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W sportowym plebiscycie "Słowa"

Bat trick
Bemaekiego
Rafał Bemaclci bramkarz siódemki lslay/Lider Marketjuż po raz
trzeci z rzędu wygraJ Pleblscyt .Ster
wa Ludu• na Najpopu/amiejszych
Sportowców naszego tegionu.
Pozostałe miejsca zajęli: Derrick
Hayes (koszykówka, Cersanit/Nomi
Kielce), Tomasz Brożyna (kolarstwo,
polska grupa zawodowa Mróz), Katarzyna Zaraś (duathlon, triathlon,Akwedukt Kielce), Mirosław Rajkowski (koszykówka, Cersanit/Nomi), Radosław
Wasiak (piłka ręczna, Iskra/Lider Market), Marek Kalwat (duathlon, triathłon, Akwedukt), Paweł Kapsa (piłka noż
na, KSZO Ostrowiec), MariuszJurasik
(piłka ręczna, Iskra/Lider Market), Bartosz Mikos Oucznictwo, Stełla Kielce)
Łącznie w 48. Plebiscycie "Słowa
Ludu" otrzymaliśmy od kibiców
47.824 kuponów.
Laureaci i ich goście bawili się wybomie w Kieleckim Centrum Kultury,

Na jej szycie zamontowana będzie
symboliczna klepsydra, z pomocą której ostatnie dziesięć sekund 1999 roku
odmierzył prezydent Włodzimierz
Stępień. . W odliczaniu pomagało mu
kilka tysięcy ludzi, bawiących się przed
ratuszem razem ze "Słowem Ludu"
na "Sylwestrze pod gwiazdami".
Inicjatorami postawienia miastu
niecodziennej pamiątki są Konsorcjum Biur Leasingowych Ogi, Świę
tokrzyska Agencja Rozwoju Regionu,
Lider Market i Pamex. Pomnik, według projektu Sławomira Micka, powstał w ciągu dwóch tygodni.
W 'rod ku metalowego pojemnika o kształcie starego czasomierza
znajdują ię w półczesne nam drobiazgi codziennego użytku i napisane

t"

l"

które po raz trzeci już było miejscem
balu Mistrzów Sportu. Niekoronowanym królem balu był Derrick Hayes,
kórego niespotykanie luźny sposób
bycia udzielił się wszystkim uczestnikom.
Królową balu została natomiast
Agnieszka Baranowska, żona znakomitego polskiego kolarza, Dariusza.
Państwo Baranowscy przyjechali specjalnie do Kielc, aby bawić się w gronie naszych sportowców i świętować
piątą rocznicę ślubu.

Prosto z Niemiec przybył na bal
Robert Nowakowski z małżonką
Anną. Pan Robert, w przeszłości dwukrotny laureat plebiscytu "se, były
gracz Iskry Kielce a obecnie l Bundesligi, nie wyobrażał sobie, że ten szczególny dzień może spędzić gdzie indziej
niż na balu "Słowa Ludu".
(sts)
O plebiscycie i balu czytaj
w "Słowie o sporcie"

Julia Wiktońa Górka, waga 3,35 kg, wzrost 54 cm,
urodzona w Kielcach

Wiktoria (?) Romanowska, waga 3 kg, wzrost
52 cm, urodzona w Starachowicach

Kiedy millony Polaków wi-----.
taty hucznie Nowy Rok, kilkana~cle noworodków krzykiem
przez władze miasta przesłanie, z któ- zwierzak warczał i usilowal do tać ię obwle~clło swoje przyj~cie
rych nasze prawnuki dowiedzą się jak do łazienki , najcichszego miejsca w na ~wiat.
żyło się w Kielcach końca XX wieku.
domu. Zdenerwowany nie pozwalał
Hucznej zabawie kielczan towa- podejść do siebie nawet właścicielom .
Imię pierwszego dziecka urodzorzyszył niepokój zwierząt. W schroniPrzed świętami i sylwestrem do nego w Połsce w roku 2000 będzie
sku w Dymi- weterynarzy często zgła zają się wła znane za kilka dni - zapowiedział
nach
psy ściciele psów i kotów, proszący o re- w sobotę lekarz dyżurny kraju. - Inmiotały się w
ceptę na leki uspokajające dla swoich
formacje ze szpitali muszą przejść
klatkach jak ulubieńców.
przez urzędy stanu cywilnego, potem
oszalałe.
- Psy dobrze znoszą hydroxi inę , będzie można zweryfikować dane i poUspokoiły
lek uspokajający dla ludzi. Wcze 'niej- dać imię pierwszego urodzonego
się dopiero
sze powolne dawkowanie to jeden z w 2000 roku Polaka- wyjaśniał Jenad ranem, dwóch spo obów, żeby zwierzęta nie- rzy Serafin.
kiedy ucichły potrzebnie się nie męczyły. Drugim
Szansę na pierwszeństwo ma
wybuchy pe- byłby zakaz używania petard, co zre z- dwoje noworodków z województwa
tard.
tą obowiązuje w wielu miastach
świętokrzyskiego . Dokladnie o tej saPodobne - mówi Andrzej Kwiecifiski, lekarz mej porze, minutę po północy w szpiCórka Edyty Nowociefi, waga
zachowanie weterynań i. - a szczęście jakjestjuż talach w Kielcach i Starachowicach 3, l kg, wzrost 52 cm, urodzona
ob erwowała cicho zwierzęta dosyć szybko docho- na świat przyszły dwie dziewczynki. w Przysusze
Julita Nowa- dzą do siebie. Uraz spowodowany Obie ą zdrowe, obie ą pierw zymi
susze i Grójcu - klika minut po pół
kowska, wła hałasem nie jest trwały.
dziećmi w rodzinie i niewykluczone,
nocy przy zły na ' wiat dziewczynki.
ścicielka wilBardziej ucierpiały od kanonady że będą nawet nosiły to amo imię : Pierw za urodziła Edyta owocień czura. Łagod dzikie ptaki. iedaleko magistratu Wiktona.
o godzinie 0.02.
ny na co dzień stado gawronów poderwało ię do
Rodzice w Kielcach i Staracho.,Słowo Ludu" nie tylko ob erwolotu dwa uderzyły z wielką siłą w ścia wicach ledwo ochłonęli , gdy zo tałi walo narodziny pierwszych milenijnych
nę budynku i padły martwe.
zaskoczeni przez wojewodę święto dzieci w Świętokrzy kim i Radoma hala nie reagowały konie z krzy kiego, Wojciecha Lubawskiego,
kiem. Będziemy Je od czasu do cza u
Ośrodka Jazdy Konnej "Mak".- W który odwiedził młode matki. Przeodwiedzać, śledzić ich lo y, w razie kostajniach było dosyć cicho, może ko- kazał im li t gratulacyjny od premie- nieczno, CI !użyć pomocą . A na ponie nie słyszały wybuchów - za tana- ra Jerzego Buzka, zapowiedział, że czątek prezentujemy zegarki, by odwia ię Maciej Wojciechowski, ufunduje wózki dziecięce oraz pam- mierzały czas ich życia które rozpowspółwłaściciel ośrodka.
(and) persy.
częło ię w tak przełomowym momenO "Sylwestrze pod gwiazdami"
Także w trzech szpitalach regionu
cie.
piszemy na stronie 3.
radom kiego - na Józefowie, w PrzyCzytaj też na stronie 5.

Klepsydra na
Po milenijnym .Sylwestrze
pod gwiazdami• kielczanom pozostaną nie tylko wspomnienia,
ale także sze~ciometrowy obelisk nazwany .Kolumną czasu•.

PIERWSZE DZIECI
KONCA WIEKU

pamiątkę

Nowy konkurs ze wspaniałymi nagrodamil
Kup Magazyn 7 stycznia
- otrzymasz bezpłatną kartę konkursową
l
i będziesz mógł zagrać z nami w P
•
ci' ~ vlfVlif1ffil ~ JlJ--.0D
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W skrócie
Dramat na stoku
KIELCE. Jedenastoletnia dziewczynka doznała rozległego urazu
czaszki i mózgu na stoku Telegrafu.
Wczoraj około godz. 15. uderzyła
w drzewo podczas zjazdu na nartach
z góry. Ranna przebywa na Oddziale
Intensywnej Terapii Chirurgicznęj Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. Jej życiu nie zagraża .
niebezpieczeństwo.
(mak-x)

Z polskim dowodem
W świętokrzyskiero w 1999 roku
obywatelstwo polskie uzyskało 20 obcokrajowców. Wojewoda uznał obywatelstwo 11 bezpaństwowców, wcześniej
mieszkańców b. ZSRR, głównie Rosji i
Ukrainy. Pozostałym 9 osobom, które
jednocześnie mogą pozostawać obywatelami państw, z których przyjechali
na Kielecczyznę, polskie obywatelstwo
nadał prezydent RP. Są wśród nich m.in.
byli mieszkańcy Armenii, Jugosławii,
Rumunii, Kazachstanu i Kanady. (tam)

Bijemy się w piersi
Redaktor Juchnowska,
nie Juchniewicz

Milenium bez plus
ŚWIĘTOKRZVSKIE. Kilkaset
osób w województwie spędziło
sylwestra w oczekiwaniu na awarie komputerów z powodu tzw.
milenijnej pluskwy. Związany ze
zmianą daty problem roku 2000
n/e ujawn/1 się.
Najczarniejszy scenariusz zakła
dał, że o północy, kiedy komputery
automatycznie zmienią datę, wiele z
nich przyjmie ostatnie dwa zera za rok
1900, a nie 2000. Nie wiadomo było
czy nie staną urządzenia zapewniają
ce w naszych domach prąd, wodę i
gaz. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim czuwało kilkudziesięcio
osobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, które w razie
pojawienia się problemów miało rozpocząć akcję ich likwidowania.
Sylwestra spędził w urzędzie kierujący centrum płk. B. Dyżurowali

pracownicy wydziałów i kierowcy,
którzy w przekazywaliby informacje
gdyby nie działały inne sposoby łącz
ności. Oprócz tego dyrektorzy
wszystkich wydziałów i kilkadziesiąt
innych osób, miało obowiązek zostawienia adresów i telefonów kontaktowych. - Taka sama procedura obowiązywała we wszystkich starostwach
powiatowych. Razem dyżurowało
więc kilkuset urzędników - mówi
Anna Ciulęba, rzecznik prasowy
wojewody.
Specjalne dyżury wprowadzono
także w firmach, których mógł dotknąć problem roku 2000. Awarii najbardziej obawiali się energetycy. We
wszystkich przedstawicielstwach terenowych Zakładów Energetycznych
Okręgu Radomsko-Kieleckiego obsada ekip naprawczych była podwójna.

Fałszywy

Habilitanci z politechniki

zabójca

- labilem człowieka Potrzebny mi
redaktor, adwokat i prokurator - powieNie wiem dlaczego pomyliłam dział mężczyzna, który w czwartek rano
nazwisko znanej m1 od łat koleżan wszedł do naszej redakcji.
ki Doroty Juchnowskiej, której reNatychmiast zadzwoniliśmy na poliportaż "Takie czarne życie" nagrocję. Z mężczyzną i dwoma policjantami
dzony w ogólnopolskim konkursie pojechaliśmy radiowozem na ulicę PoProgramu I PRopublikowaliśmy w slowicką. Pod wskazanym adresem męż
piątek. Jest mi bardzo przykro z tego
czyzna poprowadzi! do piwnicy jednoropowodu i serdecznie przepraszam. dzinnego domu.
LIDIA CICHOCKA
-Zwłoki, chodźcie tutaj! -krzyknął i
za
palii
światlo na schodach wiodących w
Radio Plus
górę. - Nochodźże, kobieto! Nie słyszysz?!
na fali 107,9 FM
- Znowu nawyrabiałeś- rozległo się
Radio Plus -jako nowe medium z góry i do piwnicy zeszła kobieta.
w Kielcach - od 2 miesięcy prowadzi
- Teraz pojedzie pan z nami do Izby
intensywną kampanię promocyjną czę
Wytrzeźwień. - Policjanci wyprowadzili
stotliwości 107,9 FM, a nie jak napirzekomego zabójcę do radiowozu. Odsałam na częstotliwości 98,00 FM.
powie za to, iJ:. powiadomił policję o przeUłx>lewam z pooudu tej kru)gOOnej
stępstwie, wiedząc, że nie zostało ono
pom)ł.i Prz.epmslamkdegó.vzRadiaPI.us. . popełnione. Za występek ten grozi do 2
ANNA NIEDZIELSKA lat więzienia
(mak-x)
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20.00 - 22.00 Lista Tak- dzwoń
cie i glosujcie na swoje ulubione
utwory, które w listę przebojów

3 stycznia 2000- poniedziałek
6.00- 9.00 Gość poranny- spotkanie z prezydentem Kielc Włodzi
mierzem Stępniem, o budżecie 2000
roku rozmawia Stanisław Blinstrub.

22.00 - 24.00 Dla tych, którzy
dobrej rockowej
muzyki - "Skok w rock" zaprasza
Wojtek Kozieł.

'106,5 FM

układa Sławek Grodziński.
kochają słuchać

WARSZAWA. Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego
l Stopni Naukowych przyznała Wydzlałowi Machatroniki l Budowy
Maszyn kielecklej Politechniki świętokrzysklej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa l eksploatacja maszyn. To pierwsze
w historii Kielc pełne uprawnien/a akademickie.
Na wydziale zatrudniającym 140 dowej wydało zgodę na uruchomienie
pracowników naukowo - dydaktycz- studiów magisterskich na kolejnym,
nych wśród których jest 29 profeso- trzecim już kierunku - zarządzanie
rów i doktorów habilitowanych stu- i inżynieria produkcji.
diuje 2800 osób. W tym roku akadeUprawnieniahabilitacyjnepozwalamickim Ministerstwo Edukacji Naro- ją nie tylko nadawać stopnie doktora

Szczenięta

Senleeme podziękowania
Szpitala Zespolonego w K.leleach,
a w szezeg61nokl
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były długoletni pracownik ldelecldch
przedsłęblontw budowlanych.
Msza św. tałobna zostanie odprawłona o godz. 14
dnia 6.1.1000 r. (środa) w koAełele Niepokalanego
Serca NMP w Kielcach, po czym nasqpl
wyprowadzenie drogich nam zwłok na Cmentarz
Nowy przy ul. Ścieglennego w Kielcach
o czym zawiadamia
poiJ'Iłłona w smutku Rodzina

1

habilitowanego i przeprowadzać postę
powania o nadawanie tytułu profesora
w dziedzinie nauk technicznych, ale również prowadzić studia doktoranckie.
Dziekan prof. dr hab Tomasz
Otmianowski poinformował, że pracownicywydziału Mechatronik.i i Budowy Maszyn są autorami ponad
dwustu publikacji naukowych rocznie.
Katedry i zakłady są organizatorami
cyklicznych konferencji o ogólnopolskim i europejskim charakterze. (bis)
dwa -

nam po obejrzeniu
Ryszard Wojtaś . - Są dorodne, ale jedyną szansą dla nich jest obecność matki. Bez suki nie przeżyją dłu
żej niż dzień.
(mak-x)

Zabita przez czad
LECHÓW (gm. Bieliny). W sylnoc zginęła podczas pożaru
40-letnia mieszkanka wsi. Dom, w którym mieszkała, zapalił się z nie wyjaśnionych powodów około godz. 3. Kobieta zmarła prawdopodobnie na skutek zatrucia tlenkiem węgla, wydzielającym się podczas pożaru.
(mak-x)
westrową

Panu
WIESŁAWOWI

OLEŚ
wyrazy

z powodu

S kładaJę
Rada Gminy,
Zarzęd Gminy,
Pracownicy
Urzędu Gminy
w MiedzlaneJ G6rze
oraz Sołtysi

MARIANOWI KOZIEJOWI
Dziekanowi Wydziału Matematyemo-Przyrodnlczeao
Wy:lszeJ Szkoły PedqopcmeJ w Klełeaeh
Profesorowi w Iustytuele Geoaraflł
wyrazy aJęboklqo wsp61ezuela z powodu 6młerel

~

skladaJił DyrekcJa

MATKI

l Praeownley Instytutu Geoarafll

DropeJ Kole:lanee

HELENIE GŁADYŚ 1 Je' rodzlnłe
:1

Pulkownikowł

zpo;eret

RUSKIEMU

JANOWI

wyrazy szczerego wsp61ezueła

wyrazy
wsp61czucla

składaJ•
374M-t

śmierei

OJCA

Panu Profesorowi Zwyczajnemu

..,

alęboklego

wsp6łczucla

Mili z dzle~mll Rodzlee

3737/rl

powiedział

zwierząt

przekazuJ Ił

śp. martnt.EDWARD GŁADYŚ

~

pracownik Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt -Co innego gdybyto było wdzień
roboczy i w gqizinach pracy albo gdyby
nam ktoś płacił za dyżury.
W końcu ktoś z mieszkańców bloku przy ul. Orkanadowiózł do Dyrnin
szóstkę szczeniąt. Ich matka nie pozwoliła się zlapać .
- Szczeniaczkimają dzień, najwyżej

ANNA NIEDZIELSKA

MONIKI NAWARAGRAJA

głębokim łalem zawiadamiamy, t.e l9.DI.1999 r.
po kr6tldch l clęłldch cierplenlach zmarł
w wieku 7l lat

g

-Janiemogęjeździćpomieściezazwie

rzętami- powiedział nam Ryszard Wojtaś,

bliższym życzenia.

drop zmarłeJ

Poumm~MA~O~ERDENBERGERO~

z

-Ludzie chcieli byśmywysłali po zwierzę
ta radiowóz. Nam nie wolno wozić
w samochodach naWet psów tropiących.

wojskowy agregat prądotwórczy, który mial zapewnić awaryjne zasilaniemówi Krzysztof Papuda, dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych UM w Kielcach.
Na braki w dostawach przygotowali się najbardziej zapobiegliwi kielczanie - od kilku dni w punktach nabijania butli gazowych był spory ruch,
a w sylwestra po południu "Wodociągi Kieleckie" miały zwiększony
pobór wody.
Tymczasem jedyny milenijny
kłopot to półgodzinna przerwa w
działaniu telefonów komórkowych. Przyczyną była jednak nie milenijna pluskwa, ale przeciążenie
sieci przez użytkowników, którzy
chcieli tuż po pólnocy złożyć naj-

Najserdeczniejsze podziękowanta
ezlonkom rodziny, wszystkim przyJaciołom, blłsldal, kt6rzy
udzlelall nam wsparcła l pomoey w ostatnłeh dnlaeh :lyela
l w chwlll AmJerel oraz wszystldm uezestnlkom ostatnieJ

Neuroe~emego

za bezinteresowne podJ~le olezwykle trudneJ pr6by ratowanta
tyela l zapewnienie troskliweJ opiekł w ostatnłeh pdzłnaeh tyela
Ap. MONilU NAWARA GKAJA,
naszeJ najukoehaflszeJ :lony, mamy l e6rld.
Lekarzowi dy:lumemu Oddziału Neurolopemeao Szpitala
Neuropsyehlatryemeao w IUeleaeh
Panl c1r BEACIE ŁUKASZEWICZ za bardzo tratJut
dlapozę oraz błyskawlezne, dobre decyzJe.
Siułbom medycznym Poaotowla Ratunkoweao za szybq
pomoc: dordn~t
przekazuJ Ił
Mili z dzle~mll Rodzlee
3734'rl

w §mietniku

KIELCE. Sukę z 6 nowo narodzonymi szczeniętami ktoś podrzucił do ~mietnika przy ul. Orleana Jeżeli dzi~ nie uda się schwytać Ich matki, pieski przebywają
ce w schronisku czeka ~mlett.
Mieszkańcy jednego z bloków przy
ul. Orkana wczoraj około godz. 16 znaleźli w śmietniku sukę z szóstką ślepych
jeszcze szczeniąt. - Odebraliśmy co najmniej osiem telefonów z żądaniem in terwencji w tej sprawie - powiedział nam
• nadkomisarz Jacek Wolański, oficerdyżurny Komendy Miejskiej Policji.

Zespołowilekarzy l sl6str-plelęplarek Oddziału
Wojew6dzkłego

- My też baliśmy się, że siądą
komputery energetyków., Gdyby zabrakło prądu w sieci trakcyjnej to
stanęłyby pociągi. Dlatego mieliśmy
przygotowane lokomotywy spalinowe, a pracownicy mogli w każdej chwili przejść na ręczne sterowanie przekładnic - wyjaśnia Wiesław Starz,
dyżurny Zakładu Infrastruktury Kolejowej w Kielcach.
Na własne agregaty i przejście na
sterowanie ręczne liczono także w kieleckim Zakładzie Gazowniczym. W
agregaty prądotwórcze zaopatrzono
szpitale.
-Nasze wysiłki skupiliśmy na zabezpieczeniu, w razie kłopotów, dostaw wody i chleba dla mieszkańców
miasta. Pomyśleliśmy też o samym
urzędzie, przed którym odbywała się
zabawa milenijna. Na wewnętrznym
parkingu ratusza przez całą noc stał

KoldaDJdłKoledzyzKuratorlumOłwlatywJUeleaeh

ędzu kano

z

0

JÓZEFOWI ZBROSZCZl'KOWI

MATKJ

proboazezowi paraftl św. MaksyiDlllana KuliN
duszpasterzowi pszezelarzy ldeleekleh
wyrazy serdeeznep -.np6lezuela z powodu A:mlerel

MATKI

•klada w lmlenlu pszczelarzy 6wlętokrzyakleh

powodu

śmierci

składają

~

koledzy z "Alfa
Securlte"
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Sylwester pod

·azdami
Ludu" Bogdan Białek i dyrektor
Kieleckiego Centrum Kultury Andrzej RucińskL Prezydent Kielc
Włodzimierz Stępień przekazał
życzenia osobiście.
,

Największa zabawa odbyła się

na placu Konstytucji w Kielcach
Zbiorowe odliczanie ostatnich zaśpiewać milenijną piosenkę "Z na- Szczególnie petardy i występy
dziesięciu sekund 1999 roku,
szym miastem pod rękę" autorstwa na scenie. Wszyscy świetnie się bahuk armat i kaskady sztucznych Wojciecha Stachurskiego, Mirosła- wią - śmieje się Kinga Swięch
z Warszawy.
ogni przemieszały się z wystrza- wa Ziąbera i Andrzeja Wolskiego.
Do tupania podczas krótkiej
-Przeczytałam o zabawie w gałami korków od szampana, którym kilka tysięcy kielczan powi- lekcji disco, twista, rock'n roll'a zecie i przyjechałam ze Skarżyska
tato 2000 rok.
i kankana zachęcali publiczność - mówi Barbara Wyrębkiewicz ,
Bawiliśmy się z naszymi Czytelnitancerze z formacji "Puls Maks" która na wspólną eskapadę namókami na największym w mieście balu. działającej przy kieleckim Młodzie- wiła Teresę Wolębę .
Pierwsze rozbawione grupki żowym Domu Kultury. Popis
Tuż przed północą na dwóch
krążyły po placu Konstytucji już
sprawności dali Maciej Borowski i
rozstawionych na scenie telebiprzed dziewiątą .
Agnieszka Grzela, wicemistrzowie mach wyświetlano życzenia od
- W zeszłym roku umówiliśmy świata w show dance, których wy- tych, którzy czują się związani z
się ze znajomymi przed dwunastą
stęp był prawdziwym widowiskiem.
Kielcami, ale sylwestra spędzili
kolo choinki. Do drzewka nie dało
-Jest wesoło i na tyle bezpiecz- - gdzie indziej. Szczęścia , radości i
się podejść , a telefonu nie było sły
nie, że przyszliśmy z dziećmi- mówi tego żeby 2000 rok był naprawdę
chać, bo strzelały petardy. Dlatege
Maria Łabuda , której w zabawie wspaniały winszowali bawiącym
zaczęliśmy zabawę wcześnie - mówi
towarzyszyli mąż Stanisław oraz sy- się placu Konstytucji m.in. picAnna Zyguła, która przyszła na za- nowie Bartek i Michał.
senkarze - Piasek, Liroy i Mafia,
bawę ze swoim chłopakiem Pawłem
Pośród bawiącego się tłumu
ludzie polityki- Wojciech LubawNowińskim.
spotkaliśmy również mieszkańców
ski, Józef Szczepańczyk, HenGodziny oczekiwania na północ Warszawy i Skarżyska.
ryk Długosz i Mariusz Olszewnie dłużyły się nikomu. Wokalistki
-Przyjechałam do Kielc na święski, biznesmen - Witold Zaraska
z zespołu 3M uczyły publiczność jak ta i zabawa bardzo mi się podoba. oraz redaktor naczelny " Słowa

Wyjątkowy koniec
Walc, tango i przeboje z lat 60. nadawały rytm sylwestrowych
zabaw. Na zorganizowanych balach bawiło się kilka tysięcy kielczan, około stu osób spędziło sylwestra na nartach, a niektórzy na
dyżurach.

Tradycyjny
z polonezem

Tak się bawiono pod skocznią

Polonezem z
"Pana Tadeusza", poprowadzonym przez
dyrektora Andrzeja Litwina
w pierwszej parze, zaczął się bal
sylwestrowy w
Wojewódzkim
Domu Kultury w
Kielcach. Bawiło
się na nim ponad
250 osób.
- Dlaczego
tu? Przez atmosferę wnętrza. Na
sali lustrzanej
można się poczuć jak na baj·~<Q~~llll kowym balu księ 
cia z "Kopciuszka", a to przecież
ciche marzenie
każdej kobiety powiedziała KaZdjęcia: D. Gacek mila Detka.

·

Chwilę później kiełczanie pomogli prezydentowi miasta odliczać
ostatnie l Osekund 1999 roku, który sym bolicznie odmierzyła klepsydra zawierająca w środku przesła
nie dla przyszłych pokoleń. Uwień
czy ona " Kolumnę Czasu" ufundowaną przez Świętokrzyską Agencję
Rozwoju Regionu.
Szampany otworzyło równocześnie kilka tysięcy kiełczan , ale wystrzały korków zagłuszył huk replik
XVII -wiecznych armat typu falkonet odpalanych przez Kieleckie Bractwo Puszkarzy. Z nieba spadały kaskady sztucznych ogni . Pokaz
"ws pomagali" ci , którzy przynieśli
na plac swoje race.
Nieco ciszej zrobiło się przed
rozstrzygnięciem konkursu na
"Przebój Stulecia". Przed pierwszą
dziesiątką na scenie wylosowano
nagrody, ufundowane przez trzy
patronujące zabawie media. Po
upominki od "S łowa Ludu" , dziś
mogą zgłosić się do naszej redakcji Anna Czechowiez-Niecoda i
Marek Wroński z Kielc oraz Marian Skuciński z Chałupek. Trzy
niespodzianki czekają w siedzibie
Radia Kielce na Emilię Polit, Wiesławę Gałuszkę oraz Barbarę
Oleksę z Kielc . Ostatnia z pań
miała wyjątkowe szczęście, ponieważ wylosowała także jedną z
trzech nagród ufundowanych przez
Radio Fama, do którego po prezent mogą przyjść także Andrzej

Nowak z Kielc i Marianna Zawadzka z Morawicy.
Po komisyjnym podliczeniu gło
sów, przebojem mijającego wieku
stal się hit "The House of The Rising Sun" zespołu Animals. Drugie
miejsce zajęło "Yesterday" The Beatles, a trzęcie "Takie tango" Budki
Suflera.
"Sylwester pod gwiazdami" nie
byłby tak wspaniałą imprezą gdyby
nie olbrzymia praca prowadzących
zabawę Jarosława Łyska i Andrzeja Kanopackiego oraz grupy
pracowników Kieleckiego Centrum
Kultury. Nagło ś nienie i oświetlenie
zabawy zapewniła ekipa Centrum
Muzycznego "Vanax··, kierowana
przez Wiesława Górę . Rafał Kulbabiński i Studio '99, pracowali
nad telewizyjnymi życzeniami i przekazem obrazu. Firma Top-Net
transmitowała relację z "Sylwestra
pod gwiazdami" w Internecie. Nad
bezpieczeństwem bawiących się

policja pod dowództwem
komisarza Edwarda Janusa z Komendy Miejskiej Policji oraz Straż
Miejska z komendantem Jerzym
Ryrakiem.
Organizatorami "Sylwestra pod
gwiazdami" byli: Urząd Miasta, Kieleckie Centrum Kultury i " Słowo
Ludu" . Imprezie patronowały Radio Fama i Radio Kielce. Sponsorowali : Telekomunikacja Polska
S.A. Centrum Usług Satelitarnych
w Psarach i Telekomunikacja Polska S.A. Zakład Telekomunikacji w
Kielcach, Bank PBK oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa".
ANNA NIEDZIELSKA

czuwała

roku

Wśród atrakcji wieczoru były nie
tylko klasyczne tańce, ale także konkursy na króla i królową balu. Prawdziwą niespodzianką były pierwsze
minuty po północy, kiedy na suficie
zajaśniały niewidoczne wcześniej
neonowe dekoracje.

Pierwszy przy magnetofonie
Po raz pierwszy bawiono się w
piwnicach Biura Wystaw Artystycznych, gdzie wycięte z czarnego papieru postacie - dekoracje tańczyły
na ścianach między grafikami i
akwarelami kieleckich artystów.
- Nietypowa jak na bal sylwestrowy jest też muzyka, w pełni mechaniczna. Ale dzięki temu stworzyliśmy własną listę stu piosenek,
przy których świetnie bawią się zarówno najmłodsi, jak i ci nieco poważniejsi goście - mówi Jerzy Borowiecki, jeden z organizatorów
balu.

Tańce w stołówce Politechniki Swiętokrzyskiej
Goście nie narzekali na ścisk. Na
olbrzymiej sali królowal wodzirej
Michał Rykowski, którego wspomagał zespól Prim Band . -Jest rewelacyjnie. Tutaj bawiłem się na
własnej studniówce, teraz przyprowadziłem żonę na nasz pierwszy po
ślubie bal- śmieją się Jacek i Edyta Wójcikowie.

Pólnoc narciarze powitali na
szczycie, gdzie najlepiej przygotowani wciągnęli zamontowany na sankach barek. Według ich opowiadań
łuny świateł ze sztucznych ogni i
olbrzymie chmury dymu unosiły się
nad miastem przez prawie godzinę.

Na nartach i przy ognisku

śmy Komendę Miejską
ul. Wesołej.

Na specjalne życzenie narciarzy
sylwestra urządzono również na stoku kieleckiego Stadionu. Na nartach
jeździły także panie, którym było
wszystko jedno czy zburzą sobie polakierowane brokatem fryzury.
Największy z wodzirejem
-Jesteśmy tutaj codziennie, a to
Ponad 430 osób bawiło się w był jeden ze sposobów, żeby sylwe- r
stołówce Politechniki Świętokrzy stra spędzić na robieniu tego co się
skiej na balu zorganizowanym po naprawdę lubi. Teraz jeżdżą dzieci, a
raz osiemnasty przez kielecki Zwią my wybieramy się do ogniska na kieł
zek Nauczycielstwa Polskiego. Był baskę. Szampan czeka na pólnoc w
to najliczniejszy bal w Kielcach.
bagażniku - śmieją się Agnieszka i
- To już tradycja. Zresztą w tym Andrzej Kwaśniewscy. Razem z
roku udało nam się przebić nasz ubie- nimi na Stadion przyjechali znajomi
Stefan i Regina Pisarczykowie z
głoroczny rekord 390 gości
- twierdzi Henryk Sońta , prezes ZNP. córkami Angeliką i Anitą .

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

W pracy
O piątej nad ranem , odwiedziliPolicji przy

~

- Jest tak spokojnie, że moglibyśmy sobie życzyć żeby taki był
cały rok. Z poważniejszych zdarzeń
odnotowaliśmy pożar z ofiarą
śmiertelną w Bolechowieach i
uszkodzenie dłoni od wybuchu petardy w Chęcinach. Sporo było
burd i awantur domowych , ale w
tak zakrapianą noc było to do przewidzenia. Do Izby Wytrzeźwień trafilo na razie 12 osób - mówi aspirant Sławomir Pawlewicz, z którym w piątkowo-sobotnią noc dyżurowała st. sierżant Alicja Sło

o

wińska-Oczeretko.
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Borys Jelcyn przekazał urząd prezydenta w

~"~Pożegnanie
w

Mężczyzna, który podpalił się
Lesznie w proteście przeciw wojnie w
Czeczenii, to jeden z Polaków porwanych przed dwoma laty w tym kraju.
Tuż przed pólnocą-w noc syłwestro
, wą- na leszczyńskim Starym Rynku
;dwudziestopięcioletni mieszkaniec
Leszna oblał się benzyną i podpalił.
Biegł w stronę ratusza w płonącym
•ubraniu, gdy uratowat go patrol poli- ·
,cyjny. Jego życiu nie zagraża niebez'pieczeństwo. "
.
;*

t· Uciekli

"'na sylwestra?

Po kilkunastu go&inach złapano
;pięcią >yięźnióW, którzypciekli wsyJ:
'westraz Zakładu Kamego w Wojko~
wicach na Górnym Śląsku. Z zakładu

~' Spłonął "o"l!~ari~t;.

Prezydent Rosji Borys Jelcyn
;
W piątek wybuchł pożar w Korni- · w ręce premiera Władiinira Putina
bsariacie folicji 'j'Świętochłowicach. Za- •
Prezydent Rosji Borys Jelcyn
jbytko\\l,j' budm~ dawnego ratusza cał-~ złożył w piątek dymisję l przelkowicie spłonął. Pożar mogły spowo- ! kazał urząd w ręce premiera
~do~ć pe~dytJctóre bawiąca s. · ię .~o-J Władimira Putina.
~dziez rzuciła na i.tich budynku. \V p0za- ~
Je l cyn ogłosił rezygnację w pro1rze nieklnie ucierpiał.
gramie ogólnokrajowej telewizji. Nie
Zatruta zabawa
podal przyczyn rezygnacji mówiąc tyiko, że jej powodem nie jest zły stan
jego zdrowia.
Jelcyn poprosił również Rosjan o
wybaczenie za błędy popełnione przez
swoją administrację . - Proszę was o
przebaczenie za marzenia, które nigdy
się nie spełniły. Proszę również o wybaczenie za nadzieje, które okazały się
nie usprawiedliwione - powiedział.

złożył dymisję przekazując urząd

Fot. PAP/EPA

t

Helmut Kohl
bez ochrony

Niemiecka prokuratura może
przeciwko
bytemu kanclerzowi Niemiec
bytemu przewodniczącemu
CDU Helmutowi Kohlowi.
W piątek upłyną148-godzinny termin , w którym przewodniczący izby
niższej parlamentu (Bundestagu)
!Karambol na autostradZie · Wolfgang
Thierse mógł zgłosić sprzeDwie osoby zginęły, a 10 zoStało ciw wobec dochodzenia przeciwko
\J11nny8Ji w \Xje:~m kąran1bol':h do . będącemu obecnie posłem Kohlowi.
1
którego doszt<:f'\vczotaf'w półnoenej
Przedstawiciel prokuratury wBonn
Bawarii. Zderzyło siętam ponact 150 zapowiedział wcześniej , że postępowa
lsamocllodów.f Zbiorowa katastrofa nie dochodzeniowe zostanie wszczęte
1wyd~a sięnr'autostradzie A7 pod- dzisiaj. Bońska prokuratura podejrzeczas gęstej mglyl która ograniczała wa, że Kohl mógł dopuścić się nad!widoczność do;lOO metrów.
użyć na szkodę swojej partii. Sam powdrożyć śledztwo

l

l

zastrzelił kolegów

Pracownik jednego z hoteli na
Florydzie zastrzelił czterech kolegów
z pracy, a także kobietę, która przy,padkie!ll znalazła się na jego drodze.
Po krótkim pościgu został ujęty przez
policję.
CPAP)

lityk przyznal wcześniej , że w Jatach
1993-1998 przyjął od anonimowych
sponsorów datki w wysokości do
dwóch milionów marek. Fundusze te
nie zostały uwzględnione -wbrew przepisom ustawy o partiach- w sprawozdaniach finansowych CDU. (PAP)

Z głębokim talem zawiadamiamy,
te 19 grudnia 1999 r. zmarła po elętkiej
eboroble nasza najukochańsza Mama
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STEFANIA STAWOWY

zadutony pedagog, wyehowawea
l przyjaelel młodzleiy
Msza św. tałobna odprawłona zostanie
3.1.1000 r. o godz. 13.30 w bazylice
katedralnej, po ezym nastąpi
wyprowadzenie zwłok
na Cmentarz Nowy w Kleleaeh
Pogrątenl w bólu
Córka lZlę~
3749rł

do tego czasu

· Również w piątek Borys Jelcyn
Putinowi czarną teczkę zawierającą kody i procedury umożliwiające sprawowanie kontroli nad rosyjskim arsenałem nuklearnym. Przedstawiciele Kremla powiedzieli, że Putin został poinformowany o procedurach w ciągu godziny po
rezygnacji Jelcyna.
-Skończyła się epoka Borysa Jelcyna, był to bardzo ważny i również bardzo
trudny czas w naszej części Europy- tak
skomentował premier Jerzy Buzek rezygnację ze stanowiska prezydenta Rosji. - Wiemy już dzisiaj, że to rozwaga i
odwaga Borysa Jelcyna doprowadzily do
pokojowego rozwiązania w 1991 roku
Związku Sowieckiego i w ten sposób
uniknięto tragicznego losu, który był
udziałem narodów Jugosławii- mówił
premier. "Największym cieniem" Jerzy
Buzek nazwał wojnę w Czeczenii.
Zdaniem Billa Clintona, pod rzą
dami prezydenta Borysa Jelcyna Rosja osiągnęła bardzo wiele przechodząc z komunizmu do demokracji i
doprowadzając do ustabilizowania
się systemu demokratycznego. - W
czasie jego prezydentury od 1991 roku
Rosjanie spotkali się z bezprecedensową w dziejach budową (w ich kraju) demokracji i nowego sposobu ży
cia- ocenił Clinton osiągnięcia Jelcyna. -Jego (Jelcyna) trwale osiągnię
cia to demontaż komunizmu i budowa procesu szeroko pojętej demokratyzacji przeprowadzonej w ramach
porządku konstytucyjnego- dodał Bill
Clinton. Amerykański prezydent wysoko ocenił także wkład Jelcyna w proces likwidacji broni nuklearnej. (PAP)
przekazał Władimirowi

'siatkę ogradzającą więzienie.

!ctzonego przez Kościół tatolicki ,,iubi- i
~e
'eci".~~l ~QFY ~pglecz,n
ędzyn<trodow~ zeby me zapo,minala' o cierpieniach najmlodszych.
lPo~pil"f,6W{lie*;;~~n:ję:i!&ia Pl~~ §:łł. ~
!Piotra . w Watykanie zgromadiiło się
!ponad 50 tys. dzieci z calego świata.

będzie

dodatkową przewagę w wyborach.

!uciekło, początkowo sześciu młodych

~,ąpież,broni cizie<;~.

Putin

pełnił obowiązki głowy państwa da mu

•

PapieżJailPawelO ~'ókaz.iiob9ho-{

premiera Putina

z Kremlem
Władimir

'ludzi, wwieku do 24lat. Wykorzystali .
mgłę, ograniczającą widoczność do
:kilku metrów, i V:l piątek 15 minut przed ·
'północą wydostali się przez okna parlterowych barak?wwięzielplyCh. P~tem,
fdotkliwie kalecząc dłonie, sforsowali

?'

ręce

Dodał, że

nie widzi powodu, by spraprzez ostatnie pól roku
swojej kadencji, ponieważ Władimir
Putin dobrze nadaje się do przejęcia
władzy. -Nie chcę zagradzać drogi hi-'
storii - powiedział Jelcyn. - Kraj posiada silną osobę godną prezydentury. Dlaczego mialbym zagradzać mu
9rogę? Dlaczego mialbym czekać? To
· nie jest w móim charakterze - powiedział Jelcyn.
Według rosyjskiej konstytucji, wybory prezydenckie powinny się odbyć w
ciągu 90 dni po rezygnacji Jelcyna- wiadomo już, że odbędą się 27 marca. Wedługwiększości komentatorów, fakt, że
wować urząd

155 pasażerów odzyskało

Rosyjski
,,mużyk"
Niespodziewana rezygnacja prezydenta Rosji Borysa Jelcyna zamyka
osiem chaotycznych Jat rządów przywódcy, który przyczynil się do upadku
Związku Radzieckiego i wprowadzi] demokrację w największym kraju świata.
Pomimo to większość Rosjan zapamięta go jako cz/owieka, któremu
nie uda/o się wyprowadzić kraju z gospodarczej stagnacji.
Blady, schorowany i ponuryJelcyn,
który w piątek, na kilka godzin przed
nastaniem Nowego Roku oglosil, że
ustępuje ze stanowiska prezydenta, w
niczym nie przypomina/ żywio/owego
przywódcy, który w 1991 roku stojąc na
czolgu broni] dostępu do gmachu Rady
Najwyższej RFSRR, aby udaremnićza
mach stanu przeciwko radzieckiemu
przyv.Mcy Michai/owi Gorbaczowowi.
Jelćyn, jak pisze agencja AP, byt
niespokojnym przywódcą, który nigdy
nie przyklada/ większej uwagi do przyziemnych spraw i rzadko przyznawal
się do bfędów. Przynajmniej do chwili,
gdy ogfaszal rezygnację, prosząc Rosjan o przebaczenie.
Napoczątkulat90. wczasachburzliwych dla Rosji, Borys Jelcyn sprawdzil
się jako osoba, która potrafi nawiązać
doskonafy kontakt z tlum{lmi. Rosjanie postrzegali go jako typowego "mużyka "- upartego chlopa z głową na karku i z dużą sldannością do wódki. Nie
lubi/ dzielić się w/adzą i często ignorowa/ potrzeby obywateli. Używa! sily, gdy
stwierdzil, żejest to konieczne, byzapobiec rozpadowi Rosji.
(PAP)

wolność

Gdzie są porywacze s·a molotu?
Porywacze indyjskiego sa- zaprzecza. Rządzący w Pakistanie wojmolotu i trzej separatyści kasz- skowi zapowiadają, że je~eli porywacze
mirscy, których zwolniono z wię pojawią się wich kraju, zostaną areszzienia, najprawdopodobniej . towani i osądzeni ; zrobiąjednak wszystudali się dQ Pakistanu lub paki- ko, żeby ich tam nie wpu ścić. Zaprzestańskiej części Kaszmiru
czają również indyjskim oskarżeniom,
że terroryści to Pakistańczycy.
- twierdzą indyjscy dyplomaci.
Indie utrzymują, że terroryści przeW piątek porywacze po ośmiu
kroczyli granicę z Pakistanem i znajdu- dniach uwolnili 155 pasażerów indyjją się kolo miasta Kweta. Pakistan temu
skiego samolotu, stojącego w afgań-

Jerzy Waldorff nie
W Warszawie zmarł Jerzy
Waldorff. Swoje 89-letnie życie
zdołał przeżyć jak człowiek renesansu - zmieścił w nim miłość do muzyki, literatury, publicystykę, a nade wszystko
pasję pracy społecznej.
Jerzy Waldorff przyznawał, że naJeży do starej szkoły sztuki życia i
idea wąskiej specjalizacji zainteresoOdszedł

żyje

wań, charakterystyczna dla współcze
sności, wydaje mu się nieznośnym samoograniczeniem. W swoim życiu
zmieścił tak wiele pasji i zainteresowań, że określano go niekiedy jako
osobowość renesansową.

Jerzy Waldorff słynął jak:> wspaniały gawędziarz. Umiał i chciał dzielić się doświadczeniami

barwnego życia .

swojego
(PAP)

od nas dn. 30.xii.1999 r.

STEFAN SALTARSKI
przetywszy lat 86 długoletni gospodarz
obiektów sportowych K.S. "Błękitni" Klelee
Zasłuiony działacz sportowy.
Msza św. tałobna odprawłona zostanie
w Kościele Chrystusa Króla o godz. 14
dnia 3.1.1000 r. po ezym nastąpi
wyprowadzenie drogich nam zwłok
na Cmentarz Stary w Kleleaeh
o ezym powładamia
pogrą.tona w bólu Rodzina
3744'ri

skim Kandaharze. Odjechali z lotniska razem z trzema kaszmirskimi separatystami, których władze indyjskie
zgodziły się zwolnić w zamian za zakładników. Rządzący Afganistanem
talibowie dali terrorystom I Ogodzin
na opuszczenie kraju. W sobotę talibowie poinformowali, że porywacze
wyjechali już z Afganistanu, ale nie
zdradzili, dokąd się udali.
(PAP)

Czeczenia
odpiera atak
W pierwszych dniach nowego roku w Czeczenii trwały zacięte walki - przede wszystkim
o stolicę republiki Grozny, gdzie
rosyjskie sity napotkały na wyjątkowo silny opór.
Rosyjskie oddziały nie odniosły
też większych sukcesów na poludniu
państwa , gdzie od ponad dwóch tygodni toczą się walki o wąwóz Arguński . Grozny i góry na poludniu
republiki są najtrudniejszym do tej
pory wyzwaniem dla rosyjskich
wojsk.
Choć uliczne walki o czeczeńską
stolicę trwają już ponad dwa tygodnie , rosyjskie oddziały na razie są
jeszcze daleko od centrum miasta.
Intensywnym starciom towarzyszy
równie intensywna rosyjska kampania propagandowa. Wczoraj strona
rosyjska oskarżył a Czeczenów o kolejne wybuchy "pojemników z trują
cym gazem" w Groznym. Podobnie
jak we wszystkich wcz e ś niejszych
przypadkach nie pokazano zdjęć rzekomej chmury trującego gazu.
(PAP)

~ ~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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dzieci końca wieku
się, że

jeszcze nie p rzysz ł a jej pora mówi lekarz Wiesław Mazurek.- W
ostatniej chwili pojawiła się Edyta i
dzięki temu mamy pierwszego noworodka w tym roku.
19-łetnia Edyta Nowoc ień spę
dzała sylwestra z rodzicami. Mąż grał
w ze pole muzycznym na jednym z bałów sylwestrowych. Do szpitala trafiła o l 9.40.- Bala się porodu, chciała
by ją tylko zbadać i wypuścić do domu
Najpiękniejszy prezent
mówi doktor Mazurek. - Ale od razu
Na Oddziale Polożn iczym przy ul.
twierdziłem , że wkrótce będzie rodzić.
Prostej w Kielcach do końca nie był o
Mała przyszła na świat dwie minuty
wiadomo, która z ko biet zostanie
po 24. Miała 3, l kg oraz 52 centymepierwszą matką końca wieku. Rówtry. Trochę bałem się tego porodu.
no l egłe trwało kilka porodów. Dyż u r
Edyta jest bardzo drobna, myślałem ,
pełn iło trzech ginekologów: Marian
że trzeba się będzie trochę pomęczyć,
Misiek, Tomasz Ziółkowski i Wła
ale wszystko poszło świetnie, dziewdysław Węgrzycki .
czyna przez cały czas współpracowała
- Nawet nie mi eliśmy czasu myz nami - żeby wszystkie porody były
śleć o tym, które pojawi się tu ż po
takie.
pólnocy - twierdzi Tomasz Ziółkow
Edytajest studentką , mąż nie ma
ski. - Dziesięć minut przed 24 przyjstałej pracy.
mowaliśmy ciężki poród poślad kowy.
-Imię dla małej? Nie mamy jeszKażdy chciał być przy narodzinach tego
cze żadnej propozycji, bo miał się uropierwszego dziecka nowego roku, ale
dzić chłopak- mówi Edyta Nowocień .
dwóch z nas mu siało na sali operacyjHonorata Romanowska jeszcze się waha, czy córeczce dać im ię Wiktoria, czy Weronika
To
jej pierwszy poród. Przekona ł a się,
nej wykon ać cesarskie cięcie. S zczęście
tzw. fizjologiczną żółtaczkę kilka go- Pacjentka od razu poszła na stół
- Malutka to cały ojciec - twier- że rodzenie to nic strasznego. -Teraz
uśmiechnę ło s~ więc do Mariana i to
on, wraz z polożną Henryką Stąpór, dzin musiała spęd zić w inkubatorze. - mówijeden z pełniących dyżur łeka- dzą dziadkowie Maria i Jan Roma- wiem jak ważne w takich sytuacjach
jest dobra atmosfera w szpitalu i poPrzyjście na świat przywitała donorzy, Ryszard Dobner.
nowscy.
ki ł k_ad zies i ąt sekund po wybiciu gomoc lekarza.
śnym
krzykiem,
ma
ouży
apetyt.
Poród
nie
był
skomplikowany,
-Mam
problem
z
imieniemprzydziny "0" t rzymał na rękach małą J uW sobotę rano doktor Mazurek
z narodzin córki bardzo dumny odbywał się silami natury- rełacjonu- znaje mama.- Miała być Diana. Ale w
łię Wi ktorię.
przygotowywał
się do kolejnego pojest ojciec, także je ginekolog Jacek Walkowski.·_Wie- ostatniej chwili się zawahaliśmy. Może
rodu.- Trochę wydłużył mi się ten dystudent ekono- działem, że dziecko ma duże szanse jednak Wiktoria albo Weronika ...
żur. Ale nie ma rady. Niektórzy kole' mii ijednocześnie pojawić się o północy łub tuż po.
dzy
wyjechali na Nowy Rok do swopracownik Exbu·Kilka minut przed pólnocą na sali Może radomianka?
ich
rodzin,
albo w góry, ktoś musiał
du, Sylwester porodowej pojawili się pracownicy,
Kilka minut po północy w trzech
Górka.
którzy byli ciekawi, kiedy dziecko się szpitalach regionu radomskiego - na zostać.
Doktor Mazurek słyszał o nagro- Jestem taki urodzi. Za panią Honoratę kciuki trzy- Józefowie, w Przysusze i Grójcu- urodzie
dla rodziców pierwszego milenijszczęśliwy, że nie
mali między innymi: pediatra Mario- dziły się dziewczynki. Trudno ustalić ,
wiem, co powie- la Zalewska, pielęgniarki Marta Gaw- która przyszla na światjako pierwsza. nego dziecka. Ma nawet numer faksu. Na razie nie przekazał wiadomodzieć - stwierdził.
ron i Wie sława Cyra oraz położna
25-letnia Agnieszka Jon e, z zawo- ści , bo kto ś zamknął na cztery spusty
- Najważniejsze, Marzena Knedler, która jako pierw- du pielęgniarka, urodziła zdrową dziewże mała jest zdrosza wzięła dziewczynkę na ręce . Poza czynkę (była to jej pierwsza ciąża) , ale szpitalny faks.
wa i że żona też tym doskonałe było słychać odgłos konieczne było cesarskie cięcie . Zza szyczuje się dobrze.
petard i sztucznych ogni.
by w zabiegu asystował tata malej, pra- Sylwester doktora Tennou
Gdywszpita-Pomyślałem wtedy: to właśnie
Spokojnej nocy sylwestrowej nie
cownik jednej z radomskich agencji
lu pani Edyta cze- w Starachowicach przyszło pierwsze ochroniarskich. lga, bo takie imię bę miał też dyż urujący w grójeckim szpikala pomyślnego dziecko w naszym województwie - dzie nosiła pierwsza obywatelka Rado- talu doktor Walid Tennou (osiadły w
rozwiązani a,
przyznaje Jacek Walkowski.- Jeszcze mia nowego tysiąclecia, przyszła na Połsce Syryjczyk). Kiedy kończyło się
mocno denerwo- nie wiedziałem, że Kielce też " się po- świat 5 minut po północy. w.ri:yła 3570 drugie tysiąclecie, przyjmował poród.
wali się dziadko- starały".
gramów i mierzyła 54 centymetry. W 25-łetnia Jolanta Furtak rodziła swoje
wie.
Helena Ziewiec, matka pani Ho- ocenie stanu zdrowia otrzymała l O pierwsze dziecko.
- Co kilka noraty najdokładniej zapamiętała wla- punktów w l O-stopniowej skali Apgar.
- W karcie porodowej wpisano
chwil podchodzi- śnie godzinę "0".
Poród przyjmowali lekarze Grzegorz godzinę przyj ś cia na świat dziewczynlam do telefonu i
- Zięć, jak odwoził córkę do Sta- Penza i Waldemar Maj.
ki - 00.05. W rzeczywistości urodziła
zastanawialam rachowic, to powiedział: no mała, trzyRodzice pierwszego urodzonego s ię pomięd zy drugą a trzecią minutą
się, czy to już maj się i nastawiaj na północ . A na na Józefowie dzieciaka mają otrzymać po 24, ale zaokrąglamy godzinę naromówi Ce lina przeciwko naszego domu, w szkole, od dyrekcji szpitala specjalny prezent- dzin do pięc i u minut - informuje poStudn i a rs ka , odbywał się bał sylwestrowy- wspo- wyprawkę dla niemowlaka.
łożna.
babcia ze strony mina. -Właśnie o pólnocy z życzenia
Poród odbył s ię bez żadnych kommamy. - Nie w mi wpadł szwagier. Wtedy powiedziaplikacji.
Mała Dominika miała 3,3 kg
Julia Wiktoria Górka ma duży apetyt
głowie mi był syllam: mój Boże , wszyscy balują , a na- Niespodziewana
wagi i 53 centymetry.
Zdjęcia: D. Gacek
kandydatka
wester. Wahalam sza Honoralka się męczy.
W innych szpitalach regionu rasię : wykręcać nuAle " męczarnie " nie trwały długo .
Tymczasem pierwszy w regionie domskiego pierwsze dzieci przyszły na
- To był normalny, fizjologiczny mer, czy lepiej nie zawracać person e- Zdrowa dziewczynka 3 kilogramy radomskim dzieciak przyszedł na świat świat później . O godzinie l .30 w Koporód - mówi Marian Misiek. - Mło ł owi głowy. Wreszcie po północy za- wagi, 52 centymetry wzrostu i prze- w Szpitalu w Przysusze. - Prawdę mó- zienicach urodził się pierwszy chłopiec .
da mama cały czas ladnie z nami dźwięczał dzwonek. To uprzejma po- piękne, długie, ciemnobrązowe włoski , wiąc mieliśmy inną kandydatkę do
BEATA SZCZEPANEK,
lożna powiedziała , że mam wnuczkę.
szybko zasnęła w ramionach matki.
współpracowała, choć była nieco prze"milenijnego" porodu, ale okazało ,
JANUSZ PETZ
straszona, bo to jej pierwsze dziecko. Poplakaliśmy się ze szczęścia .
- Żyliśmy w nerwach od kilku dni
Ojciec czekał na korytarzu i zobaczył
-przyznaje Alfred Górka, dziadek macóreczkę około pierwszej w nocy.
Edyta Górka, studentka pierw- łej Julii. - To nasza pierwsza wnuczka.
szego roku ekonomii w Wyższej Szko- Na 2000 rok otrzymaliśmy najpiękniej
le Ekonomii i Administracji, jest za- szy prezent, jaki sobie mogliśmy wymarzyć.
skoczona datą narodzin córki.
- Leżałam w szpitalu kilkakrotnie, ostatnio kilka dni przed rozwią Od stołu na stół
zaniem, gdyż były niewielkie kompliTakiego prezentu nie spodziewała
kacje - mówi. - Nie nastawiałam się się także mama drugiej dziewczynki,
na tę datę. Bóle złapały mnie po połu urodzonej w Szpitalu Rejonowym
dniu. Bałam się, chciałam , żeby było w Starachowicach.
już po wszystkim. Kiedy położna po- Dziecko miało się urodzić póź
wiedziała: główka już wyszła, za oknaniej - mówi Honorata Romanowska
mi szpitala rozległy się wystrzały, wi- z Tychowa Starego. - Z mężem, rodzidać było blask sztucznych ogni. Po
cami, siostrami s i edziehśmy w domu.
chwili trzymalam dziecko w ramio- Bóle chwyciły mnie przed obiadem, ale
nach. Lekarze i położne zaczęli mi przebiegały nietypowo i nie myś lałam ,
składać życzenia.
że zaczął się poród. Byłam przekonaJulia Wiktoria ważyła 3,35 kilo- na że wspólnie wypijemy szampana i
grama i mierzyła 54 centymetry. Ma przywitamy Nowy Rok. Jednak przed
niebiesko-szare oczy (to może się godziną 23 nie wytrzymalam i mąż
zmienić) i krótkie, ciemnoblond wło
zawiózł mnie do szpitala. Okazało się,
Pierwsza obywatelka regionu radomskiego urodzona w 2000 roku większość Nowego Roku poświęciła na sen
sy. Jest zdrowa, choć ze względu na że była to ostatnia chwila.
Fot. M. Skorupa
Dokladnie o tej samej porze,
po pólnocy w szpitalach
w Kielcach i Starachowicach na
świat przyszły dwie dziewczynki. Obie są zdrowe, obie są
pierwszymi dziećmi w rodzinie l
niewykluczone, że będą nawet
nosiły to samo imię. Data urodzin zaskoczyła rodziców.
minutę

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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pracowników
albo pracy?
- zareklamuj się
w "Siowie Ludu".
Dodatek "Siowo
o pracy" to
najlepsze
miejsce na twoją

[p)lf®©J'f

ofertę.

Cotygodniowy dodatek dla pracowników, pracodawców i poszukujących pracy

Oferty powiatowych urzędów pracy
KIELCE
e l. T. U. Compensa Życie SA., Kielce,
ul. Staszica l, teł. 368-28-32,
0604-859-682 zatrudni: akwizytorów
funduszu emerytalnego oraz agentów
ubezpieczeniowych.
e 2. Gospodarstwo Ogrodnicze "Bracia Kasprzak" , Piekoszów, ul. Czarnawska 54, teł. 306-15-90 zatrudni: elektryka z uprawnieniami do 15 kW, z wykształceniem zasadniczym lub średnim
i praktyką w zawodzie.
e 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżo
we "KAUSAR", Kielce, ul. Kościusz
ki 52/00 l, teł. 343-16-83, zatrudni: informatyka z wykształceniem wyższym
kierunkowym, prawem jazdy kat. B
e 4. P.T.E. KREDYf- BANKU P.B.I.
S.A., Kielce, ul. Sienkiewicza 34, teł.
368-23-54lub 56, zatrudni: agenta ubezpieczeniowego i akwizytorów.
e 5. Techniczno-Produkcyjna Spół
dzielnia Pracy, Kielce, ul. Górna 19a, teł.
344-90-81 w. 222, zatrudni: szlifierza
kształtu z wykszL zasadniczym (!O-letnim stażem pracy i praktyką w narzę
dziowni) oraz inżyniera mechanika z
wykszt. wyższym (konstruktor form
wtryskowych do tworzyw sztucznych,
wykrojniaków tłoczników) i lO-letnim
stażem pracy.

e 6.FHU "GabinetyMedyczne",Jędrze
jów, ul. Dr Kwarty 4, teł. 0604 333-930,
zatrudni: technika optyka z rocznym stażempracy.

e 7. Chemadin Export Sp. z o.o., Kielce, ul. Skrajna 82, teł. 34-520-34, zatrudni: spawacza z wykształceniem zasadniczym, S-letnim stażem pracy i
uprawnieniami spawalniczymi wg
EN-287-1. Typ uprawnień: 135 PW03,
136PW02 141/IIITW02 (kontrakty
zagraniczne).
e 8. "RElMSTAR", Stalowa Wola, ul.
l Sierpnia 34, teł. (0-15) 843-23-46, zatrudni: kierownika oddzialu w Kielcach z
wyksztalceniem wyższym - mężczyzna,
wiek do 35 lat.
e 9. Usługi Geodezyjne, Małogoszcz,
teł. 38-551-89,38-552-1 O, zatrudni: geodeta z uprawnieniami z wyksztalceniem
wyższym.

e

10. "BAJTe Sp. z o.o., Kielce, ul.
Paderewskiego 47, teł. 344-88-97 zatrudni: przedstawiciela handlowego z wyksztalceniem średnim handlowym- marketing, obsługa biur, wiek do 35 lat.
e 11. P.H. U. "DELCO - SYSTEM" Salon Sprzedaży, Kielce, ul. Planty 12
teł. 361-4()..()5, 362-06-30, zatrudni: przedstawiciela handlowego z wyksztalceniem
średnim handlowym, ze znajomością

struktury sieci komputerowych, mile widziany samochód oraz informatyka z wyksztalceniem średnim kierunkowym, majomością systemów operacyjnych obsługi
sieci komputerowych, doświadczenie w
branży handlowej.
e 12. Piekamia, Kielce, ul. l-go Maja
81, teł. 0603977290, zatrudni: kierowcę z
prawemjazdy kat. B, aktualną książecz
kązdrowia

e

13. ,,AMPLICO LIFE" Biuro Ubezpieczeń, Kielce, ul. Sienkiewicza 65, teł.
361-34-98, 0606330694 zatrudni: agentów ubezpieczeniowych- doradcówubezpieczeniowych z wykształceniem min.
średnim, z 3letnim stażem pracy w kontaktach z ludźmi, wiek 25-45 lat.
e 14. Pracownia Projektowa "Studio",
Kielce, ul. Kościuszki Ił (p. 112), teł.
343-06-76 zatrudni: asystenta inżyniera
urządzeń sanitarnych z wykszt., wyższym
kierunkowym, ze znajomością obsługi
komputera.
e 15. Zakład Usług Mieszkaniowych i
Transportowych, Czerwona Góra 3/8
teł. 0601408967 zatrudni: dekarzy
z wykszt. zasadnicze, z 3-4 letnim stażempracy.

e 16. Szpital Specjalistyczny Chorób
Narządu Ruchu, Kamienna Góra, ul.
Korczaka l, teł. (0-75) 7442046 zatrud-

ni: lekarza ortopedę po stażu, lub z pierwszym stopniem specjalizacji.
RADOM
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że na dzień 21XII.l999 r. posiada oferty pracy dla osób wzawodach:
e Sprzedawca- umowa dla absolwenta
e Barman-kelner
e Magazynier
e Żałobnik

Szukam pracy
Młody 27

lat, mgr

inż. inżynierii

materiałowej, obsługa

komputera,
angielski, prawo jazdy, dyspozycyjność. Tel. (015) 867-51-61.
22-letnia, wykształcenie wyższe
ekonomiczne (licencjat), obsługa

ePiekarz
e Cukiernik
e Technik odzieżowy- specjalność dziewiarz
e Pielęgniarka środowiskowa
e Referent ds. kontaktów polsko-wę
gierskich
e Projektant - technolog obuwia
e Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
e Operator żurawia wieżowego

e Księgowa

e Matematyk informatyk

e

Masażysta

e Ustawiacz do walcarek i zbijarek
komputera, 2 l. staż pracy (referent
administr.-biurowy). Tel. 3864891.
22-letnia, wykształcenie wyższe
ekonom. (licencjat), studentka mgr
na Politechn. Radomskiej (zaoczne),
obsługa komputera, 2 l. staż p
racy (referent admin.-biurowy). Tel.
3864891.

KUMAN ART A-Z
prowadzi nabór
kandydatek
na fotomodelki.
Oferty pracy prosimy
kierować do Działu Kad
Kielce, ul. Miła 73.

Kontakt osobisty
twarzy i sylwetki}
Kielce, ul. Sienkiewicza 11
w godz. 15-16.
(zdjęcie

1145/dn

Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia

Inwalidów
w Kielcach, ul. Paderewskiego 14

zatrudni na terenie: Kielc, Starachowic, Skarżyska i Radomia osoby
licencje l stopnia na stanowiskach pracowników ochrony
fizycznej i osoby posiadające świadectwa szkół podoficerskich oraz
dyplomy szkół oficerskich resortu spraw wewnętrznych i administracji w
zakresie prawno-administracyjnej ochrony i porządku publicznego, na
podstawie których mogą ubiegać się o uzyskanie licencji Ilu b 11 stopnia.
Kontakt tel. (0-41) 345-39-21.
37421n
posiadająo.e

Gillette®
IQ field MARKETING

TWOJA KARIERA NA 1/2 ETATU

"KPBP-BICK" S.A.

Poszukujemy kobiet
w wieku 26-40 lat na stanowisko:

zatrudni pracowników
na stanowisko

KIEROWNIKA BUDOWY
l ROBÓT

DORADCY HANDLOWEGO

wymagane uprawnienia i praktyka
w zawodzie
Miejsce pracy: teren działania spółki.
Oferty należy składać:
Kielce ul. Sienkiewicza 63
Dział Spraw Osobowych po k. 1O
tel. 34-553-15

z Wrocławia, Oleśnicy, Oławy, Strzelina, Brzegu Dolnego i Trzebnicy
oraz
Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Bielawy, Kłodzka i Nowej Rudy

Praca:
Współpraca z IQ field Marketing, na rzecz firmy Gillette. Odwiedzanie
punktów sprzedaży w celu poprawy dostępności i ekspozycji dobrze znanych

produktów.

Szukam pracy

Wymagamy:
• umiejętności nawiązywania kontaktów z nowymi ludźmi • posługiwania
się dobrą polszczyzną • logicznego myślenia i działania • entuzjazmu,
zaangażowania i własnej motywacji do pracy • prawa jazdy i dostępu do
samochodu • doświadczenie mile widziane.
Zapewniamy:
• stałą pracę (21 godzin tygodniowo) • dobre wynagrodzenie • satysfakcję
z pracy • pracę w miłym zespole.
Zadzwoń

........

pod numer (0-22) 545-45-55 i podaj swoje imię i nazwisko,
adres i telefon w celu otrzymania kwestionariusza,
w dniach 21.11- 3.12 w godzinach 8.00- 17.00

Cotygodniowy dodatek
dla pracowników,
pracodawców
i poszukujących pracy
Reklamy przyjmuje: Biuro Og!oszeń ,.sbwa ludu",
teł. {041) 344-48-58,

fax (041) 344-72-51

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

Siedmiu na burmistrza
SANDOMIERZ W przedostatni dzieli starego roku siedmiu
radnych Klubu Centroprawica
zgłosiło wniosek o odwołanie
burmistrza Andrzeja Tenderowlcza. Zarzucili mu m.in. złe klerowanie Urzędem Miasta i złą
realizację budżetu.

We wniosku radni stwierdzili,

że

wpływy ze sprzed aży mienia komunal-

nego były w ubiegłym roku za niskie,
nie został rozliczony zaJd ad budżeto
wy "Oczyszczalnia ścieków" i nie została wykonana inwestycja PEC-u na
kwotę l, l miliona złotych. Za kontrowersyjne uznali wybieranie wykonawców inwestycji np. na zagospoda-

rowanie terenu wokół budynku przy
pl. Poniatowskiego 3 czy remont elewacji budynków komunalnych. Wnioskodawcy twierdzą, że przedstawiając
pod koniec roku wnioski w sprawie
podwyżek cen wody, ścieków, czynszów i biletów komunikacji miejskiej
Zarząd Miasta dal za mało czasu komisjom Rady Miasta i związkom zawodowym na wypracowanie własnych
opinii.
Burmistrz Andrzej Tenderowicz
powiedział, że zarzuty radnych wynikają z niezrozumienia przepisów obowią
zujących przy uchwalaniu budżetu .
Przyznaje, że nie zostały zrealizowane przez zarząd zaplanowane w ubie-

Kopalniana w ruchu
STARACHOWICE. Trasa łą
ulice Kopalnianą z Armil
Krajowej została dopuszczona
do ruchu.
Inwestycje zakończono miesiąc
temu. Kierowcy domagali si ę szybkiego otwarcia nowej ulicy, po której
większość z nich i tak j uż jeździła. We
wtorek 28 grudnia u su nię to z trasy
cząca

p rzegrodę

z zakazem ruchu. Jak po-

informował prezydent Janusz Wierz-

bicki nowy odcinek komunikacyjny
miasta kosztował 2 miliony 200 tysięcy złotych. W przyszłym roku gmina zamierza zmod ernizować pozostałą część ulicy, pomiędzy Graniczną i Leś n ą.
(Las)

głym

roku dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, ale według burmistrza zrównoważyły to wyższe od planowanych wpływy z innych źródeł .
Burmistrz stwierdził, że wykonawca
zagospodarowujący teren wokół budynku przy pl. Poniatowskiego był
wyłoniony w przetargu.
- Przy remoncie elewacji budynków
komunalnych uzyskaliśmy zwolnienie
z przetargu i z kilku chętnych wybraliśmy najlepszego - zapewnił.
Wniosek radnych Centroprawicy
trafil do Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta. Po wydaniu opinii będzie glosowany przez Radę Miasta.
(be a)

Sołtysi

za

czystość

PIŃCZÓW. Plętnastu soltysów z gminy Plflczów otrzymało upominki l podziękowania
za dzlałalnoś6 na rzecz utrzymania czystości na terenach
wiejskich. Laury wręczono na
ostatniej w 1999 roku sesji Rady
Miejskiej.
"Od aktywności sołtysów w
zbiórce pie n iędzy na wywóz nieczystości , w usuwaniu dzikich wysypisk
i wyborze najlepszego sposobu gromadzenia odpadków zależał stan czystości gminy" - napisano w uzasadnieniu. Radni uhonorowali: Henryka Skórę z Bogucic (II Szosa), Zofię Wojtasik z Mozgawy, Monikę
Mlyńczak z Szarbkowa, Ryszarda
Szostaka z Woli Zagojskiej Dolnej,
Marka Prokopa z Woli Zagojskiej
Górnej, Konstantego Karpińskiego
z Kowali, E~warda Dobaja z Byczowa, Zuzannę Bielecką z Marzęcina ,
Kazimierza Wojtasia z Zagorzyc,
Marka Sarnę z Unikowa, Ludwika
Domagatę z Chruście, Stanisławę
Golpyś z Sadka, Marcina Ziembę z
Grochowisk, Elzbietę Mącznik z
Borkowa i Marka Szymczyka z

Gminne

Oświata dostała
jedną trzecią
BLIŻVN. Przy jednym glosie
wstrzymującym

radni uchwalili
budżet na rok 2000.
Dochody gminy oszacowane zostały na 8,3 mln złotych o 10 proc.
więcej niż w ubiegłym roku.
Najwięcej pieniędzy - ponad 3,3
mln zł radni przeznaczyli na oświatę.
- To dużo w stosunku do możli
wości , ale bardzo mało w stosunku
do potrzeb. Szkoły dostały tylko na
przeżycie . Brakuje pieniędzy na najpilniejsze remonty - ubolewa sekretarz
gminy Anna Bil ska.
Na budowę i modernizację dróg
gminnych przeznaczono 470 tysięcy
złotych , na nowe chodniki - 260 tys.
Dużą inwestycją realizowaną przy

Łatanie

PIERZCHNICA. Gmina wyda
zł wltcej
niż wyniosą jej dochody. Różni
cę pokryją nisko oprocentowane kredyty.

W ubiegłym tygodniu radni
Pierzchnicy przyjęli tegoroczny budżet.
4,8 miliona zł wyniosą tegoroczne
dochody Pierzchnicy. Wydatki to 5,2
mln. zł. Deficyt mają pokryć pożyczki
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz Fundacji Wspomagania Wsi.
- Nasza gmina jest niezamoż
na, ale z ambicjami. Musimy szu kać pieniędzy, bo inaczej niewiele
zrobimy- twierdzi wójt Marek Zatorski.
Najważniejsza tegoroczna inwestycja to dokończenie budowy szkoły
w samej Pierzchnicy. Samorząd po-

AL

Pr:iiegrodę z
Złobecka

zakazem ruchu

osobi ście usunęła

wiceprezydent
Fot. M. Lasek

T

Gmina Pińczów ma 42 sołectwa .

nie i inne stałe rachunki płaci 4 tys.
Chleb kosztuje od 21 do 25 tenge, kilogram wieprzowiny nawet 200. Na
szczęście mieszka z nią krewna, która
pomaga finansowo.
- Takiej olbrzymiej świątyni jeszcze nigdy w życi u nie widziałam - Halina Sawicka z zachwytem mówi o
Kościele Mariackim. - Tyle zdobień,

tyle złoceń, rzeźb . W As tanie jest też
ale mały, zbudowano go dwa
łata temu.
Pielgrzymi dwa dni spędzili w Krakowie. Uczestniczyli we mszy u ojców
bonifratrów i spotkali się z kardynałem Franciszkiem Macharskim. W
Częstochowie gościli u ojców paulinów na Jasnej Górze.
kościół ,

Pani Helena K.rekora cieszy się,
że zaprosiła do siebie gościa z Kazach-

stanu.
Obie panie świetnie się rozumieją. Po kilku dniach wspólnego przebywania wydaje się , jakby znały się
od dawna. Razem nakrywają do stołu , przygotowują herbatę . Potem razem s przą tają . Gdy jedna zaczyna
mówić , druga zaraz uzupełnia.
W święta pani Halina zatelefonowała do syna. Uspokoi ła swoich, że
dobrze się tutaj nią opiekują , i ma moc

się.

-Wszyscy przyjmują mnie bardzo
serdecznie - wzrusza s ię. - W
Ostrowcu znajomi, sąsiedzi pani Heleny zapraszaj ą nas, goszczą .
Obie kobiety obiecuj ą sobie, że
będą pi sać do siebie. Taką znajomość
trzeba podtrzym ać.
ANDRZEJ NOWAK
ciepło,

z Kazachstanu album
Fot. autor

zł,

ale z

tysięcy.

Reszty władze będą szukać w
fundacjach i funduszach pomocowych.
Gmina będzie też kończyć budowę kanalizacji i modernizacjęoczysz
czalni ścieków, a wspólnie z Chmielnikiem rozpocznie budowę wysypiska
ś mi eci . Inwestycja pochłonie 2 mln z ł ,
z tego 600 tys. zł będzie musiała wyło
żyć Pierzchnica. Nowoczesne składo
wisko odpadów ma pows tać w ciągu
2lat.
Pierzchniccy radni ustalili też stawki podatków lokalnych. Wyznaczyli
górne ich stawki, rezygnując z wszelkich ulg. - Gmina potrzebuje pienię
dzy, a z do świadczenia wiemy, że ulgi i
tak pozwal aj ą ludziom zaos zczędzi ć
niewiele pienięd zy - tłumaczył wójt
Zatorski.
(sin)

25-025 KIELCE uL Jana Pawła II 13
teLlfax 0-41.344-93-95, 362-03-04

Halina Sa wieka nie mówi wjęzy
ku ojczystym, chociaż dość dobrze go
rozumie. W Astanie zapi sała s ię do
działającego od roku Towarzystwa
Polskiego. Należy do niego ju ż ponad dwieście osób. Cieszy się , że istnieje Polska Akcja Humanitarna, dzię
ki której może teraz przebywać w Polsce. Trochę się obawiała tej wizyty, ale
dzieci ją namówiły. -Jedź, zobacz, jak
tam jest - zachęcały. - Potem nam
opowiesz, to i my się może wybierzemy.
Pani Halina chętnie by zamieszkała w kraju przodków. Spodobało jej

gościowi

trzebuje na to jeszcze 2 mln

własnej kasy wyłożyć może jedynie 300

Ylgencja 'Iurgstgczna Gold Tour

wrażeń.

Pani Halina Krekora pokazuje
z polskimi zabytkami

Część pieniędzy pochłonie modernizacja dróg powiatowych. - W ubiegłym roku daliśmy na nie 300 tysięcy.
Powiat miał dołożyć drugie tyle, ale w
rzeczywistości dał ledwie l Oproc. obiecanej sumy - powiedziała Anna Bilska.
W budżecie nie przewidziano ś rod
ków na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, których powstanie zakłada plan kadencyjny uchwalony przez
radę .
(pen)

BUKOWINA TATRZAŃSKA 22-29.1.2000 r.
w programie m.in. nauka jazdy na nartach i wycieczka na Słowację
or az inne: Austria, Francja, Słowacja, Włochy.
,e
Proponujemy również wyjazdy rodzinne w okresie ferii zimowych. f;!

Z Kazachstanu do Ostrowca

Pan/ Halina Sawicka z Astany przyleclała z Kazachstanu na
pokładzie samolotu prezydenta
RP 19 grudn/a wraz z 65 pielgrzymami. 23 grudnia pielgrzymi rozjechali się do polskich rodzin. Pani Halina trafila do Heleny Krekory w Ostrowcu świt
tokrzysklm.
Halina Sawicka miała siedem lat,
gdy przyszli po jej ojca. Mieszkała
wtedy z rodzicami i dwoma braćmi pod
Kamieńcem na Ukrainie. Ojciec pani
Sawickiej był rzemieślnikiem, robił
beczki, wiadra. Rosjanie zabrali go
tylko dlatego, że był Polakiem. Zaraz
po aresztowaniu, w 193 7 r. całą rodzinę wysiedlono kilkaset kilometrów na
wschód. Wrócili do rodzinnej wsi. Zastali spalone, zniszczone domy, mimo
to zostali. Powojnie pani Halina poznała Polaka, żołnierza, który przemierzył szlak aż do Berlina. Pobrali się,
urodziło im się czworo dzieci.
Los rzucił ich do niewielkiej wsi
Maksimowka w Kazachstanie. Dzieci
się porozjeżdżały w różne strony. Wala
i Josif mieszkają w K.rasnodarskim
Kraju, Dymitr w Kokczetaw, a Leonid
wAstanie.
Przed czterema laty zmarł mąż
pani Haliny. Od tego czasu sama
utrzymuje się z jednej, niewielkiej emerytury, 3 tys. kazachskich tenge to równowartość 20 dolarów. Za mieszka-

A

sięcy złotych.

zaprasza na zimowiska:

(imi)

Święta u rodak6w

C> U

udziale społecznych komitetów będzie
budowa wodociągu w miejscowościach Odrowążek , Nowy Odrową
żek , Kucembów, Kopcie. W budżecie
zarezerwowano na to ponad 500 ty-

kredytem

w tym roku o 600 tys.

Młodzaw Małych.

Lidia

budżety

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

Strażacy
sprawdzą

kto alarmuje
KOŃSKIE. Powiatowe Stanowisko Kierowania Straży Pożar
nej wzbogaciło się o nowoczesną
aparaturę do wychwytywania fał
szywych alannów telefonicznych.
Niewielki aparat zajmuje centralne miejsce. Na wyświetlaczu można
odczytać numer telefonu, z którego
powiadamiana jest straż pożarna .
- Chodzi o wyeliminowanie fałszy
wych alarmów- powiedział dyspozytor
Hieronim Szyposzyński.- Już udało
się nam namierzyć żartownisia, który z
budki telefonicznej w OdrQwążu alarmował , że w Fardolowie pali się szkoła.
- W tym roku mieliśmy 19 fałszy
wych alarmów. Od momentu zainstalowania aparatury był tylko jeden taki
alarm i skończył się przylapaniem
sprawcy, który wyjaśni swój żart policji
- powiedział komendant powiatowy
PSP st. brygadierTadeusz Gad.(mak)
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w:tOARZENIA ROKU
SlYCZEŃ
+ Tysiące kielczan wita Nowy Rok
podczas największego w regionie, plenerowego "Sylwestra pod gwiazdami''
przed kieleckim ratuszem.
+ Na balu mistrzów sportu ogło
szenie wyników plebiscytu czytelników
"Słowa", wygrywają bramkarze: Rafał
Bemacki z Iskry Kielce, przed Januszem
Jajko z KSZO Ostrowiec.
+ Rozpoczynają pracę starostwa,
w Urzędzie Marszałkowskim departamenty do wzięcia.
+ Kontrolowanybałagan w zreformowanej właśnie służbie zdrowia, która w styczniu "pracuje na wyczucie".
Zamieszanie z przychodniami, lekarze
zdezorientowani takjak pacjenci. "Nie
przychodzimy do pracy"- zapowiadają
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drogi w rejonie Buska, Kazimierzy Wielkiej, Książa, w Podchojnach na E-77 protestujący ustawiają brony i opony ozdobione świńską głową: "To dla premiera,
aby wiedział, że nawet świnia zdechła u
nas z głodu"- mówili. Nietrzeźwy kierowca usiluje staranować blokadę w
Skadli gm. Gnojno, jeden z rolników
zostaje ranny.
+ Cysterna w ogniu - stacja paliw w
Lipniku o mało nie wylatuje w powietrze,
pomagają strażacy z Opatowa i Kielc.
+ Druga sesja, drugi wójt - Rada
Gminy Smyków odwołuje dopiero co
wybranego wójta.

lOiY

+ Pod hasłem "Razem pokonać
przemoc" rusza program Komendy
Wojewódzkiej Policji, która chce spraw-

Tablica pojawiła się dużo wcześniej niż wojewoda
Fot. P. Polak
anestezjolodzy. Pacjenci ze Skarżyska dzić, czy mieszkańcy regionu przestali
Kościelnego i Pogorzałego muszą jeźsię bać wieczorami wychodzić z domu,
dzić do radomskiego szpitala 50 km, a przestępcy zaczęli żyć z obawą, że zazamiast kiłometr do skarżyskiego. W staną wykryci i zatrzymani, telefon 34sandomierskim szpitalu dla oszczędno- 32-997 czynny przez całą dobę, policja
ści rezygnują z karetki transportowej.
zapewnia, że sprawdzi wszystkie sygnały
+ Komenda Wojewódzka Policji i zareaguje.
uruchamia stronę w Internecie, publi+ Rolnicy blokują drogi już w 27
kując m.in. zdjęcia poszukiwanych
miejscowościach regionu, przy baryka(www.kielce.uw.gov.pl/policja).
dach można się ogrzać, działają kuch• Nowe województwo świętokrzy- nie polowe. Zadłużony rolnik ze wsi Praskie wciąż nie ma gospodarza, obowiąz- bolowice w powiecie Pińczowskim poki wojewody pełni delegat rządu ds. re- pełnia samobójstwo. Po demonstracji
form ustrojowych Józef Płoskonka. siły policji m.in. w Wyszmontowie, gm.
Wicepremier Tomaszewski chce "cie- Ożarów, gdzie użyto armatki wodnej,
chanowskiego" Henryka Kowalczyka rolnicze blokady dróg zostają zawieszo(ten odmawia), a ZChN - Marka Ci u- ne. Lider Samoobrony Andrzej lepper
raszkiewicza (czeka spokojnie- czy pre- na Ponidziu (później zawita jeszcze kilmier wykluczy jego partię z koalicji?). ka razy).
Po kilku dniach pojawia się kandyda• Puste sale operacyjne- trwa protura zaskoczonego Marka Gajewskie- test anestezjologów.
go. 19 stycznia - kolejny kandydat na
+ W Skarżysku "szóstka w totowojewodę, prezes firmy "Chemadin totku" za ponad 1,4 mln zł.
Export" Wojciech Lubawski. -Trudno
• Bliźnięta w stajni Michałowa mi sobie wyobrazić, żeby premier pod- Gloria powiła dwie klaczki, co zdarza
pisał tę nominację - mówi 21 stycznia się raz na kilka tysięcy rozwiązań.
sekretarz generalny ZChN.
.
• Prezes i dyrektor kieleckich zakla• Oblężenie ZUS, brakuje druków dów "Chemar" składa rezygnację po
dla tysięcy pracodawców- to początek burzliwym posiedzeniu Rady Nadzorreformyubezpieczeń.
czej, z którą nie mogli się porozumieć.
+ Serca zagrały w Wielkiej Orkie- Związki zawodowe zgodziły się na zwolstrze Świątecznej Pomocy, kwesta "Sło- nienie 400 pracowników.
wa" dala ponad 14 tys. zł, w całych Kieł• Sto lat byłegodyrektoraszkoły w
cach uzbierano ponad 200 tys. zł.
Szyd łowie, Józefa Arendarskiego.
+ Rozstrzygnięcie konkursu na ju• Marzena Sabala z Radia Kielce
bileuszowe hasło: "Słowo Ludu przez laureatką ogólnopolskiego Radiowego
50-lecie zmieniło się bez trudu, ale prze- Reportażu Roku za "Głodne kawałki
ciwnie niż inni, nie pozbyło się ludu"niemagistra".
pisze Krystyna Jop z ł..azów.
• Świętokrzyska Syberia- śnieżyca
+ Deportowanie z USA i aresztowanie byłego dyrektora Banku Spól- na kilkanaście godzin więzi kierowców
dzielczego w Soleu-Zdroju (prokuratura pod Błogoszowem, w gminie Waśniów
szacuje, że bank stracił około 5 mld sta- przerwane zajęcia szkolne, korek pod
rych zł).
Opatowem.
• Studniówka przy świecach_ w bo+ Śnieżna lawina w Tatrach porywa
dzentyńskim liceum na pięć godzin 22-letniego turystę z Kielc, po czterech
zgasło światło.
godzinach akcji ratownicy odnajdują
+ Arsenał mafii- ponad 20 kg ma- jego ciało.
teriałów ~buchowych, kilkadziesiąt
+ I Nocne Mistrzostwa Regionu
sztuk broni i amunicję odzyskuje kielec- . Świętokrzyskiego w NarciarstwieAlpejka policja po zlikwidowaniu gangu han- skim Amatorów na stoku w Turnlinie
dlarzy, zatrzymano kilkanaście osób.
wygrali Aleksandra Jaworz, Jarosław
+ "Słowo" rozpoczyna poszukiwa Żywioł i Florian Fabrycy.
nie "Człowieka miesiąca". W styczniu
+ Zatrzymanie sprawców zbiorozostaje nim mioda piosenkarka Moni- wego gwałtu na 19-letniej dziewczynie z
ka Salita (obok lekarza Stanisława Kielc, jeden z nich to syn małżonków
Góździa i policjanta Tadeusza Winiarzwałczających sprzedaż pism erotyczskiego).
nych.
+ 100 lat Katarzyny Wróbel z Paca+ Dziennikarz, ludowiec Stanisław
nowa.
Durlej Człowiekiem Lutego (obok łza+ Bezsilność chłopa na ostrzu kosy beli Kądzielawy z Oleśnicy i pedagoga
co najmniej tysiąc rolników blokuje Leszka Osterczego).
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Najważniejsze

wydarzenia w regionie

MARZEC

KWIECIEN

+ Jest wojewoda! Po 61-dniowej
batalii o fotel, 2 marca premier Jerzy
Buzek podpisuje nominację kandydatowi Partii Chrześcijańskich Demokratów Wojciechowi Lubawskiemu, którypowiedział "Słowu":- Jestem otwarty na podpowiedzi. Nasz fotoreporter
zatrzymuje w kadrze moment, gdy wojewoda rozpoczynał urzędowanie od
lektury "Se'. Następnego dnia Wojciech Lubawski na wicewojewodę wybiera Marię Zubę z Unii Wolności.
+ Ujawniamy, że zakład, w którym
rzekomo niszczono tajne dokumenty
Urzędu Wojewódzkiego, nie działa już
od 81at.
+ Siekierezada w Krajnie-Łękach: o
świcie trzej bracia napadają rodzinę są
siadów, po krótkiej walce na siekiery i noże
w kałużach krwi odnaleziono trzy osoby,
dwie nie żyły. Broniący swej rodziny trafia
za kratki, co wywołuje ogólnopolską
dyskusjęoobroniekoniecznej. 270 mieszkańców Krajna i Bęczkowa podpisuje
petycję do sądu o uwolnienie sąsiada,
minister sprawiedliwości Hanna Suchocka zapowiada ukaranie prokuratorów za
wnioski o aresztowanie.
+ Dzień później w Starachowicach
brat zabija nożem 16-letniego brata bliź
niaka za "wtrącanie się wjego prywatne
sprawy''.
+ Oświatowe protesty, m.in. stu
mieszkańców Samsanowa i Tumlina u
kuratora domaga się czterech gimnazjów, były też delegacje ze Skarżyska i

+ Bezrobotne na sprzedaż, czyli I
Międzynarodowe Targi Niewolnic w Kiel-

Ostrowca na ulicach miasta w proteście
przeciwko likwidacji miejsc pracy.
+ Airport Masłów - władze gminy i
samorząd u wojewódzkiego podpisują
list intencyjnywcelu przystosowania podkieleckiego lotniska do regułamej komunikacji krajowej i międzynarodowej.
+ Brony "Samoobrony" - kolejne
blokady, policja używa siły, rolnicy chcą
iść boso do papieża.
+ MichaelJackson, Janis Joplin, BiU
Clinton, Aleksander Kwaśniewski, Liz
Taylor, Kirk Douglas i inni spotykają się
wOpatowie na prezentacji sobowtórów.
+ Do aptek dociera tak oczekiwana
"viagra".
+ Eksplozja bomby w budynku dyskoteki "Muszelka" w Solcu-Zdroju, ginie dwóch młodych mężczyzn l Rodzinna tragedia w Szczecnie, wracający ze
szkoły 14-latek znalazł zabitą matkę
i ojca, który się powiesił.
+ Krwawe porachunki wOstrowcu
-strzały przed agencją towarzyską l Oddech dla Daniela"- "Słowo" inicjuje akcję zbierania pieniędzy dla chłopca na
operację ratującą mu życie.
+ Rewelacyjny, wspaniały, niepowtarzalny - mówili widzowie o koncercie
Gorana Bregovica w amfiteatrze Kadzielnia, pod patronatem "Słowa".
+ Marszałek województwa Józef
Szczepańczyk Człowiekiem Maja (obok
Marii Szymkiewicz i JackaJędrzejkiewi
cza).

cach (wiadomo, primaaprilis).
+ Świąteczny strajk - część załogi
podkieleckiej kopalni "Wiśniówka" spę
dza Wielkanoc w biurowcu, domagając
się od wojewody decyzji o zawieszeniu
likwidacji przedsiębiorstwa.
+ Głupi żart zakłócił pierwszy dzień
poboru do wojska - anonimowy rekrut
poinformował o bombie.
+ Zespoły "Mazowsze" i "Śląsk"
potwierdzają udział, w poświęconym Janowi Pawłowi II koncercie galowym, o
którym nikt w Kielcach nie wiedział,
oprócz nawiedzonych organizatorów
(wśród zaproszonych gości byli nawet
premier i przewodniczący "Solidarności"). Na szczęście do koncertu i kompromitacji nie doszło.
+ Poseł Mariusz Olszewski wyrzucony z ZChN m.in. za glosowanie przeciwko budżetowi i wstąpieniu Polski do
NATO.
+ Protesty mieszkańców paraliżują
budowę obwodnicy Jędrzejowa.
+ Pikieta pielęgniarek przed Urzę
dem Wojewódzkim.
+ Prestiżowa statuetka "Fryderyka"
dla Krzysztofa Kasowskiego, czyli
K.A.S.Y.
+ Sukcesy kieleckich sportowców:
Iskra/LM - mistrzem Polski, koszykarze Mitexu (teraz Cersanitu/Nomi)
awansują do ekstraklasy.
+ Cała Polska wita Jana Pawła
+ W okolicy Sandomierza odkrycie
II, który w pierwszych homiliach na
największego w Polsce składu materiaChęcin.
ojczystej ziemi mówi: "Budujcie dom
łówwybuchowych, m.in. ze 175 kg pla+ Sto łat Katarzyny Kręcikij ze wsi stiku i trotylu.
na skale. Błogosławieni , którzy cierRykoszyn, gm. Piekoszów i Marianny
+ Dyrektor kieleckiego szpitala pią. Bądźmy miłosierni". Sandomierz
Maj z Piaska Wielkiego, gm. Nowy dziecięcego Jarosław Wójcicki odwo- przez siedem godzin gości Ojca ŚwięKorczyn.
łany za niewykonywanie poleceń Zarzą - tego, 500 tysięcy zebranych na błoniach
+ Ciuchcia Ponidzie zagrożona - du Wojewódftwa. Na osłodę otrzymuje pielgrzymów słucha słów papieża: warszawska dyrekcja PKP chce zabrać tytuł Człowieka Kwietnia (obok ks. Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym
parowóz z Jędrzejowa do Środy Wiel- Stanisława Kudełskiego i trenera ko- · opiniom i sprzecznym z bożym prakopolskiej, decyzja jest ostateczna, ale szykarzy Cersani tu NOMI Stanisława wem propozycjom. Odwaga wiary
po interwencji parlamentarzystów, kon- Dudzika).
wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Podczas mszy w upale z
serwatora zabytków i samorządu MAJ
ciuchcia pozostaje.
+ Trzy pochody w Kielcach: SLD i pomocy lekarskiej skorzystało ponad
+ Głodówka związkowców z Huty
OPZZ, "Solidarności" oraz najskrom- 2 tysiące pątników.
+ W Gadce, gm. Mi rzec, parafianie
Ostrowiec.
niejszy, parodystyczny Młodych Demo+ Trzecia radość księdza Stanisła kratów, którzy wiozą na taczkach gip- nie wpuszczają do kościola proboszcza
wa Kudelskiego, czyli jego spotkanie sowe popiersie Lenina. Rzucono tylko za to, że zaangażował się w krwawy już
konflikt między dwiema rodzinami.
autorskie z czytelnikami książki "Czy- jednym jajkiem, niecel nie.
+ Szczyt Polsko- Ukraiński, prezyściec wszystkich świętych".

Powitanie Jana Pawła ll w Sandomierzu
+ Pasażer taksówki zastrzelony
w Skarżysku.Centrum Targowe
Kielce na III miejscu wśród najwięk
szych krajowych ośrodków wystawowych.
+ Człowiekiem Marca zostaje była
posłanka, wiceprezes KZRKiOR Zofia
Grzebisz - Nowicka oraz policjant
Edward Salwa i nauczyciel Antoni Ponikowski.

+ Wicewojewodą, reprezentujących

sandomierskie ziemie odzyskane, zostaje
Marian Dojka.
+ Oświatowe protesty przeciwko likwidacji małych podstawówek, m.in.
w gminie Wloszczowa.
+ Cementownia "Nowiny" najlepiej
płaci, także za dobrowolne odejście z
pracy (po 40 tys. zł).
+ Dwa tysiące mieszkańców

denci Aleksander Kwaśniewski i Leonid
Kuczma w Kielcach.
+ Rząd mydli oczy pielęgniarkom,
które przystępują do kolejnej okupacji,
tym razemkas chorych.
+ Zakłady "Chemar" podpisują
umowę ze światowym gigantem "Generał Electric".
+ Nieśmiertelna pralka wirnikowa

~L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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w relacjach naszych reporterów

"Frania" ze znakiem fmnowym kieleckiej SHL wygrywa w plebiscycie telewidzów na polski wyrób stulecia.
+ Powódź po fali deszczu, Nida występuje z koryta, woda zalewa m.in.
Wiślicę.

+ Znani aktorzy m.in. Bogu sław
Linda, Ewa Dalkawska i kaskader
Krzysztof Fus na festynie w Kielcach
wspierają zbiórkę pieniędzy na "Oddech
dla Daniela".
+ WVll plebiscyciewidzów "0 Dziką Różę" dla najpopularniejszych aktorów teatru im. S. Zeromskiego zwycię
żają: Viola Arlak, Mirosław Bieliński i
Grzegorz Kwas, "Słowo" wyróżnia
•

Magdalenę Stużyńską.
+ Zbierający jagody

16-latek zastrzelony w lesie kolo Silpi Malej pod
Wloszczową. Po 15 godzinach pościgu
policja zatrzymuje w Częstochowie 21letniego mordercę, żołnierza Legii Cudzoziemskiej.
+ W gminie Bodzentyn 83-letnia
kobieta spłonęła żywcem, gdy po leczniczym nasmarowaniu ciała denaturatem

+ Samonośne skrzydło "Vega" ijego
konstruktor Paweł Wierzbawski lądują
w Pińczowie.
+ Sto IatAnieli Głowiny i Tomasza
Hajduka z Kielc.
+ Dożynki świętokrzyskie w Opatowie, chleb od starostów: Teresy Sienkiewicz-Rek i Leopolda Lenarta, nie dochodzi do planowanego okrycia wień
ców dożynkowych kirem.
+ W gminie Oleśnica byk zrywa się
z uwięzi i zabija na pastwisku 70-letnią
kobietę.

+ W biały dzień nie zamaskowany
mężczyzna na poczcie w Mircu terrory-

zuje kasjerkę bronią i rabuje 360 zł.
+ Czystka na giełdzie samochodowej - prawie 150 policjantów poprzeczesaniu terenu znajduje kradzione auta,
pirackie płyty, wódkę bez akcyzy itp.

Czarnieckiego wjego rodzinnej Czamcy k. Wioszczawy odsłonięcie ponad
dwumetrowego pomnika.
+ Pielęgniarki okupują szpitale.
+ Wszóstym rankingu "Słowa" pod
hasłem "Turystyczne hity'99" wygrywa
Świętokrzyski Park Narodowy przed jaskinią "Raj" i zamkiem "Krzyżtopór" w
Ujeździe, 29 obiektów z płatnym wstę
pem odwiedziło latem blisko 620 tys.
turystów, czyli o 50 tys. więcej niż przed
rokiem.
+ Miss Regionu Świętokrzyskiego
Dominika Milewską (l 72 cm, 89-6189) zostaje Miss Elegancji i trzecią wicemiss w konkursie Miss Polonia 99.
+ Policjantem Roku 1999 w ogólnopolskim finale funkcjonariuszy "drogówki" - sierż. szt. Henryk Berliński z
Buska-Zdroju, tuż przed podkom. Je-

zapaliła zapałkę.

e W Starachowicach wędkarz ratuje życie desperatowi, który rzucił się
do Kamiennej.
UPIEC
+ Posel ziemi kieleckiej, J ulisz Braun
zostaje wybrany na przewodniczącego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
+ Mazowsze oddaje Świętokrzy
skiemu Skarżysko Książęce i Pogorzale, ale premier podpisuje zgodę dopiero
w grudniu.
+ Promujemy agroturystykę, czyli
miejskie lato na wsi.
+ Kielce zalane po burzy, wylewają
Silnica i Sufraganiec. Podczas nawalnicy runął najsłynniejszy świętokrzyski wiatrak w Krasocinie.
+ Oświatowy protest rodziców w
Sędziszowie przeciwko likwidacji podstawówki.
+ Ponad 60 uczestników Festiwalu
Harcerskiego w Kielcach trafia do szpitala z objawami zatrucia pokarmowego.
+ Były szef wojewódzkiej policji
oskarżony o dwukrotne przyjęcie lapówki za załatwienie pracy w policji.
+ W gminie Nowy Korczyn policjanci pobici przez wzywającą pomocy
rodzinę sołtysa.

+ Pożegnanie Józefa Piwnika "Topoli".
+ W fontannie na pińczowskim rynku tonie 29-letni mężczyzna.
+ Kieleccy policjanci rozbijają grupę kolejowych złodziei.
+ Człowiekiem Lipca wicewojewoda Maria Zuba (obok lekarza Piotra
Bijakowskiego koordynującego akcję
"Oddech dla Daniela" oraz muzyka Artura Jaronia).

SIERPIEŃ
+ W przededniu 20-lecia kieleckie
Muzeum Zabawkarstwa wysyła pracowników na bezpłatny urlop, jubileusz
obchodzono w Cieszynie, bo sponsorowaJ go Uniwersytet Sląski.
+ Krystian Zimermann i jego Polish Festival Orchestra grają w Kielcach
dwa koncerty fortepianowe Fryderyka
Chopina.
+ Dwunastogodzinne widowisko
"W Krainie Latających Scyzoryków" w
Tokami i na antenie I programu TVP.
+ Woodstock w Chańczy, czyli zabawa blisko 30 tysięcy ludzi pod patronatem "Słowa" nad zalewem.
+ W Sandomierzu prawie 160 zbrojnych z 12 bractwodrodzonegorycerstwa
polskiego przez dwa dni walczy o miecz
Zawiszy.
+ Ornitolodzy obserwują niezwykle
rzadki sejmik bocianów czarnych w okolicach Nowego Korczyna.

WYDĄRZENIA ROK
+ Rada Miasta Skarżyska unieważ
W)jechali zachwyceni.
+ Największy w historii polskiego nia ubiegloroczny akt założycielski spół
ki "Targowiska Miejskie".
przemysłu wal korbowy, ważący ponad
+ Drugi w ciągu kilku dni fałszywy
80 ton, wyprodukowała Huta Ostroalarm o podłożeniu bomby w skarży
wiec.
+ Przed premierą w "Polsacie" skim zpitalu, ewakuacja pacjentów,
pierwszego odcinka serialu "Policjanci" policja zatrzymuje 20-letniego "bombia. według scenariusza byłego dziennikarza rza", który przyznał, że zrobił to dla żar
tu.
"Słowa" Andrzeja Gołdy kielecki lekarz,
+ Stopnica najczystszą gminą w
o tym samym nazwisku co jedna z postaci ftlmu, ijego adwokaci żądają oglę rankingu wojewody.
+ Redaktorem naczelnym "Słowa
dzin serialu i dokonania w nim zmian.
+ W Busku wmurowanie aktu erek- Ludu" zostaje Bogdan Białek.
+ 20 listopada ruszają pierwsze wycyjnego w ścianę krytej pływalni.
+ Co kilka dni blokują się banko- ciągi narciarskie, w sumie przygotowano ich sześć, a najdłuższy w regionie i
matyPKO BP.
+ "Siódemka" znaczy życie - wal- najnowocześniejszy w Polsce powstaje
czymy o modernizację międzynarodo- w Krajnie, na stoku nieopodal Łysicy.
+ Ponad 600 dzieci kandydujących
wej trasy E-77.
·
+ Wenus z Wilczyc - pierwszą na do roli Nel i Stasia na casting filmu "W
ziemiach polskich figurkę kobiety wy- pustyni i w puszczy".
+ Zimowy paraliż- wgigantycznym
konaną z kości słoniowej przed 14 - 15
korku kolo Opatowa utknął m.in. piotys. lat wykopano kolo Sandomierza.
t
+ Szczypiorniści Iskry LM awan- senkarz Grzegorz Turna u.
+ Gmina żydowska występuje o
sują do Ligi Mistrzów.
+ Setne sekundy decydują o tytule zwrot budynków w Kielcach, m.in. sie"Caruso kierownicy" w konkursie or- dziby Archiwum Państwowego, gdzie
ganizowanym przez Automobilklub Kie- dawniej mieściła się synagoga.
+ W Ostrowcu 16-latek ginie z rąk
lecki i "Słowo", wygrywa Marek Baran
starszego kolegi.
przed Wojciechem Malogowskim.
+ Zbieramy pieniądze na kolejną
+ Piękną halę sportową we Wloszoperację, tym razem na "Oddech Damiana", na charytatywny koncert do
Sandomierza przyjeżdżają m.in. Krzysztof Fus, Daniel Ol brych ki, Renata Dancewicz, Andrzej Dąbrowski, Waldemar
Ochnia i zespól "Partita"'.25-lecie "Wolo atek".
+Dyrektor Centrum Usług Satelitamych Wie law Dzierżak Człowiekiem
Listopada (obok szefa Świętokrzyskiej
Kasy Chorych Tadeusza Falaiskiego
oraz wójta Morawicy Mariana Burasa).

GRUDZIEŃ

Wydarzeniem był nie tylko koncert Krystiana Zimermana ale i jego pojedynek z fotoreporterem Fot. D. Gacek
+ Michał Solowowkupuje "Słowo

Ludu" od Exbudu.
+ Człowiekiem Sierpnia zostaje
obrońca województwa, prezes KPBP
Bick SA Ryszard Zbróg (obok salezjanina ks. Zbigniewa Wójcika i lekarza
o·ciecha Musiała). _...,.""_....,_ ____,

WRZES.=IE::.:..N=---• Po 60 latach kielczanie znów na
Westerplatte, na uroczystościach wrocznicę wybuchu 11 wojny światowej.
+ Pokazowa bitwa, terenowy "seicento" i pociski rakietowe na Między
narodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
+ "Słowo" wstrzymuje podwyżkę
ciepła wJędrzejowie.
+ Pierwsza Dama RP Jolanta Kwaśniewska nadaje międzynarodowy tytuł
(przyznany przez organizacje WHO i
UNICEF) "Szpitala Przyjaznego Dziecku" Szpitalowi Powiatowemu w Skarżysku. Podczas uroczystości tuż za ścia
ną Małgorzata Kuźdub z Rogowa rodzi córeczkę.
+ "Party na Kadzjclni" zoka7Ji 50-lecia
,$1owal.udu",~kieledóejPSS ,$polem., oraz 370-lecia BrowarówTyskich.
+ Skrzydła' 99 od "Słowa" dla: Cementowni Nowiny, Centrum Targowego Kielce, Elektrowni w Polańcu , Elmaru, Mitexu, Mostostalu, MPO, Oplimy, PIA Piasecki, Pilkington Sandoglass,
Cefarmu, Viki, Sołectwa w Śladkawie
Małym, TelwoJ tu, zakładu Józefa Bartosa, Super Skrzydła 99 dla KPBP BICK
i Centrum Usług Satelitarnych. Wraz z
jubileuszowym "Słowem" czytelnicy
otrzymali pierwszy numer najstarszej
gazety w regionie, a naszych rówieśni
ków zaprosiliśmy na piknik.
+ Z okazji 400-lecia urodzin hetmana wielkiego koronnego Stefana

rzym Wiśniewskim z Wloszoczowy.
+ W gminie Stąporków włamywa
cze kradną z fermy hodowlanej 29 mło
dych strusi.
+ Prezes PSS "Sf>olem" Helena
Gontarz Człowiekiem Września (obok
śpiewaczki Magdaleny ldzik i wicekuratora oświaty Jana Korczyńskiego).

PAZDZIERNIK
+ W skarżyskim "Mesko" włama
nie, znika sześć przeciwlotniczych pociskówrakietowych "strzala" i trzywyrzutnie z ćwiczebnymi rakietami, w tym tajny prototyp supernowoczesnego "gromu". Robi się z tego informacyjna tragifarsa: początkowo mówiono, że kradzieży w ogóle nie było, policja odnalazła więcej pocisków niż ich skradziono.
Trzy dni po fakcie minister obrony Janusz Onyszkiewicz podal, że skradziono 8 rakiet, wyłącznie typu "strzała".
Następnego dnia okazało się, że łupem
padł także "grom", co rychło spro towano tłumacząc, że to jednak "igła" (w
stogu siana). Nie było też wiadomo, kto
powinienkontrolowaćzakład: UOPczy
wojsko.
+ Generalski szczyt u wojewody umacnianie regionalnego lobby wśród
najwyższych olicerów polskiej armii,
pochodzących z ziemi świętokrzyskiej,
m.in. dla pozostawienia w Kielcach targów obronnych i centrum szkoleniowego ONZ .l ZOZ w Starachowicach wzywa do szczepienia ochronnego dla niemowląt kobietę w wieku 101 lat, odmłodził ją zdezorientowany komputer.
+ Kielce i region mają na świecie 40
ambasadorów- przedstawiciele tylu krajów zjechali do Kielc na dwudniowy dyplomaty.::zny szczyt zorganizowany przez
wojewodę Wojciecha I.-ubawskiego,

czowie otwarto z udziałem m.in. olimpijczykaJacka Wszoły.
+ Póltora tysiąca osób w marszu
przemocy zorganizowanym przez przyjaciół zamordowanej w Ostrowcu, powracającej z dyskoteki Agnieszki.
+ W podkieleckim Radlinie plonie
kolejno dziewięć stodół, policja zatrzymuje 16-letniego sprawcę ostatniego
pożaru, a w listopadzie 29-letniego
"głównego piromana".
+ Słowo" podejmuje akcję przeniesienia na duży ekran, zalegającego archiwa telewizji serialu "Syzyfowe Prace"
wg Stefana Zeromskiego.
+ Po naszych publikacjach Urząd
Regulacji Energetyki kwestionuje podwyżkę cen ciepła kieleckiego MPEC.
+ Daniel, o którego oddech walczyliśmy przez kilka miesięcy, wraca ze szpitala do domu!
+ Prezes "Mitexu" Janu z Baryła
Człowiekiem Października (obok dyrektorki Kieleckiego Teatru Tańca , choreografki Elżbiety Szlulik i burmistrza
Polańca Zbigniewa Nowaka).

USTOPAD
+ 150dramatówwSuchedniowietylu pracowników FUT otrzymało wymówienia, na dwa dni przed Wigilią sąd
ogłosił upadłość fabryki.
+ Buska umieralnia z ksylamitemprzyczyną zgonu siedmiu lokatorów
Domu Nauczyciela był nowotwór zło
śliwy.

+ Ratujemy apostołów - wspólna
akcja mediów na rzecz odnowienia zamalowanego sto lat temu, unikatowego fresku w kieleckiej katedrze.
+ Morawica i Sitkówka- Nowiny z
dyplomami "Za istotny wkład w rozwój
samorządności lokalnej" w gronie najlepszych gmin III Rzeczpospolitej.

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

+ 80 procent akcji zakładów gipsowych "Dolina idy" kupuje za 60 mln
dolarów polsko-francuskie konsorcjum
Atlas Lafarge.
+ Świętokrzyska Kasa Chorych
ogranicza fundusze na leczenie- wprzyszłym roku kielecki ZOZ zwolni 56 stomatologów i pomocy dentystycznych,
podobnie jest w innych miastach.
+ "Słowo" jako pierwsze publikuje
nieznane dokumenty z okresu stanu
wojennego.
+ Już po raz siódmy, w ramach akcji "Skarby Świętego Mikołaja", dzięki
hojności sponsorów, "Słowo" zaprasza
na zabawę i obdarowuje paczkami tysiąc dzieci z ubogich rodzin.
+ Próby zawłaszczenia największej
imprezy targowej Kielc - Międzynaro
dowego Salonu Przemysłu Obronnego
przez konkurencję z Babich Dołów kolo

·l

Gdyni.
+ Wywołany przez "Słowo" temat
przeniesienia na duży ekran serialu telewizyjnego "Syzyfowe prace" nabiera realnych kształtów, dystrybutorzy płacą n w
ciemno" za 40 kopii tego fdmu.
+ Mistrzowie agroturystyki w konkursie współorganizowanym przez "Sło
wo" to: Maria i Franciszek Michalscy
ze Śladkowa Małego, LeszekTrębacz z
Ciekot i Zdzi law Wąworek z Nowej

...

Słupi.

+ , Słowo" ujawnia fakt wyrzucenia
lub spalenia kilku et unikatowych pamiętników, w pommeń gromadzonych
latami w kieleckim Urzędzie Miasta.
+ Exbud sprzedaje ponad 50 proc.
akcji "Poligrafii" funduszowi inwestycyjnemu zarejestrowanemu na Cyprze.
+ Skarżysko Książęce i Pogorzale
wracają do naszego regionu, o co mieszkańcy obu sołectw starali się od l 975
roku.
+ Kowent, Mitex i NSK-lskra laureatami pierwszej Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.
+ Tysiące kielczan i przyjezdn~h wita
Nowy Rok 2000 na niezwykłym "Sylwetrze pod gwiazdami", zorganizowanym
przez władze miasta i "Słowo Ludu".
Strzelają armaty i korki od szampana, a
wszystko to może oglądać cały świat
dzięki Internetowi.
KRZYSZTOFKROGULEC
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. CO, GDZIE, KIEDY?

PONIEDZIAŁEK- 3 stycznia

2000 r.

Imieniny: Danuty, Zdzisława.
KIELCE

TEATR im. S. ŻEROMSKIEGO -dzień
wolny.
TEATR LALKI I AKfORA "KUBUŚ"
nieczynny.
KINA
"Romantica" (dolby digital),
teł. 366-37-19; "Inspektor Gadżet" (dubbing)- USA, b.o.,g. 11.45, 15.15; "Asterix i Obelix kontra Cezar" (dubbing)
- fr., b.o., 13.15; "Diamentowa afera"
-USA, l. 15, g. 16.45, 20.15; "Cube"
- kanad., l. 15, g. 18.30.
"Moskwa"
(dolby
stereo)
-teł. 344-47-34; "Cube"- kanad., l. 15,
g. 16; "Piekielna głębia" - USA, l. 15,
g. 17.45; "Uciekająca panna młoda"
-USA, l. 15, g. 20.
"Studyjne"- "Asterix i Obelix kontra
Cezar" (dubbing)- fr., b.o., g. 16, "Uciekająca panna młoda"- USA, l. 15, g. 18;
"Piekielna głębia" - USA, l. 15, g. 20.15.
"Echo" (w WDK) - nieczynne.

,
l

EURO-AUTO
RADIO ~tj TAXI

•96-63•

MUZEA
MUZEUM NARODOWE- PAŁAC BISKVPÓW W KIELCACH- plac Zamkowy l (teł. 344-23-18) -ekspozycje stałe:
Korpusgłówny- "Wnętrzazabytkowe zXVll
i XVIll w.", "Dawne uzbrojenie europejskie iwschodnie", "Sanktuarium Marszałka
Józefa Piłsudskiego". Skrzydło północne:
"Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej" (od xvn w. do 1939 r.)"wystawy
czasowe: ,;władysław Aleksander Malecki
(1836-1900). Wystawa monograficzna".
Czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 9 - 16, w niedziele wstęp wolny
(z wyjątkiem wystaw czasowych).
MUZEUM- Rynek 3/5 (teł. 344-4(}14)wystawy stałe: "Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny", wystawy czasowe:
"z pradziejów regionu świętokrzyskiego",
"Kielecczyzna średniowieczna". Czynne
codziennie oprócz poniedziałków i śród
w godz. 9 - 16, w nicdziele wstęp wolny.
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S. ŻE
ROMSKIEGO - (Oddział Muzeum
Narodowego) - ul. Jana Pawła II 25,
teł. 344-57-92)- nieczynne do 3. I. 2000 r.
MUZEUM H. SIENKIEWICZA
W OBLĘGORKU (Oddział Muzeum Narodowego, teł. 303-04-26) - nieczynne do
końca stycznia 2000 r.
DYŻURY OSTRE

B 96-22 fil
RADIO - TAXI ALFA

,34-444-44/

BEZPIEc~śZYBK'O: TANIO
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SZPITAIE: Oddzial~y- Czerwona Góra, Chirurgiczny - Czerwona
Góra.
APTEKI DYŻURNE- całotygodniowy
dyżur nocny, dzienny i świąteczny pełni apteka przy ul. Żeromskiego 38/40. Do godz.
23 czynna będzie apteka przy ul. Kryształowej 4 (os. Podkarczówka).
APTEKA"NA ROOATCE" -Jana Pawla n 13 - codziennie 7.30 - 23, niedziela nieczynne.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe- 999, Pogotowie
Policyjne - 997, Straż Pożarna - 998, Pomoc Drogowa- 366-00-65 czynna non stop
oraz 981, Pogotowie Energetyczne Kielcemiasto i teren - 991, Pogotowie Gazowe 312-020 i 992, Pogotowie wod.-kan.- 994,
Pogotowie c.o., Elektryczne, PGM - czynne w godz. 15 - 23 w dni powszednie i w
godz. 7 - 23 w dni wolne od pracy - teł.
361-18-33.
STRAŻ MIEJSKA - teJ. 986,
368-75-15 (przez całą dobę) i 368-75-33
(w godz. 7-15, potem fax). Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - Śródmieście - teł.
367-60-13.
SPECJALISTYCZNE POGOTOWIE
PEDIATRYCZNE "VITAMED"- wizyty
domowe - do 21.30, teł. 331- 69-04,
0602-18-07-23.
TEL. 344-85-15- "ZDROWIE"
- CODZIENNIE 7 - 21 - WIZYTY
DOMOWE LEKARZY SPECJALISTÓW, PEŁNY ZAKRES usług pielęgniarskich, ULTRASONOGRAFIA,
EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁK0WE, ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPIA, BICOM- ODCZULANIE, Warszawska 34.

POGOTOWIE DLA DZIECI
codziennie w godz. 7 - 22,
teł. 331-14-94.
NAGŁA POMOC LEKARSKA
- wizyty domowe lekarzy specjalistów,
331-56-50, zgłoszenia Ił - 22.
USŁUGI MEDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO, Kielce, ul. Langiewicza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ, Kielce, ul.
Kościuszki 3: Usługi Pielęgniarskie
(361-53-07, 361-55-25, wewn. 224,
316), EKG (361-55-25, wewn. 225,
344-40-51, wewn. 21- ul. Kościuszki 3),
RfG, USG (361-55-25), ECHO (361-55-25,
wewn. 225, 344-40-51, wewn. 21 - ul.
Kościuszki 3), Badania Holtera
(361-55-25, wewn. 225), EEG (361-55-25,
wewn. 341, 361-54-60), Badania urodynamiczne (361-55-25, wewn. 313), Gastroskopia- helikobakter p. (361-55-25,
wewn. 350), Analizy laboratoryjne
(361-55-25, 344-40-51), Testy alergologiczne (361-55-25, 344-40-51, wewn. 24
- ul. Kościuszki 3), Badania spiromel!yczne (361-55-25, wewn. 264, 244-40-51,
wewn. 40- Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia (361-54-00), Badania peloptyczno-ortoptyczne (344-40-51, wewn. 36
-ul. Kościuszki 3), Rehabilitacja- laseroterapia (361-55-25, wewn. 291), Badania
laryngologiczne (361-55-25, wewn. 341,
288),
Badania psychologiczne
(361-55-25, wewn. 327), Stomatologia
dla osób niepełnosprawnych (bezpłatne)
361-55-25, wewn. 238.
GABINETY UROLOGICZNE -

zgłoszenia

BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY- Seminaryjska 27b, (041)
361-30-60, Jagiellońska 23, (0-41)
346-22-99 - specjaliści urolodzy.
ZABIEGI UROLOGICZNE (kamica
moczowa, stulejki itp.) - specjaliści urolodzy codziennie - Prywatne Ambulatońum Urologiczne, Kielce ul. Gałczyńskie
go 7, teł. (()..41) 362-44-11.
NATURA - GABINET KOSMEIYKI
PROFESJONALNEJ
Kielce,
ul. Spacerowa 6, teł. 361-68-04. Kosmetyka lecznicza - trądzik, opryszczka, masaże
odchudzające,
zabiegi
GUAM
na ciało i twarz, EXOTIC FRUIT Q10,
embrioblasty, kolagen, laser.
LEKARZ PEDIATRA- wizyty domowe,
teJ. 331-19-91.
PEDIATRAANNALELAS-CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO, wizyty domowe codziennie, 366-27-61.
GABINET DERMATOLOOICZNOKOSMEIYCZNY. CENTRUM LECZENIA GRZYBIC - dr n.med. Halina Brodecka, Kielce, ul. Mała 14, teJ. 343-15-15.
GABINET DERMATOLOGICZNY
- dr Mirosława Wierzchosławska, specjalista dermatolog-wenerolog, Kielce,
ul. Mickiewicza 4, p. 42, poniedziałek czwartek 15.30-16.30.

teł. 34-29-995, 0-604-095-063,
0-602-372-9'89.
CHOROBY TARCZVCY- LEK. ZOAA SURMACZ, KIELCE, SIENKIEWICZA 65, od poniedziałku do czwartku
(15 - 16), 362-62-11.
POGOTOWIE STOMATOLOOICZNE -lecznica "Medistar", ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne
NON STOP- teł. 344-39-45.

PRYWATNY GABINET DERMATOLOGICZNY- ul. Sienkiewicza 77 (l p.),
przyjmują specjaliści od 15 do 16.30:
E. Kłujszo (czwartki), H. Sielska (poniedziałki, środy), K. Sobańska (wtorki, piąt
ki). Szeroki zakres zabiegów dermatologicznych.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY- dr n. med. Michał Piecewiczspecjalista psychiatra - poniedziałki, środy,
piątki 16 - 18, soboty 10 - 12 - Kielce,
Sienkiewicza 77. Wizyty domowe - teł.
33-22-853, 0-602-705-991.
PSYCHOLOG, PEDAGOG POMOGĄ CI - zadzwoń - telefon zaufania 366-17-41 w poniedziałki
i czwartki w godz. 15- 17.
SPECJALISTANEUROLOG-Anna Cebula, Kielce, Daleka 5 (Poradnia Rejonowa nr
17), wtorló (16-17), teł. 34-47(}.35.
BIM- informacja o prywatnychgabinetach
i wizytach domowych, teJ. 34-27-697.
SPECJALISTA
NEUROLOG
-Elżbieta Urywkow-Kekez, ul. Seminaryjska 15A, soboty, godz. 9 - l l, wizyty _
domowe, teJ. 345-17-65.
GABINET POMOCY PSYCHOENERGETYCZNEJ - poradnictwo,
terapia, rejestracja - teł. 369-90-29.
MŁODZIEŻOWYTELEFON ZAUFANIA - 34-463-56 -dyżury psychologów
i pedagogów- środy, czwartki 18 - 20.
TELEFON ZAUFANIA DLA LUDZI
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYMod poniedziałku do piątku w godz.
18-20, teł. 345-73-46.
W SPRAWACH RODZINNYCH
-teł. 368-18-67, czynny od poniedziałku
do piątku w godz. 8-17.
PORADNICTWO I POMOC DLA RO.
DZINWYCHOWlDĄCYCH MAŁEDZIE
CI (O - 5 lat), teJ. 346-53-11, poniedziałek,

g. 15-18.
ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB "AMAZONKA" przy Centrum Onkologii
w Kielcach, ul. Jagiellońska 74a, czynny jest
od poniedziałku do czwartku w gOdz. 10 14. Telefon zaufania- (041) 366-34-54.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe
-ul. Piekoszowska- 345-15-11, ul. Jesionowa- 331-79-19, bagażowe- ul.
Sandomierska - 368-06-68, ciężarowe
ul. Mielczarskiego- 345-41-22.
POMOC DROGOWA- teł. 361-79-76.
POMOC DROGOWA - teł. 30-ll..fJJJ.
BILETY LOTNICZE - rezerwacja i
sprzedaż - "Sigma", ul. Sienkiewicza 56,
teł. 366-44-32, 344-30-33.

ŻVLAKIKOŃCZVN OOLNYĆHME

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62
366-40-40
KARTA STAILEGO .KLIENTA

.DOJAZD

GRA T I .S

CHOROBY PŁUC - dr n. med. Mał
gorzata Jędrzejczak. Kielce, ul. Seminaryjska 15A, wtorek, czwartek
od godz. 16.30 do 17.30, wizyty domowe 090-68-32-44.
CHOROBY PŁUC - lek. DOROTA
BIAŁEK, Kielce, ul. Seminaryjska 15A,
piątki 16 - 17, wizyty domowe, te l.
0602-230-815 .
SPECJALISTA KARDIOLOG Zdzisław Kaczmarzyk, Kielce, Wojska Polskiego 51, p. 3 l 8, wtorki, śro
dy, czwartki od godz. 15. BADANIE
ECHOKAROI OG RAFICZNE
również w poniedziałki od 15,

-_- our-- - - - -

MUZEUM im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, teJ. 386-24-45
-czynne od 8 do 16.
KINO w DK- nieczynne.
APTEKA DYŻURNA- ul. Przypkowskiego4_5. _
KINO "Uciecha" - "PaR Tadeusz" pol., l. 12, g. 15, 18.
POGOTOWIE
RATUNKOWE,
teł. 999,357-11-10.
KOMENDA POWIATOWA POLICJJ,
teJ. 997,352-17-17.
STRAŻ POŻARNA, teJ. 352-11-19.
SZPITAL REJONOWY, ul. Kościuszki, teJ. 352-18-31, Izba Przyjęć
- 352-15-18.

- Q!S'"""·--m
-· - - - - - -

KINO "Adria" - nieczynne.
BIBLIOTEKA PURLICZNA czynna:
pon., czw., pl, 10-16.
~ DYZURNA- 16 St>;:cznia
teł.

12-&2-88.

-

NAGŁOWICE

MUZEUM
"Dworek
Reja",
teł. 381-45-70. Czynne od poniedziałku
do soboty w godz. 8 - 16, w niedziele lO
- 16.
o~ów----------~

SZPITAL- teJ. 868-27-63.
PORADNIA ODWYKOWA- 868-27-33.
APTEKA DYŻURNA- ul. 16 StyczKINO w ZDK - nieczynne.
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH, ul. Siennieńska 54,
teJ. 263-20-48 - czynne codziennie,
oprócz poniedziałków w godz .
9 - 17.
\
APTEKA DYŻURNA - ul. Kopernika
29, teJ. 266-49-12.
RAZEM POKONAĆ PRZEMOC
- 267-12-20- anonimowy telefon Komendy Powiatowej Polic"i.

'"(%(j~-u------

KINO "Belweder" - "Pan Tadeusz"
-pol., l. 12, g. 16, 19.
MUZEUM REGIONALNE, ul. Armii
Ludowej 2a.
POGOTOWIE
RATUNKOWE,
teł. 357-24-23
KOMENDA POWIATOWA POLICJJ,
teJ. 997, 357-22-71.
STRAŻ POŻARNA, teł. 357-30-31.
APTEKADVŻURNA- J.Wolności25.

TODĄ KRIOCHIRURGICZNĄ,

usuwanie hemoroidów, inne zabiegi chirurgiczne.
Dariusz Klimer - specjalista chirurg, Kielce, ul. Sienkiewicza 45, poniedziałki, środy
(16-18), teł. 0601-598-707.
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY- specjalista ortopedii i chirurgii urazowej Wojciech Armański, czwartki
g. 16- 17, Kielce, ul. Kościuszki 16. Wizyty domowe - 331-62-86.
CHOROBY PłlJC DZIECI - wizyty
domowe, codziennie 15-21 . Kielce
369-88-77.

:ustco. zn'k.OJ

KINO "Zdrój" - "Depresja gangstera"
-USA, l. 15, g. 16, 18.30.
GALERIA
BWA
ZIELONA
- ul. Mickiewicza 7 - wystawa fotografii
Piotra Kalety. Oprócz poniedziałków
czynne codziennie w godz. II -17, w niedziele w godz. II - 15.
POGOTOWIE RATUNKOWE,
ul. Bohaterów Warszawy, teł.
378-33-18.
KOMENDA POWIATOWAPOLICJI,
ul. Mickiewicza 19, teł. 997, 378-24-21.
STRAŻ MIEJSKA, teJ. 378-26-39.
STRAŻ POŻARNA, ul. Partyzantów 4,
teł. 998, 378-44-98.
SZPITALREJONOWY, ul. Bohaterów
Warszawy 67, teł. 378-24-01 do 05. Izba
Przyjęć - teJ. 378-20-49.
APTEKA DYŻURNA- ul. Bob. Warszawy, teJ. 378-33-18.

APTEKA DYŻURNA - ul. Krakowska3.

- ~----

LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż
biletów- teł. 952.
OMNIA - komunikacja między
narodowa, Kielce, ul. Sienkiewicza 61,
teł. 345-77-43, 345-77-46.
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE"- USłlJGI CAŁOOOBO.
WE. Wystawianie kart zgonu przez lekarzy uprawnionych, teJ. 361-29-18, 36139-12.
POGOTOWIE POGRZEBOWE
CAŁODOBOWE,

BEZPŁATNE

WYSTAWIANIE KART ZGONU
PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH - Zwolscy, 344-37-78, 34317-52.

SZPITAL- teł. 832-32-03.
APTEKA DYŻURNA- ul. Rynek 4, te l.
832-28-18.
TEI.HONZAllli\NIAKilJBUANONIMOWYCH ALKOHOUK.ÓW- 832-39-99.
MUZEUM OKRĘGOWE: Oddział
Zamek- ul. Zamkowa 14, te1.(015)
644-57-57, czynne: od wtorku do
piątku w godz. 9 - 16, w soboty
9 - 15, w niedziele l O - 15, w poniedziałek nieczynne - wystawy stałe:
"Kuchnia królewska", "Gabinet numizmatyczny", "Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", "Ekspozycja ar-

cheologiczna", wystawa czasowa:
"Sandomierz w fotografii Ewy i Janusza Sierokoszów", "Najciekawsze
nabytki muzealne (1995 - 1999)",
"Polskie Państwo Podziemne w Sandomierskiem 1939 - 1945".
Oddział Ratusz- ul. Rynek I, czynne: od wtorku do piątku w godz. 9 16, soboty 9- 15, niedziele 10- 15,
w poniedziałki - nieczynne - wystawa
stała: "Dzieje Sandomierza", wystawa
czasowa: "Dawne i współczesne widoki Sandomierza".
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, teł. (0-15) 832-21-47, czynne od wtorku do piątku w godz.
9 - 16, soboty 9 - 15, niedziele
10 - 15, poniedziałek - nieczynne wystawa stała: "Jazdy do Sandomierza". - ekspozycja poświęcona związ
kom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem, wystawa czasowa: "Na
poręczy nieba" - wystawa monograficzna poświęcona sylwetce i twórczości Stanisława Balińskiego.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
ul. Rynek li.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9, poniedziałek
- nieczynne, od wtorku do soboty
czynne w godz. 9 - 16, w niedziele
13.30 - 16.
Hotel Królowej Jadwigi, ul. Krakowska 24.
Fanklub przy Fundacji Kultury Zie~
mi Sandomierskiej, ul. Mickiewicza 24,
poniedziałki i czwartkiw godz. 14 - 16
-warsztaty teatralne, codziennie od 15
- próby zespołów muzycznych.
Podziemna Thlsa Turystyczna -czynna
codziennie w godz. 10 - 17.30.
_ĘQZISZO

óóM"K.OLfuRY- teł. 38-II-251.
KINO ,\Ballada" - nieczynne.
~~~
--~~~~~

KRYTA PŁYWALNIA- ul. Spółdzielcza 19, teł. 25-39-350, 25-22-023, czynna od poniedziałku
do piątku
wgodz. 8- 21, a w soboty i niedziele godz.
10- 21.
KINO "Metalowiec"- "1 stanie się koniec",g. 17, 19.
MUZEUM IM. ORŁA BIAŁEGO,
ul. Słoneczna- czynne od 8 do 16.
APTEKA
DYŻURNA - ul.
Tysiąclecia 12, teJ. 253-23-98.
POGOTOWIE
RATUNKOWE
- ul. Szpitalna.
BIBLIOTEKA
PURLICZNA
- ul. Sokola - czynna od poniedziałku
do czwartku lO- 17.

~~~~ijn-~--------

KINO "Miejskie"- "Tarzan" (dubbing)
- USA, b.o., g. 15, "Oczy szeroko zamknięte"- USA, l. 15, g. 17.
TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB
Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM:
274-03-26 - poniedziałek, środa, pią
tek 19- 21.
APTEKA DVŻURNA- ul. Lipowa 50,
teJ. 274-66-0 J.
MUZEUM REGIONALNE -ul.
Krywki l, teJ. 274-62-68, czynne w dni
robocze 10- 16.
FOLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ, ul. Harcerska II, teł. 274-82-67.
STASZóW
SZPITAL.-teł~
. 8~64~
22-81.
TELEFON ZAUFANIA - codziennie
w godz. 16- 22 - 864-30-68.
Staszowska Izba Gospodarcza
-teł. 864-31-05.
Staszowski Ośrodek Kultury - ut. Parkowa 6, teł. 864-41-12.
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne - ul. Ja na Pawła II l 7, teł.
864-33-44.
PKS (informacja)- teł. 864-23-19.
PKP (informacja)- teł. 864-21-42.

STOPNICA:
KINO "Powiew"- "Pan Tadeusz"- pol.,
l. 12, g. 15, 18.

SUCUBDNIO

KINO "Kuźnica" w OK- nieczynne.

WWS'f&WWA
KINO w DK- nieczynne.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, teł. 366-31-77,
344-67-88.
TAJ - Ogólnopolska Wormacja Gospodarcza, teł. 94-77
OIKT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza- żółta linia- teł. 94-34.
NUMERY ZAMIEJSCOWE- teł. 911.
INFORMACJA PKP - teJ. 366-93-28.
INFORMACJA PKS -lei. 366-02-79.
POCZTOWA INFORMACJA TELEFONICZNA - teJ. 932.

+ Muzuem Narodowe
w Kielcach prosi o pomoc w zbieraniu informacji o pozostających
w rękach prywatnych pracach artysty malarza Henryka Czarneckiego (1889-1972), twórcy portretów i pejzaży, społecznika, pedagoga, konserwatora, założyciela
i pierwszego dyrektora kieleckiego
liceum plastycznego (obecne Pań-

stwowe Szkoły Sztuk Plastycznych), zasłużonego dla Kielc i regionu świętokrzyskiego. Muzeum
przygotowuje wystawę monograficzną tego artysty. Wszystkie obrazy i dokumenty zostałyby wystawione lub zamieszczone w katalogu. Kontakt z Muzeum (Dział Malarstwa) - teł. 34-440-14 do 19,
wewn. 245.
(wiek)

~~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ZAPRASZAMY: PN.- PT. 7-16, 508. 8-13
sprzęt AGD do zabudowy
blaty kuchenne
wstęgi drzwiowe
drzwiczki meblowe MDF
drzwiczki meblowe z drewna litego

N

Tylko z okazji Nowego Roku wszystkie modele
Daewoo w specjalnej gwiazdkowej ofercie obniżającej
raty o połowę!!! Czy to możliwe? Na pewno tąkl

okucia meblowe
zlewozmywaki
elementy wyposażenia mebli kuchennych
elementy wykończeniowe i materiały pomocnicze

Właśnie dzięki temu osoby, które te-

ZA za 182

HURTOWNIA
RAFINERII PŁOCK EKOTERM PLUS
OLEJ NAPĘDOWY,
BENZVNY hurt, detal
TRANSPORT
~ SPECJALISTYCZNY

l !13

/)..

(cysterny)

'nlJJ sT;~;;u.;':l.aw
~

ŚLADKÓW MAŁY

mie

ięcznie,

LANOSA

wygłuszanie

dachów i stropodachów wykonuje:

PW "GAMMA" Sp. z o.o.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel. 041 331 28 16, tel./fax 041 362 61 08

mieć pewno ść

skorzystania z niej zai umów się na jak najwcześniej
szą wizytę w naszym salonie, rezerwując wcześniej bezpłatnie umowę promocyjną pod gorącym w dniu dzisiejszym nr. teł. 3461410, 3430669.
Uwaga! Te korzystne warunki
obowiązują jeszcze kilka dni . Bądź
wśród wybranych klientów, ktoś kiedyś powiedział "czas to pieniądz ".
dzwoń

To najniższe raty na rynku, nie obodsetkami i prowizjami bankowymi, dlatego w porównaniu z ofertami ratalnymi innych marek każdy
zaoszczędzi nawet 10.000 zło
tych!! ! Dokladnie tyle!
Ale w tej Noworocznej promocji to
nie wszystko! Ał:Jy ułatwićkażdemu skOIZ}'Zap~ydoSruonów
AUTO-SYSTEMU:
stanie z tej oferty pominiemy calkowicie
w tych dniach skomplikowaną procedurę KIELCE, ul. Transportowców 15
Centrum MAKRO
bankową. Do zawarcia umowy wystarczymin. I wplata 3 proc. wartości wybra- (nie wymagamy Karty Klienta MAKRO)
negomodelu Niebędą wymaganezaświad KIELCE, ul. Czamowska 17
(Kino "ROMANTICA")
§
czenia o dochodach, ani poręczyciele.

ciążone

~EKOFIBER
..
skuteczne, ekologiczne ocieplanie i
ścian,

zł

za 248 zł, NUBIRĘ 2<XXJ za 343 zł, TICO
za 152zi,POLONEZAza 171 zł.

Mójcza'29a 1<: ~~elctet(041) 368-72-68, fax (041) 368-72-67

o[L~ ©f?J/Nb©o/lff(/ [L~[KOO]

Ta niepowtarzalna ofertajest ogra-

raz w tych najbliższych dniach zdecydu- niczona ilościowo . Z uwagi na duże
się na podpisanie umowy, dostaną pre- zainteresowanie wyjątkowa pula umów
gwiazdkowy w postaci rat na MATI- promocyjnych już stę kończy. Chcąc

N

1/Zt

Przedsiębiorstwo

AUTORYZOWANY
PRZEOSTAWICII!L

Państwowej

Komunikacji
Samochodowej

w Skarżysku-Kam.,
ul. Ekonomii S

ot:lasza przetart:
na wydzierławienie części placu
dworca autobusowego
w Szydlowcu.

99,Zł.O'IYCH

Ww. teren położony jest wzdłuż
ul. Kościuszki i może być
przeznaczony na działalność
usługową (handel, mała
gastronomia).
Cena wywoławcza 2 zł/m kw.
Osoby zainteresowane proszone są
o składanie ofert w zalakowanych
kopertach w sekretariacie
przedsiębiorstwa . Oferta winna

+ VAT

Ostatni dzwonek!
W sieci Plus GSM telefony wraz z aktywagą
tylko za 99 złotych netto. Zapraszamy!
Salon Audio- Video INTERKOM
Salon Finnowy INTERKOM
(Dom Technika NOT)
ui.Sienkiewicza 66
ul. Sienkiewicza 48/50
Kielce
Kielce
tel. (0-41) 344-30-81
tel. (0-41) 344-45-31
fax. (0-41) 344-30-85
www.lnterkom.plusgsm.pl

określać

IJczb> =owów ~ ovn>nlczo".. Ttł<rony dzlollł)o ~"'z b". aki)'WX)1.. ol<dl'ha """·

W

sprzedaży także

zestawy Simplus

~~~~~~~~~~~~~

ZARZĄD MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
ogłasza

llpiętro).
IOIKR

ZARZĄD

MIASTA

..,

za

l m kw., wielkość powierzchni oraz
rodzaj działalności. Oferty prosimy
składać w terminie 14 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
20.1.2000 r. o godz. l O.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez
234/sm
podania przyczyny.

Spółdzielnia Spożywców
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, aleja 3 Maja 73, tel./fax 248..()4-04

"SPOLEM" Powszechna

pisemny przetarg nieograniczony ofert

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku
-Kamiennej przy ulicy Krakowskiej nr 54 oznaczonej w ewidencji gruntów
Miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 86 o pow. 1,6752 ha stanowiącej
własność gminy Skarżysko-Kam .
Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku
-Kamiennej, Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW15411.
Wyżej wymieniona nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym
szkoleniowo-noclegowym - III-kondygnacyjnym, częściowo
podpiwniczonym.
Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej
przeznaczona jest pod rekreację oraz usługi związane z projektowanym
zbiornikiem ,,Bzin".
Cena wywoławcza - 354.000,00 zł.
Zarząd Miasta Skarżyska-Kam. zaprasza do składania ofert do dnia
17 stycznia 2000 roku do godz. 9 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Skarżysku-Kam., ul. Sikorskiego 18 (pokój nr 64) z dopiskiem
"PRZETARG- ODN".
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 stycznia 2000 r. w Urzędzie Miejskim
w Skarżysku-Kam., w sali nr 6, o godz. l O.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
24.000,00 złotych w kasie nr 2 Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kam. lub na
konto w Banku Przemysłowo-Handlowym O/Skarżysko-Kam. nr 10601363330000037592 w terminie do dnia 17 stycznia 2000 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone
na poczet ceny nabycia natomiast ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się
oferenta od zawarcia stosownej umowy kupna-sprzedaży w formie aktu
notarialnego.
Warunki przetargu zostaną wywieszone wraz z ogłoszeniem o przetargu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego
18.
Zarząd Miasta Skarżyska-Kam. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
Wszelkie dodatkowe informacje dot. przetargu na nieruchomość można
uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej (pokój nr 64-

proponowaną cenę

ogłasza

Poz.

przetarg ofertowy na

Adres nie~chomości Opis zabudowy
(Ostrow1ec Św.)

.,

sprzedaż następujących nieruchomości

Pow. użytk.
w m kw. budynku

Pow. użytk
· .
w m kw. gruntu

Wysokość

wpłaty

wadium

Uwagi
wiecz.
post. sądowe)
(księgi

dnia 18 stycznia 2000 r. o godz. 9.30
l.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Długa2

pawilon
handlowy

Mickiewicza nr 14
Mickiewicza nr 14

232

532

10.000,-

KWnr27342

samodzielny
lokal użytkowy

68,21

132

10.000,-

KWnr26980

jw.

66,23

100

10.000,-

KWnr26980

93

600

10.000,-

KWnr36440

567
30

1894

10.000,-

KWnr30982

238,94

1136

10.000,-

KWnr30552

315

10.000,-

P.S. 234/60

dnia 19 stycznia 2000 r. o godz. 9.30
pawilon handlowy
Zielna - Iłżecka
pawilon handlowy
Samsonowicza nr 13 +portiernia
budynek mieszkalny
Kuźnia48
piętrowy (8 rodzin)
budynek handlowo.
-mieszkalny (parter
Rynek Denkawski l O kał .
2 1o euz.
+4 rodziny piętro)

en
t"'

360

I. Oferty wraz z ceną netto należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 17.1.2000 r.,
dogodz. l4.
II. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium do dnia 17.1.2000 r. do godz. 14 na konto: BPH SA O/Ostrowiec
Św. l 0601350-320000 15374llub do kasy Spółdzielni.
m. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 18 stycznia 2000 r. o godz. 9.30 na lokale podane w poz. 1-3 oraz dnia
19 stycznia 2000 r. na lokale podane w poz. 4-7, możliwe negocjacje z wybranymi oferentami.
IV. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się
od zawarcia umowy kupna.
V. Wadium oferty nie przyjętej podlega zwrotowi w ciągu 7 dni.
VI. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta z możliwością odstąpienia od przeprowadzenia przelargu
nie podając przyczyn.
VTI. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. teł. (041) 248-03-73, dział administracyjno-gospodarczy. 578105

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

' PRACA

nad starszą
331-09-71 .

JESTEŚ inteligentny, masz min. śred
nie wykształcenie - zarób na pól etatu
2000 zł, na cały etat 4000 zl. Zadzwoń po
bezpłatny kwestionariusz, 048/340-22-36.
ms2

•

KIEROWNIKA sklepu, sprzedawcę,
przedstawiciela-handlowego (elektronarzę
dzia). Oferty pisemne: AMED, ul. Tobrucka 14, Kielce, tel. 361-16-91.
DE33800
MONTAż długopisów. 0604/52-95-68.

kd15

·min. 5-godzinna opieka
Bocianek - potrzebna.

osobą,

DE33769
PRACA za granicą. Tel. 041/386-45-84
(16.00 -17.00).
JE1662
PRACOWAŁEŚ legalnie- Niemcy, odzy•
skujemy podatek . 071/385-20-18.
kd16

NAJTANSZE
OKNA PCV
W POLSCE

PRACOWNIKÓW ochrony z licencją l stop·
(8.00 -14.00) .
DE33631

nia . ~1/368-11-89

WARSZAWSKA firma zatrudni do oddziaw Kielcach: technika serwisu kserokopia·
rek, handlowca. Tel. 0602-454-119.
kd13
WIODĄCA Międzynarodowa

Firma poszukuje niezaleZ.nych przedstawicieli, którzy poprowadzą dystrybucję produktów
kosmetycznych . PoZ.ądany elegancki
wygląd i profesjonalny styl bycia. Zadzwoń 12-15.048/33-18-662.
ms3
ZATRUDNIĘ

RATY bez 1yrant6w na miejscu
Po5 ;c:ukujorny
odbiorców hurtovv

chi

l okna drewniane l okna dachowe
l drzwi tłoczone l dJ:zwi aluminiowe

NAUKA

e

BDK-DAEWOO

LEASING

041/344-51-71
.OMEGA"- SZKOŁY
LICEUM EKONOMICZNE (I-IV)
e POLICEALNE:
PROJEKTANT MODY
BHP
FINANSE

. BUDOWLANKA" Kielce, Jagiellońska 90,
041/34-616-00. Szkoły Zaoczne - rozpoczę
cie zajęć luty 2000: Technikum Budowlane,
Drzewne, Urządzeń Sanitarnych, Elektryczne, Mechaniczne.
GL934

0601-94-22-32,

EUROPALETY używane - Leszczyńska 3,
606-247-814.
DE33813
KUPIĘ

CKD . PROMOTOR" Kielce, Podklasztorna
117 ogłasza nabór- Liceum : Ekonomiczne,
Handlowe, Ogólnokształcące (3-, 4-letnie).
Technikum: Samochodowe, Fryzjerskie, Spożywcze. Policealne: Turystyka , Administracja , Bankowość, Rachunkowość - Finanse,
Informacje, 041/345;85-88, 345-10-55 .
GL937

pawilon - warzywniak. Kielce,

ENIGMA INTERNET CAFE zaprasza na
serfowanie po sieci oraz kursy komputerowe .
Kielce ,
Paderewskiego
14,
041/366-11-80.
DD4184

MATEMATYKA· Kielce, 345-38-15.
DE33492
PODNIEŚ kwalifikacje· zawodowe kursy:
księgowości komputerowej, samodzielnego
księgowego . Świętokrzyskie Centrum Edukacji, Kielce, Paderewskiego 27/4,
041/34-447-75.
BR458
SZKOŁY

PRO-FIL
Kielce, Romualda 3, 041/368-17-43
Liceum Ogólnokształcące MłodzieZ.owe
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Fryzjerskie
Policealne Studium Zawodowe
- finanse i rachunkowość
- obsługa ruchu turystycznego
• kosmetyka
projektowanie architektoniczne.
IG201

DE33792

SPRZEDAŻ

Kielce, ul. Piotrkowska 12,
tel./fax: (0-41) 343-06-46, 090-39·26-39

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za11
AUTOMATY
0601122-72-22.

zręcznościowe

matu-

DE33806
SZOSTAK Piotr

zgubiłlegitymację

szkol-

ną.

IG179

kd9

DE33773

l A T

JAK KARNAWAt TO TYLKO Z FIATEM I TYLKO W

FIAT tempra 1993r. Cykliniarka . Tel.
041/366-06-82, 34-493-42.
DE33771
GARA2E blaszaki. 0604-250-212,
0604-250-222.
JE1632
GOLF 111,6TD (1989). 041/303-14-41.
DE33772
GRZEJNIKI aluminiowe, olejowe .
041/331-69-76.
DE33768

PCV-REHAU

- - Producent - -

II!Yllią§~ i

Kupując

Kielce, ul. Skrajna 86 (;i
(obok ,.CHEMADINU")
tel. 366-20-73, 345-32-92, do 93

maską

PPHU "Stalbud"
Dealer Huty Florian

Tylko u nas
*

Kamawałowa

pełna

oferta ważna

= ee
= ~~
= ~~~
= eee
=I I I
=I I I
=
=I I I

'''

FIAT-a oznaczonego

zaoszczędzisz:

l. 000

zł

2.000
3.000

zł

zł

MAZDA 323F 1,8 16V 1989r., lekko uszkodzony przód. 041/301-14-32 .
DE33759
PRODUKCJA ciągła - sprzedaż; ogrodzenia, pustaki, bloczki. 041/317-16-07 .
DE33152
produkcję.

041/366-35-87.
DE33793

VW golf III (92) 1.8B, stan dobry.
0602-29-54-54,041131-13-428.
DE33796

AUTO-MOTO

gama samochodów FIAT
do 31 .01 .2000 r.

. . . . .I'!!IW'P.

0001 S.C. - absolutnie wszystkie powypadkowe auta kupię. 0601-617-279.
DE33582
0001 S.C. • auta powypadkowe zniszczone kupię. 0604-522-334.
DE33581
041/343-17-57 . .ALTOM"- AUTOALARMY,
immobilisery .Blaupunkt", centralzamki.
zt7

041/345-16-29. Bezpłatna wymiana: amortyzatorów, tlumików. Blacharka. Oświetlenie.
MOTOMARKET AUTOCZĘŚCI , Jagiellońska
23.

0602-599-678 Auta powypadkowe kupię.
DE33229

cze

·blachę czarną
·blachę dachówkową (na zamówienie)

wane. 0601-624-184.

AAA Auta powypadkowe osobowe, dostawkupię

natychmiast. 0602-599-678.
DE33230

DE33231
ABSOLUTNIE powypadkowy zniszczony
0602-222-709.
DE33232

BL~«:HV'"

DACHÓWKOWE l TRAPEZOWE
17'"7

KD_!~f5

SYSTEMY RYNNOWE

~.t.fARLEY •i!xf(/j}~f!l

BLOKADY, autoalarmy, szyberdachy.
041/342-22-28.
DE33635
CHŁODNICE samochodowe 041/331-05-12,0601-47-85-21.

sprzedaż,

FORD - części zamienne. Kielce, Górników Staszicawskich 15, 34-502-52.
za18
HURTOWNIA Bagażników Samochodowych. 041/34-508-02.
DE33478
SKLEP - HURTOWNIA
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH

BMW
DAEWOO
KIELCE, PAKOSZ 53
041/361-18-56
zh17

041/34-463-63 .•EUROLOCUM-1" NIERUCHOMOŚCI , od 1984, Sienkiewicza 9
www .pronet.com.pllkgn.

za20
041/368-05-57 . DOM".

zh4
041134-313-17 .• EURODOM".
DE33712
041/34-313-17. SPRZEDAM 3-pokojowe
46mkw., KSM
DE33802
041/34-488-03 M-4, Stok, Sady, Szydlówek, Ślichowice.
lA756
Nieruchomości .

368-08-73, .PLUS".

AKCENT. Nowo budowane M-3, M-4, M-5
-dwupoziomowe. Raty, ulga, garaże .
041/368-70-93.
KH2179
DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe, Szkolna.
041/34-313-11.
DE33803
DO WYNAJĘCIA 45mkw. na działalność
handlowo • biurową - centrum Kielc,
345-43-62.
DE33786
DO wynajęcia mieszkanie. 041/331-97-87.
DE33808
MIESZKANIE
041/361-84-20.

cto

wynajęcia .

DE33798
SPRZEDAM mieszkanie - 59mkw. Sady,
po
remoncie,
wysoki
standard .
0602-516-513,343-14-79.
DE33722
SPRZEDAM sklep rolno-spożywczy Na
Stoku. Kielce, 345-92-27,0606-476-011 .
DE33791

OPRAWA OBRAZÓW

AAA Auto-skup, powypadkowe, skorodo-

kupię .

~AKRO

AUTOSZYBY .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71 . Radom, Dębowa 4 ,
362-60-15, Szewce 39 k/Kielc, 346-52-05.
za16

zh3

0001 S.C. ·Auta powypadkowe, skorodowane kupię . 0604-228-214.
DE33584

• rury czarne i ocynkowane
- blachę ocynkowaną płaską
i trapezową
• blachę powlekaną płaską
i trapezową (polską z Huty Florian)

OKNA DACHOWE

AUTOALARMY, centralzamki. 345-47-25,
34-405-71 .
DE32355

IG196
0-90-654-788. AUTA powypadkowe kupię .
DE33583

zt6

-walcówkę
• płaskowniki, kątowniki
• kształtowniki zimnogiętne

zt8

344-68-08 - .Medium·-

041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe, zachodnie.
IG156

=

041/34-434-79.

LOKALE

KUCHNIE FORTE
PROMONT- HANDEL
Kielce, Chęcińska 40a,
0411361-32-14.

BUROCAR KIBLCB III
- Maluch
- Seicento
- Uno fire
Punto sole
- Siena
- Palio weekend
Bravo
Brava

AUTOALARMY
CAŁODOBOWO

DE33756
FIAT 125p na części, silnik z 1997 roku.
041/331-76-29, po 18.00.
DE33789

SPRZEDAM

OKNA
z

za15

sprzedam.

za13

zgubił świadectwo

KASPER Jerzy
ralne.

F

AUTO- szyBY. Kielce, 361-57-17.

AUTOALARMY, centralne zamki
041/368-05-77.
DN1099

041/331-93-68- RURY żeliwne 150mm,
5mb - 200szt; hydranty, kształtki , obudowy
wentylatorów przemysłowych.
DE33785

ZGUBY

041/344-51-71
•OMEGA"
POLICEALNE STUDIUM
e FARMACEUTYCZNE
(ZAOCZNE!)
LUTY 2000

10/ZA

w Kielcach, ul. Starowiejska 1,
tel./fax 345-65-38; 0601-480-882
oferuje w ciąglej sprzedaży
hurtowej i detalicznej
wyroby hutnicze:
• pręty żebrowane i gładkie

używane.

zd1

oso owe, ale ciężarowe
wszystkie rnarki
bez zaświadczeń

w24h

- 361-69-76.
DE33692

ZATRUDNIĘ opiekunkę do rocznego chłop
ca. Morawica, 0602-171-171.
DE33762

l bramy garaźowe l parapety
l drzwi antywłamaniowe
Kielce, ul. Bat. Chłopskich 77,
tel./fax 345-71-91, 345-54-27
Końskie, ul. Kielecka 3, teł. 372-32·92
Jędrzejów, ul. StraZacka 5, tel. 386·20--41

EUROPALETY
041/366-42-97.

DE33520

MARKSOFT - kursy komputerowe; WINDOWS, OFFICE. 041/343-06-28.
DE32906

do pracy w gastronomii kobiety, męZ.czyzn - wiek do 35 lat. Wymagana
praktyka w zawodzie. Kielce, 366-30-94 .
DE33738
ZATRUDNIĘ kosmetyczkę

OKNAZPCV

AUTO- RADIO.•WIBTRONIC" Kielce, Paderewskiego 22.
za19

KUPNO

. 331-54-45.

łu

PIEKARNIA w Zagnańsku poszukuje doświadczonego piekarza - ciastowego. Tel.
311-30-28.
DE33812

.BUDOWLAN)<A" Kielce, Jagiellońska 90,
041/34-616-00. Szkoły Zaoczne- rozpoczę
cie zajęć luty 2000: Liceum Ogólnokształcą
ce z informatyką (3-, 4-letnie), Policealne
Szkoły Zawodowe (2-letnie).
GL933

PŁYTY BITUMICZNE

~_}f

Kielce, ul. Ścieglennego 257, tal. (041) 362-G5-70
Radom, ul. Paska 9, tel. (048) 381-35-20
"'"""'

INDECO.

---

Przedsiębiorstwo

ZABUDOWY WNĘTRZ
GARDEROBY
SZAFY Z DRZWIAMI SUWANYMI
PANELE PODLOGOWE I ŚCIENNE
BARUNECKA DESKA PODLOGOWA
KARNISZE
SPRZEDAŻ I MONTAŻ

Kielce, ul. Paderew!ł·kiego 29
tel. 344-69-50
47\

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

361-37-49 . RAMKA",

SŁOWACKIEGO

i Kanalizacji
STARACHOWICE, ul. Iglasta 5
oałasza przetarg ofertowy:

Chęcińska

14.
GL922

21,041/361-36-61.
DE33809

Spółka

z o.o.

NIERUCHOMOŚCI

GLAZURA solidnie- 317-73-93.
DE33767

CHATA- nieruchomości. 041/361-11-31
wewn.229.
DE33613
SEGMENT- Podkarczówka- sprzedam lub
zamienię na mieszkanie. 041/34-538-62.
DE33797
SPRZEDAM działkę 3.200mkw. - Krakowska. 041/368-30-61, 0603-636-221 .
DE33574
SPRZEDAM gospodarstwo rolne 8,30ha z
zabudowaniami. Bardo1, gmina Raków.
DE33765
ŚWIĘTOKRZYSKIE Centrum Nieruchomo041/343-16-52.
DE32609

GLAZURA, hydraulika, remonty.
041/346-44-49.
DE32976
KRATY rozsuwane 041/25-44-559.
DE32851
MALOWANIE- 362-53-70.
DE33746
MALOWANIE - gładkie - natryskowe
-3428-089.
DE33709
MALOWANIE - natrysk - tapetowanie,
041/332-21-43.
DE33183

ści-

ZDECYDOWANIE kupię dzialkę w Kielcach pod zabudowę wielobranżową .Kontrakt",
366-33-45, 368-33· 22.

ze4

RÓŻNE

NAPRAWA automatycznych pralek, lodówek. 331-22-32.
DE33622
NAPRAWA pralek, lodówek .• Domus"
342-39-15.
DE33811

LALUZJE- pionowe, poziome, drzwi harmonijkowe, roielki- producent. 0411368-68-77.
DE33315
LALUZJE pionowe, rolokasety, roielki
produkcja, montaż. HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH . Kielce, 344-90-84, 090-30-22-86.
IG161

041/368-49-30.
DE31545

maleńa/owe-

TURYSTYKA
041/332-40-08 FRANKFURT- MANNHEIM.
DE33669
048137-80-307, 0601-280-977 FRANKFURT
-Mannheim, Lipsko .WOJTEK".
GW990

DOBRE PANELE. ZAGNAŃSKA 71.
0411362-70-40.
DE33185
FOLIA
•dachowa
• budowiana
• ogrodnicza
• stretch
Ceny producenta. Polskie atesty.
.XL" Kielce, Domaszowska 115,
Rolna 8, tel. 34-493-97, 368-08-79.

za2

zt4
FRANKFURT - WURZBURG,
041/34-425-79,0602-62-04-15, KRZYSZTOF.
DE32888

AAA LOMBARD - .U Marynarza•
368-22-42- natychmiastowe pożyczki . Kantor .u Marynarza" 368-22-24 także w niedzielę. Informacja nocna 0602-281-095.
za23
ANTYKI - szeroki wybór: stoły, szafy, komody, obrazy, lampy, bibeloty i inne. Kielce,
Kościuszki 10, 344-32-40.

ze8
KREDYTY gotówkowe. 041/34-30-142.
.
DE33757
PO!YCZKI. 041/362-%5-90.
DE32699
USŁUGI Rachunkowe. Rozliczenia - US,
ZUS. Kielce, Warszawska 6/9, 343-11-54.
DE33671

PANELE - PROFESJONALNIE, 041/
362-70-40.
DE33184
PIASKOWANIE,
malowanie.
041/311-03-53 (rano), 090-697-888.
DE33524
PRZEPROWADZKI tanio - transport 5 t.
041/366-78-36, 0603-343-601.
DE33366
RAD-BUD remonty budowlane .
0411344-90-03, 0604-413-976, 0604-982-173.
DE33732
R-0-L-E-T-Y
.HEROAL"
ROLOKASETY
BRAMY
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
parapety
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
·343-07 -03.
ZAPRASZAMY 8-17

PŁYTOMEX

USŁUGI
041/331-29-83. HADES -dodatkowe drzwi,
również stalowe.
DE32536

41 A
34-514-66.

041/331-31-72- SZKLENIE całodobowe .
DE33270
041/344-74-53,331-21-43 SERWIS RTV.
DE32764
APIS Pracownia Reklamy- projektowanie,
wykonawstwo.
Chwyć

byka za rogi!
041/344-33-67,344-47-95.

•

CYKLINOWANIE, układanie- 343-19-92.
DE33736
CZVSZCZENIE dywanów- 331-75-64.
DE33208
CZYSZCZENIE dywanów, verticali
-041/366-78-86.
DE33730

.ROLEr- PRODUCENT ROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH,
LALUZJI PIONOWYCH
- MONTAL OKIEN .
Chęcińska 18, tel. 346-32-40.
zh13
ROLETY- ANTYWŁAMANIOWE
PRODUCENT- .UNIROLEX"
KRAKOWSKA 255,
368-31-33.
zt10
ROLETY TEKSTYLNE już od 30zł/mkw.
Producent. L:anwo-2 Kielce, Leszczyńska 1,
tel. 368-00-32, fax- 344-33-77 .
DE33473
TRANSPORT- bus. 041/342-77-75.
DE33761
TRANSPORT 1,81. 041/368-95-61 .
DE33657

DOMOFONY - 369-88-21.

BADANIE włosów. 0601-21-43-88.
SE1876

FIRMA ESTRICH SPECJAL wykonuje profesjonalne wylewki z suchego betonu zacierane maszynowo, tel. 041/386-56-22,
0411386-59-38.
JE1665
GLAZURA- hydraulika 362-53-70.
DE33747
GLAZURA - hydraulika - malowanie - panele. 303-86-55.
DE33794
GLAZURA- panele - remonty - 34-28-089,
362-77-75.
DE33710

zt3
VIDEOKI ELCE. 34-560-72, 0602-666-510.
DE32338

------------===;;

BRAN20WA Kasa Chorych -stomatolog .
0481360-88-68(69).
RR2979
GINEKOLOG -leczenie, zabiegi, najtaniej,
te l. (0601 )38-09-58.
KA945

LEKARZ DERMATOLOG Maria Pyzio-Gutkowska. Laser, leczenie trądzika, blizn, rozstępów, łysienia, celulitis. Usuwanie: brodawek, tatuaży. Odmładzanie : implantacja kolagenu, lifting AHA-neostrata. Kielce, Sienkiewicza 76/309, 041/368-45-04 wewn . 19.
GL936
ŁUSZCZVCA,

bielactwo. 0601-21-43-88.
SE1875

VIAGRA- 0604-698-271 .
RR2892

041/366-19-17 BRAMY Automatyczne.
zh16
362-46-76 PARKIETY, mozaiki, panele,
schody, kleje, lakiery.• Fioor", Kielce, Zagnańska 232.

w likwidacji, wyznaczył
Komisarza w osobie
Jacka Adamczyka - Sędziego
Sądu Rejonowego w Kielcach,
wyznaczył syndyka masy
upadłości w osobie
Mariana Frankiewicza,
wezwał wierzycieli upadłego
do zgłoszenia swych
wierzytelności do Sędziego
Komisarza w terminie dwóch
miesięcy od daty obwieszczenia
niniejszego postanowienia 1 41kr

KSEROKOPIARKI
ce , ul. Chodkiewicza 4 . 041/362-01 -00,
343-13-31 .
zn2

MEB[E
BIUROWE

KSERO- KOLOR. SOLEX- Sienkiewicza 66A.
GL913

-REGAŁY

AAA NOWE i używane . TOP SERWIS, Kiel-

za17

ROLETY ANTYWŁAM
.ROLMAX", GÓRNA 19. 041/344-90-84.
IG155
ALUTECHNIKA - Paderewskiego 3 .
343-07-04.

zk1
ROLET- 041/346-32-40.

ATESTOWANE ochronne wkłady do
przewodów kominowych . Kielce,
344-85-03,361-58-87.
DE33799
BLACHY:
-trapezowe (20,56)
-dachówkowe (22,33)
BRAMY:
- polskie (588,00)
- niemieckie
OKNA
RYNNY
Najniższe ceny- RATY
BRAMSTAL
Witosa 72B

NAWYMIAR

-BIURKA
-MEBLE KOMPUTEROWE
-SZAFKI NA WISZĄCE
KARTOTEKI
-WÓZKI PALETOWE
- DRABINY Z ATESTEM

FIRMA HANDWWA XL
KIELCE, ROL A 8,
TEL. 369-25-74 3/ZA

zh14
UNIROLEX- SYSTEM 041/368-31-33.
zt11

ANTYWŁAM.

O% reklamacji! FIRMUS - Autoryzowany
dealer GERDA, Osobna 6. 361-60-46.
zt5

BRAMY l GARAŻE

zh2
WOLBUD. !wirowa 5. 361-66-92, 1 Maja 136.
346-32-00.
zt12

SUKNIE ŚLUBNE
WYPOLYCZALNIA Kielce, Sandomierska
76, 34-422-23.
za21

lnfoLine

FOLIA:
*dachowa
*budowlana
*ogrodnicza
* stretch
Ceny producenta.
Polskie atesty
"XL" Kielce:
ul. Domaszowska 115,
ul. Rolna 8,
tel. 34-493-97, 368.()8-79.
3IZA

AlTTORYZOWANY
PRZEOSTAWlClE\.

www.lnfollne .płuagam.pl

ZAKŁAD Elektromechaniczny, Kielce, 1
Maja (pod wiaduktem), 34-538-31 poleca:
przezwajanie silników, roboty tokarskie, wykonuje garaże, bramy, ogrodzenia, kraty nożycowe, produkcja - sprzedaż zniczy.

BLOCZKI betonowe . 041/378-72-42,
0604-28-43-38.

-------------------~KH~2~1~82

DE33634

331-49-62.
GL891

REJONOWY
W KIELCACH,

Spółdzielni Spożywców
"SPOŁEM" w Jędrzejowie

z gazet

OKLAND- producent okien, drzwi; PCV w
systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe,
Kielce, Staszica 1 (lpiętro). Tel./fax
041/343-04-66,303-16-57.

DRZWI

BUDOWNICTWO

SĄD

postanowieniem z dnia 20 grudnia
1999 r. w sprawie U 3CV99,
ogłosił upadłość Powszechnej

Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.

zn1
BEZOPERACYJNE leczenie kamicy żół
ciowej, nerkowej, prostaty, hemoroidów, ły
sienia. Kielce, 344-87-18 (15- 17).
SE1874

DE33672
Verticale
ROLETKITEKSTYLNE
Producent
.ALUTECHNIKA"
Paderewskiego 3
343-07-04

-~-

zt13

MEDYCYNA

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.
0603-18-98-73,0501-94-31-94 .
ms1

zt2

tel./fax (0-32) 264-40-00 ~

oraz tre6ć ogłoszeń drobnych
z ostatnich trzech numerów
.Słowa Luctu•

Jagiellońska

PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .

ANTYWŁAMANIOWE

"DREWNOPOL";

,.Gazeta Knlko-ka" • Kraków
,.Dziennik Zachodni"- Katowice
.,Słowo Polskle" - Wrodaw
.,Głos Wielkopolski" - Poznań
,.Gazeta Współczeana" - Białystok
,.Głos Szczeciński" - Szczecin

GLAZURA
TERAKOTA
-400wzorów
-od 12,99mkw.
HURT -DETAL

HISZPANIA - regularne przewozy .
041/368-45-44, 30-61-387' 0604-359-337.
DE33708

PRODUCENTÓW
TARCICY IGLASTEJ
l LIŚCIASTEJ
poszukuje:

Treść reklam z ostatniego tygodnia

Gerda- okna , drzwi. 361-60-46.

PANELE- 041/362-53-70.
DE33748

Sędziego

e BOAZERIA PANELOWA
e ŚCIENNA, PODŁOGOWA
e HURTOWNIA
e URZĘDNICZA 30

Tylko teraz!
W najnowszej promocji sieci Plus GSM
przy zakupie każdego z doskonałych telefonów z
otrzymasz do 90 minut za darmo*.

!

249;:.

Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest w terminie do dnia następnego po
przetargu, do podpisania umowy dzierżawnej z Zarządem Oddziału P1TK w Pińczowie
z równoczesnym przejęciem tego ośrodlca.
Przed przetargiem bliższych infonnacji na temat ośrodka udziela prezes Oddziału P1TK
w Pińczowieul. 3-goMaja59fl., tel.35-737-91 wgodzinachod9.00do 12.00.
Zarząd Oddziału P1TK w Pińczowie zastrzega sobie prawo wyboru oferenta

ł

aktywacją

TELlFON

129;:.

i·"'
ł

ł

ł

D.OnCH au VAT

ł
i
~

Wpłacone

ośrodka

~

l
i

przetargu.

przez oferenta wadium, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet
dzierżawy ośrodka, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone.
Przetarg odbędzie się 5 stycmia 2000 roku o godz. l 0.00 w świetlicy wydzierżawianego

1

Do90minut~
zadarmo* ~
TILIFON

starorzeczem
o pow.
posiada
kempingowe na 70 miejsc noclegowych z zapleczem gospodarczym, stołówką, świetlicą,
sanitariatami oraz łaźnią.
Cena wywoławczastawki bazowej czynszu 2,00 zł/m kw.pow.rocznie (bez podatku VAJ).
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadiwn w wysokości 2.000,00 zł
(dwa tysiące złotych) w kasie biwa oddziału P1TK czynnej na godzinę przed rozpoczęciem

G

DO KAŻDEJ AKTYWACJI • WCZASY GRATis···
Kielce, ul. Jana Pawła 1113, tel. 361-66-66.
opa ~50 zł+ VAT daliCl:n do ponszego rachriu.- O~ pjllj uspllldowcy.
sprzedaży także zestawy Simplus

'~w,...,....~-
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http://sbc.wbp.kielce.pl/
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.. , ·., RADIO l TELEWIZJA
Wyższa Szkoła

PONIEDZIAŁEK, 3 stycznia

Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach

PROGRAMI

ogłasza

przetarg nieograniczony
na wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych
pomieszczeń w budynku WSP przy ul. Leśnej 16.

Warunki uczestnictwa w ww.

postępowaniu

przetargowym sprzedaje

Dział Zamówień Publicznych WSP, ul. Żeromskiego 5, pokój 21,

tel. 344-20-10.

12/kr

Spółdzielnia

7

ogłasza

Mieszkaniowa "Na Stoku"

przetarg na wykonanie robót:

• remontowych (ogólnobudowlanych, ciągów pieszych
i jezdnych)
-pomiarów i sprawdzenia instalacji elektrycznych,
gazowych, wentylacyjnych

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie SM .Na
Stoku", ul. Sikorskiego- pawilon 102, pokój nr 11 , w terminie do dn .
21 .1.2000r.,dogodz.14.
Wpłata wadium w kasie Spółdzielni w terminie do dn . 25.1.2000 r.,
do godz. 9.30.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.1.2000 r., o godz. 1O.
Szczegółowych informacji dotyczących zakresu i rodzaju robót,
warunków przetargu, wysokości wadium i zawartości ofert, udziela
dział techniczny SM "Na Stoku", te l. 331-23-4 7, wew. 13, w godz. 7-15.
Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części
lub całości bez podania przyczyny.

!'\

i

475/br

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Rewiru Vlli przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zwi~~Zku z art. 983 kpc, że w dniu 7.11.2000
r. o godz. 14 w Wydziale VII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Wesoła
51, II p., w sali nr 11 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA
nieruchomości położonej

w

miejscowości

Komórki, gm. Daleszyce, opisana jako
i elementami budowlanymi

działka gruntu nr 157/2 o pow. 4300 m wraz z obiektami
należącej do Masa Upadłości

Spółki Prywatnej "Wiki", zam. Kielce, ul. Równa 6/5 posiadająca założoną księgę
wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr 33322.
Nieruchomość oszacowanajest na kwotę: 40.150,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwietrzeciewartości oszacowania, tj. kwotę: 26.766,67 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości lO proc.
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w
gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upowaźnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upowaźnienie właściciela do
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu na konto
komomika PKO BP IUO Kielce l 0202632-64363-270-1-111 .
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego
obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w
biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będąprzeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej
nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia
się postanowienia o przysądzaniu własności.
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PRZEMYSŁOWY

ZAKŁADY OsTROWIECKIE

S A.

27-400 Ostrowiec św., ul. Świętokrzyska 8
W ramach prowadzonej restrukturyzacji majątkowej Zarząd
Spółki Obszar Przemysłowy - Zakłady Ostrowieckie S.A. .
ogłasza

konkurs ofert

na zbycie działek gruntu wraz z zabudową i infrastrukturą techniczną:
e działka nr 7/1 Oo pow. 1057 m kw., cena wywoławcza 65.000 zł
e działka oznaczona B1 W, WZ (d. drukarnia) o pow. ok. 890m kw.,
cena wywoławcza 45.000 zł
e działka oznaczona 01 SHU (składowisko) o pow. ok. 4130 m kw.,
cena wywoławcza 75.000 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 263-61-33
lub bezpośrednio w siedzibie spółki (biurowiec, III piętro, pokój nr 77). Oferty
zawierające opis zamierzanej działalności , oczekiwane warunki i propozycJe
cenowe, należy składać w sekretańade spółki w terminie 10 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu.
smos
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Gminy w Gowarczowie

na

przetarg dwustopniowy

na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym
dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Gowarczowie
przy ul. Szkolnej.

budowę

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.1.2000 roku, do godz.
1Ow Urzędzie Gminy w Gowarczowie, pokój nr 16.
Otwarcie ofert i przetarg odbędzie się w dniu 26.1.2000 r. o godz.
10.15.
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Bliższych informacji udziela Wojciech Banasik codziennie w godz.
urzędowania 8-15 lub telefonicznie pod nr (048) 672-40-37, a także
zawarte są one w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Koszt nabycia specyfikacji 20 zł.
1/z.s

wego Numerka (w przeiWie flimu) 22.15
Nikita- serial sens. 23.05 Wyniki losowania Lotto 23.1 OInformacje i biznesinformacje 23.25 Prognoza pogody 23.30
Polityczne graffiti 23.45 Graczyleowie seńal kom. 0.15 Super Express 1V 0.30
Impuls- horror prod. USA 2.00 Muzyka
na bis 5.00 Pożegnanie

zwierząt- film przyrod.

16.20 Bezpieczeń
stwo na drodze 16.30 Magazyn wędkar
ski- poradnik 16.45 Krajobraz 17.15 Prognoza pogody, Wiadomości TKK i komunikaty 17.35 Omówienie programu
17.40 Nasza polszczyzna- poradnikjęzy
kowy z konkursami 18.00 Ludzie i sprawy 18.15 Przygotowania do sylwestra
18.30 Zemsta- film obycz prod. wenez.
19.18 Dwory i pałace ziemi szczecińskiej
19.30 Zoo- safari - reportaż 19.38 Wesele w skansenie- rep. 20.00 Prognoza pogody i Wiadomości TKK (powt.) 20.25
Bracia Karamazow - film psych. prod.
ros. 22.00 Prognoza pogody, wiadomości TKK i komunikaty (powt.) 22.15
Ludzie i sprawy (powt.) 22.30 Program
na jutro

6.00Kawaczyherbata?7.45Kocham
tylko ciebie- serial kom. prod. USA 8.05
Giełda- magazyn 8.15 Krakowskie Przedmieście 27 8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogody 8.45 Reksio-serial anim.
9.10 Mama i ja: Nowy Rok - program
dla dzieci 9.30 Domowe przedszkoleTKKK.IELCE
8.00 Muzyczny relaks 8.30 Druga
program dla dzieci 9.55 Porozmawiajmy
o dzieciach - felieton 10.00 Milagros - szansa - flłm fab. USA 10.15 Madonna
serial obycz. prod. arg.wł. 10.50 Rodzina · Kozielska- film dok. l0.35 Patnę na twoprawie doskonała- magazyn l Ll ONie- ją fotografię - flim dok. 11.00 Królowa
widzialne gołym okiem (1/2)- flim dok. Śniegu- film fab. dla dzieci 12.00 Zycie
prod. ang. l L40Gielda pracy, giełdaszans Jezusa- flim fab. USA 13.00 Szary- flim
- magazyn 12.00 Wiadomości 12.10 dok. 14.00 Cuda wDamaszku-film dok.
Agrobiznes- rolniczy magazyn infonna- 14.30 Kreskówkowy świat- bajki 15.00
cyjny 12.20 Kontrasty- świat, ludzie, pie- Życie Jezusa- flim fab. USA 16.00 Życie
niądze 12.30 Rolnictwo na świecie- rep.
RADIO KIELCE
12.45 PieiWszy krzyk- serial dok. (powt.)
0.00- 9.00 co godzinę, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
13.15 Dom w Sulejówku- felieton Wiadomości ; 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00 Magazyn informacyjny; 6.05, 7.05,
(powt.) 13.30 Studio Sport: Tumiej Czte- 8.05, 12.10, 17.30 i 20.10 Sport; 5.30, 6.30, 7JO Sytuacja na drogach; 15.55 i 19.50
rech Skoczni - konkurs w Innsbrucku Angielski bez problemu; 8.05, 10.15, 11.55, 12.15, 17.35 Kuriery ogłoszeniowe; 5.25 i
15.00 Wiadomości 15.10 Studio Sport: 12.55 Notowania cen targowiskowych 13.50, 0.50 Moje bieguny- dzienniki M. KaTurniej kwalifikacY.iny do 10 Sydney 2(XX) mińskiego; 4.00 Stajnia WC 5.00 Nowinki z Radiowej 6.00. 16.00 Aktualności dnia
wsiatkówce mężczyzn 17.00 Teleexpress 8.50 Radiowagiełda pracy 9.1 ORenty i emerytury inaczej 9.15 Muzykadla wszystkich
17.25 Klan- telenowela prod. polskiej I0.20 Radio Kielce poleca I0.30Audycja literacka 11.1 OSprawa na dziś 12.00 Plus w
17.50 Gość Jedynki 18.00 Moda na suk- poludnie 12.10 300 sekund o sporcie 12.20 Prosto z gminy 12.30 W ludowych rytmach
ces- telenowela prod. USA 18.25 Gliny- 13.10 Rozmaitości i muzyka 14.15 Autoradio-moloradio 15.10 Gitarowe harce
magazyn policyjny 18.40 Auto Mix - 18.00 Plus 18.30 Muzyka filmowa 19.10 Rock po polsku 19.50 Baśnie do poduszki
magazyn motoryzacyjny 18.50 Mój ślad 20.1 OWieczorne wiadomości sportowe 20.15 Radio po kolacji 22.00 BBC 23.02 Z
19.00 Wieczol)'llka: Czarodziejska Góra, wielkiej symfoniki 0.00 Nocne Kielce
PieJWSze kroki, Cukiereczek i kruk- filmy
RADIOTAK 106.5 FM
anim. 19.30 Wiadomości, sport i prognoSeiWis infonnacyjny 6.00- 21.00 (co godzinę), Skrót informacji 6.30- 16.30 (co
za pogody 20.1 O77 na ratunek (8-ost.) - godzinę) , Regionalnyprzegląd wydarzeń dnia 17.50, Informacje sportowe 6.04, 7.04,
serial obycz. 20.55 flesz - Wiadomości 8.04, 14.04, 20.04, Informacje drogowe 6.30, 7.30, 8.30, 14.30, 15.30, 16.30, Komuni21.00 Teatr Telewizji - Scena Populama: katy reklamowe 9.55, 13.55, 16.55, Przebój tygodnia 6.07- 18.07 (co godzinę); 6.00Od czasu do czasu- sztuka Alana Ayck- 9.00 Poranny program; 6.1 OPowitanie, kalendarz, zapowiedzi, ciekawostki dnia, probouma 22.35 Zaproszenie do Teatru 1V gnoza, biometeo, 7.20 Horoskop, 7.40 Przegląd prasy: "Słowo Ludu", "Echo Dnia"',
22.50 Monitor Wiadomości 23.20 Sport "Gazeta w Kielcach" 8.35 Gość poranny Radia Tak; 9.00- 12.00 Radio Tak przed
23.25 Studio Sport: Turniej kwalifikacY.i- południem; 9.35 Konkurs, 10.30 Z pieJWSzej ręki- rozmowa sponsorowana, 11.10
ny do 10 Sydney 2000 w siatkówce męż Urodziny- imieniny z Radiem Tak- pozdrowienia i życzenia słuchaczy; 12.00- 15.00
czyzn23:55 Gorąco polecam: Fitzcarral- Program popołudniowy; 12.30 Konkurs Klucz do sezamu Juweliusa 14.10 In fonnado - dramat obycz. prod. niem. 2.30 Za- tor kulturalny: Co ciekawego dzieje się w twoim mieście; 15.00- 18.00 Co za dzień: na
kończenie programu
i:ywo - rozmowy ze słuchaczami, komentarze tematów dnia, ciekawostki, plotki,
PROGRAMU
motoryzacja; 18.00- 20.00 Blok prezenterski: Odlotowa audycja flimowa; 20.007.30 Dziennik krajowy 7.50 Studio 22.00 Lista przebojów Radia Tak, 22.00-24.00 Programy muzyczne; 24.00-6.00 Noc
urody 8.00 Program lokalny 8.30 Zloto- z Radiem Tak: Po zachodzie słońca
polscy- telenowela prod. polskiej 9.00 CzteRedakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w programie.
Szersze informacje i inne programy w Seleprogramie" w piątkowym "Magarej pancerni i pies - serial wojenny prod.
polskiej l 0.05 Tęgie Idopoty-życie nawa- zynie".
dze: Bo ja się boje utyć -serial dok. prod.
ang. 10.30 Na pełnym morzu- serial obycz.
prod. szwedz. 12.05 Familiada-teleturniej
(wydanie specjalne) (powt.) 12.35 Arl<a
TVP l - 23.55 Gorąco pole- kazać swą ziemię któremuś ze swych
Noego- magazyn (powt.) 13.1 OKto mnie cam: Fitzćarraldo - dramat oby- dzieci. Starszy syn Witia, ożeniony z
· tak głaska. .. Szwagierkolaska (l) (powt.) czajowy, pro. niem. 1982, reż. Wer- Jadźką Kargulówną , posiada sporo
14.00 Teatr dla Dzieci: Dziadek do orze- ner Herzog, wyk. Klaus K.inski, własnej ziemi i więcej gruntów nie
chów- sztuka teatralnal4.40 Ojczyzna Claudia Cardinale, Jose Lewgoy, może uprawiać. Młodszy syn Paweł
!XJiszc:zyzna 15.00 Wlabiryncie- serial cb)a. .Miguel Angel Fuentes (150 min).
jest natomiast pracownikiem naukoprod. polskiej 15.30 Klzyżówka szczęścia
wym we Wrocławiu i wyklucza moż
Początek XX wieku. Przełożeni
teleturniej 16.00 Panorama 16.1 OIch pię Irlandczyka Briana Sweeney'a Fit- liwość powrotu na wieś. Cała nadziecioro-serialdlamkxlzieżypro.:l. USA 17.00
zgeralda, inżyniera odpowiedzial- ja we wnuczce, osiemnastoletniej Ani.
Małe ojczyzny: Dom daleko - film dok.
nego za realizację projektu budo- Kargul i Pawlak, który szybko po17.30 Program lokalny 18.30 Panorama wy kolei żelaznej przez Amazonię, wraca do zdrowia, postanawiają wy18.55 Znaki zodiaku- teleturniej 19.20 podejmują decyzję o przerwaniu dać wnuczkę za mąż .
J.).Ąójkomania 19.30 Dlaczego to my- probudowy. On jednak postanawia zogram dladzieci 20.00 Złote przeboje- kon- stać w Peru i tutaj zrealizować
POLSAT - 20.00 Mega Hit
cert 21.00 Panorama 21.20 Prognoza po- marzenie swego życia. Będąc wiel- Człowiek ze złotym pistoletem gody 21.25 Sport telegram 21.30 Dwój- kim wielbicielem muzyki opero- film sensacyjny, W. Bryt. 1974, reż.
komania 21.40 Nie ma mocnych- kome- wej, Brian chce w sercu dżungli wy- Guy Hamilton, wyk. Roger Moore,
dia obycz. prod. polskiej 23.15 Bal stulecia budować operę a w przyszłości Christopher Lee, Britt Ekland, Cli0.15 Wanda Landowska- niezwykła wi- sprowadzić do niej wielkich śpie fton James (121 min).
zjonerka - flim dok. prod. fr. O1.15 Kino waków. Kiedy zawodzą wszystkie
bez granic: Bashu - mały OCx:.y - dramat sposoby zdobycia pieniędzy na tę
obycz prod. irań. 3. 10 Zakończenie pro- inwestycję, Fitzgerald postanawia
gramu
zarobić potrzebne pieniądze eksploPOLSAT
atując kauczuk.
6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Szaleję za tobą - serial kom. prod. USA 7.30
TVP 2- 21.40 Nie ma mocPolityczne graffiti - program publ.7.35
nych
- komedia obyczajowa, prod.
Jumanji- serial anim. 8.00 Czarodziejka
pol.
1974,
reż. Sylwester Chęciń
z Księżyca- serial anim. 8.30 Miasteczko
Występują Christopher Lee
ski,
wyk.
Wacław Kowalski, Włady
Evening Shade (12) -serial obycz. prod.
i Roger Moore jako agent 007
USA9.00 Karolina wmieście- serial kom. sław Hańcza, Anna Dymna, Anna
Zawodowy morderca - Scaraprod. USA 9.30 Paloma 10.30 Luz Ma- Wasilewicz (95 min).
manga
zabija swe ofiary złotymi kuFilm jest kontynuacją losów roria (22) - telenowela 11.30 Powrót Sulami. W ten sposób zginął niegdyś
dziny
Pawlaków
i
Kargulów.
Stary
permana - serial przygod. prod. USA
agent 002. Tym razem zabójca wzy12.30 Idź na calość-show z nagrodami Pawlakjest ciężko chory i musi prze- wa na pojedynek Jamesa Bonda.
13.30 Macie co chcecie- program rozAgent 007 podejmuje wyzwanie i zarywkowy 14.00 Miłość od pieJWSzego
czyna tropić wyszkolonego przez
wejrzenia - program rozrywkowy 14.30
KGB płatnego mordercę w Bejrucie,
Twój lekarz- magazyn medyczny 14.45
Hongkongu i Bangkoku, poznając
Wystarczychcieć 15.00 Projekt Geeker (l)
przy okazji świat i piękne kobiety. Do
-serialanim.I5.30Informacje 15.55Poostatecznego pojedynku między rywrót Supermana- serial przygod. 16.45
walami dochodzi na małej wyspie u
Alvaro - telenowela 17.45 Luz Maria wybrzeży Chińskiej Republiki Ludotelenowela l 8.40 Super Express 1V 18.55
wej, na której Scaramanga zainstaInformacje 19.00 Prognoza pogody 19.05
W rolach głównych występują lował straszliwą broń , przetwarzaPaloma- telenowela 20.00 Megahit Czlo..
jącą energię słoneczną w elektryczwiek ze złotym pistoletem- film sens. prod. m.in. Jerzy Turek, Jerzy Janeczek,

Poleeamy na wieez6r

USA 21.00 Losowanie Lotto i Szczęśli-

nona Kuśmierska

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

ną .
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ROMA/Uroczysko/Słowo Ludu najlepszą drużyną XXII Turnieju Sylwestrowego

skaty

Zdecydował

Nagrody indywidualne turnieju:
król strzelców- Dariusz Kozubek (ROMA/Uroczysko/Słowo
Ludu) , najlepszy bramkarz
- Krzygtof Pyskaty (ROMA/Uroczysko/Słowo Ludu) , najlepszy pił
karz- Wojciech Stępniewski (Atest).
Pólfinały.

Ffalmit - Atest l : l.

Pacoń

-

Muszyński.

Karne4:5.
ROMA/U raczysko/Słowo
Ludu - Bucovia 2:0. Kozubek, Janaszek.
Mecz o 3 miejsce:
Ffalmit - Bucovia 3:0. Ru szkowski, Bąk , Toboła.
Finał.

Stulecie
Miguela
Induraina
Pięciokrotny triumfator Tour
de France, Miguel lnduraln wybrany został na sportowca stulecia Hiszpanii w plebiscycie pisma sportowego Marca.

lndurain, który wygrywał Tour de
France w łatach 1991-95, zdecydowanie wyprzedził w ankiecie słynnego pił
karza Realu Madryt, Alfredo di Stefana.
W głosowaniu na sportową osobowość stulecia hi szpańscy kibice postawili na amerykańskiego koszykarza, Michaela Jordana. Drugie miejsce zajął Brazylijczyk Pełe.
(PAP)

•(

Kriwonos
wraca

ROMA / U raczysko/Słowo
Ludu -Atest 0:0. Karne 4:2.
ROMA /U raczy sko/Słowo
Ludu: Pyskaty- Marzec, Janaszek,
Romaniec - Pawłowski, Pasionek ,
- Do zespołu Azotów Unii TarBujak, Stefański , Trela - Kozubek , nów po kilku miesiącach
Smaruj oraz Zymmer. W turnieju przerwy powrócił obrońca,
w zespole tym grali ponadto Pa- 24-letnl reprezentant Białorusi,
stuszka, Giermasiński i Ludwinek. Andriej Kriwonos.
Atest: Przybył - Cedro, PiotroZawodnik ten wystąpi już w najwicz, Stępniewski- Czarnecki, Ro- bliższym meczu tarnowskiej drużyny
ter, Podgórski, Żak, Muszyń ski - przeciwko AZS Lublin.
Wicha, Pietrzyk oraz Nawrocki.
Prawdopodobnie wkrótce do zeSŁAWOMIR SUER
społu Uni i dołączy kolejny zawodnik,
tym razem czarnoskóry koszykarz
zza oceanu.

do Azotów

Drużyna ŻWycięzców po fmałowym meczu. W górnym rzędzie z prawej trener Krzysztof Retlikowski
Drużyna ROMA/Uroczysko/
Słowo Ludu wygrata XXII P/1-

karski Turniej Sylwestrowy
im. Jerzego Wójcika. W finale
drużyna prowadzona przez
Krzysztofa Retlikowskiego pokonała rzutami karnymi Atest.

Szkoda, że nie doszło do "planowanego" finału pomiędzy druży
ną z Uroczyska a Ffalmitem, czyli
ubiegłorocznymi finalistami . Ffał
mit, który miał w tym roku zdecydowanie najsilniejszy skład , niespodziewanie przegrał w półfinale z Atestem po serii rzutów karnych. Pokonani mieli po tym meczu sporo
pretensji do arbitra, który nie uznał
- ich zdaniem - dwóch prawidłowo
zdobytych goli oraz nie odgwizdał
ewidentnego karnego po faulu na
Tomaszu Pietrasińskim.
- Nie po to jechałem 200 km
z Rzeszowa, aby zagrać w meczu,
w którym najważniejszy jest sędzia
- mówił napastnik Ffalmitu Robert
Bąk.

- Zawodnicy Ffalmitu, to poważni piłkarze, grający w pierwszej
i drugiej lidze- dodał menażer dru-

żyny,

Andrzej Dziubel - Prawdopodobnie w przyszłym roku nie zagrają w turnieju, w którym piłkarskie
umiejętności nie są najważniejsze.
Finał nie był ciekawym widowiskiem. Piłkarze Atestu skupili się
głównie na obronie własnej bramki
i wybijaniu piłki daleko poza boisko. Po każdym takim wybiciu trzeba było długo - nawet kilka minut
- czekać na piłkę , czego nie wziął
pod uwagę arbiter i nie doliczył straconego czasu. Zresztą zakończył
mecz zaraz po tym, jak nakazał mu
to organizator turnieju. Chyba dlatego, aby nie zmarzli goście, którzy
przybyli na uroczystość zakończe
nia turnieju.
W rzutach karnych piłkarze
ROMY/Uroczyska/Słowa Ludu
byli bezbłędni a kapitalnym strzałem popisał się zwłaszcza bramkarz,
Krzysztof Pyskaty. Zaraz po tym
spudłował Michał Roter z Atestu i
zwycięzcy triumfalnie unieśli ręce w

Nie ulega wątżpliwości , że Turniej Sylwestrowy powinien być kontynuowany w przyszłym roku. Sęk
w tym , żeby to ,jakoś" przeszło nareszcie w jakość.

(PAP)

Pokonali
reprezentację
Koszykarze UMKS Basket
27/Promont Kielce zajęli dziewiąte miejsce w rozegranym w
Hradec Kralove Międzynarodo
wym Turnieju Juniorów .Pod Białą Wieżą•.

górę .

Na

zakończenie

turnieju, jergo
Zawieru-Dziękuję wszyst-

główny organizator Jacek

cha powiedział:
kim, że jakoś to wyszło .

Paweł Przybył

(z piłką) był najlepszym zawodnikiem Atestu w fmale.
Pierwszy z lewej król strzelców turnieju, Dariusz Kozubek
Zdjęcia autor

Multi lotek!

l

l, 10, 11, 15,
23311111
WARSZTATSAMOCHODOWY
16, 19, ll, 19,
HOLOWANIE
33, 37, 41, 46,
CAŁA DOBA
56, 57' 58, 61,
65, 70, 71, 80. Zmarł pan
Zakłady

specjalne
13, 18, 19,
31 grudnia tradycyjny mecz piłkarski rozegrali kieleccy kalane.
Szkoda, że nie widzieli go szkoleniowcy Korony...
Fot. S. Sijer

30,44

W Kielcach zmarł Stefan Saltarskl. Mial 86 lat, a sympatykom sportu nie trzeba bliżej
przypominać jego sylwetki.
Któż nie znal sympatycznego pana

Stefana, który przez wiele lat gospodarzowal na obiektach przy ul. Ście
giennego. Jego postać wryła się w pa-

W ostatnim swoim występie w
Czechach kielczanie pokonali reprezentację czeskich kadetów 92:66
(41 :35).
Punkty w tym meczu zdobyli:
Wasik 15, Kowalik 14, Kasperek 16,
Jurczyk 26, Krajewski l 7, Krawczyk 8.
-To był bardzo dobry mecz w naezym wykonaniu - powiedział nam
trener Andrzej Niewiadomski Szkoda, że drugiego dnia mieliśmy
mały kryzys. Jeden wygrany mecz wię
cej i zajęlibyśmy przynajmniej piąte
miejsce w bardzo silnej stawce drużyn z Czech, Rosji, Francji, Włoch ,
Węgier i Rumunii. W dodatku rywale
byli od nas o rok starsi. Turniej zakończył się zwycięstwem juniorów
Sparty Praga, którzy w pierwszej piąt
ce mieli samych dwumetrowych zawodników.
(s ts)

l
l

Stefan
mięć wielu kibiców, bo przecież był nie
tylko gospodarzem stadionu Błękit
nych, ale także sympatykiem sportu i
zasłużonym działaczem.

Pogrzeb Stefana Saltarsiciego odna Cmentarzu Starym
w Kielcach, a poprzedzony zostanie
mszą św. w kościele Chrystusa Króla,
która rozpocznie się o godz. 14.
będzie się dziś
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Turniej Czterech Skoczni

SlABSZY SCHMIT-T
.'

~

Austriak Andreas Widhoelzl
wygrai w Garmisch-Partenkirchen
drugi konkurs skoków narciarskich
w Turnieju Czterech Skoczni.

Drugie miejsce zajął Japończyk
Masahiko Harada, a trzecie Fin Janne Ahonen. Naj lepszy z Polaków Adam
Malysz był siedemnasty. Wojciech
Skupień zajął 46., a Robert Mateja
50. miejsce. W klasyftkacji generalnej
Turnieju Czterech Skoczni prowadzi
Widhoelzl. Zwycięzca z Oberstdorfu i
triumfator ubiegłorocznego turnieju,
Niemiec Martin Schmitt, zajął dopiero jedenaste miejsce.
Do turnieju głównego konkursu
w Ga-Pa zakwalifikowało się trzech
reprezentantów Polski. W pierwszej
serii rywalizacja odbywała się systemem k.o. Tylko Adamowj Małyszo
wi, który uzyskał odłegło·ś·ć 103,5 m,
udało się zakwalifikować do drugiej
serii. Jego rywal, Japończyk Kazuya
Yoshioka skoczył na odległość 95,5
m. W drugim skoku Malysz miał
109m. Wojciech Skupień (93,5) został wyeliminowany przez Niemca
Hansajoerga Jaekle (103,5), a Robert Mateja (86,0) pr:z;egrał z Finem
Jani Soininenem (110,5 m).
W pierwszej serii bardzo dobrze
skakali reprezentanci Japonii. Harada uzyska l 116 m. Drugi był
jego rodak Hideharu Miyahiru
(113,5 m), a trzeci Widhoelzł (l I 3
m). Ten ostatni w drugiej serii
oddał najdłuższy skok dnia - 121
m i dzięki temu pokonał wszystkich rywali.

Wyniki:
l. Andreas Widhoelzł (Austria) 241.7 pkt (113 + 121 m) 2.
Masahiko Harada (Japonia)
231 ,9 (116 + l 12m) 3. Janne
Ahonen (Finlandia) 231,8 (111 ,5
+ 117m)
4. Sven Hannawałd (Niemcy)
228,6 (110,5 + 116,5 m) 5. Andreas
Goldberger (Austria) 225,9 (11 0,5 +

115 m) 6. Viłle Kantee (Finlandia}
Klasyfikacja Pucharu Świata po
224,5 (11 l + 114m)
dziewięciu konkursach:
7-8. Nicolas Dessum (FranJ. Schinitt 684 pkt, 2. Wieja) 223,4 (l l 1,5 + 114m) Hide- dhoelzł 530, 3. Gołdberger 414,
haru Miyahira (Japonia) 223,4 4. Ahonen 386, 5. Kantee 341,
(113,5 +112m) 9. Lasse Otte- 6. RistoJussilainen (Finlandia)
sen (Norwegia) 222,6 (108,5 + -·302, 7. Miyahira 278, 8. Soini116 m)
nen 272, 9. Harada 232, 10.
10. Michał Doleżal (Czechy) Matti Hautamaeki (Finlandia)
220,1 (109,5 +115m) 11. Martin 222.

Andreas Wildhoelzl szybuje nad skocznią w Grappa_
Schmitt (Niemcy)
218,4 (110,5 +
112,5 m) ... 17.
Adam Małysz
198,50 (103 ,5 +
109,0)
46. Wojciech
Skupień- 93,5 m
50. Robert Mateja -86,0 m.

,..-------....:......-..----,-~---=--,-----..---

Klasyfikacja
turnieju Czterech Skoczni
po dwóch konkursach:
. l.

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Świata:
l. Finlandia l 841 pkt, 2. Austria l 337, 3. Niemcy l 169, 4. Japonia 909, 5. Norwegia 289, 6. S-ło
wenia 289, 7. Francja 157, 8. Szwajcaria 135.
\
(PAP)
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Dydek
najlepsza
Małgorzata Dydek, ~rodko
wa reprezentacji Polski, została
wybrana na najlepszą koszykarkę Europy 1999 r w plebiscycie
wioskiego dziennika La Gazetta
delio Sport. Za najlepszego koszykarza uznano Litwina Arvidasa Sabonisa.

W głosowaniu, w którym wzięli
trenerzy i zawodniczki drużyn
europejskich, Małgorzata Dydek, najwyższa koszykarka świata (213 cm),
uzyskała 87 głosów i zdecydowanie
wyprzedziła drugą w tej klasyfikacji,
Czeszkę Evę Nemcovą (42 głosy).
- Nie spodziewałam się takiego
wyróżnienia i byłam naprawdę zaskoczona, kiedy podczas ślubu mojej koleżanki z zespołu Polpharmy VBW
Clima Gdynia - Beaty Bińkowskiej dowiedziałam się o tym - powiedziała
Małgorzata Dydek. -Traktuję jednak
tentytul bardziej jako wyróżnienie zespołowe, niż indywidualne. Zdobyły
śmy mistrzostwo Europy w Katowicach, a moja dobra gra w finałach była
wynikiem pracy całej drużyny, wszystkich dziewcząt, trenerów.
Kolejne lokaty w 21 plebiscycie La
Gazetta delio Sport zajęły: Rosjanka
Natalia Zasulska (35), Francuzka "z
polskimi korzeniami" Isabele Fijał
kowski (22) i Rosjanka Jelena Baranowa (15).
Wybrany na najlepszego koszykarza Europy Litwin Arvidas Sabonis
(Portland Trail · Błazers) triumfował
w plebiscycie włoskiego dziennika po
raz szósty. Poprzednio tytuły dla najlepszego zawodnika Europy przypadły "Sabasowi" w łatach : 1984, 1985,
1988,1995, 1997.
W tegorocznym głosowaniu Litwin wyprzedził Jugosłowianina Dejana Bodirogę (Panathinaikos Ateny)
i Włocha Andreę Meneghina Varese
Roosters) , syna byłej gwiazdy reprezentacji Włoch, Dino Meneghina, który triumfował w tym plebiscycie w 1983
roku.
(PAP)
udział

SPRZEDAZ MEBLI2
WSlYSTKIE ASORTYMENTY. EKSPOZJCJE 6000 m
DEK KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33, lei. 33181 86
KIELCE, OLSZEWSKIEGO 9, tel. 34 501 72
DEK ClYIIIIE
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Widhoełzl

469,2 pkt, 2. Schmitt
461,4, 3. Gołdber
ger 459,1, 4. Harada455,9, 5.Hannawald455,7, 6.Ahonen 453,4, 7. Kantee
437,4, 8. Miyahira
Austriak Andreas Widhoelzl (w środku) wygrał w Garmisch-Partenkircben drugi konkurs 48. 420,4, 9. Ottesen
Thrnieju Czterech Skoczni. Drugie miejsce zajął Japoficzyk Masahiko Harada (z lewej), a trzecie 419,2, 10. Jani Soininen (Finlandia)
Fin Janne Ahonen (z prawej)
Fot. PAP/EPA-Frank Leonhardt 418,2.

Plebiscyt z udziałem "Słowa Ludu"

Jedenastka · marzeń
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Dwóch Brazylijczyków (Roberto Carlos i Rivaldo) i dwóch
Argentyńczyków (Veron i Batistuta) znalazło się w europejsk iej "jedenastce marzeń" , wybranej przez dziennikarzy specjalizujących się w tematyce piłkarskiej.
·
Do grona najlepszych zawadników europejskich klubów trafil również Andrjj Szewczenko,
gwiazda reprezentacji Ukrainy, z
którą spotkają się polscy piłka
rze w eliminacjach najbliższych
mistrzostw świata.
Za najlepszego bramkarza minionego roku uznano Niemca,
Olivera Kahna z Bayernu Mona-

chium. "Jedenastka marzeń" została opublikowana przez urugwajski "El Pais".
W grudniu , "Złotą Piłkę" dla
najlepszego zawodnika grające
go na europejskich boiskach
otrzymał Brazylijczyk, Rivałdo.
Najlepsza europejska jedenastka w 1999 roku:
Kahn (Niemcy/Bayern Monachium)
Thuram (Francja/Parma),
Stam (Holandia/Manchester
United),
Roberto Carlos (Brazylia/
Real Madryt)

Beckbam (Anglia/Manchester United),
Figo (Portugalia/ Barcelona),
Veron (Argentyna/Lazio),
Rivaldo (Brazylia/Barcelona)
Batistuta (Argentyna/Fiorentina),
Szewczenko (Ukraina/AC
Milan),
Vieri (Wiochy/Inter Mediolan).
W Płebiscycie El Pais kolejny
raz brała udział redakcja "Słowa
Ludu". Typowaliśmy następują
co: Kahn- Roberto Carlos, Hierro, Starom - Beckham , Keane,
Zidane, Riv ałdo, Veron, - Szewczenko, Batistuta
(PAP)
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