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Szef skarżyskiej policji
•

CIĘZAR
wiadomo - wczoraj pracownicy
biura prasowego Komendy Wojewódzkiej policji w Kielcach nic
o tym fakcie nie wiedzieli, a szef
świętokrzyskiego garnizonu i jego
zastępcy byli nieuchwytni . Ale rezygnację Sabatowskiego potwierdziliśmy - dowiedzieliśmy się , że
komendant wojewódzki poinformował skarżyskiego starostę, iż dymisję Sabatowskiego przyjmie.
-To efekt postępowania służbowe
go, jakie w sprawie inspektora Sabatowskiego prowadzone jest
przez Komendę Wojewódzką.- Ja
nie chcę oceniać pracy operacyjnej komendanta. Reprezentuję

Roberts została

~inowana w kategont najlepsza aktorka.

opinię środowiska powiatowego,
a ta nie była dla komendanta korzystna. Decyzji nie podjąłem pochopnie. Obserwuje Jarosława Sabatowskiego od czasu, kiedy trafił
do Skarżyska . Dochodziły do nas
niepokojące sygnały na temat sytuacji w policji, które skrupulatnie sprawdzaliśmy i które miały
wpływ na moją decyzję - stwierdził starosta Andnej Bętkowski .

Styczniowe doniesienie było kolejnym, dotyczącym długów Jarosława Sabatowskiego. Cała sprawa ciągnie się już co najmniej od
dwóch lat Postępowanie w tej sprawie prowadził już Zarząd Spraw
Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Inspektorat komendanta
wojewódzkiego policji sprawd..zał czy J. Sabatowski nie przekroczył w swojej pracy przepisów. Sledztwo dotyczące utrudniania prowadzenia postępowań przygotowawczych przez policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy w Starachowicach, których pracę
Sabatowski nadzorował, prowadziła też prokuratura w Ostrowcu.
Stwierdziła ona popełnienie przestępstwa, ale nie ustaliła, który
(pen)
z policjantów był ich sprawcą. Postępowanie umorzono.

ZUS rozpoczął obliczanie kapitału początkowego dla osób urodzonych po 1948 r. Przyszłym emeryturom poświęcony był wczorajszy
"głośny telefon" ., Słowa Ludu".
Czym jest kapitał początko

Kielce
zapłacą

odslkodowanie
Kielce zapłacą ze swojej rezerwy
budżetowej 25,5 tys. zł odszkodowania pacjentce Szpitala Miejskiego.

Odszkodowanie ma być wyza uszczerbek na zdrowiu,
którego pacjentka doznała przy
udzielaniu pomocy lekarskiej . Wy~ rok wydany 19 grudnia 2000 r. przez
~ Sąd Okręgowy ma klauzulę na tychS miastowej wykonalności. Płacić będzie miasto, ponieważ szpital pod::;
lega pod miejski samorząd . Aby
~
a: uniknąć płacenia z pieniędzy podatników także karnych odsetek, Kielce sięgną po swoją rezerwę budże
tową. Wczoraj zaakceptowała takie
Postępowanie , o jakim wsporozwiązanie Komisja Budżetu i Fimina starosta, wszczęto pod koniec
nansów Rady Miejskiej .
(br)
stycznia, po tym jak jeden ze skarżyskich policjantów złożył na swego szefa doniesienie do Prokuratury Okręgowej w Kielcach . - Zawiadomienie o przestępstwie dotyczy
przekroczenia uprawnień przez
komendanta- mówił wtedy enigmatycznie prokurator Bogdan Karp,
rzecznik prasowy Prokuratury
płacone

Kiedy Jarosław Sabatowski
złożył dymisję, jak ją uzasadnił, nie

jak
emerytura

lll.ta Filmowa ogłosiła
no mmacje
·
do tegorocznych Oscarów. Julia

DlUGOW

Jarosław Sabatowski, komendant
powiatowy policji w Skarżysku, złożył
rezygnację ze stanowiska. Komendant wojewódzki ma ją przyjąć.

Kapitał

A~rykańska Akade-

złożył rezygnację
l'

Rozdajemy

Kultura dla

wybrańców

Okręgowej . Więcej szczegółów
zdradzał policjant, autor doniesienia. - Komendant nie miał czasu
zajmować się pracą - powtarzał.
-Ciągną się za nim długi , które musi
spłacać . Nękany przez wierzycieli
zaciąga wciąż nowe kredyty.

Wkrótce potem Jarosław Sabatowski przyznał , że ma nie spła
cone kredyty, jednak- jak podkreślał - nikt nigdy za niego długów
nie musiał spłacać . Wczoraj był
nieuchwytny.
(pen)

pręzenty,

Dwie najciekawsze imprezy tegorocznych VI Kieleckich Dni Kultury będą
zamknięte dla mieszkańców miasta
-denerwują się kielczanie.
Od kilku dni dzwonią do nas
czytelnicy z pytaniami, gdzie moż
na kupić bilety na premierę "Przedwiośnia " oraz na koncert "Mafia
i przyjaciele".
Czytaj na stronie l O

zapraszamy do zabawy

O święty Walenty!
Słodkie upominki,

wy? To hipotetyczne odtworzenie

bilety do kina,
zaproszenia na koncerty, przejażdżka
ritcszą - litwalentynkowe niespodzianki
czekają na czytelników "Słowa Ludu".

składek ZUS , płaconych przez
ubezpieczonych przed reformą systemu ubezpieczeń. To podstawa
emerytury, która będzie obliczana
na indywidualnym koncie.
Chcesz widzieć czy możesz
być spokojny o swoją przyszłość?
Czytaj na stronie 5

Wszystkich zakochanych zapraszamy do siedziby naszej redakcji przy ul. Wesołej . Dla zakochanych przygotowaliśmy : zaproszenia
na kolację w kieleckich restauracjach ,Tara" i "Pod Feniksem",
50 podwójnych biletów do kina

"Moskwa·• na film "Tam, gdzie ty··
oraz 20 na walentyokowy koncert
piosenek o miłości w pubie .,Karczma". Dzięki nam możecie obejrzeć
także "Wieczór w ciemności ", który w Klubie .,Supemova" poprowadzi Jacek Kawalec.
a naszych czytelników czekają także słodkie niespodzianki .
przygotowane przez piekarnie i cukiernie w całym regionie- wystarczy tylko zgłosić się do nich z dzisiejszym wydaniem " Słowa Ludu ".

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

A jeśli chcecie zaprosić ukochaną osobę na niezapomnianą
przejażdżkę rikszą- przyjdźcie na
plac Wolności w Kielcach
po godzinie 15- też z dzisiejszym
" Słowem ".
(inga)
Walentynkowe życzenia- nadesłane przez naszych czytelników - zamieszczamy na stronach
6. 7, 8. Na stronie 9 znajdziecie
szczegółowe informacje dotyczą
ce przygotowanych przez nas niespodzianek.

Finanse

szkoły budziły

Błędy

samorządowych startowała z listy
tego ugrupowania. - Jest świetną
księgową, ma merytoryczne przygotowanie. Pomoże mi uporządko
wać sprawy w szkole - uzasadniał
decyzję dyrektor. Na efekty nie
trzeba było długo czekać.
- Pod koniec roku do starostwa zaczęły napływać skargi od
rodziców dzieci, które nie dostały
przyznanych przez premiera stypendiów. Księgowa i dyrektor mówili im, że to powiat nie przekazał
pieniędzy, podczas gdy my zrobiliśmy to jeszcze w listopadzie
-oburzał się starosta Andrzej Bęt
kowski. W styczniu do szkoły
znów trafili powiatowi kontrolerzy.
Ujawnili nieprawidłowości. To
była druga kontrola, która stwierdziła naruszenie prawa.
Cezary Ci osk, nie czekając na
wyniki pracy kontrolerów, złożył

nad finansami szkoły Zanąd Powiatu
odwołał wczoraj dyrektora 11 Liceum
Ogólnokształcącego.

Już w ubiegłym roku komikontrolująca szkolne finanse
miała poważne zastrzeżenia. Dyrektor powierzył wtedy obowiąz

sja

Sytuacja baryczna : Polska
południowa znajduje się na skraju
wyżu z centrum nad Europą Zachodnią . Z p ó łnocnego zachodu napływa
nieco chłodniejsza, polarno-morska

masa_powietrza .

Prognoza pogody: w ciągu dnia

będzie dość
padać. Rano

pogodnie i nie powinno
miejscami zamglenia. Po
poludniu i wieczorem od północy regionu ponowny wzrost zachmurzenia.
Temperatura maksymalna od plus l do
plus 4 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany,.północno-zachodni i północny.
~ytuacja

biometeorologiczna:

rano jeszcze niekorzystna, w ciągu
dnia poprawi się , a sprawność psychofizyczna u większości ludzi powróci
do fi;:iologiczn~j równowagi .

uwaga kierowcy: widzialność

rano lokalnie zmniejszona, nawierzchnie dróg śliskie . W ciągu dnia wystąpi
poprawa warunków drogowych .

zastrzeżenia

dyrektora

SKARŻYSKO. Za błędy w nadzone

Wschód słońca 6.54
Imieniny: Cyryla, Metodego,
Walentego
Zachmurzenie zmienne

spore

ki głównej księgowej D'orocie K.,
która .we wrześniu została skazana na rok więzienia w zawieszeniu i wysoką grzywnę za bezprawne pożyczki udzielane z budżetu
gminy zakładom obuwniczym
"Fosko" (Dorota K. pełniła wówczas funkcję skarbnika miasta).
Władze starostwa przestrzegały
dyrektora przed zatrudnianiem
jej. Jednak Cezary Ciosk - lider
powiatowego SLD- zatrudnił księ
gową , która w ostatnich wyborach

Narażali
życie

Milczący

na księgową doniesienie do prokuratury.
- Dyrektor przyznał tym samym, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie zwalnia
to jednak od odpowiedzialności
służbowej jego samego. Jako dyrektor szkoły odpowiada za całokształt
spraw związanych z jej funkcjonowaniem. '!ym bardziej że postawa
Doroty K. już wcześniej budziła
poważne zastrzeżenia, a Cezary
Ciosk był przestrzegany przed jej
zatrudnieniem - wyjaśnia wicestarosta Marian Oracz. -Decyzję o odwołaniu podjęliśmy po dokładnym
zapoznaniu się z protokołem komisji. Jest ona uzasadniona - dodał. Nie
chciał jednak wypowiadać się na
temat szczegółów protokołu .
Z Cezarym Cioskiero nie
udało nam się wczoraj skontaktować .
(pen)

protest

KIELCE. Srebrne knyże zasługi
wręczył prezydent Aleksander
Kwaśniewski lnem kieleckim
policjantom . .
Odznaczenia dostali : sierszt. Dariusz Bazak, st. sierż .
Klaudiusz Krawiecki oraz st. post.
Marcin Nadziałek.
Wszyscy trzej policjanci mieli służbę patrolową 25 września
ubiegłego roku . Około godz .
12.25 u zbiegu ulic Paderewskiego i Panoramicznej zauważyli, że
z budki gastronomicznej wydobywa się ciemny dym . Natychmiast
podbiegli do kiosku, w którym
ekspedientka usiłowała gasić palący się piekarnik gazowy. Funkcjonariusze wyprowadzili sprzedawczynię, wyrzucili na zewnątrz
dwie butle gazowe. Trzecią, która
była podłączona do piekarnika,
odciągnęli od drzwi wejściowych .
Policjanci wezwali straż pożarną, odepchnęli w bezpieczne
miejsce dwa samochody osobowe, uratowali je przed spaleniem.
Przed przyjazdem strażaków usiłowali sami gasić pożar podręcz
żant

GRY LICZBOWE
MULTILOTEK
7,8, 17,21,22,23,29,
34,38,46,54,58,61,65,
66,68, 71, 72,76,80
NUMEREK
15 (3, 21, 23, 24)

ceny z 13.02.2001, godz. 11.30
KUPNO SPIIZEDAŻ
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ną gaśnicą samochodową . Dzięki

ich odwadze sprzedawczyni nie
i nie

odniosła żadnych obrażeń
wybuchły butle z gazem.

(MAG)

Egzotyczne

Mężczyzna

Mężczyzna, który czuje się
zlekceważony pnez wymiar sprawiedliwości, protestuje od kilku dni przed
Prokuraturą Rejonową w Kielcach.

"Prokuratorowi Rejonowemu
w Kielcach oraz czterem innym prokuratorom stawiam zarzut bezprawnej ochrony działań przestępców i
przestępczości zorganizowanej! Jarosław Pisarek" - tabliczkę z takim
napisem mężczyzna zawiesił sobie
na szyi. W podobny sposób protestował już przed prokuraturą w Kra-

śliwy

W Sandomierzu rozpoczęły
X Spotkania Sadownicze. Podczas spotkania dyskutowano, m.in., o zagrożeniach związa
nych ze zmianami klimatu i ekspansją chińskich jabłek. Dr Waldemar
Treder twierdzi, że Chińczycy przymierzają się do ekspansji na rynek
europejski, ich jabłka stanowią już
33 procent światowej produkcji.
się wczoraj

Policja zatrzymała na
zie jedną osobę - to
jej mieszkaniu na
leckich osiedli ..... ,,.,.._,u,
znaleźli pół kilograma
any, 2 gramy haszyszu,
amfetaminy oraz wagę
niczną do odważania
ków i foliowe torebki na
ki".
(!viA G

Wybieramy
Belfra 2001
KIELCE. Dzisiaj uczniowie VIII
im. H. Sienkiewicza wybieraja
ulubionego nauczyciela. Rozpo·
czynamy akcję "Belfer 2001".
Akcja, któr ą .. S
Ludu" organizuje wspolm<
Sejmikiem Mlod zie zo
Województwa Świętokrzy
go, będzie się odbywaL\1
dą środę w kolejnych
liceach . Uczniowie sanu
cydują , który nauczyciel
guje na miano Belfra 2001
najlepszym nauczyciel~m
prowadzimy wyw ia d. k
ukaże się na łam ach SI<
Ludu ". W każdej szkoll' '
my też rodzinne zdj ęc i-:
kim uczniom i
Przez cały następ n y
fotografia będzie się u
w gazecie w formie

kowie, Sądem Rejonowym w Kielcach i Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie. Jarosław Fisarek
twierdzi, że w 1997 r. został nieświa
domie wciągnięty w struktury przestępcze . Gdy powiadomił Urząd
Skarbowy i prokuraturę został- jak
mówi- zlekceważony.
-W sprawie Jarosława Pisarka prowadzonych jest kilka postę
powań. Sprawa nie jest jednak na
tyle prosta, by informować o szczegółach - powiedział nam wczoraj
Jerzy Piwko, prokurator rejonowy
w Kielcach.
(Olek)

walentynkę
STARACHOWICE. Na gorącym
uczynku zatrzymała policja
mężczyzn, którzy we
włamali się do kwiaciarni.
Jak poinformował
Stański, rzecznik KPP. do
pu mężczyźni dostali się po
biciu szyb w oknie. . .
skraść kwiaty i upominki ·
len tynkowe", jednak
swojego nie
. ..
strzegł ich patrol poliCJI
szybko podjął interwenCI~

z sandomierskich sadów?

Chiny atakują
SANDOMIERZ. Jeśli klimat będzie się
nadal ocieplał, to polscy sadownicyzamiast jabłek- zaczną uprawiać
egzotyczne owoce.

KIELCE. Prawie 300 tabletek
ecstasy i inne narkotyki warte
50 tys. złotych znaleźli policjana
w jednym z kieleckich mieszkań.

Skok po

protestuje przed prokuraturą już kilka dni

KIELCE.

Narkotyki w
mieszkaniu

Chiński koncentrat jabłkowy już
jest groźnym konkurentem dla podobnych polskich produktów.
Kolejnym zagrożeniem dla
polskiego sadownictwa mogą być
zmiany klimatu . Najbardziej
uciążliwe są wiosenne przymrozki - niektórzy sadownicy z okolic
Sandomierza stracili w ten sposób
ponad połowę zbiorów. - Można
chronić kwiaty przez kosztowne
urządzenia zamgławiające , ale
i one nie gwarantują całkowitego
powodzenia - twierdzi dr Dorota
Kruczyńska . Kolejne zagrożenie
to ciepłe zimy, których konse-

Europę
kwencją jest wydłużanie się okresu wegetacji. -Nie jest wykluczone, że w przyszłości będziemy rozwijać produkcję śliw japońskich

kosztem gatunków europejskich
-mówi dr D. Kruczyńska.
Z okazji jubileuszu organizatorzy spotkań (Grupa Hasło, czyli
Agrosan i Wydawnictwo Płant
press) nagrodzili wczoraj osoby,
które przyczyniły się do popularyzacji Spotkań Sadowniczych. Dyplomy i podziękowania otrzymali,
m.in .: Zbigniew Rewera, Adam
Fura i Janusz Suszyna z Sandomierza_
(bea)

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

Podejrzani•
zatrzymani
OPATÓW. Policja zatrzrma/a
tnech mężczyzn, podejrzan_
o zabójstwo mieszkańca WS'
Lipnik (pow. Opatów).
Ciało 63-letniego
zny odkrył w spl ąd!" 011
mieszkaniu w ponl edz
rano jego syn. Jede_n z r.
rzanych jest ni~le~J11 - 0~ 11
koledzy byli JU Z not
przez policję .
wa, że motywem . .
gła być nie tylko chęc z~
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on
tawą będzie Akademia Świętokrzyska

Według

łtf,Ui·1J ii.!tJ

Sdwki

niwersytet ruszy
uż w październiku?
na akademickiej mapie
IIIIIL<' uu"""'~ się Uniwersytet
· Specjalny zespół złoży
wniosek do Sejmu.
\\\.!lada na to,

że

w walce o

· c1et świętokrzyski dokonał

Przez kilka ostatnich
!\.!dcach lansowano pogląd, że
p<>w stać jedynie z połącze
Politedmiki Swiętokrzyskiej z
· Szko łą Pedagogiczną. Pofunda cję na rzecz utworzeer~} tetu. Po dwóch nieudapocłt:jśc iach do rejestracji funt 11prowadzeniu zmian w sta-

tucie, udało się to uczynić dopiero
pod koniec ubiegłego roku.
Wczoraj wojewoda święto
krzyski Wojciech Lubawski poinformował, że w Kielcach powstaje
Zespół do spraw Utworzenia Uniwersytetu Swiętokrzyskiego , a
uczelnia już l października może
zaistnieć na akademickiej mapie
Polski.
W zespole znajdą się: wiceminister MSWiA Józef Płoskonka,
wiceminister edukacji narodowej
Jerzy Zdrada, marszałek województwa Józef Szczepańczyk, wojewoda
Wojciech Lubawski, przewodniczą
cy Fundacji na rzecz Powołania

Uczelnia starająca się o przekształcenie w uniwersytet musi
iać co najmniej 60 nauczycieli akademickich, posiadają
~topień naukowy doktora habilitowanego (w tym co najmniej
tytu łem profesora), prowadzić studia magisterskie na co najb kierunkach wraz z uprawnieniami do nadawania stopnia
doktora w co najmniej sześciu dyscyplinach nauko(11' tym co najmniej trzech humanistycznych) oraz mieć pranadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w co
· dwóch dyscyplinach.
\V Akademii Swiętokrzyskiej pracuje 117 doktorów babilitowai :;:; mianowanych profesorów tytularnych (sześciu ubiega się o
·
prowadzi 13 kierunków. Ma uprawnienia do nadawania
doktora w dwóch dyscyplinach na Wydziale Humanistycznym.

e Poszkodowanych przez Sądy

dy zawiedzie
rok Temidy
ktore czują się poszkodowane
sprawiedliwości mogą

zpomocy Stowarzyszenia
pnezSądy.

>dow aną, czynności jakie
naiJ policjanci wydawały mi
" 1 ~_ 11\starczające - mówi Ro-.
F!Jalkowski, przewodniczący
dlu świętokrzyskiego.
tdktowałem się z Januszem
. który od 9 lat walczy
lnl! sądami i jako jeden
Polaków wygrał spraSprawiedli\\' Strasburgu. Podbielski -

'

:

l

• •
-·~
SŁOWO
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OLA CZVTELNIKOW
ulgowa

łnfolinla

Kaucja honorowa?

jako szef stowarzyszenia- zmobilizował mnie do utworzenia oddziału regionalnego. Dzięki nam
premier objął szczególnym nadzorem dwie sprawy z województwa
świętokrzyskiego, pomogliśmy już

Jętokrzyski oddział stowala działa w Skarżysku.
rr w kilku sprawach osobą
11

Uniwersytetu Świętokrzyskiego
Henryk Długosz , prezydent Kielc
Włodzimie~ Stępień oraz rektor
Akademii Swiętokrzyskiej Adam
Massalski i prorektor Regina Renz.
Zadaniem zespołu będzie przygotowanie wniosku i zebranie niezbęd
nych dokumentów.
Według wojewody inicjatywa
powołania uąiwersytetu opartego
na Akademii Swiętokrzyskiej zyskała przychylność ministra edukacji
Edmunda Wittbrodta.
-J eżeli nie uda się nam powołać uniwersytetu w tym roku, Kielce
będą jedynym miastem wojewódzkim bez uniwersytetu - twierdzi
wojewoda Wojciech Lubawski.
Pornoc w staraniach o uniwersytet zadeklarował wczoraj
poseł Henryk Długosz. -Jeśli projekt ustawy znajdzie się w Sejmie
gwarantuję, że poprą go wszyscy
posłowie SLD. Mam nadzieję , że
AWS też zagwarantuje odpowied·
nią liczbę głosów. Wierzę , że nie
jest to tylko akcja propagandowa
na pół roku przed wyborami - powiedział nam przewodniczący
Fundacji na rzecz Powołania Uniwersytetu.
LIDIA ZAWISTOWSKA

60 osobom. W naszym stowarzyszeniu działa prawnikt osoby doświadczone w kontaktach z prokuraturą lub sądami.
Oddział świętokrzyski stowarzyszenia przyjmuje zgłoszenia pod
numerem telefonu w Skarżysku:
252-22-44 oraz teł. kom: 0- 602813-319.- Frzyjmujemytylko sprawy, w których pokrzywdzeni potrafią udokumentować uchybienia lub
błędy wymiaru sprawiedliwości
- dodaje Rober Fijałkowski.
(MAG)

Mam następującą propozycję: ci, którzy chcą w J/1 RP piastować wysokie urzędy, powinni
na samym starcie, przed objęciem
stanowiska, wpłacić do skarbu
państwa specjalną kaucję. jeżeli
na koniec kadencji okaże się, że
swój urząd sprawowali z korzyścią dla państwa i ludzi -pienią

dze by odzyskiwali. Gdyby natomiast okazali się defraudantami
albo swoją postawą przysporzyli
strat, bezrobocia, biurokracji
-wtedy kaucja przechodzilaby na
własność skarbu państwa . Każdy
z ubiegających się o jakieś stanowisko powinien podpisać specjalny cyrograf w sprawie takiej honorowej kaucji.
Czytelnik z Miedzianej Góry
(tam)

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

1--

Nowe muzeum
Z młodzieżą kieleckiego "plastyka" spotkał się
wczoraj Leszek Mądzik, absolwent tej szkoły, założy
ciel i dyrektor artystyczny słynnej w teatralnym świecie
Sceny Plastycznej KUL. Leszek Mą dzik jest też pomysłodawcą utworzenia w Kielcach Muzeum Współcze
snej Sztuki Sakralnej.
W ubiegłym roku oglądał
pan pomieszczenia w budynku
przyklasztornym na Karczówce,
w których ewentualnie mogłoby
się mieścić Muzeum Współczesnej
Sztuki Sakralnej. Co dalej z pomysłem budowy tej instytucji?
- Idea nie upadła , choć
wszystko przeciąga się w czasie.
Minęły już trzy lata od powolania
Komitetu Honorowego, w którym
znalazły się tak wybitne postaci ,
jak Wojciech Kilar, Andrzej Wajda czy Krzysztof Zanussi. Pornyslem zachwycał się ksiądz Tischner, który przed śmiercią napisał
do mnie, że w Polsce budowano
raczej muzea batalistyczne niż
sztuki sakralnej, z wybitnymi dziełami wielkich artystów. Wiem , że
jakieś prace na Karczówce zostały rozpoczęte i że ciągle aktualna
jest lokalizacja muzeum w tzw.
domu praczki przy ul. Zamkowej .
Będę na ten temat rozmawiał z wojewodą świętokrzyskim . Szkoda
jednak, że sprawa ciągle nie może

Od 20 lutego w każdy wtorek

się doczekać szczęśliwego finału .
Może gdybym mieszkał na stałe
w Kielcach, byłoby szybciej?

AJe nie poddaje się pan?
- Oczywiście, że nie . W Europie Wschodniej nie ma takiego
muzeum , a zależy mi, żeby Kielce
były tu dobrym przykładem .
Kiedyś pojawił się też

pozorganizowania w Kielcach
festiwalu pana spektakli.
- ie nazywałbym tego festiwalem , bo to brzmi pompatycznie i egoistycznie. Ale faktycznie ,
chciałbym , żeby w Kielcach odbył się pokaz kilku moich przedstawień , może wystawa fotografii , sesja o Scenie Plastycznej
KUL. W Kielcach spędziłem mło
dość i wszystko , co się wtedy zdarzyło, było później dla mnie bardzo ważne . Gdyby więc doszło
do takiej prezentacji , byłbym
mysł

szczęśliwy.

Rozmawiał

GRZEGORZ KOZERA

l*

l

Słowo ludu
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Kraj -5wia t
Ogłoszono

PPS z Samoobroną
PPS i "Samoobrona" rozpoczęty
rozmowy dotyczące koalicji wyborczej.
Sprawca nieznany
Do zabójstwa dwóch osób: 33-letniej Ukrainki i 25-letniego Polaka doszło w prywatnym mieszkaniu
w centrum Wrocławia. Oboje zostali
zastrzeleni przez nieznanego sprawcę.

Wjechał w pieszych
70-letnia kobieta zginęła, druga
została ranna, po tym jak w Krakowie
samochód osobowy wjechał na wysepkę , rozdzielającą jezdnie.

Gwałciciele

skazani

Szczeciński Sąd Okręgowy

skawczoraj pięciu sprawców gwałtu
zbiorowego na kary od trzech do dziesięciu lat więzienia . Dodatkowo mają
zapłacić swojej ofierze odszkodowanie w wys . 20 tys . zł.
zał

"Zachęta"

nominacje do tegorocznych Oskarów

•

zwyc1ęzca
Amerykańska Akademia

Filmowa
ogłosiła nominacje do tegorocznych
Oscarów. Najwięcej otnymał film
"Gladiator" Ridleya Scotta.
Wśród 12 nominacji , które
przypadły temu historycznemu

dramatowi z czasów rzymskich są
m.in. , dla najlepszego filmu , najlepszego aktora Russella Crowe 'a
i za najlepszą reżyserię.
Nieco mniej, ale również
bardzo dużo nominacji przypadło laureatowi tegorocznego Zło
tego Globu, tajwańskiemu filmowi "Crouching Tiger, Hidden
Dragon" ("Przyczajony tygrys ,
ukryty smok"). Obraz ten preten-

Minister kultury i dziedzictwa
narodowego Kazimierz Ujazdowski
podjął decyzję o zmianie statutu i powołaniu rad programowych warszawskich Galerii " Zachęta" oraz Centrum
Sztuki Współczesnej .

"Dogma"
u prokuratora

Gdzie jest dziecko?

przesłuchiwanie świadków w sprawie
obrazy uczuć religijnych przez film

duje do Oscara w kategoriach:
najlepszy film i najlepszy film zagraniczny. W ciągu 73-letniej historii Oscarów taka sytuacja
- nominacja w obu tych kategoriach - zdarzyła się dopiero po raz
trzeci.
W sumie w kategorii najlepszy film do tegorocznego Oscara
nominowano obrazy: "Chocolat"
-z Juliette Binoche, nominowaną w kategorii najlepsza aktorka,
"Gladiator", "Erin Bronckovich"
-z Julią Roberts, również walczą
cą o Oscara dla najlepszej aktorki , "Traffic", będący dramatem
z okresu wojny i "Crouching Tiger, Hidden Dragon" .
O Oscary walczą także akt o-

rzy: Javier Bardem, Russell Crowe, Tom Hanks, Ed Harris i GeoffreyRush.
Wśród kobiet, poza Juliette
Binoche i Julią Roberts, do Oscara pretendują : Joan Allen, Ellen
Burstyn i Laura Linney.
Szansę na zdobycie Oscara
za reżyserię mają: Stephen Daldry za film "Billy Elli ot", Ang Lee
za " Crouching Tiger, Hidden
Dragon", Ridley Scott za "Gladiatora", a także Steven Soderbergh - nominowany za dwa filmy: "Erin Brockovich" i "Traffic".
Uroczystość wręczenia najbardziej prestiżowych nagród filmowych odbędzie się 25 marca.
(PAP)

Kalifornijska zima

Krakowska prokuratura rozpoczęła
bezskutecznie penetrowali wczoraj dno
Wisły w Bachorzewie koło Dobrzynia poszukując zaginionej 12-letniej
Małgorzaty C.
Małgosia w poniedziałek wieczorem wybrała się na spacer i zaginęła .
Istnieje obawa, że pod dziewczynką
mógł załamać się lód na rzece.

Zywa statua

,,Gladiator''

pod nadzorem?

Strażacy-płetwonurkowie

•

"Dogma".
Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie ponad
400 doniesień napływających
z różnych regionów Polski.

Pierwszej projekcji "Dogmy"
w krakowskim kinie . ~da" towarzyszyły modły przeciwników przed
kinem - pozostale seanse odbywały
się bez przeszkód.
(PAP)

Pieszy na Summit Road w Santa Cruz w Kalifornii w czasie silnej śnieżycy

Żywa statua wolności przed
skim ratuszem, to mim zarabi
ten sposób na życie

Wojewoda
pod lupą
Wczoraj rozpoczęła się kontrola
w Urzędzie Wojewódzkim w
nie, która ma zbadać oostem1wan ,
wojewody watmitiskcJ-m•~zu~~kienJ

postawiła mu "Gazeta
cza" . W poniedział ek pre
rządził kontrolę w u
Dwa dni temu w
była Krystyna Wyrwicka.
tor Departamentu P omoc~
łecznej Ministerstwa Prac~
pewniła, że ministerstwo nie
zwoliłoby na przeznaczeni~
niędzy z zasiłków na u
nowych stanowisk pracy 11
dzie Wojewódzkim .
Według sekret arza
w Kancelarii Premiera M
Koźlakiewicza, od wynikóll ·
troli może zależeć decyzJa
wojewoda pozostanie na
sku.

Zatrzymano oszusta podejrzanego o wyłudzenia w całym kraju

Wstrząsy

w Salwadorze

Co najmniej kilkanaście osób zgiw wyniku wczorajszego trzęsie
nia ziemi w Salwadorze. Trzęsienie
miało siłę 5,7 stopnia w skali Richtera.
nęło

"Hannibal" na cenzurowanym
Włoskie władze zastanawiają się

nad ocenzurowaniem wyjątkowo brutalnego "Hannibala" Ridley ta Scotta,
rozgrywającego się po części we Florencji. Przeciw takim pomysłom gwał
townie protestuje Antbony Hopkins.

W

związku

"Kurnikowa"
w natarciu

Dziwne powiązania prawnik,

WAustralii w Internecie szaleje
wirus .,Kurnikowa", od którego

W Toruniu aresztowano mężczyznę
podejrzanego o wyłudzenie ponad
400tys. zł.

ucierpiało już kilkadziesiąt tysięcy
użytkowników sieci.

Wirus, znany już w Europie
i Stanach Zjednoczonych, ukryty jest w wiadomości , mającej zawierać zdjęcia znanej tenisistki
Anny Kumikowej . Po otwarciu
wiadomości, wirus niszczy zbiory na twardym dysku.
(PAP)

Koledze
GRZYBOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci mamy
śp . JADWIGI GRZYBOWSKIEJ

ze

składa

DETKI
byłego

Dyrektora
Biura Zarządu Forum
Pracodawców
wyrazy głębokiego
współczucia

Rodzinie
składa

Starosta
Jędrzej ow ski
484/ uj

4

rzecznik kujawsko-pomorskiej
policji .
Aresztowany jest doskonale
znany miejscowej policji i wymiarowi sprawiedliwości. Odpowiadał już za bójki, kradzieże , oszustwa, wyłudzenia i posługiwanie
się fałszywym prawem jazdy.
Ostatnio nazwisko Marka S.
często pojawiało się w prasowych

z Kieleckiego
2904/k r

Zarząd oraz koleżanki i koledzy
Przedsiębiorstwa Robót Mostowych
Spółka Akcyjna w Kielcach

Wszystkim Przyjaciołom i Znajomym, którzy
towarzyszyli w ostatniej drodze i pożegnali
z nami naszą Kochaną Mamę i Babcię
śp. NATALIĘ GACA
serdeczne podziękowania składa
syn z rodziną
1692/rg

opisach działalnośc i toru
Klubu Strzeleckiego
prowadzonego przez i
Klub wsławił się
niem darmowych imprez. 11
rych uczestniczyło m 111
miejscowych prawniko11
katów, sędziów i proku
Działalność klubu , \\
części , miała być

świadczeń pieniężnych

nych od skazanych.

Z głębokim żalem żegnamy naszą Koleżan kę

STANISŁAWOWI

śmiercią

STANISŁAWA

Jego nazwisko wiązane jest
z imprezami, na których bawili się
toruńscy prawnicy.
-Zatrzymanemu zarzucamy
udział w zorganizowanej grupie
przestępczej, która wyłudziła od
około 30 firm z całego kraju towar wart co najmniej 400 tys. zł .

Mężczyzna stawiał opór przy
aresztowaniu i musieliśmy użyć
sity, aby go zatrzymać -powiedział

MARIĘ DEWERĘDĘ
wyrazy szczerego współczucia składamy
Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim
1
Kierownictwo oraz koleżanki i kokuZ!
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w KicieJ-1693/rg

Panu Ordynatorowi chirurgii oraz Całemu. _
personelowi medycznemu i pomocniczemu szp1taiJ
w Czerwonej Górze za troskliwą opiekę w czasie
choroóy mojej matki

Natalii Gaca
składa

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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robi ć, jeśli

wyboista droga uszkodzi samochód

o sądu z dziurą w drodze
Do

podkieleckiego Zagnań
auto wjeżdżając w
studzienkę. Teraz chce
Do zdarze nia doszło w pią
. nvm wieczorem na ulicy
,,: Kielcach . Stanisław Z .
swoim ci nquecento z Z ado Kielc. Dobrze znał tę
i wiedz iał, że ulice Z agnań 
Okrzei usia ne są studzienkanalizacyj nymi . - NaliczyICh az 120. Większość , niejest za padnięta . Próbowaomija ć , ale ul. Okrzei jest
kieps ko o św ietlona . Nie
tej najgorszej . Wjedo niej g ładko , ale okazaże przeciwna krawędź wyna jakie ś 12 cm w górę
a. Na zapadlinie jego
(12 tys . km przebiegu) stradwa ko łpak i i dwie felgi , zapoważn ie usz kodzony układ
iczy. -Tyle wad zauważylejest ich faktycznie , jeszwiem. Muszę oddać auto
p tLq;•ąu u , ale to kosztuje 500
emerytem i nie mam
Zamierzam domagać
awania od MiejskieDróg - mówi Stani-

UBEZPIECZENIE OD DZIURY
Powód: Jan

Miasta, nie mogąc utrzymać dróg w przyzwoitym stanie, zaczynają się ubezpieczać na wypadek roszczeń kierowców, którzy
uszkodzili swoje auta na nierównych drogach. Tak jest na przykład
w Częstochowie czy stolicy. Ani Kielce, ani Radom nie są na razie
ubezpieczone od takich przypadków. W Kielcach być może zmieni
się to już wkrótce. - Mam wstępną ofertę jednej z firm ubezpieczeniowych . Już w czwartek spotykam się w tej sprawie z brokeremmówi dyrektor kieleckiego Miejskiego Zarządu Dróg Stanisław Kamiński . O ubezpieczeniu nie myślą za to władze Radomia. W tu tejszym magistracie powiedziano nam, że "najlepszym ubezpieczeniem są dobre drogi". W ciągu ostatnich dwóch lat od gminy Radom
odszkodowania dochodzono sześciokrotnie, pięć razy sprawy są
dowe wygrali właściciele samochodów, jedna sprawa jest jeszcze w
toku.
- Jeśli ten pan fakt ycznie
uszkodził auto na studzience, ma
prawo dopominać si ę o odszkodowanie. Oczywiście , powin ien by ł
wezwać na miejsce zdarzenia policję , która spisałaby odpowiedn i
protokół i o ceniła , co faktycznie
się stało . Fotem mógłby wystąpi ć
do firmy ubezpieczeniowej o
zwrot pieniędzy, a ta z kolei zwróciłaby się · z roszczeniami do nas
- mówi Stani sław Kamiński , dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
Jeżeli samochód nie był ubezpieczony, jego właścic iel może wystą-
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UWAGA KLUBOWICZE!
Zaproszenie na kolację .
w " Piwnicy pod Feniksem" w Kielcach
wygrał Lucjan Stroj ewski z Kielc.

utro do wygrania bilety na pływalnię . Perta • w Nowinach
WPlątek rozlosujemy weekend w hotelu . Gromada· w Cedzynie

bilety do kieleckiego teatru
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Wartość przedmiotu
sporu ........... ...... zł

Iksiński

z.amleszkaly .. ...... ..

Pozwany· Gmina •....•.. (adres Urzędu Gminy/Miasta)

POZEW
ozaplatł
Wn~o :

1. zasądzenie od pozwar>ego na rzecz powoda kwoty ...........z/ z ustawowymi
odselkami od dma ..........•...... do dnoa zapłaty
2. zasądzenie f1B rzecz powoda kos.zt6w procesu
3 . przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda
4 . wezwanie na rozprawę świadków:
............. ...............•............... (im/f nazwisko, dokladny adffls)
Uuaadnien łe

W dntu ..................... o godzin.e ...... .... . ... , Jadąc swetm
sarnochodem mark.J .................... o nr rej ............... ulicą .......... .
nale;tącą do Gminy ....... najechałem r>a dużą wyrwę w asfalcie.
Dowód: świadkowte : ............. ............................ .
Na skutek tego zdarzenia samochód doznał powa.tnych uszkodzeń : .......... .. (opis uszkodzeń) .
Naprawa samochodu kosztowała ........................ .

Dowód. rachunki za napntw<~ , (rnotna wskazać l dołączyć do pozwu także wszellue lflll8 dowody
o uszkodzeniu samochodu l ZWiąZ&Oych z tym wydalkach)
Samochód w czasie wypadku doznał tak powa.tnych uszkodzeń . te nlemotliwa była dalsza jazda .
z młejsca zdarzen ia został odhołowany przez pomoc drogowi\. Koszty z tym związane wynoszą·
............... zl
Dowód: rachunek za hotowanie

świadczące

lub Stalego Czytelnika
l

Sądu

Rejonowego
Wydzlal Cywilny
w ......•...................

I"NNph

----

---------------------------------UWfiCifi!

DZISIAJ NUMER@ Z

NIESPODZIANKĄ

SUikarny klobowia~

którzy urodzili

się

w Dniu Zakochanych
Aby otrzymać upominek wystarczy osobiste
łub telefoniczne potwierdzenie
~ IGubie Stałego Czytelnika do 16 lutego, do godz. 15
Adres: Klub Stałego Czytelnika "Słowa Ludu",
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
a telefony czekamy w godz. l 0-16 od poniedziałlru do piątku.
Tel. (041)36-36-223
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pi ć o odszkodowanie z powództwa cywilnego przeciwko MZD .
Stanisł aw Kami ński przyznaje, że nie wie, w jakim stanie znajduj ą s i ę studzienki na ul. O krzei, a
o świetl enie na tej ulicy, c h oć stare,
to w najbliższym czasie nie będz ie
modernizowane. - Wypłaca my niewiele odszkodowań w związk u z
podobnymi sprawami . Zdarzaj ą
się dwie lub trzy w roku . Ostatnie
wypłaciliśmy w 1998 r. - mówi Sta-

n isław Kam i ński .

(ber)
Wzór pozwu sądowego obok

Po

" głośnym

N aprawa samochodu trwala dwa lygodnle przez tan okres nie mogłem z niego korzystać. Poniewat
prowadzę działalność gospodarczą · handel obwotrly • bez samochodu ole mogłem pracować .
W ZWiązku z tym . przyjmu]'IC te m<lje zarobki wyrlOSZl\ tygodniowo średnio ..... ...... .. ... zł
utraołem zarobki za okres 2 tygodni w łącznej kwocie ok ............... zł
Dowód. dekłaraqe podatkowe za okres ostatnich 3 miesięcy
DodaJę .

me

i1: samochód me maał ubezpteczenta autocasco, a zatem z tytułu ubezpieczenia
t.adnych kwol ••

otrzymałem

Załączniki "' • • :

rachunki szt. ....
d eklaracje podatkowe ......... .
odpis pozwu wraz z załącznikami
Jan

Sądu

początkowym

Udokumentować

W Kielcach na pytania czyteł·
ników odpowiadali : Irena Majcher, naczelnik wydziału kapitału
początkowego, Irena Giemza, zastępca naczelnika tego samego
wydziału oraz Cezary Gątkiewicz ,
rzecznik prasowy oddziału . W
Radomiu natomiast- Grażyna Jaś
kiewicz, wicedyrektor radomskiego Oddzia ł u Z US .
Najczęściej pytano o tryb i
dokumenty potrzebne do wyliczenia kapitału. O to część z zadanych
pracownikom Z US pytań .
• Przepracowałam ponad 28
lat w zakładzie , co mam udokumentowane świadectwami pracy,
na których wyszczególniono moje
zarobki . Cży to wystarczy do obliczenia kapitału początkowego w
Z US?
- Niestety, nie! Musi pani
przedstawić oprócz świadectw
pracy odrębne zaświadczenia o
wynagrodzeniu na blankietach Rp7. Z akład , w którym pani pracowała , takie blankiety na pewno
posiada i na pani wniosek je wypełni.

• Mam w legitymacji ubezpieczeniowej wpisane zarobki , jakie uzyskałam w latach 1972
- 1980. Czy do wyliczenia kapitału początkowego w ZUS muszę doręczyć legitymację , czy wystarczy
ksero odpowiedniej strony tego
dokumentu ? Wolałabym nie pozbawiać się legitymacji na dłuższy
czas.
-Do ZUS można przedstawić
albo legitymację z wpisanymi za-

podpis)

Re)o<lowego pozew skladamy jeśli odszkodowanie jakle chcemy uzyska<: ole przekracza
35 tys. zl . do O kregowego jeśli jest wytsza nit 35 tys zł .
•• w wypadku otrzymania jalochkolwlek kwot z tytulu ubezpieczenia aąd uwzglłdrlla ten fakt
przy ustalaniu wysokości odszkodowania , w praktyce oznacza to, t.e fTlOV\8 skutecznie dochod.złć
jedyrlie rótmcy pom'ł<lzy wartośaą szkody a tym oo uzyskano z tytulu jut wyplaoonych odszkodowań
• • • do pozwu dołącza sa., )8ljO odpis wraz z odpisami wszystkich skladanych do akt dokumentów

• do

telefonie" o kapitale

Nie maleje zainteresowanie sprawami emerytalnymi. Potwierdził to
wczorajszy " głośny telefon " na temat
kapitału początkowego z udziałem
pnedstawicieli ZUS.

Iksiński

(własnoręczny

zarob·ki

robkam i, albo odpis notarialny tego
dokumentu. iestety, nie może to
być kserograficzna odbitka.
• Firma, w której przepracowalem kilka lat, już nie istnieje. Gdzie mam teraz szukać dokumentów, na podstawie których
uzyskam zaświadczenie o zarobkach?
-Oddziały ZUS , jak również
archiwa państwowe dysponują listą nieistniejących firm i ogólnymi danymi , gdzie trafity dokumenty z tych zakładów. Tam radzimy
zacząć poszukiwania.
• Urodziłem się w 1946 roku.
W zakładzie pracy wymagają ode
mnie dokumentów niezbędnych do
obliczenia kapitału początkowego .
iesłusznie . Osoby w pana
wieku nie zostały objęte reformą .
Kapitał początkowy Z US obliczy
wyłącznie osobom urodzonym po
31 grudnia 1948 roku . Pan odejdzie na emeryturę na dawnych zasadach.
• Mój syn obecnie nie pracuje. Kto powinien za niego przygotować dokumenty do kapitału
początkow ego?

- Syn musi zrobi ć do sam. Na
powinien zgromadzić
wszystkie świad e ctwa pracy, potem zaświadczenia o zarobkach .
astępnie należy zgłosi ć się do
ZUS . Tu , na miejscu , syn uzyska
szczegółowe informacje.
• Miałam firmę, która zatrudniała do 20 osób. Co mają zrobić
obecnie byli pracownicy?
począt e k

w ZUS

- Skoro pan i płaciła skł adki
imiennie d la poszczególnych pracowników, to oni powinni wypeł
nić druk Rp-6, a Z US odnajdzie
l istę składek w swoim archiwum .
Należy dopisać informację- firma
rozliczała się imiennie, można dodać numer konta, na które były
wpłacane składki. Przypominam ,
że wcześ niej trzeba pobrać z ZUS
wniosek o sporządzenie kapitału
początkowego KP-1 , potem kwestionariusz o okresach zatrudnienia, na koniec Rp-7.
• Komu przysługuje wyliczcnie kapita ł u początkowego ?
Osobie ,
która
na
31.XI 1.1998 rok u ma staż pracy co
najmniej sześć miesięcy i jeden
dz i eń .

• Pracowałem w Radomskiej Wytwórni Telefonów od
1974 do 1979 roku . Wtedy nikt
nie myślał o gromadzeniu dokumentów. Zakład jest w upadło
ści i nie mają kompletu dokumentów. Ogółem przepracowałem 29lat.
-Do wyliczenia kapitału wystarczą pana zarobki na przykład
za 10 kolejnych najlepszych lat od
roku 1980 lub z 20 lat na przestrzeni całego życia zawodowego . Jeśli
firma nie ma już dokumentów pła
cowych , to musi dysponować aktami osobowymi. Na podstawie angaży można ustalić wysokość zarobków.
ANNA NOWSKA ,
TADEUSZ MARYNlAK

Czym jest kapitał początkowy? To hipotetyczne odtworzenie
składek Z US płaconych przez każdego z ubezpieczonych przed
reformą systemu ubezpieczeń. To podstawa przyszłej emerytury, która będzie obliczana i zapisywana na indywidualnym koncie w ZUS
każdej osoby urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, a pracującej
i ubezpieczonej przed l stycznia 1999 r.

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

Wreszcie jest- dzień świętego Wiłlentego, patrona Zitkochanych.
To święto zakochanych, kochanych, kochaJifcych,
podkochuJifcych się, kochliwych, ił/e także lubiących się...
Początki walentynek sięgają
średniowiecza i chociaż takie możecie odnosić wrażenie nie wywodzą się z Ameryki, ale z Anglii. Patron tego dnia , czyli św. Walenty,
był biskupem rzymskim , który

mial moc uzdrawiania chorych .
Jak to się stało , że został patronem zakochanych? Być może ze
względu na podobieństwo chorób
nerwowych (które leczył) z dolegliwościami powodowanymi
przez miłość? Albo dzięki zbież
ności dnia świętego męczennika
• Kogo kocham? - Biedroneczkę,
tę ws paniałą mą żoneczkę.

A kto kocha te kropeczki?
Aaa . To kocha mąż Witecki.
Za co kocham me Kochanie?
Za kochanie i wspaniał e też śn iadan ie.
Witold Pawelec, Mniów
• O miłości rozprawia świat cały bez miary.
O miłości radośnie śni młody i stary,
O miłości śnią biedni i wielcy panowie,
Lecz cóż to jest miłość? Kto na to odpowie?
Pełno myśli mi do głowy przychodzi
i już sama nie wiem , o co chodzi?
Pelno myśl i ... ! I mam dylemat,
bo wszystkie myśli są na twój temat!
j esteś dla mnie słoneczkiem na niebie
i choć jestem daleko od ciebie,
zawsze czuję twego serca bicie,
bo cię kocham- gorąco, nad życie
Tobie- JA (" Bajka" )
• Życie jest ograniczone, ale MIŁOŚĆ niewyczerpana. Szczęście w życiu nie polega na
tym, żeby być kocha nym . Największym
szczęściem jest KOCHAĆ.
Dla SYLW! C. od !ANO
• "KOCHAM" to znaczy: ja chcę być dla Ciebie
Prawdy i dobra, i piękna zaklęciem,
Umiłowanym 1\vej duszy dziecięciem ,
1\voim marzeniem o niebie.
Chcę domu 1\vego być bialym powojem,
1\vojemu czołu od skwarów ochroną;
Chcę być 1\vą myślą i ramieniem 1\vojem
I przyjacielem, i żoną.
Kochanemu mężowi Piotrusiowi w Dniu
Zakochanych- żona Monika
• Milość -szczęściem tego świata,
Mary- niebios są natchnieniem;
Goń , gdy służą młode lata,
Za miłością , za marzeniem.
Marzyć - lecieć w złudzeń kraje,
Kochać- niecić plomień chęci;

To nam tylko pozostaje
Na tej niwie niepamięci .
W Drńu Świętego Walentego kochanemu
mężowi Wiesławowi - żona Agatka
• Cieszę się, bo jest ktoś
przy kim mogę być sobą.
Mogę opowiadać o
moich marzerńach,
pragnieniach i nadziejach, a także
o zwariowanych pomysłach.
Mogę płakać i śmiać się gło
śno.

Mogę być szczęśliwa

i nieszczęśliwa,

pewna siebie i zupełnie z siebie rńezadowolona.
Nie muszę wkładać maski, lecz mogę
taka, jaka naprawdę jestem
i jaka w danej chwili się czuję .
14.11.2001 i każdego następnego dnia
Tomkowi O. - żona Ania
• Na peronie mojej samotności
dostalem Ciebie
w podarunku listopadowym.
I znalazłem wreszcie szczęście.
Krzyczę drzewom i kwiatom
Kocham Cię ostatni Podarunku
Twój Agresor
• Wychodzę szybko z pościeli
Bo kocham Cię każdej niedzieli
Kocham Cię także w poniedziałek
l choć wyglądam jak potworek
Kocham Cię również we wtorek
Chociaż jest brzydka pogoda
Kocham Cię - oto środa
Zapiszę tysiąc kartek
że Kocham Cię we czwartek
Tak, jak zawsze i od początku
Kocham Cię każdego piątku
Porzucam każdą robotę
być
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z porą łączenia się ptaków w pary
na Wyspach Brytyjskich? Albo
jeszcze dzięki przejęciu przez
chrześcijańską Europę pogań

skiego zwyczaju wypisywania
przez chłopców imion swych ukochanych w dniu bogini dziewcząt
-lSlutego.
Faktem jest, że św. Wcilenty jest
patronem zakochanych w Europie
co najmniej od XV wieku. W Polsce święto zakochanych obchodzone jest zaledwie od kilkunastu , a
może tylko kilku lat. Ale co roku
By kochać Cię również w sobotę
Nie ukrywam tego skrycie
że KOCHAM , KOCHAM Cię,
Arturze, nad życie
Dla Kochanego Misia - Księżniczka!
• Moje ręce z twoimi splątane
Nasze włosy to krople jak łzy
Moje serce jest z twoim związane
i oddechy są wspólne i krew
Nasze oczy zamknięte lecz widzą

Opętane rozkoszą we mgle
Tak jak usta choć twoje są moj e
Połączone na jawie nie w śnie
Myśli nasze ulatują nad nami
ju ż nie ja i nie 1Y lecz My
Mokre ciała już jednym są ciałem
Nierealnym w swej pozie jak sen.
Dla mojej wspanialej,
kochanej żony Ani - Tomek O .
• Dla ukochanej żony Janiny:
" Nie ten Cię kocha, co miłość swą głosi,
lecz ten kto milczy i w sercu ją nosi"
Jerzy Popławski, Kielce
• Śmieję się, lecz wciąż łza tkwi mi w oku,
"Nigdy mnie nie zostawisz"- tak obiecywałeś minionego roku.
I odszedłeś ... Wszystko sens straciło,
l nie wiem ... Może oto Ci chodziło ...
Rzucileś mnie, jak starą zabawkę w kąt,
"Kopnąłeś "- dodając "wynoś się stąd"!

Teraz tylko rozmyślam. Uparcie i skrycie,
Bo ja ADAL CIĘ KOCHAM NAD życiE! !
Dla Wojtka Ludwikowskiego z Mikułowie
Od Katarzyny B. PS. Zadzwoń!
• Choć mnie złościcie, denerwujecie
jednak jesteście jedyne w świecie.
Dwie moje siostry Mika , Marysia dla Was życzenia przesyłam dzisiaj.
Maciek Sańpruch Kielce
•
aj droższy mężu! Tatku kochany!
Choć jesteś przez nas bardzo lubiany,
,to niech od dzisiaj więcej milości
w 1\voim i naszych sercach zagości.
Bo milość przenosi góry'
Tego Ci życzą żona i córy.
Elżbieta Sańpruch Kielce
• Aby Słoneczko moje zawsze było
uśmiechnięte, dużo zdrowia i zdania
egzaminu dojrzałości oraz spełnienia
najskrytszych marzeń. Dla ukochanej
Agniesi życzy Marcin
• Kochany Mój !
Każdego dnia jak mnie opuszczasz
Czuję , że bardzo tęsknię za Tobą
Łzy płyną z mych oczu,
Dlaczego tak musi się dziać !
Dlaczego musi się kończyć każdy dzień tak?

Weź
moją miłość,
Nie żądam zbyt wiele
Chcę tylko Ciebie

\?'
f

t>~

\
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Wiesz, że ta miłość pozostanie
....."
We mnie na zawsze.
Nie chcę iść przez życie sama
Parniętaj -zawsze będę Cię kochać
Andnejowi - Jola Nagłowice
• Kochać- to już dobrze, ale jest jeszcze coś
lepszego - to być kochanym
Dla Ani C. od Wojtka K
• "A 'JY? - 1Y dla mnie jesteś wszystkim ,
gwiazdą z księŻYcem, który w noc ciemną
rzuca mi blask pod nogi .
Ptakiem, który mi wskazuje drogę, abym nie
zabłądziła.

I słońcem, które mnie grzeje, gdy mróz w
nos szczypie i chłodnym wietrzykiem.
jesteś dla mnie wszystkim czego pragnę .
Wszystko mi dajesz za jeden uśmiech , pocałunek, jedno spojrzenie. I za to Cię Kocham" .
Dla kochanego chłopaka - Rafala Z .
od Renaty S.

ma więcej
więcej osób

zwolenników. Coraz
bawi się w okazywanie
innym sympatii. Dowodem na coraz większą populamość Walentego są życzenia składane przez naszych czytelników. W tym roku jest
ich szczególnie dużo, co cieszy.
A korzystając z okazji przekazujemy wszystkim czytelnikom
zapewnienia o naszej sympatii,
zakochanym życzymy wzajemności i wytrwałości a niezakochanym
by stracili głowę dla kogoś sympatycznego.
• Czegoś mi brak, czegoś pięknego
Dotyku ust, uśmiechu 1\vego
1\vych miłych pieszczot słodkich jak miód
Oczu kochanych dźwięku 1\vych słów
1\vej obecności , ciepła oddechu
1\vej milości i uśmiechu
Codziennych spotkań , wspólnych spacerów
Długich pożegnań , błądzeń do celu
Brak mi wszystkiego, więc po co żyć .
'JYlko dlatego, by znów z Tobą być .
Dla Kochanego Marka Wrześ niewskiego
Od zawsze pamiętającej i kochającej go
Kasi Dzidowskiej
• Literę K sama postawię
Literę O tobie zostawię. Literka CH też może być
Bez tego A nie mogę żyć
Potem postawię literę M
Na koniec piękny wyraz CIĘ !
Od llony dla Pawła
• Nie wiemy - jak przemówi ć, spotkać się
nie umiemy...
O różo, różo czerwona, powiedz ukochanemu,
Żeś mnie widziała tutaj od płaczu pobielaJą .
Że ŻYCie- bardzo krótkie, niewiele go zastalo,
Że w nocy anioł mię budzi, jego imieniem
wzywa ...
O różo, różo czerwona, powiedzmu-niech
przybywa!"
Kazimiera Iłłakiewiczówna
Jarkowi - Kamila
• Milej i sympatycznej Tereni Walczak
dużo uśmiechów na co dzień, mniej nerwów
zasyła pamiętający Tadek
• Dla Anny Woźniak
Widzę Ciebie w dzień i w nocy
W każdej myśli jesteś TY
Lubię patrzeć w 1\voje oczy
't
Kiedy mówisz ja i 1Y
Czasem myślę czy to warto ~
Czy naprawdę Kochasz Mnie
Czy Nam kiedyś będzie dobrze
Czy am kiedyś będzie źle
Od Janka
• ja tu a ty tam
ja cię w sercu zawsze mam
jedno serce tylko wie. jak ja bardzo Kocham Cię
ie wiem co myślę. Nie wiem co chcę
Wiem tylko tyle. Że Kocham Cię
Maro i Pietruszka
• Walentynkowe Calusy dla dr. Chróściela
od wdzięcznych Pacjentek ze " Słowa Ludu "
• W dniu Zakochanych mój mężu kochanie
Życzę Ci zdrowia, szczęścia, pomyślności
N iech każde marzenie prawdą się stanie
A serce 1\ve pełne będzie miłości
Tak szybko w małżeństwie nam czas płynie
Bierzmy co cieszy odpędzamy złe
I zanim czar pryśnie i urok minie
Niech raduje się dusza i serce 1\ve
Kochanemu Elżbieta
• Dla Ciebie nawet ptaki tracą głowę ...
bo MIŁOŚĆ jest to stan cudowny, wspaniały.
Wszystko stoi na głowie wiruje świat caly.
PAWŁOWI- MARZENA
• Ktoś bardzo Cię kocha- nie pisnę Ci kto.
Ktoś myli o Tobie - nie powiem Ci co.
I cierpi, bo czuje, że Ciebie mu brak.
I w myślach caluje - nie powiem Ci jak.
Ktoś bardzo Ci bliski - rńe pisnę Ci kto.
Ot chdalby Ci wyznać - nie pisnę Ci co.
Lecz serce Ci powie Za tydzień lub dwa.
Że ten, kto Cię kocha, to ja.
Dla Damiana od Kasi
• Coś dla redakcji " Słowa Ludu "
Chociaż luty jest raz w roku,
trochę rzadko , co tu gadać
- to jest miesiąc wyjątkowy,
bo życzenia można składać,
dla W.Uentych, Walentynek
i dla bliskich sobie osób,
a życzenia w " Słowie Ludu"
to jest dobry na to sposób!!!

•

Słoneczny jesteś cały,

1\voje usta oczy,
jest1Wój uśmiech , jak krople rannej rosy. Gdy tylko się uśmiechniesz ,
świat caly promienieje i nawet gdy jest smutno, od razu się zaśmieję.
I chociaż na tym świecie uśmiechów jest bez
liku, ja KOCHAM tylko Ciebie, słoneczny
mój chłopczyku.
W tym szczególnym dniu chcę ogłosić calemu światu , jak bardzo Cię kocham. To, co
istnieje między nami, to najcudowniejsza
rzecz, jaka spalkala mnie w życiu. Chciała
bym, aby nigdy nie miala końca . KOCHAM
CIĘ NAJBARDZIEJ NA ŚWIECIE!! !
Dla najcudowniejszego chłopaka Pawła
Salamona od Eli S. (Radom)
• Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie
wiesz dlaczego. l pamiętaj! Są ludzie i chwile, których się nigdy nie zapomina.
Dla Magdy B. i Oli G. - Marta
• W Dniu Zakochanych W Dniu W.Uentynki
Przyjmij życzenia od swej dziewczynki:
Byś był szczęśliwy, zdrowy, pogodny,
zawsze gorący, nigdy zaś chłodny.
Kochaj mnie złotko czule i słodko.
Bądż moim Bączkiem, ja 1\vą Stokrotką .
Lecz Cię ostrzegam mój Bączku słodki
- nigdy nie zapyl innej Stokrotki.
Dla Piotrka z Wioszezowie ŻYCzy Aneta
• Za każdym razem, gdy otwierały się dzisiaj moje drzwi, serce mi drżalo. Były chwile, kiedy balam się usłyszeć Twój głos, bo
znów czułam się niepocieszona, że twojego
głosu nie słyszę . Te wszystkie sprzeczności ,
te wszystkie chwile w uczuć rozdwojeniu, to
fakt - i jest dla nich tylko jedno w dwóch
słowach wyjaśnienie: Kocham Cię.
Dla Krzysztofa N. - Aligalorek
• Spotkałam Amorka, który z łuku mierzył
i w moje serduszko strzałą uderzył .
Miał niebieskie oczy, uśmiech cherubina
i mówił, że jestem superdziewczyna.
jeśli 1Y go, Zdzisiu, do mnie przysłaleś
-daję Ci słowo- dobrze wybraleś!
Marzę, byś kiedyś odkrył swoje karty
i czule szepnął do mnie:
KOCHAM CIĘ "WALENTYNKO"!
To nie są żarty. "W.Uentynka"
• Violu, " kiedy przyszłaś na świat zakwitły
kwiaty, a przy chrzcielnicy śpiewaly słowi
ki". Kocham Cię i pragnę na wieki wieków.
J. Świde ...
• Moja milość to wszystko, co mogę Ci
dać . Bez Ciebie nie mogę żyć. I chciałabym
móc podarować Ci cały świat. Lecz miłość
to jedyne, co mogę Ci dać .
Kochanemu Karolowi dużo calusów
przesyła Bextria
• Kocham Ciebie, 1\voje oczy,
0
kocham uśmiech 1\vój u r o c z D
,~.
Kocham imię 1\ve najmilsze
_
które sercu jest najbliższe.
)
A gdy patrzę na Ciebie
czuję się jak w niebie.
~
Zygmuntowi - Walentyoka
włosy, słoneczny

r

)

• Dla ukochanego .,Misiaczka'· Grzesia tybuziaczków i wielkie serducha przesyła
"Dziu bek"
• Wyznanie dla Szefa
Cale życie płynie nam na serio,
A ten wierszyk piszę pól żartem, pół serio.
Dlatego, że jest Pan moim szefem,
chcę obdarzyć go uśmiechem .
Po to tworzę ten poniższy wierszyk.
By pan poczuł się jak pierwszy.
Siedzi Pan w swym gabinecie.
Czując się jak w cudnym świecie.
Widząc Pana za swym biurkiem,
Czuję się jakbym była piórkiem.
To za Panem wodzę wzorkiem,
Mym niebieskim, pięknym okiem.
Swoje mini noszę po to,
Byś zawiesił na mnie oko.
Piszę to dlatego, Że dziś święto Walentego.
To wyznanie z tej okazji, Młodej . atrakcyjnej Panny.
Walentyoka
• Kiedy ćmy nad wieczorem o szyby łopocą.
.A serce pierś rozrywa niespokojnym biciemCzy wiesz, co mały świerszczyk gra w kominie nocą? Czy wiesz?To bez Ciebie życie nie jest życiem .
Kochanemu Pawłowi - żona Wiolela
• Gdybym s potkala Ciebie znowu pierwszy
raz, ale w innym sadzie, w innym lesie. Może
by inaczej zaszumiał nam las wydłużony
mgłami na bezkresie .. Może innych kwiatów wśród zieleni bruzd jęłyby się dłonie,
deszczem czynne. Może by upadly z niedomyślnych ust jakieś inne słowa ... jakieś inne.
Może by i słońce zniewoliło nas do spłorńę
cia duchem w róż kaskadzie, gdybym spoIkala Ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym lesie, w innym sadzie ...
1arkowi -Iwona
siące

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

• Jak wielce piękną jesteś droga ma
tak bardzo kocham Cię.
Kochać Cię będę droga ma, póki
kropla w morzu trwa. Póki
w morzu , droga ma i póki skały
promieniach słońca, kochać Cię
ma do pisaków życia końca .
Od Roberta dla Ani
• W dniu , w którym 4 lata temu
się zaczęło - Mężowi
mojej największej życzenia
• Zdrowia, szczęścia najlepsugo
Dla Pań z Klubu Garnizonowego
Ucałować Was nie mogę,
bo mam jeszcze chorą nogę.
Kierownik KG .
• Marzę sobie, żeby z czasem
Pod kieleckim Telegrafem
Wkładać znów słodkie poziomk•
Do ust mojej pięknej żon ki.
Bożence

• jeżeli kochać- to koch ać stale
dopóki serce przestanie bić .
I swej milości nie wstydzić s1ę wca,e
bo bez miłości nie można żyć
Kochanej Oleńce.
• Kiedy Cię pierwszy raz ujrzalell'
radością zabłysły powieki. Wtedy się•
zakochałem i będę kochał na wiek•
DlaEwy P. od
• Serdeczne pozdrowienia dla
Szweda i jego kolegi Marcina
dziewczyny
Agnieszka ·
• Serdeczne pozdrowienia z okaZJI
tynek dla chłopaków z ul. Szkolne·
życzą Aśka i
• Pozdrawiam Wojtka Kruka w
tego Walentego
• Kochana Asiu !!!
Pyłem księżycowym być na two1ch
wiatrem przy twej wstążce,
im kubku , papierosem w
śród c habrów, ławką , gdzie
książką, którą czytasz.
Przeszyć cię jak nitka, otoczyć Jak
być porami roku dla twych
i ogniem w kominku, i dachem co
przed deszczem . Nie kochajac C~e~t
sens życie kochając traci sens smt,r:
• Kiedy mój żywot potomnk
Przyszłość pogrąży w swe fak
Wspomnij czasem o mnie
Kto żył i sprzyja! Ci stale!
Kochanej Krp! ·
• Nad głową twoją być muszka
Pod głową w łóżku poduszką
W meczu - z kosza być piłką
Byś raz choć wziął mnie w ran· l
Mimo, że będę rzucona
Lecz przecież znów \\<padnę w 1'1 ' ••
I nie chcę niczego więcej
l będziesz mnie miał, a ja ci~b,,
Bo tak zapisane jest w niebie
Danielowi Knapowi- da w no
•

Dla ukochanego Mucia KrZ!'"

Gdybyś Ty był szklanym jezior,- _

Patrzyłabym w toń Twą prz"z ,J!. ·'
1Y był zielonym borem ·••
Słuchalabym szumu 1\vego 11 za,.
Gdybyś Ty był pustką bezlud na
Dla Ciebie świata zostawi lab! ·n '
Gdybyś 1Y był śmiercią o cudn!
Poszłabym z Tobą jak na wesele
Dla mężczyzny, którego ,
na
• Dla najukochańszej i jedyne•
Popatrz, jak słońce pięknie za.:h•""
By jutro dla Ciebie wschodzi,
Popatrz, jak dzień kładzie s1ę >p.i·
By jutro mógł nadal trwać
,
Ten dzień - to TY, Ten dzień - te a
asza miłość, która trwa
To słońce- to my,
To ja i 'JY. Te zachody i wschtxl!
-To rozstania i powroty To prc r.'
na jutro To ciepło, pogoda
,.
do życia ochota Tak piękne zac h ~'
To ja. Żegnam Ciebie zachode'"
bym jutro mógł przywitać Cleh'
Znowu cudownym wschodem
Krzysztof
• Miłości moja dla Ciebie un·r;
Zostawię świat ten daleki za' .t
Tyś mym dziewczątkiem. słodkim_
Maleńką , bezbronną i śliczna •>· Kocham twe usta! Włosy roZ"1J!'·
Pachnące ziołami, wiosny i latJ
Kocham oczęta twe zamyślone
Czarne, zmysłowe i nieskonczvr•..
Kocham 1\vój uśmiech, łzy l
1
'JYś mą wybranką, mój aniele z
•
ajwspanialszej żonie ~\,_
buziaków od kochającego męza
Gdybyś

P·';··
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Ett.nt.JJit,ftl
Clę najm ilsza, jak ziemia kocha
, ta~ bardzo ogniście - jak węgle ża-

·e~t~s ze? mną, kochanie

a (Jebie, na Twoje oblicze

. c11• z calego serca...

,, ptxaluwać, ukochać, zmęczoną
j

,nu

•zuk sławko na dobranoc
-"z'" wysoko na wyżyny u wieiJe• ~~~ iazd
• ~Cię kocham'!!
a dla Ciebie od Mucia - Knysia
..1, brzegu, gdzie wszystko milczy
mi ze w milczeniu jest życie , w
1 nadzieja, w samotności - mina ulicy słychać sztuczny hałas
m; ze wszec hświat jest tu .
23 Nikodemowi - 44 Kinga
. - "'''"powiedzia łbym- I love you ,
.• ,ku· je t 'aime, po niemiecku - Ich
•n po \1 Iusku - Ti amo, po grecku pc .:htnsku - Wo ai ni, po hiszpań,u~tru, po port ugalsku- Amo te, po
·)Jg iskar dig, po turecku - Ben sni
P• 1apoJisku - Watakashi wa ana. ale najpiękniej brzmi to po
. lvd1am Cię', a kochać to nie zna~·arzyć, o kimś śnić, to nie znaeJ> 11 tazyć, kochać, to znaczy dla
, , Dla ~lagdy Wojteckiej od Wojtka
.,J. 11a milość trwa cały rok. Roz' 11 tusnę a latem doj rzewa , jesienią
•• ,, by w zimę ogrzać zamarznięte
• L..1rem.

, >lk1d1 zakochanych zauroczonych,
1-h szczęśliwych, nieszczęśliwych
,, kocham Was!
Kmga B. PS. Jak bracia i siostry
. •• m••Jc-go serca i wedługjego dyktan•ZCIL'gólnym dniu chcę Ci podzięko
ze ""16. byłaś i będziesz, że cierpli•Z 11e wady, że czynisz mój świat
. •ZCZI'liliwszym i piękniejszym.
~ochanej POPCE kochający SOC)O
J
C l· moja szklaneczko pełna roz1\, :>d ntasz moje ciało i moją duszę
J przyje mnością, milością i uczuen ta Zawsze będę przy Tobie!
POPEKXowi, mojemu oddanemu
przyjacielowi - OAZA
·\nno Beck!
·a ~as 11 zorem niedoścignionym, na, ·'tar<~ oraz niesamowi tą opoką. W
z:,,zymy Ci wszystkiego, co w tym
.epsze
Ctt;
Dzieci
T; ' •.:hany LAMKU!
'• sila która wypełnia mnie miłością
··z, _, moich marzeń, kocham Cię ,
•- lZUJ~. że od 5 łat każdy dzień jest
Wtękn iejszym Dniem ZakochaP<'11 m wzruszeń, pełnym zwierzeń ,
\JJales sens moim dniom, poran•J ahraly. a wieczory skrzą się ty- "azd Każda gwiazdka śniegu,
· ",a deszczu jest wypełniona Tobą ,
~ CIEBIE mało.
temu ZOŁNlERZOWl -TWOJA na
zawsze DZIUNIA

•

' c o tym, że przyjaźń prawdzi>ijch słowach, lecz w czynach się
zezerze lubi, ten miłość ukrywa
·' moską obojętności.
Przyjaci ołom i znajomym gorące
1caiU5ki w dniu św. Walentego od
pamiętającej Małgosi z Brzezin
4

·•ć Cię przestanę?!

dl, kochać przestanę:
' Zaros ną chwastami
·';., k"'·•at nie zakwitnie w ogrodzie
,Z) c utonie w głębokiej wodzie
.c ZaJdzie za chmurami
• ,dz1e już zawsze panem
1' kochać przestanę.
'"P.:rd ziewczyny Eweliny- Adrian
~ "ardzo I nił·.L tego me zmieni .
• e nte mogę, jak ptak bez prze' to pierwsza, najszczersza
, • :~go wiersza. Wiersz ten po,, •'' zszej mi osobie
1\
u' Odpowiem- tobie'
:.ch.memu tariuszowi- MAGDA
1
• Sw1etlanko
• '><trdziCJ i bardziej potrZebuję Cię
zr,.iam.

' •Oraz mniej i mniej liczy się
• >CZCieb1e
lo.ucharn, na zawsze lWój Leszek.

• Cieszę się ...
... bo jest Ktoś , przy kim mogę być sobą .
Mogę opowiadać o moich marzeniach , pragnieniach i nadziejach, a także o zwariowanych pomysłach . Mogę płakać i śmiać się
głośno . Mogę przetoczyć się przez pokój w
szalonym tańcu . Mogę być szczęśliwa i nie-

by poznać 1\vą skórę .
iż przestanę kochać Cię! Th słowa są martWe
Pragnę Cię całować, w ramiona
na tym papierze Lecz serce jest żywe
brać w górę .
i Kocham Cię szczerze.
Chcę żyć z Tobą i z Tobą się cieszyć .
Rafałowi z wyznaniem milości - Małpa
1\voją miłość i wiemość cenię~,
Chcę z Tobą dzielić niebo i z Tobą w nim
Do końca mego żywota z Tob
<- · • ':
• "Kto kocha drugiego , przyjmuje go tagrzeszyć.
będę szczęśliwa , a więc
~ _ ~
kim , jaki jest, jaki być od początku ,
iech Dzień Świętego Walentego
przyjmij me życzenia
i bez warunku , jaki będzie .
szczęśliwa ,
oraz ten rok będzie dla as,
Kochanemu Motylkowi, Kwiatu zek
to ja twoja Walentyna.
pewna siebie i zupełnie z siebie niezadowoloszczęśliwy, obfity w miłość i zrozumitmie.
Dla Stani sława - Grażyna
• Pamiętasz dałeś mi różę ,
Mojej Najukochańszej Anetce
na. Nie muszę wldadać maski, lecz mogę być
piękna był a ta róża . Łzy płynęły mi z oczu ,
• Mój dylemat
kochający Piotr.
taka, jaka naprawdę jestem i jaką w danej
a każda jak perła duża . Pocalowałeś mnie
Pełno myśli do głowy przychodzi
chwili się czuję .
• Walentynkawy liścik niech przypomina
I sam już nie wiem o co tutaj chodzi
wtedy, twe usta gorące.
jak mi są bliskie pewne dziewczyny.
Kochanemu Pysiaczkowi - Twoja Syłwuś
Pełno myśli - no i mam dylemat
l przytulileś mnie do siebie
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Świę
• Kocham Cię drapieżnie ,
Bo wszystkie te myśli są na Twój temat.
Otarłeś oczy płaczące.
~
lubieżnie , jak biegacz bieżnię
;;:
tego Walentego
Od Walentego dla Iwony L. ze Stoku
ja wypowiedziałam dwa słoDwóm pszczółkom : Ani Sołtys i Agniesi
wa gorące KOCHAM CIĘ
i jak w Ciechocinku tężnie,
D~ • lYś mi jeden ulubiony
mężnie, orężnie, zamężnie,
r
Bator prze yla Truteń Gucio.
1Yś mojego serca raj
z głębi serca płynące .
siermiężnie, jak się głupa rżnie.
') Wszystko, wszystko chętnie zniosę
• Precz z moich oczu! ... posłucham od razu ,
Michałowi • Ola
Kocham Cię zmysłowo, fajowo,
~
Precz z mego serca!. .. i serce posłucha ,
lYlko dla miłości 1\vej
• Kiedy będziesz w samotundegroundowo i soulowo też ,
Precz z mej pamięci !. .. nic ... tego rozkazu
lYłko błagam , tylko proszę
ności , Wśród gwiazd na niebie,
bo wiesz, ja też, mam wesz
Moja i twoja pamięć nie posłucha .
1Y mnie zawsze w sercu miej
Pomyśl, że masz chłopaka w wojsku,
Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka ,
i jak mnie zaraz nie podrapiesz ...
Niech mnie chłoszczą twoje dłonie
który Krysiu Kocha lYłko Ciebie!
lYm szerzej kolo ża łobne roztoczy...
Boże dziewucho, 1Y też masz wesz.
Z okazji walentynek
Lecz niech w sercu miejsce mam
Tak moja postać, im dalej ucieka,
Kocham Cię tak: jak szpak na wznak,
Niech tam dusza moja tonie
Twój kochający Cię Sławek
lYm grubszym kirem twą pamięć pomroczy.
wspak - jak rak, tak - jak ptak,
z Kazimierzy Wielkiej
Choćbyś ją opuścił sam.
Na każdym miejscu i o każdej dobie,
jak ssaka ssak, może tak, d omyśl się jak,
Dla T.K. z Jędrzejowa Walentyoka
• Kocham Cię szalenie, mestrudzenie, przez
Gdziem z tQbą płakała , gdziem się z tobą
bo będę tak smutny, jak wrak.
-Wielbicielka
uwielbienie i roztargnienie, przez zapomniebawiła ,
Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności
nie też, jak wesz, jak perz, jak chcesz i jak
• Choć ja tu. A 1Y tam
życzy ci Michał z placu Wolności
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
nie chcesz, kiedy jesz, gotujesz, plujesz na
ja C ię zawsze w sercu mam
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawiła
mnie i pomstujesz, kiedy ca łujesz , wiesz?
Bóg jedyny wie. jak ja kocham Cię
• Dla Sylwii ...
DLA ,. KIEŁBASKI " od PIKACHU
Kocham Cię w locie, na plocie, w samolocie,
Będę bardzo sławił ten dzień ,
Chcę by słowa: ja i Ty
Kiedy w promieniach porannego, kwietnio• Chciałabym mieć Cię dziś tylko dla siepo robocie i przed , jak kret, jak Szwed, jak
Były jednym słowem: my!
bie, to jest właśnie to marzenie , które chcę
Motorhead i jak stary babciny pled, jak )ima
wego słońca Ciebie ujrzał em
Dla narzeczonej Reni Janochy od Piotra
Będę wielbił piaszczyste ścieżki, drogi
- Ted, jak nostalgię Sted i jak Elinstone Fred'
dziś urzeczywis tni ć. To tak szczęśliwe są
• Tak jak tęcza nie może istnieć bez kolochwi le gdy powieki przysłaniają codzienKocham Cię jak Alaskę, jak Always podpaPo których wędrowały, prowadzone przez
rów
ność, a z dotychczas u śpionej teraz budzą
Muzy 1\voje stopy Będę za Tobą chodził jak
Tak jak jasność nie może istnieć bez światła
skę , jak traktora maskę i golaskę z bobacej się do życia nieświadomości TWój obraz
cień, Bo poczułem , że na nowo się odrodziTak jak kwiaty nie mogą istnieć bez powietrza
skiem , przed brzaskiem, z krzykiem i wrzasię wylania - roześm iany i najwspanialszy
skiem , z zarazkiem i bez, jak pies , jak anioTak jak noc nie może istnieć bez ciemności
łem W 1\voich ramionach
facet , swym cudownym głosem rozbudzasz
Nie mogę spać w nocy, ani w dzień
la-bies i jak koń owies , i co 1Y na to powies?
Tak ja nie mogę istnieć bez Was .
co raz to piękniejsze obrazy co jak pierwsza
Z okazji Walentynek moim kochanym
Kocham Cię jak moją życia drogę , jak poGdyż nie mogę być głuchy na miłość
miłość, czy niczapomniany smak ust TWoKtórą mi moje serce dyktuje ..
mężczyznom "Kubusiowi" i DaniełkoWI
sadzkarz podłogę i jak ksiądz zmartwioną
życzę zdrowia i radości . Aneta K.
niebogę , jezioro Ładogę , jak joga jogę ... do
ich , czy zapach TWego cia ła dają chęć do
Wreszcie bez demonów jest mój
IStnienia by przeżyć kolejny dzień i następ
diabła , już bardziej Cię Krysiu , 1Y mój boRealistyczny dzienny sen
• Nieziemska moc, nadludzka siła
nego wieczoru choć Cię usłyszeć
Tak jakbym się naprawd ę narodził
dwa i pół roku temu nas poiączyła
basku kochać nie mogę
Twój Sławek z Kazimierzy Wielkiej
Chciałabym byś usłyszał dziś ode mnie te
Gdy Cię pierwszy raz ujrzałam
Nawet jeśli jest to chwilowy sen
dwa słowa te brzmiące jak zaklęcie , które
Niech się z niego nie obudzę . Za wcześnie
To od razu pokochałam
• Trudno jest żyć, gdy się o kimś śni ,
sp rawiają, że tak wiele serc zaczyna bić
Wiersz wypływający z czystego serca
To 1Y sprawiłeś, że śnię
Trudno jest żyć , gdy się o kimś marzy,
Trudno jest żyć , gdy się o kimś myśli
o Tobie całymi nocami
wspólnym rytmem I jest tylko czasem żal ,
dedykuję Mojemu promykowi życiaAle pięknie jest żyć , Gdy się kogoś kocha ,
że Cię nic ma na wyciągnięcie ręki , że nic
l tęsknię za Tobą całymi dniami .
Wierszokleta
Kochanemu mężowi Hubertowi K.
l przez kogoś kochanym s ię jest.
można się wtulić w 1\vc silne ramtona. ze
• Gwieździsta noc my dwoje w środku ciszy.
Dla Najukochańszej Lidzi • Adam
nic mogę Cię zobaczyć gdy tęsknota ~erce
życzenia przesyła Aneta
Przez nocną mglę jaśnieje wstęgi szlak
rwie i każda ta samotna chwila bez Ciebie
• Kochana! Dla Ciebie ten wiersz piszę
• Dla Cieb1e niebo. Dla Ciebie słonce
A ziemia jakby w modłach zgłębiona ...
A oprócz tego, gwiazd dwa tysiące
wśród innych mniej ważnych chwil, wyciGwiazdy nam zakochanym milości dają znak
niech Cię do snu ukołysze,
sza śmiech, wylania łzy.
W dniu Walentynek- mocno całuje i słowem
Kocham Cię moja Anetkojedyna \
~~9 Wszystko bym dal. lYłko dla Ciebie
Uwierz wreszcie, że bardzo Cię kocham , a
Kt óż Ciebie tak jak ja wspomina
Abyś czuła się ze mną jak w niebie
KOCHAM się podpisuje
moje słowa to nie wiatr ..
Dla Marleny. Od Jacka
dla Krystiana • od przyjaciółki
Któż myśli o Tobie i marzy
""'
Dla Marcina M. - Walentyoka - B.
i powtarza Twe imię tysiąc razy.
• Czy to jest możliwe, by wciąż kochać
• Cicho'' ' iech ktoś usłyszy
Kochanej żonce i matce wszystkiego
tęskne wołanie malej istoty- o zakochanie.
Ciebie?
• 1Y zawsze masz w sercu
Nie przerywajcie tego pragnienie, bo przyjMoim miejsce Z którego nikt Cię
najlepszego przesyła Hubcio i Danielek
Czy to jest możliwe , aby razem żyć?
dzie czas , że będą to także Wasze życzenia
igdy nie usunął l gdzie nikt
Usta moje pragną 1\voich ust w potrzebie,
igdy nie zastąpi Mojemu Najsłodszemu
Uroczemu brunetowi Ruda koleżanka
• Wiem, że muszę stąd odejść
Ciało moje płonie i chce z Tobą być .
Małgorzata teł. kontaktowy (041) 34-554-55
i jedynemu Szczęściu -'IWo je Maleń s two
ieustannie kochającemu Tomkowi
choć tak bardzo potrzebuję Cię
za każdym razem, gdy o tym myślę
• Nikogo nie kochałam , choć mogłam
- żona Renata
• Najdroższa Astenko
Nieraz, nikomu serca nic oddalam
wstrzymuj ę oddech i drżę ,
Pojawiłaś się w moim życiu , kiedy, trapiony
• Z dnia na dzień jest coraz gorzej . Boję
problemami, nic umiałem odnaleźć się w świe
Oddałabym duszę mą by Cię przytulić
Choć miałam wiele szans ,
się ... Ataki głodu TEGO są silniejsze i już
Jednego Kocham Kocham Go wciąż ,
prawie codzienne. Boże , czy to już uzależnie
bo ja tak mocno i szczerze jak nikt na świecie
cie. 1Y pomogłaś mi spojrzeć na wszystko z
KOCHAM CIĘ - Dla Knysia od kochającej
(O Tobie tylko marzę)
uśmiechem , uwierzyć w ludzi. Za każdy 1\vój
nie?' Czy to da się wyleczyć? Chyba muszę
pogodzić się z tym, że ĆPAM, a TY- UCZUna zawsze Ani.
lYm jednym jesteś 1Y o Tobie
'-u śmiech, który dodaje mi otuchy dziękuJę Ci
• Dziękuję za łzy. małe nauczycielki
CIE DO CIEBIE jest moim narkotykiem.
• Dlaczego na świecie tak dziwnie
lYłko marzę i widzę Cię przez
Łzy, a kiedy Cię spotykam to '(
plotą się dni, że każdy za kimś wciąż tęskni
Dziękuję za cterpliwość, za chwile ~pędzo ne
Modlę się tylko, żeby nikt i nic, teraz czy w
i ciągle o kimś śni?
przyszłości nie zmusiło mnie do zgłoszenia
razem , za ciepło 1\voich dłoni 1Y sprawiłaś.
serce zaczyna mi mocniej bić · " '
Dlaczego szczęście ucieka, gdy zdaje
Bo tylko Ciebie kocham i z Tobą
że zrozumiałem sens słowa "kocham " Dlasię na DETOX.
pragnę do końca mych dni żyć.
tego chcę, aby cały świa t dowiedział SI<; dziChciałabym , by słowo ,. KOCHAM " w nasię blisko być?
l człowiek musi znów kochać,
Serdeczne życzenia z okazji
siaj, że ... Kocham Cię'
Twój Luka z
szym przypadku było ... prawdziwe ...
Dnia Św. Walentego i mijającej
i znów w tęsknocie żyć .
• Kocham Cię - to jest fakt , Ciągle jest mi
Piotmsiowi • Serduszko z GG .
Dla wspaniałego wychowawcy pana
pierwszej rocznicy ślub u życzy żona Ania.
Ciebie brak . Zawsze jest mi Ciebie mało.
• Ciepło twego serca
Andrzeja Radwana uczennica z HA
Troszkę więcej by się zdało.
chciałbym czuć każdego dnia.
• Moim Kochanym Misiaczkom'
Gimnazjum w Słupi Jędrzejewskiej
W Dniu Św Walentego
przy tobie miła moja, chciałbym śmiać
do Marka od Małgosi
• ., Gdy zajdzie Słońce naszej przyjaźni
Pozdrowienia dla synów Łukaszka i Radusia
Kochanemu Mężowi Ryszardowi
się
zdradliwa fala rozłączy AS.
i dla moich Dwóch Małych Kochanych
i łkać i tak na zawsze. Kocham
• Kocham . ach Kocham Po sto razy wołam
spójrz na tę kartkę i wspomnij sobie
Cięiwooka
Serduszek Julii i Patryka życzenia
Lecz kocha ma mego dosyć wymówić. wyraTwój Walenty
że kiedyś przyjaźń łączyła NAS ".
samych pogodnych dni , w których
zić , wyśpiewa ć nie zdołam .
Dla superkoleżanki Roksany Konarskiej
osiągniecie wszystko co najdroższe
• Moja droga Walentyoko
.. Me usta chcę stopić z 1\voimi ustami chcę
walentynkowe pozdrowienia
1najserdeczniejsze. Dni , w których
jasnowłosa ma dziewczynko
poznawac tylko serca biciem. wc~tchntcnia
marzenia staną się rzeczywistoscią ,
przesyła Marta P.
jesteś słońcem mego życia
mt i calowamami
l tak rozmawJać godziny, dni , lata
• ., Życie przed Tobą dalekie
a nieosiągalne cele zdobyczami
i odgłosem serca bicia
dnia powszedniego zamienionymi
Przyszłość przed tobą nieznana
Pełną pięknych kwiatów wiosną
Do końca świata i po końcu świata
w szczęście A także życzenia szczęścia
Pozostań dobrym człowiekiem
l piosenką mą radosną
Mojej jedyneJ Mtłości- Mariuszowi M Ola P.
A będziesz zawsze kochana "
1 miłości, które pragnę aby nigdy
Bądź na zawsze blisko mnie
• Posłucha1 co Ci powiem dz1ś
Dla brata Szymona od siostry Marty
V.'as nie opuscily'
Bo ja bardzo KOCHAM CIĘ .
Kocham Ctcbie, Milczeniem TWoich slo'l. ,
Dla ajważniejszych i ·aj bardziej
Twój Walenty
•
ie myśl. że życie różami usłane
Spojrzen1em Twoich ust, Czulością TWoich
Kochanych Osób na świecie
że szczęście samo przychodzi
• Gdybym mógł, w uśmiech ubrałbym Cię
oczu Pośród gwiazd i ciszy, 1\voja pastac mi
Bo róża zakwita między cierniami
- zawsze Kochająca Sylwia
na zawsze i kochał , kochał ...
towarzyszy. Posród powiewu wiatru Kropli
a szczęście we łzach się rodzi
Poniedziałkowa różo w bukiecie tygodma
• Czegoś m1 brakuJe- czegoś pięknego
deozczu w koronie drz<."" Kocham CidJ1c" u:Dla świetnych koleżanek z klasy II A
Dotyku ust Twych - usmiechu 1\vego
Kocham Cię tak po prostu , zwyczajnie.
ccj dz1ś niż wczoraj, a mniCJ ni z jutro
Oczu kochających - słów tak ladnic brzmiących
Iwony, Magdy, Justyny, Karoliny
Dyplomowanemu Rakowi słowa gorącej
Aniołkowi Karol
Anety, Kazjmiery, koleżanka Marta
milości dumny z niej Byk
Wszystloego mi brakuje w1ęc po co mam zyć'
• !'łJ oje życzenia walentynkowc dla nu;za
A jednak warto - by kiedyś w Th]ch ramio•
igdy i nigdzie nie odchodzę od Ciebie.
• Pewnego dnia, gdy Cię ujrzałem ,
najprostsze, gdyż prosto z serca,
:'-ligdy i nigdzie nie ma mnie bez Ciebie
nach się skryć'!'
Radością zabłysły powieki.
najglębszc, gdyz prosto z głębi duszy
, igdy i nigdzie nie zasypiam. nie btegnę
Dla Kochanej Karotinki od Kochającego ją
Pamiętaj , że Cię kochałem
najgorętsze. gdyż z płonącego wnętrza
nie pragnę i nie czekam nie tęsknię , nie wesl będę kochal na wieki
Całym swoim serduszkiem Tomka!
naJprdwdziwsze. gdyi z prawdZiwego uczuc1a
tchnę.
Kocham Cię ~1tsm'
Kochanej żonie Agnieszce - kochający mąż
Kocham Cię Dariuszu Wie"~>i óro
Żadna podróz, iadcn zal me skonczony bez
Darek
• Kochać to nie znaczy,
- Twoja Żona Ania
Ciebie bez Twojego imienia, co oddycha v. e
\1 ówić t~lko puste słowa.
• Kocha n) Amorku z osiedla 'a Stoku
• KochaneJ zonie G razynic s~rdL'CZOc Ż\.ucmnie
Kochać to me znaczy, Tylko stę całować
mazokazJiW \LENTYi\EK
.
chcę być blisko Ciebie
Dla najcudowniejszej Tereni zawsze
Kochać to nic znaczy. Chodztć na spacer~
o świcie. o zmroku
życzy Henryk
kochający mąż Janusz.
Lecz kochaC to znaczy Byc 'l.iem}m 1SZCZ<.'f}m
A Ty aniołeczku siedzisz w swym gniazdt.'Czku
• ;-;ajserdo!ezmeJsze życzenia mOJcnm ko• Miły mój, Ja kocham Cię
Dla mojej Kochanej Karolinki od 'l'iemego
wym widokiem
chanemu chłopakowi w dmu ~w Walentego
l o Tobte ciągle śnię.
i szczerego wobec niej Tomka z Herbów.
nacieszyć mi się nie pozwolisz,
życzy Beata
• jestes jak płatek sniL-gu. który
odchodzisz do domu,
• Moc serdecznych pozdrow ten z okaZJi
Cale noce
z
"
mi spadł przed oczy przypadkiem
Całe noce widzę Cię,
a mnie serce boh
walcnt}llck
Ciągle myślę, ciągle marzę
ja byłem w Z}Cia biegu, wiatr
Lecz mam nadzieję, że los odmieni me Ż}cie
kochanej żonie życzy mąż Jarek
l przeżywam rózne sny.
otworzył mi oczy ukradkiem.
i pozwoli mi kochać jawnie, a nie skrycie.
• Kocham ię ŻO:'\KA- GOSIA c,
Racze1 prędzej oszaleję
Teraz pragnę zapach 'TWój wdychać,
Walentyoka
MĘŻOWI KO
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• Prlez czterdzieści parę lat
kocham Cię, kochać będę.
W tobie widzę cały świat ,

\!'

spędzam Tobą,

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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• Na marmurowej płycie czas wykrył wieczne prawa dla ludzkości. "Nic piękniejszego
ponad życie. W życiu nic ponad czar miłości" .
Rafałowi Mularczykowi z bloku w Mniowie
przypomina się cicha wielbicielka.
• "Za długie czekanie dobre śniadanie".
Może się doczekam?
Rafałowi Mularczykowi z Mniowa Ja.
• Jestem Twoją wiolonczelą
Palcami czułe dotykasz mojego ciała.
Drugą ręką wprawnie i delikatnie prowadzisz
smyczek.
Cichutko
Nucę melodię naszej miłości.
Jesteś moim maestro.
Miluśkiemu Andnejowi Wójcikowi
- Czekająca ...
• Wałentynka od synka
Choć tatko mnie całuje co rano
To przecież ... chciałbym ożenić
się z mamą.
Dla mamy Daniel
• Mądrość i szarość Twych oczu
przenika do głębi mą duszę
Nie wiem Kim Jesteś?
Nic o Tobie nie wiem!
Zmysłowe usta całują namiętnie
zdradzając strach i podniecenie.
W nieziemskich ramionach zapominam
Kim jestem zatracam się i w powietrzu tonę!
Chciwe palce szukają przystani
na wyspie, która nie istn ieje.
Dla nieznajomego Walentego od Lidki.
• Dla Ciebie
jestem samotna. jestem zawiedziona
jestem spragniona. Dla Ciebie
Będę tęsknić. Będę marzyć. Będę kochać

Dla Ciebie. Byłam, jestem. będę
Dla Ciebie ...
Jacusiowi- Tajemnicza Walentyoka
• Miłość to witamina- na zdrowie, humor
i urodę, najdroższa rzecz, która nic nie kosztuje, to złudna chwila, wieczność zuchwała,
pieszczota, rozłąka i tęsknota, drżące, pomarszczone dłonic tulące siwe skronie, miłość to życic" .
• Kocham Cię nocą, rano, wieczorem i w
popołudnie.

I Kocham Twe oczy, Twe oczy śmiejące się
cudnie ... "
żonie Wiesi od Eugeniusza Rogowskiego
• Wszystkiego najlepszego
w dniu walentynek dla najładniejszego kociaka.
Dla Oli Michalczyk od Marcina Bieńka
• Kochany kwiatuszku! Od chwili, gdy Cię
poznałem , każdy dzień jest dla mnie najważniejszy, najcudowniejszy - bo to dzień
spędzony z Tobą. 'JYiko Ciebie kocham i tylko Ciebie mogę kochać tak do tańca, tak jak
kocha się tylko raz.
Gdy jesteś ze mną : znikają wszystkie moje
smutki, troski. znika szarość dnia, zamieniasz me życie w piękny sen. jesteś skarbem
mojego serca, miłością moiego życia . Proszę , bądż ze mną na zawsze bo nie potrafił
bym już bez Ciebie żyć.
Magdzie- Konrad (HASH)
• Kocham Ciebie, Twoje oczy, kocham.
Uśmiech Twój uroczy. Kocham imię Twe
Naj milsze, które sercu . jest najbliższe!
Gdy patrzę. Na Ciebie,
Czuję się

Jak w niebie. Wałentynce - Ja (WB)
• Kocham Cię ponad 20 lat,
masz wielkie serce i zero wad.
Mijają lata, wieki, millenia,
lecz milość moja do Ciebie
się nie zmienia.
Gdy patrzę na Ciebie,
czuję się jak w niebie.
Niech słońce dla nas
świeci,

iech Bóg o nas dba.
iech rok za rokiem leci
i niech milość nasza wciąż trwa.
Kochanemu "Misiaczkowi"- " Myszka".
• Walentynki, Walentyn ki 1
Kochaj chłopców i dziewczynki.
Wyszłam rankiem do ogródka
i spotkałam krasnoludka.
Odtąd dobrze mi jak w niebie,
bo mi prlyniósł list od Ciebie!
lY jesteś po prostu inny,
wspaniały, cudny, przedziwny.
Moje serce oszalało
i bardzo Cię pokochało. Tobie " Misiu"- JA.
• Walentynki, Walentynki
dla chłopczyka i dziewczynki.
Wszyscy mają dziarskie minki ,
(E.B)
gdy nadchodzą Walentynki.
• Miłość jest jak cień człowieka ,
Kiedy ją gonisz, ona ucieka.
Gdy otuli ziemię mrok,
w niebo mój skieruję wzrok,
pierwsza gwiazdka błyśnie mi,
a tą gwiazdką będziesz 'JY!
Kochanej Katarzynce z okazji
walentynek "Ktoś".
• Kocham Cię radośnie,
jak Żeromski "Pnedwiośnie"
Jak Bośniak- Bośnię.
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'JYlko o Tobie śnię, gdy śpię,
gdy piję i gdy ledwie żyję!
Wciąż do ciebie wyję,
jak piskorz się wiję,
i jak słoń tyję!
Kocham cię w domu,
po kryjomu ...
'JYiko nie powiedz nikomu!
Kocham Cię jak powietrze,
jak dziurę w starym swetrze,
jak drzewo na palenie,
poprostu-Kocham Cię , Kochanie!
Tobie - JA (Wałentynek)
• Dla cudownej niebieskookiej bogini - Edytce
Mróz -o szczerozłotym sercu i czarującym
uśmiechu , z którą pragnąłbym spędzać
każdą chwilę w dniu św. Walentego
miliard całusków przesyła św. Walenty- M.R.
• Najdroższemu Wnuczkowi
Grzesiowi , dużo radości,
dużo słonka, żebyś kochal
i zawsze był kochany
Misiaczku - życzy Babcia z Uroczyska
• Jak skazaniec
skazaniec,
gdy mu dzwonią ostatnią godzinę,
czeka z udręczeniem
na dobrą nowinę ,
a każdy go szelest to wskrzesza,
to grzebie
- tak samo jak mnie,
gdy tęsknię do Ciebie.
Kochanej Ewuni - Andnej M.
• Twoje oczy blaskiem płoną
jak dwie gwiazdki na błękicie
Bądź mi gwiazdką wymarzoną
I świeć mi przez cale życie
Dla Marleny. Od Jacka
• Mądrość i szarość Twych oczu
przenika do głębi Moją duszę.
ie wiem Kim Jesteś?
Nic o Tobie nie wiem!
Zmysłowe usta całuję namiętnie
zdradzając strach i podniecenie.
W nieziemskich ramionach zapominam
Kim Jestem zatracam się i w powietrzu tonę!
Chciwe palce szukają przystań
na wyspie która nie istnieje!
Dla mojego nieznajomego Walentego
Lidia Wojcieszyńska
• Żono moja ukochana
Jesteś zawsze sercu bliska
Byś piękniała i pachniała
jak jodełka świętokrzyska.
Bożence Zdziech mąż
• Żono ukochana moja
Swe życzenia ślę bez trudu
Bo pomogło mi w tym wszystkim
Niezawodne " Słowo Ludu"
Bożence Zdziech mąż
• Walentyoka Raz, dwa, trzy,
Raz, dwa, trzy, Jestem Walentynką
Dla chłopca swojego, Milutką dziewczynką
Ale choć milutką To przecież nie świnką
Co Mu wolno To Mu wolno
Raz, dwa, trzy Bo gdybym Go w ryzach
Nieraz nie trzymała Zszedłby na psy
No nie ... Może nie aż tak?
Lecz Go w ryzach trzymać
Wolę wszak Ach ... !
• ... W moim sercu żar się pali
Na wspomnienie ust dotyku
Coś mnie wzrusza i łagodna jest ma dusza ...
A cala ta moja "gadka" jest dziś
dla Ciebie zamiast prawdziwego
kwiatka
Tak mi się trochę rymuje
Jak serce me czuje,
coś dobrego do Serduszka Twego
W ten dzień Walentego
Tadeusz Moczydlowski dla Mońiki

M.
• Kocham ja drugą połowę.
Choć nieraz leci wszystko na głowę.
Kocham ja swego Bociana
Którego Żabka budzi całusem z samego
rana.
Bernadelta Stefańska Borki
• Dla Justyny 'JYikowskiej
"Serce moje kocha Twoje,
lY wypełniasz myśli moje,
Z Tobą czuję się jak w niebie,
bo ja kocham 'JYlko Ciebie"
Sylwek
• .,Walcntynki"
Nie pytajcie kogo wolę
Bo to sprawa jasna
Lepsza babcia niż przedszkole
Bo to moja własna
Kochanym babciom wałentynkowe całusy
przesyła PAWELEK KOWALSKI ze
Skarżyska-Kam. z RODZICAMI.
• Jesteś słońcem moich dni,
spokojem moich nocy,
radością na co dzień
i zmartwieniem tylko czasami.
Bądź zawsze ze mną
KOCHANA WISIENKO!!! lWoja Pestka
• Wciąż o kochankach głoszą
Chociaż cała era
Upłynęła od śmierci Julii i Romea.
A temat jest na tyle. Przez lata ograny
Że się wypowiadają. W nim same bałwany.
Lecz choć problem jest stary
Przecież nowe treści. Z powodu obszerności
l ważkości zmieści. Jestem sam Piękna Pani

W dobrej sytuacji. Że nie sposób odmówić
Mi, choć w części, racji. Na nic moje wyznanie
Mężczyzna w swej pysze. Tobą świat kole w
oczy, choć gniota napisze.
Dlatego lepiej będzie. Zamiast w jakimś gniocie. Przychodzić do potomnych
do mnie przyjdź w prostocie.
lY i tak mnie wybrałaś. Bez cienia skromności. Mówię tak, czyniąc hołdy. Twej spostrzegawczości .

•

PRZESŁANIE

Żono : Przyjmij więc me wyznanie,
chociaż

tak poznani. Jeszcześmy tajemniczy.
przed nami .
ŻOnie Małgorzacie mąż z dziewięcioletnim
stażem Piotr
• Ciszą pocałunków, fal szeptem
tchnieniem pierwszych kropel rosy
zapachem zmęczonej pościeli
pierwszym promieniem słońca
Szaleństwa

delikatną nicią pajęczyny

wierzby płonącej cieniem
wszystkimi kolorami tęczy
dotykiem Twego ciała
czułym słowem , każdym zmysłem
tajemnicą pierwszego pocałunku
ogrodami kwiatów nie zerwanych
każdym róży kolcem
pragnieniem i tęsknotą
teraźniejszością i przyszłością
wieczornym powiewem wiatru
wzbudzonym morzem
nadzieją , miłością ...
KochamCię

... i dziękuję Ci za to, że jesteś .
Pawełkowi K. -lWoja najdroższa Walentyoka
P.S. Lecz Cię ostrzegam bączku mój słodki
nigdy nie zapylaj innej stokrotki!
• Noc nauczyła mnie marzyć,
Gwiazdy miłością darzyć .
Deszcz nauczył mnie szlochać,
A 1Y nauczyłeś mnie kochać.
Kocham Cię całym sercem swym,
Bo lY jesteś skarbem mym.
Dla mojego Misiaczka Ptysia!!!
• Miłość jest wcześniej niż życie , trwa dłu
żej niż śmierć, jest stworzeniem, pierwszym
aktem i głównym aktorem na scenie.
Dziękujemy Pani Dyrektor, Nauczycielom i
Pracownikom ze Szkoły Podstawowej w
Szumsku za dar nauki, za wspaniale przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania
wiedzy i czynienie jej bardziej dostępną i
zrozumiałą .

Z okazji wałentynek uczniowie klasy VI z
bibliotekarką Biblioteki Publicznej w
Szumsku J. Firmanty.
• Nie dosyć?
Komu się zwierzyć, że tęsknię ogromnie?
Och doradź serce, wspomóż intuicjo.
Cóż ja do Ciebie, cóż lY dziś masz do mnie,
Historia nieznana tylu lat nas dzieli.
Ale przecież roztropni słusznie przewidzieli, że Milość poświęcisz życiowym ambicjom.
Czyż nie dosyć już walki i wewnętrznych
zmagań. Ikarowych lotów, bolesnych upadań.

Ewie nieodrodnej uczuć tylko trzeba,
Brak mi słów ciepłych i dotyku dłoni.
Idę i idę, sił mi już brakuje.
Echem przeszłość wraca. Wróć i 'JY.
Szkoda czasu trwonić .
Tamara Laros
• Jeśli lecę to do słońca
Jeśli moknę to bez końca
Gdy całuję to serdecznie
A gdy kocham to już wiecznie.
Jedynemu Skwronkowi
mojego życia - żona.
• Ile ptaków na świecie
Ile nocą gwiazd na niebie
Tak miłość i serce 'JYlko dla ciebie
Dla Edyty od św. Walentego Darka
• Kiedy Cią poznałam,
to się w Tobie zakochałam.
Serce mi zabiło, jakby
młotem w twarz uderzyło .
Patrzyłam na Ciebie z zazdrością,
gdy tańczyłeś z tą - Gośką .
Wtedy trochę posmutniałam,
ale za wygraną nie dałam
i na dobry moment poczekałam .
Gdy nadeszla odpowiednia chwila,
to się w Ciebie wtuliłam
i oczy przymrużyłam .
W rytm muzyki tańczyliśmy,
a po chwili się ocknęlismy,
wtedy się mną oczarowaleś
i po prostu się zakochałeś.
Ale wszystko dobrze się skończyło,
gdy Twoje serce do mego zabiło .
Kocbanemu Ańurowi- kochająca Monika
• Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego Fundacji Szkolnej "Ekonomik" w Kielcach przy uL Langiewicza 18 przesyłają ży
czenia walentynkowe dla wspaniałych Profesorów, Dyrekcji i miłych Pań z sekretariatu.
• Kochanemu Kartofelkowi, Palczakowi,
Skowronkowi, Johnemu, Kamelkowi
i bratu Tomkowi pozdrowionka
w Dniu Walentego
P.S. Pomylilam się.
• Motylkom z l b Żyrafie , Esmeraldzie,
Taniej Ani, Kajtkowi, Lenie i Aśce pozdrowienia
Wasz Banderas. P.S. Nakręcacie mnie.

• Kocham Cię mój bioenergoterapeuto
Za gorący dotyk rąk
Za troskę w czasie choroby
Za marchwiowe soczki
noszone do szpitalnych sal
Jesteś lekiem na cale zlo
'JYiko z Tobą wyjadę
na Madagaskar
Kochanemu Markowi, żona
• Ten człowiek którego kochasz we mnie
oczywiście jest lepszy ode mnie.
Ja nie jestem taki. Ale ty kochaj
a ja postaram się być lepszym niż jestem.
Na niebie zlote gwiazdy
A w sercu złote sny
Do życia mam ochotę
Gdy obok jesteś ty.
Z okazji wałe ntyne k dla kochanej
narzeczonej Renaty Janochy od P iotrusia
• Nikogo tak bardzo nie kocham,
Choć mogłam kochać nieraz.
Nikomu serca nie dałam,
choć miałam tak wiele szans.
Jednego tylko kocham,
'JYm jedynym jesteś 'JY.
O Tobie tylko wciąż myślę .
Ty wkradasz się w me sny!
Bo kocham jedynie Ciebie,
l tylko z Tobą chcę żyć!
Bardzo Cię kocham
MATEŁKO ...
lWoja MINIA
• Bardzo Cię kocham, myślę
o Tobie i w myślach Cię
całuję i cierpię bo czuję, że mi
kogoś brak.
O Tobie ciągle śnię bo jest mi
bez Ciebie źle.
Milość i tęsknota do Ciebie
nigdy mnie nie miną.
Bardzo czesto Cię wspominam
i myślę o Tobie. Chciałabym
być zawsze z Tobą i żebyś
był moim szczęściem i
nadzieją na zawsze. Wciąż
czuję Twoją delikatną rękę na
moim ramieniu , wtedy przypomina
mi się Twoja prześlicznie uśmiechnięta
twarz. Zawsze wtedy kiedy jesteś
obok mnie moje serce się kruszy, a
z oczu promienieje mi żar szczęścia.
Chcę wciąż całować usta Twe
i czule szeptać słowa "Kocham Cię".
Wspaniałemu Grzesiowi - Kasia P.
• Kochany Misiu!
Nie pozwól aby zaszło dla mnie słońce .
Mimo że szukam sama siebie, ciągle widzę
Ciebie, w mych marzeniach. Stracić Ciebie,
to jakby zaszło dla mnie słońce. ie potrafię znaleźć właściwych słów, lecz spójrz na
mnie pomyśl i zobaczysz co czuję. ie odrzucaj mnie tak po prostu , tylko dlatego, że
myślisz, że chciałam Cię skrzywdzić. Rany,
które noszę w sercu potrzebują Twej milości
by się zabliźnić. Ja zawsze będę Cię KOCHAĆ, tak po prostu do szaleństwa. Może
lepiej byłoby zapomnieć zgasić tę ostatnią
iskrę nadziei. Ale ja nie potrafię nie chcę.
Bo znaczysz dla mnie więcej niż możesz
wiedzieć ... Jesteś moją pólnocą i południem,
wschodem i zachodem . Niedzielnym odpoczynkiem i codziennym trudem. Jasnością
dnia i mrokiem nocy.
Kocham Cię lWoja Myszka.
Przesyłam tysiąc buziaków
• Nie mam pięknych samochodów
nie mam też fabryki lodów.
Nie stać mnie na superciuchy
noszę stare wycieruchy.
Lecz mam serce które bije
i dla Ciebie tylko żyje .
Tak więc chociaż to niewiele
rzec dziś - kocham - się ośmielę.
Mogę mówić to bez końca
w czasie deszczu , w porze słońca .
Zrobię to co będziesz chciała
abyś też mnie pokochała.
Nie jestem ideałem, choć dużo bym dał
by być trochę lepszym, ale los tak chciał.
Lecz jestem mu wdzięczny, bo mam przecież
Ciebie a będąc przy Tobie czuję się jak w
niebie.
R.K.
Dla najpiękniejsze i najweselszej,
najcudowniejszej i najukochańszej
dziewczyny na świecie, gorące i
płynące prosto z serca życzenia
przesyła Robert.
Aniu kocham Cię!!!
'-• Zbyt krótko Cię . znam, by ci mówić
• że Cię kocham, ale zbyt mocno Cię
kocham , by Ci, tego nie mówić.
Dla Katarzyny Kupiec (Skałbrnierz)
od Pawła
• "Chciałbym Ci dać wiosenne zorze
Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew
Majowy księżyc, groźne morze,
Zimą słowików śpiew.
Chciałbym Ci dać świat Twoich marzeń,
Jak kwiatów polnych błękit snów
l moje serce przyjmij w darze
W milości której brak już słów".
ajdroższej Justynce Sławek
• Byłem na dnie, 1Y wyciągnelaś mnie
z tego, błądziłem w ciemnościach póki nie
spotkałem Ciebie, olśniłaś me marne życie .
Trafiłem z ciemności prosto w słońce, z beznadziejności w sens .
apiszę Ci jednym zdaniem:
Moje słodkie 1Y kochanie.
Zawsze będę Cię kochal Elu!!!!!!
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Stos całusów przemil ~m 1
z Bo
tający kolega
• Jeśli kochać, to kochać
stale dopóki serce przestanie
bić , tej miłości nie wstydźci e
się wcale, bo bez miłości nie. mozna
Dla Małgosi
•

uśmiechniętym koleżankom

przesyła

Tomasz z

• Z okazji dnia Świętego Walem,~
mojej kochanej dziewczynie,
•
której piękne Renata brzmi imi~
najlepszego serca wielkiego,
o którym my_ślę i tęsknię do niego
Zyczy zawsze kochając)
• Róża jest piękna jeśli jest
klując zadaje rany
Cierpi ten co kocha
A nie jest kochany
Najserdeczniejsze życzenia dla
• Zyczenia dla kochanej Asi.
którą zawsze kochałem
i z dnia na dzień kochał będę
coraz mocniej. Postanawiam
kochać ją w każdą chwilę póki mi!u,,
naszych serc gnębić nie spocznie
lWój kochan1
• Kocham Cię jak powietrze
·
Jak dziurę w starym swetrze
Jak drzewo na polanie
Po prostu kocham cię kochanie
Kochanemu mężowi Jarkowi
• Mojej wspanialej żonie Ane. " ,
la się na bóstwo) dużo szc ą>c•<
- szczere kochający mąż.
• Serce me bije
Dusza się rwie
Usta me szepczą, ja kocha m C 1
Dla ukochanego męża Rafala ud i on)
• Wszystko można zapomniec
smutek, rozpacz i łzy
ale nie można zapomnieć tak, "'
chłopaka jak 'JY.
Dla wspaniałego
• Serce moje nie klarnie
Lecz bardzo mocno bije
Ciebie jednego kocham
tylko dla Ciebie żyje.
Kochanemu Jareczkali 1.
• Dla Jarka od Doroty
Rozwija się róża , między listka! ...
niech tak rozwija się milość
między nami .
• Kocham Cię za to że byk;
wsze będziesz ze mną.

Walentynki
są super
Anna D acbowska, gimnazjalistka:
- Walentynki
to dobry pomysł.
Są szansą dla nieśmiałych -w ten sposób o
ich uczuciach mog ą
dzieć ci, którzy "na
nigdy by się na to nie
li. W tym roku
lentynkę, ale nie
się, że z w.~aJenmc)sca ą.
wiście fajnieJ byłoby,
święto było w maju,
ładniejsza pogoda.

Monika
uczennica:
- Na pewno
wale ntynki to dobra okazja, żeby
wyznać drugiej
osobie uczucia,

szczególnie,

że

można

to zrobić
.
anonimowo. Jednak 13
uznaję tego święta .
Jerzy Skowerski, technik
mechanik
Obchodzenie Święta Zakochanych w Polsce
to superpomysł.
Jeśli mamy się integrowa
takie na tym polu.
nie jest usłyszeć
dostać upominek.
piej byłoby, gdybY.
obchodzili swoJe
w maju, bo wtedy
dzi się do życia
Ankietę -~·<>nrt:J"~-

KATARZYNA
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ajemy zakochanym prezenty

święty

Walenty!
wiście

iden tyczne szanse
na zdobycie
Walentych mają
i Walentynki) .
I znów nie potrzeba na to
pieniędzy - wystarczy z dzisiejszym wydaniem "Słowa"
zgłosić się do
którejś
ze

we serce dla każdego,
do kina, dwadzieścia
na koncert dla zakochaniesood.zia~rki dla owładniętych
lakomczuchów - to tylko
zupominków, które dziś
"ma dla swoich czytelników.
Wszyscy, ale to wszyscy nasi
dostaną serduszka- poe je państwo znaleźć
si~Jszy m numerze naszego
n1ka M ożna je sobie zachomożna dać bądź dołączyć do
ntu dla najbliższej osoby.
jcsli o sercach mowa to wśród
. ktorzy p rzynieśli lub przysłali
kLj i walentynkowe życze
dla swoich ukochanych, rozloJli>ll1\' dziesięć czerwonych
·w tym kształcie. AutoIlJJclekawszych, naszym zdaz_.cLe ń opublikowanych w
'>Z~ m ., Słowie " podarowalipodwójne zaproszenia na
· · do restauracji "Tara" i
Feniksem". Spośród autopozost a łych, równie intereh serdeczności, razlosodwadzieścia podwójnych
na dzisiejszy wieczór
u "Karczma". Odbędzie się
koncert piosenek o miłości,
unek zapewnią gospodalu oraz piekarnia "Pod Te., . as i czytelnicy zababęd<! mogli się dziś także w
ce "Supernova" w Kieł
. Wsród autorów zamieszczodzis życzeń rozlosowaliśmy
podwójnych zaproszeń na
r w ciemności". "Wie, to zabawa wzorowana na
ym programie telewizyjRand ka w ciemno". PoproJą Jacek Kawalec. Dzięki
... a także kieleckiemu odTelekomunikacji Poł
S A., pięćdziesiąt osób, któpod podanym wczenu me rem 362-09-63 lub
słały do redakcji "Słowa

współpracują

Ludu" życzenia, otnyma upominki oraz podwójne bilety do kina
"Moskwa" na film "Tam, gdzie
ty". Projekcja dziś o godz. 20.30.

W tym

wyjątkowym

dniu
Walenty
może trafić do serca swojej Walentynki także przez żołądek (oczydzięki "Słowu" każdy

Kielecka TP SA, policja oraz "Słowo Ludu" zorganizowały jeszcze jedną akcję z okazji dnia św.
Dziś ufundowane przez telekomunikację serduszka - odblaskowe naklejki - policjanci będą
kiernu1rnrn na drogach w rejonie Kielc, Buska Zdroju, Pińczowa, Kazimierzy ~elkiej, Skarży
Opatowa, Jędrzejowa, Końskich, Starachowic, Sandomierza, Ostrowca Swiętokrzyskie
v•a,•n""" Akcja 1rwać będzie od godziny 7.30 do 15.30.- Nazwaliśmy ja ,.Prędkość- uratuj serce
ukochanej osoby". Chodzi nam o to, aby kierowcy, którzy wożą swoich bliskich, pomyśleli o ich
zdjęli nogę z pedału gazu. Serduszko można przykleić na szybie samochodu. Mamy nadzieję, że
statystyka wypadków spowodowanych z powodu nadmiemej prędkości dzięki tym sercom się
- powiedział naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiell\a1~miierz Zieliński. Odblaskowe serduszka będzie można również otrzymać na kieleckich ulicach
Walentynek "Słowa Ludu".

wspaniałą zabawę l

KIELECKIE DNI KULTURY

Świętokrzyski Bal Roku

:>"~<etnl·-·-'-' Bal Roku - to pomysł Radia T AK i "Echa Dnia"
służący integracji województwa świętokrzyskiego .
Bal ten odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału
lutego 2001 roku) w pięknych salach WDK w Kielcach .

~

~balem objęli: poseł Henryk Długosz- przewodniczący Sejmiku

. a Świętokrzyskiego, JózefSzczepańczyk- marszałek województwa
l'l) siu ego, Wojciech Lu bawski - wojewoda świętokrzyski i Włodzimierz
· prezydent Kielc.
~u poznamy laureatów plebiscytów Radia TAK i "Echa Dnia", m.in.
~ Roku '2000". Ponadto wi~le ~trakcj i i duż:o dobrej zabawy! ŚJiliewać
1
tt! C n. Agrueszka Fatyga, a grac naJlepszy zespoi muzyczny
:•
· ombo".
~oj udział zapowiedzieli parlamentarzyści, prezydenci, starosto · ,
• 1 . oraz ludzie biznesu i kultury. Wiadomo, że na tym balu spotkamy
' u Prezesów największych firm, a także dyrektorów banków, lekarzy
i prawników. Trzeba si ę pospieszyć z decyzją.
w Radiu TAK i Echu DnUI.._
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cych z nami cukierni. Ciasteczka w czerwonej polewie
czekają
na
pierwsze dwadzieścia osób w
cukierni "Banatkiewicz "
przy ulicy Staszica w Kielcach. Cukiernia
Jana Zychowicza, znajdująca
się przy kieleckim Rynku, podaruje słodko
ści pierwszym
dziesięciu czytelnikom "SI.!'.
Trzy torciki, w
kształcie serca,
dostaną również walentynkowicze w Cukierni "Na Stoku". Słodkości
oferuje także
piekarnia "Pod
Telegrafem"- w
"Realu", pawilonie nr 28 na
Barwinku, przy
ulicy Kryształowej 4, Warszawskiej 155 i ulicy Wiśniowej 3
czeka na naszych czytelników po
trzydzieści słodkich upominków.
Słodyczami walentynkowymi czę
stować będą także zakłady cukiernicze z ulicy Wojska Folskiego w
Busku Zdroju i z ulicy Piłsudskie
go 46 w Starachowicach. W tych
punktach szanse na smakowitości
za darmo ma po dwadzieścia osób.
Posiadacze walentynkawego wydania " Słowa Ludu " mogą zaprosić
swoją ukochaną osobę na ... przejażdżkę rikszą. Będzie ona czekała na zakochanych od godziny 15
na kieleckim placu Wolności.
KlNGA KANGIER

•

l
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Z TOWARZYSZENIEM
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

PRZYJACIELE
DYRYGENT: Jan Jazownik

Anita LIPNICKA
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

Nagrodzeni
za życzenia
e Zaproszenia dla
dwóch osób do restauracji:
Kasia (życzenia dla Damiana)
i mąż p. Bożeny Zdziech.

e 2-osobowe zaproszenia do kina:
Daniel Walas, Ewa Sroka,
Renata Komorowska, Jarosław Kurowski, Katarzyna
Wójcik, Krystian Piechota,
Witolda Pawelec, Sławomir
Przeniosło, Robert Mularczyk, Lidia Wojcieszyńska ,
Eugeniusz Rogowski, .,Bajka", Monika (dla Piotra), Agata (dla Wiesława), Ania (dla
Tomka), Księżniczka, Renata
S., llona (dla Pawła), Wioleta
(dla Pawła), Marlena, Oaza,
Serduszko z GG, Walentyoka
(dla Amorka ze Stoku). Ania
(mężowi~ pierwszą rocznicę
ślubu), Zona Skowronka,

Pestka, Walentyoka B. (dla
Marcina M.), Ania (dla Krzysia) , Adrian, Magda (dla Mariusza), Michał z placu Wolności, Piotr (dla Reni), Walentynek Qa- Tobie}, Piotr (dla
Małgorzaty), Myszka (dla Misia), Sylwia (dla Najbardziej
Kochanych ... ), Piotr (dla Anety), Ola P., Karol (dla Anioł
ka), Wojtek (dla Magdy), Mucio-Krzysio, Małgosia z Brzezin, Przyjaciółka (dla Krystiana), Kwiatuszek (dla Motylka), Maleństwo, Tajemnicza
Wałentynka, Ktoś (dla Katarzynki). ~nia ("Jeśli kochać ... "), Zona (Kochanemu
Markowi), Patryk.

e 2-osobowe zaproszenia na koncert do "Karczmy":
.
Jerzy Popławski, Aneta
(dla Piotrka), Łukasz (Oleń
ce), 44 Kinga, Socjo, Byk, Jacek (dla Marleny), Walentyoka (dla Pawełka K.), Janusz
(dla Tereni), Truteń, Walenty
(dla Iwony L.), Leszek (dla
Swietłany), Wierszokleta, Sylwuś (dla Pysiaczka), Aneta
(dla Huberta), WB, Tomek (dla
Karolinki), żona Dariusza W.,
M.R, Marcin Bieniek.
e 2-osobowe zaproszenia do "Supemovej":
Wcllentynka ("Spotkałam
Amorka ... "), R.K. (dla Ani),
Kasia P. (dla Grześka), Mał
pa, Konrad (dla Magdy).

e Poduszki:
Tomasz Nogaj, Dziewczyna (dla Daniela), Tomek 0 .,
Marta (dla Magdy i Oli), Walentynka (Wyznanie dla szefa) ,
Najmłodsza pracownica UM
w Morawicy, Dziunia, Sławek
(dla Krysi}, Uczennica Jla.
Po zaproszenia i nagrody prosimy zgłaszać się do
działu promocji .,Słowa
Ludu ', znajdującego się przy
ulicy Wesołej 47/49 w Kielcach, pokój 305, na trzecim
piętrze.
Zwycięzcom

serdecznie
gratulujemy i życzymy miłej
zabawy.

g

Kielczanie szukają biletów na koncert Mafii i prapremierę "Przedwiośnia
e Klub Kwadransowych
Grubasów "Superata" zaprasza swoich członków i sympatyków na bal walentynkawy - w środę, 14 lutego, o
godz. 18 do Klubu "Witeź"
przy ul. Karczówkowskiej 20.
Informacje, teł. 34-22-668.
e Klub "UroczyskoWrzos", ul. Warszawska 155,
zaprasza 14 lutego o godz.
16.30 na rozpoczęcie zajęć
koła szachistów. Informacje,
teł. 331-10-74.
e Na benefis dr Heleny
Wolny -w czwartek, 15 bm.,
9 godz. 17 - zapraszają Dom
Srodowisk 1\vórczych i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych.

e Spotkanie szkoleniowe n t. "J. Uhlmann- pierwszy
rektor Szkoły Technicznej"
(prowadzenie Robert Kułak)
-w czwartek, 15 bm., o godz.
17, w Klubie Turysty PTTK
przy ul. Zamkowej 4 . Zaprasza Kolo Przewodników
Świętokrzyskich "Bartek".
e "Możliwości rozwoju
turystyki w regionie święto
krzyskim, w perspektywie integracji Folski z Unią Europejską" - to temat kolejnego
otwartego spotkania czwartkowego, 15 bm., o godz . 17,
w Klubie "Słoneczko" przy
ul. Romualda 3. Prowadzenie: Dorota Tekieli-Bisińska
z Centrum Euro-lnfo.
e Na bal ostatkowy, który odbędzie się 24 lutego o
godz. 20, zaprasza Klub Nauczyciela przy ul. Okrzei 9 .
Informacje i zapisy w klubie,
teł. 366-35-18.
e

Kultura dla
Dwie najciekawsze imprezy tegorocznych VI Kieleckich Dni Kultury będą
zamknięte dla mieszkańców miasta
-denerwują się kielczanie.
Od kilku dni dzwonią do nas
czytelnicy z pytaniami, gdzie moż
na kupić bilety na premierę "Przedwiośnia" oraz na koncert "Mafia
i przyjaciele:· . - Dowiedzialem się,
że dwa największe wydarzenia tegorocznych Kieleckich Dni Kultury są organizowąne tylko dla zaproszonych VIP-ów. Uważam , że jest
to skandal- mówi Andrzej W (nanyisko do wiadomości redakcji).
- Zeby było śmieszniej, mamy wła
śnie ogłoszony przez ministra Rok
Kultury.
W programie Kieleckich Dni
Kultury 2001, jaki otrzymaliśmy
z KCK, znajduje się sześć imprez.
Z tego przeciętnemu obywatelowi
organizatorzy proponują jedynie
cztery: wystawę "Stare Kielce w
brązie" autorstwa Arkadiusza Latosa, wieczór promocyjny najnowszego wydawnictwa Związku Literatów Polskich "Antologia współ
czesnych pisarzy Kielecczyzny",
dwa spektakle w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca , a także kon-

Dłuższe

wokaliści , instrumentaliści,
zespoły muzyczne. Zgłosze

nia do 28 lutego w "Zameczku", ul. Słowackiego 23, teł.
361-39-44 (od poniedziałku
do piątku, w godz. 8- 20).

Silniczne

Uczniowie SP nr 28 mają pnedłu
ione ferie zimowe z powodu· awarii
centralnego ognewania.
-Awaria jest dość poważna
- powiedział nam Wiesław Stanisławiak, zastępca dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 28 .
-Trzeba wymienić ponad 300 metrów rur.
Nie jest to łatwe , ponieważ
szkolna instalacja c.o. jest bardzo
leciwa - liczy sobie ponad 40 lat.
Rury są mocno przerdzewiałe,

Korzystając z cieplejszej aury,
pracownicy Rejonowego Przedsię
biorstwa Zieleni przystąpili wczoraj o świcie do czyszczenia koryta
jedynej kieleckiej rzeki. Wyposażona w odpowiednie narzędzia
ekipa rozpoczęła prace od strony
zalewu , powoli zmierzając w kierunku ulicy Krakowskiej . Dno Silnicy jest tak zaśmiecone , że prace
trzeba będzie powtórzyć w przyszłym tygodniu.
- Wydobyliśmy z wody drewniane kłody, na których mogli kiedyś usiąść spacerujący nad Silnicą. Znaleźliśmy też znaki drogowe, kosze na śmieci , garnki , opony, a nawet huśtawki z pl_a ców zabaw - mówi Andrzej Scibniak
zRPZ.
Robiono też porządki na
brzegu.- Będziemy tu sprzątać dwa
razy w tygodniu, aby liście nie zaśmiecały rzeki - powiedziała nam
pracownica RPZ.
(Olek)

do tego trudno było się do nich
dostać . Od kilku dni dwie ekipy
remontówe pracują bez przerwy.
Na razie trudno j~szcze powiedzieć, kiedy uda się zakoń
czyć roboty.
Dziś w południe zapadnie
decyzja, czy przymusowe ferie zostaną przedłużone jeszcze o kilka
dni. Uczniowie nie są zbyt zadowoleni z takiego obrotu spraw,
bowiem będą musieli odrobić stracone lekcje w soboty albo czeka
ich przedłużony rok szkolny.
(ross)

złomowisko

Znaki drogowe, kosze i huśtawki
wyciągali wczoraj z Silnicy pracownicyRPZ.

Program Kieleckich Dni Kultury 2001
lS.Il- Qtwarcie wystawy "Stare Kielce w brązie" z pracowni
Arkadiusza Latosa. Foyer dużej sceny KCK, godz.17. Wstęp wolny.
16.II- "Mafia i przyjaciele" -koncert zespołu z towarzysze.
niem 55-osobowej orkiestry symfonicznej. Wystąpią również Anita
lipnicka, Gabriel Fleszar oraz KASA. Duża scena KCK, godz. 18
Wstęp za zaproszeniami. ·
19.Il -prapremiera .,Przedwiośnia" Filipa Bajana. Duża sce.
na KCK, godz.19. Wstęp za zaproszeniami.
20 i 22.Il - wieczór promocyjny ZwiązkuLiteratów Polskich.
Prezentacja ,,Antologii .współczesnych pisarzy Kielecczyzny". Mała
scena KCK, godz. 17. Wstęp wolny.
, 2Lil - wieczór taneczny w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tań
ca: spektakle "Dla Ciebie, Fanie" i "Opiekunki". Duża scena KCK,
godz. 18. Bilety (kasa KCK) cenie 12 i 16 zł.
23.II- "Muzyka francuska" - koncert w wykonaniu orkiestry
symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jerzego
Maksymiuka. Duża Scena KCK, godz. 19. Bilety (kasa filhannonii)
w cenie 30, 40 i 50 zł.

w

mi magistrat. Efekt takiej dystrybucji był na niektórych imprezach w
poprzednich latach żałosny - sala
świeciła pustymi miejscami, bo
"bardzo ważne osoby" nie skorzystały z darmowych zaproszeń . Czy
w tym roku przyciągnie ich koncert młodzieżowego zespołu i wrę
czenie nagród Kielc? - TYm razem
poprosiliśmy o potwierdzęnie zaproszeń - mówi dyrektor Zołnier
czyk. Jak na razie tylko 18 osób za-

wiadomiło, że
przyjść .

nie

będ zie

Kielczanom po zost ani~
poprzedzający prapremierę
ning przed KCK (o godz. 17.
ganizatorzy zapowiad aj ą
Mafii, Piaska, K.A.S .Y, a
tkanie z aktorami), .-v•••v~··""
bezpośredni przekaz z
wTVPl iwizytawkinie- film
dzi na ekrany polskich kin 2
ROBERT FELCZA K. (

ferie

Ośrodek Młodzieżo- ~

wy "Zameczek" zaprasza···
młodzież kieleckich szkół
średnich do udziału w III
Miejskim Festiwalu Kultury
,,Scena dla Ciebie - Kielce
200 l". Kategorie prezentacji:

cert "Muzyki francuskiej " w wykonaniu orki,estry symfonicznej Filharmonii Swiętokrzyskiej.
Dwie najatrakcyjniejsze imprezy będą dostępne wyłącznie
dla zaproszonych gości. Pierwszą
z nich jest wspólny występ zespołu
Mafia i_muzyków orkiestry Filharmonii Swiętokrzyskiej pod batutą
Jana Jazownika z "Opery na Zamku" w Szczecinie. - Najważniej
szym punktem tego wieczoru bę
dzie nie koncert, a wręczenie nagród.miasta Kielc- wyjaśnia Tadeusz Zolnierczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu
Miasta. -Od lat była to impreza zamknięta, tak będzie i tym razem. Jej
termin niefortunnie się zbiegł z
Kieleckimi Dniami Kultury, których
organizatorem jest KCK.
Porlobnie jest z kolejną imprezą, budzącą ogromne zainteresowanie wśród kielczan - praP.remierą " Przedwiośnia" Stefana Zeromskiego w reżyserii Filipa Bajona. Th
także "zbiegły się terminy", uzgadniane dużo wcześniej z producentem, który ma do dyspozycji 200
miejsc. Powstałych 500 zaproszeń
rozprowadza Urząd Miasta. Na
koncert Mafii cały komplet, czyli
700 miejsc, obsadzi swoimi gość-

wybrańców

zkładki w błoto
Oddana l}iedawno do użytku
kładka nad ul. Zródłową, która miała
być chlubą Kielc, straszy niedoróbkami. Nie dokończono malowania
poręczy, bardzo nierówna jest też
wylewka na samej kładce. Goryczy
dopełnia nieuporządkowane zejście
po stronie sklepu "Yamahy". Prosto
z kładki wchodzi się w błoto!
Teresa S. (nazwisko
do wiadomości redakcji)

Nieeuropejskie tempo
Prowadzę własną dzialalność
gospodarczą i mam zamiar się reklamować w centrum miasta. Owszem, zgadzam się na dość wysokie
opłaty za umieszczenie reklamy, np.
przy ul. Leśnej , ale protestuję przeciwko trybowi załatwiania formalności. Aby dostać wniosek w tej
sprawie, musiałem wyjechać niemaJ

poza Kielce, do biura MZD przy
bocznej uliczce odchodzą
cej od Dyrnińskiej . Thtaj dowiedziałem się , że oprócz wniosku
potrzebne będą: projekt plastyczny oraz projekt nośnika reklamy.
Dopiero jak mi się uda to uzyskać ,
trzeba jeszcze raz zjawić się w peryferyjnym biurze MZD. Nie wygląda to ani na europejskie tempo,
jakiejś

Chcę podziękowa ć

Miejskiej i policji za us
trawnika przed naszym
przy ul. J. Krasickiego 16
cych tu aut. Najpierw w
jawiła się straż . Rozmowy z
cielami samochodów pomog~.
nie do końca. Dopiero ·
wizyta policji okazała się
skuteczna. Z
· ·
ka gruntu ostatnie auta
na parking i do dziś tam

Potrzebny parking
Ponieważ przy ul.
wej w osiedlu Podkarczowka.
kuje miejsc parkingowych. ·
kańcy ustawiają samach~~
sie oddzielającym chodmk od
ni. Po deszczu tworzy się tan1
ro i, oczywiście, nie ma szan'!·
wyrosła trawa. A
lanie l Ometrów
karni nr l i 3, aby
Anna G
do wiadomości

Śladem naszych publikacji

Porządkowanie koryta Silnicy

W artykule pt. " Udziałowcy
swojej własnej spółki " z 11 lutego
piszecie, że spółka KP/B lnterfin
jako pierwsza firma instalacyjna
w Kielcach otrzymała certyfikat
ISO 9002. Chcę poirrformowat, że
23 grudnia 2000 r. nasza firma -

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

PPU " /NSTEX" spólktz z o o. .,
1
mała certyfikat ISO 900- · ··
właśnie byt pierwszym
tem jakości dla firmy
nej z regionu ś
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e
dziennikarskiego dyżuru

ierowcy, dajcie
komunikacji i sposobu
przewijał się najczęściej

naszego dyżuru w osiedlu
Wzgórze.

podnucają do śmietnika sterty gruzu, starej glazury, terakoty. Uważam, że powinni załatwić wywózkę we własnym zakresie.
e Obrzydłiwie prezentuje się
blok nr 28a Ues t to budynek PGM,
a nie Spółdzielni " Słoneczne
Wzgórze"). Do drugiego piętra kłat
ka jest pomazana, straszą wulgarne
napisy. Interwencje w administracji nie pomagają. Pan, który zgłosił
się na dyżur, gotowy jest społecz
nie zamalować napisy, byleby tylko
PGM dostarczyło mu farbę .
e W tym samym wieżowcu od
kilku tygodni jest wybita jedna z

żyć!

szybek w drzwiach wejściowych .
Czy to filozofia wstawić nową?
e Denerwują mnie śmieci w
wiatrolapach-mówi jeden z mieszkańców. - Wiem, że to lokatorzy
wyrzucają przez okno puszki czy
stare reklamówki, ale przecież ktoś
z administracji mógłby wziąć drabinę i zmieść odpady.
e Co jakiś czas drożeją czynsze - narzeka starszy lokator. Mieszkam w dwupokojowym lokalu, płacę ponad 430 zł. A emerytury mam 700 zł. Jak tak dalej pójdzie, przestanę regulować należno
ści ...
BEATA SZCZEPANEK

Stan niektórych chodników woła o pomstę donieba-mówią mieszkańcy

Teraz

Słoneczne

Wzgórze

W tym tygodniu gościmy w osiedlu Słoneczne Wzgórze. Dziś,
tj. 14lutego, w godzinach od 15 do 16.30, czekamy na mieszkańców
tej dzielnicy w siedzibie spółdzielni (pawilon 35). Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych dyskusją o przyszłości osiedla, wszystkich, którzy chcą się podzielić swoimi uwagami, problemami. Wraz
z nami dyżurować będą przedstawiciele spółdzielczych władz, którzy od razu odpowiedzą na wszelkie wątpliwości i pytania. (bas)

Kolejny kryzys we władzach "Pioniera"

Bez prezesów
Po rezygnacji prezesa SBM " Pionier", Jerzego Rydlewskiego,
nowych warunków pracy nie przyjął
także jego zastępca .

Wiceprezes Zbigniew Kraszewski, jak już informowaliśmy,
nie zgodził się na obniżenie mu
pensji o 1,5 tys . zł. Podkreśla on
jednak, że nie względy finansowe
są przyczyną rezygnacji , a zła
współpraca z Radą Nadzorczą.
Będzie kierowal spółdzielnią tylko do końca tygodnia. Później zastąpi go ktoś z Rady Nadzorczej .
Wygląda na to, że "Pionier", nie
pierwszy już raz, pozostal bez wła
dzy. Jednak przewodniczący Rady
Nadzorczej, Aleksander Nowak,
uspokaja: -Nic złego się nie dzieje,
nie ma żadnego bezkrólewia.
-W tej chwili rządzi Z . Kraszewski, który ma funkcję p.o. pre-

zesa- wyjaśnia A. Nowak. - Pornaga mu społeczny członek zarządu
Józef Latuszko. W najbliższy pią
tek zbiera s i ę Rada Nadzorcza,
która zgodnie ze statutem oficjalnie odwoła Jerzego Rydlewskiego
i Zbigniewa Kraszewskiego, a następnie wytypuje ze swojego skła
du osobę do kierowania spółdzie l
nią od poniedziałku, do czasu wyboru nowych władz .
Przewodniczący podkreślił
również , że nie będzie konkursu na

stanowisko nowego prezesa. Jego
zdaniem, jest to za długa droga i
szkoda na nią czasu.- Znamy wielu
kompetentnych łudzi , którzy nadają się na tę funkcję- stwierdził A.
Nowak.- Jestem pełen optymizmu
i myślę, że dopiero teraz spółdziel
nia zacznie .,wyc hodzi ć na prostą".
Najprawdopodobniej nowy
prezes zostanie wybrany do końca
lutego.
(bas)

Drodzy Klienci,
14 /lutego bądźcie gotowi,
mamy dla Was 40 tysięcy
serduszek z piernika
gratis w OBI !
Każdy

Klient, który dokona zakupów
otrzyma iedno z 40.000 serc !

Oprócz tych atrakcii, w marketach OBI czeka na Państwa wiele
artykułów będących doskonałym prezentem wolentynkowym
~r~goszcz, ul. Fabryczno l (róg Fordońskiej) • Bytom, ul. Chorzowsko 86 • Częstoch~wo, ul. Okulickiego róg Szojnowiczo • Gdańsk, ul. Złoto Karczmo 26 • Gdyn ia , ul. Kcyńsko 27
T Ie ce, ul. Zagnańska 67 • Kraków, ul. Wielicko 259 • Kraków, a l. Boro Komorowsklego 31 • Lublin, ul. Chemiczno 2 • tódi, ul. Rokicińsko 192 • Toruń , ul. Szoso Lubicko 130
Ythy, al. Bielsko l 09 • Wa,łbrzych, ul. Długo l • Warszawa, al. Krakawska l 02 • Warszawa, ul . Pulowsko -427 • Warszawa, ul. Radzymińsko 166 • Wrocław, ul. Czekoladowo 5 (Centrum Bielony)
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SZPITALE APTEKI
Dyżury

ostre szpitali: Oddział
Wewnętrzny i Chirurgiczny Czerwona Góra.
Apteki dyżurujące: okresowy całodobowy dyżur tygodniowy od 12 do 18.11. pełni
apteka przy ul. Rynek 16. W
niedziele czynne są apteki :
• Przy Pogotowiu". ul. św. Leonarda 1O (8-20) ... Centrum" . ul. Radomska 8 (1 020) , . Pigularz". ul. Jagielloń
ska 23 (9-16), .Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15).
.. Gemellus ", ul. Sarninaryjska
27 B (8-13) .• Małgosia", ul.
Pocieszka 17 (8-23) .
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .. Na Rogatce"- ul.
Jana Pawła 11 13 - czynna codziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta) 041/362 - 02 25 .
Apteka .. Herby" - ul. 1-go
Maja 194 (os. Herby) - czynna 7 - 22, w niedziele i święta
- 9 - 19.
Apteka .. Gemellus" - ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala przy ul. Kośc i uszki) .

USł.UGI

• 344-85-15

MEDYCZNE

- .. ZDROWIE" CODZIENNIE.
(Zd 428)

GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY - Serninaryjska 27b, 361-30-60. Jagiellońska 23. 346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(zd440)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica .Medistar ", ul. Warszawska 34
(DOM RZEMIOSŁA), czynne
NON STOP - tel. 344-39-45.
(Zd 429)

USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel.
361-55-25 - ECHO , HOLTER,
RTG. USG . Urodynamika,
Endoskopia , Testy alergologiczne . badania laboratoryjno - bakteriologiczne, Rehabilitacja.
(z n 299)

KOMPLEKSOWE LECZENIE
CHORÓB PRZYZĘBIA - specjalista parodontolog Graży
na Franasik - 368 - 45 - 52 ,
311 - 05 - 80.
ldv 10874)

POGOTOWIE PEDIATRYCZNE. 331 - 14 - 94 .
ld9 11757)

Teatr im. S. Żeromskiego
- .O powwieści Braci Grimm".
reż. K. Galos, g. 11.
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś"
- • Tajemnica starej szafy" , g.
9, 11 .

KINA
Romanlica " (dolby digital).
tel. 366-37-19 - • 102 dalmatyńczyki" - USA, b.o., g.
9.00, 11 .00; .Niezniszczalny"- USA, l. 15, g. 16.30,
20.30; .Reich" - Pol, l. 15, g.
13.00, 14.45, 18 .30 .
• Moskwa" (dolby stereo),
teł. 344-47-34 - • Tam gdzie
Ty" - USA, l. 15, g. 14.30,

RADIO-TAXI
ISKRA - EUROAUTO

96-62 'U' 96-63
366-40-40
llART.A. STAŁEGO XlJENTA
• ulaicst8- uu ~~<gołJUołiil

u
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Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 wystawa .600 mln lat historii
Gór Świętokrzyskich " - czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 8- 15.
Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - . Pamiętnlk
snów" Leszka Dziedzica - czynna wtorki, piątki w godz. 1116, w soboty w godz. 11-15.
Galeria BWA .,PIWNICE"
- ul. Leśna 7 - Władysław
Szczepański - rysunek. Stanisław Żółtkowski - malarstwo.
Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 11-17,
w niedziele od 11 do 15, w
soboty nieczynna.
Galeria BWA .. NA PIĘTRZE"
- Wystawa poplenerowa
PSEP. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz.
9 -15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Jaskinia .. RAJ" - nieczynna.
Klub Civitas Christiana - Kielce , ul. Równa 18, czynny w
godzinach 9-15 - XXVII wystawa pokonkursowa ludowej
sztuki religijnej .
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefon icznym) czynne codziennie w godz.
10- 16. Informacja: 31-18702 , fax 311-46-90 .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa czynne w godz.10- 17.

20 .30; .. 102 Dalmatyńczyki"
- USA, b.o.. g. 16.15; .. Granice wytrzymałości" - USA, l. 15,
g. 18 .15; .Cast Away. Poza
światem" - USA , l. 15, g.
12 .00 .
.Studyjne" - .. The Grinch Świąt nie będzie " - USA, b.o.,
g. 14 .00; .cast Away. Poza
światem " - USA, l. 15, g.
17.45 ; . Zakręcony" - USA, l.
15. g. 16.00, 20 .15.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15
- bilet tylko 10 złotych.
. Echo " (w WDK) - .Syzyfowe prace ", g. 16; .. Wygrane
marzenia", g. 18.

MUZEA

• Muzeum

Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (teł. 344-23-18)
- ekspozycje stałe : korpus
główny - .. Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIII w.", . Dawne
uzbrojenie europejsk ie i
wsch od ni e". .. Sanktuarium
Marszalka Józefa Pilsudskiego ". Skrzydło północne : . Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od XVII w.
do 1939 r.) . Czynne we wtorek w godz. 10-18, środa
niedziela w godz. 9-16 .
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawła 11 25 , (te l. 344-57 -92) ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat
pisarza. Czynne we wtorki,
czwartki , piątki 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 czasowe :
.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. 1O 14. Grupy zorganizowane
mogą zwiedzać w innym terminie - teł. (041) 342-19-82 .
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - codziennie
oprócz poniedziałków w godz.
10-17. Wystawy: .Modele redukcyjne" . • Dawnych zabawek
czar" .• Kolorowy świat zabawek" .• Dawne i współczesne
ozdoby choinkowe" .• Wystawa lalek E. Wyczesanej" .• X
wieków stroju polskiego",
.Lalki z Pracowni Artystycznej .. Kasia" z Pilzna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w
Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIXwiecznych chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa. wystawy: .Opowieści o
rzeczach zwyczajnych" - tradycyjne rzemiosło ludowe .
Czynne w dni robocze, w
godz . 9 - 14.30. W soboty,
niedziele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków - ul. Jana
Pawła 11 6 - .Wigilie polskie".
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie. ul. 3 Maja - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i świąt w godz. 9 15 .

Mercedes

345-1111
96-25

RadioTaxi

KOMUNIKACJA

1

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79 .
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94 -38 ,
Informacja MZK- 345-06-95 .
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż . .. Sig ma". Sienkiewicza 56 , 366-44-32 , 344-3033.
(n 749)
OMNIA - Komunikacja Mię
dzynarodowa , Sienkiewicza
61, 345-77-43, 345-77-46 .
(zo 750)

LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów -368-06-58 .
Taxi Osobowe - Piekoszowska - 345-15-11, Jesionowa
- 331-79-19; bagażowe Sandomierska 368-06-68;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22 .
RADIO - TAXI .ALFA"
TEL.
344-44-44,
96-22 (DOJAZD GRATIS).
TAXI - ·ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI .METRO" - teł.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI .OMEGAORIENT" . korporacja .lysogóry",36-00000 , 36-11111 ,
96-26, numer bezpłatny
0800 36-00-36 .
TAXI "WICHROWY" - teł.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI .ŚWI ĘTOKRZYSKIE",
ul. Manifestu Lipcowego,
teł. 331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI "N A STOKU" - teł.
368-10-04 (dojazd gratis).
TELE TAXI "WALIGÓRY"
- teł. 368-74-00 (dojazd gratis) .
TAXI .HERBY" - teł. 345-7474 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . EXPRESS "
- teł. 366-11-11, 3-600-600 .
Dojazd gratis. z nami najtaniej.
RADIO TAXI .EUROPA"
- (dojazd gratis, karta stałego
klienta), lei. 361-1611.
TAXI .BARWINEK" - teł.
368-76-55 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI "DORION• - teł.
36-999-99 ,
34-555-44,
96-23 .

POGOTOWIE POGRZEBOWE
.. USTRONIE" - usługi całodo
bowe, wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych.
Tel.361-29-18, 361-39-12 .
(ZZ ~7 )

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi
pogrzebowe całodobowe, teł.
366-31-77 . 344-67-88 .
(zl 190)

TB.ERiłY ALARMU~
Pogotowie Ratunkowe 999 .
Pogotowie Policyjne - 997 .
Straż Pożarna - 998 .
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 36875-33 w godz. 7 -15 . Posterunek czynny w godz. 7 - 22.
367-60-13.
Pornoc drogowa - 366-0065 , 981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609 .
Pogotowie Energetyczne
Kielce - miasto l teren - 991.
Pogotowie Gazowe - 312020 i 992 .
Pogotowie wod. - kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne, PGM - czynne w godz.
15 - 23 codziennie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy teł. 361-18-33 .
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

JEDlENIE NA 1B.EFOłl
• Pizzeria . studio" - czynna
1O - 22. teł. 368-86-01. Dostawa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 zło
tych - gratis, ceny pizzy - od
6 do 19 zł .
Bar .Saigon" - pl. Wolności czynne 1O - 19, teł. 0602-300828 . Dostawa przy zamówieniu powyżej BO zł- gratis. Ceny
zestawów kuchni wietnamskiej
-od 8,50 do 12 zł.
Kuchnia Chińska - Kielce, ul.
Jana Pawła 11 12. Dowóz gratis
przy zamówieniu powyżej trzech
dań . Tel. 0605 - 068 - 924.

10.00 Muzyczny relaks
10.15 Kreskówkowy świat
11.00 Jazz w muzeum
12.00 Druga B
13.00 Kreskówkowy świat
13.30 Różni ludzie, różne

15.30 Telezakupy
17.00 Muzyczny relaks
17.15 Wiadomości TKl(
17.40 Wal en tynkowe
dio TKK
18.05 KreskówkmV\
18.35 Porozmawiajmy o
19.10 Zemsta
20.00 Wiadomości TKK
20.25 Wiano - dra

sprawy

obycz. Polska

14.00 Zycie zwierząt
14.20 Koleś jedzie pocią
giem

22.05 Wiadomo ści TKK
22.15 Ludzie-i spra11~
22.35 Program na · •

14.35 Prawo ziemi

Kinowe

tek

nowości

Rei ch

Lato 1997. Na niemiecko-polskiej granicy staje mercedes 500 SL, w środku którego siedzi dwóch mężczyzn
około czterdziestki. Wygląda
ją na niemieckich seksturystów, pragnących zakosztować polskich dziewcząt. Czy
są nimi w istocie? Już wkrótce przekonają się o tym trójmiejscy gangsterzy, próbują
cy ukraść im samochód. Alex
i Andre przyjechali do Polski

na urlop, ale i do pracy.

ba odzyskać zagarn ięty
polskich mafiosów
ukarać winnych. Ale dla
wyjazd do Polski to
wrodtinnestrony ·
się sentymenty, na
ma zazwyczaj miejsca w
profesji. Podobnie. Jak.
ma miejsca na
miłość - nawet gdyby
pierwsze szczere uczucie
życiu.

Krzyżówka

nr 28

INNE
KWIATY DLA CIEBIE - dostawy
bukietów pod wskazany adres.
Kwiaciarnia .Polflower", Kielce,
ul. Sienkiewicza 60, tel. 041/
366 - 00 - 94.
(Z11301)

TElEFONY ZAUFANIA
Świętokrzyski Klub .Amazonka" - 366-34-54, od poniedziałku do czwartku w godz.
10 - 14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 36617-41 w poniedziałk i i czwartki
w godz. 15 - 17.
Telefony zaufania
- dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku
do piątku w godz. 18 - 20,
teł. 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 346-5311 , poniedziałek , g. 15-18.

•

RADIO
Częstotliwości

stacji
słyszalnych w regionie:
TAK-106,5; 98 ,0; 89,7, FAMA100,8, PLUS- 107,9; 71,95 ,
MARYJA-100,9; 107,2; 7,34,
RMF-88 ,2, BIS-92 ,3. 111-96,2,
KIELCE-101 ,4, ZET- 105,3,
WAWA-95 ,5, ESKA-103 ,3,
OPATÓW-93 ,7, MTM FM102,1 , RdC-89 ,1, LELIWA104,7. REKORD -106 ,2.

10
5

8

2

Nagrodę książkową za rozwiązanie I<m:ŻÓ 1\ k~~;~~
(hasło : " Oko - do serca okno") wygrał Daniel Z~'" ..
Kielc

?c

Rozwiązanie z dopiskiem "Krzyżówka nr
my przesłać (lub doręczyć) na kartce pocztoweJ 03
11
"Słowo Ludu", uL Wesoła 47/ 49, 25 -363 Kielce
siedmiu dni. Do rozlosowania mamy kasetę wideo z •·
wymfilmem.
Po odbiór nagród zapraszamy od pon
do piątku w godz. 9- 16.30, pokój nr 305.
·'l
Zwycięzcom spoza Ki e~ c nagrody wysyłamY p<-"-·

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

SŁOWO LUDU 14 LUTEGO 2001

Te l e w1zja ltt.Uf.JjltdtJ

14 lutego

K;i\\a czy herbata? 07.35
07.30 Dziennik krajowy 07.50
Studio urody - magazyn 08.00
07.50 Szkoła na fali
15 Knlkowskie PnedProgram lokalny 08.30 Złotopol17 08.25 Giełda 08.30 scy (295): Inicjały - telenowela,
08.45 Moje miaPolska, reż. Ireneusz Engler Dio(18) 09.10 Jedyneczka
nizy nie poznaje własneyp syna.
ll:Jjeczki Jedyneczki 10.00 Marek jest ciągle w dobrym humolJe kobiety (2) 11.00 ZUS rze. Na Dworcu Centralnym Cy1.10 Dom pełen zwierząt: ganki czują się jak u siebie w doi gołębiarze - magazyn
mu. Skargi na nie wciąż się nasilaEkran z kwiatkiem: Papro- ją. Przyciśnięte do muru twierdzą,
jeszcze 11.30 Tajemnice że na wszystko pozwala im młody
. pr. wojskowy 11.50 ABC pan Jasiek z komisarilltu. 09.00
t'<lukacji U.OO Waado'Ihmsmisja obrad Sejmu 14.55
12.10 Agrobiznes U.20
Ojczyzna-polszczyzna: Wszyscy
lt) - świat, ludzie, pieniągńllują i imprezują Kolejną gaSamo życie - magazyn
wędę prof Jan Miodek poświęci
Klan (432) - telenowela
modnym w ostatnich latach sloDo celu - teleturniej 13.15 wom grill i impreza oraz tttwo~
historia małych miast:
nym od nich czasownikom grillo13.35 Do celu - telewać i imprezować. Omówi też sty3.-ł5 Katalog zabytków
listyczne nadużycia związane z
celu - teleturniej 14.15 funkcjo!IOwaniem słowa impreza
jęl)ka obcego 14.30 Czas
oraz wiarillnty ntmry urządzeniakomputer- magazyn
rożen - roŻiw.
\\1adomości - - - - 15.10 Mi
""·a_Dll
_,·"""San
_,ds (15)- serial
Uniwersjada Zakopane
obyczajowy, USA, reż.
1001: Łyżwiarstwo 6guAndrei Zinca, Y.'Yk. Jenrolle- tańce dowolne
nifer Bini 'Thylor, Jackson
The Race- regaty dookoRose James Hyde
la ~iata
16.00 Panorama
Teleexpress
16.10 Walentynki
Gość Jedynki
16.15 Na dobre i na złe (52):
Klan (433)- telenowela
Prawdziwy przyjaciel U Chojnicldch trwa poserial obyczajowy
rr.uma dyskusja na lelnat
Jala.JJ dostaje od ojca_ wio-

pracy w "Medexie". Elżbieul tłumaczy, że tę propozyq~ dosta/a miesiąc temu.
lYiedyodmówiJa._aJeteraz
mv:e powinna ją przyjąć?
j.:r:y spotykn się z Bogdanem w sprawie skrrulziomch filtrów. Detektyw

domość, że przeprowadzo.

na w Bostonie operacja

Bruna. została uwieńczona
KosztyJ.Obiegu ·
rehabilitacji okazują się
jednak bardzo wysokie.
Dyrektor Kwiecińskn szuka
możliwościrefundacjiprzynajmniej części wydatków.

ttii<Ól, że złodzieje będq

f"óbo wali się z nim skontuluować.

Jaka to melodia? - quiz
muzyczny
Ku~ er Błażeja -magazyn
1\leczorynka: Pippi
\\1adomośc~ sport
Okruchy życia: RomariS z
całkiem obcym mężczyzną - film obycz., Wlk.
Bryt., reż. Desmond Davis
Pzękna i zamożna Ameryka11ka wyjeżdża na Sycylię,

aby kolejny, intratuy interes
uczcićwgronieznajornych

z branży. We Włoszech
."różka przepol'.iada jej, że
11· podróży spotka wieJkq
~u/ość. Racjonalnie myslqca Vtetorill nie wierzy w
Ie opowieści.

Oblicza mediów - pro-

.:ram publicystyczny
Kronika kryminalna
\ tonitor Wiadomości
·portow-y Oesz
l niwersjada Zakopane
2001- kronika
Gorąco polecam: Ukryte
Pragnienia - film obycza>wy, Wlk. Bryt./Włoch) Francja 1996, reż.
Bernardo
Bertolucci
~)k. Liv Tyler, Jeremy
łrons, Sinead Cusack
~o lO latach- reportaż
Zakończenie programu

17.10
17.30
18.30
18.50
18.55
19.00

Walentynki
Program lokalny
Panorama
Dwójkomania
Walentynki
Szansa na sukces: Walentynkowa- pr. rouyw.

20.00 Mag. EkspresoRfporterów
20.50 Dwójkomania
2LOO Pnnorama
21.20 Sport telegram
21.30 Walentyn.ld
21.45 Za głosem serca - film
obyczajowy, USA, reż.
D.B. Morris, wyk. Jaclyn
Smith, Tun Matheson,
David Andrews
23.15 Walentynki
23.35 Anto- mag. motoryulcyjny
23.55 Olimpijskie il~e - film
dok., Wielka Bzytania
Sa/J Lake City ogarnęło

radosne szaleństwo, gdy
media ogłosiły decyzję
MKOL, przyznająceyp ich
miastu organizację zimowych igrzysk w 2002 roku.
Wrzawa ucichla, a sarysfakcja u.stqpila miejscu zażenowaniu, gdy Jrysz/y na
jaw pozamerytoryczne powody takieyp wyboru.
00.50 Jankesi i konfederaci (6)
-serial obyczajowy, USA
01.40 Europejski przegląd pilkarski
02.05 Zakończenie programu

06.00 Piosenka na życzenie 07.00
Świat według Bundych (65) - serial komediowy 07.25 Spiderman (64) - serial animowany
07.50 Polityczne graffiti - program publicystyczny 08.00 Sekrety rodzinne - program rouywkowy 08.30 Herkules (104) -serial
fantastyczny, USA 09.30 Zbuntowany Anioł (190) - telenowela,
Argentyna 10.20 FioreUa (133) serial obyczajowy, Peru, wyk.
Angie Cepeda, Salvador Dei Solar 11.15 Pogromcy zła (32) - serial sensacyjny, Kanada, reż. Yincent Fournier, wyk. Christopher
Plummer U.05 Świat według
Bundych (64) - serial komediowy, USA U.30 Życiowa szansateleturniej 13.30 4 x 4 - magazyn
motoryzacyjny 14.00 Dyżurny
satyryk kraju - pr. satyryczny
14.30 Rodzina zastępcza (61) serial komediowy, Polska, wyk.
Gabńela Kownacka (powt.)

06.00 W niewoli uczut (40) - serial obyczajowy, Meksyk, wyk.
Victoria Ruffo, Cesar Evora,
Femando U>lunga 06.45 Telesklep 07.00 Zakazane uczucia
(39) - serial obyczajowy, Argentyna, reż. Jose Acosta/Aurora
Molina, wyk. Yolanda Andrade
07.45 Szaleństwa Alvina wiewiórki (45) - serial animowany
08.10 Oliver Twist (15) - seńal
animowany 08.35 Piotruś Pan
(53) - serial animowany 09.00 Thlesklep 10.00 .Rozmowy w toku talk show 10.45 Mmonerzy- teleturniej 11.30 Mini Playback
Show - pr. rouywkowy U.35
Łowcy skarbów (10)- serial przygodowy, USA, wyk. 1ia Carrere,
Christein Anholt, lindy Booth
13.35 Na ratunek - serial dokumentalny 14.05 Szaleństwa Alvina wiewiórki (45) - serial animowany 14.35 Oliver Thist (15) - serial animowany

06.00 Teledyski 06.05 Maria
Emilia (U9) - telenowela, Mek-

15.00 Pokemon (69) - serial
animowany
15.30 Informacje
15.55 Słodka trucizna (36) - serial obyczajowy, Brazylia
16.45 Strażnik Teksasu (26) serial sensacyjny, USA,

15.00 Piotruś Pan (53) - seńal
animowany
15.25 To było grane - program
rozrywkowy
16.30 1VN Fakty i prognoza

15.15 Odjazdoll·e kreskówki
16.20 Czy boisz się ciemności?
(50) - serial dla młodzieży
16.45 Legenda Wilhelma 'Thlla
(10) - serial fantasy, wyk.
Kieren Hutchinson. Andrew B~ Ray Henwood
WzDLelm TeO i jeyp przyJG-

reż.

Aaron Norris, wyk.

Chuck Norris, Oarence

Gilyard, Sheree J. Wilson
17.45 Florella (134)- serial obyczajowy, Peru
18.40 Informacje
18.45 Kurier 1V
.19.05 Zbuntowany Anioł (191)
- tclenowela, Argentyna,
reż. Heman Abrahamsohn, wyk. Natalia Oreiro, Facundo Arana

Karolitul poslępuje zgodnie
z instnlkcjami Pabla. lvo
przeprowadza swój plan.
Milagros idzie do dyskoteki
i jest bardzo zaskoczona,
bo okazuje się, że nie zorganizowo!IO w niej przyję
cia kostiumowego.
20.00 Adam i Ewa (53) - serial
obyczajowy, Polska

Karol pokazuje Adamowi
kompromitujący anylad
dotyCZLJcy trój/ajta Adam Ewa- Monika. Dołączone
sq też .zdjęcia Adama w
objęciach E~: a przeciei
·wiadomo, że obecną kandydat/aj do ślubu jest MQnika. Adam jest przekt:ma'9i że w całą sprawę zamieszana jest Iwona.
20.40 Magazyn Ligi Mistrzów
21.30 Losowanie LOTIO
22.35 Telewizyjne Biuro Śledcze - mag. kryminalny
23.00 lnfor. i biznes infonnacje
23.15 Polityczne graffiti
23.25 Graczykawie (48) - serial
komediowy, Polska, reż.
Ryszard Zatorski
23.55 liga Mistrzów - skrót
OO.SS Tak jak lubię - film obyczajowy, USA, reż. DarneU Martin, wyk. Lauren
Velez, Jon Seda, Rita
Moreno, Tornas Melly
02.45 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

Tak jak

Za glosem serca
obyczajowy

ciele przez przypadek trafia-

Paqttito pr:i!dstawia Seba-

ją IW zbrojny oddział doWQ-

stialw przybyłym gościom.

dzony prze:; X ara. Wtrakcie
ucieczki chronią si~ w tajemniczym zamlat i muszą
walcz}~ ożycie z jeyp demtr
nicznym właścicielem._
17.40 Czynnik PSI 3 (3) - serial SF
Zespól badawczy otrzymuje do ~>'}jaśnienia kolejną
metypową sprawę - w ciqgu
ba rei::o król ki ego czasu
spory leśny obszar zamienił
się w manwq pustynię...

Helena wraz z mężem postanawiają powiedzieć inspektoro}ł.i całą prawdę w
zamian.~ /agodniejszq
knlf. Na przyjęciu dochQdzido sprzeczki między Se-

bastianem i Hercu/esem
17.45 Wujer 1VN - magazyn
sensacji i rouywki
18.15 Rozmowy w toku - talk
show
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.35 W niewoli uczuć (41)- seńal obyczajowy, Meksyk,
wyk. Victoria Ruffo
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 Bevecly Hills 90210 (56)seńal obyczajowy, USA.
wyk. Jason Priestły, Jennie Garth, łan Ziering
22.20 Nocne rozmowy w toku talkshow
23.00 1VN Fakty
23.10 Kropka nad i - program
publicystyczny
23.30 Melrose Place (lU) - serial obyczajcmy, USA

18.30 Gra w przeboje- teleturniej muzyczny
19.00 W akcji - mag. sensacji
19.30
miej się razem z nami program rouywkowy
20.00 Oddział specjalny 2- film
sensacyjny, USA, reż. Kurt
Anderson, wyk. Jeff Wmcock, Cynthia Rothrock
21AO 52 minuty: Nie jestem
tym, za kogo mnie uważacie - reportaż
22.40 Ruscy na Florydzie - komedia, USA reż. Rick
Rosenthal, wyk. Whip
Hubley, Lear Phoenix

Trójka przyjaciół planuje
spędzić Dzień NiepodJegfośc.i w swojej Jayjówce
na Florydzie. Jakież jest

Mtdtael daje się ntlJTIÓ',vić
swojemu wd::ięcznemu pacjentowi na zainwestowanie
stu tys1ęcy dolarów, które jak zapewnia Perry Hutchins -zwrócą mu się z IWwiązką. Michael postana~ru~ "pożyczyć" pomebne
mu pieniądze z administrowanego przez siebie funduszu na rzecz cJuxych dzieci.
00.30 Wizjer 1VN - magazyn

jednak ich zdumienie, gdy
w swojej samotni znajdują
roS}jskieyp marynarza z
rozbitej tron.y, MLSZ.ę. MIsza wraz z dwójką innych
marynarzy mial za zadame
ukraść z amerykańskiej bazy wojsknwej oprogramowanie z tajnymi danymi.

sensacji i rouywki
Urzekła mnie Thuja historia - talk how
01.30
uper W~er TVN - magazyn sensacji i rouywki
01.55 Granie na zawołanie

00.20 W akcji - mag. sensacji
00.40 Oddział specjalny 2 film sensacyjny, USA
02.10 Ruscy na Florydzie - komedia, USA (powt)
03.45 Teleshopping

01.00

OdeWal specjalny 2
sensacja

0.55

21.20

20.00

Akcja filmu rozgrywa
Nowym Jorku w samym
sercu
Bronxu.

Gina nie może dojść 00
siebie po razstaniu z Dylanem. Jej 7iy nastJój potęgują
jeszae problemy zrlro.\utne.
Kełly odkrywa, że Gina cierpi na bulimię i próbuje namówić ją, by poddała się terapiL 'Ihx:lrxtć p:>łega na tym,
reGinanie chcesię przymać
przed sobą, re jest chora.

Dwaj członkowie oddziału specjalnego postanawiają na własną rę

21.45

"'"'~~ Przygotowa/a

Przeklęta milość (20/) seńal obyczajowy
Na przyjęciu u Asnoraldy,

Beverly HUis 90210 (56)
obyczajowy

lubię

obyczajowy

Mała wioska rybacka
jest ostatnim miejscem,
gdzie Edith, ambitna
dziennikarka chciałaby
szukać materiałów do swego artykułu. Pech jednak
chce, że redaktor naczelny
wyznacza jej nietypowe zadanie: ma napisać artykuł
o zwyczajach łososi ...

pogody
16.50

~k06.SO~~we~kóWki

07.55 Czy boisz się ciemności?
(49) -serial dla młodzieży, Kanada, wyk. Jason Alisharan, Rachel
Blanchard, Ross Hull, Nathanicl
Moreau 08.20 lzabella (41) - tclenowela, Peru, wyk. Ana U>lchero, Christian Meier, Teddy
Guzman 09.10 Gra w przeboje teleturniej muzyczny 09.40 Śmiej
się razem z nami - program rozrywkowy 10.05 Czynnik PSI 3 (2)
- serial SF, Kanada, wyk. Matt
Frewer, ancy Anne Sakovich
10.50 Legenda Wtlhelma Tella
(9) - serial fantasy, wyk. Kieren
Hutchinson, Andrew Binns 11.45
Wzywam dr. Brucknera (4) - serial medyczny,
iemcy, wyk.
Bcmhard Schir U.35 Teleshopping 13.40 lzabella (41) - telenowela 14.25 Maria Emilia (130) telenowela, Meksyk

się w

Mieszkają tu

pary zwario-

wane, ale jest też wśród
nich kochające się małżeń
stwo. Ona jest matką trójki dzieci i żoną miejscowego playboya Małżonek zarabia na życie kradnąc.

kę wyjaśnić śmierć przy-

jaciela. W filmie pokazane są liczne sceny z wykorzy taniem w chadnich sztuk walki. Film
nieco słabszy od pierwszej części.

06.00 Muzyczny VIP 07.00 Drogówka - magazyn 07.30 Muzyczne listy 08.30 Seriale dla dzieci
09.30 JA.G. - Wojskowe Biuro
Śledcze (14) - seńal 10.30 Allo,
AIJo (68) - serialll.OO imon (9)
- seriałll.30 Różowe lata siedemdziesiąte (9) - serial U.OO amiokan (4)- seńal U.30 Hawaje Pięt
- Zero (20) - serial Podczas me-

czu baseballowego zostaje zanwrdowana Elizabeth. Świadkiem zabójstwa jest nastolatek Gary Phillips, opóźniony w rozwojLI syn sfynneyp basseballisty, Lona Phi/lipsa.
Gary jest przerażoi!J i nie chce o
niczym powiedzieć zarówno policji, jak i swojemu ojcu. Ale Lon
podejrzewa, że jeyp syn wie, kJo zabil Elizabeth Kiedy Gary znika,
Lon zgłasza się na policję. rymczasem zabójca postanawia pozbyć
się niewygodnego śwUJdka ... 13.25
Drogówka - magazyn 13.55 Muzyczny VIP 14.45 Muzyczne li ty
1SA5
16.40
17.10
17.45
18.00

Seriale animowane
Sandokan (5) -serial
Allo,AIIo(69)-seńalkom,

Dziennik
Oh, Baby (10) - serial

Szef Tracy dochodzi do
wniosku, że potrzebna jesc
jej pomoc. W !}m celu zatrudnia młodą dziewczynę, której zadaniem jest
asystowanie w obowiąz
kDdl Tracy. Kobieta czuje
się zagrożona, ponieważ

kiedyś to ona wystąpi/a w
roli młodszej pomocnicy,
k16ra szybko zastąptła swq
starszq koleżankę.. .

18.30 Pacific Blue (4) -serial
19.30 Zwariowany świat Maicoima (l)- serial kom.

Oczami kilkwzasroletmego
Maico/ma ogląclamy życie
przecięmej amerykańskiej

rodziny. Dom Ma/co/ma,
w k16rym mieszka wraz z
rodzicami i trój/aj bruci,
ye/en jest chaosu.
20.00 Z Archiwum X (62) - serial sensacyjny, USA
20.50 Dziennik l informacje
SjlOCloWe

2L05 Swiat według Kiepskich
(26) - serial komediowy

Podczos sztJieJllcej epidemii
grypy, miejscowa dn.cf:yna
pilkarska zostaje ::.dziesiqtkowan.a. ZAplanowany
wc:.dniej mecz odY.olano.
7ymczasem Waldek myśli o
~Uu się do klubu i
rozpoczęciu kariery pilkarslaej. Natomiast Ferrlek
chce zarobić i postanawia
założyć własny klub...
21.40 Fałszywy przr.jaciel - film
krym., Kanada/USA
23.30 Predator - film sensacyjny, USA 1987, reż. John
Mc1ieman, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Carl
Weathers, Bill Duke, Elpida Carillo
01.30
potkajmy się- magazyn
02.00 Muzyczne li ty - magazyn muzyczny
03.00 Strefa P - pr. muzyczny
03.50 Zakończenie programu

Preclator
sensacja

23.30
Generał armii USA zle-

ca majorowi Dutchowi
Schaeferowi, dowódcy elitarnej jednostki ratowniczej, zadanie specjalne odszukanie dyplomatów
schwytanych przez partyzantów, walczących gdzieś
!}a obszarach Ameryki
Srodkowej.
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Mieszkanie
Jak

wybrać źródło ciepła

r- ----------------- --

na wiele lat?

Wisielce i solary
spaliny, zanim trafią do komina,
wykorzystywane są do ogrzewania,
dzięki czemu "na wylocie" mają
temperaturę ok. 50 - 60 st. C
(w pozostałych ponad 100 st.) .
Większe gabarytowo kotły
stojące, gazowe i olejowe (4- 10
tys. zł), mają większą pojemność
wodną i są bardziej komfortowe w
obsłudze. Głównie dzięki niespotykanej w "wisielcach" automatyce. Zewnętrzny czujnik temperatury, tzw. pogodówka, ustawia optymalny cykl grzania.
- V{edług prognoz World
Watch Institiute, gaz będzie drożał, a olej taniał i właśnie kotły olejowe cieszą się największym zainteresowaniem klientów - mówi
kierowniczka działu sprzedaży firmy "lnstex" Wioletta Stelmasz. czyk.
Kotły olejowe są nieco droż
sze od gazowych, najdroższe są
urządzenia producentów niemiecKotły w salonie "lnsteksu" (z lewej "wisielce")
kich, najtańsze- włoskich.
Coraz większym zainteresojako "przydomowa bomba". Natowaniem cieszą się kolektory sło
Czym grzać? Kociołkolłowi nierówny, miast zbiorniki na olej można, np. ,
neczne (solary), będące uzupeł
umieścić w piwnicy lub zakopać
a ich wybór można porównać
nieniem omawianych kotłowni .
do samochodów: na olej, na gaz.
i instalacja nie jest widoczna.
Solary służą głównie do przygotoJYlko kotły gazowe produkoOd najtańszych "wisielców",
wania ciepłej wody użytkowej, te
wane są w najtańszej (2600- 4000
po najdroższe "solary".
najnowocześniejsze mogą pokryć
zł) wersji wiszącej, zawierającej
70 - 80 proc. potrzeb gospodarWybierający kocioł grzewczy
do nowego domu czy modernizuRodzaj kotła:
Zalety
Wady
jący starą kotłownię, coraz rzadziej
decydują się na zatruwające śro
węglowy
tani
zairieczyszczenieśrodowis
dowisko, nie spełniające norm europejskich, ale wciąż tanie (l - l ,S
gazowy
cicha praca
dużo miejsca na zbiornik
tys. zł) urządzenia opalane węglem.
Posiadający w budynku instalację
olejowy
bezpieczny,
głośna praca
gazu ziemnego wybierają kocioł
w pnyszlości
gazowy, gdyż odpada kosztowny
najtańsze paliwo
zakup zbiornika na inne paliwa.
Pozostali mają do wyboru: · gaz
słoneczny
paliwo za darmo
drogie kolektory
płynny (droższy od ziemnego) lub
olej.
w komplecie cały osprzęt (pompę stwa. Umieszczone na dachu czy
Kotły gazowe, dzięki tzw. palnikom atmosferycznym, pracują itd., które w przypadku kotłów sto- ścianie podgrzewają wodę nawet
ciszej od olejowych, gdzie ko- jących trzeba osobno dokupić). Po- w pochmurne dni. W ten sposób
nieczne są głośniejsze palniki na- pulame ,·,wisielce" można zmieścić rachunki, np., za gaz można kilkudmuchowe. Główną wadą zastoso- w łazience czy kuchni, ale są za małe,
krotnie obniżyć. Dobrej jakości
wania gazu płynnego jest koniecz- by "obsłużyć" grzejniki żeliwne komplet solarny o powierzchni
o dużej pojemności wodnej.
ność ustawienia na działce zajmuS m kw. z automatyką kosztuje ok.
Jedynie kotły gazowe produ- 8 -lO tys. zł, ale energia słońca jest
jącego sporo miejsca zbiornika ,
który mimo wielu obowiązkowych kowane są w oszczędnościowej
bezpłatna.
wersji kondensacyjnej: gorące
zabezpieczeń jest postrzegany
KRZYSZTOF KROGULEC

~EKOFIBER._

OKNA l DRZWI
Z PCV
ProfiiThyssen,Rehau

PW "GAMMA" Sp. z o.o.

ltonfaral sc

skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian, dachów i stropodachów wykonuje:

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
_,
tel./fax 041 362 61 08, tel. 041 331 28 16, 0605-312-716 ~

=łZOBUD l

BLACHA DACHÓWKOWA+ FOLIE +
BLACHA TRAPEZOWA + RYNNY +
DACHÓWKA + GONT BITUMICZNY+
PŁYTYFALISTE + SUCHE TYNKI +
OKNA DACHOWE + PAPY +
WEŁNA MINERALNA+
~
CENTRALNE ODKURZACZE + \!1
Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

VVŁOSKIE
STOŁY l KRZESŁA,....,....,.....,......,
O KUCHENNE
O KAWIARNIANE
O BAROWE

BOGATE
WZORNICTWO
SZEROKI WYBÓR

14

STANLEV

PRODUCENT
Radom ul. Mireckiego 1O
tel./fax (048) 362-53-04

~
PROMOCJA ~

ZIMA 2001

TERAZ DUŻE UPUSTY
NA OKNA TYPOWE
Korzystne rabaty
dla odbiorców hurtowych

Wytnij i zachowaj - usuwanie zanieczyszczeń
z wykładzin dywanowych

Ale plama •••
e długopis, pisak: rozcieńczalnik lub spirytus,
e wino, lemoniada: ocet (pół na pół z wodą) , a później użyć szamponu
e krew: zmyć szmatką nasączoną zimną wodą, później szamponem
e rdza: użyć S-proc. roztworu kwasu szczawiowego lub specjalnego
odplamiacza do rdzy

e atrament, tusz: maksymalnie odsączyć za pomocą bibułki , przetrzec
szmatką nasączoną 30-proc. roztworem spirytusu, później ""~'prac
wodą z szamponem; można też spróbować soku z cytryny

e syropy, soki, cola: przetrzeć szmatką nasączoną ciepłą wodą, jeżeli
to nie pomaga, można spróbować rozcieńczalnikiem, S-proc roz.
tworem amoniaku lub szamponem

e kawa, herbata: użyć szamponu, a następnie zwilżyć denaturatemlub
lO-proc. roztworem amoniaku

e

parafina:

e

piwo: przetrzeć szmatką nasączoną 3-proc. roztworem spirytusu.
a następnie przetrzeć rozcieńczonym octem

e

masło, sosy, pasta do butów: kilkakrotnie przetrzeć szmatką zwilżo
ną rozcieńczalnikiem, a następnie użyć szamponu; jeżeli nie pomoże, kilkakrotnie przyłożyć szmatkę z rozcieńczonym amoniakiem

wyprasować żelazkiem przez bibułę, kilkakrotnie prze·
trzeć szmatką nasączoną rozcieńczalnikiem, a następnie wy p rać
wodą z szamponem do wykładzin

e kakao: użyć szamponu do wykładzin, a następnie kilkakrotnie prze·

trzeć szmatką zwilżoną roztworem amoniaku lub spirytusem; j eżtli
plama jest nadal widoczna, użyć rozcieńczalnika
(mar)

L---------- ------- ---

Ekspert radzi
·nowa fuga
wymieszaniu pozostawiam)
na S- 10 minut w celu
jednorodnej konsystencji, po cz~
raz jeszcze krótko miesza m~
Następnie zaprawę \1 prol1
dza się w spoiny przy użyciu
wej szpachelki lub pacy
gumą. Nadmiar zaprawy zbit:ra
pacą i ponownie wprowadza 11·
iny. Po lekkim przeschnięciu
wy (15 - 30 minut) dokonu]t
wstępnego zmycia powi erz,h"
w celu zebrania nadmiaru
z powierzchni płytek. al cz~
bić to przy użyciu gąbki lu b
oklejonej gąbką o dużych
lekko nasączonej czyst ą 11
Gąbka powinna być wilgotna
nie może wypływać z niej 11 L
gdyż spowoduje to pylenie tu~
późniejszym okresie użytkOI 1
Po ponownym przeschnięciU
prawy (ok. 1 godz.) przystępuJ<
do końcowego czyszcze111a. k
wykonuje się czystą flanelową
reczką lub szorstką gąbką ..
Zaprawy do fugowania ,
ży utrzymywać lekko ~\·il~"·
przez 2 - 4 dni. Rzeczywi
fuga uzyskuje po ok. dwóch
Spoiny szczególnie jasne
zabezpieczyć przed
emulsją np . "atlas delfin .. Pł~i
leży nanosić pędzelkiem tylh.,
spoinę. t

P/ytki ceramiczne wmojej łazience
trzymają się nieźle, mimo upływu lat.
Jednak całość wygląda brzydko, gdyż
w wielu miejscach wykruszyła się
fuga. Czy można starą zastąpić nową?
-pyta pan Andnej Zagórski
z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Starą fugę możemy zastąpić
nową,

ale wymaga to nieco zachodu. Najpierw należy dokładnie usunąć stare spoiny. Na rynku są dostępne specjalne rylce, ułatwiające
tę dość niewdzięczną pracę. Gdy
szczeliny są już puste, należy oczyścić je dokładnie z pyłu i resztek
starej fugi - w tym celu można posłużyć się odkurzaczem. Przed
przystąpieniem do nakładania nowej fugi szczeliny trzeba zwilżyć
wodą. W zależności od szerokości
szczelin należy wybrać fugę wąską
(dla szczelin od 2 do 6 mm) lub fugę
szeroką (dla szczelin od 4
do 16 mm). Obie dostępne są w bogatej gamie kolorystycznej .
Dalej postępujemy tak samo,
jak przy fugowaniu nowej glazury.
Zaprawę do fugowania wsypujemy
do pojemnika z wodą według proporcji podanych na opakowaniu .
Mieszamy ją ręcznie lub przy uży
ciu wiertarki wolnoobrotowej, aż
do uzyskania jednorodnej masy. Po

r··-··- ··- ··-··- ··- ··- ··- ··- ··-··- -

! BUDOTEX~

DO ZABUDOWY WNĘK ~

PROWADNICE l DRZWI DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

,-------lSPRZEDAż
HURTOWA l DETALICZNA
r- ;: t:. s c

25-318 KIELCE, BODZENTYŃSKA 33
TEL./FAX (041) 344-34-12 8:: ·18::

DA...II<IN,
FIJ-.JITSLJ,
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MIKROKLIMAT sc
Radom, ul. tarowoiska lla,
teł. 048 384-70-01

iOKNA DAZUJI
DREWNIANE

STOLBUDU

wtoszczoWA

13i ms

SŁOWO LUDU 14 LUTEGO 200

ZNI

KI

JEŚLI...
• ... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w .Słowi e Ludu"
PRZEOAZ
nie odniosło skutku ...
LOKALE
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy
NIERUCHOMOŚCI w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia

KUPNO

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

.

s

pRACA
BY

UWAGA! Ty lko dla osób fizycznych,

. Słowa

,.Słowie Ludu "

w

czwartek

>- 30 % w piątek

DO WYNAJĘCIA lokal. 362-67-31.

zewnętrzne, wewnętrzne .

dg12013

PLAST", Kielce, Nowa 5, 041/361-71-90,

041/34-64-750

kuplę 0604-522-334.

zt472

361-88-52.

DO WYNAJĘCIA pokoje biurowe,

zd436

041/344-27-48.

1WO..t4 GAZ!TA

WYPOŻYCZALNIA samochodów .

34-559-62, 0502-302-462.

11329

mieckie systemy THYSSEN. Każdy wymiar. Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17,

BUDOWNICTWO

Kielce, Łódzlka 308, Skarżysko-Kamienna,

041'343-17-57. AUTOALARMY, centrai-

Sikorskiego 4, 041/25-25-288 .

GPS . RATY.

DO wynajęcia lokal biurowy - administrowany,

lp.,

centrum

dg11986

DRZWI

stwy. Promocja, ARMIKO Kielce , Okrzei 56,

uj486
za758
DOM KSM, 390.000 . Tel. 041/346-22-55.

FIRMUS .
Kielce, Paska 6.

041/345-16-29. HURTOWNIA- części

362-91-00.

Łazy

zachodnie. BEZPŁATNA WY-

zt475

37, 041/345-44-84.

zt429
041/368-63-46, 0605-033-385 Technika
Zamocowań .

PARKIET. 38-460-34.

zn312

Systemy do betonów, murów,

kamieniarki,

pokryć

wa4.

dostawą

do Kielc- 18zVtona.

2000. Automatyczne bramy garażowe. wjazdowe,

zt499
B~Y

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

drzwi, bramy wjazdowe,

BRAMY, automatyka, szlabany. Promer

napędy,

25,361-61 -71 . Radom , Warszaw-

BUSKO
zt493

rolety, alarmy.

041/346-19-73.
zt497

a 115. tel./fax 333-27-00, Szewce 39

Sinoma ,

Kielce ,

Ścieg i ennego

Pińczów ,

ul. Chalubińskiego 42 posiada do wyna]ęcia

e okna

dg12005
PAWILON do

www.EUROLOCUM .com
za752

zt496
drewniane,

letniskowe .

wydzierżawien i a

- pl. Wol-

0-602-275-046.

041/343-92-50- DOMENA- Nieruchomości.

013/43-539-94.

ności.

dg11932
POSZUKUJĘ

www.domena .kielce .pl
dg11710

kd2823

lokalu - ok. 60mkw- w Sta-

szewie w Rynku lub bliskim

sąsiedztwie

na

GLAZURA, TERAKOTA.

PŁ YTOMEX, Ja-

zan5

041/344-68-08 - . MEDIUM"- Nieruchomości.

41 a. 041/34-514-66.

zd447

SPRZEDAM 1-pokojowe 33,5mkw., IVp.Barwinek. 041/361-60-09.

..ĄGROMAJ<, Kostomloty 260b, 303-13-49.
zd433

NAJWIĘKSZA

kielecka hurtownia

płytek

041/345-07-18

.SŁOWIK".

nitariatów,

armatury.

Import,

raty.

SPRZEDAM M-3 48mkw. lip. wieżowiec,
.AD-DRĄGOWSKI" Nieruchomości,

Ul. Cedro Mazur 7 (Cedzyna , cmentarz)
041/368-01-65 .

Oddziały: Zagnańska

71 ,

041/

dg119n

zn300

041/362-68-70, Wspólna 19,366-27-99.
dg11876

zz542

Świetokrzyskie . 041 /300-11-86.

368-24-34 .

SPRZEDAM

COMPLEX DOM , 0411368-43-86 .

zn296

OGRODZENIA, BRAMY. 041/368-32-15.

halę

100mkw. lub 200mkw.

Tel. 0501-567-911 .
dg11998

zt423
DO WYNAJĘCIA lokal 100mkw.
OGRZEWANIE hal, warsztatów. magazynów- dmuchawy olejowe, 041/332-22-12.

- centrum Kie lc, lp., wysoki standard .

WYNAJMIEMY w Górkach Szczukowskich
plac z pomieszczeniami. Tel. 041/361-26-45.

0501-642-030.

dg11866

dg11835

zz543

REMO SP. z o.o.

Końskich ul. Warszawska
nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż maszyn

Lp.

l
2
3

ogłasza
NIIZWll
TokarltaSVI8RA
Fr=rl<a p1000wa FYD32
Fr=rl<a p1onowa FYD32

.

PIŃCZÓW

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10

dg12008
dg11939

ceramicznych, elewacyjnych , gresów, sa-

:~'<Y. felgi, naprawa i renowacja felg.
'~c.Za,•,s<a t70,041/332-22-12.

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

parterze, teł. 362-62-00.

zt477

Sprzedaż, serwis w tym TIR. MO-

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęsk.i
ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

biurowe lub cichą produkcję . 041/345-28-41 ,

ŚCI, od 1984, licencja 874 , Sienkiewicza 9,

WOLBUD 041 /361-66-92 , 346-32-00.

g iellońska

·-,.
o~ut•N, akumulatory do wszystkich po-

KAZIMIERZA WIELKA

wyremontowane pomieszczenia na pokoje

041 /34-463-63. WOJ SA- NIERUCHOMO-

e Dachy

i<'l10Chodów zachodnich. Kielce, Słowac
";~6. 0411361-6 1-06,344-23-73.

mw236

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

345-24-81 .

za755

zd435

P.I.B .• KPIB interfin" sp. z o.o .. Kielce,

LOKALE

Stasz,cowskich 15, 34-502-52.

'< ER CARS SA Dystrybucja części

. PLUS ",

za746

Nowowiejska 52 . Transport.

ePanele

DOMKI

przy

041 /368-08-73.

256

kd2811

e wełna

11670

Również

041/361-49-78, Zagnańska 13 041/344-10-03,

e Siding

•Auto-System", Domaszowska 41,
3.:4-49-86.

w Banku .

dochodach. 022/864-07-18.

NIERUCHOMOŚCI

MAKULATURA, folia odpadowa . złom

e GIPS-karton

:ZĘSCI do samochodów zachodnich ,

n iż

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

kd2906

DOCIEPLANIE

za756

taniej

KUPNO

< eic. 346-52-05.

'':JRD ·części zamienne . Kielce, Górni-

połowę

zg236
BRAMY.NET.PL - automatyka, szlabany.

OGŁOSZEŃ

MY finansujemy Ty mieszkasz! Teraz
niższych

zt464

- KSM .

-warsztatów.

zt467
BRAMY,

Kielce,

wynajęcia

dg12004

041/366-46-52.

1 Maja 124. 041/368-49-03.

041/34-434-79.

MIESZKANIE do

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

343-00-83.

OGRZEWANIE:
-hal

zan2

CAŁODO BOWO

zan7

WENTYtACYJNO - GRZEWCZE.

zd437

Al. Jana Pawła II 63 B
teł. (041) 263-16-26
0601 520-789

-

604-936-907.

SYSTEMY

cyjne ceny. 041/366-46-52, 300-33-28.

AUTOALARMY

teł.

TERMOKURTYNY.

maszty flagowe . Kielce, Dymiń

za757

dużą ulgą budowlaną

MIESZKANIA z

odbiór natychmiastowy-

ska 18,041/361-04-63,362-08-75.

Hl-FI WiBtronic,

dg11934

21ata gwarancji .SRA-

na 100 lat- HORMANN, garażer

przemysłowe ,

napędy,

AUTO· SZYBY. Kielce, 361-57-17.

przemysłowe.

dlowy 73mkw., parter. 0-601-50-27-31 .

mw228
we,

604-936-907.

KIELCE, Duża - do wynajęcia lokal hanFAIR PLAY 1999,

tyka. BRAMSTAL, 041/331-49-62.

.Auto-System·, Domaszowska 41 .

669

PRZEDSIĘBIORSTWO

DULINE: rynny, obróbki. BRAMY, automanaprawy eksploatacyj-

344-49-86.

teł.

za763

RATY.

haki

Warszawska)-

zan6

za747

tłumiki ,

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

GABINETY lekarskie do wynajęcia (ul.
PIASEK z

041/361-27-01 , 345-53-69.

BLACHY: trapezowe, dachówkowe. ON-

RADOM

uj474

z blach, kon-

Kielce. Pakosz 53.

AMO RTYZATORY,

te l. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax
343-02-79

DWUPOKOJOWE 48mkw 1355/mkw.

zd431

strukcji drewnianych. FH EWIP, Magazyno-

AUTONAGAZ

l

Tel. 368-43-86.

wnętrz.

041/362-00-29

zn310

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,

amortyzatorów. Tiumiki. Blacharka.
MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

centrum. 0606-956-962.

041/344-37-45.

Salon firmowy
zd426

u

teł.

DO wynajęcia sklep 18mkw, Jędrzejów

PANELE boazeryjne, PCV, podłogowe , li-

eGERDA e

ZAPRASZA

Kielc .

0601-201-357.

0% REKLAMACJI

sprzedaż, montaż,

50mkw.,

zt454
ANTYWŁAMANIOWE

GOOZ. I ENNA

dg11906
OKNO S.C. - producent okien PCV - nie-

zz559

041/344-72-96.

Słowoludu

magazyn

-Kielce, Domszewska 104, 0601-072-053,

11328

(zachodnioeuropejskie), wymia-

Agencja Reklamy

Parapety, rolety. Montaż, raty.• DROK-

OUATTRO

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię

poniedziałek,

>- 60 % wtorek, środę,

ogłoszenia prywatne .

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO. Drzwi

SAMOCHODÓW
0001 S c. AUTA powypadkowe, zniszczo-

Ludu"

umieszczających w

WYPOŻYCZALNIA

AUTO-MOTO

>- 90 % w sobotę

DROBNE

NA

W RUBRYKACH:

w

Rok produkcji

Ceaa wywoblwcza

1981
1986
1988

12.000zł

52

8.000 zł
8.000 zl

l'l5emnc oferty nalezy skbdać w REMO Sp. z o.o. ul. Warszawska 52.
Wadrum w wy.okośc:i 10 proc. uny oferowanej przystępujący do prze181gU jest zobowązany wpłacit w WIC
REMO Sp. z o.o. do doa 20.02.2001 r.
laformacj~ w SJlBWIC pnzdmiolów przel8lgU można uzyslcać w godz. 7 do 15 pod nr 0411372 6021.
Rozstnygmęcic przetargu oasąpi w dniu 23.02.2001 r.
O&Juuj'cy zastrup sobie prawo odst4P~ od przctarp bez poduia przyayn lilie poaMi
odpowJedzlalaolci za wady a.kryoe l braJd W")'ppUiuiL
35/us

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

STARACHOWICE
Radio MTM
ul. Partyzantów l A
tel. (041) 275-11-11

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej l O,
p. 211 ,
te l. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM

BTK.iZTERRA
ul. Sokola 18

tel(041)25t-16-09,251-1~

telJfux. (041) 251-16-07

. WLOSZCZOWA·
Biblioteka Publiczoa
ul. Kościuszki 11
teł. (041) 394-23-13, 394-34-33

15

MEDYCYNA

VIAGRA,

048/366-91-02,

WŁOSKI

mg418

dzieci
wszystkie poZiomy
rano, po południ u , wieczorem

ny • 1 rok. lQłoszenia - sekretariat, Kielce,
langiewicza 18, 361-80-66.

0411344-11-55

zd450

zf125
JĘZVK

Zz54.l

ANGIELSKI - atrakcyjne ceny. Szkoła

- Technik Farmaceutyczny

Obcych . POLIGLOTA", Kielce ,

KURS masażu klasycznego. Atrakcyjna

5, 041/302-14-27,344-15-17.
dg11837

oferta cenowa. Kielce, Romualda 3 ,

Języków

Asystentka Stomatologiczna

leśna

Kosmetyczka

zd459

ŚREDNIE

GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliści. 0603-18-98-73.
ms232

PANPOL, 0411368-15-71.

SPRZEDAM działkę 3100mkw. · K1e1ce
0601-091-118.

Łódzka .

ANGIELSKI. Kursy, lektorzy .NATIVE".

: Projektant Mody

kd2536

INTERLOCUM sprzeda kam ien 1 cę
- Centrum (lokale handlowe, biurowe,
0411344-53-62.

368-17-43.

ARTYSTYCZNE

0602/3~ .

CHEMADIN Export - Świętokrzyska GI€!.
da Nieruchomości . Kielce, ul. Okrzei 158
tel. 041/366-13-61 , tel./fax 366-05-93.

polski. 041 /368-54-56.
dg11969

MEDYCZNE

BUDOWA osiedla domków jednorOdZJr,
nych. Tanio - szybko - energooszczędrue
0411303-44-74.

eksternistycznej. Przygotowanie - egzami-

NOVUM- 12 lat tradycji!!!
Kielce, Sienkiewicza 59
041 /368-30-55,
368-40-55

OMEGA- SZKOtY Policealne:

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,

ne, Handlowe, Policealne Studium w Formie

dorośli, młodzież,

NAUKA

BIOENERGOTERAPEUTYCZNE zabiegi,
korekta kręgosłupa . Wykonuje Roman MASŁYK 16.02.2001 (piątek) 13.00- Białobrze
gi - Dom Kultury, 18.00 - Kozienice - .PENSJONAr OSiR.
mg426

dzi liceum Ogólnokształcące , Ekonomicz-

NIEMIECKI

0604-529-343 .
0604-137-235- ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal.
dg11853

FUNDACJA Szkolna EKONOMIK prowa-

ANGIELSKI

KURSY przygotowawcze do matury 2001
. dg11937

- liceum Ogólnokształcące

oraz egzaminów wstępnych na wyższe uczel-

PRACA

nie. Kielce. Romualda 3, 368-17-43.

- liceum Ekonomiczne

zd430

BUDOWLANKA Kielce,

Jagiellońska

90,

zd458

041 /34-616·00 . Zapisy do TECHNIKUM :
ŁUSZCZVCA ,

bielactwo. 0-601-21-4J..a8.
d!l11448

AKTIV - kursy
poziomy.

OSTEON- Kieleckie Centrum Osteoporozy, Paderewskiego 14 (róg Solnej). BADA·
NIA NA OSTEOPOROZĘ Kręgosłupa, kości udowej wg standardów WHO - dorośli,
dzieci. Wyniki ocenia specjalista reumatolog. 041/368-11-07.
dg12006

językowe :

Sienkiewicza

wszystkie
10/12a/3,

041/368-26-41 .

Budowlanego, Urządzeń Sanitarnych, DrzewCEUM Ogólnokształcącego z informatyką.
zt485

ce , Romualda 3, 368-17-43.

l
2
3
4

041/34-30-438.
dg11982

5
6
7
8
9
tO

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

Wiertarka
Piła tarczowa
Frezarka obwiedniowa
Tokarka
Tokarka
Tokarka
Pila tan:zowa
Wiertarl<a sluoowa
Zgrzewarka punla.
Frezarka FWA
Tokarki produkcyjne rewolwerowe uniwersalne
Frezarki
Szlifierlri
Wierwlc.i promieniowe.. kadłubowe
StruR>rl<a wzdlu:żna HD-8013000
Wyposażenie cynkowni

Bliższ~

CHAŁU P NICTWO.

0503/544-829

Typ
PMS 1008
PMS40
LKTSOO
PKZZ800
PKrR250
K3537.500
PKNZT.500
K3534A250
PMS 1608
KD2128 E
PK63
WKA40
CRB710
53 A 80 H
TUJ· SOM
TR708
IA64 ZSRR
8~A

WKA2S
ZPF40
4IM

4655
4894
41042
41051
4848
41017
4877
4414
41084
478:

zt446
MATEMATYKA- 041/345-38-15.

- Urządzeń Sanitarnych

4.000,00
4.000,00
80.000 00
100.00000
12.000 00
80.000 00
120.00000
50.00000
10.000 00
5.00000
4.500 00
2.000,00
3.50000
8.000 00
10.00000
12.00000
15.00000
4.00000
1.00000
3.500,00
2.500.00
2.500,00
od 3.00000
od 2.50000
od2.00000
od 14.000,00
do uzgodnienia

ioformujie motoa uzyskat:

· lelefonicmiepod nr (041)261- Il -71 wew; ISO i 151
• osobiście w dziale Głównego Mc:cbanika
Warunkiem przysąpi<D ia do przetarp jest:
l . Złożenie (przesłanie) pisemnej oferty w zamlmiętej kopercie z dopiskiem "Przetarg" w terminie do dnia
28.02.2001 r.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. crny wywoławczej do kasy zaldadu.
Prutarg odbędzie się w dniu 02.03.2001 r. ozodz. 12.00 w gabilleci< Dynklon Handlowqo.
Sprzedającemu przysługuje prawo swobodncso wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
2911/lrr

FIRMA . Styl Art' zatrudni pracowników w
dziale handlowym i montażu kominków,
(wiek do 30 lat, prawo jazdy). Kielce. War.
szawska 34A.

dg11696
POLICEALNE Studium Zawodowe .PRO-

e POLICEALNE

Nrinw. Proponowana cena
4671
4098
4428
4700
4647
4737
4704
4707
4685
41087
4608

041 /343-12-52.

-leśne

przetarg nieograniczony na sprzedaż:

Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa
Prasa

A . Chałupnicze zlecimy- producenl
024/355-18-32.

MARKSOFT - kursy komputerowe.
CENTRUM KSZTAŁCENIA
BUDOWLANYCH
.ZGODA"
e TECHNIKUM
-Budowlane
- Drzewne

ALFA: Kursy ochroniarskie l i 11 stopnia .

posadowionych na nich budynkach i budowlach
l. Części dzlolkl Nr 388212 :r.abudowuej MJopzyaem Hutniczym o Nr law: 1044
Cena wywoławcza za ww. obiekt 202.000 PLN
Cena za l m kw. gruoru w zależności od us!alooej wielkości działki
11 Maszyn l urąduli:
urządzenia

zd448

za767

I Prawa wieczystego użytkowania nw. działek gruntu umiejscowionych w Kunowie wraz z prawem własności

Lp. Nazwa maszyny łub

Dorosłych .

Atrakcyjna oferta cenowa. Nowy nabór. Kiel-

•PRO • AGRo• S.A. Kunów, ul. Fabryczna 1, 27-415 Kun6w
ogłasza

LICEUM Ogólnokształcące dla

nego, Mechanicznego, Elektrycznego. LI-

e

- Projektowanie
Architektoniczne
- Budownictwo Ogólne
-Geodeta
- BHP
- Urządzeń Sanitarnych
LO INFORMATYCZNE
KIELCE, Zgoda 31 ,
041 /361-27-06.
dg11789

CKD .PROMOTOR" Kielce, Podklasztor-

FIL": kosmetyka, projektowanie architektoniczne, finanse: rachunkowość, obsługa ruchu turystycznego. Kielce, ul. Romualda 3,
te l. 368-17-43 .
zd424
POLICEALN E Studium Ekonomiczne Fundacji Szkolnej EKONOMIK w Kielcach - rachunkowość

z

możliwością uzyskania

Fryzjerskie. liceum: Ekonomiczne, Handlowe,

Ogólnokształcące.

Policealne: Farma-

ceutyka, Turystyka, Administracja, Rachunkowość-

Finanse.

Bankowość,

Telekomuni-

licen-

ce, ul. langiewicza 18, tel. 041/361-80-66.
zf126

PRACA w domu, telernarketing, umowa

od 940 zł. 0605-672-880.

SZKOŁA Języków Obcych .żak" (w budyn-

ku Akademii Świętokrzyskiej , Kielce, ul. leśna

16) przymuje zapisy

na

kursy

języków:

SYSTEMY Multilotka, 2.500 zysku. 05031
836-854.

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, v.bskiego- maturalne . Tel. 041/344-17-81

kacja. NISKIE CENY.
zt488

(14.00-18.30).

COMPUTEX- Kursy komputerowe. 041/
ŚWIĘTOKRZYSKIE Centrum Języków

344-32-02.
zt468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;;.~.,
FIZJOTERAPIA - nowy nabór. Kielce,

ZLECIMY skiadanie długopisów· dosla·
wa, odbiór. 060/236-15-43.

Obcych Sp. z o. o. Kursy: angielskiego. niemieckiego , francuskiego. Kielce, Wojska
Polskiego 9, 041 i 361-51·39 , 362-20-73;
cjo@exbud.com.pl

Romualda 3, 368-17-43.

RÓŻNE

za748

zd457

przyjmuje na kursy:

gionie. Nowy nabór. Kielce, Romualda 3,

AAA LOMBARD- .U Marynarza"
- natychmiastowe pożyczki . Kantor .U
rynarza· 368-22-24 także w n iedz1e :ę

-wypełnianie

368-17-43.

formacja nocna 0501-394-677.

FUNDACJA Szkolna EKONOMIK

-obsługa

-

PRACA przy obsłudze komputera dla osoby niepełnosoprawnej ze znajomosc1ą Win.
dows i Novell. Stałe zatrudnienie, szkolema
miła atmos fera. Telefoniczna Agenqa
Informa cyjna, O ddział w
tel. 368-22-07.

cji- bez egzaminu. Zapisy- sekretariat, Kiel-

na 117, 041 /345-85-88. Technikum : Samochodowe, Telekomunikacyjne, Poligraficzne,

PRACA dla kierowcy (woj. świętokrzy·
skie), KAT.B; do 251at. Tel. 0601 -854-404
11935

księgowość

PIT-ów

TECHNIKUM Fryzjerskie naj tańsze w re-

Internetu

zd451

komputerowa

- opiekunka dziecięca
- pedagogiczny - instruktor praktycznej
nauki zawodu
- samoobrony.

N I ERUCHOMOŚC I
KLUB .LUNA", Kielce- wesela. ban••er,
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,

Kielce, langiewicza 18, 361-80-66.

Ekstrawnętrze . 344-11-66; 0-502-9414-l-

041 /344-53-62.

zf124

z1451
KREDYTY - 041/343-80-63.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kielcach
z dilla 19 grudilla 2000 r. otwarto postępowanie układowe "BudopoluK.ielce" Sp. z o.o. w Kielcach z wierzycielami. Wyznaczono Sędziego
Komisarza w osobie Moniki Mechowskiej-Wąsi.k Sędziego Sądu
Rejonowego w Kielcach, wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Józefa
Miśtala. Wyznaczono termin sprawdzania wierzytelności w kwotach nie
przekraczających 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych na dzień l marca
2001 r. godz. 11 .00 i powyżej 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych na dzień
8 marca 200 l r. godz. 11 .00 w sali nr IX Sądu Rejonowego w Kielcach
ul. Wróblewskiego 4 .
2912/lcr

e Adaptacja biurowca przy ul. Fabrycznej w Kunowie pod potrzeby Gimnazjum
-termin reali7.flcji 30.05.2001 r.
Z zakresu dróe:
e ulica Kościelna, Ciasna, Podgórze, Pl. Wolności, Głucha,
e droga Nietuliska Małe- Kol. Piaski- dł . 1,8 km
e droga Pękoslawice-Nosów - Waśniów - dł . I ,5 km
e droga Kunów Piaski- Janik dł. 1,6 km
-termin rea/izllcji- wnesień 2001 r.

Mętna

- dł. 1,3 km

Z warunkami zamówienia można zapoznać się
w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym, pokój 30 l, teł. (041) 261 I -363.
Oferty należy składać w terminie do dnia:
-adaptacja biurowca- 12 marca 2001 r., pokój 210 godz. 9.30
-drogi- 27.03.2001 r., pokój 210 godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zam~iającego - UMiG Ku nów,
ul. Warszawska 4Sb, 27-415 Kunów, pokój 201 w dniach j.w.; adaptacja
biurowu- o godz. 10.00; drogi- o godz. 11.30.
2867/lrr

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

KUPIĘ stare meble, obrazy. srebra 1
py. Kościuszki 1O, 344-32-40.

dać bezpłatne ogłoszenie

Jak
-- - - - -

~-~- dzień ;.;.i;ji -.;. ~- -..; ~
l
l l
l l
l

5e Za"'
~!e}04J'1 §:U W

- - - - - - - - - - - - - - -

bezpłatny kupon na ogłoszenie drobne do 20 słów

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYM LITERAMI.

Sezam

'1
1

3
4
5
6
7

1
1

ZDROWIE
TURYSTYKA
PRZYJ ĘCIA

NIERUCHOMOŚCI

1

i sklasyfikowania

ogłoszenia

lub j ego niezamieszczenia

części:

z trzech

Potem możesz wybrać jedną z możliwości:
~

~ Wrzucić kupon do jednej
~ze skrzynek "Sezamu"
Do środy do godz. 12.00
Wykaz skrzynek drukuJ"emy w gazecie.

1 4ŻVCZENIA

auro reklam i ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania

Składa się

ogłoszenie

1JHOBBY

KUPON TYLKO DLA OSÓB FIZVCZNYCH

"Słowa

-wpisać czytelnie treść ogłoszenia

10 KOMPUTERY
11 KOMUNIKATY
12 MUZVKA

15 PROSZĘ o POMOC
16 ODDAM ZA DARMO
17 RÓŻNE
18 OKAZJE
19 ELEKTRONIKA
20 MOTORYZACJA
21 USŁUG I
22 SŁOWO LUZU

'' tekstowo-ogłoszeniowy, dołączany

dodatek

Co trzeba zrobić, żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się
za darmo w "Sezamie".
~ Należy wypełnić kupon
-wpisać numer rubryki, w której ma być zamieszczone ogłoszen i e
- wpisać numer podrubryki, w której ma być zamieszczone

DLA DOMU
8 BIZNES
9 ZWIERZĘTA 1 ROŚLINY

l l

bezpłatny

Sezamu''

do wtorkowego wydania
ludu " .
informacja, ogłoszenia oraz rozrywka.

l

~ ~~

to

do

l

l

t

NUMERY PODRUBRYK

~

Zadzwonić i przekazać

~

treść telefonicznie

irS::"1

ogłoszen ie mus i dotrzeć

adres: Słowo Media Sp z o.o. 25-363
Kielce, ul. Wesola 47/49 (z dopiskiem
" Sezam")

0411 36 36 199
do godz. 12.00

piątku

1
l

m
Przesiać poezłą eleld:mniczną
~
do

Wysłać pocztą

~ do piątku do godz.12.00. Nasz

do

OGŁOSZENIOWYCH

Przesłać faksem
041 / 3447251
do p iątku do godz. 12.00

e-mail: sezam@slowoludu.com.pl
do godz. 12.00

p i ątku

r;;nPrzyjść do na,abliższego

li.iiJ biwa reklam i ogłoszeń ,,SL"
do

piątku

do godz. 12.00

Daj kupon przedstawicielowi "Sezamu" do czwartku do godz. 12.00
Jeżeli spełnisz jeden z tych warunków Twoj e ogłoszenie ukaże się w najbliższym wydaniu .,Sezamu"
KOMPLEKSOWE wykończenia . Dacieple-

Kielce .

USLUGI

1943

nia budynków. 041/353-53-16.

R-0-LE-T-Y
PRODUCENT- . UNIROLEX"

KSEROKOPIARKI

Krakowska 255,

d!/11989

368-31-33.

na
bez poręczycieli ekspresowo.
Karczówkawska Sa. 041/362-25-90.
kd2755

041 /303-16-47- NAPRAWA telewizorów.
dg11764

zt439

MALOWANIE - gladż - natrysk - tapeto-

zl199
.ROLEr

dg11947
041/331-29-83- HADES - dodatko_we
drzwi.

również

MALOWANIE - gladż - tapetowanie - su-

stalowe.
dg11539

che tynki. Profesjonalnie. 041/332-28-21 .

ROLOKASETY
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
VERTICALE

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

MOSKITIERY

ROLETY ANTYWŁAM

dg11971
041 /332-29-64,34-437-04- TELEWilYJ1487

MALOWANIE. gladż , natrysk. 34-28-089.

NE.

dg11689

dg11904
1524

041 /344-74-53, 331-21-43 SERWIS RTV.
dg10613

SPRZEDAŻ

MALOWANIE. tapetowanie. szpachlowa-

ROLETY, bramy.

NAPRAWA - AGO - pralki. lodówki.
dg11667

zręcznościowe, darty, piłka
b' ardy, szafy grające- najtani ej.
12·72-22.

USŁUGI

NAPRAWA pralek - 041/369-82-22.
dg11781

e ooo2-519-254
1998). 041/302-22-41 .

NAPRAWA pralek. lodówek ••DOMUS".

e DOMOFONY

12000

342-39-15.

e ELEKTRYKA

OPEL Kad ett (89) kombi 7500 .
162·11-55.

WAGI - NAPRAWA i MONTAL wszelkich
typów z legalizacją. 041/345-51-81.
dg11574

WYPOŻYCZALNIA Kielce, Sandomierska 76.

34-422-23.
za754

dg12002
dg11952

OPRAWA OBRAZÓW

Ż-A-L-U -Z-J- E

PANELE - PROFESJONALNIE ,

VERTICALE

041/362-70-40.

041 /368-49-36.

NAJLEPIEJ! Najtaniej.

dg11843

zt435

PRZEPROWADZKI Tanio - transport SL

żALUZJE - pionowe, poziome. rolokasety - producent. 041 /368-68-77 .

Chęcińska

14.
zt443

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu-

7 tygodni. 041/343-00-43.

wane. 041/25-44-559.
dg11073

1874
CYKLINOWANIA

041/366-78-36, 0603-34-36-01 .
dg11582

dg11113

PRZYŁĄCZA- instalacje: gaz. wod.-kan .,

żALUZJE pionowe, rolokasety. roielki tek-

lakierowanie

- 332-40-32.
dg11882

c.o. 041/369-19-31.0601-47-88-17.

z urządzeniami -

dg11749

:.&17 ·27 -62-11.

CYKLINOWANIE. 303-12-78 .

1983

Cena

SUKNIE ŚLUBNE

ZESPÓŁ muzyczny. 041 /369-26-31 .

ne. 041/362-31-82.

_ •e bajery.
~ 3-82.

zt441

ZAMKI . verticale. 041/366-78-86.

ALARMY, domofony, instalacje elektryczdg11965

ROLMAX. Górna 19,041/344-90-84.

UNIROLEX- SYSTEM 041 /368-31-33 .

PANELE- 041 /362-53-70.

12001

1991

za760

dg11895

dg11981

e GWARANCJA!!!
zg230

Kusocińskie

zd439

dg11974

e INSTALACJE

1.3 (1998) l

ladowarkami.

e ANTENY

7iiOENC-1 5 (1999). 1.80. citroen xsan-

1067

koparko

dg10849

dg11964
041/369-86-89

TRANSPORT- tona . 041 /34-27-775.

ROLET- 041/362-03-67 ,
go 50.

Tel. 0603-657-216.

NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.

magnetowidy Sowiński.

zt427

dg11956

041/361-64-24. 361-46-Sg TELEWIZORY,

kd2537

-:'OTĄ corolla

alarmy,
zg235

041/331-22-32.
dg10729

za753

produkcję

napędy ,

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3.
343-07-04 .

1 Maja 124. 041/368-49-03.

nie. 041 /368-17-27 .

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

za751

MARKIZY
Kusocińskiego 50 , tel. 362-03-67.
za759

dg11979

343 18·81 SIATKI plastikowe. meta-

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

wanie. 041/34-458-11.

stytne - produkcja, montaż. Hurtownia MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH, Kielce. 344-90-84.
zd438

R-0-L-B-1-T

dg11996

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

właściciel.
35 .000zl.

KLIMATYZACJA. wentylacja, kurtyny
powietrzne . .AOUAKLIM". Kielce, Massalskiego 14, 041 /368-86-00. 041/369-71-01 .

zd452

KSERQ__KOP. FAXY

ZGUBY

OKNA

ClYSZCZENIE dywanów- 331-75-64.

KLIMATYZACJA

ROLETKI

dg11643

0411368-49-36

1999

DZJEDZJC Ilona zgubiła legityrnaqę szkolną.
zt433

CZYSZCZENIE dywanów. verticali.

TOP SERWIS. 041/362-01-00.
za739

dg11990

0411366-78-86.
R-0-L-E-T-Y

dg11980

ANTYWŁAMANIOWE

12007

Przedsiębiorstwo

SKOBEL Agnieszka zgubiła legitymagę

Ush.lg Komunalnych,
Spółka z o.o.

ROLOKASETY

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-7D.
dg11953

BRAMY

szkolną.

VERTICALE

uj485

ROLETKITEKSTYLNE

GLAZURA. hydraulika , remonty
2014

ŚWIERClYNSKA Justyna zgubiła dokumenty

Paderewskiego 3

dg12010

343-07-03.
zt425

wykończen i ówka .

Tel. 041 /332-45-85.

OLEJ

dg11867
--i-:0.08 - FRANKFURT- Mannheim.

1556

HYDRAULICZNE. Kielce. 332-46-46 .
dg11970

1762

KOMPLEKSOWE
gi

układanie

koparką, Iadowarką

kostki. Usłu

..OPAŁOWV

.... LEKKI
.- EKOTERM PLUS
•

oraz transport.

Autoryzowany dystrybutor
.... PKN ORLEN SA

, al Słowackie o 240
• (048) 36-05-Ui, 36-04-42A
Ra

0411361-23-61 .
dg11933

•
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25-619 Kielce, ul.

Młoda

28

ALUTECHNIKA

0411346-44-49.

GLAZURA;

POLAK Dorota zgubiła legrtymaqę szkolną.
dg11993

3&-63-962., 0601-32-40-55

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

dg11995

posiada
do

wynajęcia

pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni
286m kw.
Informacja
w godz. od 8.00 do 15.00

pod nr. teł. 34-507-81.

16901
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Po

porażce

MI<S

Bieś

Końskie

Dziś

w Radomiu

zawieszony

Zarząd sekcji piłki ręcznej

MKS Końskie zawiesił
wczoraj rozgrywającego
pierwszoligowej "siódemki" Pawła Biesia w prawach
zawodnika.
-Decyzja ta jest konsekwenniesportowej postawy zawodnika podczas ostatniego meczu w
Radomiu . Uznaliśmy, że nie wypełnia on należycie obowiązków
wynikających z podpisanej z klubem umowy, a jego zachowanie w
cją

stosunku do trenera Krzysztofa
Latosa było naganne i nie licuje z
postawą godną sportowca. Zarzutów wobec Pawła Biesia mamy
zresztą znacznie więcej. W ostatnio rozgrywanych meczach mistrzowskich, jak i podczas treningów nie wykazywał właściwego
zaangażowania, jak również prowadził niesportowy tryb życia.
Zawodnikowi przysługuje prawo
do odwołania się od tej decyzji w
ciągu siedmiu dni - tak skomentował wczorajsze postanowienia
zarządu sekcji piłki ręcznej MKS

Jedno miejsce
w finale A
Znamy już pięć z sześciu
zespołów, które wystąpią w
finale A XI edycji kieleckiej
ligi miasta siatkarek.
- Szanse na miejsce w finale
zachowały jeszcze dwie drużyny.
Na razie trzecią lokatę w grupie
B zajmuje Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, ale siatkarki Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych mają do rozegrania jeszcze jeden mecz i jeśli go wygrają
awansują na premiowane awansem miejsce . Niespodzianką jest
obecność w gronie finalistek mło
dej drużyny Gimnazjum nr 3, prowadzonej przez Reginę Ligas powiedział nam organizator ligi
Jan Mitek z ogniska TKKF NSK
Iskra .

Grupa A
NSK Iskra- I LO 2 :0, V LO
- II LO 2:1 , II LO - Iskra 1:2, I
LO - Gimnazjum 3 0 :2, ZSZ 5 WSEiA 0:2, Iskra - V LO 2 :0,
Salos- I LO 0:2, Gimnazjum 3 II LO 2 :0.

1. NSK Iskra
2. V lO
3. Gimnazjum 3
4.1l0
5. li lO
6. Salos
7. WSEiA
8. zsz 5

Piłkarska

wiosna coraz

7
7
7
7
7
6
6
7

14
13
12
11
9
8
7
7

14- 1
12- 6
11- 4
9- 7
7 -10
4- 8
3 -10
o-14

IV LO - Akademia Święto
krzyska l :2 , Zespół Szkół Informatycznych - Mitex 2 :0, Zespół
Szkół Ekonomicznych nr 2 -.zs
Ponadpodstawowych 2:0, ASk ZSMech-Elektr. 2:0 , VIII LO ZSEk. 2 0:2, ZSPP- ZSI 2 :0, Mitex- IV LO 0:2 .

1. Akademia św. 7
2. IV lO
7
3. ZSEk. 2
7
6
4. ZSME

14
13
11
1O

14- 1
13- 2
9- 6
8- 6

6
9
6- 6
7
8
3 -10
7.ZSłnf.
7
8
2-10
Drużyna Miteksu wycofała
się z rozgrywek i nie jest uwzględ
niona w tabeli .
(d)

Od początku stycznia br.
piłkarze Czarnych Połaniec
pilnie przygotowują się do
rundy wiosennej.
- Jesienią graliśmy znacznie
lepiej niż wskazuje na to ostateczny wynik. Pozycja w środku tabeli
zupełnie nas nie satysfakcjonujemówi trener jedenastki połaniec
kiej Marek Dąbrowski .
Czarni wielokrotnie zbierali
dobre opinie w poszczególnych pojedynkach, ale co z tego, skoro nie
zdobywali punktów. - Meczów z
Orlętami, Spartakusem czy chociaż
by Piastem wcale nie musieliśmy
przegrać- dodaje wiceprezes klubu
Janusz Bugaj. - Niestety, zmienna
forma była naszą największą bolącz
ką. Mogliśmy zdobyć 10 -12 pkt.
więcej i być wyżej w tabeli .
Wraz z przyjściem trenera
Dąbrowskiego, do Połańca trafiło
kilku graczy z Siarki Tarnobrzeg.
Oni właśnie załatali wszystkie luki
w obronie i dzięki temu Czarni w
końcówce rundy spisywali się
znacznie lepiej .
-Wiosna powinna być jeszcze
lepsza- dodaje Bugaj. - Zapewniliśmy zespołowi maksymalne warun-

ŁKS

Uwaga na Birute

tych trzech zespołów, a wttdy

ł

Dziś o godzinie

17
w Starachowicach,
w meczu o mistrzostwo
ekstraklasy, koszykarki
STK Stoibud Włoszezowa podejmować będą drużynę tKS tódź.
Obie drużyny wałczą w tym
sezonie o utrzymanie się w krajowej elicie i od początku sezonu
sąsiadują z sobą w tabeli ekstraklasy. Dla starachowiczanek będzie
to więc mecz "o wszystko ", a nawet jeszcze więcej .
- W pierwszej rundzie w Ło
dzi przegraliśmy dość pechowo po
dogrywce, różnicą 10 pkt. i teraz
jeśli chcemy przedłużyć nadzieje
na utrzymanie, musimy pokonać
we własnej hali łodzianki - mówi
prezes STK Stoibud Tomasz Bujnowski . - Najlepiej byłoby, oczywiście , wygrać różnicą przynajmniej 11 punktów, by być lepszym
w bilansie bezpośrednich pojedynków, ale nie wybiegajmy zbyt daleko w przyszłość . W przypadku naszej wygranej nad ŁKS i AZS Toruń może zajść konieczność tworzenia dodatkowej tabeli właśnie

bliżej

Odmłodzeni

Grupa B

5. VIII lO
6. ZSP

Końskie, jej kierownik Jarosław
Piskorek.
- Na pewno będę się odwoły
wał , gdyż zdyskwalifikowanie
mnie do końca sezonu jest krzywdzące . Nie czuję się winny sytuacji, jaka miała miejsce w Radomiu, a zarzuty o nieprzykładaniu
się do meczów i treningów oraz o
niesportowym trybie życia , jaki
ponoć prowadzę , są także nieuzasadni one. Od początku rundy
gram z bolesną kontuzją zapalenia
kości strzałkowej prawej nogi i
naciągniętą pachwiną . Na pierwszy mecz z Kasztelanem wyszedłem z blokadą , prosto ze szpitala,
chcąc pomóc kolegom w ważnym
meczu. Starałem się na tyle, na ile
potrafiłem. Czy to ma być brak zaangażowania? Nie ukrywam, że od
jakiegoś czasu są pewne nieporozumienia między mną a Krzysztofem Latosem, ale nie chcę komentować postawy trenera, gdyż nie
czuję się do tego uprawniony- broni się Paweł Bieś .
Wczoraj koneccy działacze
prowadzili także rozmowy indywidualne z poszczególnymi zawodnikami drużyny, która tak słabo
zaprezentowała się w sobotnim
meczu w Radomiu.
Uwagi mamy szczególnie pod
adresem braci Dariusza i Mariusza Kubisztalów, którzy przyzwyczaili wszystkich do zupełnie innej gry niż to miało _miejsce w sobotę. Na konkretne decyzje trzeba jeszcze poczekać , jednak na
pewno musimy wyciągnąć wnioski
z ostatnich wydarzeń . Można rozegrać słabszy mecz i przegrać, ale
nie można oddać go bez walki. O
dziwo, gdy na parkiecie po przerwie pojawiali się teoretycznie
słabsi zawodnicy rezerwowi , szybko odrabialiśmy straty do radomian i wcale nie musieliśmy przegrać tego meczu- dodaje J. Piskorek.
(wid)

mecz STK Stoibud -

przedzilibyśmy ŁKS.

Ale nie wybiegajmy 11
jak mówi dyrektor
Serek, i skupmy się na u LJ. ~Jt:J~LIJI
spotkaniu. Zebywygrać, w
koszykarki Stolbudu musza
co najmniej na miarę swyct1
liwości. W obronie n aj11
uwagę trzeba zwróci ć na
czenie poczynań dwóch
rzucających Litwinek,
ikaite i Birute u~_•ua,llla
które w ostatnim meczu z
Ślęzą rzuciły prawie połmH
szłość,

tówdlaŁKS.

W zespole trenera l o
Serka panuje jednak peł na
lizacja. Mimo wysokiej
Gdyni starachowiczanki są
myśli, a kibice
na dob ·
stawę Katarzyny Miloszen
która przeciwko mistrzyniom P•
ski zdobyła aż 32 punkty.
W ostatnim meczu z
strony pokazały się także Lu
Mitiagina, Anna Załęska . S~
Przychodzeń oraz' Małgorzata
roń .

Bilety na mecz kosztuJ"

i5

Pięć

Czarni !'

ki przygotowań do ligi. Pilkarze nie
mają nic na głowie, muszą trenować ostro i zdobywać punkty.
Póki co pierwsze mecze sparingowe nie napawają optymizmem.
Porażki z Koroną Kielce 1:3 i Siarką Tamobrzeg l :6 pokazały, że przed
zespołem jeszcze wiele pracy. -Nikt
się jej nie boi - mówi Dąbrowski . Na każdych zajęciach pilkarze ćwi
czą z podwójnym zaangażowaniem,
nie ma mowy o obijaniu się. Wszyscy wiedzą, że wiosna będzie znacznie trudniejsza niż jesień .
Z drugiej strony drużynie
Czarnych nic nie grozi . O włącze
niu się do walki o trzecią ligę nie
ma co marzyć , z kolei nad zespoła
mi walczącymi o utrzymanie Poła
niec ma przewagę .
- Zdajetny sobie sprawę z faktu , że wiosna będzie dla nas szansą
na przetestowanie kilku młodych ,
zdolnych zawodników wywodzą
cych się z Połańca . Chcemy, by w
najbliższych meczach ograli się, nabrali doświadczenia . ie stać nas
na spektakularne transfery i wobec
powyższego stawiamy na własną
młodzież . Myślę, że jest to dobra
polityka, z której będziemy mieć
wymierne korzyści już niedługo dodaje Dąbrowski.
(mac)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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zł.

goli

Dziś piłkarze KSZO .
Ostrowiec wyjeżdżaJa
obóz do Nagykanizsy
(Węgry), wczoraj
pokonali w meczu kontrolnym
czwartoligowy Alit Ożarów 5:1

Bramki: KSZO -

2 Karvelis 2 Grębowski. :\III
,

l

Gołębiowski .

KSZO: Piątek - Ko 11
Pietrasiak, Kaczorowski,
Sokołowski, Dołęga, T.
Preiksaitis, Karvelis, Małoch~
Ponadto: Szamecki. Grę
ski, Cabaj, Cicpoń, Pikut.a. R.
cik, Toborek, Zelazows.h . 11\r
Alit : Kruk - Wo )ta ~
Reimus, Tarkowski , Dziku11 . ·
Mazur, Gołębiowski , J· Snwl
Dąbek , Czarnota.
.
Ponadto: Stawiarski \!
wiec, P. Wójcik, Dulny.
Czwartoligowcy ro~P' •
od gola Wojciecha GołębiO"
go, który wykorzystał gapi
defensywy KSZO i z metra
bliska piłkę do siatki. PotcJ11
wagę uzyskali gospodarze ., ,
1
- Bardzo dobre wraz<
zostawili po sobie zwlasz.:ZJ
piłkarze litewscy. Preiskai!Kar'
brze kierował zespołem , a
lis ma niesamowite zdroWit ·
wiedział nam trener KSZ 0
tofTochel.
·
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Słowoludu

e

zwycięstwo

al

Arsenalu w Lyonie

grał

wczoraj po dwumiesięcz
nej przeiWie wznowiła
rozgrywki Liga Mistrzów.

Zczterech spotkań największe

· zapowiadały się w Madry7
najlepsza klubowa "jed~
- Real - podejmo-~".,""'";,.,ru•wostatnim czakryzys zespół Lazio.
Oba zespoły przystępowały
meczu w zgoła odmienst roj ach. "Królewscy"
punktów, natomiast
był to mecz ostatniej
na odegranie jakiejkolwiek
wgrupte D.
Pilkarze obu zespołów nie
oc zekiwań i uraczyli kipięk nym i trzymającym do
11' nap ięciu widowiskiem.
od początku spotkania
zaatakowali piłka
to już w 4 minucie zaskarceni przez rywala, gdyż
••nwnr7'"' Heman Crespo ład
uzyskał prowadzego~ci. Nie zraziło to wcale
którzy nadal dominoZespół Lazio umiesię broni ł, a raz po strzale
włoskiemu bramkaz po mocą przyszła poW 32 minucie mecz razsi ę jakby od początku,
· po 'k ladnej akcji "Królewll~rownującego gola zdobył
Morientes.
aterem spotkania na staSantiago Bernabeu mógł
Cre po. Po przerwie piłkarz
dwukrot nie znalazł się w zna·ch sytuacj ach strzeleckich,
nie potrafił umieścić piłki
Gdy w 79 minucie spotkania
ewtdcntnym błędzie włoskiej

do ·kolica

defensywy Helguera z bliska zdobył drugiego gola dla Realu, wydawało się, że nic nie odbierze już
zwycięstwa gospodarzom. 'JYmczasem po kardynalnym błędzie bramkarza "Królewskich" Gorttardi w
S minut potem doprowadził do wyrównania.
Real jeszcze raz udowodnił,
że jest zespołem z charakterem.
Gospodarze grali do końca "i tuż

Korony i KXP jeden z dobrze
ZDrienfDwanych kieleclcich
działaczypiłkarskich.

T~ obecnie chyba naj poważ

problem, jaki mają do razwładze miasta i grupa
któ rzy chcą powołać
pilkarski w Kielcach.
., Ym. że starych długów nikt
'"ce płacić , ale ktoś to musi
\\~ród wierzycieli są prze. które ... zasilają budżet
Poza tym trudno wyobranowy klub, który startuje
mtn us 10 miliardów.

który w Lyonie spotkał
się z drużyną Olympique Lyon.
Londyńczycy wykorzystali jednak
swą ostatnią szansę i po golu Henry' ego zasłużenie pokonali zespół
Jacka Bąka.
W dwóch pozostałych spotkaniach nie zanotowano niespodzianek. Zwyciężali gospodarze,
którzy byli faworytami, jednak zarówno piłkarze Bayern jak i Leeds decydujące o wygranych bramki zdobywali dopiero w końcówce
spotkania.

Bayern Monachium - Spartak Moskwa 1:0 (0:0), Elber 79.
Olympique Lyon - Arsenał
London 0:1 (0:0) , Henry 59.
1. Bayern
3 7
4-2
2. Arsenał
3 4
4-6
3 3
3-2
3. Olympique
4. Spartak
3 3
4-5

Grupa D:
Leeds United - Anderlecht
Bruksela 2 :1 (0:0), Harte 74, Bowyer 87 - Stoica 65.
Real Madryt - Lazio Rzym 3:2
(1:1) , Morientes 32, H elguera 79,
Figo 89 (karny) - Crespo 4, Gottardi 84.
1.Real
3 9
9-3
2. leeds
3 6
3-3
3. Anderlecht
3 3
3-6
4. Lazio
3 O
2-5
Dziś w Lidze Mistrzów graCF Valencia- Manchester United, Sturm Graz - Panathinaikos
Ateny (grupa A) oraz Galatasaray
Stambuł - Deportivo La Coruna,
AC Milan- Paris St. Germain (grupa B) .
(wid)

ją :

Thierry Henry

zdobył wczoraj

w Lyonie zwycięskiego gola dla Arsenalu

Rozdzielili

i us 10
Kielcach
złotych wyr;enHiączne długi

Arsenał ,

Grupa G_:

rani e jeszcze w tym tygodniu?

Na 10miliard6wstai)'Ch

przed końcem spotkania po rzucie karnym, podyktowanym za faul
Gottardiego na Munitisie, najdroższy piłkarz świata Luis Figo
zdobył zwycięskiego gola dla "Królewskich", którzy umocnili się na
czele grupy D , pogrążając równocześnie rzymskie Lazio.
Drugim zespołem oprócz Lazio, dla którego wczorajszy mecz
był meczem ostatniej szansy, był

Prezes tymczasowego zarzą
du KKP Korona jest mimo wszystko dobrej myśli.- Mam nadzieję ,
że jeszcze w tym tygodniu wyjaśnimy wszystkie problemy i w sobotę odbędzie się zebranie zało
życielskie - powiedział nam.
Przy okazji wyjaśniamy sprawę przystąpienia do nowego stowarzyszenia klubu Korona Junior.
- Owszem, chętnie wejdziemy w
nowe struktury, ale za kilka miesięcy. Do końca rundy wiosennej
będziemy się przyglądać i zobaczymy, jakie warunki dla szkolenia
młodzieży zostaną stworzone w
mieście - powiedział nam wiceprezes Korony Junior Marek Michmak.
(sts)

lrmina Sławek i Marcin
Zamojski wystąpili w
głównych rolachjJodczas
rozegranych w Starachowicach mistrzostw okręgu świętokrzy
skiego juniorów do 20 lat w podnoszeniu ciężarów.
Sztangistka Stali Kunów nie
sobie równych w stawce
wszystkich juniorek, uzyskując w
kategorii wagowej do 75 kg rezultat 110 kg, natomiast Marcin Zamojski ze Staru uzyskał najbardziej wartościowy rezultat zawodów - 240 kg w wadze do 77 kg.
- Ta dwójka zawodników na
pewno reprezentować nas będzie
podczas kwietniowych Mistrzostw
Polski. Jak liczna będzie ostatecznie nasza ekipa na tych zawodach
zależy od rezultatów uzyskanych
w mistrzostwach innych okręgów,
które stanowią kwalifikacje do MP
miała

tytuły

- powiedział nam prezes Święto
krzyskiego Okręgowego Związku
Podnoszenia Ciężarów, Kułtury
styki i Trójboju Siłowego Wojciech Kardynalski .
Juniorki : 48 kg Karolina Kowalik (Stal Kunów) - 67,5 kg, 53
kg Violetta Madejska (Stal) - 82,5
kg, 58 kg Joanna Kopycka (STS
Skarżysko) - 82 ,5 kg , 69 kg
Agnieszka Zawierucha (STS) - 85
kg, 75 kg lrmina Sławek (Stal) 110 kg, ponad 75 kg Anna Kierul
(STS) -105 kg. Klasyfikacja open:
l. Sławek, 2. Kierul, 3 . Madejska.
Juniorzy: 56 kg Paweł Kosmata - 145 kg, 62 ,5 kg Piotr Kucharski - 17 S kg, 69 kg Mateusz
Domagała (wszyscy Stal)- 115 kg,
77 kg Marcin Zamojski - 240 kg,
85 kg Artur Winnicki- 215 kg, 105
kg Michał Słyk (wszyscy Star) 152 ,5 kg. Klasyfikacja open: l.
Zamojski, 2. Kucharski , 3. Winnicki.
(d)

Z RÓŻNYCH AREN
Rozmawiali
z marszałkiem
Działacze Świętokrzy
skiego Związku Piłki Nożnej
rozmawiali wczoraj z marszał
kiem województwa święto
krzyskiego Józefem Szczepań
czykiem. - Dyskutowaliśmy o
sposobie wprowadzenia rozgrywek gminnych i powiatowych wśród dzieci 9-, 12-letnich. Być może w najbliższym
okresie zrobimy regionalne
zawody w tych kategoriach
wiekowych. Zwycięzcy pojechaliby w wakacje na centralne szkoleni,e - powiedział wiceprezes SZPN Stanisław
Nowak.

Kapinos w Hetmanie
Daniel Kapinos, grający
w drugoligowej Polonii Bytom, zostat zatwierdzony do czwartoligowej drużyny Hetmana Wloszczowa.
- Jestem przekonany, że Kapinos, piłkarz doświadczony,
zaawansowany technicznie,
będzie znacznym wzmocnieniem drużyny- stwierdził wiceprezes Hetmana Leszek
H uszno.

jesienią

Będzie medal?
W Kołobrzegu dobiegają końca szachowe Mistrzostwa Folski juniorów do 10 i
12 lat. Bardzo dobrze w tej
imprezie spisuje się kielczanin Konrad Cieśla, grający w
kategorii wiekowej do 10 lat.
Podopieczny ~renera Lucjana
Sarosona z Zaka Kielce po
zwycięstwie w dziewiątej rundzie awansował na trzecią pozycję z dorobkiem 6,5 pkt.,
ustępując tylko Arkadiuszowi
Leniartowi - 8 pkt. oraz Arturowi Kochmańskiemu - 6 pkt.
Do zakończenia mistrzostw
pozostały dwie rundy.

Środa ze sparringami
Dziś drużyny piłkarskie

z naszego regionu rozgrywać
będą kolejne mecze sparringowe. Zmierzą się w nich Nowiny z K.KP Korona Kielce
(godz. 15.30), Pogoń Staszów
z Hetmanem Włoszezowa
(godz. 12), Orlęta Kielce
ze Sparta~usem Daleszyce
(godz. 15.30) oraz Górnik
Miedzianka z Nidą Pińczów
(godz. 14).
(d, mac)
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SPRINTEM

Sidorczuk Austriakiem
Folski piłkarz Sturmu
Graz, Kazimie rz Si dorczuk,
ma austriacki paszport. Obywatelstwo austriackie zostało
przyznane S idorczukowi
i jego rodzinie we wtorek

Urbaś trzeci w Wiedniu
Marcin Urbaś zajął trzecie miejsce w biegu na 200 m
(21,26) podczas halowego
mityngu w Wiedniu. Poważ
nej kontuzji mięśnia dwugło
wego doznał w trakcie biegu
- !}a 60 m przez płotki Tomasz
Scigaczewski.

Dwóch Polaków

Szefowie PZPN

gośćmi

Piłkarska

Radomiaka

Gala w Radom·u

Mimo problem6w
finansowych działacze
Radomiaka planują
huczną imprezę.

Nowy zarząd RKS Radomiak
z wielką pompą zamierza zaistnieć
w życiu towarzyskim Radomia.
Na 22lutego szefowie "Zielonych"
zaplanowali uroczystą Piłkarską
Galę , podczas której zostanie
przedstawiona trzecioligowa drużyna . Program artystyczny imprezy jest na razie objęty tajemnicą .
Dziś wiadomo tylko, że na galę ,
której pomysłodawcą jest nowy
prezes Radomiaka, poseł Dariusz
Grabowski , zostali zaproszeni
członkowie najwyższych władz

w setce UCI
Dwóch Polaków znajduje się w pierwszej setce najnowszego rankingu Między
narodowej Unii Kolarskiej
(UCI): Zbigniew Spruch zajmuje 38. miejsce, a Piotr Wadecki jest 42. Prowadzi Włoch
Francesco Casagrande.

Groźna Kurnikowa
Nowy wirus komputerowy paraliżuje od poniedział
ku pracę systemów komputerowych w Europie i Ameryce
Północnej. Rozsyłany jest za
pośrednictwem e-maili, które
zawierają zdjęcia rosyjskiej
tenisistki Anny Kornikowej.

Przeprowadzka
"Niedźwiadków"
W poniedziałek korni- ·
sarz koszykarskiej ligi NBA
David S tern ogłosił, że druży
na Vancouver Grizzlies musi
szukać nowej siedziby.
(PAP)

Folskiego Związku Piłki Nożnej .
Swój przyjazd potwierdzili już
prezes Michał Listkiewicz, wiceprezes Zbigniew Boniek (gościł
ostatnio w naszym mieście na uroczystym zakończeniu plebiscytu
,, Słowa Ludu "), członek zarządu ,
znany radomski działacz futbolowy JerzyFigasi trenerzy reprezenInicjatywa zarządu zasłu
guje na pochwałę . Jest tylko
jedno ale ... Powszechnie wiadomo, że Radorniak boryka się
z poważnymi problemami finansowymi. Dyrektor Kobyłecki wyjawił , że w kasie nie
ma nawet złotówki. Rodzi się
zatem pytanie: kto pokryje
koszty Filkarskiej Gali? Pozostaje wierzyć , że działacze
nie rozpoczną swoich rządów
w myśl zasady: zastaw się , a
postaw się. Tym bardziej, że
mają pilniejsze wydatki. Choć
by uregulowanie zaległości finansowych wobec piłkarzy.

Podczas gali Zbigniew Soniek będ zi e miał kol ejną okazję do spotkania zTadeuszem Łuki ewi cze m (w śro dku) i b
nami -z prawej Stanisław Kalbarczyk
tacji narodowej : selekcjoner Jerzy
.J;:ngel i jego asystent Władysław
Zmuda. Oprócz nich na gali nie
zabraknie również władz miasta,
przedstawicieli biznesu i działaczy
Mazowieckiego i Radomskiego
Związku Piłki Nożnej. Impreza

miak Business Clubu. Ta organizacja ma skupiać przedstawicieli
lokalnego środowiska biznesu ,
z których grona będą się rekrutować potencjalni sponsorzy klubu

dyrektor klubu Paweł
ki.- Mamy również
podczas spotkania będzie
do zachęcenia lokalnych
piłkarskiego .
-Gala to jeden ze sposobów · siębiorców do inw est o
na ukazanie nawego wizerunku wRKS .
PIOTR
klubu. Radomiak musi "wyjść" do

będzie inauguracją powołanego

przez kierownictwo RKS Rado-

Złoto

Marado na
komentatorem

Kru
i Sikory

TELEKIBIC
DSF : 20 :15

Tylko 2 grosze

S O LEX

Piłka ręczna :

za

m i nutę połączen i a

z

1/8 finału Pucharu Niemiec.
TVP 1: 15:10 Uniwersjada
Zakopane 2001: Łyżwiarstwo figurowe - tańce dowolne.
POLSAT: 20:40 Piłka nożna:
Liga Mistrzów.
POLSAT S PORT: Piłka noż
na - Liga Mistrzów: 20:40 Sturm
Graz- Panathinaikos Ateny, 22 :35
AC MiJan- Paris Saint Germain.
WIZJA SPORT: 20 :00 Koszykówka: Mecz l/8 finału Euroligi mężczyzn .

wybraną osobą,

aż

do

końca
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Były gwiazdor piłki nożnej Diego Armando Maradana zadebiutował wczoraj w roli komentatora bardzo popularnego w Argentynie piłkarskiego programu telewizyjnego
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Punkly Sprzedaży:

ZIMfJWII fłflfJ.
CODliBIINIE 1 WYR BÓW W CENACH PRODUCENTÓW
CODZJBIINIE WYPRZEIIAŻ 10 WYROń 80"4 TANIEJ
KIELCE, O LSZEWSKIEGO 9 , TEL/FAX 34 501 72, 34 548 75

ul. Sienkiewicza 66a.llii:(041) 36S-38-04,fu:(041) 366-39-43
ul. Sienkiewicza -40, tellfax (041) 343-19-29
ul. Warszawska 12, te1: (041) 362-71-Sl. r.x(041) 362-71-51
Pl. Wolności 5, t.vr.x (041) l+4-n-J3
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t.ukasz Kruczek wygrał we wtorek
wZakopanem otwarty konkurs
20 Zimowej Uniwersjady.
odległości: 124,5 i 100 metrów.
Drugie miejsce zajął .
Karl Heinz Dorner - 11 9 l
a trzeci był Vlastibor Sedlak z
- 112,5 i 102 m. Druga sena
su przebiegała w deszczu_.
dowalo, że skoki były o Wlcłe
ł..ukasz Kruczek
w Zakopanem po raz drugt
sumie ma już w swym dorll
cztery złote medale zdob}1 ~ na
wersjadach.
Drugi złoty medal dla
wywalczył wczoraj Tomasz
w biegu biathlonistów na d~
sie20 km.
Ponadto srebro w
cji solistek w jeździe .
lodzie wywalczyła ~ma
zaś w sztafecie narciarz~
km Polacy nieoczekiwanlt '')
czyli brązowy medel.

życzenia
.
serdecznośCI

gratulacje

za darmo!
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