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Kobiety

domagają się podziału obowiązków

•

ZCZYZNA
DO RONDLA

Lukas Bank
w czołówce
Wrankingu pnygotowanym przez
"_Gazetę Bankową " Lukas Bank
Swiętoknyski zajął piątą pozycję.

W opublikowanym po raz
ósmy zestawieniu najlepszych instytucji finansowych, pierwsze
miejsce, podobnie jak w zeszłym
roku , przypadło BRE Bankowi,
który zebrał 84,85 pkt. Sklasyfikowano 40 instytucji. Oceny punktowe liczono na podstawie wskaź
ników finansowych oraz not przyznawanych przez pięciu ekspertów.
Lukas Bank Swiętokrzyski ,
który w 1999 roku zajął dwudziestą piątą pozycję , w tym roku
z sumą 75,58 pkt. uplasował się
na piątym miejscu.
Sławomir Łukasiewicz, wiceprezes zarządu Lukas Banku ,
twierdzi , że jego firma swą pozycję zawdzięcza dynamicznemu
rozwojowi w ubiegłym roku: wzrostowi udzielonych kredytów, zebranych depozytów i zwiększeniu
zysku netto.
PIOTR LENARTOWICZ

Z podróży
na scenę
Ponad 1200 młodych tancerzy,
wokalistów i aktorów weźmie udział
w rozpoczynającym się w sobolę
XXVII Harcerskim Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej w Kielcach.
Wiele kobiet stara się nie ustępować mężczyznom

Niemalgo procent Polek chce, by
mężczyźni wzięli na siebie polowę
obowiązków domowych. Większość
uważa, że są dyskryminowane.
Na ankiety badania "Kobiety
2000 - style życia kobiet" odpowiedziały 2052. kobiety w wieku
od 15 do 75 lat. Potwierdziły to,

co czujemy my, polskie baby. Prawie trzy czwarte z nas uważa, że
jesteśmy dyskryminowane. Najsilniej przekonane są o tym bezrobotne, gospodynie domowe i emerytki, najsłabiej - studentki i uczennice, oraz kobiety mające wolne zawody i własne firmy.
- Nie podzielam opinii , że
kobiety są dyskryminowane- mówi
dr Renata Zuber, dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Kielcach. -Rzecz tkwi w osobowości . Życie nie potwierdza tezy,
że płeć decyduje o tym, kim jestem. To dobre wytłumaczenie dla
wygodnictwa życiowego. Tak duży
odsetek respondentek przekonanych o dyskryminacji wynika
z powtarzania obiegowych opinii.
Jak wynika z sondażu kobiety buntują się przeciwko tradycyjnym podziałom ról. Ponad 87 proc.
badanych chciałoby dzielić się
obowiązkami domowymi ze swoim partnerem. Zależy na tym
przede wszystkim pracującym zawodowo i tym, które przebywają
na urlopach macierzyńskich lub

wychowawczych. Przeciwniczkami takiego modelu są kobiety starsze. Ale nie tylko.
-Absolutnie nie czuję się dyskryminowana- twierdzi Bernadetta Badowska z Radomia. - J esteśmy dla siebie z mężem bardzo tolerancyjni; każde z nas zajmuje się
tym, co lubi i co mu odpowiada.
On prowadzi interesy, ja dom.
Działam też społecznie. Założy
łam i prowadzę Stowarzyszenie

Business Centre Club dla Dzieci.
Kobiety mają duże możliwości samorealizacji i każda z nich powinna zdecydować, w jaki sposób bę
dzie to robić . Nie ma jednej recep-

ty. Ja na pierwszym miejscu stawiam dom i wychowanie dzieci.
TymczaseńttYlko 38 proc. pań
byłoby gotowych zrezygnować
z pracy zawodowej w sytuacji, gdyby ich partner zarabiał wystarczająco dużo. Ale równie duża jest
grupa osób niezdecydowanych
i gotowych przyjąć taką propozycję - ponad 60 proc.
- Im kobieta młodsza , tym
bardziej podkreśla wartość pracy
i swojej fmansowej niezależności
- twierdzi Marek Kochan, przedstawiciel ARC Rynek i Opinia.
- Ponad 3/4 uczestniczących w badaniu sądzi , że kobiety powinny
pracować i być niezależne finansowo. W zasadzie im npodsza kobieta, tym silniej jest ~rzekonana
o słuszności tej zasady.
Z sondażu wynika także, że
kobietom najwięcej czasu zabiera
zajmowanie się domem i dziećmi
oraz praca. Można tylko pozazdrościć tym 13. proc. pań, które twierdzą, że w ciągu dnia najwięcej czasu zabiera im rozrywka i zabawa.
Wyniki badań napawają
mnie optymizmem. Młode kobiety
cenią dom i rodzinę, ale nie chcą
być dodatkiem do męż czyzny.
Wierzę w mądrość Polek i mam
nadzieję, że leżącego z gazetą męż
czyznę i krzątającąj się obok panią domu będzie można oglądać
tylko w archiwalnych komediach.

iródło: ARC Rynek i Opinia

Jak o pierwsi przyjechali
wczoraj do Kielc reprezentanci
województwa świętokrzyskiego .
Jest ich ponad 500. Tworzą festiwalowy obóz, nazwany "Gospodarze - Gościom " - tak samo jak
pierwszy powitalny koncert wamfiteatrze na Kadzielni , zaplanowany na najbliższą niedzielę .
Czytaj też na stronie 3

Wyróżniona

za

Nasza redakcyjna koleżanka - Iwona
Sinkiewicz-Potaczała jest laureatką
pierwszego konkursu na publikację
o tematyce samorządowej.
Fisanie o samorządach
nie jest łatwe. Z tym większą satysfakcją informujemy, że dziennikarka " Słowa Ludu" - Iwona Sinkiewicz-Potaczała otrzymała nagrodę
marszałka województwa święto
krzyskiego, Józefa Szczepańczyka,
w konkursie, który zorganizowały
oddziały Stowarzyszenia Dzienni-

karzy RP i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kielcach.
W imieniu przebywającej
na urlopie Iwony Sinkiewicz-Potaczały nagrodę odebrał redaktor
naczelny " Słowa Ludu" -Bogdan
Białek.

Iwonie serdecznie gratuluje-

MAŁGORZATA

ŻARNOWSKA, (bdb)

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

samorząd
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Włoszez
na giełdę

W 54.. rocznicę kieleckiego pogromu

Marsz pokutny

WI:.OSZCZOWA. Zakład
Urządzeń Elektrycznych SA
zadebiutuje na giełdzie.
Zarząd

Wschód słońca 3.22
Imieniny: Filomeny, Antoniego
Zachmurzenie umiarkowane
Prognoza pogody: w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże.
Miejscami możliwy przelotny deszcz.
Temperatura maksymalna od 21 do 25
st. Wiatr umiarkowany, w górach silniejszy, z kierunków zachodnich.
Nocą pochmurno, opady deszczu lokalnie silne. Temperatura minimalna
od 11 do 14 st. Wiatr umiarkowany, w
Tatrach silny, południowo-zachodni i
zachodni.
Prognoza orientacyjna: w ciągu dnia
pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami deszcz, lokalnie, zwłaszcza w
górach dość silny. Temperatura maksymalna od 20 do 22 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachod
ni. Nocą poprawa pogody. Nad ranem
lokalnie mglisto. Temperatura minimalna od 9 do 13 st. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu.
Sytuacja biometeorologiczna: niekorzystna, u meteoropatów wystąpi wydłuże
nie czasu reakcji, obniżona sprawność działania oraz pogorszenie samopoczucia.
Uwaga kierowcy: widzialność i warunki drogowe w ciągu dnia ulegną przejściowej poprawie.

GRY LICZBOWE
tłumerek

31 (4, 13, 21, 31)
MuItilotek
10, 11, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 38,
41, 46'"48, 50, 51. 63, 69, 73, 74,
79,80

złotych.

Nowe akcje ZPUE
Ba
Dom Maklerski PKO
Polski SA.
Zakład Produkcj i
dzeń Elektrycznych B.
chewicz SA prawie rok
3 sierpnia 1999 r. wał na po:za~~tetaowym
regulowanym beU Ofert.

będzie oferował

Włodzimierz Kiniorski

gra przed kamienicą na Plantach

KIELCE. Kilkudziesięciu kielczan
wzięło wczoraj udział w "marszu
pokutnym" dla upamiętnienia 54.
rocznicy pogromu Żydów.

co na saksofonie przez Włodzi
mierza Kiniorskiego i zapalono 42
znicze dla uczczenia pamięci pomordowanych.
W spontanicznym wystąpie
niu 64-letnia kielczanka Helena

Przed tablicą poświęconą 42
ofiarom napaści, dokonanej
na ocalałych z rąk nazistów mieszkańcach żydowskiej kamienicy
przy ul. Planty 7, odczytano opisujący to tragiczne zdarzenie fragment procesowych zeznań. Następ
nie wysłuchano żałobnej impresji
muzycznej, wykonanej przejmują-

w to miejsce w żałobie, ponieważ
jako bezpośredni świadek zajść
sprzed 54.lat, wciąż przeżywa zwią
zany z nimi "dramat, wstyd i hań
bę rodaków".
Na żydowskim cmentarzu
w dzielnicy Pakosz, nad grobami
ofiar pogromu pastor Kościoła

Eksplozja
w bazie PKS
KIELCE. 53-letni mężczyzna zginął
wczoraj w wyniku eksplozji.

Marszałek

województwa Józef
Szczepańczyk zaprosił dziennikarzy
do gminy Kluczewsko, w powiecie
włoszczowskim. Podczas spotkania z
władzami powiatu i gminy omówiono
programu rozwoju tego regionu w
kontekście strategii województwa.
(ew)

Mężczyzna zatrudniony
w bazie PKS przy ul. Zergnański ej,
miał zespawać bak ciężarówki. Kilka minut przed godz. 12 zajezdnią
wstrząsnęła potężna eksplozja.
Wybuchły prawdopodobnie opary
paliwa, które zgromadziły się
w zbiorniku. Spawacz zginął
namiejscu.
(mig)

Zielińska powiedziała, że przyszła

śp. mgr

KIELCE. Wiadomoś~ o zaskakująco
niskim deficycie obrotów bieżących
w maju wpłynęła na umocnienie
złotego i obniżenie kursu dolara.
W kieleckich kantorach w
ciągu paru dni dolary potaniały
średnio o 3 do 8 groszy. Wczorajsza średnia cena skupu amerykań
skiej waluty wynosiła 4,26 zł,
a w sprzedaży- 4,36 zł. Jednak jak
twierdzą właściciele kieleckich
kantorów, w przeciwieństwie

pomordowanych.
Wcześniej, przed murem kamienicy przy ul. Planty 7, złożono
kwiaty od władz miasta.
(PAP)

Złodziej

atleta
SOLEC ZDRÓJ. Miejscowa
poszukuje sprawcy Kraazurzy
kowadła kowalskiego.
Ważące kilkadziesiąt

gramów kowadło zginęło
dynku gospodarczego
Spółdzielni "Samop
Chłopska". Kradzież

no w poniedziałek
chwiU obecnej
ustalić, kiedy
wyniósł żelastwo
czeń GS.

z

do lirów, szylingów, czeskich i sło
wackich koron, dolary nie wzbudzają większego zainteresowania
ani sprzedających, ani kupują
cych.
Zainteresowani dolarami
czekają na rozwój sytuacji - według najbliższych prognoz dolary
mogą jeszcze potanieć. Nie czekają natomiast ci, którzy wyjeżdżają
na wakacje do krajów Europy południowej. Stąd znaczny wzrost zainteresowania lirami, pesetami,
szylingami.
(lenar)

Panu

wyrazy głębokiego współczucia z powodu

RYSZARDOWI
MIKORSKIEMV

śmierci

Ojca
MARIANA CIEŚLIKA
840/11!

Zarząd Główny Związku Zawodowego
Pracowników Rolnictwa w RP

Zastępcy Dyrektora
Szpitala Miejskiego w
Kielcach
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

Msza żałobna odprawiona zostanie dn. 6.VII.2000 r.,
o godz. 12 w Katedrze, po której nastąpi wyprowadzenie
zwłok na cmentarz przy ul. Warszawskiej.
w głębokim smutku i żalu
żona, synowie, synowe, wnuczek i rodzina

OJCA

Wyrazy głębokiego współczucia
zastępcy dyr. RYSZARDOWI MIKORSKffiMU
z powodu śmierci

OJCA
składają

Dyrekcja i Pracownicy
Szpitala Miejskiego w Kielcach

Pogrążeni

2

zgładź nieprawość moją". Współ
przew9dniczący Rady Chrześci
jan i Zydów Stanisław Krajewski odśpiewał modlitwę kadisz za

ADAMOWI CIEŚLIKOWI

składa:

ANDJ!ZEJ
STYPINSKI

ewangelicko-metodystycznego
Janusz Daszuta odczytał z Biblii
psalm 51., zaczynający się
od słów Dawida: "Zmiłuj się
nade mną Boże w łaskawości
swojej, w ogromie swej litości

Nie dolar a lir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4.VII.2000 r. odszedł
od nas 'w wieku 59 lat długoletni działacz sportowy, Prezes
Okręgowego Związku Kolarskiego, Dyrektor PTUW,
Prezes Spółdzielni "Świt"

244/mg

społki

wczoraj wniosek do
Giełdy Papierów
wych SA o do~ms:zcz1en ie
cjiZPUESA
rynku wolnym
parkietu.
Pierwsze
cji na giełdzie vu•JvUL. l
prawdoposobnie pod
lipca. Po nim ZPUE SA
nuje przeprowadzenie
blicznej emisji
i i
skanie z rynku
zbędnych do dal:szeJ~O
ju. Program
2000 rok zakłada,
SA zainwestuje ponad

837/11!

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

836/rg
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REGION

owe - czerwone, wojewódzkie -

żółte

Według

rogowe numery
województwo święto
przebiega osiem dróg tej
Zmiany dotyczą tylko
- do tej pory oznaczonych
tr'7'<Trllfrnururn. Droga Z
Końskie,
HU\~Hil~U (do tej pory
składała się z trzech

. 749,728, 746) dosta42. Droga Lipnik- San(dotychczas nr 759) oznabędzie jako 77. Trasa Na- Jędrzejów (do tej pory
zostanie przedłużona do
i oznakowana jako 78.
Ożarów - Sandomierz Korczyn (dotychczas 723 i
numer79.
zmieniają się oznakowai dwucyfrowe: nr 7, 9,

się

73, 74. Dodatkowe oznaczenia
dróg krajowych to litery: A dla autostrad i S dla ekspresowych. W
naszym województwie dotyczy to
tylko ekspresowej "siódemki".
Za wprowadzenie tych zmian
odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Publicznych, zarządzająca
drogami krajowymi, których w
województwie świętokrzyskim jest
około 750 km.
-Nie znamy jeszcze terminów
zmian, dopiero ustalamy harmonogramy - mówi Ewa Sajor, naczelnik wydziału dróg w kieleckim
oddziale GDDP. - Na zmianę numeracji na każdej z dróg mamy dwa
dniczasu.
·
Nowe numery będą naklejane na starych tabliczkach. GDDP
ogłosi przetarg na wykonanie prac.
Zmienią się też oznaczenia
dróg wojewódzkich- na trzycyfrowe, powiatowych- trzy cyfry i lite-

na

Sawki

ra (wyróżnik województwa z kodeksu drogowego) i gminnych cztery cyfry i litera. Na te zmiany
ich zarządcy mają o pół roku wię
cej czasu niż GDDP. Oznakowa- .
nia dróg powiatowych i gminnych
nie będą umieszczane na drogowskazach, trafią tylko do ewidencji (tak było dotychczas).
- Te nowości są konsekwencją reformy administracyjnej i
zmian w kategoriach dróg. Niektóre urastają do rangi krajowych,
inne tracą swój status. Trzeba to
uporządkować - mówi Zygmunt
Polewski, kierownik wydziału
dróg w Miejskim Zarządzie Dróg.
Drogi krajowe dostaną czerwone tabliczki, wojewódzkie żół
te . Z nowych oznaczeń łatwiej
będzie odczytać, kto zarządza
drogą i odpowiada za jej utrzymanie.
(mow)

harcerski festiwal

podróży

Słowoludu

K R A J

scenę

1200. młodych artyst6w
udział w tegorocznym XXVII
Festiwalu Kultury
Szkolnej w Kielcach.

Profesorskie
•
•
nom1nac1e
Dwaj kielceccy naukowcy odebrali
wczoraj w Pałacu Prezydenckim
profesorskie nominacje.

110. nauczycieli akademickich i pracowników nauki otrzymało wczoraj z rąk prezydenta RP
nominacje. Byli wśród nich dr hab.
Władysław Józef Szostak z kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i dr hab. ~drzej Okniński z
Folitechniki Swiętokrzyskiej.
Andrzej Okniński tytuł dr.
hab. zdobył z zakresu związków
metaloorganicznych, nominację
profesorską otrzymał z nauk fizycznych. Od 13.lat jest pracowryikiem naukowym Folitechniki
Swiętokrzyskiej , od l l. lat kieruje Samodzielnym Zakładem Fizyki. Zajmuje się zagadnieniami z
zakresu fizyki i chemii: chaosem
kwantowym, cząstkami elementarnymi, związkami metaloorga-

nicznymi, układami dynamicznymi.
Władysław Szostak tytuł
doktora habilitowanego zdobył z
zakresu prawa, nominację profesorską otrzymał wczoraj z nauk
humanistycznych. Pracuje od roku
w Instytucie Nauk Folitycznych
WSP, kieruje Zakładem Teorii
Polityki. Jest jednym z najlepszych
specjalistów w swojej dziedzinie.
Bada m.in. systemy społeczne , instytucje państwa . W 1999 roku
nakładem kieleckiej uczelni ukazał się jego podręcznik dla studentów nauk politycznych "Zarys teorii polityki". Wcześniejsze publikacje to: "Cybernetyka społeczna"
(1978) , napisana wspólnie z B.
Krauz-Mozer "Teoria polityki .
Podstawy metodologiczne politologii empirycznej " (1993) , "Ws pół
czesne teorie państwa" (l997) oraz
" Problem ciężaru państwa "
(1998) .
(wo)

KONKURS e KONKURS e KONKURS e KONKURS e KONKURS
RYNKOWSKA

Zespół "Rewanż" zamieszkał w akademiku "Mimoza"

- wygraj samochód
Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego żalu
i współczucia z powodu śmierci

KAZIMIERZA NOGA
Rada i Zarząd Powiatu Kazimierskiego
i Kolegom ze Światowego Związku Żołnierzy Armii
Koła nr l w Kielcach, Przyjaciołom, Sąsiadom oraz
którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego
kochanego
Męża, Ojca, Dziadziusia

śp.

PIOTRA KOPCIA

serdeczne podziękowanie składa żona z rodziną

LUDU 5 LIPCA

200~ NR

154/A

Panu Ordynatorowi,
dr. Janowi Jabłońskiemu,
wszystkim lekarzom
i pielęgniarkom Oddziału
Chirurgii Szpitala
Miejskiego w Ostrowcu
za okazaną pomoc
w ciężkiej chorobie
naszego Ojca
śp.

TADEUSZA
FARBIS ZA

serdeczne podziękowania
składają
832/ rg

córka i syn z rodziną

Każdy, kto uzbierał czeki o łącznej wartości l mln złotych i dostarczy
je do naszej redakcji w Kielcach (drogą pocztową lub osobiście) w terminie
do_lO.VII.2000 r. (do godz. lO) , weźmie udział w losowaniu nagrody głów
neJ - samochodu DAEWOO LANOS. "Wclżne!!! W puli l miliona numery
serii czekówniemogą się powtarzać! Kupony z lO tygodnia należy dostarczyć do 6.VII.2000 r. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w kolejnych
wydaniach " s~· od 7 do 13lipca.

Dzisiaj drukujemy kolejną ~istę zwycięzców z 9 tygodnia:
Joanna Grzegorzewska z Bukowia (p-ta Kunów) - telewizor
daewoo, Bogdan Targowski z Kielc - kaseta wideo
Niespodzianki:
Kazimiera Wolna z Kielc, Marianna Niedbała z Chmielnika Jan
Kuc z Kielc, Monika Komisarczyk ze Stąporkowa, Zofia Tracz z Klelc
Marian Pawelec z Kielc.
'
Kolejna lista jutro.

Losowanie nagrody głównej ~ Dae:Woo LanQs"' ąclbę;diję się 1.3
fipca 2000 r. W salonie BURO-AUTO w l<ielcach, KrakoWska 22.
Wyniki losowaniazostanąopublikowane 14l!!Jca
daniu piątko~
wym,,Słowa Ludu".

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Politycy będą reprezentować Polsl(ę w Watykanie

z
Zielona Góra podtopiona
Gwałtowne burze przeszły wczoraj w nocy nad Zieloną Górą (woj.
lubuskie) . Woda zalała wiele piwnic
w centrum miasta. W ciągu kilku godzin spadło tam więcej deszczu niż
przez cały ubiegły miesiąc- ponad 43
litry wody.

1Omln zł pomocy
Ministerstwo Pracy otrzyma 10
mln złotych na pomoc dla poszkodowanych przez suszę . Wczoraj o przekierowaniu pieniędzy z rezerwy budżetowej zadecydował rząd.

Prokurator za receptę
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez jednego z bolesławiec
kich lekarzy złożyła w prokuraturze
Dolnośląska Kasa Chorych. Chodzi o
kilkaset recept, które lekarz wypisał
na nazwisko swoje i swojej żony niezgodnie z prawem. Na ich refundację
przeznaczono z kasy ponad 13 tysię
cy złotych.

Pielgrzymka odnowy
WNarodowej Pielgrzymce Wielkiego Jubileuszu 2000 roku ma wziąć
udział 30 tysięcy Polaków.
Wybierają się na nią premier, prezydent oraz marszalkowie Sejmu i Senatu RP.
Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki mają być msza
święta na placu św. Piotra z udziałem Jana Pawła U oraz specjalna
audiencja tylko dla Polaków. Prezydent Aleksander Kwaśniewski
uważa, że jako głowa państwa
"ma obowiązek i honor" być 6

lipca w Watykanie. Również premier Jerzy Buzek wybiera się do
Rzymu. -Dla człowieka wierzą
cego każde zbliżenie z instytucją
Kościoła ma charakter religijny i
to jest zasadniczy cel tej pielgrzymki - mówił wczoraj premier,
który poleci do Rzymu w czwartek rano. W Rzymie spotka się
także z szefem włoskiego rządu
Giuliano Amato.
- Będzie to wizyta religijna,
a jednocześnie narodowa. Dlatego istotne jest, aby osoby reprezentujące Polskę były w tym czasie w Rzymie - mówił marszałek

Według trybunału , tymczasowe aresztowanie Macieja Niedbały, podejrzanego o kradzież samochodu, odbyło się z naruszeniem
Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka . Zadecydował o tym
wyłącznie prokurator, choć ratyfikowany przez Polskę dokument
wprowadza obowiązek zatwier-

Gen
Członkowie Greenpeace okupowali

rosyjski statek wiozący drewno do
Japonii.

Po zamachach Rosjanie wprowadzili w Czeczenii godzinę policyjną .
Rosjanie podkreślają, że żołnierze
będą strzelać bez ostrzeżenia do pojazdów, które nie zastosują się do nowych zasad. Godzina policyjna obowiązuje od 9 wieczór do 7 rano.

Pierwsza kara od UE
Po raz pierwszy w historii UE
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
nałożył karę na państwo członkow
skie za niestosowanie się do unijnego
prawa. Cios ten spotkał Grecję , która
nie wdrożyła dyrektyw w dziedzinie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Grupa działaczy radykalnej
organizacji Greenpeace usiłowa
ła we wtorek zatrzymać rosyjski
statek, który przewoził drewno do
Japonii. Pięciu ekologom- z Rosji, Japonii, Wielkiej Brytanii,

raził nadzieję, że udział

w pielgrzymce nr'>"""'"'";
odnowy moralnej o W'I'ITllarzes
łecznym i o wymiarze IJV'" ...L,,
- A chyba wszyscy tego
jemy- doda! o. Schulz. ·

w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka
onekł, że Maciej Niedbała, który
zaskarżył Polskę, ma rację. ·

Spotkanie prezydentów?

Godzina policyjna
w Czeczenii

przegrała

"Solidarności"- podkreślił

klewski. Otworzy on w
wystawę w 20. rocznicę
nia "Solidarności".
Według rzecznika
tu Polski - który jest
rem pielgrzymki -o.
za, udział przywódców
nych w Pielgrzymce N
podwyższa jej rangę. O.

Bezprawny areszt

Komitet Aleksandra Kwaśniew
skiego złożył we wtorek w Państwo
wej Komisji Wyborczej dokumenty
wymagane do rejestracji. W rubrykę
dotyczącą wykształcenia kandydata
wpisano w nich - " średnie " .

Kandydat na prezydenta Dariusz
Grabowski proponuje, aby podczas
sierpniowych obchodów 20. rocznicy powstania " Solidarności" spotkali
się w Gdańsku wszyscy kandydaci na
urząd prezydenta i dyskutowali o Polsce. Jego zdaniem, takie spotkanie uła
twi wyborcom podjęcie decyzji w gło
sowaniu.

Sejmu Maciej Plażyński . Według
niego, wizyta nie będzie miała
dodatkowych treści politycznych.
Podobnego zdania jest marszałek
Senatu Alicja Grześkowiak, której w pielgrzymce będą towarzyszyć senatorowie z grupy Parlamentarzyści dla Jubileuszu.
Szef AWS Marian Krzaklewski jedzie dq Rzymu, by podziękować Ojcu Swiętemu za "to
wszystko, co się w Polsce wydarzyło".
,
-Bez Ojca Swiętego, bez jego
wsparcia duchowego, bez wartości chrześcijańskich nie byłoby

Polska

Ekologiczny protest

Komitet Kwaśniewskiego
zarejestrowany

Zależy

A T

Izraela i Australii - udało się na
kilka minut opanować pokład. Ich
zdaniem drewno pochodziło z
nielegalnego wyrębu .
Do incydentu z udziałem rosyjskiego transportowca i należą
cego do Greenpeace statku "Rainbow Warrior" doszło na Morzu
Japońskim. Podobny incydent
miał też miejsce dzień wcześniej.
(PAP)

płodności

Naukowcy wyodrębnili gen powodujący mnogie ciąże.
Nowozelandzcy naukowcy
wyodrębnili u owiec gen, który powoduje ciąże mnogie . Według
miesięcznika " Nature Genetics"odkrycie to pomoże wkrótce w leczeniu bezpłodności u lu-

dzenia każdej decyzji o
waniu przez sędziego .
Trybunał oddalił

. Niedbały wobec
go, zasądzając mu
sięcy złotych - 2 tysiące
szkody moralnej l ~~rm<rVl An>ru
przetrzymaniem
ka oraz 10,8 tysiąca ·
wydatków procesowych.
sprawie Niedbały wydał
osobowy skład sędziowski , w
rym był także Polak Jerzy
czyk.

Polacy
też klonują
Dziś mija

czwarta rocznica
wania owcy Dol/y. WPolsce
prowadzone eksperymenty
tyczne.

dzi.
(PAP)

Naukowcy zdziwieni przypadkiem 13-latki

.Po lekach bez objawów HIV
U 13-letniej Dunki, która została
zarażona wirusem HIV, po serii
leków nie stwierdzono śladów
infekcji.
Osoby, którym przetaczano
krew, stawały się nosicielami wirusa HIV w prawie l 00
proc. przypadków. Dziewczynka
zakażoną

dostała zainfekowaną HIV krew
podczas transfuzji. Dawcą był
mężczyzna, który nie wiedział, że

jest nosicielem wirusa. Podczas,
gdy analizy krwi wykorzystanej
do transfuzji wykazywały obecność wirusa Hiv, to, ku zaskoczeniu lekarzy, nie stwierdzono jego
obecności we krwi dziewczynki .
Przez kilka miesięcy podawano

jej duże dawki leków osłabiają
cych działanie wirusa HIV. Przeprowadzone później kolejne badania ponownie nie wykazały
obecności wirusa HIV w jej krwi.
Naukowcy nie są pewni czy
infekcja HIV została zatrzymana
dzięki podaniu leków czy przez
system obronoościowy organizmu.
(PAP)

szamy przez seryjne
cje: zarodek zostaje ,",,utiiJ"
po czym pierwsza ger1erlł CJa
nowanych zaro
jest
wana ponownie. Klon w
·
generacji
i rodzą się •nHioro•ota
kowana w wielu
da - mówi dr hab. Jacek
ski z Instytutu Genetyki i
li Zwierząt PAN.
Wiele obecnie ~t"" ""m
w genetyce metod
· Polsce. Badania często
jednak w laboratorium
stosowanie nie ma
Ośrodki nie mogą sobie
na utrzymanie zwierząt.

od ramienia ...

Wartość

damskiej torebki zależy
od tego, na czyim ramieniu była zawieszona.
Wczoraj cena wystawionej na licytację torebki Margaret Thatcher
przekroczyła 61 tys. funtów. Na internetowych strąnach "handbag.com"
można składać oferty cen, m.in. za torebkę Jerry Hall (byłej żony Mike'a
Jaggera) , żony premiera Blaira- Cherie Booth czy minister Mo Mowlam,
znanej z ciętego języka . Znawcy przewidują jednak, że cena torebki lady
Margaret Thatcher wielokrotnie przebije łączną cenę pozostałych. (PAP)
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PARASOL? GŁUPCIU,
PRZECIEZ :JEST PIĘKNA
POGODA!

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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G O S P O D A R K A

swobodny obrót energią spowoduje zmianę ceny?

z giełdy

rąd popłynie

adal nie udało się jednak
niektórych problemów.
nich, to taryfowe ceny
ustalone w porozumieniu
Regulacji Energetyki.
obowiązują one proclutrudno mówić o wolnym
, choć oczywiście można
"obejść"
Wiele do
także sysv.<.u'""'"'"'· Obok optymistyczdla przeciętnego odbiorcy
spadku cen, pojawiają się
opinie, że prąd zdroże
komentatora "Nasze-

go Dziennika" Roberta Knapa, jeśli dojdzie do całkowitego, nieskrępowanego otwarcia granic,
zachodnie firmy, które wejdą na
nasz rynek, będą dążyć do podniesienia cen energii.
Czego w takiej sytuacji mogą
się spodziewać indywidualni odbiorcy energii?
- Jeszcze nie weszliśmy na
giełdę, choć złożyliśmy wniosek o
uczestnictwo - mówi Franciszek
Pietrusiewicz, dyrektor handlowy
Zakładu Energetycznego Okręgu
Radomsko-Kieleckiego SA - Obserwowaliśmy sesje próbne. Stworzenie wolnego rynku energii nie
będzie takie szybkie i proste, jak
wydaje się niektórym komentatorom. Na razie wszystko jest w powijakach, a my mamy zakontraktowaną całą energię. Do końca
roku giełda nie będzie miała wpły
wu na ceny prądu , jakie płaci 730
tysięcy naszych odbiorców mieszkających na terenie dawnego województwa kieleckiego i radomskiego. Na prognozowanie, co bę
dzie działo się później, jest jeszcze za wcześnie. Producenci energii mają nadwyżki mocy, popyt nie

Nawet, jeśli na giełdę trafią
nadwyżki energii i doprowadzi to
do obniżenia ceny, jest ona tylko
jednym z czterech składników ra-

chunku, który ótrzymuje przecięt
ny Kowalski. Pozostaną jeszcze
opłaty przesyłowe.

BARBARA RYNKOWSKA

Trzy Jata (od listopada 1997
roku) trwała likwidacja Radomskiego Przedsiębiorstwa Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi .
Zdaniem pracowników Wydziału Skarbu Państwa· i Przekształ
ceń Własnościowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
likwidację można uznać za udaną , ponieważ zaspokojono roszczenia wszystkich wierzycieli
firmy, w tym także publiczno-prawnych .

Dwucytrowa inflacja
Inflacja roczna w czerwcu
wyniesie 10- 10,5 proc. , a w uję
ciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosną o 0,5 proc. Dzieje
się tak, ponieważ ceny żywności
nie będą obniżały inflacji- uważają analitycy. Według GUS , w
drugiej połowie czerwca w porównaniu z jego pierwszą poło
wą, ceny żywności wzrosły o 0,1
proc., a w odniesieniu do drugiej
połowy maja ceny te wzrosły o
0,3 proc . Podobną inflację roczną w czerwcu przewiduje ING
Barings . Ma ona wynieść 10
proc. , a liczona miesiąc do miesiąca - 0,5 proc. Jednak według
ING Barings wzrost wskaźnika
rocznego nastąpi w lipcu i spowodowany będzie wzrostem cen

rośnie, obowiązują długotermino

we kontrakty, a po pierwszym
stycznia przyszłego roku ceny
zmienią się ze względu na wprowadzenie opłat kompensacyjnych.

Sukces likwidacji

żywności.

Wolny rynek obrotu energią dopiero w Polsce powstaje

Opr. (lenar, uss)

Global Cosmed chce

wejść

na

giełdę

Kosmetyczna fuzja
Wejście na Giełdę Papierów Wartościowych, stworzenie holdingu i
przejęcie innych firm z branży
kosmetycznej, planuje w najbliższych

latach radomski Global Cosmed SA.

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ
OJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

12 - 16 LIPCA 2000 r.
WYSTAWA ŚWIATOWA
2000 - HANNOVER - PAWILON POLSKI
DZIEŃ GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA • 13 LIPCA
DZIEŃ KIELC- STOLICY WOJEWÓDZTWA -14 LIPCA
DZIEŃ GMIN WOJEWÓDZTWA • 15 LIPCA
W PROGRAMIE:
t KONCERTY FORTEPIANOWO-SKRZYPCOWE POLSKIEJ MUZYKI POWAżNEJ

t
t
t
t

W wYKONANIU ARTYSTÓW KIELECKICH
wYSTĘPY KIELECKIEJ PARY TANECZNEJ- WICEMISTRZÓW ŚWIATA
W KATEGORII SHOW-DANCE
POKAZY ARTYSTYCZNE FORMOWANIA NAClYŃ GLINIANYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ
AKTYWNEGO UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI
MULTIMEDIALNE PREZENTACJE ATRAKCJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SPOTKANIA Z UDZIAŁEM WŁADZ WOJEWÓDZTWA ORAZ Z PRZEDSTAWICIELAMI
FIRM REGIONU
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
CENTRUM TARGOWE KIELCE

tet. kontakt 041136512 63

lipska.a@ctk.com.pl

Firma jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Radomskiem. Powstała w 1990 roku, jako joint venture
z kapitałem niemieckim- w 1998
roku przekształcona została w spół
kę akcyjną. Global Cosmed począt
kowo konfekcjonował sprowadzone z Niemiec gotowe produkty z
branży chemii gospodarczej i ko. smetycznej, ale już w 1991 roku firma rozpoczęła w Radomiu własną
produkcję (dzisiaj powstaje tu 80
procent wyrobów). Obecnie spół
ka zatrudnia ponad 300 osób w zakładach w Radomiu i Gnieźnie.
-W najbliższym czasie planujemy wejść na giełdę- mówi Bolesław Zięć , prezes zarządu GC .
- Chcemy też przejąć kilka innych
zakładów z naszej branży ; być
może już w lipcu do naszych struktur wejdzie jedna z firm z dawnego zjednoczenia Pollena. Flanujemy stworzenie holdingu grupują
cego nasze firmy - jego siedzibą
byłby Radom .

Udziały w rynku chemicznym poszczególnych produktów finny
Global Cosmed S.A.
ILOŚCIOWY U

RYNKU

==
ARTO$cl0wv

SPRZEOAHYCH
AI<OWAŃ

2,5%
8,2%
8,4%
12,2%
16,5%
39,7%

teł. kontakt 041 / 342 16 04

1,5%
3,4%
4 ,9%
7,7%
13,5%
27,8%

2,4%
7,8%
5,4%
5,2%
19,7%
34,2%

źródło: ACNielsen Poland
Paneł
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Zdaniem prezesa Zięcia,
Ewa i właśnie GC
za dominującymi
na rynku koncernami zachodnimi. W ubiegłym roku radomska
firma zajęła 15. miejsce w rankingu przedsiębiorstw miesięcznika
"Home & Market" zaś w rankingu Lokomotywy Polskiej Gospodarki (branża chemiczna) -pierwsze miejsce.
Global Cosmed opiera się
głównie na dostawach komponentów od zachodnich producentów.
-W 1999 roku otrzymaliśmy certyfikat zarządzania jakością ISO
9001, więc surowce muszą spełniać
wysokie wymagania jakościowe
-mówi B. Zięć. -Współpracujemy
też z instytutami badawczymi, takimi jak Państwowy Zakład Higieny, Instytut Matki i Dziecka czy
Instytut Chemii Gospodarczej .
Połowa produkcji GC trafia
na rynek za pośrednictwem dużych
sieci handlowych: Makro, Au chan,
Real czy Geant. Eksport, to około
15 procent produkcji -głównie na
Ukrainę i do Rosji. Za wschodnią
granicą Global Cosmed ma trzy
zakłady : dwa na Ukrainie - Dniepropietrowsk i Tarnopol oraz jeden w Rosji - Sankt Petersburg.
KRZYSZTOF BUSSE
łódzka Polłena
plasują się tuż

handlu detalicznego atycz.eń.Juty 2000r.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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WOJEWODAŚWIĘTOKRZYSKI
zaprasza
inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych udziałem
w prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pn.
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

OBROTU ZWIERZĘTAMI
HODOWLANYMI W KIELCACH
do składania ofert w przedmiocie:

1) sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55' Kodeksu Cywilnego, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48
ustawy z dnia 30 sierpnia 1998 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118,
poz. 561 z póż . zm.) lub
2) wniesienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55' Kodeksu Cywilnego do spółki z udziałem inwestora
strategicznego, w trybie art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.).
Okręgowe Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Kielcach jest przedsiębiorstwem
jednozakładowym. Przedmiotem działalności OPOZH jest handel zwierzętami użytkowymi i rzeźnymi w obrocie
krajowym i zagranicznym, przy użyciu własnego transportu. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi w zakresie
transportu zwierząt.
PISEMNE OFERTY ZAWIERAJĄCE CO NAJMNIEJ:
-podstawowe dane o oferencie i o prowadzonej działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe
dane (umowa spółki wraz ze zmianami i wypisem z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej),
- udokumentowaną informację o sytuacji majątkowej oferenta wraz z potwierdzeniem wiarygodności
finansowej, tj. sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata, opinie banku finansującego, Urzędu Skarbowego i
ZUS, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie o wielkości posiadanego majątku, poparte stosownymi
dokumentami,
-oświadczenia w sprawie ewentualnie udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz osób trzecich,
- koncepcję rozwoju przedsiębiorstwa po prywatyzacji (program działania, wartość i zakres rzeczowy
planowanych inwestycji oraz źródła ich finansowania),
-propozycje dotyczące pakietu socjalnego,
-propozycje w zakresie ochrony środowiska,
- oferowaną cenę za przedsiębiorstwo lub proponowaną wielkość objęcia udziałów w kapitale spółki,
deklarowany wkład kapitałowy oraz źródło finansowania wkładu lub transakcji zakupu,
- inne istotne według oferenta informacje i dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia na adres: $więtokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i
Infrastruktury Technicznej, 25-916 KIELCE Al. IX W'ieków Kielc 3, w zamkniętych kopertach z dopiskiem
. Prywatyzacja- OPOZH w Kielcach".
.

(zespółd/;Qbsługi szkół'i"'Prz-;ds~jj;;Micn:unwi.

l

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie ocieplenia budynku
Szkoły Podstawowej w Mkhalowlcz
oraz m.odczrnizacj' łazienki

1

l
l
l
l
l
l
l

Termin realizacji do 20.VIII.2000 r.
mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na
art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki art. 22 ust. 2
o zamówieniach publicznych oraz spełn i ający wymogi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł)
odebrać w siedzibie zamawiającego.
Oferty na roboty należy składać w siedzibie Zespołu
do dnia 21.VII.2000 do godziny 9.00.
Otwarcie nastąpi w dniu 21.VII.2000 o godzinie 10.00.
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan mgr Witold
-dyrektor SP w Michałowie.

W przetargu

~----------ZARZĄD

MIASTA l GMINY BUS"'"'··&.,.., ..."'"'

dzioło}qc

no podstowie ort. 35 ust. 1 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Przedsiębiorstwa uzyskać można bezpośrednio w jego siedzibie
w Piekoszowie, po uprzednim złożen i u oświadczenia o poufności (adres przedsiębiorstwa : 26-065 Piekoszów,
ul. Czamowska 56, tel./fax (041) 30-61-713).
Wojewoda Świętokrzyski zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej nieprzyjęcia bez podania
przyczyn.
W przypadku wyboru oferenta zawarcie umowy sprzedaży lub umowy spółki z udziałem inwestora nastąpi
po akceptacji umowy przez Ministra Skarbu Państwa .
1417/kr

(Dz. U. Nr 115 poz. 741 z pćiniejszym/ zmianami)
podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miasta l Gminy Busko-Zdrój wywieszone jest ob!Ni~;zcz·enle
zawierające wykaz nieruchomości komunalnych położonych
w Busku-Zdroju przy ul. Szanieckiej, przeznaczonych do sprzedaży.
Obwieszczenie będzie wywieszone od 5. V/1.2000 r. do 27. V/1.2000 r.

~f~ PHU POLMO~~YT KIE~CE • Hurtownia Rej~nowa
DI!I&WOO

zaprasza do swoJeJ Hurtowm oraz sklepu motoryzacyJnego ...

Wakacyjna oferta! • skorzystaj zjeszcze większych rabatów
i wydłużonych terminów płatności lll - To się opłaca.
Zobacz! Tylko unas pełny asortyment części zamiennych
i akcesoriów całej rodziny samochodów DI1EWOO:
POLONez

Tfco

LUliLIN

Żuk NEXI~ .M~f'iz

ESPERO ~ Nubi.u:t. ~

Nasza szczególna oferta:

Amortyzatory DELPHI Krosno
- sprawdzona jakość, super niskie ceny!
Oryginalne części z PHU POLMOZBYT
nie zawiodą Cię w potrzebie.
Hurtownia:
Sklep:

codziennie od 7 do 16; soboty od 8 do 14
codziennie od 8 do 17; soboty od 8 do 14

Zapraszamy

PHU POLMOZBYT KIELCE Sp. z o.o.
Hurtownia Rejonowa, ul. 1 Maja 191, tel. 366-00·98, 366-08-51
Sklep motoryzacyjny, ul. Czarnawska 22, tel. 344-84-59 93/bO
Radomskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. w Radomiu
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REJESTRACJA

o~ Ił' < ~ P"-A;łŁ

o w V@ ( iiiRiifDMIASti'T'GMiiY w HUNO

.---G AB....S~

BENZYNY, OLEJ NAPĘDOWY
HURT, DETAL
ORAZ TRANSPORT
SPECJALISTYCZNY
W ATRAKCYJNYCH CENACH
OFERUJE

STACJA PALIW ŚLADKÓW MALY ..,
TEL. (041) 354 4376, 0604 41 32 61 E

OGŁOSZENIE!!!
Zarząd

Sp-ni Mieszkaniowej
"Wichrowe Wzgórze"
w Kielcach ul. M. Lipcowego 73

przetarg
nieograniczony
na wykonanie remontu
altanek śmietnikowych.
ogłasza

Zakresy robót, terminy ich
wykonania oraz wysokości wadium
zamieszc-z one w Specyfikacjach
Istotnych Warunków Zamówienia,
które można nabyć w siedzibie Sp-ni
wpok.nr6.
Koszt specyfikacji wynosi 30 zł,
płatne w kasie Sp-ni bezpośrednio
przed odbiorem.
Szczegółowych informacji
udziela Dział Techniczny Sp-ni,
pok. nr6, teł. 331-75-56.
Oferty wraz z dowodami wpłaty
wadium należy składać do dnia
28.VII.2000 r. do godz. 12.00
w sekretariacie Sp-ni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
31.VTI.2000ogodz.l4.00.
Zarząd Sp-ni zastrzega sobie
prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
&34/rg

ogłasza

przetarg nieograniczony:

1 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż

l dróg powiatowych w miejscowościa
l
Duże.
l
można zapoznać się
l
l
l
•

Doły

Biskupie, Janik, Doły Opacie, Kunów oraz drogi
nr 9 ·ul. Starachowicka w Kunowie, Nietulisko

Termin realizacji zamówienia -15.1X.2000 r.
Z warunkami zamówienia
w
Techniczno-Inwestycyjnym (mgr inż. Katarzyna Kozieł) pok. 301
(041) 2611-363- cena formularza WZ- 30,50 zł.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie
w wysokości 2.000,00 zł .
Oferty należy składać w terminie do dnia 26.VI1.2000 r., pok.
godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiaj ącego - UMiG
~~~· Warszawska 45b 27-415 Kunów, pok. 201 w dniu 26.VI

----------

~odz.10 . 00.

ZARZĄD

MIASTA I GMINY

w

IlL'-I'.oLIIJI.Jl

ogłasza przelarg nieograniczony na opracowanie
koncepcji przebiegu kiezel(: rowerowY"cb na terenie
Miasta i Gminy·Kozienice w oparciu o Studium
Uwarunkowań i .Kierunk6w Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta 1Gminy Kozienice.

Termin realizacji- do 15.XII.2000 r. '
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
w siedzibie Zamawiającego w Kozienicach, ul. Parkowa 5,
tel. 0-48 614 21 23 wew. 285. Osoba uprawniona do
z oferentami- . Jolanta Piasek:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci posiadający od
uprawnienia projektowe, spełniają wymagania wynikające z
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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urzędach, szkołach

w

i uzdrowisku

Anegdoty

lodzież wyjeżdża

Skf1Ypek poliglnta

średnich

w Busku Zdroju
Połowa z nich
wyższe. Wróci może

dzieci.

roku na studia wyz Buska ponad 400 dziewchłopów. Wybierają uczeJKrakowie i w Kielcach, pomają do nich najbliżej. Niestudiują w Warszawie, WroLublinie, Poznaniu. Więk
wszystko, by nie wrócić ·
1zmme~(O miasta.
· się im. Bezrobogminie wynosi około
Nowych miejsc pracy
w niewielkim tempie
wiceburmistrz Anna Ja-

rT-"-· AMo~

którzy po studiach decyna powrót, pracę mogą
przede wszystkim w urzę
szkołach, uzdrowiskach i

W boskich szkołach średnich uczy się ponad 3,5 tys. dzieci. Po zakończeniu nauki większość opuszcza miasto

raj i

dziś

w Buskim Centrum
się promocja pły
Romy Owsińskiej.
części wieczoru z
J.S. Bacha wystąpili
Aleksiej Botwinow i Aro godz. 19 -wielka gala
Wystąpią: Grażyna

na festiwalu
Brodzińska i Małgorzata Długosz
- soprany, Bogusław Morka i Mieczysław Błaszczyk - tenory i Ry-

szard Morka- bas. Solistom towarzyszyć będzie orkie~tra symfoniczna Filharmonii Swiętokrzy
skiej pod batutą Czesława Grabowskiego. W programie znajdą
się operetkowe przeboje.
(el)

ie sanatoria (2)

Operowy "Jaś i Małgosia"

Zbyt głośna
Przeniesienie wystawionej przez KCK
operowej baśni E. Humperdlncksa
,.Jaś i Małgosia" wymagało od
organizatorów sporego wysiłku.
Ponieważ kielecka scena jest
znacznie większa, przedstawienie
należało "przykroić" do wymiarów sceny Huskiego Centrum Kultury. Ekipy techniczne pracowały
nad tym od samego rana pod czujnym okiem reżysera Tadeusza
Piszka, który jednocześnie musiał
przebudować układ kilku scen.
Wspólne wysiłki dały znakomite
efekty i festiwalowa publiczność
mogła obejrzeć naprawdę interesujące widowisko.
W obsadzie znaleźli się wszyscy uczestnicy kieleckiej premiery. W głównych partiach podziwialiśmy udane kreacje Katarzyny
Trylnik, która była uroczą, pełną
dziewczęcego wdzięku Małgosią.

Sympatyczny, nieco czupurkowa-

baśń

ty Jaś Magdaleny Idzik, wszystkim
się podobał. Hanna Zdunek i
Włodzimierz Zalewski z pełnym
powodzeniem wcielili się w postacie rodziców pary głównych bohaterów. Agnieszka Dąbrowska była
bardziej sympatyczną niż straszną
Czarownicą. Pojawił się też zastęp

uroczych zwierzątek i leśnych elfów. W scenie finałowej, kiedy
okropna Czarownica zostaje wepchnięta do buchającego żarem
pieca, cała publiczność odetchnę
ła z ulgą.
Sporo do życzenia pozostawił, niestety, sposób prowadzenia
orkiestry, która grała zbyt masywnym dźwiękiem i zdecydowanie za
głośno, co zmuszało solistów do
forsownego śpiewania. Na szczę
ście wyszli z tego obronną ręką. O
poz!omie gry orkiestry Filharmonii Swiętokrzyskiej tym razem pisać nie będę - otulmy to szczelnie
zasłoną milczenia.
ADAMCZOPEK

Na festiwalu :w'BUsku w
· tym. samym czasie przebywąły
!;dwie gwiazdy pqlskiej wo.ka.:
'listyki Teresa ŻyJis-Ga_ra i
Maria Fóltyn. Wszyscy'ibyli
ciekawi; jak będzie>vy,gł9dało :
spotkanie <5bu pań. 1: Zylis-.
Gara nie skprzysjała -z zapro-:
szenia M. Fołtyn na jej, wie~'
czór autorski (prom<;>waia
swoja autobiograji~ "'Zyłam
sztuką, żyłam miłością").
Mimo to M. Fołtyn zarekom,endowała publiczności kon-

cert kolezanki po fachu, który
miał odbyć się następnego

dnia.

Nie
obiektem sanatoryjnym
sanatorium,. Wł6k-

-~

...,,u.. ,-,- może w zasadzie
iak odrębne mia-

Ską t~taj: ~asen kąpielo-

awtarme, biblioteki,
salon fryzjersko - kosme-

tyczny, placówka bankowa. Sanatorium dysponuje ponadto salami
konferencyjnymi a przede wszystkim wspaniałą kuchnią. Posiada
pokoje 1- i 2-osobowe, a w apartamentach kuracjusze mają telewizję satelitarną. We "Włókniarzu"
jest nawet VfYPOżyczalnia rowerów,
co ułatwia kuracjuszom zwiedzanie okolic Buska.
Dobowy pobyt w apartamencie kosztuje 107 złotych, miejsce
w pokoju 2-osobowym 76. Miejsca w sanatorium rezerwować
można pod numerem (041)
378 10 16 lub (0-41) 378 30 41.
Fax (0-41) 2781018.
(imi)
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Na tarasie pensjonatu "Sanato"

Artyści

z widzami

Wczoraj ruszyła festiwalowa kawiarenka, w której można porozmawiat
z podziwianymi artystami.
Jako pierwsi na tarasie kawiarni pensjonatu "Sanato" zasiedli: Grażyna Brodzińska, Bogusław Morka i jego brat Ryszard.
Spotkanie cieszyło się ogromnym
powodzeniem. Jego bohaterowie

przez kilkadziesiąt minut opowiadali o sobie i swoich artystycznych
przygodach. Zachwycona publiczność długo nie chciała ich wypuścić. Dziś gościem kawiarenki bę
dzie znakomity pianista Aleksiej
Botwinow, w czwartek- djrygent
Tadeusz Strugała, a w piątek znakomita śpiewaczka operowa Barbara Zagórzaoka i moskiewskie
trio "Relikt".
(acz)

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

,

przeszkadzać

Ozdobą sali koncertowej
sanatorium "Marconi" są

duźe lustra w efektownych ramach. Pewnego razu w trakcie koncertu przez .tłum, który zwykle stoi przy wejściu,

przecisnęła się kob~eta. Stanę.:

J~ przed lustrem i zaczęła za-,
kładać beret na głow-ę) '\Vprawiając w osłupienie występu~
jących artystów i publiczność.
Na próbę wyprowadzenia z
sali odpowiedziała gniewnie,
scenicznym szeptem: Proszę
mi .nie przeszkadzać. Th są

najlepsze lustra w sanatorium!
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jak uratować specjalistyczne zbiory w powiatowych filiach?
Cieplne zwolnienia
STARACHOWICE. Co
dziesiąty członek załogi
Pmldsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej straci pracę. Pierw-

sze osoby już dostaty wymówienia. Załoga PEC liczy blisko 90 osób. - Zlikwidowaliśmywęglową kotłownię, gdzie
pracowało 21 osób, a uruchot.niliśmy gazową, gdzie wystarczy ośmioosobowa .obsługa.
Szefostwo PEC obiecuje; że
zwolnieni pracownicy nie zo-.
. staną bez środków do życia.
Oprócz przysługujących im
odpraw dostaną dodatkowo
po 4000 złotych.
(las)

Na układy nie ma rady
RUDA M.ALENIECKA.
Konkurs na dyrektora podstawówki wygrała kuzynka żony
wójta gminy. W komisji k{)nkursowej zasiadał sam wójt
E.odzice i nauczycielesąwzbu
rzeni.- T() farsa, aniekonkurs
~ mówią.· O stanowisko ubiegały się cztery osoby, a wygrałaGra:iyna Cieśłik, która pracuje w szkole dopiero od roku.
~ I profesor nie przebiłby się
przez gminne uldady -tak ko- ·
mentował z ambony całą sprawę miejscowy proboszcz, ks.
Sylwester Rybak. Wójt Mirosław Nowak twierdzi, że do
. konkursu nie,moźnamieóza- ~
str·z· eźen~•• A po.kre.wie·n.' s.t wo.·.· z .·
panią Cieślik? ~Na tęj

iasa- .

d~ie spokrewniony jestem -'z <
połową gminY,:- twier<izi.
.
. ·D~ si~ tJ IJWie~vie, za·
mykają::: mówi natomiastpr~
boszcz Rybak. ,.,. Matki 2:a{>9·
wiada.ją, że. nie wpuszczą no·
wej dyrektor.do szkoły.

Rozbiory w bibliotece
Jeśli powiaty nie przejmą filii

Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach, mogą one zostać
zlikwidowane.

Biblioteka Perlagogiczna dysponuje największym w województwie specjalistycznym księgozbio
rem, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych .
Nauczyciele w mniejszych
miejscowościach mogą jednak być
pozbawieni możliwości korzystania ze specjalistycznych podręcz
ników. Nastąpi to, gdy z braku pieniędzy zlikwidowane zostaną powiatowe filie biblioteki.
- Subwencja na utrzymanie
biblioteki i jej 12. powiatowych filii z trudem wystarcza na prowadzenie tych placówek, nie mówiąc
o zakupie nowych wydawnictw twierdzi dyrektor departamentu
spraw społecznych Urzędu Mar-

,

Smieszne
wakacje
Trwa nasz wakacyjny konkurs
fotograficzny.

Przez całe wakacje czekamy
na wasze zdjęcia, najlepsze publikować będziemy od wtorku do soboty. Wszyscy chętni mogą nadsyła{: zdjęcia w dwóch kategoriach
"Smieszne wakacje" i "Ze «Sło
wem» w kadrze".
Na początku września ogło
simy zwycięzców. Fu_ndatorem nagród w konkursie "Smieszne wakacje" jest Foto Expert.

Specjalistyczny księgozbiór może zostać podzielony
szałko~skiego w Kielcach Wojciech Zelezik.
- RozWażaliśmy możliwość
przekazania filii powiatom. Kilka

z nich wyraziło pozytywne opinie,
tym bardziej że ustawa naldada na
powiaty obowiązek prowadzenia
bibliotek.

Zlot u karmelit.ów
Karmelici zaprosili młodzież z całej
Polski do klasztoru w Piotrkowicach.

Pod przewodnictwem ojca
dr. Szczepana Tadeusza Praśkie
wicza, prowincjała Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych i
konsultora Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w
karmelickim Sanktuarium Maryjnym w Piotrkowicach Chmielnickich zorganizowano trzydniowy
ogólnopolski zlot młodzieży z
duszpasterstw karmelitańskich z
całej Polski, zorganizowany z oka-

zji Roku Jubileuszowego. Setki
młodych ludzi z całej Polski, do
których dołączyła też młodzież z
ziemi chmielnickiej, uczestniczyły w mszy celebrowanej przez biskupa Mieczysława Jaworskiego
oraz w koncercie Antoniny
Krzysztoń . Zlot miał na celu promowanie duchowości Karmelu,
książki religijnej, misji karmelickich w Afryce, Ameryce Łacińskiej
i na Syberii. Posłużył także zainteresowaniu młodzieży z całej Polski regionem świętokrzyskim i
jego kulturą oraz posługą pełnio
ną przez zakon karmelitański.

Udane Dni
Bodzentyna
Urząd Miasta i Gminy w
Towarzystwo Przyjaciół
dziękują sponsorom za udane

Sldadamy gorące
wania Urzędowi "'"'·'""''""V"
mu woj. Świętokrzyskiego i
Marszałkowi Józefowi S
czykowi, który objął nad
imprezą honorowy patronat.
kujemy gorąco Starostwu
towemu za pomoc włożoną
ganizację tejże impre:zy.
przekonani, że pełen
iż tegoroczne Dni
uznane zostały przez
doskonałą imprezę "'u'"u'""

Zarząd Gminy w Kijach
pow. Pińczów woj. świętokrzyskie
ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 119 poz. 773
z późniejszymi zmianami) na wykonanie sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
dla miejscowości Lipnik i Kije o łącznej długości
sieci 9051 mb z PCV fi 160 - 7782 mb, fi 90
-465mb z PE fi 160-641 mb, =/125 -163mb.
przyłączy 174 szt. o łącznej długości3579mb z PE.
Przetarg odbędzie się 28 lipca 2000 roku o godz. 10.00
w świetlicy Urzędu Gminy w Kijach.
Przystępujacy do przetargu zobowiązani sa do:
• złożenia oferty zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i
specyfikacją istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia
28.VII.2000 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Kijach
pokój Nr 18 z podaniem nazwy oferenta i ceny za wykonanie zadania w
zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Sprawa Nr -1/00- przetarg
na wykonanie sieci wodociągowej wsi Lipnik i Kije".
- wpłacenia wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dopuszczone wszystkie formy
wniesienia wadium zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Dla wpłat gotówkowych na konto B.S. O/Kije Nr 85090002-1523893600-11 na rzecz Urzędu Gminy w Kijach.
-złożenia dokumentów wymaganych w pkt. 3 specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Termin realizacji zamówienia 15.VHI.2000 r. do 30.XI.2000 roku.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobiście, lub za zaliczeniem pocztowym
w Urzędzie Gminy w Kijach 28-404 Kije, Kije 16 pokój Nr 23 - cena
formularza 50,00 zł.
Dokumentacja budowlana do wglądu - Urząd Gminy w Kijach
w godzinach pracy oprócz sobót.
Bliższe informacje można uzyskać- Urząd Gminy w Kijach pokój Nr
23, lub tel. (041) 3568009 fax (041) 3568027- osobą upoważnioną do
kontaktów z oferentami jest inż. Marek Rokicki.
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dużej mierze jest zasługą
życzliwych firm, takich jak:
Przedsiębiorstwo

Zarząd Gminy w Kijach
pow. Pińczów woj. świętokrzyskie
ogłasza

przetarg nieograniczony
na pełnienie obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami
dla miejscowości Lipnik i Kije w gm. Kije.
Umowa zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu
na wykonawstwo sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości
Lipnik i Kije. Przetarg odbędzie się 24 lipca 2000 roku o godz. 10.00
w świetlicy Urzędu Gminy w Kijach .
Ofertę w zalakowanej kopercie z napisem "sp r. Nr 1/00- przetarg na
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru", należy składać w Urzędzie
Gminy w Kijach, 28-404 Kije, Kije 16 pokój Nr 18 do 24.VII.2000 r.
do godz. 9.30.
Oferta winna zawierać:
-imię i nazwisko adres tel./fax oferenta
- odpis uprawnień budowlanych zgodnie z przepisami do pełnienia
obowiązków inspektora nadzoru w branży instalacyjnej
-cenę procentową w stosunku do wartości robót
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kijach
w godz. pracy Urzędu (oprócz sobót) w pokoju Nr 23, lub telef.
(041)3568009fax(041)3568027.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest inż. Marek
Rokicki.
~
Dokumentacja budowlana do wglądu w Urzędzie Gminy w Kijach~

Usługowe Wiesława

r.-•·--·· ·"'

dystrybutora regionalnego
ru "Brok";
Przedsiębiorstwo

branżowe

"Venus "

siała Z siedzibą W

KnrVr\\l"'.

mujące się organizacją

nerowych;
PKO BP II Oddział
ul. Wesoła 47/49, Kielce;
Powszechny Zaldad
czeń SA, I Inspektorat w
Bank S półdzielczy w
cach;
Telekomunikacja
Centrum Usług Sateli
Psarach k. IGelc;
"Eurocar" IGelce Sp.
ul. l Maja - Dealer "Fi
Polmozbyt Auto
Sp. z o.o. , ul. l Maja "Daewoo";
C.M . Polmozbyt
Sp. z o.o., ul. l Maja;
Przedsiębiorstwo "
Henryka Zwady.
Podziękowania
złożyć Redakcji "Słowa
Radia "Tak", które objęły

medialny nad naszą ·
Jeszcze raz dziękuj ąc
moc, zachęcamy gorąco do
łu w przyszłorocznych,
Dniach Bodzentyna.
Burmistrz Miasta i

Młoda~
od 19.00 do 21.00
Słuchaj

nas po setce
na 100,8 FM

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

100/ba
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Kwiaty, niskie
wco trzecim kiosku w Kielcach
naklejka informująca, że
do lat 18 nie sprzedaje się

raz trzeci Krajowe StawaPrzemysłu JYtoniowego
by nie sprzedawać papiedzieciom i młodzieży. Nieplakaty i ulotki ostrzegające
do kiosków w Kielcach.
~ 1 ~::: u.c.JaJ<•H• się o tym z prasy
jedna ze sprzedawczyń.
nalepkę, ale sprzed 2 lat.
Nic nie wiem o żadnej akcji
· dyrektor Świętokrzyskie"Ruchu" SA, Włady
U/unv•:n -Inicjatywa jest bardlatego dziwię się,

E

żywopłoty,

L

c

Słowoludu

E

szpalery lip i grabów

Włoski ogró~
pałacu biskupów

mamusi, dla tatusia
szesnastoletni Michał.
specjalnie prosiłem o ten
który palą rodzice. Teraz
przejdzie, kioskarze się boją.
najczęściej proszę o poalbo ... pijaczka stoją
(bas)
Jest szansa na odtworzenie pierwotnego wyglądu i otwarcie ogrodu
przy pałacu biskupim w Kielcach.

ŚTBS wystąpił o wyprzedstawiciela gmi, do Rady Nadzorczej
. Swiętokrzyski TBS (w od. od Kieleckiego TBS) to
bez udziału gminy. Chce
ować kilkaset mieszkań

W poniedziałek późnym
wieczorem, w ogródka.ch
działkowych im. Stefana Zeromskiego, położonych przy
os. Świętokrzyskie w Kielcach spłonęła kolejna altanka. Prawdopodobnie domek
został podpalony. Działkowi
cze twierdzą, że najczęściej
podpalaczami są uczniowie
kieleckich szkół. W wakacje
młodociani wandale organizują sobie libacje, po których
,,zabawiają się" w dewastowanie pobliskich działek. (ko)

Wprowadzony zakaz palenia w miejscach publicznych,
łamany jest nagminnie na kieleckich przystanka~h autobusowych. Wczoraj pa przystanku przy ulicy Pade"rewskiego,
pgproszony o zgaszenie papierosa mężczyzna nie zareagował na prośbę. Podobna sytuacja powtórzyła się trzy godziny później na przystanku przy
alei IX Wieków Kielc- palacz
wulgarnie odpowiedział na
prosty zwrot starszej pani, by
nie dmuchał w jej kierunku
dymu nikotynowego. Jak oduczyć palenia i pauczyć kultury- nje wiadomo.
(Olek}

Po~1rosausmy wczoraj 15-letby kupiła paczkę "so. Odwiedziła cztery kiocentrum miasta i nie kupiła.
Kiedyś , gdy miałem dziesięć,
lat kupowałem na stary

Społecznego.

.

Zakaz palenia

materiałów

sralviciel gminy Kielce nie
Nadzorczej
okr.ntslrie~ro Towarzystwa

Co winne altanki

Kilka dni temu Gminny Fundusz Ochrony Środowiska zadecydował o przekazaniu zarządza
jącemu pałacem Muzeum Narodowemu 7 tysięcy złotych - części
sumy potrzebnej na opracowanie
projektu odtworzenia ogrodu.
Usytuowany na tyłach pałacu biskupiego ma wielkość boiska pił
karskiego. Od lat jest niedostępny
dla zwiedzających . Zarasta chwastami, na kilku grządkach pracownicy muzeum uprawiają warzywa.
Zaraz po wybudowaniu pała
cu w 1642 roku od strony zachodniej powstał ogród w modnym

wówczas stylu włoskim z symetrycznymi kwaterami bogato obsadzonymi kwiatami, niskimi żywo
płotami, szpalerem lip i grabów.
W XIX wieku przerobiono ogród
na romantyczny, z krętymi alejkami. Po II wojnie służył przedszkolakom za plac zabaw. Od lat 50-ych
jest zamknięty, nie rosną tam żad
ne cenne rośliny.
-Chcemy przywrócić pierwotny wygląd ogrodu w stylu bardzo
rzadko spotykanym, tak dużego
prawdopodobnie w kraju nie mamymówi kierownik działu konserwatorsko- budowlanego Muzeum Narodowego Adam Szelejewski. - Cztery lata temu została opracowana
koncepcja rewaloryzacji ogrodu, ale
dopiero teraz mamy pierwsze pieniądze na projekt. Obejmie on

nt-

welację terenu,

odwodnienie, opracowanie szaty roślinnej . Na kompleksowy projekt brakuje jeszcze
ok. 12 tys. zł. Jeśli znajdzie się sponsor, już w przyszłym roku można
rozpocząć prace.
·

***

Czy w oczekiwaniu na kolejne fundusze- co znów może trwać
latami- nie lepiej już teraz otworzyć bramy ogrodu? Po uporząd
kowaniu terenu, skoszeniu chwastów i ustawieniu ławek, mogliby.
tu odpocząć zwiedzający pałaco
we wnętrza . To dobre miejsce
na plenerowe lekcje historii czy letnie koncerty, którym sprzyja architektura tej części pałacu - loża na
wysokich schodach i widownia
odgrodzona od miasta murem
obronnym.
(kk)

Spółdzielnia

e Kieleckie Centrum
i{ultury 1 Polski Zwi'ązek
,Działkowców zapraszaja 8 i 9
lipca naXVjubileu$4owa wystawę lilii wfoyer KCK w godz. '
''od 10 do lK ,Wstęp wolny.
l
• Młody spamel znaleJ

zionywczoraj na uljcy Wojska

,J;>ołsłtiego

czeka na właścicie"
la. lnformacje: te1.362-01-57.

-

.

Nasz telefon
36-36-207
· Czekamy na
Czytelników.

~

'

sygnały

Pracy Budowlano-Usługowa "ROLBUD"
Kielce, ul. Paderewskiego 31

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości znajdującej się
w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 172.

Na działce znajdują się:
•bud. magazynowyopow. -241,1 m kw.
• bud. magazynowy o pow. - 606,3 m kw.
•portierniaopow. -21,9mkw.
• bud. administracyjno-gospodarczy w stanie
wykończeniowym o po w. - 122m kw.
• działka o pow. - 9955 m kw.,
ogrodzona ogrodzeniem trwałym, teren oświetlony.

Stłuczona

szyba daewoo tico

Kawał tynku z gzymsu kamienicy
spadł wczoraj na samochody
zaparkowane przy ul. Wesołej 36.

Około południa kilka dużych kawałków cegieł i obsypują
cy się tynk spadły na auta zaparkowane przy krawężniku . Jeden
z największych kawałków gzym-
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Budynki wyposażone są w instalację elektryczną,
wodociągową oraz kanalizację. Cena wyWoławcza- 600 tys. zł.

su spadł prosto w szybę zielonego
tico.
-To szczęście, że nikt tędy nie
szedł, bo by zabiło - stwierdziła
jedna ze sprzedawczyń . - Fokruszone cegły rozsypały się po poło
wie ulicy.
Jak udało nam się ustalić elewacja budynku powyżej parteru
przeszła ostatni remont kilkadziesiąt lat temu.
(and)

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny (grunt
wieczyste użytkowanie) KW 15458 z wpisanym z zastrzeżeniem
osoby fizycznej do części gruntu. Przetarg odbędzie się dnia
25.VII.2000 r. , o godz. 10 w biurze Spółdzielni. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10 proc. wartości nieruchomości do dnia 24.VII.2000 r.,
do godz. 14 w kasie Spółdzielni.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny. Wszystkie opłaty związane z zawarciem umowy
ponosi kupujący. Bliższe informacje można uzyskać w godz.
8-14, tel. (041 )345-28-25, 366-37-00.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowoludu

Teatr im. S. Żeromskiego
- nieczynny.

Teatr Lalki i Aktora

.Kubuś"

- nieczynny.

co
pradziejów regionu ~wlętokrzy
skiego", .Kielecczyzna ~rednlo
wleczna ", .Józef Pl/at (19001971) - setna rocznica urodzin
artysty". Czynne codziennie
oprócz poniedziałków l ~ród w
godz. 9- 16, w niedziele wstęp
wolny.

Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11

.Romanllca" (do/by digital),
te/. 366-37-19 - .60 sekund"
- USA, l. 15, g. 15.30, 19.45;
. Klub 54" - USA, l. 15, g. 17.45,
. 22.
• Moskwa" (do/by stereo) - te/.
344-47-34 - . Dziewiąte wrota"
- fr.-hiszp., l. 15, g. 14; .To ja
złodziej" -pol., l. 15, g. 16.30,
20.45; .Klub 54 " - USA, l. 15,
. 18.45.
.Studyjne" -..Zakochani" - pol.,
l. 15, g. 13.45; .Boski żigolo"
USA, l. 15, g. 15.30; . Człowiek
legenda" - wł. l. 15, g. 17. 15;
• Przerwana lekcja muzyki"- USA.
l. 15, g. 19.30; .,Nie czas na łzy"
- USA, l. 18, g. 21.45.
UWAGA! Tanie poniedziałki
- bilet tylko 10 złotych.
.Echo" (w WDK) -.To tylko
milo~ć" - USA, 1.15, g. 16, 18.

25, (te/. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z mło
dzieńczych lat pisarza. Czynne we
wtorki, czwartki, piątki i niedziele
w godz. 9 - 16 oraz ~rody w
godz. 11 - 18. W niedziele wstęp
wolny.

Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku ,

te/. 303-04-26, - wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka, Z
planów filmowych . Ogniem l
mieczem" oraz . Pana Tadeusza"
- malarskie impresje Stefana
Szmidta, • Wokół Krzyżaków ".
Muzeum czynne codziennie
oprócz poniedziałków, w godz.
10-16, w czwartek - wstęp wolny.

Galeria

BWA

" PIWNICE"

Kino w OK - nieczynne

- ul. Le~na 7 - zmiana ekspozycji.
Galeria BWA . NA PIĘTRZE "
- ul. Le~na 7 - zmiana ekspozycji.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - . Fotografie
w technice gumy" - czynna wtorki, piątki w godz. 11-16, w soboty w godz. 11-15.

KAZIMIERZA WIELKA

Muzeum

BUSKO
.Zdrój" - nieczynne.

J{ORZEJÓW

NarodoweJ -

kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we wtorki, środy, soboty i niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedzać
muzeum w innym terminie
- te/. (041) 342-19-82.
· Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - codziennie
oprócz poniedziałków w
godz. 10-17, w niedziele wstęp
wolny. Wystawy : .Magiczny
czar lalek", .Przyjaciele dzieciń
stwa", .Modelarstwo redukcyjne".

.Uciecha" - nieczynne.

KOŃSKIE
.Adria" - nieczynne.

OPATÓW
.Studyjne" - nieczynne.

OSTROWIEC ŚW.
,.Etiuda" - nieczynne.

l

PIŃCZÓW
.Belweder" - nieczynne.

SAliDOMIERZ
.Milenium"- nieczynne.
sętmzów
.Ballada" - nieczynne.

Muzeum Wsi Kielecklej w Kielcach - Park Etnograficzny w To-

SKARŻYSKO·KAM.
,.Metalowiec" - nieczynne.

karni -

STARACHOWICE
.Miejskie" - nieczynne.

STOPIIICA
.Powiew" - nieczynne.

SUCHEOII/ÓW
.Kutnlca" - nieczynne.
Wł.OSZCZOWA

Kino w OK - nieczynne.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus główny . Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w.·•• Dawne uzbrojenie europejskie 1 wschodnie", . Sanktuarium Marszalka Józefa Piłsud
sklego ". Skrzyd/o północne :
. Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od XVII w. do
1939 r.)". Wystawa czasowa:
• Drnamenta Ecclesiae. Sztuka
sakralna diecezji kieleckiej". Czynn~ we wtorek w godz. 10-18,
środa- niedziela w godz. 9-16.
Niedziele wstęp wolny (z wyjąt
kiem wystaw czasowych). Muzeum - Rynek 3/5 (te/. 3444G-14)- wystawy stale: . Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny", wystawy czasowe:

.z

Mercedes

Pamlęcl

więzienie

wnętrza

XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa, wystawy:
. Opowie~ci o rzeczach zwyczajnych" - tradycyjne rzemiosło ludowe. Czynne w godz. 10 -18.
Muzeum Wsi Klelecklej - Dworek Laszczyków - ul. Jana Pawła
11 6 - . Moja izba w kwiatki" motywy kwiatowe w sztuce l rę
kodziele ludowym Kielecczyzny.
Czynne w godz. 10-18. W niedzielę - wstęp wolny.
Muzeum Wsi Kielecklej - Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynle, ul. 3 Maja - czynne
cały tydzień oprócz poniedział
ków l świąt w godz. 9 - 15.

Pomnlk-Mauzoleum w Mlchniowie k. Suchedniowa - czynne w godz.10- 17.

Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego

Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - wystawa .,600 mln lat historii Gór
Świętokrzyskich " - czynne
od pon iedziałku do piątku
w godz. 8 - 15.

Klub Stowarzyszenia "CIVITAS
CHRISTIANA" w Kielcach - ul.
Równa 18 - czynny od poniedziałku do p iątku w godz.
1O- 15 - wystawa rzetby Władysława Trzpiota.
Jaskinia ,.RAJ" - czynna co-

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62
366-40-40
KARTA STALEGO KI.lENTA

DOJAZD GRATIS
Bonifikata do 20%

10

l

G DZ l E

KIEDY?

l

giczny -

Sławomir

Kolo. Oprócz
poniedziałków czynna codziennie w godz. 11 -17, w niedziele
godz. 11 - 15.

J{DRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
p/. T. Ko~ciuszkl 718, te/.
386-24-45 - czynne od 8 do
16.

Siennieńska

54, te/.
263-2o-48 - .,Anna Alicja Troch/m
- malarstwo"- czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-18, w soboty i niedziele w godz. 9-18.

PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stale:
.Pradzieje Ponidzia", .Pińczów
historia miasta", .Adolf Dygasiński " - życie i twórczość",
.Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa ", . Przyroda Ponidzia"; w synagodze - .,Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie". Czynne wtorek, piątek w
godz. 9-15, ~rada, czwartek w
godz. 9-17, sobota, niedziela w
godz. 10-15.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, te/.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do niedzieli w godz.
10-17- wystawy stale: . Kuchnia królewska", . Gabinet numizmatyczny", . Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii",
. Ekspozycja etnograficzna", wystawy czasowe: .Czujący kamień ", . Pienery rzetbiarsk/e,
Kielce 1998-1999", . Krajobrazy i zabytki dawnego województwa sandomierskiego".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne: od "wtorku do niedziel/
w godz. 10-17 -wystawa stała:
"Dzieje Sandomierza", wystawa
czasowa: . Portret polski".
· Oddział Literatury - ul. Katedralna 5n, te/. (0-15) 832-2147- czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9-16 - wystawa
stała: . Jazdy do Sandomierza "
- ekspozycja po~więcona związ
kom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem; wystawa czasowa:
Gryfem w herbie" - wystawa po~więcona sylwetce i
twórczości wybitnego polskiego heraldyka i genealoga Szymona Konarskiego; . Anna
Iwaszkiewicz• ze zbiorów Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

dyżur

czynna w każdą
godz. 9-16.

,.Dworek Reja",

OSTROWIEC ŚW.

dniowy

Apteka przy ul. Jagielloń
skiej 23 {obok . Szumenu") -

IIA6ł.OWICE

BWA - ul.

11

dyżurujące: całotygo

nocny, dzienny l
apteka przy
ul. Sienkiewicza 46 (k. PJant).
W sobotę l niedzielę do godz.
23 czynna apteka przy ul. Semlnaryjskiej 27 b (k. bazaru).
Apteka "Na Rogatce" - Jana
Pawła 11 13 - codziennie (również w niedziele) od 8 do 23 .
Apteka "Gemellus", ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala ul. Ko~ciuszki) - czynna codziennie, w niedzielę
i ~więta w godz. 8-22.
Apteka "Przy Pogotowiu" - ul.
~w. Leonarda - czynna codziennie w godz. 8-20.

BUSKO

te/. 381-45-70 - czynne od
do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.

Kościuszki.

Apteki

~wiąteczny pełni

Galeria BWA .Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - wystawa malar-

poniedziałku

Oddział We- Czarnów; Chirur-

wnętrzny

- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10- 16. Informacja: 31140-31 , fax 311 -46-31.

Muzeum

ostre:

Dyżury

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawlca)

stwa -

psycholog, pedagog zaufania 366-17-41 w
działki i
15 - 17.

RADIO - TAXI .METRO" - te/.

dziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10 - 17 (konieczna rezerwacja miejsc).

~

i

niedzielę

w

BUSKO
ul. Staszica 2a.

J{DRZEJÓW
ul. Chrobrego 4.

KOŃSKIE
ul.

Piłsudskiego

62.

OPATÓW
• os. Rosochy 47.
PIŃCZÓW
ul.

Oygasińskiego.

POł.AIIIEC

ul. Krakowska 3.
SKARŻYSKO· KAM.
ul. 1 Maja 65.

STARACHOWICE

Osobowe - Piekoszowska 345-15-11, Jesionowa - 33179-19; bagażowe - Sandomierska 368-06-68; ciężaro
we - Mie/czarskiego - 345-4122.
RADIO TAXI ,.EURO·AUTO",
te/. 96-63, 362-13-13 i 36223-23, czynne non stop, dojazd gratis, rabat.
RADIO - TAXI ,.ALFA" - te/.
344-44-44, 96-22 (nie pobiera za dojazd).
TAXI - ul. Mielczarsklego
- 366-40-40 (nie pobiera za
dojazd).

·
~
~
,

342-22-22, 345-55-55 (nie pobiera za dojazd).
TAXI ,.WICHROWY"- te/. 33-1G919 (nie pobiera za dojazd).
TAXI "CENTRUM" - te/.
368-00-08 {nie pobiera za dojazd).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, te/.
331-55-55 (nie pobiera za dojazd).
TAXI .NA STOKU" - te/.
331-21-11 (nie pobiera za dojazd).
RADIO TAXI "OMEGA" - te/.
36-00000.
RADIO TAXI ,.ORIENT" - teł.
361-11-11 (dojazd gratis, karta stalego klienta).

TELE

TAXI

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

11. 05Najpięlmiejsze

"WALIGÓRY"

- te/. 368-74-00 (nie pobiera za
dojazd).

TAXI "DALNIA - ŚLICHOWICE",
~

ul. Szajnowicza, te/. 369-96-66,
dojazd bezpłatny.
TAXI ,.HERBY" - te/. 345-7474 (nie pobiera za dojazd).
RADIO TAXI ,.EXPRESS" - te/.
366-11-11. Dojazd gratis, z
nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stalego klienta). te/. 361-1611.
. TAXI ,.BARWINEK" • te/. 36876-55 {dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORION" - te/. 36. 999-99, 34-555-44, 96-23.
· Bilety lotnicze - rezerwacja i sprzrr
daż - .Sigma~ ul. Sienkiewicza 56,·
366-44-32, 344-30-33, LOT informacje, rezerwacja, sprzedaż
biletów - 952.

i

OMNIA - komunikacja

między

l narodowa, Sienkiewicza 61, 345-

1

77-43, 345-77-46.

Młodzieżowy telefon zaufania

- 34-463-56- dyżury psycholo- .
gów i pedagogów - ~rody,
czwartki 18 - 20, dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do piątku w godz. 18
- 20, te/. 345-73-46, w sprawach
rodzinnych - 368-18-67, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8 - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin wychowują
cych małe dzieci- 346-53-11,
poniedziałek, g. 15-18, Święto
krzyski ·Klub .Amazonka"
- 366-34-54, od poniedziałku ·
do czwartku w godz. 10-14,

TEL. 344-85-15- ,.ZDROWIE" - CODZIENNIE 7
• 21 - WIZm DOMOWE LEKARZV SPECJALISTÓW,
PEŁNY ZAKRES usług pielęgn iarskich , ULTRASONOGRAFIA, EKG, HOLTER, PRÓBY WYSIŁKOWE ,
ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPIA, BIGOM ODCZULANIE, Warszawska 34.
NATURA -lek. derm. Jadwiga Stodolna - specjalista
akupunktury- Kielce, Spacerowa 6, tei. 361-68-04,
GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ - zamrażan i e zmian skórnych i naczyniek, akupunktura
antynikotynowa, leczenie otyłości, embrioblasty, kolagen, laser, zabiegi kosmetyczne.
USŁUGI MEDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO, Kielce ,
Galeria Sztuki WspółczesneJ ul. Langlewlcza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZVCHODNI DZIECIĘCEJ, Kielce, ul. Kościusz
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki ki 3: Usługi Pielęgnlarskie (361-53-07, 361-55-25,
Kościelnej , ul. Długosza 9 wewn . 224, 316), EKG (361-55-25, wewn. 225,
poniedziałek - nieczynne, od
344-40-51, wewn. 21 - ul. Kościuszki 3), RTG, USG
wtorku do soboty czynne w (361-55-25) , ECHO (361-55-25, wewn. 225,
godz. 9 - 16, w niedziele 13.30 344-40-51, wewn. 21 - ul. Kościuszki 3), Badania
- 16.
Holtera (361-55-25, wewn. 225), EEG (361-55-25,
wewn . 341 , 361-54-60), Badaniaurodynamiczne
SKARŻYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul. (361-55-25, wewn. 313), Gastroskopia- helikobakSłoneczna - czynne od 8 do 16. ter p. (361-55-25, wewn. 350), Analizy laboratoryjne (361-55-25), Testy alergologiczne (361-55-25,
STARACHOWICE
344-40-51,
wewn. 24 - ul. Kościuszki 3), Badania
Muzeum Regionalne - ul. Krywki 1, te/. 274-62-68, czynne w spirometryczne (361-55-25, wewn. 264, 244-4051 , wewn. 40 - Kościuszki 3), Chirurgia Jednego
dni robocze 10 - 16.

.z

08.00Muzyczny
08.22 Hamlet - film
prod. rosyjskiej
~ 09.42 Bronią Lwowa
skie dzieci -film
10.15Kreskówkowy

'%

sca na ziemi dok.
11.36 Świat bez
film dok.
12.05 Tajemnice
- program przyr.
12.28 Zycie zwierząt
przyrodniczy
12.49 Pierwsza
tuje życie
13.00 Zemsta - film
czajowy
13.53 Studio Infornik
14.00 Niebezpieczne
biety - dramat
austral.
14.49 Program

cy.y
j 16.00Zemsta-film
~ 16.53 Studio Infor-

.

nik

* 17.15Wiadomości

17.35TKK proponuje
17.40Telefoniczne
·
niawTKK
18.05 Kreskówkowy
' 18.35 Ludzie i
program p
styczny
19.05 Swiat bez
ił
film
~ 19.21 PJer:ws~
~
tuJe zyc1e
1 19.30 Morskie
~ 19.50
~ 20.00
i Prognoza
•
wersja dla
cyc h
20.22 Wkrótce na
bracia -film fab.
pol.
21.56Miniatura
22.00 Wiadomości
Prognoza
i Kmnurlikaty
22.15 Worek sp
(powt.)

U

l
l

Dnia (361-54-00), Badania nP.hmtv·r.7nn-ortoocy
(344-40-51, wewn. 36- ul. Kościuszki3),
cja- laseroterapia (361-55-25, wewn. 291),
laryngologiczne (361-55-25, wewn. 341,
dania psychologiczne (361-55-25, wewn.
matelogia dla osób niepełnosprawnych
361-55-25, wewn. 238.
GABINETY UROLOGICZNE- RF7trtPFIUC~'JNI
ClENIE PROSTATY - ul. Seminaryjska 27b,
60 i Jagiellońska 23, 346-22-99 - specjaliści
dzy.
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNEdistar", ul. Warszawska 34 (DOM nLI:MI'-'"LI'·I•l
ne NON STOP - tei. 344-39-45.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - Pediatrzy,
Laryngolodzy, Ch irurdzy, Neurolodzy.
- 331-56-50.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY·
med. Michał Piecewicz - specjalista
- poniedziałki , środy, piątki w godz. 16 - 18.
w godz.10- 12, Kielce, ul. Sienkiewicza 71.
domowe - tel. 33-22-853, 0-602-705-991.
POGOTOWIE POGRZEBOWE
- USŁUGI CAŁODOBOWE, UfV•('TAI!IIIAIIl l f
ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWN
tel. 361-29-18, 361-39-12.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG 11.un~un••··

• usługi pogrzebowe
344-67-88.

całodobowe,
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Środa, 5 lipca

ni czy
Lato z Hałabałą - program dla dzieci
PoWTótAiabeli:Tatusiu, masz bliźniaki serial dla młodzieży
prod. czeskiej
Wiadomości

Prognoza pogody
Flipper - serial przyg.
USA

Wsioóf,cze,sru wojownicy - program wojskowy
.
Skandynawska fiesta Floyda - serial
dok.
Nasz wszechświat:
- serial dok.
aus Berlin kurs języka niemieckiego
Wiadomości

10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny
Klan- telenowela
15 Uwaga dziecko! - serial kom. USA
Kino letnie: Sierżant
York - dramat woj .
USA
Rozmowy na nowy
wiek z Pawłem Ło
zi ńskim
Wiadomości

Moda na sukces - teFronda!: Serbałuży
czanie -magazyn publicystyczny
Dokąd jedzie PKP -

J~ka

to melodia? muzyczny
Gość Jedynki
Tajemnicza kobieta
telenowela
Wieczorynka: Baśniowa kraina braci
Grimm: Simsala

6.30 Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
7.20 Złotopolscy: Podpalacze - telenowela
7.50 Studio urody- magazyn
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy : Kradzież- telenowela
9.00 Stawk~ większa niż
życie: Zelazny krzyż
~
-serial woj. prod. pol.
m 10.05 Z archiwum Dwój~.
ki: Zielona miłość:
~
Bursztyn - serial
obycz. prod. pol.
!'! 11.35Wyprawa z National
~
Geographic: JYgrysy
f
ludojady- film dok.
12.00 Kino familijne: Na.
stolatka -film obycz.
prod. fr.

·l.
3

*'

13.30 Miłość i namiętność
- telenowela
~ 14.20McGregowie- serial
przyg.
15.10 Egzotyczne lato z
Tercetem
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy : Egzotyczne zapachy, Miłosne niepokoje - te1enowela
17.05 Widziane z tamtej
strony - spotkanie z
Dmitrijem Rogozi-

~ 17.3;~:gram lokalny

Wiadomości

Okruchy życia: Ellen Foster - dramat
USA
Przed Narodową
P i elgrzymką Polaków
Kronika kryminalna
Monitor WiadomoSportowy flesz
5 Gorąco polecam :
Węg orz - dramat
obycz. prod. jap.

~

Latem 1939 roku dwunastoletnia mieszkanka
i {Paryża, Marie, wyjeżdia
"· wraz z rodzicami do babći
na wieś. Okazuje się jednak, że tego lata jest we wsi
także ktoś nowy: Alexan' dre, przybyły ze stolicy
t_rzydziestoletni lekarz,
Zyd, który chwilowo zastę
puje swegowiejskiego ker.:
legę . Sympatyczny, trochę
ńieśmiały doktor oczaro~ wuje Marie, która zako•.
t4, c~uj: ~ię w nim pjenys:~;~
~ nułosctą.
".
·

~

18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Jeden z dziesięciuteleturniej
19.25 Dwójkomania
19.30 Miniwykłady o
maksisprawach: O
wybaczeniu
19.45 Filharmonicy Nowojorscy w Warszawie
20.00 Magazyn Ekspresu
Reporterów
21.00Tilly Trotter- serial
kostiumowy prod .
ang.
21.50 Dwójkomania
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 Już tacy duzi chłopcy- Wakacyjny Festiwal Gwiazd Mię
dzyzdroje 2000
23.30 Smuga cienia- dramat obycz. prod .
pol.-ang., reż. An drzej Wajda, wyk .:
Marek Kondrat, Graham Lines, Tom Wilkinson, Bernard AIchard (105 min)

1.15EstherWaters- melodramat prod. ang.
3.00 Na pełnym morzu serial obycz . prod .
szwedzkiej
3.45 Światowa piłka- magazyn piłkarski
4.10 Zakończenie programu
LUDU 5 LIPCA 2000 NR 154
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6.00 Piosenka na życze
nie
7.00Voltron- serial anim.
7.25 Karate Kot - serial
anim.
7.50 Folityczne graffiti program p u blicystyczny
8.00 Allo, Allo - serial
kom. prod. ang.
8.35 Nowe przygody Rabin Hooda - serial
przyg. USA
9.30 Zbuntowany Anioł
telenowela
10.30 Luz Maria- telenowela
11.30Karolina w mieście
- serial kom. USA
12.00 Och, Baby - serial
kom. USA
12.30 Graczykawie - serial kom. prod. pol.
13.00 Macie co chcecie program rozrywko-

13.3nekrety rodzinne program rozrywkowy
14.00 Dyżurny satyryk
kraju - program satyryczny Tadeusza
Drozdy
14.30 Klub Stasia i Nel
15.00 Sok z żuka- serial
anim.
15.30 Informacje
15.55 Legendy kung-fu serial sens. USA
Billy, nastoletni syp
Stramma, partnera Fetera z policji, jest obiektem
ataków swoich szkolnych
kolegów. Caine postanawia mu pomóc, ucząc go
podstaw samoobrony.
Strarnm jest dobrym detektywem, ale uważa Ca' ine za hochsztaplera i nię
. chce, żeby Billy miał i
nim cokolwiek wspólnego ...
16.45 Z głową w chmurach - serial obycz.
prod. braz.
17.45 Luz Maria- telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany Anioł
- telenowela
20.00 Życiowa szansa- teleturniej
20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego Numerka
21.00Pechowy dyrygentkom. USA

Bezrobotnemu dyrygentowi Eddie'mu Layton' owi wciąż brakuj e
pieniędzy. Zmuszony jest
więc do gry na tubie w
obskurnym barze. Pewnego dnia do Eddiego
uśmiecha się szczęście.

Dost aje pracę na uczelni, gdzie ma prowadzić
uczel nianą orkiestrę
dętą . I to jaką ...

· 22.45 Wyniki losowania
LOTTO
22.50 Ii:tformacje i biznes
informacje
23.05 Prognoza pogody
23.15 Folityczne graffiti
23.30 Różowa landrynka
-magazyn erotyczny
0.00 Super Express TV
0.20 Z mącone śledztwo film krym. prod. fr.
1.55 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

6.40 Anna - telenowela
prod. argent.
7.30 Telesklep
7.45 Przygody kapitana
Simiana - serial
anim.
8.10 She-Ra Księżniczka
mocy - serial anim.
8.35 Dennis rozrabiakaserial anim.
9.00 Łebski Harry- serial
anim.
9.25 'Inspektor Gadget serial anim.
9.45Telesklep
10.00 Zwariowana forsaprogram rozrywkowy
10.30 Babilon V - prod.
USA.
11.20Telesklep
12.00 Nigdy cię nie zapomnę - serial obycz.
prod. meksyk.
12.50 Angela - serial
obycz . prod. meksyk.
13.45 Przygody kapitana
Simiana - serial
anim.
14.05 She-Ra Księżniczka
mocy - serial anim.
14.25 Dennis rozrabiaka
-serial anim.
14.50 Łebski Harry - serial anim.
15.15 Inspektor Gadget serial anim.
15.40 Szkoła złamanych
serc - serial dla mło
dzieży prod . -austral.
16.10 Bajer w Bei-Air- serial kom . prod. USA
16.40 Esmeralda - serial
obycz . prod . meksyk.
17.35Maraton uśmiechu ,
liga dowcipów- program rozrywkowy
18.05 Nigdy cię nie zapomnę - serial obycz.
prod. meksyk.
19.00 TVN Fakty - program informacyjny
19.25 Sport
19.30 Pogoda - program
informacyjny
19.35 Angela - serial
obycz . prod. meksyk.
20.30 Wiatr- film obycz.
prod. USA

'"'Młody, utalentowany
i

żądny sławy żeglarz,

Will Parker, sponsorowany przez pewnego milionera, startuje w zawodach żeglarskich o tytuł
Americas Cup . Jego
głównym przeciwnikiem
jest Australijczyk- Jack
Neville. Niestety, Will
przegrywa zawody i wycofuje się z żeglarstwa.
Jednak po pewnym czasie postanawia zbudować nową łódź i ponownie wystartować w rega~
tach ...
22.55 TVN Fakty - program informacyjny
23.00 Pogoda - program
informacyjny
23.05 Melrose Place- serial obycz. prod. USA
23.55 Norman w tarapatach - serial kom .
prod. USA
0.25 Prawo i miłość - serial sens. prod. USA
1.15 W u palną noc - serial
sens. prod. USA
2.05Granie na zawołanie
- program muzyczny

6.00 Teledyski - magazyn
muzyczny
6.40 Sunset Beach- serial
obycz. prod. USA
7.25 Odjazdowe kreskówki: Kacper, Zabójczy
smok, Dragon Bali dla dzieci
9.00 Cobra - oddział specjalny - serial krym.
9.50 Wzywam dr. Brucknera 2- serial obycz.
10.40 Perła - telenowela
prod. meksyk.
11.30 Teleshopping
12.35 Beczka śmiechu program rozrywkowy
13.00 Sunset Beach - serial obycz. prod. USA
13.45Trzy razy Zofia- telenowela
14.10 Z ust do ust- serial
dla młodzieży prod.
austral.
14.35 Odjazdowe kreskówki
16.35 Sunset Beach, serial
obycz. prod. :USA
17.20 Perła - telenowela
prod. meksyk.
18.05 Cobra- oddział specjalny - serial krym .
prod. niem.
19.00 Zoom - magazyn
sensacji
19.30 Beczka śmiechu program rozrywkowy
20.00 Niebezpieczna
szkoła- thriller prod.
niem.

Dla Kathrin, młodej
samotnej matki, podjęcie
pracy w szkole jest równoznaczne z rozpoczęciem
nowego życia. Po załama
niu nerwowym kobieta ła
pie drugi oddech i zaczyna się realizować w pracy.
Jej uwagę zwraca genialny
jedenastolatek, który przy.:
pomina jej syna ...
21.45Prawo i bezprawieserial sens . prod .
USA
22.35 Oblicza Nowego
Jorku - serial sens .
prod. USA
23.20 Zoom - magazyn
sensacji
23.50 Niebezpieczna
szkoła- thriller prod.
niem.
1.20 Oblicza Nowego Jorku- serial sens. prod.
USA
2.05 Śmiechateka - program rozrywkowy

5.55 nuta. pl.magazyn muzyczny
6.55Program własny
7.30 Muzyczne Hs ty- magazyn muzyczny
8.30 Piłka w grze - serial
anim.
9.00 Attack Killer Tomatoes- serial anim.
9.30 Motomyszy z Marsaserial anim.
9.55 Crime Story - serial
krym. prod. USA
10.50 Młody Herkules serial przyg.
11.20 Real TV: Z życia
wzięte - serial dok.
prod. USA (powt.) .
11.50Rajska plaża- serial
dla młodzieży
12.50 Mato Sport 4- magazyn motoryzacyjny
13.20 nuta.pl - magazyn
muzyczny
14.20Program własny
14.55Muzyczne listy- magazyn muzyczny
15.55 Sally czarownica serial anim. prod. jap.
16.20 Attack Killer Tomatoes - serial anim.
16.50Motomyszy z Marsa
-serial anim.
17.15 Sabrina nastoletnia
czarownica - serial
kom . prod. USA
17.45 Dziennik- program
informacyjny
18.00 Crime Story- serial
krym . prod. USA
18.55 Rajska plaża- serial
dla młodzieży prod.
USA
19.55 VIP- wydarzenia i
plotki
20.05 Dziennik- program
informacyjny
20.25 Real TV: Z życia
wzięte - serial dok.
prod. USA
20.55 Z archiwum X- serial sens. prod. USA
22.55 Drogówka- magazyn
23.25 VIP - wydarzenia i
plotki
23.35 Tenis ziemny: Turniej na kortach Wimbledonu
1.05 Widmo - film sens.
prod. USA
2.55Program własny
3.30 VIP - wydarzenia i
plotki
3.40 nuta.pl - magazyn
muzyczny
4.40Muzyczne listy- magazyn muzyczny
5.40 Zakończenie programu

POLECAMV NA WIECZÓR
TVP1 • 20.10 "E/Jen
Foster" • dramat społeczny,
USA 1997, reż. John
Erman, wyk.: Julie Harris,
Jena Ma/one, Te d Levine,
Glynnis O'Connor (93 min)
Dziesięcioletnia Ell en
nie wie, co to prawdziwe
rodzinne ciepło , gdyż w
jej domu ciągle dochodzi
do awantur, które wszczyna ojciec - zdegenerowany alkoholik. Bardzo szybko dziewczynka traci jedyną bliską jej osobę schorowaną matkę, która
ostatkiem sił próbowała
dać córce choćby namiastkę szczęścia. Po jej
śmierci, E1len zostaje
sama z ojcem, który znę
ca się nad nią fizycznie i
psychicznie. Zaniedbana
i zalękniona szuka wszę-

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

dzie ratunku . Niestety,
wszyscy których prosi o
pomoc, odwracaj ą się od
niej. Ellen trafia do troskliwego i wyrozumiałego
małżeństwa . Kiedy los
wreszcie się do niej uśmie
cha, wszystko niweczy są
dowy wyrok ...
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Agencja Reklamy
Słowoludu

AGENCJA

Fi Hllfih?EiJiiii liN

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGLOSZEŃ W RUBRYCE "SLOWO NA HANDLOWO"
Treść ogłoszenia musi dotyczyć sprzedaży.
2) Cena oferowanego przedmiotu nie może przekraczać 500 zł i musi być podana w treści ogłoszenia.
3) Kupon upoważnia osobę fizyczną do zakupu za l zł jednego ogłoszenia drobnego (w cenie
uwzględniono 7% podatek VAT).
4) Ogłoszenie dostarczone i opłacone w Biurze Reklamy "Słowa Ludu" najpóźniej do wtorku,

l)

KIELCE
ul. Wesoła 47/49
teł. (041) 344-48-58
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

Zl

51
teł. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

Wydrukowany poniżej kupon pro~ocyjny upoważnia osobę fizyczną
do umieszczenia prywatnego ogłoszema drobnego w czwartkowym
gazety w rubryce "SLOWO NA HANDLOWO".

14
tel./~ax (041) 372-58-33
Kościelna

34
teł. (041) 247-96-40
0601 520-789

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

ADRES: .........................................:..........~.....................................................................
PODPIS: ........................................ .
PANELE podłogowe, boazeryjne. Szeroki
wybór, niskie ceny. Wrzosowa, róg Hauke
- Bosaka, 041/362-05-00.
zn87

DRZWI PORTA
Autoryzowany dealer
Kielce
Jagiellońska 62A
041/346-17-67.

KUPNO
PALETY. 041/366-42-97.

zt190

SKUP makulatury, ul. Prosta 32,
tel. 041/368-78-02.
kd1215

DZIAŁAJĄCA Hurtownia Materiałów Budowlanych. Atrakcyjna lokalizacja. Sprzedam,
041/331-10-85 po20.
dg5775

041/366-46-52. BRAMY. Automatyka.
Zapory parkingowe.
zt216
041/368-63-46, 0605·033-385, 331-60-21
wewn. 250, technika zamocowań : KOTWY
budowlane, DYBLE, ZŁĄCZA cisielskie, SZV·
NY kotwiące, KOTWY do ścian warstwowych,
ŁĄCZNIKI, blachowkręty, GWOŻDZIE paletowe, budowlane. Inne łączniki. FH .EWIP",
Magazynowa 4.

za407

PIŃCZÓW
Sklep .KLEKS

ul. 7 Zródel 8
(041) 357-44-10

teł.

STARACHO\\'lCE
RadioMTM
ul. Krywki 18
teł. (041) 275-11-11

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10, p. 211,
teł. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

SKARŻYSKO-KAM.
BTKiZTERRA

ul. Sokola 18
teł.

(041) 251-- 16-09, 251-16-08
teLlfax (041) 251-16-07

WLOSZCZOWA
Biblioteka Publiczna

ul. Kościuszki 11
teł.

(041) 394-23-13, 394-34-33

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, schody, listwy, kleje, lakiery. •Fioor", Kielce, Zagnań
ska 232 (8-17).
zh358
BLOCZKI, pustaki. Korzecko, 3151-161.
dg5660
BRAMSTAL- BLACHY: trapezowe, dachówkowe. ONDULINE. Rynny, obróbki. Bramy
garażowe . 041/331-49-62.
zt219

CENTRUM OGRODZEŃ. Bramy (580,00).
Siatki. PAMIR. Krakowska 261 . 0411368-32-15.
zt213
DRZWI
ANTYWŁAMANIOWE

eGERDAe
Autoryzowany partner
Kielce
Bodzentyńska 33
041/344-69-90.
Jagiellońska 62A
041/346-17-67.

KSM - 44 m kw .• eleganckie,
1-piętrowym

budynku

Tel. 041/344-06-98.

-podłogowe

LOKALE

7
041/368-02-32.

użytkowe

parter Centrum

da .Kontrakt", 041/366-33-45.

zt221
PARAPETY. PRODUCENT. 041/362-05-00.
zn86

M-3, 48 m kw. Chrobrego ,
041/368-43-86.

PARKIET. 090-314-487.

dachowa
budowlana
ogrodnicza
stretch
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DO SYSTEMU DOCIEPLEŃ
Ceny producenta. Polskie atesty.
.XL" Kielce, Domaszowska 115, Rolna 8,
tel. 34-493-97, 369-26-63.
za408
GLAZURA
TERAKOTA
LUSTRA
-700wzorów
-od 12,99 m kw.
HURT- DETAL

kd1408

SPRZEDAM • 48.11 m kw. Os.
0604-699-679.

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 1999
Automatyczne bramy garażowe, wjazdowe,
przemysłowe. 2 lata gwarancji .Bramar",

ul. Królowej Jadwigi 1, 048/333-24-02.
mw116

SPRZEDAM M-3, 54 m kw.
041/362-34-46.

SIDING, elewacje winylowe. Importer. Wrzosowa. róg Hauke- Bosaka. 041/362-05-00.
zn85

SPRZEDAM mieszkanie
65mkw, komfortowe, Kielce,
go 4 • naprzeciwko Statoil ,
041/33-233-60, 606-642-602.

SPRZEDAż; płyta wiórowa, pilśniowa,
OSB . 041/343-04-41, 041/368-14-20
wewn. 134, fax- 041/343-03-41.
dg5686

STROPY

-

TERIVA

-

WYNAJMĘ

45mkw. Sady, teł.

332-42-87.

Producent.

041/302-12·90.
dg5109

PŁYTOMEX

ZAMIENIĘ

mieszkanie 60 m kw.

(Kielce). 0602-48-47-98.

LOKALE

Jagiellońska

41A
34-514-66.

MEDYCYNA

zt208
041/34-422-48. LOKUM • nieruchomości.
O·K-N-A
ROLETY
parapety
.ALUTECHNIKA"
Paderewskiego 3/5
343-07-04

dg5631

BADANIE włosów. 0601-2.1-43-88.

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

za390
zt192

OGRODZENIA betonowe, bloczki • atest.
041/302-13-14.
l:lg5561

BRAMY na 100 lat- HORMANN. garażo
we, przemysłowe. drzwi, bramy wjazdowe,
napędy, maszty flagowe. Kielce, Dymińska 18,
041/361-04-63,362-08-75.
zd186

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

BIOENERGOTERAPEUCI,
041/331-52-54.

041/343-92-50- DOMENA· Nieruchomości.

dg5745
041/344-68·08 · . MEDIUM"- Nieruchomo-

CHIRURGIA plastyczna. Dr
wanie tkanki tłuszczowej . Kielce,

ści.

zd194
GINEKOLOG-leczenie- zabiegi.
041/344-98-98 PARTNER· nieruchomości.

zn133

dg4859

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO. Drzwi zewnętrzne , wewnętrzne.
Parapety, rolety. Montaż, raty. •DROKPLASr,
Kielce, Nowa 5, 041/361-71-90.361-88-52.

041/368-05-57 . DOM" Nieruchomości, kredyty.

zd184

34-430-03 FAKTOR. Ostatnie mieszkania
nowo budowane - Turystyczna, Wojska
Polskiego.

OKNO S.C. - producent okien PCV - niemieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar.
Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17,
Kielce, Łódzka 308; 048/365-52-32, Radom,
Lubelska 83.
zt223

12

PANELE:

DRZWI

zt199

zt215

0602-534-463.

INTERLOCUM sprzeda M-4,

parter w

Zagnańska

FOLIA:

OSTROWIEC

PANELE. Listwy, schody. Promocja.
Okrzei 56,041/344-37-45.
za394

dg5748

antywłamaniowe,

wynajęcia.

-ścienne

Firma Handlowa DX
Dębska Wola 38A
Tel. 041/31-18-605
OFERUJE:
FOLIE BUDOWLANE
DACHOWE
OGRODNICZE
FUNDAMENTOWE
TAŚMY PP l AKCESORIA
CENY PRODUCENTA.

DRZWI
OKNA.
Autoryzowany partner
FIRMUS.
Kielce, Osobna 6.
361-6046,
0602-368-413.

041/366-46-52. DRZWI:
stalowe, p . poż.

DO

brego, 041/344-53-62.

dg5039

041/366·19-17 ZDECYDOWANIE naj·
tańsze bramy, automatyka, ogrodzenia
·producent.
zh363

Ostrowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Kochanowskiego 5, pok. 4
teł. (041) 262-83-15,262-83-31
fax (041) 262-44-57 -

WYNAJĘCIA

-0601 -072-053.

l NAZWISKO: ............................................................................................, ...... .

ANTYWŁAMANIOWE

KOŃSKIE
Firma Handlowa IMPULS
ul. Pilsudskiego 48
teł.
372-58-33

DO

TEL: ............•.....................................

0% REKLAMACJI
eGERDAe

J DRZEJÓW

COMPLEX DOM, 041/368-43-86.

.

BUDOWNICTWO

Oficyna Wydawnicza
p l. Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

2000 R.

centrum Kielc. 0601-201-357.

......................................................................................................................................

OSTR WIEC
ul.

BARDZO pilnie sprzedam M-4 - Na

SPRZEDAM (max 15 słów): .................................... ....................•................-.................... .

IMIĘ

Strażacka

tel. 041/368-70-93.

BIUROWE umeblowane adrninistm.

- - - - KUPON PROMOCYJNY"SŁOWO NA HANDLOWO-"~.:'i

CENA: ...........................................

ul.

AKCENT nowe mieszkania z ulgą
wą,

041/331-82-06.

5) Kupony zamieszczane będą w gazecie w każdy poniedziałek i środę.

WAŻNY DO 8 LIPCA

ul.

INTERLOCUM.

041/344-53-62.

ZAPRASZA

ODDZIAŁY

Nieruch

041/368-24-34.

335-083.

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

zh376
ŁUSZCZYCA,

bielactwo.

zl104
34-430-03 FAKTOR. M-3 (Bocianek, KSM,
Słoneczne) .

zt148

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

zJ105
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OŚRODEK Kształcenia Policealnego O'Chikara Detektywów i Pracowników Ochrony,
Administracji i Zarządzania, Ekonomii i Marketingu ogłasza nabór na rok szkolny
2000/2001 . Kielce, Gagarina 3, 041/362-58-09;
Radom, Wemera 29/31,048/331-07-37.
mi10

GARAżE blaszaki- producent 900 zł. Trans-

ER UCHOMOŚCI

port+

montaż.

kd1416

_,...
działkę budowlaną

2000 m
wszystkie media, przy trasie
Tarnów, sprzedam. 041/368-02-72.

NAUKA

090/314-885, 041/26-32-742.

GARAżE blaszane- 041/311-50-16.

041/331-71-19
STUDIUM INFORMATYKI
Policealne
Zaocznie.

dg4644
IVECO 35-8 (95), 041/302-33-53.

do

dg5778

wynajęcia

KARNISZE hurt- detal- montaż . 041/36216-12, 0608-81-83-46.
dg5286

działkę w

Kielcach -4700 m kw.
1 (16.00- 20.00).

działkę rekreac)'jną 28

ha nad

KOMBAJNY, ciągniki , maszyny rolnicze.
Tanio! Kredyt do 0%. MOTOAGROMAX,
Kostomloty 260b, 303-13-49.

-72-41 (16.00- 20.00).

zd179
KOMINKI - SPARTHERM. Niemiecka jakość. Vispol, 041/346-47-01.
zd191
MATIZ JOY, 24.300 , odbiór w salonie,
041/331-09-53.
dg5'792
kd1340

150

zł

Cały

MERCEDES 200D (1984). 048/330-80-90.
mg243

kd1341

NISSAN Primera (1996r.), cena 18.000 zł.
041/302-22-41.

dziennie.

dg5473
041/344-51-71
.OMEGA"
e SZKOŁY ARTYSTYCZNE e
e LICEUM ARTYSTYCZNE
e PROJEKTANT MODY
e NAJSTARSZA W REGIONIE
KIELCE, UL. ŚW . LEONARDA 18
zd188
041/344-51-71
•OMEGA"
e SZKotY DLA DOROSŁYCH e
e LICEUM EKONOMICZNE .
e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
e POLICEALNE
e FINANSE
e BHP
e BANKOWOŚĆ
e GEODETA
e BUDOWLANA
zd189

lli

kd1401

e Tryb dzienny i zaoczny
e Działamy na bazie zespołu policealnych
studiów medycznych
e Posiadamy nowoczesne wyposażenie:

OPONY TOYO, NOKłAN hurt - detal,
PIRELLI CEAT, Dębica, detal. Kielce, Okrzei 56,
0604-280-240.

pracownie, gabinety i laboratońa
DNIOTWARTE
codziennie godz. 10.00- 17.00 (ul. Długa 8)
Przyjdź zobacz, a zapiszesz się do nas

zn68
POLONEZ caro GLE 1,6 garażowany,
48 tys . km, l właściciel , alarm (1994).
041/361-60-48.
dg5803

"u'""'''J" "ASEAN" zatrudni kobietę
jako pomoc w kuchni. Zgłoszen ia
19.30 - 20.30. Kielce, ul. Rynek 14.
za404

RÓŻNE

PRZYCZEPA kempingowa zachodnia,
041/369-84-38,366-49-53.

PRZYCZEPĘ

6tstan b.dobry. 041/37-39-060.

dg5675

dg4891
SKODA . FELICJA" (1996) pierwszy wła
041/361-46-51 po 16.00.

ściciel.

BUDOWLANKA Kielce, Jagiellońska 90,
041/346-16-00 . Nabór: Wieczorowego,
Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego
z informatyką; Liceum Ekonomicznego.
z1184

dg5806

- Staszów, 0605-5g2-906.
uc4

SKODAfelicja GLX 1,3 (1997), bordo
metalik- pilnie, tanio. 041/345-01-04.
dg5793
SKODĘ

120 (1989). 041/307-27-72.
dg5785

za412

CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH
. Promotor", Kielce , Podklasztoma 117 ogła
sza nabór: Technikum : Samochodowe, Poligraficzne, Telekomunikacyjne, Fryzjerskie,
Budowlane, 2:ywienia Zbiorowego. Liceum:
Handlowe, Ekonomiczne, Ogólnokształcące
(3-, 4-letnie). 041/345-85-88 , 345-10-55,
0602-799-833.
z1178

SPRZEDAM przepusty betonowe, zbrojone, o prześwicie fi 800, sztuk 6. Telefon,
041/362-62-00, 331-58-04.
za417
900 (1993), 0606253544.

skoda (91), teł. 332-42-87.

KOLOR. SOLEX - Sienkiewicza 66A.
zt212
PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .
za392

ROLETY ANTYWŁAM
ALUTECHNIKĄ

Paderewskiego 5, 3<Q-07-04.
zt195

zt197
ROLET -041/362-03-67, Kusocińskiego50 .
zh396
ROLMAX, Górna 19,041/344-90-84.
zd192
UNIROLEX- SYSTEM 041/368-31-33.
zt207
zt187

SUKNIE ŚLUBNE

T URYSTYKA
041/332-47-60 KIELCE- Mannheim.
dg5527

WYPOLYCZALNIA Kielce, Sandomierska 76,
34-422-23.
za391

048/37-80-307, 0601-280-977 FRANKFURT,
MANNHEIM, Lipsko .Wojtek".
mw107
4 wolne miejsca na obóz tenisowy w Nysie . Wyjazd 18.07.2000r. Informacja korty
tenisowe Politechniki , 041/342-44- 21 ,
0604-900-654.
dg5780

tanie wczasy. 041/332-55-05.
dg5655

KOŁOBRZEG

pokoje tanio. 094/35-213-85,

094/35-280-72.
kd1402

ZGUBY

Zatrudnię

na terenie
Starachowic
-spawaczy
-mechaników remontowych
-pracowników budowlanych
-monterów konstrukcji stalowych
-operatora żurawia 16 ton (kraz)
-kierownika budowy
(0-48) 365-08-10
(0-48) 360-21-03
Bliższe informacje
- Starachowice, ul. Radomska 29,
Biurowiec Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, IV p.,
~
pokój 418, pan Szerszeń . N

SIATKI- 041/344-71-93.

za397

(1995r) - 041/368-15-38,

KSEROKOPIARKI

ROLBIT- 1 MAJA 122. 368-49-36.

SOCJALNYCH
ogłasza nabór
na kierunek
e PRACOWNIK SOCJALNY e
e SPECJALIZACJA e
- PRACA SOCJALNA
Kielce, Paderewskiego47
041/361-18-97
041/366-03-79.

BUŁGARIA-

BUDOWLANKA Kielce, Jagiellońska 90, 041/
346-16-00. Szkoły Zaoczne - nabór
-2000/2001 . Technikum: Budowlane, Urządzeń
Sanitarnych, Drzewne, Elektryczne, Mechaniczne, Handlowe, 2:ywienia Zbiorowego. Policealne Studium Zawodowe (różne zawody).
zt183

SIATKA- produkcja. 041/332-38-02.

SZKOŁA SŁU2:B

APPIA- Rzym , Sycylia. 081/ 825-56-53.
kd1228

zd190

1m~:>str1w" pożyczki.

gotówkowe- 041/344-29-70.

041/344-51-71
.OMEGA"
e SZKOŁY MEDYCZNE e
FARMACEUTA
TECHNIK DENTYSTYCZNY
ASYSTENTKA STOMATOLOGA
KOSMETYCZKA

dg5819

dg5707

- .U Marynarza" 368-22-42
Kantor . U Marytakże w niedzielę . lnforma0501-394-677.

e
e
e
e

SZKOLENIE zawodowe. Kurs samodzielnej obsługi biura. 041/361-27-95.
dg5722

Prywatne Policealne

STUDIUM KOSMETYCZNE

Kraków, ul. Straszewskiego 25,
teł. (012) 421-91-49
Kraków, ul. Długa 8, teł. (O 12) 422-96-60

dg5773

PRACOWNIK ochrony kurs l stopień
licencji. 041/34-439-82, 0601-854-404.
dg5652

\l

TOWARZYSKIE
AGNIESZKA. 0608-596-658.
dg5739

Fiesta 1.1 (1996), 0601-311-866.

CKD . Promotor", Podklasztoma 117 ogła
sza nabórdo-Studium Policealnego: Farmaceutyka, Turystyka, Bankowość, Telekomunikacja, Poligrafia, Rachunkowość - Finanse, Administracja Samorządowa, Technik Prac
Biurowych (1 rok). 041/345-85-88, 345-10-55,
0602-799-833.
zt179
COMPUTEX - Wakacyjne kursy komputerowe. 041/344-32-02.
zt217

MAJKA. 0606-598-496.
dg5720
eskort 1.4 (1992). 0601-091 -185.
OSTROWIEC. 041/266-40-67.
kd1260
PANOWIE do towarzystwa. 0605-274-423.
dg5807

EDUKATOR - Pol icealne Stud ium :
Informatyczne, Ekonomiczne, Finansowo
-Skarbowe. 041/368-07-66.
zt218

BUSZKIEWICZ Karol
maturalne.

zgubił świadectwo

dg5784
KOZŁOWSKA Małgorzata zgubiła

legityma-

cję studencką.

dg5789
TOMASZEWSKA Ewa zgubiła legitymację
studencką.

dg5794

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym we Wioszezowie
zawiadamia na podst.
art. 953 kpe w miązku z art. 955 kpc.,
że w dniu 4.VIII.2000 r.
o godz. 10 w Wydziale Cywilnym
Sądu Rejonowego
we Wioszezowie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
udziałów w nieruchomości położonej
miejscowości Włoszczowa, przy
ul. Góral 9 oznaczonej jako działka
nr 887 m kw. - zabudowana stanowiącej
w l/2własnośćdłużnika:
Koćwin Rafał

w

SPECJALNA OFERTA
Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść reklam z ostatniego tygodnia

z gazet:
"Gazeta Krakowska" -Kraków
"Dziennik Zachodni"- Katowice
"Słowo Polskle" - Wrodaw
"Głos Wlelkopolakl" - Poznań
"Gazeta Współc:zasna" - Białystok
nGIOS Szczeciński" - Szczecin
oraz treść oglosz.eń drobnych
z ostatnich trzech numerów
.Słowa Ludu"

MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.
zt181

ul.Góra19
29-100 Włoszezowa
posiadająca założoną księgę wieczystą

w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego we Wioszezowie nr29090.
Cała nieruchomość oszacowana jest
na kwotę: 30 .762,00zł.
Wartość

udziałów

należących

do dłużnika stanowi kwotę: 15.381,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej
Licytacji wynosi: dwie trzecie wartości
udziałówdłużnika tj. kwotę: 11.535,75zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązMty
jest złożyć rękojmię w wysokości
l O proc. kwoty stanowiącej wartość
udziałów należących do dłużnika tj. kwotę
1.538,10zł.

Nieruchomość

tę

można

oglądać

codziennie od dnia wywieszenia
niniejszego obwieszczenia zaś elaborat
szacunkowy tej nieruchomości znajduje
się do wglądu w biurze komornika.

Promocyjne i atrakcyjne ceny

JJ

Tytuł Lidera Rynku 2000 oraz
złoty medal MTP '99 w Poznaniu
za bezspoinowy system hydroizolacji

Polska Oddział BUDOKOMPLEX, Kielce, ul. Witosa 2, tel. 331-46-11,0602 636-459.
detal_icznej: CHAZET Busko-Zdrój, ul. Stawowa 23, tel. 378-45-01 , POL-GIPS Jędrzejów, ul. Partyzantów 50, tel. 388-24-54
O/Kielce, ul. Zbożowa 11 , tel. 343-13-63, REMBUDEX Kielce, ul. Warszawska 151 , teł. 362-62-50
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KLIMATYZACJA

MATERIALY
DO OCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

'KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
.AOUAKLIM"
KIELCE, UL. MASSALSKIEGO 14
0411368-86-00
041/369-71-01 .
zd196

- Siatka z włókna szklanego
- Styropian - Kołki - Profile aluminiowe
Firma Handlowa XL

Kielce, ul. Rolna 8, tel./fax 369·25·74

MALOWANIE 041/332-39-88.

gładkie

- natryskowe.

SZKOLA .JAZDY

MALOWANIE- tapetowanie. 041/34-561-94.
dg5583

11.VII.2000 rgoc~z. 16! 8.VII.2000 (godz. 131

041/331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,
również stalowe.
dg5502

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie,
041/361-16-80.
dg5615

•>3J

'\!l.it!IW;;\jtjrA;Bł
~

041/331-31-72 SZKLENIE u klienta.
dg5467

BDK· DAEWOO
LEASING

TTYLKO u NAS UPUST
6 o/o _ Polonez Truck

Citroen Beriingo
Citroen C-15
8 0/0 -La nos Van
Nubira Van
1 2 °/o- Matiz Van
Kielce, ul. Ptotrkowska 12,
tel./fax: (0-41) 343-06-46,090-39-26-39

OKNAPCV
•Y"••m
deceuninck <l>

PRODUCENT

ELTOR S.A.

041/361-64-24, 361-46-5g NAPRAWA telewizorów, magnetowidów Sowiński.
• dg4911
ALARMY - INTERMAR. 041/369-22-67,
041/34-25-171 .
dg4447
ANTYWŁAMANIOWE Rolety. Verticale,
Roletki. Producent- 041/369-85-21.
dg5400

AUTOKLIMATYZACJE-kompleksowa obsługa, spawanie aluminium. 041/344-74-85.
dg5786

P.B.M.
Zakład

Pracy Chronionej
Kielce, ul. Górna 20

CYKLINOWANIA -lakierowanie - 332-40-32.
dg5657

FAX 344-58-97, TEL. 368-11-!lO

HURTOWNIA BUDOWLANA
dealer RIGIPS-u

CYKLINOWANIE- 041/343-19-92.
dg5715

tel. 368-14-18 ,w...

PARK/ET- grub. 20 i 22 mm,

CYKLINOWANIE- 041/303-12-78.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___;d::og!:::57.:..:2::::8

listwy, parapety. Jakiery kupisz
-DĄB od 50 zJ do 115 zl/ lm' z VAT

-JESION od 50 zldo 115 zJ!lm' z VAT
-JAWOR od 40 zJ do 70 zJ l lm' z VAT
-BUK od19 zJ do 53 zJilm' z VAT
-MOZAIKA od 16 zł do 39 zł/lm' z VAT
w Składzie Kielce, aL Łazy 37
teL 345--U-84

dowóz: g r a t i s

158/ZD

DOClEPLENIA remonty, profesjonalnie.
041/369-19-96, 0606/809-567.
kd1259
hydraulika ,

remonty.
dg5428

HYDRAULICZNE - 041/34-567-17,
0603-053-837.
dg5717
HYDRAULICZNE. 041/361-54-12.
dg5750
KOPARKA K406 Kamazy, 041/366-09-58,
0602-800-73g.
dg5815

OKAZJA!
Tylko w

Przedsiębiorstwie

Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
w Kazimierzy Wielkiej
kupisz NAJTAŃSZE i EKOLOGICZNE materiały budowlane
takie jak: cegła pełna, cegła kratówka K-1, K-2, K-3, K3M,
dziurawka, pustak MAX, U oraz pustak Ackerman.
Oferta ważna aż do wyczerpania zapasów.

Informacje pod te l. Odonów (041) 352-22-30, 352-11-15
Busko Zdrój ZC .. Górka", tel. (041) 378-39-32.

391/zh

DACHÓWKOWE l TRAPEZOWE
PŁYTY BITUMICZNE

~~

L~l

Kielce, ul. Ściegiennego 257, teł. (041) 362.05-70
Radom, ul. Tartaczna 16/18, teł. (048) 362-31-89

....,.

AMORTYZATORY, tlumiki, haki System·, Domaszowska 41 . 041

TRANSPORT 1.7 t- 041/369-90-41 .
dg5309
.ASr- TUNING

TYNKI agregatem- 041/368-0!!-11 .
dg5781

FELGI
ŚWIECE

FILTRY

TYNKI. 041/31-14-942,0603-605-270.
dg5812
VERTlCALE
ROLETKITEKSTYLNE
.ALUTECHNIKA"
343-07-04

NAPRAWA pralek, lodówek .•Domus· ,
342-39-15, 0604-783-188 .
dg5765
NAPRAWA pralek- 041/369-82-22.
dg5779
OClEPLENIA styropianem. 041/31-14-942.
dg5448
OCIEPLENIA. 0602-183-590.
dg5544
OGRODZENIA, balustrady- 041/2544-559.
dg5751
PANELE 041/362-70-40.

PROFESJONALNIE,

ZAWIESZENIA

PRZEPROWADZKI Tanio- transport 5 t.
041/366-78-36, 0603-34-36-01.

PRZEPROWADZKI - transport 1,5 - 6 t.
041/366-73-22,0603-441-674.
dg5570
PRZEPROWADZKI. 041/361-87-19.
dg4770
R-0-L-B-1-T
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
OKNA
ROLETKI
VERTICALE
1 MAJA 122
041/368-49-36
z1196

KIELCE, LEONARDA 12.

z1194
VideoKielce- 34-560-72, 0602-666-510.
dg4361

AUTO- szyBY. Kielce, 361-57:17.
tALUZJE - pionowe, poziome , roielki
-producent. 041/368-68-77.
dg4436
tALUZJE pionowe, rolokasety, rolki mate- produkcja, montaż. Hurtownia
MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH. Kielce,
344-90-84, 090-30-22-86.
zd193

ANTYWŁAMANIOWE

ROLOKASETY
MARKIZY
BRAMY
VERTlCALE
ROLETKI TEKSTYLNE
parapety
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
343-07-03.
ZAPRASZAMY 8-17

AUTOALARMY
CAŁODOBOWO

041/34-434-79.

riałowe

AUTOALARMY,

centralne

041/368-05-77.
tALUZJE tanio. 041/369-86-37.
dg5410
ZALUZJE, ROLETY, 041/368-49-36.
zt198

BRAMY l GARAŻE

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce ,
wa 25,361-61-71 . Radom, Warsz<3wska
tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.

WOLBUD . !wirowa 5. 361-66-92 ,
1 Maja 136. 346-32-00.
zt201

346-52-05.

CZĘŚCI do samochodów

OPRAWA OBRAZÓW
PROMOCJA, Chęcińska 14, 041/361-37-49.
zt200

CZĘŚCI do samochodów
Sprzedaż

WESELA

hurtowa, detaliczna.

Słowackiego

18, lei. 041/361 - 12-94,

ska 204, tel. 346-42-41 .
KLUB AMBARA's organ izuje: wesela
do 200 osób, przyjęcia okolicznościowe , imieniny, wieczory panieńskie, kawalerskie, szkolenia, .babskie" wieczory. Hotel, parking, ogródek. VACAT, Dąbrowa 351A. 041/~62-58-05,
0601-75-25-55.
zh351

R-0-L-E-T-Y

AUTO - RADIO .•WlBTRONIC'
Paderewskiego 22.

rln!i.'ill?

części

FORD -

zamienne. Kielce,

ków Staszicawskich 15, 34-502-52.

HAKI holownicZe - 041/361-57-04.

AUTO-MOTO

zt193

BL~«=H~
OKNA DACHOWE

TRANSPORT -041/34-568-85,0.501-501-118.
dg5816

OSPOJLEROWANIE

dg5099

GLAZURA,
041/346-44-49.

041/332-22-12.
dg5741

NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.
dg5098

IOOZBikę,

CZVSZCZENIE dywanów- 331-75-64.
dg5127

najlepiej, najtaniej.

ALUFELGI, opony, naprawa

TAPICERSKIE. 041/303-90-67.

dg5424

dg5805

t!ł

głośniki,

ce, 041/344-29-67.

i renowacja felg. Warszawska 170,

USŁUGI
041/303-16-47- TELEWIZYJNE.

AA AUTOALARMY, lmmobilisery,
twarzacze,

SUFITY podwieszane, suche tynki.
041/301-14-32, 0604-488-515.
dg5563

~

kategorii:

16.

· MALOWANIE - gładkie - natryskowe.
041/34-28-089.
dg5719

MALOWANIE, tapetowanie, rigips, glazura,
panele. 041/332-27-26,0606-281-041 .
dg5222

rJ =i il

Miła

dg4423

346-30-58.

ul. Paderewsldego 47

żaluzje,

dg5472

MALOWANIE, szpachlowanie- 041/343-17-57,

KIELECKA

ROLOKASETY,
041/345-07-90.

R-0-LE-T-Y
SYSTEM HEROAL
PRODUCENT- .UNIROLEX"
Krakowska 255,
368-31-33.

041/343-17-57 . .ALTOM" - AUTOALARMY,
immobilisery . Blaupunkt", centralzamki.
zt203
041/345-16-29. HURTOWNIA- części
- samochody zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amortyz_atorów. Tłumiki . Blacharka.
OświeUenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

zt202

zt206

amortyzatorów SACHS. KiM
Kielce ,

Słowackiego

6 , 041

361-61-06.

SKLEP - HURTOWNIA
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

JAPONSKICH
. ROLEr- PRODUCENT ROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH ,
tALUZJI PIONOWYCH
Kusocińskiego 50, tel./fax 362-03-67.
zh397

041/362-00-29
AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

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

zt209

TŁUMIKI ,

katalizatory. Kielce,

ska 13, 344-32-76.

WYPO.ŻVCZALNIA

OKNA PI:V i DREWNIANE
o'kna nietypowe PCV w cenie typowych

Dachówka ceramiczna i betonowa
Okna dachowe

Systemy rynnowe:

..a1:AK'Ro'"':

lrł~
••••
•ew&!f!lvmm

Folie dachowe,.
paroizolacyjne
i budowlane

C 'V

1\.Qr;"f'

t""
14

.J'I:. AłARLEY
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KIELCE, ul. SANDOMIERSKA 176, tel./fax (0-41) 369-21-34
BUSKO-ZDRÓJ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 33, tel. 370-19-97
SANDOMIERZ, ul. TRZEŚNIOWSKA 3, tei.(0-15) 832-23-47

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

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041/34-64-750

s

o

p

Dylematy kieleckich

Może·

Kilkunastu nowych
piłkarzy testowanych
było wczoraj przez
szkoleniowców KSZO
boisku w Ćmielowie od.,,..",.,,..,",""' w którym
zawodniwystą

piłkarzy.
miałwięc
wulhlf'l"a~

R

działaczy piłkarskich

jednak fuzja

Wczoraj po raz kolejny
wróciła sprawa połącze
nia kieleckich trzecioligowych drużyn piłkarskich.
Z taką właśnie propozycją
wystąpili wczoraj do Korony działacze Kieleckiego Klubu Piłkar
skiego.

W czwartek piłkarze obu kieleckich klubów mają rozpocząć
przygotowania do nowego sezonu,
tymczasem nadal nie wiadomo nawet kto zasiądzie na trenerskiej
ławce w Koronie oraz KKP (pod
taką nazwą występować będą w
nowym sezonie Błękitni) . Umowy
z Antonim Hermanowiezero i Bogumiłem Gazdurem wygasły z

ale na obóz do

dziś tylko kilku
Wśród nich są
Cichoń z Korony KielSobczyński z GKS Bel-

wyjedzie
graczy.

i Artur Toborek (ostatnio
Jaworzno). W kregu zaostrowczan pozostaB ogusław Sierżęga z Poi Marek Młynik z
~"''"""',."' - Trudno poddecyzję po obejrzemeczu, dlatego na rasię bacznie przyglą
gra1:zom - powiedział
"''"'"u'"' drużyny KSZO
Młc•dni. cki . - Okazja będzie
w Debicy, gdzie razemeczów sparingowych
Łódź, RKS Radomsko i
Dębica . Z kilkoma piłka
jeszcze w kontak. przyjadą do nas na
uzyskają na to zgodę maklubów. Inni z testograczy wyjechali już do

Wjakich barwach zagrają w przyszłym sezonie kieleccy piłkarze

RUDA MILENIECKA .

Rekord goli

w Rudzie Malenieckiej

Aż jedenaście goli
strzelili piłkarze z

OGŁASZA

PUBLICZNY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów

z 24.XI.1998 r. w sprawie ustalenia zasad
. robót budowlanych, dostaw i usług przez
nostk1 organizacyjne Lasów Państwowych na:
budynku mieszkalnego oraz budynku garażowego
lieS>ZC2~eniAm na śmietnik położonych na terenie szkółki leśnej
Czapla Nadleśnictwa Ruda Maleniecka".
warunków przetargu można nabyć w cenie 50 zł
Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, pokój nr 71
należy złożyć osobiście w dziale administracyjnym w terminie
·Vll.2000 roku, do godz. 9.
przetargu winni wpłacić wadium zgodnie z zasadami
WSIWZ.
złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają
oferentowi bez otwarcia.
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Henrykowa wkolejnym
dniu turnieju "Ogrody

2000".

sezonu. Także sytuacja finansowa obu klubów jest daleka
od stabilnej .
Wczoraj do późnego wieczora równolegle obradowały zarzą
dy obu kieleckich klubów. Dyskusję działaczy Korony, którzy pierwotnie mieli wybierać trenera, zdominował temat oferty złożonej
przez lokalnego rywala. Zdania co
do tej propozycji były podzielone,
gdyż obok fuzji z lokalnym rywalem drugą z koncepcji klubu z ul.
Szczepaniaka jest dążenie do przekształcenia się w sportową spółkę
akcyjną. Ostateczne decyzje w
sprawie, którą z dróg wybiorą działacze Korony wczoraj nie zapadły.
Zostały one odroczone do środy.
Dziś właśnie ma dojść do spotkania przedstawicieli obu klubów.
'JYmczasem kilka istotnych
decyzji zapadło na posiedzeniu
Kieleckiego Klubu Piłkarskiego .
Obowiązki jego prezesa przejął
wczoraj dyrektor urzędujący klubu Dariusz Jamioł.
Zmiana na stanowisku sternika klubu zaszła z konieczno ści ,
bowiem Mirosław Malinowski,
wybrany ~ostał przed miesiącem na
prezesa Swiętokrzyskiego Związ
ku Piłki Nożnej, a to wiązało się z
koniecznością rezygnacji z klubowej funkcji.
-Mamy trzech kandydatów na
trenera. Dziś nie możemy podjąć
jeszcze decyzji, ale wyboru dokonamy na pewno przed końcem tygodnia. Wprawdzie przygotowania
piłkarze rozpoczynają już w
czwartek, jednak nic się nie stanie
jeśli kilka pierwszych treningów
poprowadzi ktoś w zastępstwie .
Wczoraj zarząd KKP postanowił także powołać przy klubie
Radę Sponsorów.
(wid)

Sę dzi owski

ranking
Polski Związek Piłki
Nożnej opublikował

Wyniki wczorajszych meczów:
Drapieżne Rekiny- OKS Piaski 6~2 . Zieliński 3, Choina, Dobrowolski, Kasiak - Kruzel, Osojca.
Chicago Bulls - Dream Team
6 :2. Wiśniewski 3, Szczygieł 2,
Martwin l - Kociubiński , Baka.
FC Kopernika - Halka Team
4 :2 . Opala 3, Mianowany- Gaweł
2.
WKS Rosochy - Mako Henryków O:! l. Przybyciński 5, Tomaszewski 3, Wesołowski 2, Żabicki.
OZS Rosochy- Czarne Bloki
2 :2. Chadała- Piwowarczyk-- Nowicki, Zawadzki.
Dziś grają : g.

końcem

14 PKS- KS Sza-

tany, g. 15 FC Karzełki- Sami Swoi,
g. 16 Aberdeen- Gazeta Ostrowiecka, g. 17.15 Portugalia- Pułanki II,
g. 18.30 Orzełek Os. LudwikówJędrzejowice.
(sts)

ranking svdzi6w w
sezonie 1999/2000.
Najlepszym sędzią polskim
~ostał Jacek Granat z Warszawy a
~więtokrzyski OZPN nie ma już
zadnego przedstawiciela w ekstraklasie . W minionym sezonie sę
dzią-asystentem w tej klasie był
Krzysztof Rym, który w rankingu
obserwatorów zajął 23. miejsce i
spadł do drugiej ligi. W czołówce
arbitrów drugoligowycp na l O.
Miejscu jest Grzegorz Szymański.
Wśród kandydatów na sę
dziów pierwszoligowych jest m.in.
Antoni Fijarczyk ze Stalowej Woli,
który prowadził ostatni drugoligowy mecz w Ostrowcu pomiędzy
KSZO a GKS Katowice.
Ciekawostką jest także spodziewany awans do ekstraklasy
Krzysztofa Zdunka z Łodzi , 24-latka, który dopiero jeden sezon prowadził mecze drugoligowe.
(s ts)

Z RÓŻNYCH AREN
Kuzian wBobrach
Marcin Kuzian, były koszykarz Cersallitu NOMI Kielce podpisał kontrakt z Bobrami Bytom.

Dziesiąta para
Jacek Adamski i Piotr
Strzycki z Kielc zajęli dziesią
te miejsce w piątym turnieju .
kwalifikacyinym Mistrzostw
Polski w siatkówce plażowej
rozegranym w Starych Jabłon
kach. W klasyfikacji generalnej po pięciu turniejach kielecka para zajmuje ósme miejscewkraj u.

Opuchar starosty ·
Kielczanie Grzegorz Bujak i Andrzej Kowalski oka~
zali się najlepsi wśród 15. duetów, które stanęły w szranki
II Thrnieju Siatkówki Plażo
wej o puchar starosty powiatu
buskiego, jaki rozegrany został w Busku Zdroju.

Olimp Dwójka górą
Drużyna Olimpu Dwójka
Suchedniów zwyciężyła w klasyfika cj i drużynowej mistrzostw okręgu młodzików i
dzieci w łucznictwie. Drugie
miejsce zajęła Stella Kielce a
trzecie Spartakus Sitkówka.
Indywidualnie w poszczególnych kategońach wieku najlep~i byli: Joanna Łapińska
(Stełla), Wojciech Zawiasa
(Stella) , Kinga Staniek (Spar- "
takus) , HubertBalik (Spartakus) , Oktawia Zygadło
(Gwiazda Nowiny), Adam
Pięta (Olimp Dwójka) .

Jrener Graba
Marek Graba, grający
ostatnio w KSZO Ostrowiec
zostałwczoraj trenerem nowego klubu skarżyskiego Granat
~uch. 17 lipca odbędżie się
walne zebranieł na którym
ustalone zostaną szczegóły .
funkcjonowania klubu, powstałego z połączenia się Granatu i Ruchu.

Błękitni dowykreślenia
Do Świętokrzyskiego

Związku Piłki Nożnej wpły

nęło pismo o wykreślenie z ·
rejestru kluf?,ów Błękitnych.
Ma to nastąpie formalnie ł0 '
lipca, podczas posiedzenia
ŚOZPN . Pd tego dnia miejsce tego zasłużonego klubu
zajmie Kielecki Klub Piłkar
ski.
(sts), (d), (PlRS)

Redaktorzy wydania
Grzegorz Sciwiarski
Krzysztof Wieczorek

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SPRINTENI
Hingłs przegrała

Liderka rankingu tenisistek Martina Hingis (rozstawiona z numerem l.) przegrała w ćwierćfinale tenisowego
turnieju wielkoszlemowego w
Wimbledonie (pula nagród
12,7 mln doL) z Amerykanką
Venus Wtlliams (nr 5.) 3:6,
6:4,4:6.

p

Emmanuel Olisadebe

o

R

otrzymał

T

polskie obywatelstwo

Kandydat do kadry
Jak poinformowała
telewizja TVN, grający w
Polonii Warszawa
nigeryjski pilkarz
Emmanuel Olisadehe otrzymał w
sobotę polskie obywatelstwo.

Właśnie tego dnia pod wnioskiem Nigeryjczyka swój podpis
miał złożyć prezydent Aleksander
Kwaśniewski . Wcześniej podanie
Emmanuela Olisadehe zostało pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i

Hill do Orlando
Według informacji gazety "Orlando Sentinel", Grant
Hill, który przez ostatnie
sześć lat grał w Detroit Pistons, w następnym sezonie
występować będzie w zespole
Orlando Magie. Szefowie Magie zaproponowali mu sześcioletni kontrakt w wysokości 67,5 miliona dolarów, najwyższy jakie dopuszcza tzw.
umowa o wysokości płac (salary cup).

Engel zadowolony
- Myślę, że każdy polski trechciałby mieć Olisadehe w
składzie. Ja także . Według wielu

ner

Hiszpańska grupa ONCE
wygrała czwarty etap wyścigu

kolarskiego Tour de France
- jazdę drużynową na czas z
Nantęs do Saint Nazaire (70
km) . Zółtą koszulkę lidera wywalczył kolarz tej ekipy, Francuz Laurent Jałabert .

5 lat dla Canal +
Kodowana telewizja Canal + uzyskała wyłączne prawa do transmisji piłkarskich
rozgrywek l. i 2. ligi przez
najbliższe 5 łat, do sezonu
2004/2005.

do Polonii w
roku 1997, po dwutygodniowych
testach. Kosztował 150 tysięcy
dolarów.

Piłkarze Bayernu Monaznajdują się na czele

chium

światowego rankingu klubów
piłkarskich, sporządzanego
przez Międzynarodową Federację Historyków i Statysty-

Malinowski też?
Jest bardzo prawdopodobne,
tym roku polskie obywatelstwo otrzyma Aleksander
Malinowski, Białorusin trenujący
że jeszcze w

ków Futbolu.

WIZJA SPORT: 20 .00 Mistrzostwa S wiata w pool bilardzie
w Cardiff.
EUROSPORT: 8.00, 10.30 i
14.00 Pływanie : Mistrzostwa Europy w Helsinkach, 15.00 Kolarstwo: Tour de France - 5 etap Vannes- Vitre 198 km, 20.00 Lekkoatletyka : Mityng Grand Prix w
Lozannie.
DSF: 20.15 Tenis ziemny:
Turniej Wielkoszlemowy na kortach Wimbledonu.
ZDF: 14.50 Pływanie : ME w
Helsinkach.

---~11
DEK

---~
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ką.

niałą przyszłość.
Olisadehe trafił

Bayern na czele

TELEKIBIC

szczypiornistów AZR
zawodnik Iskry Kielce i
skie. "Malina" przebywa w
na podstawie karty stałego
tu, ma także oficjalne
na pracę . Obecnie jest
si, gdzie kompletuje uvn.u•u <
potwierdzające polskie
nie jego, a zwłaszcza ·
- Sasza ma duże
otrzymać polskie
-mówi wiceprezes
bień.- Jest bardzo
do końca roku
się rozstrzygnąć . U nas
cować nie tylko jako
goligowej drużyny, ale
uczeln, prowadząc sekcję

obserwatorów, to jeden z najlepszych piłkarzy grających w Polsce.
Nie sprawia przy tym kłopotów
wychowawczych i jest lubiany
'Przez kolegów. Jeśli utrzyma formę jaką ostatnio prezentował, a
wiadomość o obywatelstwie się
potwierdzi, to będzie bardzo poważnym kandydatem do gry w reprezentacji Folski - uważa selekcjoner reprezentacji Folski Jerzy
Engeł. - Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć , że Olisadehe
nie jest zbawieniem dla polskiej
piłki . Jest wartościowym graczem.
Jednym z kilku . W tym sezonie był
podstawowym graczem Polonii i
jeśli nadal będzie robił takie postępy, to przepowiadam mu wspa-

Ja la bert liderem

Zabił ją niedźwiedż?
24-letnia biathlonistka
Mary-Beth Miller najprawdopodobniej została zabita przez
niedźwiedzia, który ją zaatakował podczas treningu w lasach nieopodal miasta Quebec
w Kanadzie.
(PAP)

Administracji. Decyzja prezydenta stanowi ostatni element procedury przyznania Nigeryjczykowi
polskiego obywatelstwa.
Olisadehe przyjechał do Polski trzy Jata temu w 1997 roku.
Swoją grą w warszawskiej Polonii
zdobył uznanie piłkarskich ekspertów, spośród których wielu
uważa go za najlepszego piłkarza
grającego w kraju.
Strzelając w ubiegłym sezonie 12 bramek walnie przyczynił
się do zdobycia przez Polonię tytułu mistrza Polski.

Dino Zoff
rezygnuje.
Dino Zoff, który

Europy,

doprowadził piłkarską
reprezentację Włoch
do finału Mistrzostw
złożył rezygnację.

Wbrew pozorom, bezpośred
nią przyczyną dymisji nie była wcale porażka w meczu finałowym Euro
2000 z Francją l :2, tylko krytyka
jakiej poddał trenera Silvio Berlusconi -prezes AC Milan i przywódca włoskiej opozycji politycznej.
- Nie mogę zrozumieć , jak
można było dopuścić, by Zidane
miał tyle swobody. Przecież my już
wygraliśmy ten mecz. Problem jednak w tym, że trzeba mieć w gło
wie trochę rozumu- powiedział.
To było zbyt wiele dla Zofia:
-Nie rozumiem jak można tak lekceważyć czyjś trud i poniżać czło
wieka -stwierdził. Jest mi bardzo
przykro.
(PAP)
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Edward Strząbała trenerem Strzelca Lider Mark

Powrót do domu
Dziś zarząd

i rada
sponsor6w Strzelca
Lider Market ma
zdecydować kto
zostanie trenerem drużyny pilkarzy
ręcznych~

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy na trenerskiej ławce kieleckiego zespołu po pięciu latach
ma zasiąść znów Edward Strząba
ła, którego kieleckim sympatykom
piłki ręcznej specjalnie przedstawiać nie trzeba.
- Za wcześnie na gratulacje.
Złożyłem władzom klubu ofertę
podjęcia pracy z drużyną i czekam
na jej rozpatrzenie. Z tego co wiem
ostateczna decyzja ma zapaść w śro
dę. Nie ukrywam, że cieszyłbym się
z powrotu do domu . W Kielcach
mieszkam, tu mam rodzinę, a i z
sentymentem wracam do sukcesów
odnoszonych w przeszłości z "siódemkami" Korony oraz Iskry. Przez
ostatnich pięć lat, gdy pracowałem
poza Kielcach w zespole zaszły duże
przeobrażenia . Zmienił się praktycznie cały skład, bo poza Jarkiem
Sieczką, z którym kiedyś pracowa-

łem , tworzą go nowi zawodnicy.
Zmienił się także klubowy szyld, bo
Iskrę zastąpił Strzelec Lider Marke.t. Choć dobrze znam kieleckie
środowisko piłki ręcznej , praca
wiązałaby się z zupełnie nowymi
wyzwaniami - powiedział nam
wczoraj Edward Strząbała.
Przypomnijmy, że pod wodzą
trenera Edwarda Strząbały, który
wprowadził kielecką drużynę do

ekstraklasy, jeszcze pod szyldem
Korony piłkarze ręczni wywalczyli brązowy medal MP oraz Puchar
Polski, natomiast, już z "siódemką " Iskry szkoleniowiec ten wywalczył historyczny pierwszy tytuł
mistrza kraju w 1993 roku, powtarzając ten wyczyn w kolejnym sezonie. Także w ostatnim roku pracy w Kielcach podopieczni trenera Strząbały wywalczyli medal tym razem srebrny.
Czy to prawda, że do klubu
wraca Edward Strząbała? - zapytaliśmy prezesa Strzelca Lider
Market Andrzeja Junga.
- Nie mogą potwierdzić tej
wiadomości. W środę zbierze się
zarząd i rada sponsorów, a jednym
z punktów, który mamy rozpatrzyć

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