Kwiatkowski), Preiksaitis, Szulik, 
Gorszkow, Zajączkowski (85 Ma
tuk) - Bykowski, Najewski (46 Ma
tys). 
Żółte kartki: Januszewski, Szu

lik, Kwiatkowski (Stomil). Sędzio

wał A. Sz~ełkun z Jeleniej Góry. 
Widzów 4500. 

* Odra Wodzisław - Wisła Kra
ków 0:3 (0:3), Tomasz Franko
wski 13, Ryszard Czerwiec 26, 
Sławomir Paluch 40.· 

Odra: Tomala - Maty ja , Jegor, 
Sowisz - Sibik, Malinowski (46 R. 
Staniek), Adamczyk, Kampka (46 
Policht), Pluta - Małocha (76 
Baluszyński), Wosik. 
Wisła: Samat - M. Zając, B. 

Zając, Kałuiny, Węgrzyn (79 Kali
ciak) - Pater, Czewiec (74 Dubi
cki), Kulawlk(76 Niciński), Moska
lewicz - Paluch, Frankowski. 
Żółta kartka: -Małocha (Odra). 

Fo!. PAP/CAF Lech: Kokoszanek - Dra-
Sędziował G. Kasperkowicż z Po
znania. Widzów 6000. 

W sobotę Ami~a Wronki pokonała Górnika Zabrze 3:2. Na zcfjęciu: Sobociński z Amiki (z lewej) wybija piłę' spod ~~k57=~::),_A~~:~~ 
nóg zawodnika gości. (48 'Goliński), Żurawski, 

* Mecz Widzew Łódź - Polonia 
Warszawa zostanie rozegrany w 
środę 21 lipca. _ 

kiem Zabrze wykorzystał nut kar
ny. Bramkę . otwierlJjącą serię 
trzech goli drużyny mis~ kraju 
uzyskał Tomasz Frank6wsld - król 
strzelców ubiegłego sezonu· (21 
bramek). Ale nie oni znaleźli się na 
czele pierwszego w tym sezonie 
rankingu strzelców ekstraklasy. 
Dwie bramki w sobotę strzelił 
Adam Kompała z Gómika Zabrze i 
on otwiera klasyfl«ację . 

* Legia Daewoo Warszawa -
ŁKS-Ptak Łódź 0:0. 

Legia: Szamotuiski - Kozioł, Zieli
ński, Bednarz - Karwan, Mura
wski, Czereszewsl<i, Sokołowski 
(82 Wiechowski), Wróblewski (63 
Janiak) - Srutwa (78 Sawicki), Mię
ciel. 
ŁKS : Wyparło - Lenart, Batata, 

Paszulewicz - Jakubowski (82 

OSińśki), Wyciszkiewicz, Ko
śCiuk, Wieszczycki, Górs"i - Sa
ganowski (87 Krysiak), Hamlet 
(85 ·Eddy). 
Żółte kartki: Kozioł, Karwan (Le

gia), Paszulewicz (ŁKS). Sędzio
wał G. Gilewski 1; Radomia. Wi
dzów 4060. 

* Amica Wronki - Górnik Za
brze 3:2 (2:2), Tomasz Dawiclo
wski 4 z karnego, Tomasz So
kołowski 36, Kryszałowicz 60 -
Adam Kompała 19, 45. 
Ąmica: Stróżyński - Siara, Bosa

cki, Kukiełka, Wódkiewicz - Jac
kiewicz. Dawidowski (76 Przera
da), Sokołowski (46 Sobociński), 
Pęczak (46 Bieniuk) - Kry
szałowicz, Kalu. 

Gómik: Błedzewski - Kolasa, 
Lekki, Wiśniewski - Kosowski (80 

Brosz), Kompała (80 Gacek), 
Bonk, Gierczak (67 Wróbel), Dźwi
gała, Probierz - Rocki. 
Żółte kartki: W6dkiewicz, Ku

kiełka (Amica), Bledzewski, P'ro
bierz~GÓrnik). SędziÓwałA. Czyż
niewski z Gdańska . Widzów 3500. 

* Petro Płock - Ruch Chorzów 
0:0. 

Petro: Krupski L Wojnecki, Sobo- . 
lewski, Baltruszewicz - Drame, 
Agafon, Wilk, Majda (77 Popek), 
Adamczyk (88 Kapela) - Miąszkie
wicz (68 Soczewka), Nosal. 

Ruch: Wierzchowski - Surma (n 
Szwed), Bas;zczyński, Jikija, Ma
sternak, Bizacki, Wlecialowski, 
Włodarczyk, Jamróz, Mizia, Kwie
ciński. 
Żółte kartki: Agafon, Majda (Pe

tro), Jamróz, Masternak (Ruch). 

Kilku Z nich powinno już grać w wyższych ligach 

"Je enaslka talentÓW" 
Po raz trzeci dokonaliśmy wyboru najlepszych, naszym zadaniem, 

młodych pi/karzy klubów naszego regionu. W "jedenastce talentów" 
sezonu 1998/99 jest trzech graczy KSZO Ostrowiec, trzech kieleckiej 
Korony, dwóch Spartakusa Daleszyce i po jednym przedstawicielu 
Siarki Tarnobrzeg, Stali Stalowa Wola i Błękitnych Kielce. W gronie 
naszych wybrańców mogli się znaleźć zawodnicy urodzeni w 19n 
roku i młodsi. 

PAWEŁ KAPSA (82), KSZO 
Ostrowiec, pierwszy raz w jede
nastce talentów'. Wicemistrz Eu
ropy U-16. Podczas rozgrywane
go w Czech~ch turnieju Kapsa po
twierdzi/, że pósiada ogromne mo
żliwości . Paweł byl jednym z najsil
niejszych punktów ekipy Michała 
Globisza. Wielka nadzieja KSZO 
i... nie tylko ostrowieckiego klubu. 

MARIUSZ JOP (78), KSZO 
Ostrowiec, trzeci raz notowany w 
naszej ,jedenastce~. ,Japek" jest 
już zawodnikiem krakowskiej 
Wisły, co mówi samo za siebie. 
Gra olimpijskiego reprezentanta 
Polski przypadła do gustu Franci
szkowi Smudzie i kto wie, czy wal
ka Mariusza o miejsce w podsta
wowym składzie ,Białej Gwiazdy" 
szybko nie zakończy się powodze
niem. 

MARCIN PASIONEK (n), 
KSZO Ostrowiec, pierwszy raz na 
liście. Wypożyczony z Wisły de
fensor radził sobie nieźle na dru
goligowych boiskach. Zobaczymy, 
czy równie dobrze będzie mu się 
wiodlo w Koronie. 

DARIUSZ PAPIERZ (80), Siarka 
Tarnobrzeg, drugi raz w jedenast
ce". Przedstawiciel młodej fali 
Siarki, brązowych medalistów mi-

strzostw Polski juniorów. Repre
zentant kraju juniorów z niecierpli
wością oczekuje na sprawdzian w 
drugiej lidze. 
PRZEMYSŁAW CICHOŃ (78), 

Korona Kielce, trzeci raz w gronie 
najzdolniejszych. Miejsce Prze
mka jest już chyba w ekstraklasie. 
Oby tylko ten młody, perspekty
wiczny gracz za bardzo nie przejął 
się faktem, że Korona nie doszła 
do porozumienia z Halexem Sto
milem w sprawie jego transferu do 
Olsztyna. ,Cichy" dysponuje wie
loma atutami, ale wciąż jego 
najsłabszą stroną pozostaje psy
chika. 
PAWEŁ WTOREK (79), Stal Sta

lowa Wola. Drugi raz notowany, 
wszechstronny piłkarz może w 
niedalekiej przyszłości stanowić o 
sile stalowowolskiej drużyny. W 
sezonie 1998/99 strzelił trzy gole 
w drugiej lidze, w tym powinno być 
jeszcze lepiej. 
ŁUKASZ BUJAK (n), Sparta

kus Daleszyce, debiutant na liście. 
Bujak wraca do Korony z wypoży
czenia ze Spartakusa i z pewno
ścią powalczy o miejsce w podsta
wowym składzie . To piłkarz dobry 
w grze ofensywnej, jego manka
mentem jest skuteczność. 

MACIEJ PASTUSZKA (n), Ko
rona Kielce, trzeci raz na liście. 
Maćka zapragnął mieć poznański 
Lech, co nie powinno dziwić. Pa
stuszka powinien już wcześniej 
grać w pierwszej lidze, bo jest za
wodnikiem lepszym od większości 
piłkarzy występujących w najwy
ższej klasie rozgrywkowej. 

SZYMON GRYZ (n), Spartakus 
Daleszyce, drugi raz notowany. 
Najwyższa pora, by Gryz spróbo
wał si/ w lidze lepszej niż trzecia. 
Obdarzonym niemałymi predy
spozycjami pilkarzem interesuje 
się Siarka. 
JACEK KUBICKI (79), Korona 

Kielce, trzeci raz w naszej jedena
stce'. Może nie był to najlepszy se
zon w wykonaniu Jacka, ale w kil
ku meczach potwierdził on, że jest 
bardzo groźnym, nieobliczalnym 
napastnikiem. Kubicki musi doko
nać wyboru i zdecydować, czy 
przejść do mocniejszego klubu 
(pertraktuje z lechem) czy pozo
stać w Kielcach. 

PIOTR KU KUŁA (80), Błękitni 
Kielce, debiutant w jedenastce ta
lentów". Najskuteczniejszy piłkarz 
Błękitnych w trzeciej lidze, mimo 
że wiele spotkań nie rozpoczynał 
w wyjściowym skladzie. W tym se
zonie Piotrek musi grać jeszcze le
piej, rozwijać swój talent. Wcześ
niej wielu młodych, uzdolnionych 
graczy ginęło w niższych ligach, 
bo zadowalało się kilkoma udany
mi występami. 

Jaromir KRUK 

,. Wisła Kraków 

2. Amica Wronki 
,3. Pogoń Szczecin 
, Zagł,bie"i.ubin 
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ekstraklasy koszykarzy przybyło 
lu świetnych graczy. Zapowiadają się 

ciekawe rozgrywki. 
w "Echu" prawie wszystko 

chach transferowych pierwszoligowych 
koszykarskich 

orący czas 
nhakłów 

Śląsk Wrocław 

z Włocławka zapowiedział w 
rYllllp7nn,'ft walkę o .złoto' . Do druty

Polski sprowadzono 
i grającego 

" l:ycii sk:rn,dlr,w"nn reprezentan
Snepsa. Z zespołu 

Gregow, który razem z 
tworzyli na par

rozumiejącą się parę 
I1IIIf~Nai:'''''r~ i Vłatko llić . W Nobile-

zagra równiet Amerykanin Van 
który w tej chwiłi przebywa na 

kwalifikacyjnym Chicago 
__ .... _, _następcąjest aamoslt6ry 

który w ubiegłym sezo
wicemistrza Ł<ltwy. 

PO:rostałi: Igor GTlszczuk 
"'~·arlll ... Kondraciuk (o), Arila

(o), Tomasz An
Tomasz Jankowski 

Prawica (s), Hubert 
(s), Bartłomiej Tomasze
Robert Witka (s). Pod<lbnie 

Ubiegłym sezonie parę tre
będą tworzyć - Eugeniusz 

I Wojciech Kobielski. 

seZOnie w zespole brązowych 
mistrzostw Polski, kie

klubu zmieniło politykę ka
zanosi się na to, by w dru

bobrów' wystąpili 
oceanu. Podpisano kon

czterema zawodnikami z Eu
zasilili : Mladen Erjavec 

Zadar z Chorwacji, Jadran 
(s) z HKK Siroki Breg z 

Jardanko So
Sujetlost Brod z Chor
Mario Bosnjak (c) z 

Falco. Z bytom
podpisali kontrakty 

zawodnicy: Krz:ysztof 

Sidor (o) z Hoop Pekaes Pruszków, 
Adam Rener (o) z Zaglębia Maczki 
Bór Sosnowiec i Krzysztof Mularski 
(s) z linodrutu Zabrze. W zespole po
zostali: Artur Golańskl (s), Andrzej 
Wierzgacz (c), Michał Kułyk (o), Jan 
Kupczyk (c). Z zespołu odeszli: Ma
riusz Bacik, Kordian Korytek, Andrzej 
Pluta i Paweł Szcześniak . Na stanowi
sku trenera pozostał doświadczony 
Teodor Mołłow, drugim trenerem jest 
Andrzej Walas. Podobnie jak w 
ubiegłym sezonie zespół Bobrów po
stawił sobie wysoki ceł - walkę o 
mistrzostwo. 

Hoop Pekaes Pruszków 

Ten rok dła drutyny z Pruszkowa ma 
być zdecydowanie lepszy. Powatne 
wzmocnienia wiątą się z powatnymi 
planami. W tym sezonie zespół mie
rz!j wytej i jak zapowiedziało kierow
nictwo kłubu, nie sałysfakcjonuje ich 
czwarte ~jsce, jakie zajęli w 
ulliegłym sezonie. W barwach tej dru
t.yny zagra- świetny rozgrywający 
reprezentacji Słowenii Walter JekUn. 
Ten zawodnik w ubiegłym sezonie 
grał w drutynie toruńskiej Elany i to 
właśnie między Innymi dzięki jego 
rewelacyjnej grże :akademicy' z Toru
niaznależli~wósemce. Nowymi na- . 
bytkami są: Mariusz Baci~ i Paweł 
Szcze'nia)! z Ericssona Bobry By
tom, Cezary Trybański (215 cm) z 
Legii WarsUlY/a, Łukasz Jagoda z 

. Kontry Rzeszów I znany z wy~ęp6w w 
Kielcach były zawodnik AZS LubJin 
Marek Mlszczuk (210 cm). W drut y
nie pozostaU: Dominik Tomczyk (s), 
l<Izysztof Oryja (c), Leszek Karwo
wskl (s), Tomasz Suskl (o), Tomasz 
Ziembiński (s), Przemysław Lewan-

Fot. Sławomir Stachura 
Jacek Sienkiewicz po odejściu z 

Kielc zmienił klub kilka razy. Teraz 
znów szuka pracodawcy. 

dowski (5) oraz Paweł Łyslk (o). 
Pierwszym trenerem jest Mikołaj 

Balwaczow, asystentami są Krzy
sztof Żollk I Andrzej Nowak. 

Pogoń Ruda Śląska 

Zespół z Rudy Śląskiej mlni<lny se
zon mote zaliczyć do udanych. Wyso
kie, piąte miejsce to zasługa trenera 
Dariusza Szczubiała (trener roku) 
oraz bardzo dobrze spisujących się 
Antoine Jouberta, łslah Morrisa, Ale
ksandra Trifunovicia i Wojciecha 
turawskiego. Powatnym wzmocnie
niem ze;;polu jest reprezentacyjny 
rozgrywający Andrzej Pluta. 
Działacze klubu prowadzą rozm<lwy z 
zagranicznymi zawodnikami, których 
nazwisk na razie nie chcą ujawniać, 
ale biorąc pod uwagę cel, który S<lbie 
stawiają - mistrzostwo Polski, muszą 
to być zawodnicy klasowi. W zespole 
pozostali: łslah Mom5 (c), Antolne 
Joubert (o), Radosław Broda (o), 
Mirosław Frankowskl (s), Sławomir 
Kruk (s), Krzysztof Morawiec (o) I 
Wojciech Żurawski (s). Odeszli : 
Henryk Wardach (c), Albert WÓjciak 
(o). Trenerem zespołu jest Dariusz 
Szczubiał, asystentem Ryszard Po
znański. 

Azoty Unia Tarnów 

W sezonach: 1997/98 - 12 miejsce, 
1998/99 - 6 miejsce, 1999/2000 
zgodnie z progresją plan przewidUje 
walkę o medale. Tego chcą"dzlałacze, 

• 

SPORT 

roku ukończył col
lege w USA oraz In
nymi graczami z za
granicy, Z zespołu 
odeszli : Jeff Stern 
(c), Gledrus Aldie
lis (s), Krzysztof MI
la (o) oraz byly za
wodnik NBA, kon
trowersyjny Calvin 
Upshaw. Pozostali : 
Robert Koścluk 
(o), Paweł WIekIe
ra (s), Wiktor Gru
dziński (c), 
Łukasz Krzemiń
ski (s), Robert 
Morkowski (s), 
Andrzej Molenda 
(o), Kamil KurkIa
nlec (s), Michał 
Nowak (s). Na pe
wno klub, który 
znalazł się poza 
czołówką finanso
wych potentatów, 
postawił sobie za 
cel walkę o grę w 
play oft. Trener Ta
deusz Ale
ksandrowicz. 

Stal Ostrów 

Wielkopolski 

Fot. Grzegorz 
Krzysztof Dryla-Jeden z najlepszych polsktcłl koszyka

rzy nadal będzie grał w Hoop Pekaes Pruszlców. 

Sukcesem benia
minka było uplaso
wanie się na bez
piecznej dziewiątej 
pozycji w sezonie 
1998/99. W tegoro
cznych roz
grywkach zespół 
postawił sobie za 
cel, znalezienie się 
w pierwszej szóst
ce. Będzie to bar
dzo trudne do zrea
lizowania, bowiem 
jak na razie zespół 

zawodnicy i tamowscy1<ibice. 'ramo
wskie jask.ółki" wzmocnią: Serb Voj
kan Benćlć (o), najprawdopodobniej 
Amerykanin J .B. Reafsny.er (c) -
205 cm i Łotysz tIldis Visnevlcs 
(o/s). Z zespołu ubyli : Phil Zevenber
gen (c), Andriej Kriwonos.(o) oraz Ad
rian Małecki. Ten ostatni został ukara
ny przez Wydział Gier i' Dyscypliny 
Polskiego Związku Koszykówki i na 
pewno nie zobaczymy go na boisku w 
pierwszej rundzie nadchodzącego 
sezonu. W zespole pozostali : David 
Hlnton (s), Radosław Hyty (s), Wal
demar Malinowski -(s), Wojciech 
Majchrzak (o), Marcin Stpkłosa (o), 
Łukasz Kwlatkowskł (c), Grzegorz 
Radwao (o) - 201 cm (ł), Zbigniew 
Marclllewlcz (c), Artur Kowalewski 
(sI, Jarosław I Dariusz Ruslnowie 
(s) - po 205 cm. Trenerem zespołu jest 
Jaqlk Gembal, asystentem Janusz 
Stawarz. 

AZS Elana Toruń 

Zespół, który w ubiegłym sezonie 
zajął siódme miejsce, w tym sezonie 
będzie prawdoPQdobnie ligowym out
siderem. Brak pieniędzy w klubie oraz 
kłopoty spowodowane brakiem stra
tegicznego sp<lnS<lra zadecydowały o 
odejściu z zespołu najlepszych gra
czy. Z Toruniem potegnali się Walter 
Jeklin (o), Dejan Miśković (s), Ja
rosław Darnikowski (o/s), Brian Lewin 
(c). Zostali : Artur Robak (c), Jacek 
Robak (o), Grzegorz Sowiński (ols), 
Wojciech Puścion (c), Jacek $zcze
chowlak (o), Tomasz Nowak (o), To
masz Beclńskl (s), Adam Iclek (s), 
Wojciech Mlchniewlcz (o). Do dru
tyny nie przybył nikt znaczący. Etat 
szkoleniowca pozostaje na razie wol
ny. 

Komfort Forbo Stargard 

Ósmy zespół ubieglego sezonu, do 
tegorocznych rozgrywek przystąpi 
wzmocniony centrem Rafałem Blgu
sem (216 cm), który powrócił z USA, 
Wojciechem Zlółkowskłm (sIc) z 
Noteci Inowrocław, Piotrem NI
zlołem (o) zDallasu ZasIal Zielona ' 
Góra. Finałlzują się rozmowy z za
wodnikiem z Jugosławii, który w tym 

zasilili tylko Dejan 
Młłkolllć (s) oraz sześciu wychowan
ków. W płanie jest pozyskanie jeszcze 
dwóch klasowych czarooskórych za
wodników. Z zespołu odeszli ; Piotr 

-Czaska (s), Adam OoIubizno (s), Pi<ltr 
Gajewskj (o), Chris Sneed (e), Greg 
Simpson (o). Po odejściu w trakcie se.
zonu 1997/98 z kieleckiego klubu, 
.Jacek Sienkiewicz (s) trafił do Wisły. 
Szyt»to jednak opuścił Kraków. W se
zonie 1998/99 grał jut w barwach Dal
lasu Zastal Zielona Góra. W trakcie 
sezonu znalazł się w Stali Ostrów. 

Fot. archiwum 
Piotr Karolak dzięki wspanialej 

skutecz.noścl w meczu z 10,5 Poznań 
przyczynił się do pozostllnla Stall w 
ekstrllklasie. 

Niestety, i tu długo miejsca nie za
grpł . W tej chwili szuka klubu. Trene
rem zespołu Jest Andrzej Kowalczyf(. 

polonia Przemyśl 

W mInionym sezonie 'przemyskie 
niedźwiadki' miały szczęśliwy finisz, 
zajmując ostatecznie dziesiąte miejs
ce. Sądząc pd zmianach kadrowych I 

klopotach z pozyskaniem strategicz
nego sponsora, drużynie z Przemyśla 
z pewnością będzie bardzo trudno 
utrzymać się w bezpiecznej strefie. 
Do drutyny przybyli: Krzysztof Zych 
(s) z Siarki Tarnobrzeg, Krzysztof MI
la (o) I Jacek Olejniczak (c). Trwają 
rozmowy na temat ewentualnego wy
potyczenia z Zeptera Śląsk Bartosza 
Kuźniarza (s), wychowan'ka Steli Sta
lowa Wola Ten zawodnik według ple
biscytu ' Super Basketu' został uzna
ny za najlepszego debiutanta ekstra
klasy poprzedniego sezonu . Z nie
oficjalnych :źródeł wiemy, te działacze 
przemyskiej Polonii mają zakusy na 
byłego centra ""obilesu Wlocławek 
Davida Van Dyke. Chcąrówniet. mieć 
w swoim zespole jeszcze trzech obco
krajowców. Mote to się spełnić jedy
nie wtedy, gdy klub będzie miał trochę 
więcej pieniędzy ... Z zespołu odeszli: 
Arkadiusz Miłoszewski {s), Artur 
Olszanecki (s/c), Tomasz Grzecho
wiak (o), Konstantio Salenkin (s), Ke
vin Turner (o), Jamal Marshall (c). W 
dalszym ciągu nie wiadOlno, kto 
zastąpi na stanowisku trenera Jerze
go Chudeusza. W lej chwili jest to 
owiane tajemnicą. Wiemy tylko tyJe., 
1e będzie to ktoś z Przemyśla . 

Pro kom Trefl Sopot 

Po wysokim dziewiątym miejscu w 
debiJJtanckim sezonie 1997/98, wszy
scy liczyli na lepszą pozycję w następ
nym. W~mocnienie zespołu m.in. gra
czem 'NBA Byronem Houstonem, 
Kenny Williamsem oraz reprezentan
tem kraju Michałem Hlebowickim, a 
takte trenllrem ArkadiuS28m Koniec
kim, rokowało wysoką pozycję w roz
grywkach. Jednak atmosfera w ze
spole była fatalna , kilku młodych za
wodników nie zrobiło postępów, 
nastąpiła zmiana l1a stanowisku tre
nera (szósta w ostatnich dwóch la
tach) I ~espół wylądował na jedena
stym miejscu. W tym ~ezonie rolę pie
rwszego trenera będzie pełnił Ry
szard Szczechowlak - twórca PQtęgi 
AZS Elany Toruń . Jego asystentami 
są: Krzysz10f Kozlorowlcz i MarIusz 
Karol . Spektakularnym transferem 
sopockich działaczy z pewnością jest 
pozyskanie do dratynY1'laymakera z 
najlepsze] dru~ny w EurOjłie talglrA
su Kowno Darlu .. Maskolluhasa. 
00 drutyriy dołączyli równJet: Daniel 
Blumczyńskl (o) i Jarosław 
Darnlkowskl (ols) . W drutynie PQzo
stali: Michał Ht.bowlckl (s), Dariusz 
Lewandowski (c), Przemysław 
Fransunklewłcz (s), Paweł Oetlaf 
(o), Łukasz Kasperzec (o), Paweł 
Machynla (o), Bartosz Potułakl (o), 
Paweł Kowalczuk (s), Filip Dyle
wlcz (s), Michał ChoJnackl (o), Krzy
sztof Pyzlk (o) I Krzysztof Mielcza
tek (o). Trzej ostatni, to zawodnicy ze 
'złotej" drutyny juniorów. Kontrakty 
zakończyli: Tomasz Rospara (s) i Ra
dosław Czerniak (s). Jak nam wiado
mo, zespół zasiląjeszcze zagraniczni 
gracze. 

AZS Lubelski Węgiel Lublin 

Sukcesem beniaminka z LUblina 
było zajęcie dwunastego miejsca i 
pewne utrzymanie się w lidze. W tym 
sezonie zespół ma na celu utrzyma
nie się w gronie najlepszych drutyn w 
Polsce Jak na razie do zespołu przy
byli jedynie krajowi zawodnicy (wy
chowankOWie): Piotr Karolak (sIc), 
Michał Ignerski (s) i Piotr Dobrowo
lski (s). DZiałacze mają w planach 
pozyskanie kilku obcokrajOWCów 
Ewentualne zakupy będą zależeć od 
pozyskania odpOWiednich środków 
finansowych Z zespołem potegnali 
się : Jacek Olejniczak (c), Marek Mi
szczuk (c), Robert Sheperd (o) i Bry
an Vukellch (s). W drutynie pozosta
li: Branlslav Vlcentlc (s), Pawel 
Hołota (s), Dominik Derwisz (s), 
Wojciech Suwarskl (o), Waldemar 
Polek (o), Tomasz CeleJ (s), Paweł 
Karolak (s), Dominik Gorgol ~o), 
Robert Czochro (s). Trenerem ze
spoltl Jest Paweł UrbańskI. 

PKK Szcz.ecin 

W ubiegłym sezonie klub ze Szcze
cina zajął miejSce 13-14. W związku z 
wycofaniem się strategicznego spon-

Adam Wójcik i Maciej ZIeliński (na zdjęcu z prawej) z Zaptera Śląsk Wrocław to najlepsI polscy koszykarze. 
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sora - Warty, zespół przechodZi kry
zys. W drużynie pozostali jedynie wy
chowankowie. NajlepSI zawodnicy 
odeszli do innych klubów, m.in. Daniel 
Blumczyński (o), Tomasz Mrotek (s), 
Dwlght Stewart (c), Mikołaj Tanasej
czuk (o), jUrij Szapałow (o), Arka
diusz Osuch (o), Jerell Horne (s), Pa
weł Suski (s). Do drutyny pTZybyło 
dwóch juniorów: Daniel Witczak (s) 
oraz MacJej Nowośniecki (ols). Zo
stali: Jrene\Jsz Klckl (s), Marek 
Łukomski (s), Szymon Osowskl (s) , 
Maciej Sudowski (c), Szymon Sze
wczyk (c). W tej chwili klub znajduje 
się w tragiczrrej sytuaCji i jeteli nie 
znajdzie sponsora, to z pewnością bę
dzie 'chłopcem do bicia". Nadal nie 
jest wyjaśniona sprawa trenera. 

Dallas Zastal Zielona Góra 

Utrzymanie się zespołu w koszykar
skiej ekstraklasie to wielki sukces. W 
ubiegłych rozgrywkach zostal skla
syfikowany na 13-14 miejscu. Zatrud
nienie w trakcie sezonu trenera Visni
j.waca oraz rozgrywającego Robertsa 
Stelmahersa z Łotwy z pewnością o 
tym zadecydowało . W tym sezooie 
działacze klubu marzą jedynie JJ 

przedłużeniu bytu drutyny wśród naj
lef'szych. Z zespołU ubył motor napę
dowy Robert Stelmahers (o), Piotr Ni
zioł (o), Terrance O'K1llley (s), Milosz 
Babić (c). Z klubem podpisał kontrakt 
Jarosław J8(:horek (c). Zespół zasili
lijuniorzy: Mlcłrał'S iwicki (o) , Slawo
mir Olszewski (o), Marcin Chotkle
wicz (5), Radosław Pluskota~o). W 
.zespole pozostali: Jarosław Kalino
wski (o) , Krzysztof Der (s) , Tomasz 
Krzyżyńskl (s" Sebastian Kasze
wskl '(s), Bartłomie] Welc (o), Ma
ksymilian Łychmus (c), Piotr Oa
rzynklewlcz (s) I Łukasz Brzózka 
(s). W Mjblitszym czasie wyjaśni SIę 
sprawa obcokrajowców. Jak dowie
dzieUśmy się nieoficjalnie mają to być 
wyłącznie zawodnicy zza wschodniej 
granicy. Trenerem zespo/JJ jest Grze
gorz ChedkJewlcz. 

Czarni Słupsk 

TegoroCZ11y beniaminek ma jut 
skompletowany skład . Sądząc po te
gorocznych zakupach ma dute aspi
racje. Celem zesPQłu Jest pewne 
utrzymanie się w lidze. Czarni wzmoc
nili się at ośmioma zawodnikami. 
'Podpisano kontrakty z centrem repre
zentacji Połski Krzysztofem Wllan· 
gowsklm (210 cm), zjaką Dane u (~) 
z Olimpii Lubliana, Wiktorem Malce
wem (o) z Lollomoliw Gorki, 
Wiktorem Sawczenką (sic) - 207 cm 
z Dendi Basket Kijów, Piotrem Igna
towlczem (ols', Tomaszem Mroż
kiem (s), Romanem Rutkowsklm 
(s), Sławomirem Nowakiem (s). Po
zostali : tłervyk Bieleń (o), Tomasz 
Briegmann (s), Chartes Burketł (o), 
Dariusz CywińSKI (s/c), Rafał Frank 
(o), Andrzej Karaś (o), Robert Men
cel (c), Sławomir Zienlewlcz (o). 
Trenerem zespołu jest Doświadczooy 
ligowy trener Jerzy Chudeusz, który 
z pewnością będZie stanowił o sile 
słupskiego zespołu . 

Cersanit Nomi Kielce 

- Kielecki zespół jest jeszcze w fazie 
powatnych zakupów. W drużynie Jest 
skompletowany skład krajowych za
wodników. Z Cersanitem Nomi podpI
sali kontrakty Kordian Korytek (c) I 
Piotr Miś (sic). Kierowf'Ńctwo klubu 
zainteresowane jest pozyskaniem 
czterech obcokrajowców. W drutynie 
pozostali : Mirosław Rajkowski (o), 
Robert Szczerba la (o), Grzegorz 
KIJ (s), Marcin Kuzian (s), Sławormr 
Woldan (s), Grzegorz Sowiński (s) , 
Krzysztof Korus (c), Wojciech Brę
czewsk/ (o), Marcin Kuszewski (o). 
Nowym szkoleniowcem drutyny jest 
Serb Stefan Tot. Drugim trenerelJl 
jest Stanisław Dudzlk. Celem ze
społu Jest znalezienie się w ósemGe i 
gra w play oft. 

Ewa NADGRODKlEWICZ 
ObJaśnienie : przy nazwiskach 

zawodników w nawiasie podali
śmy pozycje f'la jakich grają: o -
rozgrywający, s - slwzydłowy, c -
center. 

Zdj(Ci.a Piotr MazMr 



. , 
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Dla kibiców w naszym regionie 
niewątpliwie największym zaskocze
niem była postawa piłkarzy Siarki Tar
nobrzeg, którzy pewnie pokonali silny 
zespół Polonii Bytom. W Tarnobrzegu 
wielka radość, a smutek w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Zespół KSZO, uważa
ny za jednego z faworytów, uległ słabe-
mu Polarowi Wrocław. Porażka może 

się przydarzyć każdej drużynie, ale niepokoi styl porażki. 
Piłkarze z Ostrowca grali bardzo słabo, zmarnowali zna
komite okazje do zdobycia bramek. Natomiast na słowa 
pochwały zasłużyli piłkarze Korony Kielce i Stali Stalowa 
Wola. Korona w. odmłodzonym składzie zdobyła cenny 
punkt z silnym Sląskiem Wrocław, a Stal, choć grała w 
dziesiątkę przez 60 minut meczu, zremisowała wiławie. 

Polar Wrocław - KSZO Ostrowiec 1:0 (0:0) 

Sennie 
i nieskulecznie 

W spotkaniu inaugurującym 
rozgrywki II ligi Polar Wrocław 
pokonał KSZO Ostrowiec 1:0 
(0:0). 

1:0 Andrzej Ignasiak w 52 min. 
KSZO: Jojko 5 - M. Kaczorowski 

4 (71 Grębowski), Stokowiec S, 
Lasocki 6 - Siczek S, Graba S, 
Wróbel S, Budka 6, Krawiec 1 (38 
Pacanowski 4) - Żelazowski 3 (58 
Wójcik 1), Podlasek 5. 

Polar: Keller - Wójcik, Łukasik, R. 
Lis, Żelazko - Ozimina, Ignasiak, 
Grabowski, Augustyniak (66 Sztyl
ka), Mazur (80 Maciejewski) - Na
rwojsz (87 Tryba). 
Lółla kartka: Graba (KSZO). Sę

dziował Andrzej Kozłowski z Po
znania. Widzów 1200. 
Słabo zaprezentowali się piłka

rze KSZO w wyjazdowym spotka-

dzili dwaj zawodnicy gospodarzy 
pozyskani z Chrobrego Głogów -
Łukasz Augustyniak i Marcin Na
rwojsz, ale obrońcy KSZO wostat
niej chwili zażegnali niebezpie
czeństwo. W 26 min. dogodną 
okazję do zdobycia bramki dla .hu
tników· miał Tomasz Lelazowski, 
jednak przegrał bezpośredni poje
dynek z Jerzym Kellerem. Niepe
wnie grająca obrona Polaru po
pełni/a przed przerwą jeszcze je
den poważny błąd, którego pono
wnie nie wykorzystał .Lelazko· . 

Po przerwie Polar zaatakował 
większą liczbą zawodników i na 
efekty nie trzeba było długo cze
kać. W 52 min. Mazur uciekł le
wym skrzydłem, dośrodkował na 
dziesiąty metr i Andrzej Ignasiak 
strzałem głową pokonał Janusza 

Jojkę . Strata bramki wcale 
nie poderwała gości do wa
lki. Nadal stroną częściej 
atakującą byli gospodarze, 
którzy lepiej radzili sobie w 
środku boiska. W 82 min. 
• hutnicy- pierwszy i ostatni 
raz w II odsłonie zagrozili 
bramce Polaru, jednak ład
ny strzał Mirosława Budki z 
25 metrów z rzutu wolnego 
trafił w słupek . W 85 min. 
miała miejsce kontrower
syjna sytuacja. Niezwykle 
aktywny w całym spotkaniu 
Narwojsz w sytuacji sam na 
sam został pociągnięty za 
koszulkę przez Marka Gra
bę i tylko dużej wyrozu
miałości arbitra zawodnik 
KSZO zawdzięcza to, że 
nie ujrzał czerwonej kartki. 
Wrocławski beniaminek ni
czym specjalnym nie wyró
żnił się w sobotnim poje
dynku. Zagrał jednak z cha

Fot. Slawomi, Stac/lum rakterem, a wszyscy za

Tadeusz Krawiec grał we Wrocławiu 
słabo i został zmieniony pod koniec pier
wszej połowy. 

wodnicy, mówiąc piłkar
skim żargonem, .gryźli tra
wę'. Tego, niestety, za
brakło ostrowieckim futbo-

niu z beniaminkiem II ligi - Polarem 
Wrocław. Grali sennie, bez ambicji 
i typowo sportowej złości. Właści
wie tylko Mirosław Budka i Rafał 
Lasocki indywidualnymi akcjami 
próbowali poderwać kolegów do 
walki, ale nie znaleźli zrozumienia 
u boiskowych partnerów. Na sto
perze z konieczności wystąpił 
Piotr Stokowiec, ale zawodnik ten 
jest dużo bardziej pożyteczny jako 
obrońca kryjący lub defensywny 
pomocnik i dlatego ostrowieccy 
działacze na gwałt muszą szukać 
typowego libero. Dzisiaj na testy 
do KSZO ma przyjechać Marcin 
Godlewski z Elany Toruń i jeśli wy
padnie pozytywnie, to od następ
nego meczu trener Gąsior nie bę
dzie miał problemu z obsadze
niem pozycji ostatniego obrońcy. 

Pierwszy kwadrans sobotniego 
spotkania nie dostarczył kibicom 
emocji. Polar grał zachowawczo, 
tylką jednym napastnikiem, KSZO 
rówhież nie gamął się do ataków i 
jakby wyczekiwał na pierwsze 
uderzenie beniaminka. Pierwszy 
celny strzał na bramkę oddał w 19 
minucie Mirosław Budka, ale piłka 
przeszła nad poprzeczką. W od
powiedzi groźną akcję przeprowa-

listom. 

Po meczu powiedzieli: 

Włodzimierz Gąsior, trener 
KSZO: - Mecz nie stał na najwy
ższym poziomie. Piłkarze Polaru 
grali ambitnie, agresywnie, zo
stawili na boisku znacznie więcej 
zdrowia od zawodników KSZO i 
to zadecydowało o ich zwycię

stwie. Mój zespół nie wykorzystał 
dwóch dogodnych okazji do zdo
bycia bramek, bardzo slabo ra
dził sobie przy stałych fragmen
tach gry. Gol dla gospodarzy padł 
po dwumetrowym spalonym. Fa
ul Graby z 85 minuty chyba kwali
fikował się na coś więcej niż żółtą 
kartkę· 

Grzegorz Kowalski, trener Po
laru: - Jestem zadowolony z gry 
mojej drużyny, a zwłaszcza pięciu 
pozyskanych zawodników, którzy 
bardzo dobrze wkomponowali się 
w zespół. Wszyscy piłkarze grali z 
ogromnym poświęceniem i za to 
im dziękuję. Więcej spodziewałem 
się po drużynie KSZO. W. /I 
połowie nie pozwoliliśmy jej Po
grać piłką i poza jedną sytuacją nie 
zagroziła naszej bramce. 

Idorl 

SPORT 

Korona Kielce - Śląsk Wrocław 0:0 

NOWA KORONA 
W STARYM STYLU 

przy piłce Sławomir Grzesik. 

Wmeczu II łigi piłki nożnej KO
RONA KłELCE zremisowała ze 
Śląskiem Wrocław 0:0. 

Korona: Pyskaty 7 - Łętocha 6, 
Pasionek 6, Ruszkowski 6 - Hein
rich 5 - Salwa 6, Grzesik 6, Skrzyń
ski 6, Kozubek 7 - Janczak 4 (62 
Bujak 1), Kula 5 (71 Ubożak). 

Sląsk : Gruszka - Kazimierski (62 
Szymański), Adamski , Jawny -
Szewczyk - Cebula, Sadzawicki, 
Janus, Filipczak (46 Jezierski) -
Jakóbczak (71 Małolepszy), Su
wary. 
Lółle kartki : Skrzyński (K), Ja

nus, Sadzawicki, Szewczyk, Ce
bula (S). Sędziował P. Maurek z 
Krakowa. Widzów 2500. 

Na godzinę przed meczem oka
zało się, że w Koronie nie może za
grać Grzegorz Zawadzki, były za
wodnik Radomiaka Radom. 
Właściciel jego karty zawodniczej 

w ostatniej chwili zmienił uzgod
nione wcześniej warunki przejścia 
piłkarza do Kielc. Działacze Koro
ny nie zgodzili się na nowe warun
ki , więc Zawadzki nie zagrał, co 
było niewątpliwym osłabieniem li
nii ataku kielczan. 

Spotkanie ze Sląskiem było ład
nym widowiskiem, a gospodarze 
zaprezentowali typowo .koroniar
ski· styl. Grali ,z zębem' - ambit
nie, szybko i dynamicznie. Wbrew 
obawom, odmieniona Korona (z 
podstawowego składu z poprze
dniego sezonu grało trzech za
wodników) zademonstrowała 
przyzwoity poziom i nie straciła 
żadnego ze swych tradycyjnych 
walorów - wałeczności, ambicji i 
nieustępliwości. Goście liczyli chy
ba na łatwe zwycięstwo i nie spo
dziewali się takiej determinacji i 
waleczności kielczan. Kielecka 

Siarka Tarnobrzeg - Polonia Bytom 2:0 (0:0) 

Fol. Dawid Lukasik 

defensywa, poza dwoma błędami, 
spisywała się poprawnie, a w bra
mce bardzo dobrze interweniował 
Krzysztof Pyskaty. Bardzo dobrze 
grała druga linia, a największe za
grożenie dla wrocławskiej obrony 
stanowili skrzydłowi Dariusz Ko
zubek i Gabriel Salwa. W środku 
.rządzili· Łukasz Skrzyński i roz
grywający świetne spotkanie 
Sławomir Grzesik. Zdecydowanie 
najsłabszą formacją Korony był 
atak, ale przyznać też trzeba, że 
obrona gości grała zdecydowanie i 
trudno było przedrzeć się przez 
mur rosłych defensorów Sląska. 

Pierwszy grożny strzał oddali go
spodarze w 8. minucie, kiedy to Da
riusz Kozubek strzelił z .powietrza· 
zza linii pola kamego, ale piłka po
szybowała ponad poprzeczką. 
Chwilę póżniej Grzesik strzelił obok 
słupka z rzutu wolnego. Większość 

U kłony Samca 
W meczu o mistrzostwo dru

giej łigi piłki nożnej SłARKA TA
RNOBRZEG pokonała Polonię 
Bytom 2:0 (0:0). 

1:0 Janusz Hynowski 73 min., 
2:0 Paweł Krzemiński 87. 

Siarka: Dziuba 8 - Bednarczyk 8, 
Luchnik 7, Rejczyk 6 - Kozłowski 
7, Gaweł 6, Kuranty 7, Hynowski 8 
(88 Łukawski), Papierz 5 (65 Krze
miński 3) - Samiec 7 (87 Gielarek), 
Majkowski 6. 

Polonia: Lmija - Górak, Fusek, 
Góralczyk - Brehmer (49 Korzan), 
Sztandera, Copik (46 Ciupak), 
Okoń, Zachnik - Bracki (58 Wa
nia), Kapinos. 
Lółle kartki : Rejczyk (S), Góral

czyk, Copik, Brehmer, Sztandera 
(P.). Sędziował A. Karczewski z 
Włocławka . Widzów 2100. 

Gospodarze rozegrali dobre spo
tkanie i zasłużenie zainkasowali 
trzy punkty. Tarnobrzeżanie zaim
ponowali walecznością w poje
dynku z rywalem, który dość czę
sto przekraczał przepisy. Bytomia
nie grali dobrze, jednak zdecydo
wanie nie fair, co spotkało się z 
dezaprobatą widowni. Pierwsza 
połowa stała na lepszym poziomie 
niż druga część spotkania, ale to 
właśnie po przerwie było więcej 
emocji, a to się dla kibiców liczy 
najbardziej. Cichym bohaterem 
spotkania był bramkarz Siarki Ro
bert Dziuba, który w 66 minucie 
meczu wyszedł obronną ręką z 
wydawaloby się beznadziejnej sy
tuacji, w której Wojciech Korzan 
otrzymał piłkę sześć metrów od 
bramki miejscowych i nikt z obroń-

Fol. Piot, Dziewic 
W ataku na bramkę Polonii Sławomir Samiec. 

ców mu nie przeszkadzał, a mimo 
to golkiper Siarki zdołał obronić. 

Mecz rozpoczął się od wzaje
mnego .badania· oraz od ostrej 
gry bytomian, którzy najwyrażniej 
za wszelką cenę chcieli wystra
szyć beniaminka. Tarnobrzeżanie 
nie dali się jednak sprowokować. 
W 24 minucie Janusz Hynowski 
mocno strzelił na bramkę Grzego
rza Żmii, który zdołał tylko odbić 
futbolówkę przed siebie, ale de
biutujący w Siarce Rafał Majko
wski spóźnił się z dobitką. W od
powiedzi na bramkę miejscowych 
szarżował Sławomir Zachnik, je
go akcję zdecydowanym wej
ściem tuż przed polem karnym 

przerwał stoper gospodarzy Ro
man Luchnik. Goście domagali 
się karnego i czerwonej kartki dla 
rzekomo faulującego. O tym, że 
wejście było czyste, można się 
było przekonać po kilkunastu se
kundach, kiedy to bytomianin zwi
jający się z bólu nagle wstał i w 
sprinterskim tempie wbiegł na 
plac gry. W końcówce tej części 
gry w dogodnych pozycjach zna
leźli się Janusz Hynowski i Sławo
mir Samiec, ale piłka po ich 
strzałach z linii szesnastki mijała . 
nad poprzeczką bramkę gości. 

Druga polowa rozpoczęła się od 
przewagi tarnobrzeżan, z której 
jednak niewiele wynikało. O mały 

akcji Korona przepraw 
skrzydłami , ale dośrodkowania 
dały łupem obrońców. Nie 
dzily też strzały z dystansu. W 
minucie wrocławianie mieli 
bomą okazję. Suwary otrzyma! 
lekie podanie, wyprzedził Ma 
Pasionka i znalazł się w syt 
sam na sam z Pyskatym. Nasz 
mkarz jednak świetnie wyczuł 
tencje rywala i kapitalną in 
wencją obronił strzał Suwar 
Początek drugiej połowy to świ 
gra gospodarzy. Niestety, 
kszość akcji kończyła się na ob 
cach Sląska, a strzały z dys 
(Salwa, Kozubek, Grzesik) 
niecelne. Niewiele nowego w ol 
sywne akcje Korony wnieśli w 
wadzeni w ostatnich trzydziestu 
nutach Łukasz Bujak i obchod 
18 urodziny Szymon Ubożak 

bkie tempo meczu dało o s 
zn~w końcówce spotkania, 
wyrażnie zmęczeni kielczanie 
dali inicjatywę rywalom. W 
okresie goście dwukrotnie r 
byli szczęścia, ale Pyskaty 
się zaskoczyć . Końcowy 

sędziego kielczanie 
radością. a kibice 
kowali piłkarzom za w<>lpr7nn"'l 
ambicję· 

Stanisław Gielarek, 
Korony: - Dzień przed 
miałem do dyspozycji inny 
w dniu meczu inny. W tej 
naszym zespole 
dwóch juniorów. N:o,w"",:tntPI.<Z1 

że podjęliśmy walkę 

śmy z solidną drużyną, jaką 
$Iąsk. Przytrafiły się nam 
błędy w defensywie, po 
goście mieli wyśmienite 
ale świetnie zachował 
Chciałbym, aby mój 
grał jak najwięcej takich 

Wojciech Łazarek, 

Śłąska : - Kórona grała 
już rewelacyjnie prz'es;~kadzclłaf 
grze. Jakaś dziwna 
też pęd do zdobycia 
zwoliły moim graczom lepiej 
rzystać sytuacji, dograć do 
ustawionego partnera. 
żyna, w której zaszły 
nie ustrzegła się błędów . 
Koronie jednego punktu i 
aby w każdym meczu grała z 
ambicją i dynamiką. 

-Mirosław 

włos gospodarze straciliby 
sytuacji ze wspomnianej 
niej 66 minuty. Napór miEliscoWII 
przyniósł wreszcie efekt, a 
bywcą efektownego gola 
nowski, który otrzymał piłkę 
cka Kurantego i strzałem 
przeczkęs~)wc~o'wał~bl 

forii na trybunach. Kibice 
.eksplodowali· jeszcze 
miało to miejsce na trzy 
przed zakończeniem 
dy to Sławomir 
wadził rajd przez pół 
fał piłkę do Pawła K,..,'"rr, iń5: i(;i!!I 

a temu pozostało tylko 
mierzyć. Po chwili 
zmieniony przez Michała 
Nim opuścił boisko, uS2:cz~!śJ;'1 
ny zaczął się kłaniać 
widzom, dziękując im w ten 
sób za gorący doping. 

Po meczu powiedzieli : 

Trener goścI Paweł Kowals 
chciał rozmawiać z dziennikiJ 
mi. 

Jacek Zieliński , trener Si 
- Pogratulowalem chłopcom 
stawy. Mieliśmy przed mBCl 
spore kłopoty ze składem, bo~ 
kontuzji doznał Mariusz 
na dodatek Janusz 
nogę. Młodzi, którzy ich 
nie zawiedli mnie. Po raz 
naszym superjokerem okazi1 
Paweł Krzemiński, który z~ 
co do napastnika należy. 
zadowolony nie tylko ze 
siwa, ale także z postawy 
Spodziewałem się, że 
ciężki pojedynek i tak 
wytrzymał kondycyjnie 
dwie bramki w osl'at,rim 
cie spotkania. Nasza 
będzie bardzo krótko, 
jesteśmy myślami przy 
kającym nas spotkaniu z 
nium w Koninie. 

Cer. 
Grul 
Siar 
GKS 
GÓI1 
HUb 
leci 
Poł~ 
F~ 
GKS 
Jaz' 
Korl 
Odn 
Stal 
Ślą! 
WJól 
· H 
KS 
KS 
R 
Św 
AJ 
P 
Od 



.... "'r~ .. lława - Stal Stalowa Wola 0:0 

• • • lerozwazn, 
zalran 

meczu o mistrzostwo dru
ligi Jeziorak Itawa zremiso
ze STALĄ STALOWA WOLA 

Talik - ŚWięcki, Sero
- Wyczałkowski , 

, Kisielewski (64 Makowski), 
Kowalczyk - Kowalik, Ra
(53 Zawada). 
Nalepa 7 - Rybak 6, Ga-

6, Szarowski 6 - Wieprzęć 6, 
6 (88 Bieńko), Szafran O, 

Piechniak 6 - Fabianowski 
ios), Klempka 6 (89 Wa-

Kolejne minuty nadal stały pod 
znakiem przewagi gości , którzy 
umiejętnie inicjowali akcje w środ
ku pola. Ponownie w 12 min dał o 
sobie znać Klempka, który groźnie 
strzelał z dystansu. Jeziorak naj
lepszą sytuację w tej części gry 
stworzył w 24 min - strzał głową Ar
tura Wyczałkowskiego we wspa
niałym stylu obronił jednak rozgry
wający bardzo dobre spotkanie 
Maciej Nalepa. 

W przerwie spotkania trener Stali 
Czesław Palik umiejętnie mobili
zował druźynę . - Kiedyś, trenując 
jeszcze KSZO, miałem podobną 
sytuację i wygraliśmy wówczas 
2:0 - mówił szkoleniowiec. Chyba 
jego słowa wzięli sobie do serca 
pilkarze i po przerwie umiejętnie 
bronili dostępu do własnej bramki, 
inicjując groźne kontrataki. Najlep
szej sytuacji nie wykorzystał w 73 
min Krystian Lebioda. Po rajdzie 
przez niemal połowę boiska zna
lazł się w sytuacji sam na sam z 
bramkarzem gospodarzy Ja
rosławem Talikiem, jednak po
spieszył się ze strzałem i z 18 me
trów uderzył obok słupka . Gospo
darze w tym okresie mieli dwie do
godne sytuacje. W 60 min strzał 
Krzysztofa Kowalika wybił z linii 
bramkowej Piechniak, natomiast 
dziesięć minut później strzał Mar
cina Zawady w dobrym stylu obro
nił Nalepa. Końcówka spotkania 
była bardzo nerwowa i źadnej z 
drużyn nie udalo się już przepro
wadzić skutecznej akcji. 

- Był to mecz walki. Zespół zapre
zentował się z bardzo dobrej stro
ny i wszyscy zasłuźyli na słowa uz
nania. Cieszy mnie także dobra 
postawa młodych zawodników. W 
sytuacji , gdy graliśmy w dziesiątkę 
remis uważam za korzystny rezul
tat - powiedział po spotkaniu 
Czesław Palik. 

IARKA! 

niki meczów i tabela II ligi 
Korona Kielce - Śląsk 

__ n,.J~ .. , 0:0 .• Polar Wrocław -
Ostrowiec 1:0 (0:0), An
Ignasiak 52. • Jeziorak 
- Stal Stalowa Wola 0:0. • 
Tarnobrzeg - Polonia By-

(0:0), Janusz Hynowski 
Krzemiński 87. • GKS 

_ 1:0W',r.. - KS Myszków 1:0 
Grzegorz Oberaj 78. Żółte 
Bosowski (GKS), Szłapa 

.VS7k,ńuJ\ Widzów 2000. • Włók
- GKS Bełchatów 

kartki: Tumas, Sosna, 
Kożuchowski (Włók

Konkiewicz, Kal-
(GKS). Widzów 2500. • 
Kraków - Hetman Za-

1:0 (0:0), Paweł Nowak 61-
kartki: Tach, Wasilewski (Hu
Wasilitczyk (Hetman). Wi
BOO . • Ceramika Opoczno -
Opole 2:0 (0:0), Arkadiusz 

Bilski 48, Marcin Majewski 59. 
Żółte kartki : Kupiec, Wilk (Cerami
ka), Berliński, Złotek (Odra). Wi
dzów 1000 . • Raków Częstocho
wa - Górnik Łęczna 0:1 (0:1), 
Sławomir Nazaruk 23. Żółte kartki: 
Dziedzic, Bojarski, Konieczko 
(Raków), Bugała, Ożóg (Górnik). 
Widzów 900 . • Świt Nowy Dwór 
Maz. - Lechia/Polonia Gdańsk 
0:1 (0:1), Andrzej Golecki 32. 
Żółte kartki: Łachacz (Świt). Czer
wona: Michał Łachacz (72, Świt, 
dwie żółte). Widzów 700. • Grun
wald Ruda Śląska - Aluminium 
Konin 2:0 (0:0), Janusz Bodzioch 
62, Mirosław Bąk 71. Żółta kartka: 
Lisewski (Aluminium). Widzów 
1500 . • KP Odra Szczecin - RKS 
Fameg Radomsko o:o.lółta kar
tka: Kondraszuk (Radomsko). Wi
dzów 700. 

Ceramika Opoczno 1 3 1-0-0 2:0 
Grunwald Ruda Śląska 1 3 1-0-0 2:0 
Siarka Tarnobrzeg 1 3 1-0-0 2:0 
GKS Katowice 1 3 1-o-() 1:0 
Gómik lęczna 1 3 1-0-0 1:0 
Hutnik Kraków 1 3 1-0-0 1:0 
leChia/Polonia Gdańsk 1 3 1-0-0 1:0 
POlar Wrocław 1 3 1-0-0 1:0 
FAMEG Radomsko 1 1 0-1-0 0:0 
GKS Bełchatów 1 1 0-1-() 0:0 
Jeziorak lława 1 1 0-1-() 0:0 
Korona Kielce 1 1 0-1-() 0:0 
Odra Szczecin 1 1 0-1-() 0:0 
Stal Stalowa Wola 1 1 0-1-() 0:0 
Śląsk Wrocław 1 1 0-1-() 0:0 
WłÓkniarz Kietrz 1 1 0-1-() 0:0 
. Hetman Zamość 1 O 0-0-1 0:1 
KS Myszków 1 O 0-0-1 0:1 
KSZO Ostrowiec 1 O 0-0-1 0:1 
Raków Częstochowa 1 O 0-0-1 0:1 
Świt Nowy Dwór 1 O 0-0-1 0:1 
Aluminium Konin 1 O 0-0-1 0:2 
POlonia Bytom 1 O 0-0-1 0:2 
Odra Opole 1 O 0-0-1 0:2 
następnej kolejce: KSZO - Grunwald, Polonia - Korona, Stal - Kato-

Aluminium - Siarka. IPK! 

SPORT KRZYSKI STRONA 7 

* Błękitni pokonali zespół piotrkowskiej "okręgówki" 
* Exodus piłkarzy Spartakusa do Jędrzejowa * Hetman testuje Ślązaka 

r 
Przygotowujące się do nowe

go sezonu zespoły piłkarskie 
prezentują coraz lepszą fonnę, 
choć w żadnym jeszcze nie ma 
ustabilizowanych składów. Cie
kawy mecz rozegrał naszjedyny 
trzecioligowiec - Błękitni Kielce. 
Kielczanie gładko ograli benia
minka piotrkowskiej "okręgów
ki" - Heko Czennno. W ślad za 
trenerem Markiem ParzyszIdem 
do Naprzodu Jędrzejów 
przeszło czterech graczy Spar
takusa Daleszyce. 

• Błękitni Kielce - Heko Czenn
no 7:0 (4:0), Lipski 2, Kiełb 2, 
Gołąbek, Stępniewski, Kukuła . 
Błękitni : Styczyński - Cieciura, 

Wołoszyn, Cieślikowski - Kozak -
Gołąbek, Stępniewski, Kubiec, 
T rela - Lipski, Kiełb oraz Sroka, Ja
naszek, Miłczarek, Łoszek, P. Ku
kuła . 
Błękitni w sobotę mieli rozegrać 

sparing ze Spartakusem Daleszy
ce, ale drużyna ta nie była w stanie 
skompletować składu . Kielczanie 
spotkali się więc z beniaminkiem 
piotrkowskiej .okręgówki" Heko 
Czermno. Od początku meczu go
spodarze mieli zdecydowaną 
przewagę i przy lepszej skutecz
ności mogli się nawet pokusić o 
dwucyfrowe zwycięstwo. W druży
nie Marka Majki korzystnie zapre
zentowali się testowani od kilku 
dni zawodnicy - Krzysztof Kiełb z 
Gómika Zabrze, Robert Cieciura z 

KSZO Ostrowiec i Michał Kubiec, 
w poprzednim sezonie wystę

pujący w Pogoni Staszów. Pier
wszy raz po kontuzji zagrał Piotr 
Woloszyn, który z konieczności 
wystąpił na stoperze. 

- Przeprowadziliśmy w tym me
czu sporo szybkich akcji i mogli
śmy wygrać znacznie wyżej . Trze
ba jednak przyznać, te rywal nie 
zmusił nas do większego wysiłku. 
Spotkanie to było dla nas dobrym 
strzeleckim treningiem - powie
dział Paweł Kozak, zawodnik 
Błękitnych. 
• Naprzód Jędrzejów - Raków II 
Częstochowa 2:1 (0:0), Wojcie
chowski , Woźnica. 

Naprzód: Szczygieł - Putowski, 
Bąk, Dróżdż - Detka - Wójcicki, 
Dudek, Stołarczyk. Skalski, Woż

nica, Wojciechowski oraz Rybiń
ski, Kośmider, Czamecki, Klisze
wski,~~owski,Sk~,~ 

ński. 
Rezerwy drugoligowego Rako

wa okazały się dość wyma
gającym przeciwnikiem, ale ję
drzejowianie posiadali wyraźną 
przewagę . Podopieczni trenera 
Marka Parzyszka wypracowali 
mnóstwo sytuacji podbramko
wych, brakowało jednak skutecz
ności, bo zwycięstwo mogło być 
znacznie wyższe. 

• Hetman WIoszczowa - Ruch 
Skarżysko 2:0 (0:0), Kosowski , 
Luzar. 

Hetman: Sobański - Staniec, 
Ptak, Korpus - Stocki - Wolski, 
Maj, Grabarski, Rak - Skiba, Sy
kuła oraz Winckowicz, Kosowski, 
Jarząb, Kozieł. 

Hetman byt zespołem zdecydo
wanie lepszym, ale grał ospale i 
nie potrafił wykorzystać sytuacji 
podbramkowych. Dobrze zapre
zentował się testowany w Hetma
nie Adam Maj, grający w ubiegłym 
sezonie w trzecioligowym Rozwo
ju Katowice. 

• Granat Skarżysko - Alit Oża·
rów 2:2 (0:2), Nowak 73, Karaś 87 
- Kanarski 5, Sejdziński 30. 

Granat Kępa - Bąk, Siudek, Ry
bicki, Snopek - Pacek, Choluj, 
Wroński, Nowak - Winiarski, Ru
binkiewicz oraz Dudek, Stanisze
wski i Karaś. 

Granat, którego szkoleniowiec z 
braku wmxx:nień pn)buje własną 
młodzież, pokazał, te nie traci cza
su na zgrupowaniu d0chodzenio
wym. Udanie pokazał się wprowa
dzony po przerwie junior Stanisze
wski, a nieco słabiej wypadł tym 
razem jego rówieśnik Wroński. 
Ten drugi piłkarz ma jut za sobą 
występy w łłI-ligowym gronie. Mie
jscowi przypłacili słabą skutecz
ność w pierwszej połowie dwoma 
straconymi golami. Obie bramki 
obcią1ają konto ich defensorów. 
Ambitnej postawie w ostatnich kil
kunastu minutach meczu za
wdzięcza Granat wywalczenie ko-

ńcowego remisu. Najpierw Nowak 
uwieńczył solową akcję kapital
nym strzałem z 16 metrów, a na
stępnie Karaś wykorzystał kolosa
lne zamieszanie przed bramką Ali
tu. 

• Nida Pińczów - Naprzód Jt
drzejów 3:3 (2:0), Chlewidó 2, 
Ciekaiski - Kliszewski, Osiński, 
Stołarczyk. 

Nida: Baran - Kudełka, Szpiega, 
Madej - GIuc - Radwański, Ciekal
ski, Chrobot, Lniany - Chlewicki, 
Luty oraz Rechowicz, Lach, Mika, 
SoboIewski, Dulęba. 

Naprzód: Szczygieł - Kośmider, 
Dudek, Bąk, Dróżdż - Detka, 
Ziółkowski, Skalski, Czarnecki, 
Wójcicki, Woźnica oraz RybińsId, 
Osiński, Wojciechowski, Klisze
wski, Putowaki, StoIarczyk. 

• Spartakus Oaleszyce - LZS 
Kajetanów 10:0 (4:0). 

• Nowiny - Szydłowianka 
Szydłowiec 3:0 (2:0). 

• Kolbuszowianka KoIbuszo
wa - Czarni Połaniec 1:0 (0:0). 

Czami: ChoIowiński - Dobrasie
wicz, Węgrzyn, Kula, Mikada, Kici
ński, Cyganowski, MIynarczyt(, 
Kolasa, M. Janowski,lywiec oraz 
Ołejamik, GazdedO, K. Janowski, 
Maj, Heromski, Kaczmarczyk, Si
powicz. 

• Alit Ożarów - Marol Jac:entów 
6:1 (3:1). 

• Alit Ożarów - Powiślanka Lip-
sko 6:0 (2:0). Imir, dor, G8I 

Pilkarska gielda Iranslerowa 
KLUB PRZYCHODZĄ ODCHODZĄ ZAlNTERESOWANIE 

Trener Marek Kostnewa (Stomil Olsztyn), 

BŁĘKITNI Trener Marek Majka, Paweł Kozak Rafał Slefański (powrót do Korony), WM!SIaw Robert Cieciura (KSZO Ostrowiec). Krzysztof 

Kielce (Korona Kielce) Bartkowski (zakończył kańerę), Artur Kiełb (Górnik Zabrze), Michał Kubiec (Pogoń 
Łuszczyński (szuka klubu), Łukasz Staszów) 
Giennasiński (Stomil Olsztyn?) 

Dominik Narqczyk (AZS AWF warszawa), 
Jacek Procki (Radomiak Radom ?), Jacek Marcin Skóra (proch Pionki), Marcin BrodedU MG MZKS Bartosz MoIenda (SM S Wrocław) Gogacz (Roi Mot Video CiepieIów ?), Edward (Beniaminek Radom), Krzysztof NapiMowski Kozienice Minda, Sylwester Sokół, Grzegorz 
Gawry jolek, Wojciech Pawłowski (szukają (Mazovia M"1ńsk Mazowiedó) 

klubu). 

Krzysztof Petrytwwski (Wawel Kraków), Jan 

T Ł O K I Roc:łledó (Alit Cementownia ruarów), Tomasz 

Gorzyce Janusz Gierach (drugi trener) Bogusław Pacanowski (KSZO Ostrowiec) Szmuc (Kamax Kańczuga), Paweł PachoIczak 
(Wisła Sandomierz), Jerzy Mazur (Sparta 
Owikozy) 

Trener Antoni Hermanowicz (Granat 
AUT Skarżysko), Dańusz ZJ6Ikowski (powrót do Krystian Kanarski (KSZO Ostrowiec), Artur - Hetmana Zamość), Jan Rochecki (lloki 

Pętka (SMS Sanok) otar6w Gorzyce), Tomasz Siczek (KSZO Ostrowiec). 
Dańusz Sajdak (szuka klubu) 

SPARTAKUS Robert Bąk (Naprzód Jędrzejów), Łukasz 

Daleszyce - Bujak. Andrzej Dec (powrót do Korony Kielce), -
Dam&an Gil (Nowiny). 

NAPRZÓD Edward Detka, Robert Bąk. Paweł Marek Byrski (Pogoń Miechów), Andrzej 

Jtdrzejów Drótdt (Spartakus Daleszyce) Fendrych (nie wznowi treningów), Grzegorz SIawoow Skalski (Granat Skarżysko) 
Łapot (Nida f>IItczbN) 

Gnegorz Sylwia (Granat Skarżysko), Dariusz 

HETMAN Trener Piotr Kuszłyk (Granat Jarosław Ltgowiak. Grzegorz SIupedti Ptak, Grzegorz Muszyński (powrót z Bucori 

Włoszc:zowa Skanysko) (powrót do BeIchatowa). AlU Gm!si BUkowa), Mariusz Stanec (8uooYia), Adam Maj 
(powrót do Radomska) (Rozwój Katowice), Krzysztof Stoc:ki (BIękiIni 

Kielce) 

GRANAT 
Trener Antoni Hermanowicz (z Afrtu Jacek Przybycień (zakończył karierę), 

Skarżysko 
Ot3rÓW), Maran Jastrząb (wrócił z 

Grzegorz Sylwia (Hetman WIoszczowa) -
wypotyczenie z Orląt Dęblm?) 

NIDA Trener WIadysIaw Mróz Robert Madeja (wyjazd do USA), Paweł 
Grzegorz Łapot (Naprzód Jędrzsjów) 

Pińczów Tobota (Blękitni Kielce), Krzysztof DZ1ubeI (?) 

POGOŃ Marek Mierzwa (Nowiny), Tomasz Drozd, 
Sławomir Adamus, Andrzej Kasiak (Stal Stalowa 

Stanów - MitosIaw Dudajek (szukają klubu), Dariusz 
Wola), Tomasz Bębacz (BIękitni Kielce) Dziobek (BIękitni Kielce?) 

Maaej ChoIow1ński. Jacek I 

CZARNI 
Cyganowski (ze Stali Mielec), Noc-beń Trenet" Janusz Konefał, Gnegorz Byr1ca 

Połaniec 
tywiec (z WlSanu Skopanie), Bogdan zakończył karierę, pracuje jako trener w Słali -
Węgrzyn (Team Przedaw), trener Nowa Dęba 
Marek ChamieIec 

Krzysztof Mądzik, Maciej Mądzik Marcin, Piotr Gil, Artur Szczepaniak (KonIna 

NOWłNY 
(Piast Chęciny), Ireneusz Pietrzykowski 

SławonW WOjtasiński (szuka klubu) Kielce), Hubert BiaIosukna (Orlęta Kielce), Damian 
(Unia Sędzisz6w) , Marek Mierzwa Gil (Spartakus Daleszyce), Paweł Szymański 
(Pogoń Stasz6w) (Górnik M"tedzianł(a) 
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Dwie metody 

nili uczestnikom ponoć dużo gor
sze warunki. Nie było klasycznej 
wioski uniwersjadowej. Mało tego, 
przed każdym hotelem stał straż
nik i sportowcy przeciwnych płci 
nie mieli z sobą kontaktu. 

Studenci mają się edukować, a 
nie koedukować? 

Pomyłka kapitana 

Podczas spotkania piłkarzy 
Siarki z Zarządem Miasta Tarno
brzega kapitan drużyny Roman 
Żuchnik przy przedstawianiu ze
spo/u pomylił Jacka Kurantego z 
Januszem Hynowskim, choć 

obaj w ogóle są do siebie niepo
dobni.~ 

- Do czego to podobne? - za
stanawiali się pomyleni. 

Przystojniak 

Na kieleckim osiedlu Barwinek, 
kilka dni przed inauguracją sezo
nu, zauważyliśmy kierownika dru
żyny piłkarzy kieleckiej Korony 
Pawła Wolickiego, jak maszero
wał do domu objuczony siatkami z 
zakupami. Doszliśmy do wniosku, 
że pan Paweł stawia na siłowo
kondycyjno-gastronomiczne przy
gotowania do sezonu - najpierw 
ciężary, potem solidny schabowy. 
W tym samym czasie, nieopodal 
widzieliśmy trenera piłki ręcznej 

Stanisława Hojdę , który też wra
cał z porannych zakupów, ale 
dzierżył w dłoni tylko ... gazetę i 
najwyrażniej będzie stawiał na 
"prasowe" przygotowania do se
zonu. 

Fot. Dawid Lukasik 
Tak piłkarze Korony Kielce uczcili zwycięstwo swojego bramkarza Krzysztofa Pyskatego w klasyfikacji 

"Piłkarz Echa" za poprzedni sezon. Panu Krzyśkowi życzymy w bieżących rozgrywkach równie wyso
kich lotów. 

Trener piłkarzy Siarki Jacek Zie
liński to facet przystojny. Jak ktoś 
ma wątpliwości , niech zapyta o 
zdanie sekretarza Zarządu Miasta 
Tarnobrzega Bogusławę Boyen, 
która publicznie przyznała się do 
tego, że kiedyś kobiety w Tarno
brzegu zerkały na byłego trenera 
Siarki Jana Złomańczuka i piłka-

Widocznie pan Staszek uważa, 
że prasa to potęga. 

Lanie wody 

Organizatorzy musieli przełożyć 
środowe finały piłkarskiej ligi firm 
odbywającej się w Kielcach z po
wodu burzy, która przeszła nad bo
iskiem na Helenówku. Co cieka
we, tuż przed ulewą na boisku po-

jawił się przedstawiciel drużyny 
Wodociągi. 
Miał ciąg do lania wody? 

Dyscyplina u podstaw 

Od wprowadzania ostrej dyscyp~ 
liny rozpoczął swą pracę w druży
nie piłkarzy Granatu Skarżysko 
trener Antoni Hermanowicz, a 
pierwszym dostało się bramka
rzom. Podczas sparingu z 
Szydłowianką pan Antoni odesłał 

Fot. Slawomir StachlIra 
Zawodniczka Akweduktu Kielce Katarzyna Zaraś ma zamiar treno

wać .. kwadrathlon"; bieg, pływanie,jazda na rowerze ... wychowanie 
córki? 

Bohaterem sobotniego meczu 
drugoligowych piłkarzy Siarki Tar
nobrzeg z Polonią Bytom był bram
karz Robert Dziuba, który bronił pe
wnie, a w 66 minucie gry przy stanie 
0:0 wyszedł obronną ręką z wyda
wałoby się beznadziejnej sytuacji. 
Po meczu zbierał liczne gratulacje. 

Jest wychowankiem Pogoni Sie
dlce. Na jego talencie poznali się 
działacze pierwszoligowego ŁKS 
Łódt, gdzie był przez cztery lata. 

- Broniłem rzadko. Byłem rezer
wowym, nie uważam jednak tego 
czasu za stracony. Wiele się na
uczyłem. Wtedy też trafiłem do 
szerokiej kadry reprezentacji olim
pijskiej - wspomina Dziuba. 

Wiecznym rezerwowym w ŁKS 
nie chciaJ jednak być. OtrzymaJ 
ofertę gry w Orlętach Łuków i sko
rzystaJ z niej. - Łuków jest blisko 
Siedlec i mojego domu, gdzie mie
szka tona Grażyna z ośmioletnią 

do szatni golkipera młodego poko
lenia, który nie chciał pełnić roli sę
dziego z-chorągiewką. By mieć ko
goś w odwodzie, trener wysłał po 
broniącego do przerwy weterana 
skarżyskiej drużyny. Ten jednak 
przybyć nie mógł, bo ... już się 

przebrał . Jeśli wziąć pod uwagę, 
że bramkarz numer jeden z po
przedniego sezonu nie trenuje i 
ponoć wybiera się na wczasy, 
wprowadzenie w drużynie dyscyp
liny wydaje się na Rejowie nie
zbędne.' 
Piłkarze będą na wczasach, 

ale w tych rejowskich lasach. 

Wielka budowa 

Duże zmiany zaszły w sekcji piłki 
ręcznej koneckiego MKS. W po
równaniu do poprzedniego sezo
nu zmieniło się niemal wszystko. 
Jest nowy trener, są nowi zawod
nicy, a nawet wprawdzie nie nowa, 
ale znacznie odmieniona ... hala. 
Nowy trener Andrzej Tłuczyński 
musi budować zespół praktycznie 
od podstaw. 
Jeśli klub zaczyna przypomi

nać plac budowy, przydałby się 
jakiś inżynier Karwowski. .. 

Uliczkę znam 

w Barcelonie ... 

Młodzi piłkarze radomskiego Be
niaminka, jadący na turniej z okazji 
100-lecia FC Barcelona, w czasie 
podróży przeżyli chwiłe grozy. Naj
pierw we Włoszech w autokarze 
pękły dwie opony i w oczekiwaniu 
na pomoc noc przyszło spędzić im 
pod gołym niebem. Później - na 40 
kilometrów przed Barceloną - za
palii się silnik autokaru i w pośpie
chu musieli się ewakuować z poja
zdu. Przez le wszystkie perypetie 
podopieczni trenerów Bolesława 
Strzemińskiego i Arkadiusza 
Skoniecznego spóźnili się na 
inauguracyjne mecze, ale później 
grali jak natchnieni. Wygrali lumiej 
w grupie juniorów i zajęli drugie 
miejsce wśród juniorów młod
szych. 

Po kłopotach komunikacyj
nych opanowali do perfekcji 
"wypuszczanie w uliczkę". 

córeczką Klaudią. Często byliśmy 
więc razem. Kiedy otrzymałem 
propozycję z Siarki, nie wahałem 
się ani chwili. Dobrze postąpiłem, 
bo w Tamobrzegu jest świetna at
mosfera i dobry zespół. Jestem tu 
dopiero od roku, a jut związałem 
się z Siarką. Dokucza mi jednak 
ciągła tęsknota za najbliższymi. 
Kiedy tylko czas na to pozwala, 
staram się jechać do domu - mówi 
Robert. 

StachlIra 
- Przybij "piątkę"! Nie zostałeś trenerem w Iskrze, to ja zostałem w 

Końskich i wszystko ... zostało w rodzinie - zdaje się mówić Andrzej 
Tłuczyński (nr 19) do swojego brata Zbigniewa (pierwszy z lewej). 

Bez kontaktów 

Jak wieść niesie, niezbyt zado
woleni powrócili do kraju polscy 
siatkarze uczestniczący w 20. Let
niej Uniwersjadzie na Majorce. W 
porównaniu do poprzednich tego 
typu imprez organizatorzy zapew-

Golkiper Siarki jest zodiakalnym 
Lwem, lubi dobrze zjeść, a już naj
bardziej smakuje mu bigos ugoto
wany przez mamę. W wolnych 
chwilach lubi pooglądać telewizję, 
preferuje filmy sensacyjne i kome
die. Jego ,.konikiem" jest historia, 
którą interesuje się od wielu lat. 
Nie myśli jeszcze o zakończeniu 
kariery, ma bowiem dopiero 30 lat. 

Piotr SZPAK 

rza Cezarego Kucharskiego, a 
teraz patrzą na Jacka Zielińskie
go. 

... który może zaśpiewać "A se
zon taki znojny, najważniejsze, 
że jestem przystojny". 

IPK, EVA, mir, G.B., mon, PISZI 

Ce-zarego 

Ruszkowskiego 
kapitana piłkarskiej dru· 

żyny Korony Kielce, trene· 
ra juniorów młodszych 
Korony. 

1. Wiek: - 31 lat. 
2. Znak zodiaku: - Strze

lec. 
3. Pseudonim: - Mam 

dwa, "Matka" i .Łysy", oba 
są sympatyczne. 
4. Stan cywilny: - Żonaty, 

imię żony Anna. 
5. Zawód: - Nauczyciel. 
6. Smochód: - "Fiat cin· 

quecento 700'. 
7. Ulubiona potrawa: . 

Kurczak w grzybach, które· 
go sam przyrządzam. 

8. Ulubiony napój: - Piwo 
.żywiec". . 

9. Ulubiona muzyka: . 
Pop. 

10. Ulubiony film: - .Nie· 
moralna propozycja" z Ro
bertem Redfordem. 

11. Hobby: - Gotowanie. 
12. Sposób spędzania 

wolnego czasu: - W domu 
z żoną. 

13. Największy zarobek:· 
Premia za awans do II ligi w 
1997 r. 
14. Największy sukces: . 

To, że spotkałem moją żonę· 
15. Najwięcej zawdzię' 

czam: - Rodzicom i żonie . 
16. Najbardziej żałuję: . 

Że nie urodziłem się co naj· 
mniej 10 lat później, bo teraz 
łatwiej trafić do ekstraklasy. 

17. Największa porażka:' 
Nie mam. 
18. Najważniejsze jest 

dla mnie: - Abym mógł za· 
wsze spojrzeć w lustro i po
wiedzieć, że wszystko zro
biłem jak należy. 

19. Chciałbym zobaczyć: 
- Chciałbym kiedyś udać się 
na wycieczkę dookoła świa
ta. 

20. Imponuje mi: - Spra
wiedliwość wobec siebie i 
innych. 
21. Plany I marzenia: . 
Zbudować dom, itd. 
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- Zakładam, że Korona nie zatra
ci swego charakteru. Znana była z 
tego, że gra ambitnie, dynamicz
nie, nie odpuszcza w żadnym me
czu. Chciałbym, aby po zmianach, 
. I zaszły w drużynie, ten chara
kter pozostał. 

Włodzimierz Gąs ior, 

Fot. Jarosław Cuch 

- Po pierwszej rundzie okaże się, 
czy w tym składzie KSZO może się 
włączyć do walki o wyższe cele, 
czy będzie się musiał zadowolić 
miejscem w środku tabeli . 

Jacek Zieliński, 
trener Siarki 
Tarnobrzeg: 

Fot. Piotr Dziewic 

- Celem będzie utrzymanie się w 
drugiej lidze. Jeśli się uda grać 
SPOkojnie w środkowej części ta
~Ii, to będzie dobrze. Zdaję sobie 
Jednak sprawę z tego, że ten se
zon będzie bardzo ciężki i mogą z 
tego wynikać różne problemy. 

Czesław Palik, trener 
Stali Stalowa Wola: 

- Do piłki trzeba mieć charakter, 
umleć pokonywać trudności. Tre
nera ł zaWodników łączy wspólna 
OdPOWiedzialnoŚĆ za wynik. Dlate
go jestem zwolennikiem świado
mbędej dYktatury. Czy to zawodnikowi 
. Złe się podobać, ezy nie, powi

nien wykonywać moje polecenia. 

II LIGA, sezon 1999/2000, jesień 

W II lidze grają cztery zespoły z naszego regionu: Korona Kielce, 
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski , Siarka Tarnobrzeg i Stal Stalowa Wola , 

NAJWIt;KSZA LIGA SWIATA 

Decyzją Polskiego Związku 
Piłki Nożnej nasza druga liga 
piłkarska będzie w sezonie 
1999/2000 największą, prawdo
podobnie, ligą świata. Nawet 
naj bogatsze federacje piłkar
skie nie pozwalają sobie na taki 
luksus, aby na zapleczu ekstra
klasy mieć aż 24-zespołową 
"kobyłę" w jednej grupie. Tal5ie 
rozwiązanie jest wprawdzie wa
riantem przejściowym, bo od 
rozgrywek 2000/2001 II liga bę
dzie liczyć 20 zespołów, ale roz
poczęty w sobotę sezon może 

zrujnować budżety gorzej 
przygotowanych finansowo 
klubów. Przykładowo Lechia 
Polonia Gdańsk pokona w tym 
sezonie autokarem ponad ... 21 
tysięcy kilometrów, czyli 
połowę długości równika. Na 
wiele meczów drużyny będą 
musiały jechać dzień wcześ
niej, a więc dojdą koszty nocle
gów. Nie mówiąc już o tym, że 
czołowe zespoły będą musiały 
płacić zawodnikom premie za 
większą liczbę wygranych me
czów. 

isla • I ... 
Wisła , a kto za nią? - to pytanie 

zadają sobie kibice przed sezo
nem 1999/2000 w ekstraklasie 
piłkarskiej , jakby z góry przydzie
lając palmę pierwszeństwa naj
bogatszemu od jakiegoś czasu 
klubowi w naszym kraju. I przed 
rozpoczętymi w piątek rozgrywka
mi działacze .Białej Gwiazdy· nie 
zasypiali gruszek w popiele, 

wzmacniając, choć nieznacznie i 
tak zdecydowanie naj mocniejszy 
zespół w lidze (przyszli Mariusz 
Jop z KSZO Ostrowiec, NigeryJ
czyk Kelechi Ikenacho i bramkarz 
Adam Piekutowski). tycie lubi jed
nak płatać niespodzianki i kto wie, 
ezy nie pojawi się krakowianom ja
kiś godny rywal... Oby, bo będzie 
ciekaWiej. 

Będzie to też jeden z najdłuż
szych sezonów - runda jesienna 
zaczęła się 17 lipca, a zakończy 
się 13 listopada. Drużyny, które 
nie dysponują kadrą 18-20 za
wodników na skutek kontuzji i kar
tek będą kończyły sezon JUniora
mI. 

Nasz region jest w tym sezonie 
reprezentowany przez cztery ze
społy. O jedno z dwóch premiowa
nych awansem do ekstraklasy 
miejsc, obok Śląska Wrocław, 
GKS Bełchatów, Górnika Łęczna i 
Ceramiki Opoczno, poWinien .bić 

Tradycyjnie do walki o .pudło· 
powinny się włączyć stołeczna 
Legia Daewoo i łódzki Widzew. W 
tym pierwszym zespole nie zaszły 
praktycznie żadne zmiany, ubył 
jedynie Piotr Mosór do Petro 
Płock. 
Łodzianie pozyskali m.in. Rafała 

Pawlaka z Łódzkiego Klubu Spor
towego, Macieja Stolarezyka z Po-

się· KSZO Ostrowiec, który jest 
prowadzony przez byłego trenera 
kieleckiej Korony, nazywanego 
speCjalistą od awansów Włodzi
mierza Gąsiora. Na pierwszą szó
stkę tabeli stać także pilkarzy Stali 
Stalowa Wola, których objąl także 
były szkoleniowiec m .in. Korony 
Czeslaw Palik. Wielką niewia
domą będzie Korona, która prze
żyla i przeżywa chyba największe 
spośród drugoligowych zespołów 
kadrowe .trzęsienie ziemi·. Atuta
mi ż6łto-czerwonych pod wodzą 
Stanisława Gielarka (w ubiegłym 

FoL Grugorz RtmtaJisłi 

sezonie trenera zespołu ze Stalo
wej Woli) będą młodość i - jak zwy
kle - ambicja. Obronić się przed 
spadkiem z ligi (co czeka osiem 
zespołów) będzie niezwykle trud
no. Trudno także orzec, na co stać 
beniaminka Siarkę Tarnobrzeg. 
Team trenera Jacka Zielińskiego 
specjalnie się nie wzmocnił, ale i 
tak w swoim składzie ma kilku za
wodników, którzy mogą należeć 
do najlepszych w drugiej lidze. 
Wydaje się jednak, że tamobrze
żan stać na utrzymanie się w tej 
klasie rozgrywkowej. 

nic? 
goni Szczecin i Bartosza Hinca z 
Bełchatowa . W czołówce jest war
szawska Polonia, która bardzo do
brze spisuje się w Pucharze Inter-
toto. . 

Jak zwykle ciekawy, młody ze
spół ma Lech Poznań , który spe
netrował świętokrzyski rynek 
piłkarski kupując na nim Pawła 
Kaczorowskiego z KSZO oraz 

Macieja Pastuszkę i Jacka Kubi
ckiego z Korony. Największy 
ruch na giełdzie spowodował 
jednak beniaminek, płockie Pe
tro (który stracił z nazwy . che
mię· ) . Płocczanie kupili kilku so
lidnych ligowców, m.in. Mosóra, 
Waldemara Adamczyka , Ja
rosława Krupskiego, Mariusza 
Nosala. 



STRONA II SKARB KIBICA 

Klub Sportowy Sekcja Futbolowa KORONA KIELCE 

Fot. Dawid Łukasik 
W górnym rzędzie od lewej: Mariusz Prokop, Sławomir Grzesik, Krzysztof Pyskaty, Cezary Ruszkowski, Przemysław Mierzwa, Przemysław 

Cichoń, Artur Lamch; w środkowym rzędzie: Stanisław Gielarek - trener, Marcin Pasionek, Ernest Heinrich, Rafał Stefański, Gabriel Salwa, 
Dariusz Janczak, Łukasz Skrzyński, Krzysztof Łętocha, Paweł Wolicki - kierownik" drużyny; w dolnym rzędzie: Robert Dziwoń - masażysta, 
Grzegorz Zawadzki, Rajmund Kula, Arkadiusz Rumas, Dariusz Kozubek, Łukasz Bujak, Szymon Ubożak. 

Adres: Kielce, ul. Szczepaniaka 
29, tel. (41) 362-19-05. Stadion ta
mże ; pojemność - 10.000. Rok 
założenia - 1973. Barwy - żółto
czerwone. Prezes klubu - Artur Ja
godziński, wiceprezesi - Bogdan 
Wtulich, Marek Michniak, Jan Ku
bik; kierownik drużyny - Paweł 

Wolicki, lekarz - Robert Jasak, ma
sażysta - Robert Dziwoń . Trener
STANISŁAW GIELAREK. Ceny bi
letów na rundę jesienną: 10 zł, kry
ta trybuna 15 zł. 

Bramkarze 
Krzysztof Pyskaty - 25, 180, 

Igloopol Dębica; Przemysław 
Mierzwa - 21, 182, wychowanek; 

Robert Latała - 19, 181, wycho
wanek; Dariusz Boroń - 20, 185, 
wychowanek. 
Obrońcy 
Sławomir Grzesik - 29, 175, 

ŁKS Łagów; Ernest Heinrich - 27, 
178, wychowanek; Krzysztof 
Łętocha - 35, 185, Stal Mielec; 
Marcin Pasionek - 22, 185, Wisła 
Kraków; Cezary Ruszkowski -
31, 175, Broń Radom; Grzegorz 
Sitnicki - 23, 182, Orlęta Łuków; 
Rafał Stefański - 27,174, wycho
wanek. 
. Pomocnicy i napastnicy 
Łukasz Bujak - 22, 178, wycho

wanek; Dariusz Janczak - 27, 

186, ŁKS Łódż; Rajmund Kula -
17, 184, wychowanek; Tomasz 
Pietrasiński - 27,164, Star Stara
chowice; Arkadiusz Rumas - 23, 
183, wychowanek; Przemysław 
Cichoń - 21, 174, wychowanek; 
Gabriel Salwa - 21, 176, wycho
wanek; Grzegorz Zawadzki - 22, 
185, Radomiak Radom; Łukasz 
Skrzyński - 21, 186, Wisła Kra
ków; Mariusz Prokop - 31 , 183, 
Avia Świdnik; Szymon Ubożak -
18,172,wychowanek. 

Ubyli: Maciej Pastuszka (do Le
cha Poznań), Piotr Gil (do Nowin), 
Paweł Kozak (do Błękitnych Kiel
ce), Jarosław Pacoń (wyjechał do 

USA), Krzysztof Złotek (Odra 
Opole), Tomasz Trestka (do Hutni
ka Kraków), Dariusz Gawlik (zako
ńczył karierę) . 

Przybyli: Przemysław Mierzwa 
(wrócił z wypożyczenia w Sparta
kusie Daleszyce), Marcin Pasio
nek (KSZO Ostrowiec), Krzysztof 
Łętocha (Sandecja Nowy Sącz), 
Łukasz Bujak (wrócił z wypoży
czenia do Spartakusa), Łukasz 
Skrzyński (Wisła Kraków), Ma
riusz Prokop (Avia Świdnik) , Grze
gorz Zawadzki (w trakcie załatwia
nia z Radomiaka Radom), Raj
mund Kula (powrót ze SMS z Kra-
kowa). . 

Fot. Maria1l Kahlża 
W górnym rzędzie od lewej: Damian Kot, Marek Graba, Dariusz Pietrasiak, Rafał Lasocki, Marek Misiewicz, Marcin Wróbel, Marcin 

Kaczorowski, Tadeusz Krawiec, Rafał Maj. W środkowym rzędzie od lewej: trener Włodzimierz Gąsior, kierownik drużyny Marek Młodnicki, 
Janusz Dziewięcki, Tomasz Dymanowski, Janusz Jojko, Paweł Kapsa, Piotr Stokowiec, masażyści Stefan Sulik i Krzysztof Karcz. W dolnym 
rzędzie od lewej: Krzysztof Podlasek, Bogdan Pikuta, Bogusław Pacanowski, Daniel Grębowski, Rafał Wójcik, Tomasz Siczek, Tomasz 
Żelazowski, Mirosław Budka. 

Adres : Ostrowiec Świętokrzy
ski , ul. Świętokrzyska 11, tel. 
265-21-70, 263-65-47. Stadion 
tamże, pojemność - 10 tys. Rok 
założenia -1929. Barwy - poma
rańczowo-czarne . Prezes - Ma
rian Strzelecki. Wiceprezesi -
Waldemar Paluch, Andrzej Ko
zieł. Kierownik organizacyjny -
Zbigniew Grombka. Kierownik 
drużyny - Marek Młodnicki. Ma
sażyści - Krzysztof Karcz, Ste
fan Sulik. Trener - WŁODZI
MIERZ GĄSIOR. Ceny biletów: 
krzesełka 15 zł , normalne 12 zł, 
ulgowe 8 zł ; karnety - krzesełka 
140 zł , normalne 110 zł , ulgowe 
70 zł . 

Bramkarze: Janusz Jojko - 39, 
183, GKS Chorzowianka; Tomasz 
Dymanowski - 26, 186, wychowa
nek; Paweł Kapsa - 17, 186, wy
chowanek. 
Obrońcy: Piotr Stokowiec - 27, 

183, Orlęta Kielce; Marek Misie
wicz-19, 184, Tomasovia TL; Ra
fał Lasocki - 25, 182, wychowa
nek; Marcin Kaczorowski - 22, 
184, Pogoń Zduńska Wola; Ja
nusz Dziewięcki - 20, 184, wy
chowanek; Dariusz Pietrasiak -
19, 186, Cukrownik Włostów. 

Pomocnicy i napastnicy 
Marek Graba - 35, 182, Granat 

Skarżysko; Mirosław Budka - 27, 
183, Górnik Łęczna ; Marcin Wró-

bel - 24, 180, wychowanek; Da
mian Kot - 26,177, Odra Opole; 
Tadeusz Krawiec - 25, 190, Stal 
Stalowa Wola; Tomasz Siczek -
22, 176, Gwarek Zabrze; Robert 
Donoch - 20, 178, wychowanek; 
Rafał Maj -19, 173, wychowanek; 
Bogusław Pacanowski - 28, 
178, Technik Ropczyce; Tomasz 
Żelazowski - 25, 171, OKS Opa
tów; Daniel Grębowski - 19, 176, 
Stal Rzeszów; Rafał Wójcik - 21 , 
178, Wisła Kraków; Krzysztof 
Podlasek - 27, 174, Wisłoka Dę
bica. 

Przybyli : Krzysztof Podlasek 
(Stal Stalowa Wola), Bogusław 
Pacanowski (Tłoki Gorzyce), To-

masz Siczek (Alit Ożarów), Rafał 
Wójcik (Wisła Kraków - transfer 
definitywny), Dariusz Pietrasiak, 
Rafał Maj (wychowankowie). 

Ubyli: Mariusz Jop (Wisła Kra
ków), Arkadiusz Bilski (Ceramika 
Opoczno), Paweł Kaczorowski 
(Lech Poznań), Marcin Pasionek 
(Korona Kielce), Dymitr Gumie
niak (Wołyń Łuck), Witalij Kut (Ni
wa Tarnopol), Rafał Kubiak (Wi
dzew Łódź), Wiktor Sydorenko 
(Dynamo Lwów), Janusz Świerad 
(szuka klubu), Grzegorz Klepacz 
(szuka klubu). 

W trakcie załatwiania: Bogdan 
Pikuta (Victoria Jaworzno). 

19 lipca 1999 r. 

Stanisław Gielarek 

Zachować dawny 
charakter 

Rozmowa ze Stanisławem Gie
larkiem, trenerem piłkarzy Ko
rony Kielce 

• Kielecka Korona przystąpiła 
do rozgrywek w nowym sezonie 
w poważnie zmienionym skła
dzie. Zmienił się trener i poza 
bramkarzem, praktycznie każda 
formacja zespołu. Działaczom 
Korony udało się sprowadzić ki
lku wartościowych graczy, ale 
"łatanie" ubytków jeszcze trwa i 
o wartości zespołu przekonamy 
się dopiero po pierwszych me
czach. Panie trenerze, obecny 
sezon w II lidze wydaje się 

szczególnie ciekawy, ale też 
trudny, zarówno dla klubu, jak i 
zawodników ... ? 

- Na pewno rozgrywki w tej lidze 
będą atrakcyjne. Przyjdzie nam 
grać z zespołami , o których nie
wiele wiadomo, a to już uatrakcyj
nia rozgrywki. Myślę , że będzie to 
ciekawe i dla kibiców, którzy będą 
mogli zobaczyć w akcji nowe dru
żyny, poznać nowych zawodni
ków. Do tej pory wszystko było .w 
jednym kotle·. I kibice, i trenerzy 
doskonale znali rywali, wiedzieli 

Włodzimierz Gąsior 

czego od nich oczekiwać. Teraz 
będzie ciekawiej, ale oczywiście i 
trudniej. Długi sezon oznacza, że 
trzeba mieć sporo zawodników, a 
to z kolei sprawi, iż trzeba będzie 
sięgać po młodych, dla których bę
dzie to szansa pokazania się . 

• Kompłetowanie pańskiego 
zespołu trwało niemal do ostat· 
nich chwil, a i teraz jeszcze się 
całkowicie nie zakończyło. Co w 
takiej sytuacji chciałby pan 
"ugrać" w tym sezonie? 

- Trudno stawiać sobie konkret
ne celeW sytuacji, gdy tak napra
wdę nie wiadomo jak będzie się 
spisywać skompletowana w osta
tnich dniach drużyna. Nie wiado
mo też jak prezentować się będą 
pozostałe zespoły. Oczywiście 
zakładam, że Korona nie zatraci 
swego charakteru. Znana jest z 
tego, że gra ambitnie, dynamicz
nie, nie odpuszcza w żadnym me
czu. Chciałbym, aby po zmia
nach, jakie zaszły w drużynie, ten 
charakter pozostał . Wiem też, że 

Korona zawsze miała oddanych 
kibiców, że jest tu duże zaintere
sowanie futbQlem. Dlatego będę 
wymagał, aby zespół grał widowi
skowo. 

• Po połączeniu obu grup II ligi 
zwiększy się grono kandydatów 
do awansu. Kto będzie fawory· 
tem rozgrywek? 

- Myślę, że tradycyjnie w walce o 
awans liczyć się będą piłkarskie 
.firmy·, ale na razie wszelkie prze
widywania, to jedynie .wróżenie z 
fusów·. O tym, kto będzie najsil
niejszy w lidze, kto będzie dykto
wał warunki i miał szansę na 
awans do ekstraklasy, przekona· 
my się po kilku kolejkach. 

Mirosław ROLAK 

Jestem optymistą 

Rozmowa z Włodzimierzem 

Gąsiorem, trenerem piłkarzy 

KSZO Ostrowiec 

• O co zespół KSZO będzie wal
czył w tym sezonie? 

- Po pierwszej rundzie okaże się, 
czy w tym składzie KSZO może się 
włączyć do walki o wyższe cele, 
czy będzie się musiał zadowolić 
miejscem w środku tabeli. Ten se
zon jest dużą niewiadomą. Nie 
znam drużyn z dawnej grupy l, nie 
wiem jaką prezentują wartość i jak 
my wypadniemy w konfrontacji z 
nimi. Jestem jednak optymistą. 

• Personałnie KSZO jest słab
szy niż w poprzednim sezonie. 
Odeszło dziewięciu piłkarzy, w 
tym trzech czołowych, a spośród 
trójki pozyskanych tylko jeden 
ma na koncie występy w II lidze. 

- Rzeczywiście, poza Podla
skiem w ostrowieckiej drużynie nie 
dokonano znaczących transferów. 
Mam jednak nadzieję, że w trakcie 
sezonu uda nam się jeszcze pozy
skać 2-3 wartościowych zawodni
ków. Poszerzenie kadry jest nie
zbędne, gdyż ta, którą dysponuję, 
nie wystarczy na 23 mecze ligowe 
i trzy pucharowe. 

• W rundzie wiosennej poprze
dniego sezonu ostrowieccy na
pastnicy zdobyli tylko jedną 
bramkę. Przyjście typowego eg
zekutora, jakim jest Pod lasek, 
powinno zmienić tę sytuację. 

- Krzysiek rzeczywiście ma in
stynkt strzelecki, umie się znaleźć 
pod bramką przeciwnika i myślę, 

że nie raz da próbkę snajperskich 
umiejętności. 

• W kadrze KSZO jest trzech 
wartościowych bramkarzy. 

- Tak, ponieważ uważam, że na 
tej pozycji musi być duża rywaliza
cja. Janusz Jojko na dzisiaj pre
zentuje się najlepiej. Paweł Kapsa 
musi powoli nabierać ligowego do
świadczenia i dlatego szkoda 'I 
byłoby go wypożyczyć do klubu z 
niźszej klasy rozgrywek. Poza tym 
dużo czasu będą mu pochłaniać 
mecze i zgrupowania reprezenta
cji. Obecność trzeciego wartościo
wego bramkarza jest więc nie
zbędna . 

• W Koronie Kielce - poprze
dnim pana klubie, szczególną 
rolę przywiązywał pan do takty
ki. Czy w KSZO będzie podob
nie? 

- Na pewno, gdyż taktyka to mój 
trenerski konik. Ostrowieccy piłka
rze mają w tym elemencie pewne 
zaległości, ale myślę, że szybko je 
nadrobimy. 

• Do kadry pierwszego zespołU 
dołączył pan kilku utałentowa
nych juniorów. Którzy z nich 
mają największe predyspozycje 
do gry? 

- Rafał Maj, który jest bardzo do
brze przygotowany szybkościowo 
i Dariusz Pietra siak, mający zadat
kI na wartościowego obrońcę. 

• Kto będzie nadawał ton II-li
gowej rywalizacji w tym sezo
nie? 

- Bardzo groźna będzie Cerami
ka Opoczno, która straciła tylko 
jednego zawodnika z podstawo
wego składu , a w to miejsce pozy
skała czterech wartościowych 
pi/karzy. Mocni personalnie są 
Śląsk Wrocław i spadkowicz z 
ekstraklasy GKS Bełchatów. Mam 
nadżieję, że KSZO uda się pomie
szać szyki najlepszym. 

• Tego życzę i dziękuję za roz-
mowę. Dorota KUŁAGA 
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SKARB KIBICA 

Fot. Piot,. Dziewic 
od lewej: Paweł Krzemiński, Mariusz Barnak, Zbigniew Rejczyk, Slawomir Samiec, Rafał Majkowski, Michal Kozłowski, 

.,n~1iI'~S~['. Rząd środkowy od lewej: trener Jacek Zieliński, Marcin Pacula, RafalOleniacz, Grzegorz Szkoda, Robert Dziuba, Mariusz 
"jlraMvsl4:i. Tomasz Sudol. Rząd górny od lewej: Jacek Kuranty, Slawomir Krociel, Janusz Hynowski, Alfred Gaweł, Roman tuchnik, Dominik 
. 11narczvk. Janusz Czyrek, asystent trenera, kierownik drużyny Adam Mażysz. 

- zielono-aamo-żólte. 
- Adam Kaltenberg. Pre-

Jan Dziubiński. Wiceprezes do 
sportowych - Antoni Jakuba

Kierownik sekcji - Marek Tym
. Kierownik drużyny - Adam Ma

Trener - JACEK ZIELIŃSKI. 
- Adam Mażysz. 

Er:aml(an", 

Obrońcy 
Dominik Bednarczyk - 21 , Po

goń Staszów; Łukasz Błasiak -
18, wychowanek; Alfred Gaweł -
29, Stal Nowa Dęba; Sławomir 
Krociel - 22, wychowanek; Da
riusz Papierz- 19, Pogoń Sta
szów; Zbigniew Rejczyk - 27, wy
chowanek; Paweł Stochla - 19, 
wychowanek; Roman Żuchnik -
34, Motor Lublin. :.. 

Pomocnicy i napastnic" ~ 
Mariusz Barnak - 35, Kamax 

Kańczuga ; Janusz Czyrek - 33, 
Aluminium Konin; Mariusz Danie
lewicz - 18, wychowanek; Michał 
Gielarek - 19, wychowanek; Ja-

nusz Hynowski - 27, Wisan Sko
panie; Michał Kozłowski - 26, wy
chowanek; Jacek Kuranty - 21, 
wychowanek; Paweł Krzemiński 
- 21 , wychowanek; Krzysztof Li
pecki - 18, Stal Nowa Dęba ; Ma
riusz Łukawski - 23, wychowa
nek; Łukasz Maj - 17, wychowa
nek; Rafał Majkowski - 24, AZS 
Biała Podlaska; Rafał Oleniacz -
23, wychowanek; Jarosław 
Piątkowski - 17, Klimontowianka; 
Konrad Pyszczek - 20, wychowa
nek; Sławomir Samiec - 25, Stal 
Niewiadów; Krzysztof Szafran -
24, Stal Nowa Dęba; Łukasz Szy
mański - 19, Sparta Dwikozy; Wo-

jciech Urbański - 19, wychowa
nek. 

Ubyli: Andrzej Białek (Hutnik 
Kraków?), Sylwester Janowski 
(Hetman Zamość ?), Maciej Le
wandowski, Mariusz Potański , 
Krzysztof Szafran (do drutyny re
zerwowej). 

Przybyli: Janusz Czyrek (Alumi
nium Konin), Grzegorz Gniewek 
(Aluminium Konin - w trakcie 
załatwiania) , Rafał Majkowski (AZS 
Biała Podlaska), Łukasz B1asiak, 
Paweł Stochla, Mańusz Daniele
wicz, Łukasz Maj, Jarosław Piątko
wski, Łukasz Szymański, Wojciech 
Urbański (z drużyny juniorów). 

Fot. Piot,. Dzinck 
dolnym rzędzie od lewej: Piotr Karwan, Grzegorz Szpindor, Marcin Dudzlński, Piotr Plechniak, Krzysztof Klempka, Slawomlr Stopa, 

Rybak, Wojciech Fabianowski, Krystian Lebioda, Tomasz Bieńko. W górnym rzędzie od lewej: asystent trenera I kierownik drużyny 
Muskała, Maciej Nalepa, Jaromir Wieprzęć, Zbigniew Pająk, Paweł Wtorek, Jan Cios, Tomasz Szarowski, Paweł Szafran, Andrzej 

.acn'~I."j,. .. Andrzej Kasiak, masażysta Bartłomiej Patlciewicz, Tomasz Wietecha, trener Czesław Palik. 

37-450 Stalowa Wola, ul. 
15. Tel. (0-15) 842-02-

23, fax842-79-17,se-
842-79-17. Sta

- 8000. Rok 

Wietect,,. - 21, 183,wy
"QlN:>r.~" . Maciej Nalepa - 21, 

Resovia Rzeszów; Adam Bml 
183, Janowianka Jaoo.v Lub. 

Obrońcy 
Paweł Rybak - 32, 173, wycho

wanek; Tomasz Szarowski - 24, 
180,Onęta Dęblin ; Jaromir Wie
przęć - 25, 183, Raków Często
chowa; Andrzej Kasiak - 28, 178, 
wychowanek; Paweł Wtorek - 21 , 
178, wychowanek; Andrzej Wa
chowicz - 24, 184, Łada Biłgoraj ; 
Paweł Gadziała - 24, 180, Petro
chemia Płock. 

Pomocnicy i napastnicy 
Paweł Szafran - 27, 178, Orzeł 

Rudnik; Tomasz Bieńko -22,180, 
wychowanek; Krystian Lebioda -
22, 178, wychowanek; Sławomir 
Stopa - 27, 180, Avia Świdnik; Jan 
Cios - 23, 185, Helman Zamość, 

Piotr Piechniak - 23, 186, Het
man Zamość; Wojciech Klich -
32, 178, Unia Tamów; Zbigniew 
Pająk - 20. 176, wychowanek; Ma
rcin Dudziński - 22, 176, Pogoń 
Miechów; Wojciech Fabiano
wski - 19. 184, wychowanek; 
KrzysztofKlempka -31, 176, Lu
blinianka; Piotr Karwan -19, 174, 
Granica Lubycza Królewska; 
Grzegorz Szpindor - 19, 181 , 
Granica Lubycza Królewska; Mar
cin Pacula - 22, 180,Kamax Kań
czuga. 

Ubyli: Mieczysław Oźóg (Gór
nik Łęczna), Krzysztof Podlasek 
(KSZO Ostrowiec), Zbign iew 
WachOWICZ (polonia Warsza-

wal, Sławomir Adamus (zakoń
czył występy w Stali), Danieł Pu
rzycki (Świt Nowy Dwór Mazo
Wiecki), Daniel Czuk (powrót z 
wypożyczenia do Błękitnych Or
neta) 

Przybyli: Piotr Piechniak i Jan 
CIOS (powrót z wypotyczenia z 
Helmana ZamoŚĆ), Jaromir Wie
przęć (Raków Częstochowa), Ma
ciej Nalepa (Resovia), Piotr Kar
wan i Grzegorz Szpindor (obaj 
Granica Lubycza Krółewska) , Ma
rcin Dudziński (Pogoń Miechów), 
Paweł Gadziała (petrochemia 
Płock) , WOjciech Klich (U.nia Tar
nów), Marcin Pacuła (Kamax Kań
czuga). 

STRONA III 

Jacek Zieliński 

Z pewną dozą niepokoju 

Rozmowa z Jackiem Zieliń
skim, trenerem piłkarzy Siarki 
Tarnobrzeg 

* Celem Siarki będzie utrzy
manie się w drugiej lidze czy też 
grać będziecie o coś więcej? 

- Celem będzie utrzymanie się w 
drugiej lidze. Jeśli się uda grać 
spokojnie w środkowej części ta
beli, to będzie dobrze. Zdaję sobie 
jednak sprawę z tego, że ten se
zon będzie bardzo ciężki i mogą z 
tego wynikać róźne problemy. 
Tym bardziej że nie poczyniliśmy 
wielkich wzmocnień . Skład uzu
pełniony zostal dwoma zawodni
kami - Rafałem Majkowskim i Ja
nuszem Czyrkiem. Z drugiej stro
ny nie były potrzebne większe ru
chy kadrowe. Został trzon ze
społu, który wywalczył awans i 
uważam, że ci młodzi chłopcy 

będą systematycznie podnosić 
swoje umiejętności. Do rozgrywek 
podchodzę z pewną dozą niepo
koju, z drugiej jednak strony, ze
spól jest na tyle dobrze przygoto
wany do rundy, że powinniśmy so
bie dać radę. 

* Wyniki, a szczególnie posta
wa drużyny w spotkaniach spa
ringowych napawa sporym op
tymizmem. 

- Do wyników spotkań sparingo
wych nigdy nie podchodzę powa
żnie , bowiem są to mecze bez 

Czesław Palik 

większej stawki i druźyny nie 
wkładają w grę wszystkich swoich 
umiejętności, a przede wszy
stkich woli walki i ambicji. Nie 
ukrywam jednak, że postawa ze
społu w niektórych spotkaniach 
zadowalała mnie. Jeśli chłopcy 
tak graliby w lidze, to tego zespołu 
nie będziemy musieli się wsty
dzić . 

* Praktycznie będzie tylko je
den bramkarz Robert Dziuba. 
Młody Grzegorz Przygoda musi 
się bowiem jeszcze sporo 
uczyć. Czy to nie jest zbyt duże 
ryzyko? 

- Rzeczywiście jest to kłopot. 
Grzesiek Przygoda czyni stałe 
postępy i rokuje spore nadzieje. 
Nie ukrywam jednak, źe cały czas 
liczę na Grzegorza Gniewka, któ
ry trenuje z nami. 

* Rozgrywki trzeciej ligi ze
spół Siarki rozpoczął bez usta
łonego regulaminu premiowa
nia. Jak ta sprawa wygląda te
raz, na progu sezonu drugoli
gowego? 

- Na dziś nie wygląda to najle
piej . Trwają rozmowy na temat 
wysokości premii, za które powin
niśmy grać w drugiej lidze i na te
mat możliwości realizacji wypiat 
tychże premii. Są pewne propozy
cje, ale sprawa ta nie jest jeszcze 
.przyklepana" i nie ukrywam, że to 
mi trochę spędza sen z powiek. 
Wierzę jednak, że wszyscy się 
dogadamy. 

* Kto jest pana faworytem do 
zajęcia czołowych łokat na za
kończenie rundy? 

- Uważam, że faworytów jest kil
ku. Według mnie ton rozgrywkom 
powinny nadawać zespoły GKS 
Bełchatów, Śląska Wrocław, Od
ry Opole , Ceramiki Opoczno i 
Górnika Łęczna . Ta piątka dru
żyn powinna wodzić rej w tej li
dze. 

Piotr SZPAK 

Świadoma dyktatura 

Rozmowa z Czesławem Pali
kiem, trenerem piłkarzy Stali 
Stalowa Wola 

* Jest pan w Stalowej Woli nie
wiele ponad trzy tygodnie. Czy 
udało się w tak krótkim czasie 
dobrze poznać zespół? 

- Ja znałem tę starą drutynę Sta
li. Dlatego na początku Wiele po
magał mi Krystian Muskała (Ił tre
ner Stali - przyp. red.). Myślę, że 
obecnie mogę podejmować pier
wsze samodzielne kroki. Z tego, 
co widziałem , to przede wszystkim 
w zespole trzeba będzie kształto
wać charaktery, które zostały nie
co zachwiane. 

* Czy to znaczy, że zespół bę
dzie prowadzony twardą ręką? 

- Do piłki trzeba mieć charakter, 
umieć pokonywać trudności . Tre
nera i zawodników łączy wspólna 
odpowiedzialność za wynik. Dlate
go Jestem zwolennikiem świado
mej dyktatury. Czy to zawodnikowi 
będzie się podobać, czy nie, powi
nien wykonywać moje polece
nia . Oczywiście nie oznacza to śle
pego dyktatu. Trener musi przecież 
znaleźć wspólny język z zespołem . 

• Kim pan zamierza zastąpić 
Mieczysława Ożoga , który był 
nie kwestionowanym liderem 
zespołu? 

- Lider spełnia wiele funkqi w ze
spole, nie tylko sportowym. Nie 
wiem, czy Mietek był liderem, on ra
czej narzucał zespołowi swój spo
sób gry. Myślę, że w dzisiejszej piłce 
te akcenty trzeba rozkładać na cały 
zespól. W środku pola liczę na 
Pawła Szafrana i Wojtka KJicha, Jed
nak musi upłynąć trochę czasu, za
nim się to wszystko wykrystalizuje. 

* Czy to oznacza, że w trakcie 
sezonu będzie miejsce na eks
perymenty w zespołe? 

- To nieuniknione. Chciałbym 
mieć oczywiście stabilny skład , 

Jednak z drugiej strony nie będę się 
ograniczał do jedenastu ludzi. Przy 
tylu spotkaniach na pewno przy1ra
fią się kontuzje, kartki. Moim ma
rzeniem jest, aby na każdą pozycję 
przypadało dwóch równorzędnych 
graczy. Jest zaczyn pod drutynę i 
teraz od wspólnego działania zale
ty, jakie będą tego efekty. 

* Jaką wartość stanowią dla 
zespołu nowi zawodnicy? 

- O tym będzie się można przeko
nać już w trakcie sezonu. Nie ukry
wam, że klubowi działacze stanęli 
na wysokości zadania i transfery 
Pawła Gadzia/y czy Wojciecha Kli
cha będą stanowić istotne wzmoc
nienie zespołu . 

• Ile punktów na koniec rundy 
satysfakcjonowałoby pana? 

- Trudno jest mi wypowiadać, 

gdyż tak do końca nie wiem, na co 
stać ten zespól. Brzydzę się prze
ciętnością i dla mnie liczyć się bę
dzie walka do upadłego. Wtedy, 
nawet w przypadku porażki, pi/ka
rze mogą powiedzieć, że dali z sie
bie wszystko. Byłbym szczęśliwy, 
gdyby udało się nam uplasować w 
pierwszej szóstce. Ton rozgryw
kom powinny nadawać Sląsk 
Wrocław, KSZO Ostrowiec, GKS 
Katowice i Bełchatów, groźna bę
dzie Odra Opole. 

Arkadiusz KIELAR 
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STRONA IV SKARB KIBICA 

• Terminarz II ligi. Terminarz II ligi 
17/18 lipca 

Korona Kielce Śląsk 
Wrocław, Polar Wrocław - KSZO 
Ostrowiec Św., Jeziorak lława -
Stal Stalowa Wola, Siarka Tar
nobrzeg - Polonia Bytom, Odra 

Szczecin - Fameg Radomsko, 
GKS Katowice - KS Myszk.ów, 
Włókniarz Kielrz - GKS Bełchatów, 
Grunwald Ruda ŚI. - Aluminium 
Konin, Ceramika Opoczna - Odra 
Opole, Raków Częstochowa - Gó
rnik Łęczna, Hutnik Kraków - Het
man ZamoŚĆ, ŚWit Nowy Dwór 
Maz. - Lechia/Polonia Gdańsk. 

24/25 lipca 

Polonia - Korona, KSZO -
Grunwald, Aluminium - Siarka, 
Stal - Katowice, Fameg - Lechia, 
Hetman - Świt, Górnik - Hutnik, 
Odra O. - Raków, Śląsk - Cerami
ka, Bełchatów - Polar, Myszków
Włókniarz. Odra $z. - Jeziorak. 

28 lipca (środa) 

Korona - Aluminium, Siarka -
KSZO, Włókniarz - Stal, Jeziornk 
- Farneg, Katowice - Odra Sz., Po
Jar - Myszków, Grunwald - Bełcha
tów, Ceramika - Polonia, Raków
Śląsk, Hutnik - Odra O., $wit - Gór
nik. Lechia - Hebnan. 

31 lipcal1 sierpnia 

KSZO - Korona, Bełchatów -
Siarka, Stal - Polar, Fameg - Het
man, Górnik - Lechia, Odra O. -
Świt, Śląsk - Hutnik, Polonia - Ra
ków, Aluminium - Ceramika, Mysz
ków - Grunwald, Odra Sz. - WIók
niarz. Jeziorak - Katowice. 

7/8 sierpnia 

Korona - Bełchatów, Ceramika 
- KSZO, Siarka - Myszków, Grun
wald - Stal, Katowice - Fameg, 
Wlókniarz - Jeziorak, PoIar - Odra 
Sz., Raków - Aluminium, Hutnik -

Polonia, Świt - Śląsk, Lechia - Od
ra O., Hetman - Górnik. 

14115 sierpnia 

Myszków - Korona, KSZO - Ra
ków, Stal - Siarka, Fameg - Gór
nik, Odra O. - Hetman, Polonia -
Świt, Aluminium - Hutnik, Bełcha
tów - Ceramika, Odra Sz. - Grun
wald, Jeziornk - Polar, Katowice -
Włókniarz, Śląsk - Lechia. 

21/22 sierpnia 

Korona - Stal, Hutnik - KSZO, 
Siarka - Odra Sz., Włókniarz - Fa
rneg, PoIar- Katowice, Grunwald
Jeziorak, Ceramika - Myszków, 
Raków - Bełchatów, ŚWit - Alumi
nium, Lechia - Polonia, Helman -
Śląsk, Górnik - Odra o. 

25 sierpnia (środa) 

Odra Sz. - Korona, KSZO -
ŚWit, Jeziorak -Siarka, Stal- Ce
ramika, Fameg - Odra O., Śląsk -
Górnik, Polonia - Hetman, Alumi
nium - lechia, Bełchatów - Hutnik, 
Myszk.ów - Raków, Katowice -
Grunwald, Włókniarz - Polar. 

28/29 sierpnia 

Korona - Jeziorak, Lechia -
KSZO, Siarka - Katowice, Ra
ków - Stał, Polar - Fameg, Grun
wald - Włókniarz, Ceramika - Odra 

SZ., H!-Itnik - Myszków, Świt -
Bełchatów, Helman - Aluminium, 
Górnik - Polonia, Odra O. - Śląsk. 

1 września (środa) 

Katowice ~ Korona, KSZO - He
tman, Włókniarz - Siarka, Stal -
Hutnik, Fameg - Śląsk, Polonia -
Odra O., Aluminium - Górnik, 
Bełchatów - Lechia, Myszków -
Świt, Odra Sz. - Raków, Jeziorak
Ceramika, Polar - Grunwald. 

4/5 września 

Korona - Włókniarz, Górnik -
KSZO, Siarka - Polar, Świt - Stal, 
Grunwald - Fameg, Ceramika -
Katowice, Raków - Jeziorak, Hut-

nik - Odra SZ., Lechia - Myszków, 
Hetman - Bełchatów, Odra - Alumi
nium, Śląsk - Polonia. 

11/12 września 

Polar - Korona, KSZO - Odra, 
Grunwald -'Siarka, Stal- Lechia, 
Fameg - Polonia, Aluminium -
Śląsk, Bełchatów - Górnik, Mysz
ków - Hetman, Odra Sz. - Świt, Je
ziorak - Hutnik, Katowice - Raków, 
Włókniarz· Ceramika. 

18/19 września 

Korona - Grunwald, Śląsk -
KSZO, Siarka - Farneg, Hetman
StaI, Ceramika - Polar, Raków -
Włókniarz, Hutnik - Katowice, Świt 

- Jeziorak, Lechia - Odra SZ., Gór
nik - Myszków, Odra - Bełchatów, 
Polonia - Aluminium. 

22 września (środa) 

Siarka - Korona, KSZO - Polo
nia, Stal- Górnik, Fameg - Alumi
nium, Bełchatów - Śląsk , Myszków 
- Odra, Odra Sz. - Hetman, Jezio
rak - Lechia, Katowice - Świt, 
Włókniarz - Hutnik, Polar - Raków, 
Grunwald - Ceramika. 

25/26 września 

Korona - Fameg, Aluminium -
KSZO, Ceramika - Siarka, Odra -
Stal, Raków - Grunwald, Hutnik -
Polar, Świt - Włókniarz, Lechia -

Katowice, Hetman - Jeziorak, Gór
nik - Odra SZ., Śląsk - KS Mysz
ków, Polonia - Bełchatów. 

2/3 października 

Korona - Ceramika, Fameg -
KSZO, Siarka - Raków, Stal -
Śląsk, Bełchatów - Aluminium, 
Myszków - Polonia, Odra Sz. - Od
ra, Jeziorak - Górnik, Katowice -
Hetman, Włókniarz - Lechia, Polar 
- Świt, Grunwald - Hutnik. 

6 października (środa) 

Raków - Korona, KSZO -
Bełchatów, Hutnik - Siarka, Po
lonia - Stal, Ceramika - Fameg, 
Świt - Grunwald, Lechia - Polar, 

• Terminarz I ligi . Terminarz I ligi 
17/18 lipca 

Zagłębie Lubin - Lech Poznań, 
Amica Wronki - Górnik Zabrze, 
Legia Daewoo Warszawa - ŁKS 
Ptak Łódź, Odra Wodzisław -
Wisła Kraków, Petrochemia P\ock 
- Ruch Chorzów, Widzew Łódź -
Polonia Warszawa, Ruch Ra
dzionków - Stomil Olsztyn, Groc
lin Grodzisk Włkp. - Pogoń Szcze
cin. 

24/25 lipca 

Lech - Pogoń, Stomil - GrocIin, 
Polonia - Ruch R , Ruch Ch. - Wt
dzew, WISła - Petro, tKS - Odra, 
Górnik - Legia, Zagłębie - Arr)ica. 

31 Iipcal1 sierpnia 

Amica - Lech, legia - Zagłębie, 
Odra - Górnik, Petro - ŁKS, Wi
dzew - Wisła, Ruch R. - Ruch 
Ch., GrocIin - P%nia, Pogoń - • 
Stomil. 

7/8 sierpnia 

lech - StorniI, Polonia - Pogoń, 
Ruch Ch. - Grocłin, Wisła - Ruch 
R., tKS - Widzew, Górnik - Petro, 
Zagłębie - Odra, Amica - Legia. 

14115 sierpnia 

Legia - Lech, Odra - Amica, Petro 
- Zagłębie, Widzew - Górnik, Ruch 
R. - ŁKS, GrocIin - Wisła , Pogoń -
Ruch Ch., Stornil - Polonia. 

21/22 sierpnia 

Lech - Polonia, Ruch Ch. - Sto
mil, WISła - Pogoń , tKS - Groclin, 
Górnik - Ruch R., Zagłębie - Wi
dzew, Amica - Petro, Legia - Odra. 

28/29 sierpnia 

Odra - lech, Petro - Legia, Wi
dzew - Amica, Ruch R. - Zagłębie, 
GrocIin - Górnik, Pogoń - ŁKS , 
Stomil-Wisła, Polonia - Ruch Ch. 

11/12 września 

Lech - Ruch Ch., Wisła - Polonia, 
ŁKS - Stomil, Górnik - Pogoń , 
Zagłębie - Groclin, Amica - Ruch 
R., Legia - Widzew, Odra - Petro. 

18/19 września 

Petro - Lech, Widzew - Odra, 
Ruch R. - Legia, GrocIin - Amica, 
Pogoń - Zagłębie, Stomil· Górnik, 
Polonia - ŁKS, Ruch Ch. - Wis/a. 

25/26 września 

Lech - Wisła, tKS - Ruch Ch., Gór
nik - Polonia, Zagłębie - Stomil, Ami
ca - Pogoń, Legia - Grodin, Odra -
Ruch R., Petro - Wmew. 

2 października 

Widzew - Lech, Ruch R. . Petro, 
Grocłin - Odra, Pogoń - Legia, Sto
mil - Amica, Polonia - Zagłębie, 
Ruch Ch. - Górnik, Wisła· ŁKS. 

16/17 października 

Lech - ŁKS, Górnik - Wisla , 
Zagłębie - Ruch Ch., Amica - Polo
nia, Legia - Stomil, Odra - Pogoń , 
Petro-Groclin, Widzew- Ruch R. 

23/24 października 

Ruch R. - Lech, Groclin - Widzew, 
Pogoń - Petro, Stomil - Odra, Polo
nia - Legia, Ruch Ch. - Amica, 
Wisła - Zagłębie, ŁKS - GÓmik. 

30/31 października 

Lech - Górnik, Zagłębie - ŁKS , 
Amica - Wisła, Legia - Ruch Ch., 
Odra - Polonia, Petro - Stomil , Wi
dzew - Pogoń, Ruch R. - Groclin. 

6n listopada 

Grocłin - Lech, Pogoń - Ruch R. , 
Stomil - Widzew, Polonia - Petro, 
Ruch Ch. - Odra, Wisła - Legia, 
ŁKS - Amica, Górnik - Zagłębie. 

Hetman - Włókniarz, Górnik - Ka
towice, Odra - Jeziorak, Śląsk -
Odra SZ., Aluminium - Myszków. 

9/10 października 

Korona - Hutnik, Myszków -
KSZO, Siarka - Świt, Stal - Alu
minium, Fameg - Bełchatów, Od
ra Sz. - Polonia, Jeziorak - Śląsk , 
Katowice - Odra, Włókniarz - Gór
nik, Polar - Hetman, Grunwald -
Lechia, Ceramika - Raków. 

16/17 października 

Świt - Korona, KSZO - Stal, Le
chia - Siarka, Raków - Fameg, 
Hutnik - Ceramika, Hetman -
Grunwald, Górnik - Polar, Odra -
Włókniarz, Śląsk - Katowice, Polo

. nia - Jeziorak, Aluminium - Odra 
SZ., Bełchatów - Myszków. 

23/24 października 

Korona - Lechia, Odra Sz. -
KSZO, Siarka - Hetman, Stal -
Bełchatów, Fameg - Myszków, 
Jeziorak - Aluminium, Katowice -
Polonia, Włókniarz - Śląsk, Polar-
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Rysunki Mirosław DulflJ 

Odra, Grunwald - Górnik, Ceram
ka - Świt , Raków - Hutnik. 

30/31 października 

Hetman - Korona, KSZO - Jem 
rak, Górnik: Siarka, Myszków - Sta 
Hutnik - Farneg, ŚWit - Raków, Lecłla 
- Ceramika, Odra - Grunwald, Śląsk· 
Polar, Polonia - Włókniarz, AluminilII 
- Katowice, Bełchatów - Odra Sz. 

6/7 listopada 

Korona - Górnik, Katowice· 
KSZO, Siarka - Odra, Fameg· 
Stal, Odra Sz. - Myszków, Jezi(} 
rak - Bełchatów, Włókniarz - Al 
minium, Polar - Polonia , Grunwa 
- Śląsk , Ceramika - Hetman, Ra
ków - Lechia, Hutnik - Świt. 

13/14 listopada 

Odra - Korona, KSZO - Włók 
niarz, Śląsk - Siarka, Stal- Odra 
Sz. , Świt - Fameg, Lechia - Hul· 
nik, Hetman - Raków, Górnik· 
Ceramika, Polonia - Grunwald 
Aluminium - Polar, BełchatóW· 
Katowice, Myszków - Jeziorak. .. 

Pilkarz "Echa" 
W nowym sezonie, podobnie 

jak w poprzednich, nasza redak
cja prowadzić będzie klasyfika
cję "Piłkarz »Echa«". Po każdej 
kolejce piłkarze otrzymywać 
będą oceny, a po zakończeniu 
sezonu zwycięzcy otrzymają 

nagrody od "Echa Dnia". Pro
wadzić będziemy oddzielne kla
syfikacje dla \I i /II ligi. 

W tym sezonie w klasyfikacji dru
goligowców biorą udział pHkarze 
czterech zespołów z naszego re
gionu: Korony Kielce, KSZO 

Ostrowiec, Siarki Tarnobrzeg 
Stali Stalowa Wola. 

Zasady naszej klasyfikacji sa 
proste. Każdy piłkarz grający 
meczu ligowym co najmniej 20 . 
nut otrzymuje ocenę w skali od 
do 10 punktów. Piłkarz preze 
tujący średni poziom ligowy o 
muje 5 punktów. Za zdobycie bra
mki gracz dostaje automaty 
jeden punkt. Czerwona kartka oZ 

nacza, że piłkarz nie otrzym 
punkfów za występ w danym 
czu. 

Nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji " Pi/karz »Echac" w /I /id 
odbiera bramkarz Korony Krzysztof Pyskaty. 

"Skarb Kibica" przygotowali: 
Dorota KUtAGA, Paweł KOTWICA, Mirosław ROLAK, 
Stanisław WRÓBEL, Arkadiusz KIELAR, Piotr SZPAK 

Ukaz 
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