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do zamknięcia

chcą spółki,
· wolą bezrobocie

ie

Początkowo planowano, że

Wschód słońca 6.55
Imieniny: Seweryna , Hadriany
Zachmurzenie umiarkowane
Sytuacja baryczna: Polska południowa znajduJe się pod wpływem
zatoki niżowej związanej z głębokim
niżem znad Wysp Brytyjskich. Od zachodu przemie zcza się strefa frontu
chłodnego, za którą napływa nieco
chłodniejsza

masa powietrza.

Prognoza pogody:

początkowo

(rano) będzie jeszcze pochmurno,
8 opady wystąpią głównie na wschodzie regionu . W ciągu dnia od zachodu stopniowa poprawa pogody - pojawią się przejaśnienia , a opady będą
zanikać. Temperatura maksymalna od
9 do 12 st. C. Wiatr już słabszy - na
ogół umiarkowany z południowego
wschodu, skręcający na południowy
zachód. Noc pogodna i bez opadów rano miejscami zamglenia, a nawet
lokałne mgły. Temperatura minimalna
od 3 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowanyyołudniowo-zachodni .

~ytuacja

biometeorologiczna:

niekorzystna, spowoduje u meteoropatów wydłużenie czasu reakcji, spadek koncentracji uwagi, nasilą się dolegliwości astmatyczne i reumatyczne.

KIELCE. Pracownicy lllewidowanych
Zakładów Naprawczych Spnętu
Medycznego nie chcą twonyć spółki
pracowniczeJ. Pójdą na bezrobocie.
O sprawie już pisaliśmy : Sejmik Województwa l października
postawił w stan likwidacji należą
ce do samorządu Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego.
Firma od kilku miesięcy przynosi spore straty i nie wygląda na
to, żeby sytuacja miała się poprawić . Sprzęt, jakim dysponuje, jest
zdekapitalizowany, a szpitale i
przychodnie coraz rzadziej korzystają z jej usług, poniewaź producenci sprzętu medycznego oferują
nie tylko nowe urządzenia, ale także długie gwarancje i wieloletni
serwis.

zakłady zostaną przejęte przez załogę, która stworzy spółkę pracow-

niczą (w zamian za udostępnienie
pomieszczeń i sprzętu przejąć
miała zobowiązania finansowe

starej firmy) . Spółka miała rozpocząć
działalność w styczniu 2001 r. Ale
nie rozpocznie.
- Przedstawiciele załogi poinformowali nas, że ostatecznie nie
chcą spółki - wyjawił wczoraj, na
posiedzeniu KOJl!isji Zdrowia sejmiku, Wojciech Zelezik, dyrektor
Departamentu Spraw Społecz
nych Urzędu Marszałkowskiego.
- 1\vorzeniem spółki bardziej zainteresowani byli pracownicy administracji niż bezpośredni wykonawcy usług. Jak się okazuje, ci
ostatni często już prowadzą działalność na własny rachunek.

Potrójny karambol

Zginął

kierowca

GRY LICZBOWE
Numerek

31 (3, 20, 22. 33)

106,5 FM

Od 11 .00 do 12.00 - Konkurs
"fuy Pytania" - do wygrania atrakcyjne nagrody - prowadzenie Magda
Marczew ka.
Zadzwoń do nas tel. (041)
362-22-00, 362-23-00
DO USŁYSZENIA NA : 98 00
i 106,5 FM
' ,

Wyrazy najgłębszego
współczucia z powodu śmierci

- Ta zmiana spowodowała, że
ostateczny termin likwidacji przedsiębiorstwa przesunął się o trzy
miesiące, na koniec marca 2001 r.
Po zakładach zostanie prawdopodobnie tylko skłep z częściami zamiennymi oraz obrót aparatami
słuchowymi, najbardziej dochodowa działalność ZNSM . Znajdzie tam pracę kilka osób, spośród
33 pracowników.
Radni pytali wczoraj, co stanie się z opuszczonym budynkiem
przedsiębiorstwa. - O tym zdecyduje sejmik, być może zostanie
o/Ydzierżawiony - stwierdził dyr.
Zelezik. Znajdująca się w budynku filia warszawskiej Centralnej
Biblioteki Lekarskiej zostanie
prawdopodobnie przeniesiona do
jednej z uczelnianych bibliotek.
IWONA SINKIEWICZ

Amfetamina
po zabójstwie

Radnego Sejmiku
Województwa
Mazowieckiego,
Sekretarza Powiatu
Zwoleńskiego
składają

Rodzinie i bliskim
Przewodniczący

..
;::

Rady Miejskiej
Zygmunt Jacek Nita
~ Prezydent Miasta Radomia
Adam Włodarczyk

Kanał zamurowali
cownicy Zakładu
gów i Kanalizacji.
lega z opłatami za
ków.
" Rekord" już w kwietnk
br. był winien ZWiK 27 tys
złotych. Zakład wypowiedzial
wtedy umowę na usługi.
w sierpniu spółka La~Il "<.lIa
Podpisano nową WIIIUW'C.
nie z którą już

miesięcznej Lal'''~lIJ'''''1

tach zakład
kować kanał

Termin zapłaty ""l pIn''',-I
10 tys. złotych minął 26
dziernika. Zarząd
ponaglenia nie rea
- Chciałem się "1\\)lIl'~KlIJWa[
Z prezesem spółki, ale
dla mnie czasu, więc
polecenie, by kanał
- mówi Kazimierz Sajtyna,
rownik ZWiK.
Nie udało nam się
raj skontaktować z
rzem Szczęsnym , prezesem
rządu "Rekordu". O
wie już natomiast Urząd Miasta. - Przeprowadzimy kontro
lę w zakładzie, która wyjaśni
co się dzieje z jego ściekami

. Jeżeli spółka zrezygnowała
kanalizacji, to musi mieć
gularnie opróżniąne szam
KIELCE. Kończy się proces
mówi Zdzisława Zołna ,
29-letniego Knysztola P. , oskarżone
wiedzialna w UM za
go ozabójstwo mieszkanki Skarżyska.
śro dowiska . Wiadomo
nak, że takie szambo
"fragedia wydarzyła się 8 paź działalności produ
dziernika 1999 roku. Oskarżony musiałoby mieć ogromn ą
przyszedł wówczas do mieszkania
jernność.
Katarzyny Cz. z zamiarem ogłusze
nia kobiety metalową rurką i zabrania jej pieniędzy. Wcześniej sta,
rał się u niej o pożyczkę. Krzysz- '
tof P. zadał swojej ofierze kilkanaście ciosów, w mieszkaniu znalazł
jedynie 200 złotych. Po zabójstwie
- jak twierdzi - próbował popełnić
samobójstwo poprzez zażycie ponad grama amfetaminy i popicie jej
alkoholem . Kiedy mu się nie udaWĄCHOCK. Wczoraj p6źnym
ło , zgłosił się do policji.
wieczorem pod kołami samoch~
Z wyjaśnień Krzysztofa P.
du osobowego w Węgrowie
wynikało , że w dniu zabójstwa
zginęła nieznana kobieta.
poszedł do znajomego i poprosił
. Leżała na jezdni i !nprn'fl. . .
go o pomoc w zakupie narkotyku .
Kolega przyniósł mu amfetaminę . ca samochodu nie zauważył
Wczoraj ten znajomy zeznał jed- Starachowiccy policjanci u
nak przed sądem , że nie pośredni lają tożsamość kob i
czył w sprzedaźy amfetaminy. Jego
Nie miała przy sobie .
zdaniem oskarżony kłamie .
dokumentów. Badają też,
Rozprawa został przerwana czego kobieta znalazła się
do 28 listopada, wówczas swoje jezdni. Dziś mają być
opinie przedstawią biegli psycho- wyniki dochodzenia.
(MAG)
log i psychiatra.

nieznanej

Roztrzaskany żuk na drodze nr 9
I:.ONIÓW. Trzy samochody wzięły
udział w karambolu, Jaki wydarzył si,
wczoraj w Łężku na drodze krajowej
nr 9. Zgln,ł 47-letn/ m,tczyzna.
Jadący z dużą szybkością kierowca stara nie mógł wyhamować
na śliskiej nawierzchni i uderzył

w tył żuka. Auto zostaJo zepchnię
te na lewy pas jezdni . Z naprzeciwka jechał drugi żuk . Samochody zderzyły się czołowo. Kierowcy żuków z ciężkimi obrażeniami
zostali odwiezieni do szpitala
w Thrnobrzegu. Jeden z nich zmarł.
Strażacy przez kilka godzin wycią
gali samochody z rowów.
(ber)

!-

głę?okim smutkiem i żalem zawiadamiamy,
ze dma 6XI.2000 r. przeżywszy lat 52, zmarł

Z wielkim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

JANA BEDNARCZYKA

JANA
BEDNARCZ\'KA

nie zapłaciła rachunków, więc
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
zamurował jej sanitarny kanal.

Smierć

MuHllotek

1,2,6.9,13,20,24.25,36.37,42,
52.53,58,59,60,62,70,73,78

~

JĘDRZEJÓW. Spółka " Rekord"

śp. JAN

BEDNARCzyI{

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
Sekretarz Powiatu Zwoleńskiego.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu
9.xI.2000 r., o godz. 12.30, w kościele w Jasieńcu Soleckim ,

Radnego Województwa Mazowieckiego,
który przez wiele lat pełnił poważne
funkcje samorządowe.
.Odszedł szanowany Kolega,
ceruony za fachowość i pracowitość.

Rodzinie i Przyjaciołom
składam

wyrazy

głębokiego współczucia

o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Włodzimierz Nieporęt

Rada Powiatu Zwoleńskiego , Starosta i Zarząd Powiatu
2m/kr
Zwoleńskiego oraz Pracownicy Starostwa

Przewodniczący
22l8/kr

2

Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
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atum nad

kielecką premierą

Według

" Króla Leara"

apad na aktora
Krzysztof Wieczorek został
wMiechowie. Kielecka
" Króla Leara ", w której
wystąpić, opóźni si,.
Do zdarzenia doszło 29 paź
roika. Aktor, mieszkający
stale w Warszawie, przyjechał
dnia do Miechowa, gdzie po. jego rodzice. O godz.
H"'<7<>'" do budki telefoniczpowiadomiQ rodzinę
o szczęśliwym dotarciu
- Poszkodowany
'ele pamięta z tego, co się
iej stało - powiedział ,, 8ło
nadkomisarz Marian Sokół
I.omlemly Powiatowej Policji w
- Zdołał jedynie za-

pamiętać, że kiedy dzwonił , do
budki podszedł potężnie zbudowany osobnik w dresie i zaczął
szarpać za drzwi. Co było dalej,
nie wiadomo, pan Wieczorek
ocknął się dopiero w domu . Wy-

jaśniamy tę sprawę.
Aktor trafił do miechowskiego szpitala. Doznał obrażeń głowy,
ma złamaną nogę. Leczenie potrwa
sześć tygodni. Wczoraj opuści! szpi-

tal i wróci! do domu w Warszawie.
Krzysztof Wieczorek przez
wiele lat występował na scenach
warszawskiego Teatru Dramatycznego i Teatru Narodowego. Po
przejściu na emeryturę, w 1995
roku, iwiązał się z Teatrem im. Że
romskiego. Grał tu m.in. Harpagona w " Skąpcu ", wystąpił w "Bałla-

raknie dla naj uboższych ?

ędzie
ięcej

coraz
biedy
większe

I woil~wój~mtrie świ,tokrzyskim

przybywa bezrobotnych
żyjących na granicy ubóstwa.

fundusze na zasiłki celowe i okresowe dla mieszkańców.
Wszystkie samorządy wykła
dają pieniądze na dożywianie dzieci i młodzieży - coraz więcej jest
uczniów, dla których zjedzona
w szkole zupa jest jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia .
Ponieważ przybywa lUdZi
w starszym wieku, w regionie gwał
townie wzrasta zapotrzebowanie
na usługi opiekuńcze . Dlatego powiaty chcą tworzyć specjalistyczne placówki opieki długotermino
wej i hospicyjnej.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Opatowie chce w przyszłym roku utworzyć Rodzinny
Dom Dziecka oraz zorganizować
Ośrodek Interwencji Kryzysowej .
Podobny powstanie w Busku Zdroju . Tamtejsze PCPR zamierza także oddać do użytku cztery mieszkania chronione na potrzeby osób
psychicznie chorych.
Nie wiadomo czy pieniędzy
na pomoc społeczną nie zabraknie.
Doświadczenia z tego roku nie są
najlepsze, np. w Ostrowcu nie wystarczyło środków na "wyprawienie" w samodzielne życie pełnolet
nich wychowanków Domów Dziecka ani na wsparcie osób opuszczających zakłady karne.
(sin)

PODZIĘKOWANIE
Panu Ordynatorowi dr. n . med. Jerzemu Krzewickiemu ,
jego zastępcy dr. n. med. Andrzejowi Zielińskiemu ,
. . lekarzom - Wiesławowi Sitnikowi, Henryce Goltz
I Pielęgniarkom Oddziału Chirurgicznego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Ordynatorowi
Oddziału Neurologicznego szpitala im. św. Łukasza
w Końskich dr. n. med. Waldemarowi Broli i lekarzom
neurologom z Kielc p. p. Annie Cebuli i Bożenie
Sobierajskiej za pomoc w ratowaniu życia
mojej ukochanej żony

HELENY ZOFll STRUG

Słowo Ludu

KRA J

Sawki

r-----------------------------------------,

dach i romansach ", "Becketcie",
"Weselu". W tym miesiącu w Kielcach miały się rozpocząć próby
do Szekspirowskiego "Króla Leara" z Wieczorkiem w tytułowej
roli, premierą planowano na począt
ku przyszłego roku. - Jesteśmy przygnębieni tym, co się stało - powiedział dyrektor P i-otJ\ Szczerski.
- Wierzę jednak mocno, że Krzysztof zagra Leara, tyle że próby i premiera przesuną się o sześć tygodni.
Nad kieleckim "Learem" cią
ży fatum. Dramat Szekspira z Wieczorkiem w roli głównej miał być
wystawiony już przed dwoma laty.
Choroba serca aktora uniemożli
wiła wtedy realizację tego przedstawienia.
GRZEGORZ KOZERA

StOWO
CZYTELNIKÓW

--:)I~

Wieczorne pustki
Pamiętam lata sześćdzie
siąte, kiedy to do późnych godzin
nocnych odbywały się różne im-

Nikt nas
nie zlikwiduje

prezy w kieleckim WDK. Podobnych placówek, klubów było
zresztą więcej. Wieczorami tęt
niły życiem, młodym oferowały
dobrą zabawę. Teraz tego nie

ma . Wieczorami w placówkach
kultury niewiele lub nic się
nie dzieje. Biedna młodzież!
Kielczanka .
(tam)
Na Iłlństwa uwagi i opinie czekamy pod telefonem nr. 344-48-16.

Wbił się

W autobus
Pnez kilka godZin utrudniolly był
wczoraj pnejazd pnez ul. Sandomierską wKielcach.
Stało się tak za sprawą wypadku, który wydarzył się tam późnym
popołudniem . Rozpędzony volkswagen golf uderzy w tył stojącego
na poboczu autobusu . - Kierowcę
samochodu zabrało pogotowie ratunkowe. Miał rozciętą głowę , skarżył się na duży ból nogi. Jest prawdopodobnie złamana - mówi kapitan Szymon Górski z Komendy
Miejskiej PSP w Kielcach, dowódca akcji ratunkowej .
(ber)

. ,

- Mijają dwa Jata od wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju .
Nie obawiamy się likwidacji województwa
świętokrzyskiego - mówi marszałek Józef
Szczepańczyk.

Prof. Jerzy Regulski, jeden
z ojców reformy administracyjnej
kraju, podtrzymuje tezę, że z ,,10gicznego punktu widzenia" powinniśmy mieć 10, góra 12 województw. Czy nie obawia się Pan
prób likwidacji województwa świę
tokrzyskiego?
Niektórzy ludzie bardzo
przywiązują się do swoich pomysłów... Nie widzę potrzeby wracania do nich . Ja uważam, że istnieniu naszego województwa nic
nie zagraża . Nikt, kto dziś chciał
by podjąć taką próbę, nie znajdzie
poparcia większości parlamentu.
Kiedy uchwalono nowy podział administracyjny kraju, rząd
zapowiadał, że przez dwa lata bę
dzie się bacznie przyglądać funk-

cjonowaniu nowych województw,
zwłaszcza tych, które powstały
wbrew woli rządzącej koalicji.
No i przyjrzał się . Otrzymałem właśnie dokument rządowy,

Prof. dr. BARTŁOMIEJOWI KOZERZE
wyrazy głębokiego żal u i współczucia
z powodu zgonu ukochanej

MAMY
składają
boIjk

Grzesiek i Jurek znajbliższymi

oceniający funkcjonowanie województw i ocena wypada pozytywnie .

Prof. Witold Kieżun twierże wprowadzenie powiatów
spowodowało jedynie wzrost bi udzi,

rokracji i kosztów.
- Przekazanie zadań z administracji rządowej do samorządu
wymagało zatrudnienia nowych
pracowników, bo powiaty dostały nowe zadania do wykonania.
Dziwi mnie natomiast, że administracja centralna nie tylko się
nie zmniejszyła , ale nawet rozrosła. Po dwóch latach doświadczeń
widać , że pomysł Polskiego
Stronnictwa Ludowego , by
nie tworzyć powiatów, nie Iikwidowac 49 województw, tylko dla
celów polityki regionalnej stworzyć związki województw, nie był
tak z ły.
Rozmawi ała

LIDIA ZAWISTOW8KA

Pani
ZDZISŁAWIE

DZIOPIE
sędziemu Sądu
Okręgowego w

Kielcach
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmierci

Panu Prezesowi

JANOWI WRONIE
wyrazy żalu i szczerego współczucia z powodu śmierci

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych serdeczne podziękowania składa
mąż z rodziną

I

MATKI
składa
348/mg

Kierownictwo Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek"

OJCA
składają

Prezes Sądu Okręgowego
w Kielcach, sędziowie
i pracownicy Sądów
2234/kr
okręgu kieleckiego
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Spór o tegoroczną podwyżkę płacy minimalnej

z
Więcej

na zdrowie

w, zoraj proC. Grzegorz Op la,
w kilka odzin po objęciu teki ministra
zdrowia, powiedział, że będzie zabiegalo zwięk zenie nakładów na ochronę zdrowia. ale zastrzegl, że w ramach
m żliwości budżetu. WedJug prof. Opali, możliwe je t zasilenie ochr ny zdrowia albo poprzez zwiększenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie
7,5 proc. przychodu ubezpieczonego)
o pół proc. (co wyniesie ok. 1,5 mld zł),
albo poprzez odpowiednie zwiększenie
budżetu mini tra zdrowia na realizowane programy i procedury.

~

kończy się

czas

Zamieszki w Betlejem
24-letni Palestyńczyk zginął
we wtorek z rąk izraelskich żołnierzy
pod za zamie zek w Betlejem na Zachodnim Brzegu Jordanu. To już co najmni j 177 ofiara trwających od ponad
pięciu tygodni tarć izra łsko-palestyńkich, naj krwaw zych od łat. (PAP)

- mówi ł rzecznik " S olidarn ości ".
Augustyniak zaznaczył , że postawienie postulatu podwyżki najn iższego wynagrodzenia w ramach sporu "S" z rządem ma poważny charakter, poni eważ "problem ten dotyczy poziomu życia
najbiedniejszych ludzi w Polsce".
- Rząd jest cały czas gotów
do rozmó w z " Solidarnością "
- tak rzecznik rządu Krzysztof Luft
skom entował wczoraj decyzję
prezydium Komisji Krajowej "S"
o wej ści u w spór z rządem . - To
wymaga ta kże gotowości z drugiej

Brylanty

Gore prowadzi
(Korespondencja
Według pierwszych, nieoficjalnych

jeszcze sondaży nowym lokatorem
B/ałego Domu będzie Al Gore.
Wczoraj o godzinie 23 czasu
polskiego kandydat demokratów
AJbert Gore mial zapewnione 262
głosy elektorskie a jego rywal
George W. Bu h - 243. Aby wygrać trzeba mieć ich co najmniej
270. W systemie wyborczym USA
o wygranej nie decydują tylko gło
sy wyborców, ale także elektorskie
- deputowanych i senatorów - przyznawane, jeśli kandydat wygra
w danym stanie. O wyniku wczoraj zych wyborów miały roz trzygnąć 33 mandaty Florydy. Jeszcze
w poniedziałek na wiecu Gore
zjednywał sobie mocny tamtejszy
d mokratyczny elektorat żydow
ski. a rzecz kandydata republikanów agitował wśród łatynosltich
wyborców gubernator Florydy Jeb
Bu h - brat pretendenta do prezydenckiego fotela .
W, dług analityków wczorajzy pojedynek był najbardziej wyrównanym od 1960 roku , kiedy
John F. Kennedy pokonał Richarda ixona niespełna 100 tys . glo-

ZYNARODOWY

Ę

k ł ad, ustaleń dotyczących płacy

minimalnej, która w najgorszym
razie powinna dzisiaj wyn osić ok.
883 z ł ote, a nie 7 00 z ł otyc h

Najostrzejsza walka od czasów Kennedy' ego

Polska w raporcie

iepowodzeni m zakończyły się
wczorajsze rozmowy związków zawodowych z zarządem południowokore
ań kiego koncernu Daewoo Motor.
Wierzyciele k ncernu dali Daewoo
jednak cza do środy rano na uregulowanie zaległych wierzytelności. Polskie
fabryki koncernu na razie będą pracowa ' normalnie.

domaganie się zdecydowanych
negocjacji , a także możliwość
wchodzenia przez związek w róż
nego rodzaju akcje protestacyjne
ze strajkami w ł ącznie - powiedział rzecznik prasowy "Solidarności" Kajus Augustynjak . Podkreśl ił jednocześnie, że ze strony
"S" nie n a l eży s i ę sp od ziewać
strajku generalnego.
- Rząd nie realizuje, na przy-

Związek domaga się od rzą
du korekty wskaźników wynagrodzeń za rok 2000 i podwyżki pła
cy minimalnej, a także korekty planowanych podwyżek na 2001 rok.
Decyzję o wejściu w spór z rzą
dem podjęł o obradujące wczoraj
w Gdańsku prezydium Komisji
Krajowej NSZZ "Solidarność".
- Ta decyzja oznacza zaostrzenie stanowiska związku,

ZE ŚWIATA

Daewoo

kontra

NSZZ " Solidarność" wszczęła
wczoraj spór z rządem .

.---- ~

Polska odzyska honor czolowego kandydata do Unii Europejskiej , gdy
Komisja Europejska opublikuje w ' rodę doroczne raporty o postępach kandydat . w w drodze do członko twa
w Unii - twi rdzą urzędnicy organu wykonawczego UE. Po kilku mie iącach
zm sowanej krytyki dotyczącej nieprzygot wania Pol ki, "kluczowy kandydat" zo tanie pochwalony za gwał
towne przyspie zenie dostosowań
prawnych. Utrzyma też medal we mi jce w wy ' igu kraj w Europy rodkowej, aby spełnić kryteria ekonomiczne członko twa.

"Solidarność"

.. ~oOO

~l.e,C«'
O

sów wyborców i równocześnie 84
elektorskimi.
W wyborach głosowalo wczoraj wielu Amerykanów polskiego
pochodzenia. asz korespondent
zapytał kilku znanych przedstawicieli Polonii na kogo i dlaczego
oddali głos. Oto jak odpowiadali.
Corky Siemaszko, dziennikarz "Daily News", Nowy Jork:
- Głosowalem na Ala Gore'a. Powodem jest moje przekonanie, że
lo lepszy kandydat dla Polski i zabezpieczenia jej interesów. To demokraci, a nie republikanie doprowadzili do członkostwa Polski w
NATO.
Andrzej Czeczot, artysta plastyk, Nowy Jork: - Razi mnie wszelki fundamentalizm i dostaje od niego wymiotów. Tak właśnie reaguję
na zamiłowanie Busha do kary
śmierci i jej taśmowego wykonywania w stanie, którym kieruje.
Choć wiele mógłbym także zarzucić demokratom, uważam ich za
znacznie mniej niebezpiecznych
dla Ameryki, niż republikanów. Z
tego też powodu opowiedziałem
się za Albertem Gorem .
WALDEMAR PIASECKI,
Nowy Jork

Brytvjska poliCja zapobiegła wczoraj kradzieży diamentów wystawionyci
w ośrodku milenijnym w Greenwich - na zdjęciu. Złodzieje zamierzali ukraśi
klejnoty wartości 350 mln funtów po sforsowaniu ściany buldożerem

Niemiec

ujęty

iemiecki przestępca seksualny Frank Schmoekel został
wczoraj zatrzymany w miejscowości Crostwitz blisko granicy
polskiej. Schmoekel skazany w
1993 r. na pięć i pół roku więzie
nia, podczas ucieczki rok później
zgwałcił 12-latkę. Karę zwiększo

no mu wówczas do 14 lat. (PAP)

laf'II
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Wczoraj przerwano operację poszukiwania i wydobywania zwłok maryna·
rzy z okrętu pOdwodnego " Kursk".
Poinformowała o tym ageil'
cja RIA-Nowosti, powoł ując
na rzecznika Floty P
Władimira Nawrockiego.
scy nurkowie pracujący od
dzieli w czwartym przedziale
tu nie posunęli się w jego
dalej niż o dwa metry.
.
Zgromadzone przez nurk
informacje mają pomóc specjak
stom ocenić możliwości i ~1'7·1'W ._
tować projekt
z dna Morza
się na lato 2001 roku.

Zmarła duńska
Wczoraj w wieku 90 lat zmarła
Ingrid, duńska Królowa Matka.

AJA KRAF

Od kilku dni
matki
ki - królowa Danii '''HIIO"f'rt'''~
księżniczka Anna
przebywającego na
I~ Grecji Konstantyna, i 1l<lr. _ ....
ruczka Benedikte.
Duńska monarchia jest
starsza w Europie. Jej 1"'H'7Cn'. '"
sięgają 950 roku. Obecna
stia Oldenburgów panuje
roku .
rającej

Na tym koncercie musisz się znaleźćl! l
Szczegóły wkrótce w "Słowie Ludu" i na antenie radia TAK

4

Koniec akcji
"Kursk"

Królowa Matka

I

DZIEN KONKURSOwY

ocalały

głosami

< N'JOY
>
.
EJlA KeK

strony, ale bez względu na to czy
trwa, czy nie trwa spór zbioroll'v
załatwiani e problemów może s~
odbywać tylko poprzez rozmowy
Według Lufta, rozmowy 2t
związkiem na temat korekty wskaź·
ników wynagrodzeń na bieżący role
powinny być połączone z rozmowami na temat wskaźników wyna.
grodzeń w roku 2001. Pytany
o komentarz do tego, że "Solidar·
ność" występuje przeciw własnemu
rządowi , powiedział , że "dziala
zgodnie z regułami typowymi
dla związku ".
(PAP)

własna)

30 listopada hala ul. Żytnia Kielce
specjalnie dla was zagrają i zatańczą

DUtA

rząd

..... ~ I :I
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z bliźniaczek, drugą skazano na śmierć

•

••

yCle la zycie

obydwie. Równocześnie ostrzegli
rodziców, iż choć po zabiegu Jodie będzie miała szansę na w miarę normalne życie, to dla Mary bę
dzie on wyrokiem śmierci.
Początkowo pochodzący

kQ1l1entuje dramat
. w której 8 sierpnia przyświat Mary i Jodie. Bliź
syjamskie zrośnięte dolnyczęściami brzuszków miały tyljedno serce i wspólne płuca
~aH!ząc:e do Jodie. Słabsza Mary,
był nie do końca wy-

z Malty rodzice bli źniaczek
nie chcieli zgodzić się na operację. 1Wierdzili, że jako praktykujący katolicy, nie mają prawa odbiera ć życia żadnemu ze swoich
dzieci. Zgodnie z ich wolą obydwie
siostry żyłyby do czasu, do kiedy
wystarczałaby im wspólne organy

~~""""''''Y, żyła wyłącznie dzięki

wewnętrzne.

Cały świat

siostry. W pierwszym typo urodzeniu dziewczystwierdzili, że jeśli nie
się ich operacyjnie, umrą

Sprzeciwili się temu jednak
opiekujący się bliźniaczkami lekarze ze szpitala Najświętszej Marii
Panny w Manchesterze. W imie-

eszkańcy Stąp orkowa

niu mającej szansę na przeżycie
Jodie odwołali się do sądu o wydanie zgody na operację. Sprawę
rozstrzygnięto dopiero 22 września. Sąd drugiej instancji odrzucił apelację rodziców i wydał zgodę na rozdzielenia Jodie i Mary.
O zaniechanie operacji walczyła również brytyjska organizacja obrońców życia poczętego
Pro-Life Alliance.Ich wniosek też
przepadł w sądzie.
W poniedziałek kilkunastoosobowy zespół lekarzy rozdzielił
dziewczynki. Zgodnie z przewidywaniami Mary nie przeżyła trwającej 20 godzin operacji. Stan drugiej z bliźniaczek - Jodie jest "krytyczny, ale stabilny".
Nazwisko, miejsce zamieszkania i pozostałe dane rodziców
dziewczynek do dziś są nieznane.
Nawet imiona Jodie i Mary nie są
prawdziwe - bliźniaczkom nadały
je media. Wszystko po to, by dziecko, które przeżyło , w przyszłości
nie było obwiniane o śmierć słab
szego.
Jednak w poniedziałek prytyjskie gazety doniosły, że rodzice
za 150 tysięcy funtów (około 215
tys. dolarów) zgodzili się udzielić
wywiadu prywatnej telewizji ITV
Pieniądze pokryją koszty dalszego leczenia Jodie. Jeśli przeżyje ona
następne dwa tygodnie, to czeka
ją kilkanaście operacji odtwarzania części poszczególnych organów wewnętrznych. Lekarze wykorzystają w nich tkanki zmarłej
Mary.
Opr. ANNA NIEDZIELSKA
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Maria Szyszkowska, profesor filozofii:
- Jestem przekonana, że wartość życia człowieka, który jest już
na świecie, ma tak fundamentalne znaczenie, że za wszelką cenę należy
je ratować. Sąd brytyjski podjął bardzo trafną decyzję, nakazując rozdzielenie syjamskich bliźniaczek wbrew woli rod~iców. Prognoza , że
dziecko może być niepelnosprawne przez całe życie jest niepokojąca,
ale zapewnienie mu opieki należy do obowiązków rodziców.
(elza)
Ksiądz Zbigniew Wójcik, salezjanin:
- To sytuacja, w której każdy wybór można nazwać złym . Bo jeśli po
operacji może przeżyć jedno dziecko, to powinno mieć szansę. Z drugiej strony są jednak pytania: czy można chro nić jedno życie kosztem
drugiego? Czy dopuszczać do operacji, czy też stanąć na stanowisku:
niech się stanie, co się ma stać. Ja osobiście myślę , że o życie trzeba
walczyć. Choć w tym przypadku nawet podejmowanie decyzji jest dramatem.
(br)

Andrzej Malarewicz, wojewódzki konsultant do spraw ginekologii
i położnictwa w województwie świętokrzyskim:
- Moim zdaniem, jeżełi istnieje chociaż minimalna szansa uratowania życia, to trzeba się tej szansy chwytać. I choć od początku było
wiadomo, że jedna z sióstr nie przeżyje, to uważam, że lekarze brytyjscy
podjęli słuszną decyzję. Przecież wiadomo było, że zaniechanie zabiegu, to wyrok na dwie siostry. Uważam, że należało podjąć maksymalne
ryzyko. A nawet, gdyby druga z bliźniaczek też umarła, to zrobiono
wszystko, by mogla żyć.
January Lewandowski, były lekarz wojewódzki, ginekolog ze Skarżyska:

- Dyskutowaliśmy na ten temat w szpitału i przyznam, że nie znaleź
odpowiedzi. To była naprawdę dramatyczna decyzja i ja nie wiem,
jak bym się zachował w podobnej sytuacji. Myślę jednak, że w tym
konkretnym przypadku, kiedy oba noworodki miały wspólny krwiobieg i taki typ zrośnięcia, że jedna z sióstr miała naj prawdopodobniej
niedotleniony mózg i była - to się tak nieładnie w medycynie nazywa pasożytem drugiej z dziewczynek, warto było podjąć ryzyko. Jeżeli nawet ktoś powie, że to wyrok na jedno życie, to niech pamięta, że zaniechanie operacji byłoby wyrokiem na dwa życia.
liśmy

Włodzimierz Gajewski, psychiatra, zastępca szefa Świętokrzyskiej
Izby Lekarskiej:
- Jeżeli chodzi O samą operację, to nie mam wątpliwości: to było
ratowanie życia i zabieg był konieczny. Rozumiem i popieram lekarzy,
którzy się go podjęli . Natomiast mam wątpliwości innego typu: czy w to
wszystko powinien wtrącać się sąd? Dla mnie jednak święta byłaby
wola rodziców, to oni powinni podjąć decyzję i powinna być ona uszanowana.
(bas)

od ,lat czekają na telefon

ie ma takiego numeru
się narazić telekomunikacji,

cicho - mówi o innych
stal,orkow~:kjej~O SpołeczV ___ " _ L

Telefonizacji Zbigniew

-Interweniowałem, gdzie się
ko dało i za to TP SA mnie uka- dodaje. Dom Zbigniewa
"QJ:,I\!I!I!O przy ul. Piłsudskiego ,
Stąporkowa , stoi zale~ kilkadziesiąt metrów od cenalt telefo nicznej . Wcześniej
b~~ynku mieścił się posterunek
ICJ I, potem siedzibę miał tu
. Obie instytucje miały teleZbigniew Chajski na telefon
od blisko czterech lat.

kurz Z aparatu
. Społeczny Komitet Telefonizałożyli przed czterema laty
domów przy ul. Pił
Cichej i Rzecznej . Ich
w promieniu trzystu
centrali.
W marcu 1997 roku założyli
w banku, wyrobili piecząt
Potem sporządzili dokumentaprzyłączeń, opracowali mapy
uzyskali pozwolenia na bu..- Sami przekopaliśmy rowy,
ISmy kable, słupki telefoniczStu dzienki , ułożyliśmy to
tko w rowach, zrobiliśmy
i nic. Zapłaciliśmy za to
10 tysięcy złotych . I cała ta
zdała się psu na budę - uwa-

ża Zbigniew Chajski. Według niego, członkowie SKT interweniowali wTP SA w Stąporkowie, Koń
skich i Kielcach. - Ale telefony
wciąż były głuche . W tym c7Ałsie
telekomunikacja podłączała aparaty w okolicznych wsiach i samym
Stąporkowie .1Ylko nam nie mogli
- mówi członek komitetu. Zastrzega, by nie ujawniać jego nazwiska,
bo "jeszcze ci w telekomunikacji
się na mnie zawezmą" . -. Obiecywali kolejne terminy. Zadnego
nie dotrzymali - mówi rozżalony
Chajski, wycierając kurz z aparatu . - Potem ich eksperci stwierdzili, że linie krzyżują się z instalacją
gazową . Założyliśmy otulinę na kable, ale i to nie pomogło - opowiada.

Cicho, sza
Wreszcie na początku stycznia bieżącego roku telekomunikacja podłączyła telefony. Jednak
działają one tylko w jedną stronę.
Można dzwonić do mieszkańców
domów przy ul. Pilsudskiego, ale
właściciele aparatów nie mogą się
z nikim połączyć. Zrezygnowany
Zbigniew Chajski opowiedział
o tym dziennikarzowi "Słowa
Ludu".
Grzegorz Polak przedstawiciel TP SĄ, tłumaczył , że członko
wie komitetu nie przedstawili odpowiedniej dokumentacji. Tomasz
Kopciaj, jego przełożony z Koń
skich, nie ukrywał zdziwienia fak-

że telefony działają w jedną
stronę . Tłumaczył , że dopóki telekomunikacja nie przejmie całej

tern,

inwestycji, aparaty w ogóle nie
powinny być podlączone .
Wkrótce po publikacji telefony zamilkły na dobre. Potem ponownie je włączono . Pominięto
tyłko telefon Chajskiego. - Ukarali
mnie, bo sprowadziłem na nich gazetę - uważa Chajski .
Pozostali członkowie SKT
nie chcą z rozmawiać z prasą.
- Kompletujemy dokumentację.
Nie chcemy nowej awantury z telekomunikacją - ucina rozmowę
Jarosław Zarzycki, przewodniczą
cy SKT. - Są zadowoleni z tego, co
mają . Nie płacą abonamentów, a
do nich zawsze można zadzwonić .
Więc lepiej siedzieć cicho - komentuje Zbigniew Chajski.

Komitetowa

nieudolność

Tomasz Kszysztoporsló , kierownik biura obsługi klienta TP
SA z Końskich , przekonuje, że od
dwóch miesięcy nikt z komitetu się
z nim nie kontaktowal . - Czekamy
aż przedstawią tzw. dokumentację
powykonawczą, potwierdzenia
odbioru technicznego. Jeśli inwestycję zatwierdzi nasza komisja,
natychmiast podłączymy telefony.
Przecież zależy nam na nowych
abonentach - twierdzi.
Jednak nie potrafi wyjaśnić,
dlaczego przed odbiorem technicznym telefony działają w jedną stro-

Zbigniew Ch aj ski na teJefon czeka od blisko czterech lat
nę . - To chyba decyzja poprzedniego szefa rejonu . Takie rozwiązania
są dopuszczalne - tłumaczy.
Jarosław tuka ik, rzecznik
TP SA w Kielcach: - Jeśli przewodniczący komitetu , jak to obiecał, przedstawi dokumentację w
ciągu miesiąca, do końca roku
podłączymy telefony. Dopóki tego
nie zrobi , nie możemy przejąć sieci wybudowanej społecznie.
Rzecznik uspokaja, że telefony
próbnie podłączone w jedną stro-

LUDU 8 LISTOPADA 2000 NR 260

nę , odłączono po tym , jak ktoś
próbował zamawiać rozmowy
przez centralę . To obciążałoby

rachunek firmy. Na to nie mogliśmy sobie pozwolić - tłumaczy.
- Później przywróciliśmy telefony tylko tym, którzy aktY\l.rnie
uczestniczą w pracach komitetu .
Nie ma mowy o żadnej złośliwo
ści. Z tymi osobami musimy być
przecież w kontakcie - uspokaja
rzecznik Łukasik .
MARCIN MIGAŁA
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Kolejka
n· leszczęscla po rentę

Małżeństwo rozd~elone dziesiątkami I~ome:ów

Tyle

Anna porusza się na wózku, Adam
jest po wylewie i operacji serca.
Oboje sporo lat spędzili w domach
pomocy spOłecznej.
Thraz bezskutecznie szukają
dla siebie mieszkania. Anna pochodzi z jednej z podkieleckich wsi.
Unieruchomiona jest od dziecka.
Ma uszkodzony kręgosłup, porażenie obu nóg i ręki . Była już dorosła, gdy dostała wózek inwalidzki, który pozwolił jej pierwszy raz
samodzielnie wyjść poza cztery
ściany mieszkania.
Wkrótce potem zdecydowała się opuścić rodzinny dom i przeniosła się do jednego z domów
pomocy społecznej . - Dla niepeł
nosprawnych wieś to nie jest
miejsce do życia. Człowiek na
wózku jest odizolowany od świa
ta - twierdzi. - W domu nie miałam warunków, żeby chociaż

domu zaczęła się psuć - twierdzi.
Według Anny pogorszyła się też
opieka lekarska, a jedzenie było tak
marne, że za resztę pieniędzy, jakie
pozostawały im z opłacenia domu,
musieli kupować żywność i sami gotować . -Pozatymdompomocyspołecznej to nie jest miejsce do życia
dla młodych ludzi - dodaje Anna.

przez rodzinę na wsi, on wyjechał do siostry w Starachowicach.
Ani w jednym, ani w drugim miejscu nie mogą być razem. - Brat
bardzo mi pomaga, ale w tym domu
mieszkają już trzy rodziny i dla
nas nie ma miejsca. Poza tym
ze względu na wysokie schody nawet nie mogę wyjść na dwór.

- W końcu zrezygnowaliśmy z opieki

D~~~ zaczęły się problemy. Po- Małżeństwo na odległość

czątkowo sądzili, że uda im się
wynająć jakieś mieszkanie w Kiel-

I

cach

u

b

choćby

samodzielny

W ciągu ostatnich 7 miesięcy
z mężem widziała się tylko dwa
razy. Brat zawiózł ją do Starachowic . - Nie mogę tam bywać
ze względu na siostrę Adama
- mówi cicho. - Dużo pije i staje
się agresywna. Wiele razy groziła
i mnie, i mężowi. Wyzywała nas od
kalek. Nie, nie możemy tam zostać- twierdzi stanowczo.
Anna boi się
o męża. - Adam ma
sparaliżowaną jedną
stronę ciała, trzeba

próbować samodzielności.
Poza tym usłyszałam w radiu , że przy domach pomocy powstają zakłady,

mu pomóc nawet
przy obieraniu
ziemniaków. Musi
.><
systematycznie
~ brać leki naserco(!)
ci we. Gdy mieszka,f my razem, świet
nie się uzupełnia
my - twierdzi
Anna. Z tygodnia
na tydzień jest
coraz bardziej

w których inwalidzi
mogą wypracować
rentę . Dlatego się
zdecydowałam .

Adama pow domu
pomocy. Po operacji serca i przebytym wyłewie również był podopiecznym
DPS . Jest inwalidą l gru py.
- Ma sparaliżo
waną całą praznała już

przerażona.

-

wą część ciała ,
ale ązięki Bogu

przynajmniej
on porusza się
o własnych siłach - mówi
Anna.

Dwie zdrowe
ręce

-

fuy lata temu zdecydowali się
pobrać . Ktoś może spytać "po co
łączyć dwa nieszczęścia"? Ale oni
czuli, że razem będzie im łatwiej ,
że razem mają przynajmniej dwie
zdrowe ręce .
Dostali wspólny pokój z ła
zienką w jednym z domów pomocy
społecznej . Anna nie chce mówić
w którym, żeby nie zaogniać sytuacji. - Na początku warunki były
dobre, tylko stopniowo atmosfera
między dyrekcją a mieszkańcami

pokój . - Mamy 1400 zł
wspóLnego dochodu , to nie jest
dużo , ale jakoś byśmy sobie poradzili
wierzy
Anna .
- Chcieliśmy znaleźć jakikolwiek
kąt , żeby tylko było gdzie spać
i przygotować jedzenie. Co z tego,
skoro nikt nie chce wynająć mieszkania inwalidom - mówi ze łzami
w oczach.
Dzięki pomocy brata zjeździ
ła wiele mieszkań . - Ale właści c ie
le jak tylko zobaczyli, że jestem
na wózku , od razu zaczynali krę
cić: a to, że już wynajęte albo, że
już komuś obiecali.. .
W efekcie od kwietnia tego
roku Anna i Adam mieszkają osobno . Ona została przygarnięta

móc nawet przy
zakupach ...
Oboje tracą
już nadzieję. Lokum szukali wszę
dzie. Usłyszeli: jedyne wyjście kupić mieszkanie .
Ale żeby kupić,
trzeba mieć pienią
dze . A oni ich nie
mają. -Jestem bezradna, nie wiem już do
których drzwi mam pukać - mówi
otwarcie. Jest rozżalona . - Dlaczego ja nie mam szans na normalne
życie?

IWONA SINKIEWICZ
Jeśli ktoś mógłby pomóc naszym bohaterom w znalezieniu (wynajęciu) jakiegoś mieszkania - prosimy o telefoniczny kontakt z redakcją, pod numerem 36-36-153.

PS. Na prośbę bohaterów ich
imiona zostały zmienione.

śliiłroLudu TEATR KWADRAT W~
·Mi:MIot·(j
lIa'lp·""

Agencja Artystyczna "Scenie"
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Jak zasypie

śniegiem, to trzeba mu będzie po-

Radzimy jakie dokumenty należy
zgromadzić, by uzyskać orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności.
Przepisy dotyczące orzecznictwa zmieniają się dość często.
Dziś chcieliśmy poradzić Czytelnikom, jak należy postępować, by
uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

- Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zajmują się dziećmi powyżej 16 roku
życia.

- Aby ubiegać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności
należy zgromadzić odpowiednie
dokumenty. Pierwszym z nich jest
wniosek, wypełniany przez osobę
zainteresowaną, opiekuna prawnego lub pracownika socjalnego, drugim - zaświadczenie wypełnione
przez lekarza. Ale uwaga! Lekarz z
gabinetu prywatnego musi mieć
podpisaną umowę z Kasą Chorych.
Te dwa dokumenty muszą być zło
żone na oryginalnych drukach, które można dostać w każdej siedzibie zespołu ds. orzekania o niepeł
nosprawności - wyjaśniła Ewa Bartosik, podczas spotkania z człon
kami Swiętokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Dzieci i Mło
dzieży Chorych na Cukrzycę.
Tnecim, najważniejszym jest
starannie opracowana dokumentacja medyczna, która ma świad
czyć o przebiegu leczenia. Podstawą do orzeczenia stopnia niepeł
nosprawności jest dokładna historia choroby, jej przebieg, rokowania. Bardzo istotny jest czas rozpoczęcia choroby. Przy kwalifikacji stopnia niepełnosprawności
ważne jest zaznaczenie czy choroba powstała przed 16 rokiem ży-

cia. Dokumentacja medyczna może
dostarczona w kserokopii.
Funkcjonują obecnie trzJ
stopnie niepełnosprawn ości
znaczny (odpowiednik dawn~
I grupy inwalidzkiej), umiarkowany (dawna II grupa) i lekki (daw.
na III grupa). Ze stopniami wią~
się ulgi i uprawnienia. Osobom,
których orzeczono znaczny

być

pień niepełnosprawności,

guje dodatek .
komunikacyjne, ulgi IJUI~dlrWW~
Pacjentom z orzeczonym u
kowanym stopniem niep
sprawności zasilek
przysługuje

ba rozpoczęła się
niem 16 roku życia. Osoby, ze
niem lekkim mogą liczyć na
komunikacyjne, ale każdy
indywidualnie potwierd z ić
nich prawo. Ani zespoły ds.
kania o niepełnosprawności,
ośrodki pomocy społecznej
dysponują zbiorczym UU1\UlIIW
tem o przysługujących ulgach.
Wszyscy ci, którzy chcą
ubiegać o przyznanie
pełnosprawności muszą

jeszcze z jedną niedc)l!.cldno śc iI
Ze względu na dużą
oczekiwania na wydanie
nia wynosi trzy miesiące. I nie
możliwości przyspieszenia
terminu. Thkwięcosoby, które
skorzystać z turnusu rehabil
nego lub ubiegają
sprzętu powinny ,,,,,au,,,menty ze stosownym "nrn"",Pn7~
niem. Podobnie w ....... " ... <.rl
prawo do
świ
kończy. Nie
do ostatniej chwili - n ..",,,,cj'r7Pi1'.
Ewa Bartosik.
MAŁGORZATA

Adresy i telefony powiatowych zespołów ds. orze'Kama
o niepełnosprawności.
Kielce - miasto, ul. Zamenhofa 4, teJ. 362-46-67 ; powiat, al
IX Wieków Kielc 3, budynek C-l, pokój 334, tel. 342-17-86. Busko
Zdrój, ul. Mickiewicza 15 , tel. 378-30-51. Jędrzejów, ul. Armil Kra,
jowej 11, tel. 368-12-31. Końskie , ul. Gimnazjalna 41 B.
tel. 372-87- 47. Opatów, Staszów, Sandomierz; siedziba OpatóW.
ul. Sienkiewicza 30, tel. 868-29-55. Ostrowiec Sw. , uJ. nżecka 37,
tel. 247-66-10 w 17. Pińczów, ul. 1 Maja 10, tel. 357-20-76. Skarży'
sko-Kam., ul. Szpitalna 1, tel. 253-14-43 wew. 320. Starachowice,
ul. Radomska 70, tel. 274-53-81, wew. 215. Włoszczowa, ul. Wi·
śniowa 10 tel. 394-49-65.
Radom (dla powiatu grodzkiego) Miejski Ośrodek Pomocy S~
łecznej, ul. Limanowskiego, tel. 360-94-75; (dla powiatu ziemskiego) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. DomagaIskiego 7.
tel. 36-55-801. lipsko, Starostwo Powiatowe, Rynek, tel. 37-81-151.
prosić o połączenie z Zespołem. Białobrzegi, Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Spacerowa 10, tel 13-27-50.

KONCERT JESIENI

Pasjans na dwóch

MAMY 5 LATEK/II

~~szaJąBk.m;'OA? ~

PHILIP KING
ZNANI AKTORZY Z SERIALU:

Andrzej 9ikorowski i Grzegorz Turnau

ZŁOTOPOLSCVIKLAN

90LO I

w DUECIE

W KIELCACH I
Wystąpią m.in.:

11 listopada 2000, godz. 18

Tomasz Stocking r

hala widowiskowo-sportowa, ul. Żytnia 1

Ewa Ziętek
Marek Siudym
Magdalena Stużyńska

Paweł

Wawrzecki
Maciej Kujawski
Jerzy Turek
Lucyna Malec
Andrzej Grabarczyk
~

ORGANIZATOR
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TWOJA

GAZETA

CODZIENNA

II

PEU GEOT

RITA MOTORS
Klelu, Oomau.ow.kI 52

o.ttowłec Św. Kllhl.kJ.go 358

29 wr..:eśnia otrzymali Państwo kartę konkursową naszej
nowej loterii " Jesienna Szansa". Do 1 O listopada 2000 r.
" Słowo Ludu" będzie codziennie publikować kupony
z liczbami, które należy zakreślić na swojej karcie.
W przypadku gdy zostaną zakreślone wszystkie liczby
w diagramie odpowiadaj ącym danej kategorii nagród,
właściciel takiej karty wygrywa odpowiednią nagrodę.

WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY:
• zgłoszen i e wygranej (osobiście lub telefonicznie)
w B iurze Konkursu
- Kielce, ul. Wesoła 47/49., tel. (041) 36--36-223)
do godz. 16 drugiego dnia,
(jeżel i ten dz i e ń wypad a w n i edz i elę lub w święto
- do następnego dnia roboczego)
• zgromadzenie wszystkich kuponów, które były
opubl ikowan e w gazecie "SL"
do dnia wygrania nagrody.
• kartę konkursową, n a którą padła wygrana
zatrzymuje organ izator loterii.

stok w Górach Świętokrzyskich
- zapowiada.
Jedną z atrakcji b ędzie
karczma w ogrom nym d omu
w stylu góralskim, która powstanie u stóp zbocza.
- Z kominkiem i prawdziwym wiejskim jedzeniem. Będzie
przygotowywane tak, aby każdy
klient mógł obejrzeć co je i jak to
było robione . Podejrzałem ten
system w Alpach austriackich
i bardzo mi się spodobał - deklaruje A. Przygodo.
Niestety, w tym roku nie naśnieży stoku przy pomocy armatek. - Człowiek, z którym prowadziłem rozmowy na ten temat nie

aj tańszy sprzęt jest na giełdzie zrzeszenia "Start" przy ul. Zamw Kielcach. Wśród ponad stu par nart z wiązaniami: dziecięce
zł, dla dorosłych od 40 do ponad 1000 zł (jednak większość
.100-120 zł). Buty średnio po 100-120 zł. Kijki 15- 30 zł.
bIegowe z wiązaniami 50 zł. Deski snowbowardowe: 100-150
wiązań) lub 250-500 zł (związaniami). Niezłej klasy używany
'.UIIIOlneZo,n jednoczęściowy można tu kupić za 150 zl.
(kk)

dotrzymał słowa. W przyszłym
roku solidniej się zabezpieczę
- mówi. Mimo wszystko nie spodziewa się, aby na jego stoku zabrakł o śniegu. - To stok północ
no-zachodni. Zjazd przebiega w
dolinie. Jeśli śnieg spadnie to bę
dzie leżał i nie wywieje go stąd
wiatr i nie stopi słońce. Obserwowałem to przez kilka lat. Obiecuję, że do końcowej stacji nie trzeba się będzie odpychać kijkami
- zapewnia.
Chce w przyszłym roku wybudować zjazd długi na dwa kilometry i postawić kolejną wiejską karczmę . Spodziewa się wielu gości z Radomia, a nawet Warszawy, którzy będą mogli przenocować w hotelu " Przedwiośnie " .
Stok znajduje się dokładnie naprzeciwko hotelu .
Do zimy przygotowuje się
również Wojciech Kwapień ,
wspólwłaściciel wyciągów na Telegrafie w Kielcach i w Ameliówce.
- W Amełiówce wyprofilowaliśmy stok. Jest teraz bardzo rodzinny. Każdy może na nim jeź
dzić od 3 do 100 l~t . Wcześniej
było to niemożłiwe. Sniegu nie zabraknie, bo działają armatki
- mówi.
Na Telegrafie została przesunięta górna stacja, a teren pod wyciągiem wkrótce zostanie wyłożo
ny igiełitem. - Stok w tym 'roku
będziemy naśnieżać. SprowadziLiśmy w tym celu szwedzką armatkę - zapowiada właściciel Andrzej
Sobczyk.
Duże zmiany zaskoczą narciarzy, którzy pojadą do Krajna .
- Nasz stok zmienił się
nie do poznania. Zamontowaliśmy drugi wyciąg, zasialiśmy trawę, no i wreszcie mamy oświetle
nie. Atrakcją dla naszych gości bę
dzie poduszkowiec i skuter śnież
ny, które będzie można wypoży
czyć zamiast sanek - mówi Grzegorz Górecki, właściciel wyciągu..
BEATA RYN

BIURO KONKURSU
Kielce, ul. Wesoła 47/49
III piętro, pok. 305
od poniedziałku do piątku w godz. 9-16
tel. (041) 36-36-223

Upominek wygrała
Zofia Kaszuba z Radomia
KUPON KONKURSOWY
WYTNU! ZACHOWAJ!

DZIEŃ 34.
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Jesienna pora sprzyja modernizacji oświetlenia w mieszkaniu

Od muszli do halogenu
Dawniej wystarczyły pochodnie, dziś
r6żnorodność lamp mote przyprawić
ozawr6t głowy. Umiejętnie dobierając punkty świetlne, oświetlimy
mieszkanie ładnie I funkcjonalnie.
Przed zakupem lamp powinniśmy się zastanowić, które obszary wnętrz mają być jasne, a które
zacienione, co chcielibyśmy wydobyć z mroku, a co ukryć. Ważne
jest też , aby dobrać lampy do celów, jakim mają slużyć i do stylu

porni eszczenja.
Instalując światło ogólne - ży
randole wielopunktowe czy wszelkiego rodzaju lampy sufitowe rozpraszające światło - oświetlimy całe
w.nętrze. Jakie światło nie powinno razić, nie może być więc za silne. Jeżeli lubimy cieplą barwę świa
tła, możemy tu wykorzystać wprowadzone niedawno do sprzedaży
żarówki o pastelowym zabarwieniu : brzoskwiniowe, pistacjowe czy
w kolorze wanilii.
Coraz popularniejsze stają się

także żarówki energooszczędne.

W radomskich i kieleckich sklepach można je kupić w promocji
już za kilkanaście złotych. Th trzeba jednak pamiętać, że barwa świa
tła takich żarówek jest zimna i
przypomina światło lampy neonowej. Dlatego warto ją, zmiękczyć"
na przykład mlecznym kloszem.
Sklepy oferują całe komplety
lamp utrzymane w jednym stylu .
Abażur trzyramienny mosiężny

o ozdobnej stylistyce i mlecznym
kloszu w markecie budowlanym
dostaniemy za 430 zł. Jaki sam abażur pięcioramienny, to już wydatek rzędu 780 zł.
Światło funkcjtlOalne kierujemy na wybrane miejsca, w których najczęściej wykonujemy konkretne czynności: czytamy, pracujemy. Lampy takie mają zazwyczaj
nieprzezroczyste klosze, a moc
żarówek powinna być ściśle dopasowana do funkcji.
Wybór lampy nad stół (w jadalni lub w kącie jadalnym urzą
dzonym w kuchni) zależy od stylu
cał.ego pomieszczenia. Lampę powinniśmy zawiesić na takiej wysokości, aby dobrze oświetlała
blat, nie raziła w oczy, a siedzące
n,aprzeciwko siebie osoby mogły
się widzieć . Nad stołem często
wiesza się lampy o nieprzezroczystych lub bardzo ciemnych kloszach - wtedy całe wnętrze ginie
w mroku, a oświetlony jest tylko
blat stołu . Można zastosować też
klosze przezroczyste, o barwie
białej lub kremowej, przepuszczające rozproszone światło. Wygodne są lampy z płynną regulacją wysokości, zawieszone na lince z rozciąganym kablem. W radomskich
sklepach znajdziemy lampy stolowe już w cenie od 130 do 650 zło
tych.
W kuchni nadal modne jest
oświetlenie halogenowe, zainstalowane na ozdobnej listwie nad górnymj szafkami. Lampki takie dają

ostre światło. Pamiętajmy jednąk,
aby zamontować dodatkowe
oświetlenje tuż pod górnymi szafkami. Pozwoli to na dobre oświe
tlenie blatów roboczych, co będzie
wygodnjejsze przy pracach kuchennych.
Swiatło nastrojowe i dekoracyjne jest jednym z ważniejszych
elementów tworzących klimat

OKNA I DRZWI
Z PCV
Profil Thyssen, Rehau

Ifonfaral sc

Zakład

Stolarki Budowlanej
Kielce. ul. Ściegiennego 262,

~

tel. (41) 368-77-70

~

PRODUCENT
Radom ul. Mireckiego 10
łelJfax (048) 362-53-04
OFERUJEMY
• atrakcyjne ceny
• gwarancję jakości
• ciepłą szybę
• mikrowentylacja w standardzie

Poszukujemy
~
odbiorców hurtowych ~

KOTŁY

VIESSMANN
BUDERUS
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS,

_.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _.. _..,
lUdom, uj. Starowolska 1Ia,
tel (048) 384-70-{)1

1941rns

Małymi

lampkami ustawionymi na stoliku
czy osobnymi kinkietami oświetli
my wybrane fragmenty pomieszczeń czy dekoracyjne przedmioty:
bukiety suszonych kwiatów, obrazy, kolekcję staroci. Takie lampy
można kupić już za 100 - 200 zło
tych, w zależności od rodzaju materiału, z jakiego są wykonane.

Najtańsze są małe lampki
50:.. 100 złotych.
W pokoju dziennym
jest ustawić przy kanapie
lu, na którym chętnie
aby poczytać, lampę po(j l o~:o~
Lampa taka pozwoli nam
kameralny nastrój do
z przyjaciółmi.
MAŁGORZATA

Siporex~ rodmJe
z dostawą i VAT
od 4,00 zł.
IBusko-Zdrój,

jutro
"Słowo dobrze
a wnim,

j

artykułów

tel. (0-41) 378-13-01,
\.. tel. kom. 090635894.

Już

ceny podstawowych

~

BLACHY
DACHOWE
w

BORSA

~

ciąg/ej sprzedaży

:Q

I:J ile] i!j teX3!l·,:m

ATRAKCY1NE CENY

MIKROKLIMAT sc

i charakter mieszkania.

Raty, transport, doradztwo tech.
IZOBUD, tel. 345-59-85
Kielce , ul. Skrzetlewska 4

Biuro

Sprzedaż)'

i Informacji

- Radom. Rajce Si!laehceki 141.
tcl./fax 31H 4330.36233 27,
tel. kom. 0502 039 315

BUDOTEX S.C.

KIELCE, ul. SKRZETLEWSKA 4, tel. 366-26-98
1H"l fDOAA

ISO 9001

OFERUJE:

,. OKNA DREWNIANE
,. JEDNORAMOWE, ZESPOLONE K = 1,1
,. DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNI::.___
Produkowane PRZEZ LIDERA
NA RYNKU POLSKIM
ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ
STOLBUD S.A. WŁOSZeZOWA
PROMOCJA DO KOŃCA LISTOPADA
10% UPUSTU OD CENY FABRYCZNEJ

t._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _~.

Kielce uL Ściegiennego 257. tel. (041 ) 362 05 70
lUdom ul. Paska 9, leI. (048) 381 3520
BUJko Zdrój ul. Kośc iuszki 48, lel.(04I ) 37 82
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... 1 Innych osIedlach

że problemy
ałegoosiedla
przed klatkami, tarasując ruch
przechodniom.
- W przyszłym roku nowy
parking na 40 miejsc powstanie
przy ulicy Połowniaka 2 oraz na
osiem samochodów przy ul. Meissnera 12 - mówi Włodzimierz Siwiec, kierownik administracji osiedla.
Mieszkańców osiedla zastanawia też skarpa przy ciągu pieszo- jezdnym przy ulicy Meissnera.
- Jest nie wykończona. Przydałyby się jakieś schody albo zjazd

Zwykłe chuligaństwo

ze skarpy - mówi mieszkaniec osiedla, który zgłosił się na dyżur redakcyjny.
- O wykończeniu skarpy myślimy, ale jeszcze nie zapadła decyzja, co będzie tu zrobione - informuje Włodzimierz Siwiec.
- Zastanawiamy się, jak ją zagospodarować - potwierdza Jadwi-

Nie mieszkam na osiedlu Ślichowice,
ale miałam okazję wielokrotnie
zetknąć się z problemami, które
denerwują mieszkańców.

Jednym z nich jest rosnące zaze strony chuliganów.
Od wakacji szczególnie upodoba-

grożenie

gaBed.ła.

Osiedle Pod Dalnią składa się
z zaledwie 24 budynków mieszkalnych, w których jest 57 klatek i 724
mieszkania.
(Olek)

",..,....---",=r~

Były

drzewa,

są

Bez pozwolenia wzięli piłę, siekier,
i ścięli dwa drzewa przy ruchliwej
ulicy Krasickiego w Kielcach.
Kilka pni sterczących na wysokość dwóch metrów szpeci okolicę bloku przy ul. Przyborowskiego 4. Drzewa wycięte zostały od

Przy ulicy Meissnera 24 oraz
dwa parkingi strzeżone.
. jest jednak na nich stanowza mało. Przy ul. Połowniaka
kierowcy zostawiają swoje auta
są

Skarpy jeszcze nie zagospodarowano

iebezpieczne

Westernowe
śmietniki

rzejście
- Najpie~ wnioskowaliśmy o

ulicy Szajnowicza nie będzie
sygnalizacji świetlnej.

_

Do Szkoły Podstawowej
34 uczęszczają nie tylko dzieci
.• "U m' ale także z osiedli ŚlichoI i II. Niektóre z nich pokoprawie dwa kilometry i muprzez ruchHwą i rue" ""on ___ ul. Szajnowicza. Jest
~prawdzie ustawiony znak
Iczenia prędkości , ale nieosób go przestrzega.

ułożenie na jezdni tzw. progów
spowalniających , ale okazało się,
że na tej drodze jest to nie.możliwe
- tłumaczy prezes spółdzielni Marek Bobiński .- Ponieważ droga jest
miejska, wystąpiliśmy do miasta z
propozycją wprowadzenia sygnalizacji świetlnej w miejscu, gdzie
dzieci przechodzą z jednej strony
na drugą. Niestety, otrzymaliśmy
odpowiedź, że w Kielcach jest dużo
ważniejszych niebezpiecznyc~

punktów.

(bas)

li sobie plac, taki osiedlowy skwerek przy uj . Kaznowskiego. W niedzielę wieczorem zabawiali się wybijaniem szyb na klatkach schodowych w pobliskich blokach. Konieczne są tutaj systematyczne wizyty poHcyjnych patroli.
Maria L., nazwisko do wiadomości redakcji.

strony ruchliwej ulicy Krasickiego. Kilka dni temu dwóch mieszkańców bloku ścięło piłą dwie
wierzby.
- Te drzewa miały ze 30 lat,
ścięcie ich to nieodwracalna szkoda. Potrzeba wielu lat, by znów odrosły. Za s łanialy okna przed ulicznym kurzem i hałasem . Rano śpie
wały tu ptaki. Teraz z okna widać
sterczące kikuty pni - żali się Irena
D . (nazwisko do wiadomości redakcji) , mieszkanka bloku.
Pani Irena była świadkiem
wycinania drzew. Krzyczała z okna.
Samozwańczy ogrodnik nie reagował na żale sąsiadki, zapewniając,
że drzewa puszczą młode pędy, a na

pnie

szczycie pni urośnie liściasty pióropusz.
Winowajcy nie żałują swego
czynu. Wedlug nich, działali z pożytkiem dla drzew, które na wiosnę
wypuszczą młode pędy. Nawet myśl
o finansowych konsekwencjach czynu nie zniechęciła ich.
- Postanowiliśmy to zrobić
z sąsiadem po bilansie strat i zysków.
Po wichurze pod balkonami było
pełno zrzuconych gałęzi. Nikt nie
wystawił nam mandatu. Nawet gdyby, to nie mógłby być większy niż
50 złotych , więc byłbym gotowy
ponieść taką karę - mówi Tomasz P.
(nazwisko do wiadomości- redakcji) , który ściął drzewa. 1\vierdzi,
że przyciął drzewa, by wyglądały
jak klasyczne polskie wierzby: niskie, z pi6ropuszem młodych gałę
zi. Na miejsce przycinania drzew
wezwana została policja, która spisała nazwiska winowajców.
- Mówili , że "prawdopodobnie" sprawę przekażą dzielnicowe(Olek)
mu - tłumaczy Tomasz P.

Uśmiech na twarzy przywołuje widok
kilku śmietników przy ulicy Meissnera
- rodem z Dzikiego Zachodu!

Naprzeciwko bloku numer
18 trzy duże pojemniki na śmieci
stoją za drewnianym, westernowym ogrodzeniem. 1Ylnią ścianę
śmietnika stanowi murek z białej
cegły. Kilkaset metrów dalej mieszczą się kolejne śmietniki -żeby
z nich skorzystać, trzeba ręką odepchnąć drewniane, wahadłowe
drzwi - jak z westernowego baru !
Pomysłodawcom osiedlowych zsypów należą się brawa za pomysło
wość i humor.
(Olek)

PRASOWY
---JD ŚWI~TOICRZYSICI

"Polonez" zaprasza
Od 2 do 4 złotych kosztuje godzina
zajęt w osiedlowym Klubie "Polonez".
- Dzieci i młodzież , których
rodziców nie stać na opłaty, a chciałyby spędz ić czas inaczej niż stojąc godz inami przed blokiem, również zapraszamy - zachęca Ewa
Kraska , ki e rowni czka klubu .
- Chciel ibyś my zrobi ć też coś dla
m łodzieży. Du żo mło dych ludzi
nie ma co z sobą zrobić - nie s tać
ich na chodzenie do kawiarni czy
do kina, a w dom u z różnych po-

wodów nie chcą przebywać popołudniami. Chcieliby mieć miejsce,
w którym mogliby posiedzieć, posłuchać muzyki .
Klub ma w swojej ofercie sporo ciekawych propozycji. Oprócz
różnych kursów i lektoratów moż
na tu m .in. uczestniczyć w ćwicze
niach rebirthingu , tai-chi czy hatha-jogi.
W listopadzie ma rozpocząć
siętu seminarium " Oczyszczanie
wzorców rodzinnych", które poprowadzi specjalistka z Londynu
Diana Roberts.
(ross)

TEATR. . . . _ STEFANA ~EROMSKlEGO
VII KI ELCACH

Q8GANIZATORZY

SlowoLudu

11 listopada
TO~ "KIELCE"
INFORMACJA i ZAPISY
- AUTOMOBILKLUB KIELECKI,
uj. Słowackiego16, tel. 361-99-20

PATRONAT

Zaprasza na spektakl

"WIECZÓR Z WYZWOLENIEM
WYSPIANSKIEGO"

STANISŁAWA

reżyseria Piotr Szczerski, 11 listopada godz. 19.00

"OPOWIEŚCI BRACI GRIMM"
cenariusz i reżyseria Knysztof GaJos, 12 listopada o godz. 18-00
64/sVir
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Wkrótce
•
w Zeromskim
spotkanie

Nowe boiska, urządzenia do ćwiczeń, tor saneczkowy

Ulepszony Stad-on
Las miejski na Stadionie ma być
miejscem wypoczynku i zdrowej
rekreacji.
W zachodniej części lasu miejskiego, nieopodal jednostki wojskowej, powstaje ścieżka zdrowia.
W odległości kilkudziesięciu metrów ustawione są urządzenia pof!1ocne w porannej gimnastyce.
Cwiczyć można na nowych drabinkach, plotkach czy równoważniach.
W ziemię wkopane są paliki do slalomu i samochodowe opony. Największą atrakcją będzie uchwyt linowy - można nim przejechać ponad dwadzieścia metrów. - W pobliżu boiska do pilki nożnej zrobimy też trzy dodatkowe - zapowiada
Zbigniew Maj, kierownik Zakładu
Robót Drogowych RPZ.
Na Stadionie będzie też boisko do siatkówki plażowej, ogrodzone betonowym obrzeżem i wysypane piaskiem. Powstanie także
tradycyjne boisko do piłki ręcznej
i koszykówki.
Miasto wyda na te prace około 40 tysięcy zł .

Urządzenia

do ćwiczeń ustawiono już na leśnych alejkach
- Zagospodarowanie lasu teren - mówi Czesław Gruszewski,
miejskiego zależy od inwestorów. dyrektor Wydziału Gospodarki
Miasto nie powinno wykładać na Komunalnej i Infrastruktury Techten cel dużej sumy, ale znaleźć go- nicznej UM. W przyszłości na Staspodarza, który zainwestowałby w dionie ma również powstać ścian-

Ułatwienia

Festiwal
Organowy
Kielce 2000

dla

Owa kolejne podjazdy dla niepełno
sprawnych zbudowano w Kielcach.

ka do wspinaczki. Wykorzysta się
do tego istniejącą, zniszczoną
skocznię, na której szczycie ma
być taras widokowy.
Do istniejącej trasy narciarskiej i wyciągu ma być dodatkowo
wykonana tzw. wanna do snowboardu, tor saneczkowy i trasa do
górskiej jazdy rowerowej. Las
miejski mają przecinać atrakcyjne ścieżki spacerowe. Pomiędzy
ulicami Szczepaniaka, Kusociń
skiego i a\. Na Stadion poszerzony ma zostać dawny tor do jazdy
konnej , gdzie będzie można jeź
dzić na kucach i koniach.
Z lasem miejskim graniczy
teren basenu .. Leśnego" i budynku byłego przedszkola, którego
nowym właścicielem jest Ryszard
Binkowski.
- Chcę udostępnić w tym miejscu bilard, kręgielnię, place zabaw
dla dzieci, saunę, siłownię i restaurację - mówi Binkowski. Właści
ciel chciałby otworzyć lokal 1
czerwca 2001 roku i rozpocząć
działalność festynem z okazji Dnia
Dziecka.
(Olek)

niepełnosprawnych
ne w budżecie na ten rok. Podjazdy sfinansowało miasto. Dzięku-

jemy za
Sowa.

tę

pomoc - mówi Anna
(ber)

- Szczególnie cieszę z tego, któ-

Dom Środowisk Twórczych
- pałacyk T. Zielińskiego zaprasza
kielczan do bazyliki katedralne;
na Xl Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowe; i Sakralne;
- Kielce 2000.
11.XI. koncertował będzie
CMr Uniwersytetu im. tetana
Wyszyńskiego w Warszawie,
12Xl. z recitalem organowym
wystąpi Michael Gailit z Wiednia, a 13 Xl Ennio Cominetti z
Rzymu.
19 listopada odbędzie się recital Jerzego Rosińskiego .
Wszystkie koncerty o godzinie 19.

(m)

ry powstał przy pałacyku Zielińskie

go. Nareszcie niepełnosprawni bez
skrępowania będą mogli uczestniczyć w koncertach i wystawach, które
się tu odbywają. Czekaliśmy na to
od dawna - mówi Anna Sowa, czło
nek Zarządu Kieleckiej Rady Osób

pokoleń
Od 17 do 19/istopada 2000 r. z
jubileuszu 275-lecia szkoły
się okolic!nościowe Spotkanie
Pokoleń leromszczaków.
Spotkanie rozpocznie

się

piątek, 17 listopada, Dniem
na Szkoły. Programy
grzygotują uczniowie I

Zeromskiego. W szkole
czynna recepcja dla uc:zestnilaf,
spotkania, a od godz. 14
można odebrać w szkole
ły pamiątkowe Spotkania
leń.

W sobotę będzie
członków S
romszczacy" z byłym i
gronem pedagogicznym,
się spotkania w klasach, a o
11 odsłonięta zostanie tablica
święcona pani prof. Karolinie
jawskiej.
O godz. 17 w Muzeum
dowym będzie otwarta
prac naszego kolegi
ka", światowej sławy grafika
la Olbińskiego.
Wieczorem, po koncercie
Wojewódzkim Domu Kultury,
dzie bankiet dla uczestników
tkania Pokoleń.
W niedzielę, 19 łl:>l.U!-,"Ua, '
godz. 11 msz.a św. W Kn<:~II': l e
wezwaniem Swiętej
czy Spotkanie Pokoleń
czaków.
Każdy, kto chce j
uczestniczyć w Spotkaniu
leń, może wpłać kwotę 195
konto stowarzyszenia. Kto
mieć tylko pamiątki ze
w tym księgę pamią~ową i
Rafała Olbińskiego, może '

za 120 złotych. Samo
two w bankiecie kosztuje 100
tych .
Organizator
proszą koleżanki i 1T"I"onUl
cych jeszcze uczestniczyć w
tkaniu o kontakt. Nu
telefonów : (0-41) 345
(0-41) 368-22-85 , po
21 0605 559-188, 0603

Niepełnosprawnych.

Drugi prowadzi do Wyższej
przy ul. Olszewskiego w Kielcach.
- Gdyby nie wiceprezydent
Marek Piotrowicz nie mielibyśmy
tych podjazdów w tym roku. Podobne inwestycje finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a
te podjazdy nie były uwzględnioSzkoły Ubezpieczeń

PROMOCJA TYSIĄCLECIA tylko do 30 listopada
Zadzwoń pod numer: O 801 333 000*
n ..

•

• instalacja -

0,99

zł

• abonament za .2

miesiące

-
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ocny patrol
listopada na ulicach
nocny patrol Straży
Dwóch umundurowanych
r~nll"u'" kontroluje codziennie
od godziny 22 do 6.
samochodem.
to się- sprawdzi i okaże
_' _~o •• n"

będziemy prowadzić

patrole na terenie Kielc
mówi Andrzej Wąsikowski, rzeczik prasowy Straży Miejskiej.
W poniedziałek o godzinie
.30 patrol nocny zatrzymał męż
który skradł portfel nieź wemu przy ulicy Zytniej ,
stacji benzynowej. Strażnicy
)rze:KCl,~ClIJ' złodzieja i poszkodoIII Komisariatu Policji
(Olek)

m
windzie
Myśleli, że winda w drugiej
stanęła w płomieniach. Naf""h ...... ;~,<;

wezwano straż pożarną.
nie znaleźli jednak źródła
'Ii, natomiast, że jakiś
=1'JWllll~ wrzuSił do szybu windy
dymną. Swieca szybko się
a strażacy po przewietrzebloku przekazali go ad ministra. - Niestety, dosyć często jeździ
do podobnych przypadków
mówią strażacy.
(ber)

esienne
lony
to już listopad, truskawki na
targu spnedawano po
złotych za kilogram.

E

L

c

SlowoLudu
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Podatki na Herbach - opinie Czytelników

NOTATNIK

Dla kogo
to wygodne?
Za niecałe dwa tygodnie I Unąd
Skarbowy pneniesie się z centrum
Kielc na ul. Wr6blą na Herbach.
- Czy je'st sens przenosić
z centrum na peryferie miasta i dla kogo ma to być wygodne,
tylko dla urzędników? - pytali
wczoraj nasi Czytelnicy.
Dzwoniący zwracali też uwagę na to, że teraz obydwa urzędy
skarbowe, I i II, znajdą się z dala
od centrum miasta.
- Co z tego, że nowa siedziba
urzędu przy ul. Wróblej będzie
miała podjazd dla inwalidów, skoro znajdzie się aż na Herbach i z
daleka od autobusowych linii?
- pytala jedna z Czytelniczek. - Czy
nie można zostawić w centrum
choćby małego punktu Urzędu
Skarbowego, w którym składali
byśmy PIT-y? - pytał inny kielczanin. Z tymi pytaniami zwróciliśmy
się do Hanny Łączki , wicenaczelnika I Urzędu Skarbowego.
- Zmiana siedziby urzędu
uwzględnia interes tak nasz, jak i
naszych interesantów - mówi Hanna Łączka. - Ludziom łatwiej bę
dzie teraz załatwić swoje sprawy
w urzędzie, a my zyskamy wreszcie godziwe warunki pracy. Chcę
przypomnieć, że co roku przybywa podatników, więc zwiększa się
również liczba etatów w Urzędzie
Skarbowym. W siedzibie przy ul.
Wesołej część urzędników pracowała w pomieszczeniach piwnicznych, za co musieliśmy płacić dodatek za pracę w uciążliwych wa-

• Zarząd kieleckiego odStowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza 8 listopada o godz. 16 do sali kinowej Muzeum Narodowego
przy Rynku na spotkanie z
Barbarą Adamską nt. Galerii
Dąmbskich w Muzeum Okrę
gowym w Rzeszowie.

działu

• Klub Kwadransowych
Grubasów "Superata" zaprasza w czwartek o godzinie 18
do Szkoły Podstawowej numer 19 przy ulicy Targowej na
gimnastykę kondycyjno-odchudzającą dla pań, a od godziny 19 dla panów.
Na pierwszej sekcji mę
skiej klubu trening poprowadzi Roman Nakonieczny. Serdecznie zapraszamy. Bliższe
informacje pod telefonem

UL. ŁÓDZKA

urząd

I Urząd Skarbowy
ul. Wróbla 17

34-22-668.
• Requięm Wolfganga
Amadeusza Mozarta, poświę
cone pamięci poległych za niepodległość ojczyzny w 82 rocznicę odzyskania niepodległo
ści - w piątek o godz. 19 w
klasztorze Ojców Pallotynów
na Karczówce. Wystąpią orkiestra i chór Filharmonii
Świętokrzyskiej, pod dyrekcją Zbigniewa GoncerzewiCZ8. Zaproszenia do odbioru
w siedzibie "Gazety Wyborczej" i w kasie filharmonii, pl.
Moniuszki 3.
runkach, a także w garażach prze- rym można byłoby składać PIT-y,
robionych na pomieszczenia biu- skoro zeznania podatkowe można
rowe - mówi wiceszefowa urzędu . wysyłać pocztą , nie uiszczając za
lWierdzi również, że przez całe lata to żadnych opłat - mówi Hanna
funkcjonowania przy ul. Wesołej Łączka .
To czy w budynku przy ul.
nie zdarzyło się, aby zawitał tam
niepelnosprawny. Jednak, gdyby Wesołej , do którego wprowadzi się
Izba Skarbowa, będzie można dozdarzyło się tak w nowej siedzibie, to nawet toalety są dostosowa- • stać druki PIT-ów i uzyskać porane do potrzeb ludzi poruszających dy w kwestii ich wypełniania, zdaniem pani wiceprezes, pokaże ży
się na wózkach.
- Nie widzę sensu otwierania cie.
(lenar)
punktu w centrum miasta, w któ-

lł;p/p,./ti'In

Oprócz typowo jesiennego
kieleckiej wsi - białej rzepy,
też było kupić na bazarze
11'-'\oIt:IlIClllU . rydze, a nawet zdrowe
Takiej jesieni, jak
.
na targu, naj starsi ludzie
le pamiętają.
.. Na kieleckim targu więcej jest
JeSienią wiejskich serków, mai śmietany. Największym powocieszą się jednak suszo.
prawdziwki w cenie 25 złotych
10 dkg suszonych kapeluszy.
(m)

Będzie

kolejny bank

o autobus
"Młodzi Demokraci" rozpoczynają
akcję zbierania podpis6w pod

apelem do dyrekcji MZK f Zanądu
Miasta o utwonenle linii nocnej.

TO MNIE
DENERWWE
Konieczne jest ZlJinstalowonie sygnalizacji świetlnej
POzwalające; na swobodny
wyjaul samochodów z cmentarza na Cedzynie na ulicę
Sa~domierską, głównie chodzr o skręcających W lewo. W
okresie Swięta Zmarłych ruchem kierujq policjanci, ale
w każdy inny dzień, kiedy na
~11!. skrzyżowaniu nie ma poli.cJl, coraz trudniej włqczyć
Się do ruchu. Wiem, że w przyszłości planuje się ;akid inne
~zwiqZlJnia, ale tutaj potrzedziałania doratnego. 1}ImCZasowy sygnalizator ponwże,
Zwłaszcza że na budowę
dd.zw.upasmowe; jezdni przyjle sporo pocukać.

SŁowO

Apelują

Wkrótce będzie tu bank
Oddział Fortis Bank Polska SA

powstaje przy ul. Mickiewicza
wKielcach.
Zacznie dzialać już w poło
wie listopada. Będzie miał swoją
siedzibę w kamienicy przy ul. Mickiewicza, w której jeszcze niedawno mieścił się sklep meblowy.
- Otwieramy oddział banku w Kielcach, bo jak wynika z naszych badań, w tym mieście będzie to inwestycja bardzo rentowna. Mamy
już kłientów z Kielc. Chcemy być
teraz bliżej nich - mówi Waldemar
Leszczyński, rzecznik prasowy
Fortis Bank SA.

W banku będzie zatrudnionych dziesięć osób, które będą pracowały na dwie zmiany. W dni powszednie od godz . 8 do 19, a w
soboty od 8 do 12. - Z naszej oferty korzystają głównie przedsię
biorstwa i kłienci indywidualni. Z
myślą o nich uruchomiliśmy system bankowości internetowej o
nazwie PL@net. Dzięki niemu
klienci nie muszą z każdą sprawą
przychodzić do banku , a kontaktują się z nami przy pomocy komputera - mówi W Leszczyński .
Uroczyste otwarcie banku
w mikołajki .
(ber)

odbędzie się

Zbieranie podpisów rozpocznie się dziś w szkołach ponadgimnazjalnych oraz na wyższych
uczelniach . Podpisy można też
składać w Biurze Unii Wolności w
Kielcach , ul. Sienkiewicza 43/4.
Propozycja trasy linii nocnej
jest następująca :
pętla na 9s. Barwinek - ul. Tarnowska - ul. Zródłowa - ul. Manifestu Lipcowego - ul. Krasickiego
- ul. Orkana - ul. Klonowa - ul.
Okrzei - ul. Czarnowska - ul. Żela
zna (dworzec PKP - PKS) - ul.
Grunwaldzka - pętla na os. Slichowice.
Ewentualne uwagi w stosunku do tej propozycji kierować
moina do Biura Unii Wolności , tel.

(041) 344-87-23 .
(m)

Nasz telefon
36-36-207
Masz sprawę- zadzwoń. Reporterzy działu miejskiego zajmą się s rawami Czytelników.
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• Klub KSM "Słonecz
ko" przy ul. Romualda 3 zaprasza na otwarte spotkania
czwartkowe. 9.xI o godz. 17
o akcji "Burza" na Kielecczyź
nie będzie mówił Andrzej Janowski.
• Rada Uczelniana SaJ)tudenckiego Politechniki Swiętokrzyskiej zaprasza na "Dyskoteki żakow
skie" - w czwartek, 9 listopada, na stolówkę politechniki i
we wtorek, 14 ljstopada, do
Klubu .. Pod Krechą". Informacje i wejściówki : tel.
34-24-124, godz. 8 - 15.
morządu

• Muzeum Narodowe w
Kielcach zaprasza na kolejne
spotkanie z cyklu "Niedziela
w muzeum". 12 listopada o
godz. 12 w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego
mgr Jan Główka będzie mówił o kieleckich tradycjach
niepodległościo ....'Ych.
• Klub "Uroczysko", ul.
Warszawska 155, prowadzi
zapisy na zajęcia pn. "Tańce
etniczne w kręgu" (m.in. greckie, izraelskie, celtyckie) .
Pierwsze spotkanie 8 listopada O godz. 18.30. Informacje i
zapisy w klubie, w godz. 1020, tel. 331-10-74.
• Oddział Świętokrzy
ski PITK w Kielcach ogłasza
zapisy na kurs przewodnika
terenowego po województwie
świętokrzyskim. Informacje i
zapisy w biurze PTTK, ul.
Zamkowa 4, tel. 344-59-14,
344-77-43.
• Klub "Miniatura" proponuje wszystkim chętnym
wyjazd do Teatru Wielkiego w
Łodzi na musical "Błękitny
zamek" - 14 listopada. Informacje i zapisy w klubie, ul.
Spółdzielcza 5, tel. 368-05-30,
w godz. 8 - 20.

\

Środa, 8 listopada

tv4
06.00 Kawa czy berbata? 07.30
Telezakupy 07.45 Owoce mIlości
(318) - serial 08.15 Krakowskie
PrudmieścJe 27 08.25 Giełda
08.30 Wiadomości 08.45 Moje
miasteczko (5f2ó): Loteria imona - serial 09_15 Jedyneczka - dla
dzieci 09.45 Bajeczki Jedyneczki
10.00 Thjemnicza kobieta (84) telenowela 10.50 Po pro~-tu paragraf 11.10 Na haczyku; 'frOC mag. 11.25 Thjemnice armii 12.00
Wiadomości 12.10 Agrobizne
12.20 Kontrasty 12..25 Samo życie
12.45 lOan (391) - telen.O.l0 Usta przeboj6w 13.35 Do celu - leleturniej13.45 U w6d._: W OJopinowskim kurorcie - felielon 14.00
Do celu 14.10 Katalog zabytków:
Kolbaa 14.15 \\)'prawy z Azymutem (S): Na szkolne stresy poI my lessy, czyli Wyżyna LubeJka - pr. edukac. 14.35 Do celu
14.40Wmdy-llfts (6)-kursjęzyka
angielskiego
15 15.00 Wiadomości
15.10 Czas na komputer - magazyn
15.30 zerokie lory - pub lic.
16.00 Kwadrat - magazyn
16.30 Moda na sukces (1246) telenowela, USA 1992,
wyk. Ron Moss, Suasn
F1annery, Hunter Tylo
Ridge f1lÓwiżonie, że wie o
miloki Brooke. 1Wierdzi,
że M ma 10 macunia dla
ich zwiqzJal. Taylor jest
szczęśliwa. Mik wpUSZCZIJ
Shei/ę do IaboratoromL
17.00 Teleexpre
17.20 GoŚĆjedynki
17.35 Klan (392) - telenowela,
Pol ka 2000
18.05 Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
18.30 Rower Blażeja - magazyn
dla mlodzieży
19.00 Wieczorynka: Pippi (9) seńal animowany
19.30 Wiadomości, Sport i Progoozapogody
20 20.00 Okrucby życia: Samotny
ojciec - film obycz., USĄ
rei. Michael Switzer
Melanie, po nocy spędzonej
z Jasonem, zachodzi w ciqż;. Bogaty chiopak nie ma
zamiaru lWp.aćSŹf. fb ur0dzeniu dziecka dziewczyna
zalamuje ~ wie, że sama
nie podola obowiqzkonL
Zastawia dziecko na progu
domu Jasona.
21.40 Kto zamieszka w Białym
Domu - program public.
22.10 Kronika kryminalna
22.35 Monitor Wtadomoścl
23.00 Sportowy Oesz
23.10 Gorąco polecam: Bagdad
Cafe - komedia obycz.,
Niemcy/USA 1987, reż.
Percy AcIIon, wyk. Marianne Siigebrecht, Jack
Palance, cm Pounder
00.55 ~a nadzwyczajna program historyczny
01.20 Widzjalam - reponaż
01.45 Hl toria Pol kiego Radla
(S) - serial dok.
02.00 Zakończenie programu

07.30 Dziennik krajowy 07.50
tudio urody 08.00 Program lokalny 08.30 Co ludzie powiedzą?
(8) - serial komediowy, Wielka
Brytania 1994, rei.: Harold Snoad, wyst.: Patricia Routledge,
Qive Swift, Judy Cornwell,
Geoffrey Hughes, Shirley Stelfox, Josephine Tewson, Davi.d
Griffin i inni
Hiacynia siara się o glówną rolę
ki amalorskim przedstawieniu
opery. Staje się przez lo jeszcu
bardziej niezno§na, ale mąż Richard cierpliwie znosi /wIejne
dziwactwo żony. Róża postanawia upewnit się, czy jej no~
przyjaciel darzy ją prawdzi~m i
szczerym uczuciem. 9.00 'fransmisja z obrad Sejmu.
15.00 Sukces (15) - serial obyczajowy, Polska 2000,
rei. Andrzej Kostenko,
wyk. Dorota Deląg, Piotr
Machalica
15.30 Tele Milenium - teleturniej
16.00 Panorama
16.l0 A życie kolem się tocxy
(10) - serial obyczajowy,
USA 1999, rei. Daniel
Anias, wyk. Jennifer Love Hewitt, Jennifer Garner Gina Ravera
17.00 W cleniu Kremla - program publicystyczny
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dw6jkomania
18.55 Jeden z dziesięciu - te.leturniej
19.30 Koncerty brandenburskie Jana Sebastia.na Ba-

cba
19.55 Magaz;yn Ekspresu Repocterów
20.55 Dw6jkomania
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21..25 Prognoza pogody
21.30 Auto - magazyn
21.55 śmiesznośt - film kostiumowy, Francja 1996, rei.
Patrice Leconte, wyk.
Olarles Berling, Jean Rechefort, Rumy Ardant, Albert Delpy (98 min)
23.40 Pies w Białym Domu film dok~ USA 2000
O psach - pupilach, które
rezydowały

ki

Białym

Domu, w Waszyngtonie.
00.30

Najwyższy

wymiar kary
(3m - serial komediowy,

USA 1998, reż. Barry
Sonnenfeld, wyk. Beau
Bńdges, Liz Vassey, Sam
Robards, Kiersten Warren (44 min)
01.15 Europej ki przt!gląd pił
karski
01.40 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie 07.00
(21) - serial animowany 07.25 Babnan (14) - serial
animowany, USA 07.50 Polityczne graffiti - program publicystyczny 08.00 Skrzydla (4S) - serial komediowy, USA 08.30 Berkules (99) - serial fantastyczny,
USA 1996, wyk. Kevin Sorbo,
Anlhony Quinn 09.30 Zbuntowany Aniol (117) - telenowela,
Argentyna 10.30 FioreJla (66) serial obyczajowy, Peru 11.30
Roseanne (117) - serial komediowy, USA 12.00 Jej cały .Mat
(22) - serial komediowy, USA
12.30 Idź na całość - teleturniej
13.30 Rodzina zastępcza (49) serial komediowy, Polska 1998,
rei. Michal Kwieciński, wyk. Gabriela Kownacka, Piotr Pronczewski, Maryla Rodowicz, Monika Mrozowska 14.00 Sekrety
rodzinne - pr. rozrywkowy 14.30
Gospodarz - teleturniej
15.00 Pokemon (29) - serial
animowany
15.30 Informacje
15.50 Fundacja Polsat
1555 Z glową w chmurach
(124) - serial obyczajowy,
Brazylia 2000, rei. Denis
Ouvalho/Jose Luiz ViUamarin, wyk. Marco Nanni, Debora Bloch
16.45 Legendy kung-fu (20) serial sensacyjny, USA
1992-96, reż. Michael
Sloaoe, wyk. David Carradine, Chris Potter
17.45 Fiorella (67) - serial, Peru
2000, wyk. Angie Cepeda,
Salvador DeI Solar, Arnaldo Andre, Maria Clistina Lozada
18.35 Kurier 1V
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.OS Zbuntowany Anioł (118)
- telenowela, Argentyna
1999, reż. Heman Abrahamsohn (50 min)
20.00 świat według Kiepskich
(57) - serial komediowy,
Polska, rei. Oki! Khamidov, wyk. Andrzej Grabowski, Marzena Sztuka,
Bartek Zukowski
7ypowq polsJcq rodzin~
oglqdamy w krzywym
zwierciadle niczym w gabinecie osobłiwości.
20.40 Piłka nożna: Liga MiWilkołaczek

strzów

21.30 Losowanie LOITO j
Szczęśliwego Numerka
22.35 Telewizyjne Biuro Śled
cze - mag. kryminalny
23.00 In!ormacje j bimes informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Polityc:me graffiti
23.30 Graczykowie (36) - serial
komediowy, Polska
23.55 Piłka DOŻoa: Liga Mitrz6w - skróty
00.55 Kurier 1V
01.15 Kojak (53) - serial krym~
USA 1973-78, wyk. TeDy
Savalas (45 min)
02.10 Muzyka na BIS
OS.OO Poi.egnanJe

06.05 Porywy serca (63) - serial
obyczajowy, Meksyk 06.40 Telesklep 07.00 Malosińsey (21) serial animowany 07.25 Alf
(51) - serial komediowy, USA
07.50 Kapitan Planeta (12) serial animowany 08.15 Zorro
(16) - serial anim. 08.35 Pinokio (21) - serial 09.00 Daniela i
przyjaciele (68) - telenowela
09.50 Rozmowy w toku - talk
show 10.35 Telesklep 11.30
Esmeralda (109) - serial obyczajowy, Meksyk, wyk. Leticia
Calderon, Fernando Colunga,
Enrique Lizalde 12.20 Na ratunek - serial dok. 12.50 Agent
- program rozrywkowy. Pierwszy w Polsce program z popularnego na §Wiecie galunku reolity
shows (oparty na prawdziwych
zdarzeniach). 13.50 Malusińscy
(21) - serial 14.15 Kapitan Planeta (12) - serial anim. 14.40
Zorro (16) - serial animowany
15.05 Pinokio (21) - aoim.
15.30 Belfer z klasą (24) - serial komediowy, USA,
wyk. Mitch Mullany,
Reggie Hayes
l6.00 Alf (52) - serial komediowy, USA 1986-90,
wyk. Max Wrigbt, Anne
Schedeen, Andrea EIson, Benij Gregory
16.30 1VN Fakty i prognoza
pogody
16.50 Valeria (43) - serial obyczajowy, Argentyna, ret.
Alejandro Moser
17.45 Wi7jer 1VN - magazyn
sensacji i rozrywki
18.15 Rozmowy w toku - talk
show
19.00 1VN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 Porywy serca (64) - serial
obycz., Meksyk 1999, rei.
Luis Eduardo Reyes,
wyk. Gabriela Spanic,
Gerardo Murguia
20.30 Milionerzy - teleturniej
Tele/umiej prowadzi HIIbert Urbański Jak wiadomo jeden szczęśliwiec II?'gra I już pól miliona!, może ki tym odcinku padnie
główna wygrana?
21.20 Miasteczko (24) - serial
obyczajowy,
Polska
2000, reż. Maciej Wojtyszko!Marek BrodzkifThmasz Hyoek, wyk.
Anna Samusionek, Szymon Bobrowski
22.05 Beverly Hills 90210 (42)
- serial obyczajowy,
USA, wyk. Jason Priestly, Jennie Garth, lan
Ziering, Tori Spelling
(55 min)
23.00 1VN Fakty
23.10 Kropka nad i - program
publicystyczny
23.30 Melrose Place (198) - serial obycz., USA, wyk.
Heather Locklear, Courtney Thorne-Smith
00.30 W~er 1VN - magazyn
01.00 Tenbit.pl - magazyn
02.00 Granie na zawołanie

06.00 Teledyski 06.15 Maria
Emilia (62) - telenowela, Meksyk 07.00 Katalina i Sebastian
(62) - telenowela, Meksyk 07.45
Odjazdowe kresk6wki: Woody
Woodpecker, Dragon Bali - filmy animowane 08.50 Czy boisz
się ciemności - serial dla mło
dzieży, Kanada 09.15 Zagubiony w czasie - serial fantastyczny,
USA wyk. Scott Bakula, Dean
Stockwell, Jennifer Runyon,
Christian Van Dom 10.05 Sło
neczny patrol - serial przygodowy, USA 1989, wyk. David Hasselhoff, Parker Stevenson 10.55
Podaj dalej - teleturniej 11.20
Dr Stefan Frank - serial obyczajowy, Niemcy 12.05 Teleshopping 13.10 Gra w przeboje - teleturniej 13.40 Katalina i Sebastian (63) - telenowela, Meksyk
14.25 Maria Emilia (63) - telenowela, Meksyk
15.10 Odjazdowe kreskówki:
Woody
Woodpecker,
Dragon Bali - filmy
animowane
16.20 Czy boisz się ciemności serial dla mlodz., Kanada, wyk. Jason A1isharan,
Rachel Blanchard, Ross
HulJ, Nathaniel Moreau,
Daniel De Santo
16.50 Zagubiony w czasie serial fantastyczny, USA
1989, wyk. Scott Bakula,
Dean StockweD, Jennifer
Runyon, Krista Mone
17.40 Słoneczny patrol - serial
przygodowy, USA 1989,
wyk. David Hasselhoff,
Parker Stevenson, Shawn
Weatherly, Billy Wculock
18.30 Gra w przeboje - tel et.
Prowadzi go znany aktor,
Wojciech Malajkol, lowarzyszy mil bardzo piękna
Ania Martin.
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.05 Na śmJerf i życie - film
sens., USA 1992, reż.
Patrick Allen, wyk. Bolo
Yeung, Maryam d'Aho,
William Zabka, Michael
Bernardo (95 min)
21.55 52 mJnuty - reportaże
'JYsiqce Frallcuzów wieny,
że są opęJani przez diabla.
• W latach 50. tyl/w 5lcrięży
kościola koJolickiego odprawiało

00..25
00.40
OLlO
02.45
04.10

podloŻ}'t bombę i ~'SO.
dzić swoich przeciwników

17.15

17.45
18.00
19.00

20.00

- - -------------I

w powietrze. 1jImczasem
Maksima/e instalują no~
system bezpieczeństwa.
Zapowiada się ci.ekowie.
Aniolek z piekla rodem
(17) - serial komedio\ry,
USA 1997, reż. Andy Cadiff/Mark Cendrowski
Dziennik
Baza Pensacola (1) - se·
rial sens., USA reż. Ja·
mes Brolin/ Peter Ellis
Żar tropik6w (47) - serial
przygodowy, USA ]991,
wyk. Rob Stewart, CarolyoDunn
Na wysokich obrotach
(9) - serial sens., Niemcy
Frank Zeiler ta wyimienity

jet.d7Jec, jef.dzi odważnie,
lubi się ścigać, z innymi Iqczy go nie tylko jeden lor,

na którym się icigają, ale
sila i chęt walki
Dziennik
Mistrzowski strzał - komedia, USA 1989, rei
Jerry London
VIP - ~darzenJa i plotki
Uga Mistrzów
Obcy - decydujące star·
cie - film SF, USA 1986,
reż. James Cameron,
wyk. Sigoumey Weaver
RipIey - jedyna z siedmioosobowej zaJcgi. kosmie'
nego transportowca Nostromo, kt6ra us:zIa z ~'
ciem ze starcia z przedzil<'
nym i przerażającym stwOrem - budzi się w szpiJalu :
hibemJJcyjnego snu ...
Spotkajmy się - magazyn
VIP - wydarzenia i plotki
Strefa P - magazyn
Zako6czenie programu
również

20.50
21.OS

egzorcyzmy. Dziś

jest ich 82 i nie są w stanie
sprostać zapotrzebownil.l.
Morderstwo na szlaku fUm sens., USA 1996, reż.
Paul Schneider
Szlak ma 11(}() km, biegnie przez dzikie rejony
Alaski. Tu odbywają się
zawody psich za{H'ZęgÓw.
Seksplozja - magazyn
tylko dla dorosłych
Zoom - magazyn sensacji
Na śmieli i życie - film
sensacyjny, USA 1992,
rei Patrick Allen
Morderstwo na szlaku film sensacyjny, USA
Teleshopping

22.55

06.00 Strefa P - mag. muzyczny.
07.00 DrogólOOl - mag. polic.
07.30 Muzyczne listy 08.30 Pilka
w grze (49) - serial animowany
09.00 Ulysses (7) - serial 09.30
Kosmiczne wojny 2 serial ani·
mowany 10.00 Viper 2 (6) - serial
sensacyjny, USA 11.00 Dusza
człowiek (24) - serial komediowy, USA 11.30 Jak dwie krople
czekolady (6) - serial komediowy, USA W /argielni Ray poZl1l1je
piękną Beverły. Wkrotce zap= ją
do domu. Dziewcrjnki ~Imją
zagrażenie. Gdyby ojciec ożenil się z
Beverły, Lisa i T/Q musiałyby się 11?"
prowadzić z domu. Postanawiają
zniechęcić Beverły do ojca. 12.00
Czułość i kłamstwa (102) - tele·
nowela, Polska 12.30 Star 'Irek:
Voyager 2 (6) - serial Sp, USA
13..25 Strefa P - magazyn 14.15
Drogówka - magazyn 14.45 Mu·
zyczne listy - magazyn muz.
15.45 Garfield (31) - serial ani·
mowany, USA 1988-]992
(30 min)
16.15 Ulysses (8) - serial dla
dzieci (30 min)
16.45 Kosmiczne wojny 2 (11) .
serial animowany, USA
Precla/ony ptm,ują fII1pad
na bazę Maksyma/i - d,cq

22.55
23.05
00.55

03.35
04.05
04.15
05.15

-

.-'

',~. ~~

Śmlesmośt
kostiumowy

Bagdad Cale
komedia
Małżeństwo

13.10

lI.55

bawarskich

Francja, czasy panowania Ludwika XVI. W krainie mokradeł i malarii w
pobliżu Lyonu, ludzie
umierają na gorączkę bagienną . Zatroskany o
swych chłopów, ambitny
hydrograf pragnie osuszyć
bagna i zapobiec szerzą
cym się epidemiom.

turystów kończy podróż
po Ameryce gwałtownym
rozstaniem na środku arizońskiej pustyni. Mąż odjeżdża, żona, gruba Jasmin
rusza skrajem s:wsy cią
gnąc za sobą wielką walizę.
Udaje się jej doczłapać do
zapuszczonego hoteliku.

Kojak (53)
kryminalny

1.15
W windzie hotelu zostaje zamordowany prawnik,
Cagnier. Wykorzystywał
swoje koneksje, parał ię
handlem narkotykami.
Broderick postanawia opisać w artykule I~ dziewczyny, która miała pecha
jechać windą z Cagnierem
i również zginęła ...

12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

~~

Mlasteczko (24)
obyczajowy

Na

21.20
Ela zwierza się Teresie,

re zakochała się w księdzu.

Thresa natomiast wyznaje
jej swoje wątpliwości: Cl1f
wyjść za Igora? Pani Krysia ciągle waJCl1f o księdza:
dalej zbiera podpisy.
Mieszkańcy przywiązali się
do probaszcza i chcą, by

kuria cofuęła swą decyzję.

śmlere

sensacyjny

l tycie

20.05
Shingo mistn świata w

sztukach walki, zawsze wygrywa, a przegrany pada
martwy. Teraz przed nim
walka ze złym panem Lee.
Jego dwaj pupile mają nadzieję,

re

kiedyś zajmą

miejsce mistrza. Póki CO
podziwiają idola i niecierpliwie czekają na tę walkę.

Młstnolt'Sk[ strzał

komedia
21.05
Samotna matka traci
w chwili, gdy bank
upomina się o zaległe raty.
Stoi pned nią perspektywa utraty domu. Kobieta
bierze udział w turnieju bilardowym, który niespodzieWanie wygrywa. Tu
Wboopi Goldberg prezentuje swoją vis c:omica
pracę

Stronę Z programem przygotowaJ Teleprogram sp. z0 .0., 00-585 WaJSlawa, uj. Bagatela 10/11
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KIELCE
Teatr im. S. Żeromskiego
· , Opowieści braci Grimm" adaptacja I reżyseria Krzysztof
Galos - g. 11 .
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
. •0 krasnoludkach l o sierotce
Marysi" - g. 9 i 11.

KIELCE
, Romanlica " (dolby digital),
te/366-37-19 - " U-571 " - USA,
I. 15, g. 11.30, 16, 20.30;
.Romeo musi umrze6" - USA.,
I. 15, g. 13.45, 18.15.
, Moskwa " (dolby stereo), tel.
344-47-34 - " Rudolf, czerwononosy renifer" - USA, b.o., g.
12. 30, 16.30; "Krzyk 3" - USA,
1.15, g. 14.15,20.30; " U-57!"
· USA, I. 15, g. 18.15.
,Studyjne" - "Prymas. Trzy lata
z tysiąca' - pol., I. 15, g. 13.45;
. Ouże zwierze" - pol., I. 12, g.
15.30, 18.45, ..Folwark zwierzęcy'-USA,I. 12., g. 17; "Uwlklany' - USA, I. 15, g. 20.15.
UWA GA I Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15
· bilet tylko 10 złotych.
"E ch o" (w WDK) - " Męska
gra" - USA, I. 15, g.15 i 17.30.
BUSKO
• ZdrW - nieczynne.
JĘDRZEJÓW
Kino w DK - nieczynne.
KAZIMIERZA WIELKA
"Uciecha " - nieczynne.
KOŃSKIE

, Adri a" - nieczynne.
OPATÓW
"Studyjne" - nieczynne.
OSTROWIEC Św.
, Etiuda" - , Prymas" - pol., I. 12,
g. 19.
PIŃCZÓW

. Belweder" - nieczynne.
SANDOMIERZ
"Milenium" - " Enduro Bojz" poi., 1. 15, g.18; " Czlowiek widmo' - USA, I. 15, g. 20.
SĘDZISZÓW

"Ballada" - nieczynne.
SKARŻYSKO-KAM.

.. Metalowiec" - nieczynne.
STARACHOWICE
"Miejskie" - nieczynne.
STOPNICA
, Powiew" - nieczynne.
SUCHEDNIÓW
. Kuźnica " - nieczy~ne.
WlOSZCZOWA
"Muza"- "Agent XXL " - USA,I.
15, g. 18.30.

Muzeum Narodowe - pałac biskup6w w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - eksPozycje stałe: korpus główny . Wnętrza zabytkowe z XVII
i XVIII w.', . Dawne uzbrojenie
europejskie I wschodnie ·,
.Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego". Skrzydło pół
nocne: ,Galeria malarstwa polSkiego I sztuki zdobnIczej
(Od XVI/ w. do 1939 r.)".Czynne l'Ie wtorek w godz. 10-18,
środa . niedziela w godz. 9-16.
Muzeum Lat SzkOlnYCh S. Że
rOmskiego - ul. Jana Pawła 1/
25, (tel. 344-57-92) - e~spo
ZYcja stala: wystawa materlalów

RADIO-TAXI
ISKRA - EUROAUTO

96-62 1r 96-63
3 66-40-40

~RTA STAŁEGO KLIENTA
tI IftiastD - UII4 rio qodtriDtill
DOJAZD GRATIS

biograficznych i literackich
z młodzie ńczych lat pisarza.
Czynne we wtorki, czwartki, piąt
ki I niedziele w godz. 9 - 16
oraz śrOdy w godz. 11 - 18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku , tel. 303-04 -26
- wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka.
wystawy czasowa: fotosy do filmu " Ognieml mleczem", ,Sto lat
Daru Narodowego", .Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka ". Muzeum czynne
codziennie prócz poniedziałków
i wtorków w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
. - więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we wtorki, środy, soboty i niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane m ogą zwiedza6
w innym terminie - tel. (041)
342-19-82.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Koś c iu s zki 11 - codziennie
oprócz poniedzialków w godz.
10-17. Wystawy: "Zabawki
I modele wsp6lczesne", "X wieków stroju polskiego', "Wigilia
u Boryny", Lalki Barbie i projekty rzeźb "Baby-Jagi".
Muzeum Ws i Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIXwiecznych Chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wysta wy: " Op owieści o rzeczach zwyczajnych" - tradycyjne rzemiosło ludowe. Czynne
w dn i robo cze, w godz. 9
- 14.30. W soboty, niedziele
I świę ta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - ul. Jana
Pawła 1/ 6 -, Sztuka Indii" - czynne w godz. 10-15. W niedzielę
- wstęp wolny.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewicz6w w Bodzentynie, ul. 3 Maja - czynne
ca/y tydzień oprócz poniedział
ków i ś wiąt w godz. 9 - 15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - wystawa,60a mln lat historii G6r
Świętokrzyskich" - czynne
od poniedzialku do piątku
w godz. 8 - 15.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - czynne w godz. 10 - 17.
Ga leri a Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - " pamiętnik
snów" Leszka Dziedzica - czynna wtorki, piątki w godz. 11-16,
w soboty w godz. 11-15.
Ga leri a BWA " PIWNICE"
- ul. Leśna 7 - Jacek Sroka grafika, Łukasz Milosz Cywicki
- grafika. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w g.
11-17, w niedziele w g. 11
- 15, w soboty nieczynna.
Galeri a BWA "NA P IĘT RZ E"
- ul. Leśna 7 - Marek Soło wiej
- malarstwo. Galeria czynna
od poniedziałku do piątku
wg. 9-15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Jaskini a "R AJ" - czynna
codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10 - 17 (konieczna rezerwacja miejsc).
O środek Tradycji Garncarstwa
w C hałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrob6w oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup
zorgan izowanych

Mercedes

345-1111
96-25

Radio Taxi

I

G D Z I E

(po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czyone codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
BUSKO
Galeria BWA " Zielona "
- ul. Mickiewicza 7 - wystawa
rzeźby "Plenery rzeźbiarskie
Kielce '99". Opr6cz ponledzialków czynna
codziennie
w godz. 11- 17, w niedziele
godz. 11- 15.
JĘDRZEJÓW
Muzeum im . Przypkowskich ,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel.
386-24-45 - czynne od 8 do 16.
NAGłOWICE

Muzeum " Dworek Re ja",
tel. 381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW_
BWA - ul. Siennleńska 54,
tel. 263-20-48 - wystawa pokonkursowa "V Jesienny Salon Sztuki" - czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-18, w soboty i niedziele w godz. 14-18.
PIŃCZÓW

Muzeum Reg ionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe: "Pradzieje Ponldzia ", " Piń 
czów - historia miasta ", "Adolf
Dygasiński - życie I tw6rczość ",
"Slawne i znane postacie w dziejach Pińczowa ', "Przyroda Ponidzia"; w synagodze - , Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie ". Czynne wtorek, piątek
w godz. 9-15, środa, czwartek
w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
Galeria "Krui gankl" - wystawa malarstwa Marka Wawry
I Bogdana Ptaka.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddz i ał
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do piątku w godz.
9-16, w soboty w godz.9-15,
w niedziele w godz. 10-15 - wystawy stałe: " Kuchnia królewska ", "Gabinet numizmatyczny", "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", .Ekspozycja etnograficzna ", "Ziemia
sandomierska w pradziejach
i średniowieczu', ,Rzeźba Andrzeja Tkacza "; wystawy czasowe: "Dzieci w malarstwie polskim", . Świat lalek Kasi" i wystawa poplenerowa w ramach
edukacji plastycznej dzieci
i młodzieży, prowadzonej przez
BWA w Sandomierzu.
Od dzi a ł Ratusz - ul. Rynek 1 czynne: od wtorku do piątku
w godz. 9-16, w soboty
w godz.9-15, w niedziele
w godz. 10-15 - wystawa stała:
, Dzieje Sandomierza ", wystawa
czasowa: " Portret polskI".
O dd z iał Literatury - ul. Katedralna 517, tel. (0-15)
832-21-47 - czynne: od wtorku do p iątku w godz. 9-16,
w soboty w godz. 9-15, w niedziele w godz. 10-15 - wystawa stała : "Jazdy do Sandomierza" - ekspozycja poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa: "Z Gryfem w herbie" - wystawa poświęcona sylwetce i tw6rczoścl wybitnego
polskiego heraldyka I genealoga Szymona Konarskiego.
Galeria Sztuki Współcz e sn e j
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza
9 - poniedziałek - nieczynne,
od wtorku do soboty w godz.
9 - 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła B i a łego - ul.
Słoneczna - czynne od 8 do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne - ul. Krywki l, tel. 274-62-68, czynne
w dni robocze w godz. 10 - 16.

SlowoLudu

KIEDY?

SZPITALE, APTEKI
KIE~CE
Dyżury

ostre : Oddział Wei Chirurgiczny - Ko-

wnętrzny
ściuszki.

Apteki dyiuruJące : calotygodniowy dyżur nocny, dzienny
i świąteczny pełni apteka przy
ul. Kościuszki 7/9. W sobotę
I niedzielę do godz. 23 czynna
apteka "Gemellus" przy ul. Semlnaryjskiej 27b.
Całodobowa apteka - ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala przy ul. Kościuszki) czynna codziennie, takie w niedziele i święta .
Apteka " Alfa " - tel_368-2056
- ul. Żeromskiego 20, czynna
w godz. 7-20, soboty - niedziele godz. 8-15.
Apteka "Na Rogatce" - Jana
Pawła 1/ 13 - codziennie (również w niedziele) od 8 do 23.
Apteka ,;Przy PogotOW i u"
- ul. św. Leonarda - czynna
codziennie w godz. 8-20.
Apteka przy ul. Jag i ello ń sk i e j
23 (obok "Szumenu') - czynna
w każdą niedzielę w godz. 9-16.
BUSKO
ul. Kościuszki 10.
JĘDRZEJÓW
ul. 3 Maja.
KOŃSKIE
ul. Piłsudskiego 16.
OPATÓW
ul. Pocztowa 6.
OSTROWIEC Św.
ul. 11-go Listopada 3g.
PIŃCZÓW
ul. 7. Źródel.
POlANlEC
ul. Krakowska 3.
SKARŻYSKO-KAM_
ul. Szpitalna.
STARACHOWICE
ul. Zakładowa 10.

dojazd gratis
RADIO - TAXI " ALFA" - tel.
344-44-44, 96-22 (dojazd gratis).
TAXI - ul. Mlelczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI " METRO " - tel.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI " WICHROWY " - tel.
33-10-919 (dOjazd gratis).
TAXI "CENTRUM " - tel.
368-00-08 (dojazd gratis).
TAXI " ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego , tel.
331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI " NA STOKU " - tel.
331-21-11 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " OMEGA " - tel.
36-00000.
RADIO TAXI "ORIENT" - tel.
361-11-11 (dojazd gratis, karta
stałego klienta).
TfLE TAXI " WALIGÓRY "
- tel. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI " DALNIA - ŚLlCHOWI
CE ", ul. Szajnowicza , tel.
369-96-66, dojazd bezplatny.
TAXI
" HERBY "
tel.
345-74-74 (dOjaZd gratis).
RADIO TAXI " EXPRESS "
- tel. 66-11-11 . Dojazd gratis,
z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stałego klienta), tel. 361-1611.
TAXI " BARWINEK " - tel.
368-76-55 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORlON " - tel.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.
Bilety lotnicze - rezerwacja
I sprzedaż - "SIgma", ul. Sienkiewicza 56, 366-44-32, 344-3033, LOT - InformaCje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 952.
OMNIA - komunikacja Między
narodowa , Sienkiewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.

TB.EFONY ZAUFANIA
KIELCE
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28,
94 -38, Informacja MZK345-06-95. Taxi Osobowe Plekoszowska - 345-15-11 ,
Jesionowa - 331-79-19; bagażowe
- Sandom ierska
368-06-68; ciężarowe - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI " EURO-AUTO" I
tel.
96-63, 362- 13-13
I 362-23-23, czynne non stop,

Młodzieżowy

telefon zaufania
- 34-463-56 - dytury psycholog6w i pedagogów - śrOdy,
czwartki 18 - 20, dla ludzI z problemem alkoholowym - od poniedziałku do piątku w godz.
18 - 20, tel. 345-73-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67,
czynny od poniedziałku
do piątku w godz.8 - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin
wychowujących małe dzieci
- 346-53-11, poniedziałek,

g. 15-18, ŚwiętOkrzyski Klub
"Amazonka" - 366-34-54, od poniedziałku do czwartku wgodz. 1014, psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-17-41 w paniedzialki i czwartki w godz. 15 - 17.

KIELCE
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997, Stmt Potama - 998, Pomoc Drogowa
- 366-00-65 czynna non stop oraz
981, Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto I teren - 991, Pogotowie
Gazowe - 31UJ20 j 992, Pogotowiewod.-kan. -994, Pogotowie c.o.,
Elektryczne, PGM - czynne wgodz.
15 - 23 w dni powszednie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy - tel.
361-18-33, Straż Miejska - 986,
368-75-15 (przez całą dobę) i
368-75-33 w godz. 7 -15, potem
fax). Posterunek czynny w godz.
7 - 22 - Śródmieście - 367-m-13.
TAl - Ogólnopolska Informacja G0spodarcza - 94-77, OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza tółta linia - 94-34, numery zamiejscowe - 911, informacja PKP
- ~93-28, informacja PKS - ~
02-79, pocztowa informacja telefoniczna - 932, pomoc drogowa
361-79-76, 30-11-609.

10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30

Muzyczny relaks
Mały lord
Nafciarze
Druga ł3
Historia pieniędzy
Hrabia Kaczula
Różni ludzie,
różne sprawy
14.00 Raport medyczny
14.30 Prawo ziemi
15.30 Telezakupy
17.00 Muzyczny relaks
17.15 Wiadomości TKK
17.40 Ludzie i sprawy
18.05 Hrabia Kaczula
18.35 Pytanie na dziś
19.10 Zemsta
19.10 Zemsta
20.00 Wiadomości TKK
20.25 Mocne uderzenie
21.55 Polska kronika
non-camerowa
22.05 WiadomoSci TKK
22.20 Worek sportowy
22.50 Program na czwartek

A N O N S E
KWIATY DLA CIEBIE- dostawi bukietów pod wskazany
adres. Kwiaciarnia .Połflower", Kielce, ul. Sienkiewicza 60,
tel. 041-366-00-94.
TB... 344-85-15 - "lDROWlf" - CODZIENNIE -1ekarze, pielęgnlar1<i, rehabilitand, badania diagnostyczne, Warszawska34.
GABINET DERMATOLOGICZNO-KOSMETYCZNY
"CENTRUM LECZENIA GRZYBIC" - dr n./TlOO. Halina Bmdecka, KieIre, ul. Mała 14, od 10 do 19, teł. 343-15-15.
GASTROLOG EWA WRZESIŃSKA - AMBROŻ - poniedziałek, środa (g. 16 -18), Kielce , Mąchocka 25, (041)
344-()3-47.
NATURA - lek. derm. JadWiga Stodolna
- specjalista akupunktury - Kielce, Spacerowa 6,
teł. 361~. Gabinet kosmetyki profesjonalnej - zamrażanie 2!11ian skórrPych I naczyniek, akupunktura antynfkotynowa, leczenie oMośd, embrloblasty, koIagen,laser, zabiegi kosmetyczne.
ŻVLAKJ KOŃClYN DOLNYCH METODĄ KRIOCHIRURGICZNĄ, USUWANIE HEMOROIDÓW I INNE ZABIEGI
CHIRURGlClHE - Dańusz Klimer, specjalista chirurg, Klelce, ul. Sienkiewicza 45 - poniedziałki, środy, 16-18, tel.
0-001-598-707.
USŁUGI EDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJALJSTYClHEGOSZPI1AI..A DZIECIĘCEGO, KIelce, ul. Langiewicla 2 I WOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ, Kielce, ul. Kościuszki 3: Usługi Pielę
gniarskie (36Hj3~7, 361-55-25, wewo. 224, 316), EKG
(361-55-25, wewo. 225, 34«0-51 , wewn. 21 - ul. Kościuszki 3), RTG, USG (361-55-25), ECHO (361-55-25,
wewo. 225, 344-40-51 , wewo. 21 - ul. Kościuszki 3),

SlO WO LUDU 8 LISTOPADA 2000 NR 260/A

Badania Holtera (361-55-25, wewn. 225) , EEG
(361-55-25, wewT1. 341,361-54-60), Badania urodynamIczne (361-55-25, wewo. 313), Gastroskopia - heiikobakter p. (361-55-25, wewn. 350), Analizy laboratoryjne
(361-55-25), Testy aIergoIogK:zne (361-55-25,344-40-51 ,
wewo. 24, ul. Kościuszki 3), Badania spirometryczne
(361-55-25, wewn. 264, 244-40-51, wewo. 40 - Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia (361-54-00), Badania
peIoptyc:zno-ortoptyczne (344-40-51, wewn. 36 - uL Kościuszki 3), Rehabilitacja -laseroterapia (361-55-25, wewI1.
291), Badania laryngologiczne (361-55-25, wewT1. 341 ,
288), Badania psychologicZne (361-55-25, wewn. 327),
Stomatologia dla osób niepe/nosprawnych (bezpłatne)
361-55-25, WBWT1. 238.
GABINETY UROLOGIClHE - BElOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY - ul. Seminaryjska 27b, 361-30-60 i Jagieł
lońsI<3 23, 346-22-99 - specjaliści urolodzy.

POGOTOWIESlOMATOLOGICZNE -Iecznica"MOOistar",
ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSłA), czynne NON STOP
- teł. 344-39-45.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY - dr n. med.
Michał PieceYIicz - specJalista psychiatra poniedziałki, środy,
piątki w godz. 16 - 18, soboty w godz. 10 - 12, Kielce,
ul. Sienkiewicza 77, wizyty domowe - tel. 33-22-853,
0-602-705-991 .
POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - USŁUGI
CAŁODOBOWE , WYSTAWIANIE KART ZGONU PRZEZ
lEKARZY UPRAWNIONYCH, teł. 361-29-18, 361-39-12.
PR ZE DS IĘ B I ORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
- usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 366-31-77,
344-67-88.
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ZNI

DROBNE

NA

KI

JEŚLI...
., .ogłoszenle drobne,
które zamieściłeś w . Słowie Ludu·
SPRZEDAŻ
nie odniosło skutku ...
LOKALE
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy .Slowa Ludu"
NIERUCHOMOŚCI w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia

W RUBRYKACH:

KUPNO

PRACA

TO ...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową emisję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowołnie wybranym przez siebie dniu.

,

ZGUBY

UWAGAI Tylko dla osób fIzycznych , umleszczaJllcych w .. SłowIe Ludu" ogłoszenia prywatne .

OKLAND . producent okien, drzwi; PCV
w systemie KOMMERlING . Biuro Handlo-

Agencja Reklamy

(Ipiętro) .

we , Kielce, Staszica 1

TeUfal

041 /343-04·66, 303-16·57.

SlowoLudu

.""8080'p'''''I'·
OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA.

ZAPRASZA

ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W RUBRYCE "SŁOWO NA HANDLOWO"
l) Treść ogłoszenia musi dotyczyć sprzedaży.
2) Cena oferowanego przedmiotu nie może przekraczać 500 zł i musi być podana w treści ogłoszenia .
3) Kupon upoważnia osobl( fizyczną do zakupu za I zł jednego ogłoszenia drobnego (w cenie
uwzg lędniono 7% podatek VAT).
4) Ogłoszenie powinno być dostarczone i opłacone w Biwze Reklamy "Słowa Ludu" najpóźniej do wtorku.

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

Zł

KUPON PROMOCYJNY

• p' pt

RADOM
uJ. Żeromskiego 51
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

13UE'

""ii iW

"SŁOWO

zewnętrzne, wewnętrzne

Parapety, rolety. Montat, raty.• DROK.
PLASl", Kielce , Nowa 5, 041/361 -71·90.
361 ·88·52.

5) Kupony zamieszczane bl(dą w gazecie w każdy poniedziałek i środę·

OKNO S .C . . producent

Wydrukowany poniżej kupon promocyjny upoważnia osobę fizyczną
do umieszczenia prywatnego ogłoszenia drobnego w czwartkowym "'""~ ... ,,,
_______
gaz_ety
_ w_ru_bry
_c_
e ,,_SŁ_O_W_O_N_A HAN
__
DL_O_W_O'_'"_________................

ODDZIAŁY

FAKRO. Drzwi

PCV - niemieckie systemy THYSSEN.
Katdy wymiar. Mikrowentylacja grall5.
041 / 346-19·17, Kielce ,
Skarżysko - Kamienna ,

NA HANDLOWO"

Łódzk a

308.

Sikorskiego 4

041/25·25-288.

WAŻNY DO 10 LISTOPADA 2000 R.

SPRZEDAM (max 15 słów): ............................................................. ............................ .... .
PANELE boazeryjne, PCV,
listwy,

CENA: .....·................. .......... ..... ..... .
IMłĘ

podłogowe

Promocja,

Okrzei 56, 0411344·3,{ ·45.

TEL: ................................. ................ .

I NAZWISKO: ................................................................... ... ........ ... .................. .
PANELE, podłogowe ,

ADRES: ................. ..... ....................................... .... ................. ........... .... .. .................... .. .

ul. trażacka 14
tel./fax (041) 372-58-33

schody.

ścienne ,

sufilo\\e.

elewacyjne. Winylowe oraz MDF. Ceny
hurtowe. Kielce , Wrzosowa r6g Hauke Bosaka , tel. 362·05·00.

OSTRO\VIEC
ul. Kościelna 34
tel. (041) 247-96-40
0601 520-789

PUNKTY
OGŁOSZEŃ

zt383

BUSKO

041/344-85·25. MOTOART: silnikowopo·

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20
,J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

hurtowa, detaliczna. MOTOZBYT,
Słowack i ego 18, tel . 041/361-12-94, Krakowska 204, tel. 346-42-41 .
zn213

AMORTYZATORY, tłumiki, haki - sprze-

zd323

Oomaszowska

za607
AUTOALARMY
CAŁODOBOWO

RadioMTM
ul. Krywki 18
tel. (041) 275-11-11

041/34-434-79.

AUTOALARMY - Krakowska 73,
0411345-23-84.

PARKIET, mozaika, kleje . lakiery. Kiel·

AUTOGAZ • montat. Kielce. Chrobrego 40.
041/345-01-40.
dg9275
AUTOSZYBY .Autofenlx· Kielce.
Wrzosowa 25, 361-61·71 . Radom ,
Warszawska 115, teI Jfax333-27'()O, Szew·
ce 39 k.Kielc. 346·52-05.

\VŁOSZCZOWA

za609
BLOKADY. autoalarmy, szyberdachy.
041/342-22-28,0604-565-420.
dg9353

Łazy

zd327

dg9210
PRODUCENT deski
BRAM.AUT. Systemy kontrolowanego
wjazdu.

Jakość

poparta

dg9573

doświadczeniem.

PRZEDSIĘBIORSTWO

FA IR

we, wjazdowe,

przemysłowe .

2 lata gwa-

ch6wkowe . ONDUlINE. Rynny, obr6bki.

rancji . BRAMAR·, ul. Królowej Jadwigi 1

Bramygaratowe. RATY!. 041/331-49·62.

048/333·24·02.

mw 178

zt375
BRAMY na 100 lat - HORMANN, gara·
we.

napędy,

mińska

drzwi, bramy wjazdo-

maszty nagowe. Kielce , Dy-

18, 041/361-04·63,362·08-75.

LOKALE

zd325
BRAMY.NET.Pl. - Inwestycje . pod pi·
lot". 0502·580-543.

WYPOtYCZALNIA
SAMOCHODÓW
QUATTRO
041134-64-750

boaze-

PLAY 1999 Automatyczne bramy garazcr

żowe, przemysłowe,

BMW
DAEWOO
KIELCE , PAKOSZ 53
04 1/361-18·56

podłogowej ,

rii. parapet6w, schod6w. 041/254·10-20

041/300-33·28.

OPONY, felgi. naprawa i renowacja felg .
Warszawska 170, 041/332·22-12.

SKLEP - HURTOWNIA
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

37.041/345-44-84.

BLACHODACHÓWKA. 041/301 -16-26.

BRAMSTAL - BLACHY: trapezowe, da·
zn215

zt343

041/34-463-63. WOJSA - NIERUCH(}
MOŚCI, od 1984,IIcencja 874, Sienkie\\'

cza 9, www.EUROLOCUM.com
za_61'

CENTRUM OGRODZEŃ . Bramy
(580.00). Siatki. PAMłR , Krakowska 261 .
041/368-32·15.

041/34·487-97 WGN NieruchomoŚC
Kredyty hipoteczne.

zt396

zt329

zg198

SKARŻYSKO-KAM.

Biblioteka Publiczna
uj. Kościuszki 11
tel. (041) 394-23-13, 394-34-33

zz412

zb24
zt389

ul. Armii Krajowej 10,

telJfux «}l1) 251-16-07

PARKłET,090·314-487 .

232 (8·17).

łańcu

41 .

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

STARACHOWICE

tel(041)2S1-16-09,251-16-ał

PARAPETY - producent. 041 /362·05-00

zt395
OPONY zimowe, felgi stalowe,
chy - raty, 041/362-20·07.

JAPOŃSKICH

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18

FH .EWlp·, Magazynowa 4.

gnańska

HURTOWNIA części do samochodów
zachodnich. Szeroki asortyment, wysoka
jakość, dobre ceny. BEZPŁATNA WYMIANA amortyzator6w SACHS. KiM Auto-Czę
ści, Kielce, Słowackiego 6,041/344-23-73,
361-61·06.

dat, montat, naprawy eksploatacyjne.
.Auto·System",
041/344-49-86.

7

041/368-02·32.

war·

ŁĄCZNIKI , blachowkręty,

dg9521

zt371

za619

p.211,
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

cisielskie,
ścian

listwy, kleje, lakiery. • Floor· , Kielce, ZaHAKI holownicze - 041 /361·57·04.

zz399

STASZÓW

stwowych.

ZŁĄCZA

KOTWY do

ce,

ska 23.

AUTO - RADłO . •WIBTRONIC· Kielce,
Paderewskiego 22.

tel. (041) 357-44-10

DRZWł
Zagnańska

GWOtDZIE paletowe, budowlane. Inne
łączn iki.

ka . Oświetlenie . MOTOMARKET, Jagielloń

dg8984

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródel 8

kotwiące ,

SZYNY

362-46·76 PARKIETY, mozaiki, schody,

RATY.

'

budowlane, DYBLE,

za634

Kielce, Pakosz 53.

t 8 przy pSP

- ścienne

041/368-63-46,0605·033·385,331·60·21
wewn. 250, technika zamocowań : KOTWY

041/345-16·29. HURTOWNIA· części •
samochody zachodnie. BEZPŁATNA wy.

041/362-00·29

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
tel. (041) 372-48-95,
0601-695-499

-podłogowe

FORD - części zamienne. Kielce . Górnik6w Staszicowskich 15, 34-502·52.

AUTO NA GAl

KOŃSKIE

PANELE:

zn232

zd326

zt373

ul. PrzemysIowa 8
tel. (041) 352-20-47

OSTROWIEC

Sprzedaż

041/366·19· 17 AUTOBRAMY.

za613

MIANA amortyzator6w. TIumiki. Blachar-

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

SIl'tlŻnckiej

CZĘŚCI do samochod6w zachodnich .

dwoziowe. (zachodnioeuropejskie), wymia·
na amortyzator6w • gratis.

KAZIMIERZA WIELKA

od

dg8985

041/343-17-57 .•ALTOM" - AUTOALARMY. im mobili sery . Blaupunkt", centralzam·
ki. RATY.

PRZYJMOWANIA

wejście

CZĘŚCI do samochodów zachodnich,
USA .•Auto·System·, Domaszowska 41,
041/344-49-86.

AUTO-MOTO

GlAZURA

BUDOWNICTWO

041/343·92-50 • DOMENA· NierucJ1o-

TERAKOTA

mości.

LUSTRA
0% REKLAMACJł
e GERDA e

-700wzor6w
PlYTOMEX

ANTYWŁAMANIOWE

Jagiellońska

DRZWI
OKNA.
Autoryzowany partner
FIRMUS.
Kielce, Osobna 6.
361-60-46,
0602·368-413.

041/344-68-08 .•MEDIUM· - NieruchC'

41 A

mości.

34-514-66.
zt269
041/366-05-93, 366-13-61, 34-45S.8?
OGRZEWANIE hal. warsztat6w,
magazynów • dmuchawy olejowe ,
041/332-22-12.
zt350

14

CHEMAOIN - EXPORT . Świętokrzyska
Giełda Nieruchomości, Kielce. ul. Sienk e-

wicza 67 i Okrzei 15B.
zz401
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H n ,6H.UO'O'

. DOM· N i eruchomości,
PRYWATNA PRZYCHODNIA STOMAzb25

TOLOGICZNA

CHAŁUPNICZE złeci my.

Odbiór. (024)

. 0llMp·
Nieruchomości,

Kielce, ul.

67,

tel. 366-31 -33

FIRMA zatrudni

OFERUJE
- pelny zakres
INTERLOCUM . Kielce,
zt379

- rt9

zębowy

działu

do

usług

młodego

mość języka

KOMBAJNY. ciągniki. maszyny rolnicze.

SAMODZIELNA
d 9562

ksiąg

nie

księgowa·

handlowych,

prowadze-

znajomość

Kostomłoty

SCHUDNIJ - .Herbalife", 041/343-16-59,

mów komputerowych , staż na stanowisku

OPEL Astra 1.7TDI (94). 041/31 -14-404.

Kieł

dg9539

kierowniczym - poszukuje pracy w
zn233

cach . 0-606-719-275.

NAUKA

OPONY,

ZATRUDNIĘ

dg9542

Ogólnokształcące

0606-485·530.
dg9555

dg9137

RÓŻNE

składak,

bia-

3-drzwlowy - pilnie. 0-601-917-672.
dg9538

pożyczki.

Kantor ,U Marynarza' 368-22-24
niedzielę .

także

w

gate wyposażenie . Kielce. 0602-372-989.
dg9551

BAL ANDRZEJKOWY

MARKSOFT - kursy komputerowe. 041/
343-12-52.
zt393

SIATKI- 041/344-71 -93.
dg9568

py.

stare meble, obrazy, srebra, lam·

Kościuszki

PRO-FIL, Kursy przygotowujące do egzaminów dojrzałości , egzaminów
na wyższe uczelnie - 2001/2002: język polski , angielski, francuski, matematyka, biologia, chemia , geografia. historia. fizyka .
Kielce, Romualda 3, 368·17-43.
zd298
PRO-FIL . Kurs

SZKOŁY

masażu

klasycznego . Kielce , Romua ld a 3.
368-17-43.
"'~ubińskipnn

"

, 'eszczleniia na pokoje biurowe lub ci-

_""' l'aU~lCle .

041/345-28-41 , 345-24-81 .

TRANSIT d iesel (1991) ,

bezprowizyjnie mieszkania do
WYPRACOWANIA.

większe

0605·307-373.

36-63~2,O~2~55

manistyczne. 361-40-43 .

NIERUCHOMOŚCI

250/0· Nubira Van

12 0/
/0 -

Lanos Van Matiz Van
Tico Van Polonez Kombi

Kielce, ul. Płotrkowska 12,
tel.lfax: (0-41) 343-06-46, 090·39-26·39

POŻYCZKI - 041/34-30-142.

dg9560
SWIATOWEJ sławy filipi ński uzdrowiciel
przyjmował będzie
żysko ;

biały,

dostawczy. stan idealny. Tanio. Kielce,

KIELECKA
SZKOLA .JAZDY

361-79-26.

ul. Paderewskiego 47

dg9415

dg9543

TOWARZYSKIE
041/361-25-49 - EXTAZA.
dg9508

dnia - 7.XI.2000r. - SkarKiełce ;

8 .9 .XI.2000r.

KLEOPATRA - 342-80-38.
dg9474

dg9530
OSTROWIEC, 041/266-40·67.
TANIE

pożyczki.

kd2105

Kielce, 368-50-56 ;

Ostrowiec Św . 263-60-55.
dg9427

prace hudg9550

wynajmę loka l
• handlowy, pow. 50mkw., Radom,
2. 0605-56-40-65.

POŻYCZKI - 041/332-43-82 , 332· 57-01,

TECHNIKUM Fryzjerskie - nowy nabór.
Najtańsza w regionie. Kielce. Romualda 3.
zd531

- KONTRAKT 368-33zzl427

•

zz405

formacje ; 041/332-26-42, 0601-628-656.

368-17-43.

wynajęcia

SOLARIA najtanie]. 0601-22-72-24 .
kd2089

10.11.x1.2000r. - Busko·Zdrój. Zapisy, in-

42, posiada do wynajęcia

dg8065

10, 344-32-40.

SZKOŁY

zn231

Radom, uj. Słowackiego 240

• (048) 36~105. 36-00H24

dg9534

041/361-75-13.

KUPIĘ

dg8872

1750złfmkw . ,

mieszkania , ulga podatkowa .

Autoryzowany dystrybutor
.... PKN ORLEN SA

SEICENTO SX 1998r. 041/361 -01-67.
z1268

MATEMATYKA-041/345·38-15.
lp.,

•

za569

RESTAURACJA .STADION'
Kontakt :

OLEJ
•• OPAŁOWV
.... LEKKI
'-'"' EKOTERM PLUS

RENAULT Laguna 2.0 RXE (1994), bo-

Informacja nocna 0501-394-677.

041/345-85-88.

PUH .Pod Telegrafem· poszuw Kielcach . Możliwość współpracy

WEEKENDEM DLA 2 OSÓB
W KRAJU I ZA GRANICĄ
-IgQI

AAA LOMBARD - . U Marynarza'
368·22-42 - natychmiastowe

EGZAMINy' kwalifikacyjne na robotnika i mistrza w różnych zawodach . CKD
. Promotor', Kielce, Podklasztorna 117.

RENAULT 191 .9D (1993).
ły,

COMPUTEX - Kursy komputerowe . 041/
344-32-02.
zt352

przy zakupie 4 opon
premiujemy klienta

POLONEZ Caro 1.6 (1995) 7.500.

dziewczyny.

0605-13-16-18.
zd328

zl175

POLONEZ 1990r. 041/361-55-67.

Rd2228

ŚREDNIE

- Liceum

OPOrtY ZIMOWE,
FELGI STfłLOWE

dg9558

radiologicznej- uprawnienia typu B. poszukuje pracy dodatkowej. Tel. 0608/208-286.

- Liceum Ekonomiczne

Orkana, Warszawska - PIL-

P~OMOC)A

041/332-48-47.
SPECJALISTA do spraw BHP i ochrony

081/825 -62-45.

FRANKFURT - przejazdy.
048/378-23-75.0602-12-26-52.
ms170

POLONEZ 1.6 GLI (1995). 31 .000 km .

kd2195

OMEGA - SZKOŁY Policealne:
MEDYCZNE
- Technik Farmaceutyczny
Asystentka Stomatologiczna
Kosmetyczka
ARTYSTYCZNE
- Projektant Mody

11, tel. 3432-172.

56 .

p i ątkI.

ms181

zn220

w domu. Dys-

041/344-11-55

Kości uszki

Okrzei

Belgia - wtork i,
0603-951 -239.

tyblltor długopisów . 060/447-78-94.

6-88 wieczorem, 0502-333-445.

pomieszczenie biurowe.

K ielce ,

0604-280-240.
SKŁADANIE długopisów

na biuro, inne - Rynek . Kielce,

wyn ajęcia

ANTWERPIA - Niemcy, Holand ia.
zd313

dg9533

0-602-48-47-98.

260b, 303-13-49.

przepi-

sów podatkowych ZUS, PIT, CIT, progra-

lokal - 85mkw .,

mg296

Taniol Kredyt do 0%. MOTOAGROMAX,

Zapraszamy!

zn211

048/612-49-96 FRANKFURT - MANNHEIM (wtorki - piątki) .

za603

0604-480-786.

+ działka (1 .200mkw.) - centrum

(94) .
dg9540

niemieckiego lub angielskie-

Od l.X1.2000r.

zh545

WY NAJĘC IA

900

048/37-80-307. 0601-280·977 FRANKFURT, MANNHEIM, lipsko .Wojtek·.
mw166

041/31 -14-404.

go. tel. 344-90-91 wewn. 175.

I panoramiczny.

leI. 041/368-70-93.

CINQUECENTO

pracownika

marketingu. Wymagana znajo-

PROMOCJA CENOWA DO 20%

nowe mieszkania z ulgą podat-

dg9571

kd21 09

Jagiellońska

TURYSTYKA

CINQUECENTO 1,1 sporting 1997r. 041/
332-37-05; 0603-44-20-44.

355·16-51.

ZATRUDNIĘ

panie. 0607-116-198.
kd2218

SPRZEDAŻ
041 /343-18-81

SłATKI

plastikowe. me-

talowe. ogrodzeniowe, sto wzorów.
stojący

DOM wolno

za623

KSM , segment Ba-

ranówek sprzeda .Kontrakt·. 368-33-22.
dla studentek. 361-74-98;

126P (96r.) - 041/332-25-31 .

366-33-45.
xxl1
UBOJNIĘ

dla bydła 2 kanalizacją lub
scleków- najchętniej nową
kupię . Tel. 05021278-732.

oczyszczalnią

dQ9525

ŚWIETLIKI, ZADASZENIA:

126p - 1993. 1996.1998/99
IVECO - 1996
AVIA - 1992
041/346-54-52; 366·78-60.

EDYCYNA

u l. Wardyńsk i ego w Ostrowcu Sw.

EKOLOG_ leczenie, zabiegi. Łódź,
kdl865
. ." e:KOlOGIA - d

d1l9554

WYOZIERLAWIĘ czynny młyn przy

czeni specjałi·

Kontakt teUfax. 247-92·15. tel. komórkowy 0604 / 56-58-12 . oraz 263-66 -40
po godz. 16.
kd2193
HALĘ

Zalesie 160 tys. sprzeda KON-

TRAKT 368-33-22.366-33-45

zzl428

zręcznościowe.
grające·

darty,

pił

najtaniej.

0601/22-72-22.
kd2169

WYPOSAZENIE SKlE
W URZĄDZENIA CHŁODNICZE
- witryny. regały i ciągi chłodnicze
-lady cukiernicze
-klimatyzatory .,ELEKCTRA"
- komory chłodnicze i mroźnicze

PRACA
BEZPOŚREDNIO zlecimy chałupnictwa .

II SI. 041 /387-14-87.

AUTOMATY

karzyki, bilardy, szafy

Umowa. odbiór. (024 ) 355-18-32.
kd2 118

Dealer BYFUCH Bydgoszcz
C,CH Kielce, uJ. Załe. 140
(041) 366-77-31
telJtax 366-73-99 1310/

Przy każdej dostawie wymagany jest atest.
Roczne zapotrzebowanie około 60.000 dm sześc.
Maks. poj. zbiorników 19.800 dm sześc.
Termin przetargu ustala się na dzień 14.x1.200Q r.. godz. 12
w siedzibie Urzędu Gminy Gielniów. pokój nr 1.
Termin składania ofert ustała się na cm.ń prz
u
do godz. 10.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nu
m
762-00-11.
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AN TYWŁAMANIOWE

USŁUGI

GLAZURA - hydraulika - 041/362-53-70.
dg9512

ROLETY

VERTICALE
ROLETKI MATERIAŁOWE
041/369-85-21
dg9567

041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.
dg9428
0411331-29-83 - HADES - dodatkowe
drzwi. równlet stalowe.
dg9216
041/332-29-64, 34-437-04 - TELEWIZYJNE.
dg9516
041/344-57-24 - TELEWIZYJNE.
dg9485
0411344-74-53, 331 -21-43 SERWIS RTV.
dg7793

dg7997
041/361-20-40. NAPRAWA telewizorów.
Walczak .
dg9406

346-44-49.

BIURO Rachunkowe z dziesięcioletnim
doświadczeniem
- B . Biega Iska .
041/344-75-77.
dg8932

GLAZURA, terakota , hydraulika. remonty ogólnobudowlane - dokladnie. terminowO. 041/332-42-18.
dg9569

CYKLINOWANIA - lakierowanie
- 332-40-32.
dg9565

GLAZURA. Remonty. 0-604-175-233.
dg9464

CZYSZCZENIE dywanów .. 041/
331-75-64.
dg8456

LL MALOWANIE.
041/331-91-06.

gładż.

tapetowanie.
dg9443

GLAZURA - 041/366-35-75.

GLAZURA - 0604-567-846.
dg9529

Zarząd

MALOWANIE - gladż. tapetowanie. Profesjonalnie . 041/332-28-21.
dg9515
MALOWANIE - gladkie - natryskowe.
041/332-39-88.
dg9564

Gminy

Łącznej

MALOWANIE - natryskowe -

gładkie

-

041/34-28-0ę9.

o2łasza przetarł:

nieograniczony
na budowę dro2i &minnej nr 1516020
w miejscowości Ostrów.
Materiały

do przetargu można
uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy
w Łącznej , w godzinach od 7.30 do 15,
do dnia 14.X1.2000 r.
2071zg
Zarząd

Gminy Miedziana Góra

przetarg dwustopniowy na wykonanie proJektu budowlanego
pod n azwą: oczyszczalnia śc l ek6w w mieJscowości
Kosto młoty II • La skowa_

Specyfikację istotnych warunk6w zam6wienia można otrzymać w Urzędzie Gminy

w Miedzianej G6rze, pok6j nr 6. w godz. 8- 1S. tel. (041) 303-16-0 l .
Cena fonnularza specyfikacji wynosi I S zl.

nastąpi

tALUZJE tanio. 041/369-86-37
zt365

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

dnia 29.X1.2000 r .. o godz. 14.

tALUZJE. 041/331-04-97.

ZGUBY
zt361

REMONTY.
0604-565-420.

041/342-22-28.

_ROLET"
ROLOKASETY
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
VERTICALE
MOSKITIERY
MARKIZY
Kusocińskiego 50. tel. 362-03-67.
za639
ROLETY. Bramy. Okna. 1 Maja 124.
041/368-49-03.
zg169

NOWAKOWSKI Andrzej zgubi!
cję szkolną.

STOLARSKI Mariusz zgubił
szkolną.

BIUREX, 34-44-222. 34-32-222.

PROMONT - SERWIS, 041/366·

TRANSPORT - 041/345-66-15.
MALOWANIE . czysto , tapetowanie,
gladź . panele. 041/368-36-66.
zb19
NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.
041/331-22-32.
dg8679

dg9362
TRANSPORT 1,7t. 0-607-202-154; 041/
368-95-61 .
dg9416
TRANSPORT.
0-602-704-955.

NAPRAWA pralek - 041/369-82-22.
dg9359
NAPRAWA pralek, lod6wek • • DOMUS".
342-39-15.
dg9505
PANELE - ~1/362-53-70 .

TOP SERWIS. 041/362-01-00.

ROLETY

041/368-55-03;
dg9128

NAPRAWA pralek - 041/332-37-46.
dg9141

TRANSPORT: Mercedes 12 lub 24t.
041/368-73-61 .
dg9557
UKŁADANIE kostki brukowej
- 041/361-50-17.
dg9456

A LUTECHNIKA,

P".rl"r."w,,~ i~I' .;

343-07-04.

ROLBIT - 1 MAJA 122. 368-49·36.

ROLET - 041/362-03-67, "u.,uc" .....
go 50.

USZCZELNIANIE okien. silikonowymi
profilami. 041/34-439-35, 0608-432-492.
dg9477

dg9509
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
.ALUTECHNIKA"
343-07-04

PANELE - PROFESJONALNIE. 041 /
362-70-40.
dg9310

Oferty nalety składać w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze
( ekretariat) do dnia 29_Xl_2000 r.• do godz. 13.55.

Otwarcie ofert

tALUZJE pionowe, rolokasety.
tekstylne - produkcja, montaż.
MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH.
344-90-84.

dQ9354

dg9462

ogłasza

ROLOKASETY
.BRAMY
VERTlCALE
ROLETKITEKSTYLNE
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
343-07-03.
ZAPRASZAMY 8-17

dg951 O
dg9488

ADAPTACJA poddasz}! - 0602-183-590.
dg9479

tALUZJE - pionowe, poziome.
- producent. 041/368-68-77.

R-O-L-E-T-Y

dg9377

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
0-502-542-071 .
dg9486

t -A-L-U-Z-J-E
VERTICALE
041/368-49-36.

ANTYWŁAMANIOWE

MALOWANIE - 041/362-53-70.

041/361 -64-24,361-46-59 TELEWIZORY, magnetowidy Sowiński.
dg9518

w

GLAZURA, hydraulika. remonty. 041/

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsuwane. 041/25-44-559.
dg9365

CYKLINOWANIA. lakierowanie
- 041/346-41-33.
dg9566

041/344-79-74 - SZKLARSKIE.

GLAZURA - hydraulika. 041/34-26-317.
dg9522

R-O-L-B-I-T
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
OKNA
ROLETKI
041/368-49-36
zt354

1I31zs

UNIROLEX - SYSTEM 041/368-31

zt367
PANELE. 041 /366-06-56.

Zarząd

Gminy w Daleszycach

ogłasza

zb18

II przetarg nieograniczony

edaż działek

nr nr 669 o pow. 3,42 ha i nr 670 o pow. 0,10 ha
nych w Słopcu, gm. Oaleszyce, woj. świętokrzyskie,
homość ta jest zabudowana dwoma pawilonami
ndygnacyjnymi mieszkalnymi, parterowym budynkiem
darczym oraz stacją trato, cały teren jest ogrodzony
jony w energię elektryczną i wodociąg.
W Planie Przestrzennego Og61nego Zagospodarowania Gminy Oaleszyce
przeznaczona jest na cele rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku.
Cena wywoławcza 1.250.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2000 r.• o godz. 11
w siedzibie Urzędu Gminy w Daleszycach (świetlica) . Przystępujący
do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej
do kasy Urzędu Gminy najpóźniej na 1 godzinę przed przetargiem.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
Zastrzega się możliwość unieważnienia lub odwołania przetargu I
bez podania przyczyny_ Szczegółowe Informacje można uzyskać w pok.6
lub 9 tul Urzędu lub telefonicznie. tel. 317-16·93 lub 94. 30-72-019,
, 30-72-024,30-72-028.
1343/rg

Konecka Spóldzlelnla Mieszkaniowa w
ul. Wojska Polaklego 3
o

łasza

rzetar nieo

aniczon na

Końaklch,

konanie:

dwóch budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 w o iedlu PARKOWA n,
łrzykondygnacyjnycb z garażami o 18 mle zkaniacb w tecbnologU
tradycyjnej o łącznej powierzchni użytkowej 1108,8 m kw. ~Taz z
infrastrukturą techniczną.

Przystępujący

do przetargu winni złożyć pisemne oferty w zamkniętych
kopertach z dopiskiem .. Przetarg na budynki w osiedlu PAKOWA II" w
sekretariacie Spółdzielni do godz. 14, dnia 22XI .2ooo r.
Szczegółowa

specyfikacja warunków przetargu oraz dokumentacja
budowlana dostępne są wpokoju nr 4 biura Spólddelni, teL (041) 372-69-17.

Warunkiem przystąp ienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
65.000.00 zl w kasie Spółdzielni, do godz. 9_30, w dnIu 23.)(1_2000 r.
W przypadku niepodpisania umowy
przez wygrywającego wadium nie podlega zwrotowi.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.XI.2000 r.. o l:odz.l0 w biurze Spółdzielni .
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

16łus

PRANIE dywanów. impregnacja, sprzą
tanie m i eszkań , firm . 041/345-35-94 ;
0-608-71-03-99.
dg9037
PRZEPROWADZKI Tanio - transport 51.
0411366-78-36, 0603-34-36-01 .
dg9174

VideoKieice - 34-560-72. 0602-666-510.
dg8559
ZAKŁAD Elektromechaniczny. Kielce 1
Maja (pod wiaduktem ). 34-538-31 poleca:
przezwajanie silników. roboty tokarskie,
wiaty magazynowe, bramy, ogrodzenia.
kraty notycowe, produkcja - sprzedaż zniczy.

zb21

WYP02:YCZALNIA Kielce.
ska 76. 34-422-23.

WOLBUD . twirowa 5. 361
1 Maja 136. 346-32-00.

KOMUNIKAT
Zarządu

Gminy w Górnie

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zago podarowaniu przestrzennym (jednolity
tekst - Dz. U. z 199~ r. nr 15, poz. 139, z późniejszymi
zmianami)
podaje się do publicznej wia<iomości że dnia 14.XI.2000 r.,
o godz. 9 w siedzibie Urzędu Gminy w Górnie odbędzie
się se ja Rady Gminy której przedmiotem będzie
uchwalenie projektu zmiany w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy
Górno, dotyczącej lokalizacji budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego i usługowego
w obrębie nieruchomości nr ewidencyjny 147/54 147/62,
położonych na terenie wsi Górno.
Zarząd

NAJLEPIEJI Najtaniej, Chęci ń ska

.j

KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA. wentylacja.
powietrzne . .AQUAKlIM·. Kielce.
ski ego 14, 041/368-86-00, 0411369-7

PROFITECHNIKA 1 Maja 124.

Gminy w Chotczy

ogłasza przetarg nieograniczonv
na wykonanie projektu budowlanego dla wodociągu grupowego "Katarzynów" miejscowości
- Baranów gm. Chotcza, na pod tawie koncepcji technicznej obejmującej miejscowość BaranóW.
Termin składania ofert - do dnia 27.x1.2000 r., o godz. 10.
Termin otwarcia ofert - dnia 27.X1.2000 r., do godz. 10.30.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Edmund Milek· Urzad Gminy W Chotczy, pok.QiJ.
w godz. pracy Urzędu Gminy W Chotczv, tel. (048) 3751-032.
'
SŁOWO LUDU 8 LISTOPADA 2000 NR
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IIIIIEKOFIBER. .
skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian , dachów i stropodachów wykonuje:

• BOGATE WZORNICTWO· SZEROKI WYBÓR
25-318 KIELCE, BODZENTVŃSKA 33
T E L _I FAX (O 4 1) 3 4 4 - 3 4 - 1 2
8'~ - 18'~ 45',zM
WId.lt.C"

PW "GAMMA" Sp. z

0.0.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel./fax 041 36261 08, tel. 041 331 2816, 0605-312-716

..J

~
~

Gmin Rolniczych i Ekologicznych EKOROL
w Kielcach ul.

Wesoła

51 , 25-363 Kielce

Oglasza przetarg nieograniczony na:
Wydawnictwo "Świętokrzyski Kalendarz Rolniczy na 2001 rok".
Termin składania ofert do 23 listopada 2000 r. do godziny 10.00.
n_"~""""..",i,,,,'i,, przetargu w dniu 23 listopada 2000 r. o godzinie 10.30.
"n"f'"II,1t",t"'''' istotnych warunków zamówienia do odebrania
LWIIClLI~U , cena - 10 zł tel. : 3430342 .

COMPAQ

Z arząd Gminy w Starej Blotnicy
przetarg nieograniczony na wykonanie projektu
technicznego na modernizację dróg gminnych:

ogła sza

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

• Tursk - 1060 mb
• Stary Osów - 1260 mb
realizacji zamówienia - 30.XII.2000 r.
ofercie należy podać cen ę brutto.
obejmuje wykonanie projektu, kosztorys inwestorski oraz koszty
branżowych i ZUD.
cenowe wraz z kopi ą uprawnień do czynności objętej zamówieniem
wpisu do ewidencji działa lności gospodarczej należy złożyć w
kopercie z napisem:
"Projekt techniczny na modernizację dróg gminnych: Thrsk
Osów", w siedzibie U rzędu Gminy w Starej B łotnicy pokój nr 8
do dnia 14.XI.2000 r. do godz. 9.30.
Intł.,ll<mllP informacje można uzyskać pod nr tel. 6197060 w. 15. Przed
1zDolcze:ciem przetargu oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia
z art. 22 i 19 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

~!I HEWLETT

~ PACKARO

-.

,

TOSHIBA

Nadleśnictwo Zagnańsk
ogłasza przetarg ofertowy
na sprzedaż WOiglastego w ilości 400 III sześc.
Oferty należy skJadać w biurze Nadleśnictwa do dnia 15 listopada 2000 r.
godz. 9.
Wpłata wadium w wysokości 5 zł/I m sześc. za zaoferowany surowiec
drzewny do godzi ny 9 w dniu przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu ]5 listopada o godzinie 10.
222611c

Zarząd

Gudny w Starej Blot niey

przetarg oieograniczony
na zakup i transport szlaki
na remonty dróg gmin nych w ilości okoł o 1000 ton.
Termin realizacji zamówienia - 30.03.2001 r.
ogłasza

HDS 698 C

za

6.499;-

Puzzi 200

z.a2.333;-

do d6rHnlawego czyozrzenIo ~ ~
Dl "",Ud...,~-RM81 (101)
do ideaJnago pnonill wyIdadzin I <ływantNt

ze Uodklem czyozcz:o.cym - RM 7SO (10 kg)
'- -

(bo<

VĄT)

!łl IOUlCHER
Czyszczenie
jest naszym

zadaniem.

W ofercie należy podać cenę brutto dostawy i rozładunku l tony szlaki na
teren gminy.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci posiadający samochody ciężarowe
- wywrotki.
Oferty cenowe wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewideocji
działalności gospodarczej n ależy złożyć w zamkniętej kopercie i opisanej
"za.lcup i transport szlaki".
Termin skJadania ofert 14.11.2000 r.
w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 8 do godz. 9.30.
Przed rozpoczęciem przetargu oferenci zobowiązani są do złożenia
oświadczenia zgodnie z art. 22 i 19 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2000 r. godz. 10.00 w
lokalu Urzędu Gminy pokój nr 7.

222411cr

fUNDACJA GOSPODARCZA Iw. Brata Al1><rua,

Z arząd

Budynków Mieszkalnych
w Jędrzejowie ul. Reymonla 21

«1.344-97-39: 343-- 11 -'5

k.cb przy ul. SI<• .• •j S.

J. Malowanie pokoi oraz. wynlwnanie podłoża i ulomie gumolllu NI podłogacb noclegowni.
2. WyIwoanie instalacji pncciwpożarowej onz radlOrortiemej w noclegown;"'b ,oelewizji paemyslowcj w lwiellocy dziennego pobyru. boIoocb i na kOl)'larZaCh.
3. Roboty budowJano.monLlŻOwe ogrodzenia _sji
4. Wybudowanie gardy oraz ltUlgazyn6w ttWnętnDych Przytuliska.
Materiały niezbędne do wyIcOCWII. ww. robi)! cIoswaa f UndacjL
Termin a.tłu'" um6wJcall ·10 ,[Vd RII 2000 rpku J "OPWUI'" PClc w roky 2001
Specyfilcację Wotnytb WIlI'IlIlków zamówien .. (cena 10 zł) moin. odebnt w "ed%ibi. zamawiaj"""o w godz.. 9-1~ .
Upnwnoony do leoDtaktów z ofercnlamO Jest mar inŁ MARIAN JAWORSKI - Dyrelaor fundacJI.
Tcrm(p ,kl,dui, oCen upM". ;t dałem 11 U"oPld, 2000 roku o IodL 11
Otwarcjc ofert ~j VI doju 21 listopada o Bod%. 10 w SIedZIbie t.amlwiaJ~o.
W Pf'ZCW1IU """" wn'l'! udziaI oracnc,. 1cl6ny liP<lniaJ\ warunki uwane w .pccyfilcacj, " ,omych WIlI'IlIlk6w umów,eni• .
I 337J'l!
Zaltrugomy JObie pnwo unlewam,eni. Pf'ZCW1IU bez podani. prl)'CZ)'n.

ogłasza

w dniu 23.11 .2000 r. o godz. 10.00
nieograniczony przetarg ustny
na najem lokali użytkowych
położonych w Jędrzejowi e przy ulicy:

11 Listopada 101 - pow. użytkowa 56,50 m kw.,
WYWoławcza czynszu miesięcznego wynosi 17,00 zł + VAT za
11 Listopada 101- pow. użytkowa 45,25 m kw.,
WYWoławcza czynszu miesięcznego wynosi 17,00 zł + VAT za
B. Chrobrego l - pow. użytkowa 200,60 m kw.,
WYWoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,00 zł + VAT za
B. Chrobrego l - pow. użytkowa 133,00 m kw.,
WYWoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,00 zł + VAT za

2S-512 Kldu ul. Warn...."" 14,

oea.sza. pn.etarc aleovaah:zoDY

D' alw roboty modualu<yJ •• VI budyaku I ... po...jl PRZYTlIL·lSKA w KI

SPECJALNA OFERTA

1 m kw.

Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

1 m kw.
l m kw.

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

l m kw.

z gazet
"Gazeta Krakowsu" - Kraków
" DzIennik Zachodni " - Katowice

uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na dany
. w wy okości 1.000 zł do kasy ZBM najpóźniej do godz. 9.00 w
OlU Przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg
wygraj zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez ZBM.
zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub
.-1!iJl\bli ..~; przetargu bez podania przyczyn.
Bliźsze informacje o przetargu można uzyskać
w Zarządzie Budynków Mieszkalnych tel. (0-41) 386-10-41.
406Iuj

"Słowo Polaklłl"

- Wrodaw

"Głos WIelkopolaId" - Poznań
" Guebl Wap6lcuan." - Białystok
"Głos Szczeclńald " - Sz.c:zecin
otaZ tno6ć ogIoazeń

d robnych

z oetatnk:h trzech n u merów
Ludu poznasz dzwoniąc:

_Słowa

~

tel.

LUDU 8 LISTOPADA 2000 NR 260

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

~
lU
W

teI. 77

boIIal

TELEFONICZNA
AGENCJA
INFORMACYJNA
htlp:Jlwww.tal.com.pl
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Strzelec Lider Market podejmuje Śląsk

49 Plebiscyt "Słowa Ludu "

Wygrają

źle.

Pierwszy kupon

Optymistą jest także Radosław Wi!siak, kapitan naszej drużyny. - Sląsk? Owszem, ciężki ry-

Otrzymaliśmy wczoraj pierwszy kupon

• uciekną
brze w obronie nie powinno być

Dziś o godz.

18
rozpocznie się mecz o
miStrzostwo ekstraklasy
piHci ręcznej mężczyzn
Strzelec Lider Marlcet - Śląsk Wrocław.
Pierwotnie mecz miał być rozegrany 11 listopada, ale ze wzglę
du na udział drużyny kieleckiej w
rozgrywkach europejskich, został
przełożony na termin wcześniej

szr- Od tego spotkania

~iele. Jeżeli wygramy,

zależy

uciekniemy

Sląskowi na pięć punktów. Taką
stratę będzie ciężko odrobić. Ale

to dla nas niezwykle·trudny rywal uważa trener Edward Strząbała ,
który w poprzednim sezonie pracował z siódemką wrocławską . Leszek Starczan i Grzegorz Garbacz należą do czolowych w kraju
bombardierów. 'Trzeba będzie otoczyć ich szczególną opieką i nie
pozwolić na mocne rzuty z drugiej
linii . Mocnym punktem gości są
bramkarze - Artur Banisz i Władi
mir ł.obczuk. Jeżeli zagramy do-

wal, ale wygramy. W ekipie panuje
doskonała atmosfera, jesteśmy odpowiednio zmobilizowani, wiemy,
o co gramy. Oglądaliśmy konkurentów na kasecie wideo, wiemy, jakie są ich słabe, jakie mocne strony - stwierdził Wasiak.
W poniedzialkowych i wczorajszych treningach Strzelca LM
brał udział Marek Witkowski, ale
jego udział w dzisiejszym pojedynku jest wykluczony. W poprzednim
sezonie Sląsk wygrał rywalizację
ze Strzelcem LM o brązowy medal
Mistrzostw Polski. Niejako w ramach rewanżu kielczanie pokonali wrocławian w finale Pucharu Polski.
Po dziewięciu kolejkach dzisiejszy przeciwnik Strzelca LM
zajmuje w ligowej tabeli czwarte
miejsce z dorobkiem 12 pkt.
Ceny biletów: 15 i 10 zł.
(mac)

49 Plebiscytu " Słowa Ludu"
na Najpopularniejszych Sportowc6w
2000 roku.
" Gratuluję wam nowego pomysłu - napisał pan Bolesław 0 1czak z KieIe. - Plebiscyt "Słowa"

jest coraz starszy, ale nie "kostniej e" . Wybór " naj popularniejszych z najlepszych" odświeżył
plebiscytową zabawę, a kibicom
na pewno ułatwi wypełnianie kuponów. W mojej "dziesiątce",

oczywiście , nie mogło zabraknąć
naszych olimpijczyków. Stawiam
też na panie - przecież na balu
mistrzów nie może zabraknąć
płci pięknej. Pozdrawiam i życzę
nowych oryginalnych pomysłów" .

Oto dziesiątka wytypowana
przez Bolesława OIezaka: 1. Zbigniew Piątek, 2. Bartosz Mikos, 3.
Maciej Stęczniewski, 4. Marek
Kalwat, 5. Piotr Stokowiec, 6. Radosław Wasiak, 7. Ewa Stachera,
8. Jarosław Olech, 9. Dorota Rę
bosz, 10. Tomasz Brożyna .

"Słowa

49 Plebiscyt

ludu"

NAJPOPULARNIEJSI
SPORTOWCY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1.....................................................................................
2 .....................................................................................
3 .....................................................................................

4.....................................................................................
5 .....................................................................................
6 .....................................................................................
7..............................•..........•....•.............•........................
8 .....................................................................................
9 ................................................................................. .

10.....................................................................................
·Imię

i nazwisko ................................. ........... . .... .
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Mecz ze Śląskiem będzie generalną próbą przed rywalizaCją z Kaustikiem w PZP

Wzmacniają się·

Potrzebna centerka
Znamy największe obecnie
marzenie trenera koszykarek STK
Stolbud Włoszczowa Tomasza
Serka.
Przydałaby nam się dobra,
mierząca przynajmniej 195 cm
centerka, która w każdym meczu
zdobędzie 15 - 20 pkt. i zbierze
dziesięć piłek.

A Sylwia Przychodzeń, najzawodniczka zespołu?
- Sylwia jest mocną "czwórką". Obecnie odczuwa jeszcze
skutki kontuzji, ale nawet w peł
nej dyspozycji nie jest to typowa
centerka i nie gwarantuje tego, czego oczekuję.

wyższa

Jymczasem wzmacniają się
wasze rywalki. Głośno jest o
transfene Katanyny Dydek z Polpharmy do Quay Poznań, a ta
drużyna miała być w waszym zasięgu.

- Wzmocni się Quay, ale osła
bi Polpharma. A tak poważnie , to
naszym największym problemem,
oprócz centerki, jest zgranie drużyny i nad tym pracujemy. Poza

tym przed każdym meczem trenujemy specjalne rozwiązania pod
kątem poszczególnych rywalek.
Teraz na przykład szykujemy się
na rozbicie strefowej obrony
Kamy Brzeg.
Za wami dwie kolejki ekstraklasy. Czy nowe zawodniczki zagraniczne spełniają pańskie oczekiwania?
- Na pewno jeszcze nie. W
drugim meczu lepiej zagrała Buł
garka Pavlina Panteleeva, natomiast słabiej Słowaczka Zuzana
Zemanova. To zawodniczka mająca spore możliwości, ale ostatnio miała przerwę w grze i jeszcze nie odzyskała skuteczności. W
meczu z Meblotapem Lublin
wprawdzie dużo rzucał~, ale tylko 20 procent piłek trafiło do
kosza . Po treningu kondycyjnym
jeszcze brakuje jej świeżości. Z
upływem czasu powinno być jednak coraz lepiej. Dzięki sponsorowi wszystkie zawodniczki STK
Stoi bud powinny być zadowolone z warunków i myśleć tylko o
treningach i grze.

. Nasi kandJdaci
Rafał Bernacki (piłka
ręczna), Tomasz Brożyna (kolarstwo), Dariusz Brytan (pił·
ka nożna), Monika Gruba (pil·

ka ręczna), Michał Gil (wyści.
gi samochodowe), Grzegorz
Horodyński (rajdy enduro),
Mariusz Jurasik (piłka ręcz
na), Marek Kalwat (duathlon),
Paweł Kapsa (piłka nożna),
~a Kądziela (lekka atletyka),
Barbara ~da (judo) zapa·
sy). Jacek Kuza (casting) , Ra·
fał ,Lasocki (piłka nożna),
Bogdan Matuła (badminton),
Bartosz Mikos (łucznictwo),
Katarzyna Miłoszewska (ko·
szykówka), Robert Napierała
(piłka ręczna), Jaroslaw Olech
(trójbój SIlowy), Zbigniew Pią·
tek (kolarstwo), Arkadiusz
Ponikowski (łucznictwo) , Dorota Rębosz (piłka ręczna).
Cezary Ruszkowski (piika·noż
na), Robert Serw:in (piłka wodo
na). Ewa Stachera (karate ky.
okushin), Maciej Stęczniew·
ski (piłka ręczna), Piotr Stokowiec (piłka nożna), Krzysztof uela (piłka nożna), Radosław Wasiak (piłka ręczna).
Adam Węgrzynowski (piłka
ręczna), Krystyna Wasiuk (pił
ka ręczna), Agnieszka Wrona
(lekka atletyka). Katarzyna
Zaraś (duathlon, triathłon).

Brawo PO,lonia

rywalki STK Stal bud

Rozmowa z trenerem pierwszoligowych koszykarek STK Stolbud Wloszczowa Tomaszem Serkiem

Czekamy na kolejne
nja, zamieszczając obok
towego kuponu nazwiska
datów do dziesiątki laureatów.

Miłą niespodziankę

Czy Pańskim problemem nie
jest zbyt krótka ławka rezerwowych?
- Raczej nie. Mam osiem zawodniczek na poziomie ekstraklasy, a to powinno wystarczyć. Problemem jest nie liczba, ale jakość
koszykarek. W tej chwili brakuje
mi zawodniczek, na których mógł
bym oprzeć grę zespołu. Liczyłem
szczególnie na dwie, ale na razie
mnie zawodzą.
Jedna, to chyba Katarzyna
Miloszewska? Liderka drużyny w
poprzednim sezonie na razie nie
pokazuje tego, co potrafi.
- Faktycznie, liczyłem n nią w
większym stopniu, ale nie wiem co
powoduje, że Miloszewska gra sła
biej niż ją na to stać. Generalnie
od wszystkich koszykarek oczekuję lepszej skuteczności.
Może poprawi się
sobotę w Brzegu?

to

już

w

- Chcialbym, ale Kama to wyrywal . W pierwszej kolejce kilkoma punktami przegrała z Polpharmą, w drugiej pokonała na wyjeździe ŁKS . Do Brzegu jedziemy mocno zmobilizowani, powalczyć o jak najlepszy rezultat.
magający

Rozmawiał

SŁAWOMIR

SIJER

sprawili drugoligowi
pingpongiści Polonii
Maxlel Białogon,
wygrywając wyjazdowy mecz z wyżej
notowanym Wł6kniarzem.

Kobiety ·
Wydarzeniem kolejki było
spotkanie w Łodzi , gdzie pierwsze
punkty w konfrontacji z liderem
tabeli straciły kielecki AZS .
Jedynka II Łódź - AZS Pi aPiasecki Kielce 7:3 .Punkty dla
AZS : Agnieszka Różańska , Justyna Kawczyńska, debel Ewa Gruszka/RÓŻańska po 1.
ULKS 5 Łask - Kolejarz Heros Kielce 6:4 .Punkty dla Kolejarza: Dominika Smętkowska, Anna
Dulińska, Edyta Sempowicz, debel
Smętkowska/lwona Prokop po 1.
Rafaello Kazimier.?aWielkaUKS Zgierz 2:8. Punldy dla Rafaello: Małgorzata ]ajeśniak , debel
JajeśniaklAnna Mysiór.
Inne wyniki: LZS Rożniato
wice - STS Gorzkowice 3 :7. Pauzowała Witonianka Witonia.
6 12 46-14
1. Jedynka II
2. AZS Kielce
4
6 32- 8
3. Witonianka
4
6 27 -1 3
4. Zgierz
4
6 2 5 -1 5
5. Gorzkowice
5
4 21 - 29
6. Łask
5
4 2 O- 3 O
7. Roźniatowice
5
2 24-26
8. KOlejarz
4
2 1 2 ·2 8
9. Rafaello
5
O 3-47

18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

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

Mężczyźni
Dobra forma Bartosza
skiego i Marcina Stępnia
ła, że zespół z Białogonu
żył w Pabianicach. po:zostale
żyny z naszego regionu
Włókniarz Pabi
nia Maxtel Białogon Kielce 3.;
Punkty dla Polonii: Bartosz Bilsb
Marcin Stępień po 2, Jerzy
Rafał Skotniczny, debel
KmieĆ/Stępień po l.
Kastor I Łask - Alit
townia Ożarów 8:2. Punkty dla
tu: Mirosław Kiełb, debel Kieł
Jacek Lachor po 1.
STS Skarżysko - J
Łódź 4:6. Punkty dla STS :
Miernik 2, Krzysztof Dudek,
fał Uciński po 1.
Rafaello Kazimierza Wielka
Energetyk Łódź 1:9. Punkt dla lU
faello : Łukasz Kurczyna.
Inne wyniki : Kastor II
Start Brzeziny 6:4, Stomil
tów - PKTS II Pabianice 2:8.
1. PKTS II
6 12 532. Kastor I
6 11 40. 2
3. Jedynka
6 10 41 . 1
4. Stomil
6
9 37
5. Start
6
6 33
Włókniarz
6
6 33
7. Alit
6
6 31
8. Polonia
6
5 29
9. Kastor 1\
6
4 23 ·
10. Energetyk
6
2 21
11. STS
6
1 1812. Rafaello
6
O 1
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do kadry
Trzy szczypiornistki
Kolportera Kielce
otrzymały powołania

na konsultacje kadry
Bramkarka Krystyna Wasiuk
na. zgru. reprezentaCJI seruorek.
zajęć, które potrwają
jest m.in. dwumecz
oraz udział w turnieju
Com Cup w Norwegii.
Agata Rolak weźmie udział

la~t:l'L.J li<:;

ł'1l1!it:l'L.lU<:;

oraz międzynarodo
w Gy6r na Węgrzech.
że podczas pobytu
nasza młodzieżówka
z Kolporterem.

e powołanie nadeszło
Prokop, która 19 - 26 listoz reprezentacją kraju juniouczestniczyć będzie w ,TumieMłodz ieżowy Puchar Sląska.
Nie znajdują potwierdzenia
jakie pojawiły się w Kielcach
Mt"t n.·~ meczu Kolportera, mótrenera Maria~i"\l""lIL". - Mimo ostatniej po. drużyna, w której są przecież
nowe zawodniczki, gra co. Czas pracuje na naszą
kilka dni zarząd klubu
występy druży

ale o zmianie
nie ma mowy - ponam prezes Marek Rolak.
W minioną sobotę KSS Koloraz dyrekcja SP nr 31 (dyr.
Bielenda) zorganizowały
turniej dla dziewcząt
1989. Kolejność drużyn:
Wolica (najlepsza zawodAgnieszka Jasińska), 2. KolI (Magda Wolowiec), 3 .
Busko (Monika Misiakie, 4. SP 31 Kielce (Karolina
Dtro\lvska ,5. Kolporter II (MagSknypczyk), 6 . SP 24 Kielce
Kwietniewska) .
Najlepszą zawodniczką turbyła Dagmara Łącka (KolporI), najlepszą bramkarką
łgniteszlka Kula (Busko), najsku" LIIII"' S"" zawodniczką - Malga(Świt) .
(sts)
QJ\JIQ;)l.<:;.

~ nl" nin.,,,,..~

•

ozna ,
czynac
Wkrótce zaczynają się
rozgrywki w Swiętokrzysklej lidze Koszykówki.
Powołane przez wojewodę

stowarzyszenie
nClZWle praktycznie jest
do rozpoczęcia rozgryetapem będzie
strzów powiatów
szkół podstawoUwaga. Jeżeli
zgłosi się odpowieddrużyn dziewczęcych ,

dla nich zorganizowana
liga. Zgłoszenia przyjmosą w siedzibie sto~arzyszew Kielcach przy ul. Zytnjej 1,
! fax 366-08-98 lub w powiatokomendach policji .
(sts)

o

R

51owoLudu

T

O limpique, Sturm i Galatasaray awansowały

EmOCje do końca

się stawić w Głogo~ie

n(lV""""u kadry młodzieżowej

p

Piłkarze Olympique Lyon,

Sturmu Graz i Galatasaray
Stambul zapewniły sobie
awans do drugiej rundy
Ligi Mistrzów.
Przed wczorajszymi meczami, kończącymi pierwszą rundę
eliminacji ligi mistrzostw, pięć zespołów było już spokojnych o
awans do dalszej fazy rozgrywek.
Były to, Real Madryt i Spartak
Moskwa (grupa A), Arsenal Londyn i Lazio Rzym (grupa B) oraz
Valencia (grupa C).
W tej sytuacji zupełnie inaczej trzeba potraktować porażkę
madryckiego Realu w Moskwie.
Podobny scenariusz mieł miejsce
w Doniecku, gdzie Arsenal uległ
Szachtarowi.
Największe emocje towarzyszyły rywalizacji w grupie D, gdzie
do ostatnich sekund spotkań
w Glasgow i Stambule ważyły się
losy awansu, a kilkakrotnie sytuacja diametralnie się zmieniała.
W grupie C kluczowe znaczenie miał bezpośredni pojedynek
Olimipique Lyon z Olympiakosem
Pireus. Zwycięstwo gospodarzy,
wobec lepszego bilansu bezpośrednich pojedynków, dało awans
francuskiej "jedenastce".
Grupa A
Spartak Moskwa - Real Madryt 1:0 (0:0), Geremi 47 (samobójcza). Sporting Lizbona - Bayer
Leverkusen 0:0.
1. Real
6 13 15- 8
2. Spartak
6 12
9- 3

W

piłkarskiej

I liga
AlmaAlpinex-PKP 3:1, Sroka 2, Galena - Knap; Top Sport
- WSP Społem 1:3, Brodecki -.R.
Dulak, D. Dulak, Śliwiński ; Zywiec - Inwest Bau 6:3, Korban 2,
Zapała , Pędzik, Stradomski, Latosiński - Chomik, Sadowski, Skrzyniarz; Nomi - WSP Społem 4:3 ,
Kłoczko, Raćkos , Król , Walter
- Plisak 2, Delipacy; Chemar - UniMax 0:3 (vo); Orlen - Poligrafia

Tenisiści stołowi
Skarżysko zwyciężyli

STS
w II
rundzie Ligi Wojewódzkiej
Zrzeszeń LZS . Drugie miejsce zajęli zawodnicy Rafaello
Kazimierza Wielka, na trzecim
sklasyfikowano reprezentantów WLKS Kielce.
Indywidualnie w gronie
żaków zwyciężali: Karolina
Grzyb i Dawid Ciosek z STS
Skarżysko, wśród młodzików

Wojda z WLKS Kielce, natomiast najlepszymi kadetami
okazali się: Małgorzata Krzalek i Sebastian Piwowarski
z STS Skarżysko . W naj starszej grupie wiekowej tryumfowali: Małgorzata Jajeśnik i D0minik Cieszkowski (oboje Rafaello Kazimierza Wielka).

"Rodzina" na Śląsku
Rene Bolł (Sparta) walczy o piłkę z Emanuelem Pesresi z lazio
3. Bayer
2. Olympiakos 6
9 6-5
6 7
9-12
4. Sport ing
5-15
4 3-9
6 2
4. Heerenveen 6
Grupa B
Grupa D
Galatasaray Stambuł - Sturm
Sparta Praga - Lazio Rzym
0 :1 (0:1), Ravanelli 43. Szach tar Graz 2:2 (1 :0), Ergun 30 (karny),
Donieck - Arsenal Londyn 3 :0 Jardei 75 - Juran 63, 80. Glasgow
(1 :0), Atelkin 34, Worobiej 57, Rangers - AS Monaco 2:2 (1:1),
Bielik 66.
Miller 3, Mo!s 52 - Da Costa 39,
1. Arsenal
6 13 11- 8
Simone 78.
2. Lazio
6 13 13- 4
l. Sturm Graz
6 10 9-12
3. Szachtar
6 6 10-15
6 8 10-13
2. Galatasaray
4. Sparta
6 3
6-13
3. Glasgow
6 8 10- 7
Grupa C
4. Monaco
6 7 13-10
Olympique Lyon - OlympiaWynik II rundy Pucharu
kos Pireus 1:0 (1:0), Laigle 2. FC UEFA: Rapid Wiedeń - NK Osijek
Valencia - SC Heerenveen 1: 1 0:2 (0:1) -awans Osijek, TSV 1860
Monachium - HaImslad 3:1 (2:1)
(1 :1), Alonso 10 - Venema 37.
- awans TSV, Heńoelge - AEK Ate1. Valencia
6 13 7-4
2. Olympique 6
9 8-6
ny2:1 (1:1) .- awansAEK. (wid)

Niespodzianka Poligrafii
Faworyzowany Orlen zagrał
nieco beztrosko i ambitnie walczący rywale (z Pawłem ŚIusarczykiem na czele) zdołali odebrać
przeciwnikom punkty. Lider, Alma
Alpinex, pewnie wygrał z PKP, ale
o tym, kto zostanie mistrzem jesięni zadecyduje mecz UniMax
-Zywfec.

Skarżysko górą

Edyta Zielińska i Przemysław

lidze firm

Remis Poligrafii
z Orlenembył największą
niespodzianką ostatniej
kolejki w piłkarskiej Lidze
Firm, rozgrywanej w Kielcach.

Z RÓŻNYCH AREN

3:3, Durłej 3 - Ślusarczyk, Pietrzykowski, Socha.
1. Alpinex
11 27 29-13
2. UniMax
10 25 3 5 - 8
3. Guinness
11 22 29·25
4. Orlen
10 20 37-16
10 19 23 -14
5. Nomi
6. Żywiec
10 12 21-29
7. WSP Społem 11 10 24-41
10 9 18 - 2 7
8. Chernar
9. lnwest Bau
10 9 31·37
10. Poligrafia
9 8 21-25
11. PKP
11 8 26-35
12. lop Sport
10 6 15 -3 2

D liga
Lider - Real - pauzował
w ostatniej kolejce, jednak ma
ogromną przewagę nad rywalamj
i wiosną będzie kandydatem numer jeden do awansu . Jak zwykle
przegrały swój mecz Media, które
w konfrontacji z Barwą zaprezentowały zimową formę .

Media - Barwa 1:6, Zapała P. Czajkowski, D . Czajkowski ,
Kubicki, Brzeziński , Lewandowski, Ziental; Atest - Ergo 2:5, Pa·

łys, Gądek - Jończyk 3, Waldon,
]anuchta; Dajar - M.PEC 3:4, Salwa 3 - Bednarski 2, Zołądziowski ,
Kopeć; Ispol - Ergo 4:2, Meresiński 2, Kliczka 2 - Januchta 2.
1. Real
11 33 6 O - 4
2. Barwa
11 25 44-24
11 24 40-2 O
3. Ergo
4. Ispol
10 22 41-21
5. lorKoi
11 16 40 -2 5
6. Wodociągi
11 15 35-33
7. Atest
12 15 21-31
8. MPEC
11 15 25-29
9. Oajar
9 13 25-25
10. PSS Społem 12 13 30-4 O
11 . Media
11 6 27-45
12. Piekarnia
9 6 10-45
13. Herby
11 2 13-59
Następne mecze:
Dzi ś (środa, 8 bm.) : HerbyPiekarnia (15.15); sobota (1l
bm.): Media - Dajar (10), Real
- barwa (11.15), Ergo - Wodociągi
(12.30) , TopSport - Poligrafia (15);
niedziela (12. bm.): Dajar - Piekarni a O), Chernar - Poligrafia
(11 .15), Zywiec- UnjMax (12.30),
Nomi - Orlen (13.45), MPEC TorKo! (15) .
(mac)

Młodzi piłkarze Święto
krzyskiego Parafialnego Klubu Sportowego "Rqdzina" rozegrali ostatnio na Sląsku sparingowe mecze z rówieśnika
mi z Górnika Zabrze i Polonii Bytom. Juniorzy przegrali
z Górnikiem 2:4 oraz z Polonią 0:1, natomiast juniorzy
młodsi ulegli Górnikowi 1:2
oraz Polonii 0:1.

Zagraj w ping·ponga
JU& po raz piąty działa
cze Legionu Kielce organizują otwarte turnieje tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości. W piątek w sali
Szkoły Podstawowej nr 10
przy ul. Wojewódzkiej od
godz. 15 przy zielonych stolach rywalizować będą skrzaty i młodzicy, natomiast w niedzielę od godz. 10 rozpocznie
się rywalizacja w grupach kadetów i juniorów. Zapisy chęt
nych do gry przed zawodami.

Mistrzowie karate
Kielecki Klub Karate Kyokushin ZPUE Włoszczowa
posiada bilety na I Mistrzostwa Europy Wszech Kategorii w Kyokushin Karate. Impreza, jakiej w Europie jeszcze nie było, odbędzie się
25 listopada w katowickim
"Spodku". W programie jest
także europejski turniej kata
oraz pokazy dalekowschodnich sztuk walk,i. Informacje
w hali przy ul. Zytniej 1, tel.
361-38-02.
(d, eref, sts)

n
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Falstart
Portland

Amica Wronki - Hertha Berlin 1: 1
Polski etap
Dariu z Wojciechow ki
wygrał wc wtorek po samotnym fini zu szósty, najdłuższy
etap wy cigu k larskiego Commonwealth Bank Classic
w Au tralii z Salamander Shore do Bumble Hill (156 km) .

• <

Rekordy w Bormio

Wrewanżowym meczu
drugiej rundy piłkarskiego
Pucharu UEFA Amica
Wronki zremisowała
z Herthą Berlin 1:1 (0:0). Awans
do trzeciej rundy wywalczyła Hertha.

Bramki strzelili : Grzegorz
Król w 54 min - dla Arniki ; Sixten
Veit w 66 min - dla Herthy.
Arnica : Stróżyński (26 Mielcarz) - Bajor, Pęczak , Bieniuk,
Kukiełka (84 Dudka) - Zieńczuk ,
Sokołowski , S obociński (78 Pi-

Dwa rekordy Polski senior ' w zo tały pobite podczas
międzynarodowych zawodów
w hort tracku we włoskim
Bormio. Magdalena Gą ior
(Podhale owyTarg) przebiegla 500 m w 48,1. ek., a Karol Bobowicz (OMKŁS Opole) 1500 m w 2.21 ,75.

Arsenal buduje
Kierownictwo angielskiego klubu Ar enaJ Londyn, poinformowało o planach dotyczących budowy nowego stadionu . Prawdopodobnie przeprowadzi a na tąpi w 2004
roku .

Doping na lodzie
Jerzy B ułka , zawodnik
GKS Katowice, został we wtorek zdy kwalifikowany na trzy
miesiąc przez Wydział Gier
i Dyscypliny PZHL. Kontrola
antydopingowa przeprowadzona u tego hokeisty wykazała obecność "efadryny"
w organizmie.

Zobaczą Holyfielda
Po długo trwających nego jacjach mi trz świata boksu zawodowego w kategorii
ciężkiej. w wersji WBA, Amerykanin Evander Holyfield wyraził zgodę na stoczenie walki
w przy złym roku w Pekinie.

"Senatorowie" górą

Wwałce o p i łkę I rań czyk Ali Oaei i Jarosław Bieniuk

Dobry

Zatopek w szpitalu
Leg ndamy cze ki lekkoatleta Emil Zatopek przebywa
od kilku na tu dni w szpitalu
wojskowym w Pradze-Stre ovicach wskutek wylewu krwi
do mózgu . Jego stan jest cięż
ki 78-letni Zatopek, najslynniejszy sportowiec czeski
w zech czasów, mial od dłuż
szego czasu probłemy zdrowotne, w tym kilka wylewów,
zapalenie płuc, operację kości
udowej .
(PAP)

DEKm
___

~

- Król , Krysza-

Hert h a: Kiraly - Rehmer,
Schmidt (10 Konstantinidis) , van
Bu rik, Veit, D eisler (77 Derdai).
Tretschok, Hart mann , Sanne h
- D aei, A1ves (74 Preetz) .
Po meczu w Berlinie, wygranym 3: 1, piłkarze Herthy byli zdecydowanym faworytem do wywalczenia awansu, mimo iż przyjechali do Wronek bez Dariusza Wosza,
Stefana Beinlicha, Eyjoelfura Sverissona. Dodatkowo od początku
spotkania na ławce rezerwowych
zostało kilku innych zawodników
z podstawowej "jedenastki". Przez
blisko godzinę mecz u kladał się po
myśli gości , których bezbramkowy
remis całkowicie zadowalał.
Arnica, by awansować, musiała strzelić dwa gole, jednak najpierw
Bieniuk w dogodnej sytuacji "głów
kował" obok słu pka , zaś na kilka
minut przed przerwą, po indywidualnej akcji Kryszałowicza, znakomitej okazji nie wykorzystaj Król.
Napastnik Arniki zrehabilitował się w 54 minucie, kiedy to po
podaniu Mar iusza Kukiełki zdobył gola dła gospodarzy. Nadzieje
na sensację we Wronkach trwały
jednak tylko niespełna 10 minut.
Najpierw Alves ogral czterech pił
karzy Amiki , bramkarza, strzelił
w pełnym biegu, ale Zieńczuk zdołal wybić piłkę z bramki . Zaraz
potem Veit doprowadzi I do wyrównania po zagraniu Treschoka. Ten
ostatni w 69 minucie byl bliski
wpisania się na listę strzelców, a
Arnicę od utraty drugiego gola uratowala poprzeczka. Remisowy rezultat, korzystny dla gości , nie
zmienił się już do końca.
(d)

Bezpieczna

początek

W wadze do 81 kg Łukasz
Zygmunt pokonał na punkty 9:5
Irlandczy ka B riana Ferry'ego.
W zawodach uczestniczy 294
zawodników z 50 państw. Licznie
ob adzone są kategorie. w któ rych
startują Polacy. W wadze do 48 kg
(Rafaj Kaczor) zgłoszonych zo tało 24 pię ' ciarzy 51 kg (Andrzej
Nowosada) - 2 7 67 kg (Damian
Jonak) - 27. 81 kg (Łukasz Zygmunt) - 23.
(PAP)

TELEKIBIC
EUROSPORT: 14.00 Ten i
ziemny: Thrniej ATP w Lyonie.
DSF: 2 0 .15 Pi ł ka ręczna: 1Il
runda Pucharu Niemiec - VfL Bad
Schwarta u - THW Kie\.

_ _ _ ~ SPRZEDA

skuła), Jackiewicz
łowicz .

Koszykarze Sacramento
Kings przerwali passę
jedenastu kolejnych
porażek z Portland Trai/
Blazers.
Z espół Blazers, który
ny jest do grona głównych
tów ligi - obok Los Angeles
i San Antonio Spurs sezon fataJnie . Dotychczas
tylko raz, a w Sacramento
trzecią porażkę . W
najwyższe noty w .. ,,<, n AI ..
land zebrał Rasheed Wa
ry zdobył 24 pkt. Słynny
Pippen grał z kontuzją nogi,
kończył występ z bilansem 13
i siedmiu asyst.
Wyniki poniedzia
meczów: Orlando Magic S uperSonics 110 :99 , D
Nuggets - Dallas Maveri
96:108, Utah Jazz - Mi
Timberwolves 98:92 ,
Grizzlies - Atlanta
Sacramento KingsBlazers 79:75 .

Zapraszamy w sobotę na tor " Kielce"

Od zwycięstwa rozpocz,1i
reprezentanci Polski swój
udział wMistrzostwach
Świata juniorów
w boksie, które odbywają się
w Budapeszcie.

W meczu Ligi NHL Atlanta Thrashers przegrali z Ottawa Senators 2:3

był

Sensacji nie

MEBLI

WSZYSTKIE ASORTYMENTY. EKSPOZYCJE MEBLI, 8000 m'

CZYNNE 7 ONI \N TVGOONIU
KIELCE. ul. ClLSZE\NBKIEGCl B

tel Jfax (041) 34 501 72. 34 S48 75.34 511 01 . hltp://wwW.dek.p l e'ma ll,
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Nasza redakcja
~
i Automobilklub
Kielecki zapraszają
w!obotę kierowców
na " Prasowy Rajd Swiętoknyski".
Jak już informowali ś my,
pierwsza eliminacja odbędzie się
11 listopada o godz. 10, kolejne 9
i 16 grudnia. Wszystkie rozegrane
zostaną na malej pętli toru "Kielce" w Miedzianej Gó rze. W imprezie u c zestniczyć moż e ka żdy,
kto ma prawo jazdy i amochód
z ważnym dowodem reje tracyjnym . S tartujący zostaną podziełe
ni na trzy klasy, w zal eż n o' ci od
p oj e mności silnika amoch odu :
I klasa do 1000 ccm, I I klasa od
1001 do 1600 ccm, III kla a powyżej 1600 . Oprócz wa ż n ego
ubezpieczenia OC organizatorzy
zal ecają posiadanie ubezpieczenie
od NW i ryzyka rajdowego.
Kryterium obejmuje trzy próby: dwie s pra wnościowe i jedn ą
szybko' c i ową, każd ą n a l eży przejech ać d w ukrotni e. K ier owca
otrzyma mapkę ilustruj ącą tra ę
i będzie mógł przed tartem obej rzeć tor nie ma jednak m ożliwo
'ci przejecha nia go wcześni ej . Poszczególn e próby są identyczne
dla aut wszystkich klas. a zwycięzców czekaj ą atrakcyj n e nagrody. Sponsorami imprezy są kieleckie firm y: "Anmot", " Brokers"
or az .,Un itech '.

prędkość

Informacji udziela codziennie w godz. 9 - 15 Automobilklub
Kielecki przy ul. Słowackiego 16
(tel. 361-99-20) . Tam też można
zgłosić uczestnictwo przed 11 listopada albo w dniu pierwszej eli- .

minacji o godz . 8.30 n a
w Miedzianej Górze. Oplata
sowa wynosi 50 zł .
Wczoraj zamieściliśmy
i mapkę pierwszej próby, jutro
piszemy o trzeciej .

Schemat próby 2. i 5.

•

o•

~

~
.

~ga i zaraz~m ~iąta ~ kryt.erium, to test sprawdzający

tec!

nikę jazdy. Odbędzie Się ~ małej pę1li, tuż przy drodze krajowej nr I
Trasę wytycza czternaścIe bramek o szerokości ok. 2 5 m i słup6
który należy objechać ~ lewej strony. Długość trasy ~nad 200
tró~. Start z zat~arua, meta lotna. Punkty karne kierowca o
!1luJe za e~dę Jazdy (1 pkt.) oraz za przewrócenie łupka, fal
I przekroczerue mety tylnymi kołami (za każdy błąd po 5 pkt.).

20

SŁOWO LUDU 8 LISTOPADA 2000 NR
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