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Maciej Orłoś, Krystyna janda w Kielcach?

ie wierzę
życie

TELEWIZJA JAK
MARZENIE

ozaradiowe

Tnijka nadała wczoraj
wydanie Listy Przebojów. To
lutny rekord - podobnym
maże sit podlwalit Ddna silradiowa wPollce.
Czym} n linlnie 5

iedzvnarodtiiWa Federacja

Pił

(FIFA) najprawdopodobodbierze Polakam punkty zdoweliminacjacli do Misbzusiw

Powodem są nieprawidło-

wprzyznaniu obywatelsiwa
tmanuellawi Olisadebe.
C$1 ", linlnie 16.

Zarząd TVP zaakceptował plany
programowe oddziału telewizji
w Kielcach. W 12 godzinach codziennejemisjizmieści się, m.in., swoista
mutacja Big Brothera.

O walce o lokalny kanał telewizji pisaliśmy już wielokrotnie. Kilka tygodni temu kielczanie dopięli swego - władze Telewizji Polskiej zezwoliły, by powstał u nas ośrodek regionalny.
Od tej chwili wszyscy zaczęli się
zastanawiać , ja!ci program będzie
emitowany w Swiętokrzyskiem.
Od wczoraj wszystko jest już jasne. Rada Programowa i Zarząd
TVP zaakceptowały "Założenia
organizacyjno-programowe regionalnych ośrodków TVP na lata
2001 - 2006".
Cóż z nich wynika? Siedzibą
naszej telewizji , o czym już się
wspominało, będzie Kieleckie
Centrum Kultury. Kielce dostaną
100 milionów złotych udziału
w krajowym abonamencie, 80 etatów dla dziennikarzy i realizatorów. Program będzie emitowany
codziennie przez 12 godzin.- Cieszę się , że ta sprawa została zała
twiona. O sprawach programowych wolalbym jednak nie mówić,
bo to leży w gestii przyszłego re-

się

śmieje
Czytaj na $trOnie 7

N a tropie
wiadomości

wyssanych z palca

D

zisiej ze " Słowo"
naszpikowane
jest primaaprili-

sowymi żartami i przekłama
niami. Ten , kto je wszystkie
znajdzie, może liczyć na nagrodę. Aby ją zdobyć, trzeba
wyszu kać wszystkie ni prawdziwe informacje i zadzwonić
do naszej redakcji . Na odpowiedzi czekamy w poniedziałek o godz. 11 pod numer m
ulgowej infolinii Q 801-357266 lub 344-48-16. Pierwsze
trzyosoby otrzymają nagrody
- i zapewniamy, że to już
nie jest żart .

Cofamy czas!
W nocy z soboty na niedzielę wracamy
do czasu środkowoeuropejskiego .
Tak zadecydował nasz rząd.

daktora naczelnego - powiedział
rzecznik TVP Janusz Cieliszak.
Na razie nie jest jeszcze przesądzone, kto obej_
mie fotel szefa
TV Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że pod uwagę brana jest kandydatura Jerzego Chrobota, dotychczasowego redaktora naczelnego Radia "Tak". Dyrektorem pnr
gramowym telewizji zostałby...
Maciej Orłoś , znany szerszemu
gronu widzów z "Thleex:pressu". To

Udało nam się dowiedzieć, że dwa razy dziennie na ekranie
śledzić będziemy losy bohaterów " Zamkniętego świata·• -lokalnej
mutacji Big Brothera. będzie też wieJoodcinkowy serial, rozgrywający się

w sferach regionalnej władzy (scenariusz pisze już znany
scenarzysta z Kielc Andrzej Golda).

Od jutra

Policja

można eksmitować

właśnie na tym_programie ma się
wzorować półgodzinna "Kronika
świętokrzyska" .
O tym, że zapadły już kluczo-

we dla regionalnej telewizji decyzje, wie już wojewoda Wojciech
Lubawski. Obiecuje, że będzie zachęcał do współpracy pochodzą
cych z regionu ludzi telewizji, m.in.
pochodzącą ze Starachowic Krystynę Jandę oraz kielczan: Bożenę
Walter i Wiesława Golasa.
-Mamy techniczne możliwo
ści, by z programem docierać do
najdałszych zakątków regionu
świętokrzyskiego . Startujeci e
l lipca. Trzymamy za was kciuki
- mówi rzecznik J. Cieliszak.
ZBIGNIEW OLEJARCZYK.

"na bruk"

Koniec okresu ochronnego
Jutro kończy się trwający od listopada
okres ochrOnf1Y dla os6b, wobec
kt6rych sąd orzekł eksmisję zajmowanego mieszkania.
, Problem dotyczy setek rodzin
w Swiętokrzyskiem. ajwięcej ludzi zagrożonych utratą dachu
nad głową jest, oczywiście, w Kieł-

Tydzień temu , ze względu
na integrację Folski z krajami Unii
Europejskiej, w których obowią
zuje zmiana czasu, przesunęliśmy
wskazówki zegarów z godziny 2.00
na 3.00 . Teraz przesuniemy je
z powrotem z 3.00 na 2.00.
- Mieszkańcy naszego kraju
protestowali przeciwko zmianie
czasu. Ludzie czuli się zmęczeni
wcześniejszym o godzinę wstawaniem, w pracy nie mogli ię skoncentrować. Argumentowali , że skoro Folska nie jest jeszcze człon
kiem Unii Europejskiej, nie musi
się dosto owywać do wszystkich
tamtejszych rozwiązań . W tej sprawie otrzymaliśmy kilkaset petycji
od różnych środowisk . Dlatego
zwrócilismy się do rządu polskiego
o powrót do starego czasu, a rząd
wydał odpowiednie rozporządze
nie - mówi po eł Jerzy Jaskiemia
przewodniczący Podkomisji Praw
Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
(e)

cach. Tu zapowiada ię rekordowa
-w stosunku do lat ubiegłych -liczba eksmisji. Miejski Zarząd Budynków kierował już do sądów
około 50 spraw tego typu, przygotowuje kolejne . Od stycznia
do końca lutego, kieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej wypowiedziało umowy najmu lokalu aż 131 osobom. (ber)

Według prawa eksmitowanie bez zapewnienia mieszkania zastępczego je t niedopuszczalne od l li topa da
do 31 marca. ., a bruk ' nie
można też eksmitować kobiet
w ciąży, małoletnich i niepeł
no prawnych, ubezwłasnowol
nionych oraz ich opiekunów.

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

Chcemy
marketów!
Wtakim Radomiu wybudowano jużsześt
hipermarket6w, a u nas jeden, denerwowali się radni na sesji Rady Miasta.
Zarząd Miasta zobowiązali
do rozbudowania ieci hipermarketów.
Czytaj na stronie 9

sos

Rodzice protestują przeciwko likwidacji klas

Uratować

dla miasta

IVa

OSTROWIEC. Komitet Obrony
Ostrowca Świętokrzyskiego
utworzyli wczoraj radni.

KIELCE. Wne w Szkole Podstawowej
nr 18. Od 1. wneśnia trzy klasy mają
pnestać istnieć. Dzieci płaczą,
rodzice protestują. Wmieście ma być
łączonych ponad 20 klas.

Wschód słońca 6.16
Imieniny: Balbiny, Kornelii
Zachmurzenie: umiarkowane
Sytuacja baryczna: Polska południowa jest w obszarze płytkiej zatoki niżowej , w strefie frontu atmosferycznego. Do kraju napływa dość
ciepłe powietrze polarnomorskie.
Prognoza pogody: na wschodzie województwa dość pogodnie i
bez opadów. W części zachodniej sła
be, krótkotrwałe opady deszczu. Temperatura maks. w dzień wyniesie od 9
st. C. w strefie opadów, do 11 st. C. w
rejonach przejaśnień i rozpogodzeń.
W nocy dość pogodniej na ogół bez
opadów. Temperatura min. nocą od l
do 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Sytuacja biometeorologicz-

na : niekorzystna, powodować będzie
u meteoropatów nasilenie objawów
zmęczenia, spadek koncentracji uwagi oraz wydłużenie czasu reakcji.

GRY LICZBOWE
Czwartek: Mulli Lotek

2,3,4,6,27,32,34,40,43,48,57,
58,59,62,64,66,69, 74, 75,77
Numerek

29 (6, 13, 20, 25)

'JYdzień temu rodzice dzieci
z Ve, IVa i Ille w "18" dowiedzieli
się , że klasy te zostaną połączone
z innymi. Rodzice uczniów z pią
tej klasy zdjęli z okien firanki i
zażądali , aby dyrekcja zwróciła im
pieniądze za farbę, którą zużyli na
pomalowanie klasy. Kilka dni póź
niej rodzice dzieci z klasy czwartej zagrozili, że zabiorą swoje pociechy ze szkoły, jeżeli decyzja o
likwidacji nie zostanie wstrzymana. -Moja córka jest dyslektykiem.
Zżyła się ze swoją klasą i wie, że
koledzy nie będą wyśmiewać się z
niej. Teraz ma trafić w nieznane
środowisko . Dla niej to będzie
szok - rozpacza jedna z matek. Inni
nie mogą zrozumieć dlaczego dyrektor likwiduje klasę, która osią
ga najlepsze wyniki w nauce. Naszym dzieciom dzieje się
krzywda. Dyrektor powinien chronić to, co w szkole najlepsze. Boimy się, że nasze dzieci po tej zmianie przestaną osiągać tak dobre
wyniki w nauce - mówią rodzice.
Uważają, że takie zmiany powinno się wprowadzać od pierwszych
klas. Klasy wyższe należałoby doprowadzić do gimnazjum w nienaruszonym składzie. - Nie pozwolimyprzeprowadzać eksperymentów na naszych dzieciach - zapowiadają.

Artur Staniszewski, dyrektor
twierdzi, że jest zmuszony
do zredukowania liczby klas w
szkoły

Piątelc MułU Lotek

1,4, 8, 11, 19,35,38,40, 43,44,

Wczwartek rodzice dzieci z likwidowanych klas spotkali się w szkole
szkole. - Zgodnie z zaleceniem liczyć po 26 uczniów. Na tyle mamy
pieniędzy. A w Kielcach są i takie
Wydziału Oświaty musiałem poklasy, które mają po ośmioro
wziąć decyzję o połączeniu najmniej licznych klas. Zdaję sobie uczniów - mówi Adam Jaskóla, dyrektor Wydziału Oświaty UM.
sprawę z tego, że każda taka decyWponiedziałek rodzice dziezja jest krzywdząca dla dzieci, ale
nie ma innej możliwości - mówi. ci z JVa mają prosić wiceprezyden1\vierdzi, że w kieleckich szkołach ta Kielc, Alojzego Soburę o ocalenie najlepszej klasy.
będzie łączonych ponad 20 klas.
Alojzy Sobura: - Od dyrekto-Na razie nie zostały podpisane arkusze organizacyjne i nie wia- ra zależy, która klasa zostanie podomo, które klasy zostaną połączo łączona. On decyduje też, jakimi
ne. Znam stanowisko rodziców z kryteriami kierować się przy poSP 18, ale nie podjąłem jeszcze dejmowaniu tej decyzji. Dopóki
decyzji w tej sprawie. Mam czas do nie zostały podpisane arkusze or15 maja. Gdybym mial pieniądze, ganizacyjne, decyżja nie jest prato utrzymaJbym wszystkie klasy. womocna. Chętnie porozmawiam
Niestety, łączenie jest konieczne. o tym z rodzicami.
Od l września oddziały powinny
BEATA RYŃ

47, 48, 51 ,64,65,66,72,76,77,80

Celem komitetu est
gracja wszystkich nm!sZI<ancollj
niezależnie od poglądów
tycznych. O inicjatywie
rząd powiadomi prezydenta
premiera, marszałków ·
Senatu, wojewodę
skiego. -Jako radni mamy
ralny obowiązek stanąć na
Ie poszkodowanych grup
dowych i pojechać z ·
Warszawy- powiedział
sesji radny Piotr Leśny.nie będziemy domagać się
kiego i skutecznego nrr>rrr,,m, l
ratowania miasta.
Prezydent miasta Jan
stak bMdzo krytycznie
się d o zarządu
"Stalexportu" jako jej
go udziałowca. - Dla
się jedynie biznes, a nam
wią, że będzie
- nie
wał. - Zamiast uruL<OLl.•v~·'-•
podatki dają nam
we akcje. Z a każdym
związkowców V<U•<UUO"J'ft
zgodzą się na Lvvvu""'
będą to ostatnie redukcje.
szają postój mówiąc, że nie
powiększać zapasów w magazj-

nach, chociaż ta k naprawd1
(an)

żadnych wyrobów nie ma.

Pierwszy
odważny
SKARŻYSKO. Około 50 miejsc
pracy stworzy firma, która jako
pierwsza zainwestuje w Skarży·
skiej Strefie Gospodarczej.

Numerek

34 (1, 6, 13, 18)

ceny z 30.03.2001, godz. 10.50

KUPNO SPRZEDAŻ

DOLAR
USA (100)

403

412,50

FUNT
BRYT. (100)

576

589

181,30

185,50

(10.000) 18.04

18,75

MARKA

NIEM. (100)

UR

WŁOSKI

FRANK
FRAN. (100)

54,1 0

55,80

SZVUNG
AUSTR. (100)

25,08

26,40

8

9,80

KORONA

SŁOW. (100)

Ceny podllje K.antw
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PREZENTUJE:

1 0&,5 FM

JUŻwponiedziałekwRadiuTAK!!!
Między 9.00 a 13.00 "Polowanie

na śniadanie!" .

Wielkie konkurs McDonald's na
antenie Radia TAK, który poprowadzi
Magda Marczewska.
ZADZWOŃ DO NAS: 362-22-00
i 362-23-00 !!!!!
USŁYSzysz

106,5 FM.

2

NAS NA: 98,00 i

Jest to pierwszy·
który zdecydował się
stać z ulg oferowanych
SSG . - Skarżyska firma
Mas" na sześciu """""",."""
ulicy Ekonomii zamierza
dukować półprodukty, z
morządu -wszak teoretycznie radrych wykonywane będą
ny jako osoba zaufania publiczne- wierzchnie drogowe.
go powinien być "jak żona Ceza- zostanie podpisana w
ra" - bez zarzutu.
szych dniach. Określone
- Czy to jest po koleżeńsku? ną w niej preferencje
-pytała Mańa Kundera- Każdemu
we, z jakich skorzysta
może s!ę noga powinąć. To jest czlo- mówi Anna Wiśnios,
wiek. Swiat się nie kończy na ra- nik prasowy Urzędu
dzie. Będziemy żyć dalej.
Przypomnijmy, że
Do rozstrzygnięć nie doszło. inwestujące w strefie mogą
Prawnik wyjaśnił bowiem radnym, czyć na ulgi w podatku od
że sygnatura z sądu i wniosek nie
ruchomości proporcjonalne
wystarczy. Powinien być odpis wy- liczby stworzonych miejsc
roku, projekt uchwały, a całą spra- · cyi
·
wę należało zgłosić siedem dni
Trzy przetargi na
przed sesją.
ści przy ul. Ekonomii,
W kuluarach szumiało, że je- zowane w ubiegłym roku,
den z "kontrowersyjnych." radnych przyniosły rezultatów. (pen)
dostal,w grudniu dwa lata w zawieszeniu i grzywnę.
- Spowodowałem wypadekstwierdził tylko radny S.
- Nigdy nie zostałem skazany
prawomocnym wyrokiem - wyjaśnił radny W
BARBARA RYNKOWSKA KIELCE. Unąd Miasta będzie
pracował w sobotę.

Podaruj krew
• daj życie
innym

Potraktow a("po koleżeńsku" czy pokazać drzwi?

ŚWIĘTOKRlYSKIE. Regionalne

zażądano podczas wczorajszej sesji

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje drugą wojewódzką
ąkcję pobierania krwi "Krew Darem
Zycia 2001 ".

Rady Gminy.

Już od l kwietnia do końca
września bieżącego r~ku, po drogach województwa Swjętokrzy
skiego będzie jeździł specjalny
ambulans, w którym będzie moż
na oddawać krew.. Wśród tych
którzy się na to zdecydują, zostaną rozlosowane cenne nagrody

rzeczowe. To ile w każdej miejscowości zostanie życiodajnego
płynu zebrane, będzie skrupulatnie liczone. Potem najlepsze mia,
sta, miasteczka czy wioski będą
konkurować o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świę
tokrzyskiego Pana Józefa Sczepańczyka.

Uroczyste rozpoczęcie akcji
rozpocznie się już w niedzielę o
godzinie 11. w Suchedniowie.
Współorgapizatorami imprezy są ponadto: Swiętokrzyski Impresariat Artystyczny "PLUS",
Impresariat Artystyczny "KREATOR", Agencja Artystyczna
"ART-POI.!' oraz Urząd Marszalka województwa świętokrzyskie
go.
Patronat medialny nad akcją
sprawuje redakcja "Słowa Ludu" .
(wr)

Radny z wyrokiem .
PIEKOSZÓW. Odejścia dwóch radnych

-Radny S.(padło nazwisko)
ma wyrok sądowy. Chodzi o winę
umyślną. Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura sprawy to ... -mówił radny Jerzy Głuch , jeden z kilku "opozycyjnych" radnych, którzy uznali,
że "skazany" powinien odejść.
Zwracali przy tym uwagę, że wygaśnięcie mandatu w takim przypadku przewiduje prawo. Riposta na
wniosek była zaskakująca. Grupa
koalicyjnych radnych zażądała
odejścia jednego z "opozycjonistów": pana W Stwierdzili, że on
także ma na karku wyrok sądowy.
Sygnatury akt tym razem nie przytoczono.
Nie wszyscy rajcy uznali, że w
tej sytuacji należy jak najszybciej
wyjaśnić kto i za co został ukarany
a potem zadbać o dobre imię sa-

Uwaga,
wspólnicy

Koledze

BOGDANOWI ŻERNIAKOWI
Prezesowi Zanądu Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych woj . świętokrzyskiego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
składają

OJCA
współpracownicy, przyjaciele i działacze ZRKiOR

oraz

Koła Gospodyń

Wiejskich

Jak informują nr<~ .r-nw• u ·
cy urzędu stanie się tak po t
by wspólnicy spółek cywilnY
dokonać mogli indywidualn
rejestracji w terminie wyzn
czonym przez ustawodawcę.
do 31 marca br. Żrobić to
na będzie w Wydziale
kacji, Handlu i Usług Klei~'""
go magistratu (w pok. 232
233) w godz. 8- 14.
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Według

nominacji dla "Syzyfowych prac"

Sd wld

skar Klerykowa
SVllrlOIANCh prac n
nominacji do Polskiej
.,.nrmlv Fi'lm~lweiOrły 2001, będącej
aJ'ooMriecJrnikiem amerykańskich

"Syzyfowe prace" nominow kategoriach: najlepsze
-Marii Wiłun, najlepsza
_. ......... - Jerzego Matuszkiewicza,
__ ,._,__ zy dźwięk dalby stereo

-Janusza Rosoła, najlepsze drugo- mógłby realizację ekranizacji dzieplanowe role - kobiecą Zofii Ku- ła Zeromskiego, władze miasta
cówny oraz męską Franciszka nie wykorzystały szansy na proPieczki. Do nominacji za role głów mocję Kielc, tak jak stało się to
ne proponowano wprawdzie Łu _przy okazji premiery "Przedwiokasza Garlickiego (Andrzej Ra- śnia" . Po premierze film przez trzy
dek) i Alicję Bachledę-Coruś (Bi- , miesiące nie był puszczany w kieruta), ale przepadli oni w konfron- leckich kinach, stało się to dopietacji z takimi gigantami kina, jak ro po interwencji producenta.
Wielka gala Polskich Nagród
np. : Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Jerzy Stuhr, Marek Kondrat, Filmowych Orły 2001 odbędzie
Zbigniew Zapasiewicz, Krystyna się w warszawskim Teatrze Wielkim 23 kwietnia.
Janda, Anna Dymna.
Już same nominacje do OrKRZYSZTOF KROGULEC
łów 2001 są wielkim sukcesem
,}Syzyfowych prac" - a poniekąd
Przedsiębiorcy mają jeszSwięto~yskiego, skąd pochodził
cze szansę zareklamowania się
Stefan Zeromski i gdzie dzieje się
dzięki "Syzyfowym pracom".
akcja powieści.
.
Ich reklamy mogą si,ę znaleźć
A przypomnijmy. Prawie nikt
jeszcze na wideokasetach
z naszego regionu nie chciał poi płytach DVD z filmem. Moż
móc w realizacji filmu . Mimo wiena także wykupić swoje stolokrotnych apeli "Słowa" nie zgło
iska w czasie gali Orłów 2001.
sił się żaden sponsor, który wspo-

l

grupie
ędą silniejsi
nam rozwiązywać
problemy ekonomiczne

. •l~ałl!r.7''~ - uważają sa morządowcy.

'

• •
SŁOWO
DLA CZYTELNIKOW

- - . . /-'','

•

_...,,~~~t:łl pomoże

:

ulgo""a infolinia

mieć plecy
W Kielcach bezrobotni nie
mają szans na znalezienie pracy
bez tak zwanych pleców. Wielu
ludzi pracuje na kilku etatach, bo
załatwili im je znajomi. Inni żyją
w nędzy, w nędzy wychowują swoje dzieci. To niesprawiedliwe.
Czytelnik

Trzeba

Na pomoc związku liczy takwójt Górna Jarosław Królicki .
- Do jednej gminy nie przyjedzie
Reprezentują s'Yoich
minister, ale jeśli zaprosi go całe
stowarzyszenie, to nie będzie mógł
Dobrze, że członkowie kielecodmówić i na wspólnym spotkaniu . kiej Rady Miejskiej zaczęli robić
wysłucha naszych postulatów.
porządki w swoich szeregach.
Poza tym członkowie związku Dzięki temu dopatrzyli się, że jedbędą się często spotykać, wymiena z radnych prowadzi prywatną
niać doświadczenia, pomagać sodziałalność gospodarczą, korzybie w pracy.
stając z majątku gminy. Niezależ
Zadania, jakie postawiło nie od tego, czy prawnicy stwierprzed sobą nowe stowarzyszenie, dzą naruszenie tzw. ustawy antyto m.in . koordynowanie pracy korupcyjnej czy też nie, dla mnie
gmin, powiatów i województwa, jest to naganne, bo rodzi podejrzeokreślanie wspólnego stanowiska
nia o nadużywanie funkcji radnew sprawach publicznych, dbanie go. Nie podoba mi się też, że kono rozwój gospodarczy i społecz~y trolę nad podległym miastu Miejwojewództwa, wspólne praca skim Zakładem Komunikacji
na rzecz ochrony środowiska na- sprawują radni piastujący w tej
turalnego, szkolenie przedstawi- firmie ważne funkcje- wicedyrekcieli samorządów przed wejściem tora i szefa jednego ze związków
do ·unii Europejskiej, prowadze- zawodowych.
nie działalności informacyjnej
Bogdan K. z Kielc (nazwii wydawniczej .
sko do wiadomości redakcji)
Pierwsze Walne Zgromadzenie członków Związku Miast
Na państwa opinie i uwagi
i Gmin Regionu Świętokrzyskie czekamy pod telefonem ulgowej
go odbędzie się 9 kwietnia. (ew)
infolinii lub 344-48-16.
że

Zarząd

Pigwa schodzi
ze sceny
Niespodziewanie dla swych wielbicieli Genowefa
Pigwa z Napierstkowa (w niektórych kręgach znana
też jako Bronisław Opałko) oświadczyła, że porzuca
estradę.

Pani Genowefo, to prawda,
nie będzie pani już występować
na scenie?
-A jużci, prawda.

że

Czy stało się coś poważnego,
że musiała pani podjąć tak dramatyczną decyzję?
-Nic poważnego, redaktorku.
Nie chce mi się wygłupiać i już.
Poza tym nie ma się z czego śmiać .
To co będzie teraz pani robiła?
- Zostałam zaproszona
do domu Big Brothera. Cieszę się,
bo tam jest przynajmniej ciekawie,
wesoło i można odpocząć.
Na długo wybiera się pani
do Sękocina?
- Na pół roku. JY!ko że nie
do Sękocina, a na kieleckie Piaski.

pół

roku

najbliższych?

- Co mam nie wytrzymać. To
beze mnie nie wytrzymają . Mój
stary i chłopaki z Napierstkowa
zapowiedzieli, że będą głosować
w systemie audiotele, żebym opuściła dom BB przed terminem .
Chcą, żebym im robiła laski . Takie
z drewna, bo jestem w tym dobra.

A jeśli nie zbiorą wystarczaliczby głosów?
-To zostanę do końca. Chyba

że sędzia, chciałam powiedzieć:

Wielki Brat, okaże się łaskawy, da
mi nominację i pozwoli wyjść
wcześniej.
Rozmawiał

Jak to - na Piaski?

GRZEGORZ KOZERA

przetarg nieograniczony na:

l) opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej
w Kunowie o długości ok. -2.850 m. b. i przykanalików sanitarnych
-ok. 115 szt.
2) opracowanie projektu na budowę zatoki autobusowej przy drodze
krajowej nr 9 w Nietulislru.
Termin realizacji: zadania nr l -sierpień 2001 r., zadania n,r 2- czerwiec
200 l r.
Szczegółowe warunki zamówienia do odbioru w Ref. TechnicznoInwestycyjnym, pokój nr 30 l, teł. (041) 261-13-63 -Grażyna Ogórek.

Oferty należy składać w terminie do 25 kwietnia br., godz. l O.
Koszt otrzYmania warunków zamówienia- 30,50 zł.
należy składać w terminie do 30 kwietnia 2001 r.., godz. 12 w zamkniętych
z dopiskiem ,.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły" w Urzędzie
Klwowie, pokój nr 5.

Wytrzyma pani
bez

jącej

Miasta i Gminy w Kunowie

ogłasza

- Matko jedyna, redaktorkiero jesteś, a nic nie rozumiesz .
Tam też jest dom Big Brathera
z kamerami . I wyjść nie można.

Wadium w wysokości na zadanie nr l -2.000 zł, na zadanie 2- 1.000 zł.
Otwarcieofertwbudynkuurzctdu,pok.201 wdniu25.N.2001 r., godz. lO.
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Nie palcie
trawy!
Straż Pożarna

apeluje o zaprzestanie
wypalania traw.

Trawy płoną w całym województwie. W czwartek świętokrzy
scy strażacy wyjeżdżali do poża
rów traw 18 razy. Wczoraj do godz.
15 dziesięć razy. Strażacy mówią,
że zdarzają się dni, kiedy takich
interwencji jest kilkadziesiąt.
W samych Kielcach wyjazdów do
płonacych traw było w tym roku
już ponad 70. W większości przypadków ogień zagrażał bezpośred
nio sąsiednim budynkom i lasom .
(mow)

3
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Kraj -S wi a t
Grzegorz Ż. podejrzany o wiele przestępstw

Przeciw eksmisjom

Okradał
Warszawski biznesmen Grzegorz Ż.
został wczoraj aresztowany na trzy
miesiące ..Prokuratura zarzuca mu
popełnienie wielu przestępstw na ·
szkodę sektora bankowego.

Około 100 osób manifestowało wczoraj we
Wrocławiu przeciwko eksmisjom i brutalności policji

Czarna seria na budowach
Dwóch robotników zginęło w
piątek po południu w Andrychowie
(woj. małopolskie) podczas rozbiórki prywatnego domu. Na mężczyzn
runął ważący cztery tony balkon.
Także wczoraj, po godzinnej akcji, strażacy uwolnili robotnika, którego przygniotła część zawalonego
mostu w Pszczyrtie, na trasie łączącej
Katowice z Bielskiem-Białą.

- Policja zatrzymała kolejne dwie osoby związą.ne z działalnością Grzegorza Z.- powiedział wczoraj rzecznik prasowy
tarnobrzeskiej Prokuratury
Okręgowej Edward Podsiadły
dodając, że prokuratura wystą
piła o aresztowanie tych osób.
Odmówił podania nazwisk za:.
trzymanych.
.
Grzegorz Z. , będący głów
nym oskarżonym w aferze
FOZZ, zatrzymany został w śro
dę w Warszawie przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledcze
go. Tego samego dnia przewieziony został do Tarnobrzega, gdzie
w czWartek był przesłuchiwany.

Śledztwo w sprawie

Udusiła się

mordu w Radziłowie

w szpitalu

Instytut Pamięci Na~odowej
wszczął śledztwo ws. mordu Zydów w
Radziłowie, do którego doszło na trzy
dni przed wydarzeniami w pobliskim
Jedwabnem- 7 lipca 1941 r.
- Według wstępnych ustaleń, w
Radziłowie zamordowanych zostało
od 600 do 800 ofiar poprzez spalenie
w stodole, a także przez zastrzelenie po~iedział Witold Kulesza, szef Pionu Sledczego IPN.

Więziona

w mieszkaniu

Policja znalazła w mieszkaniu w
Olsztynie kobietę w stanie skrajnego
wyczerpania, która przez kilka lat nie
wychodziła z domu.

Zabił rodzin
dla pi enię

banki?

- Rozprawa miała spokojny
przebieg, odbyła się w miłej atmosferze. Można nawet powiedzieć, że było elegancko - powiedział sędzia tamobrzeskiego Sądu
Rejonowego, który wydał wczo_raj
postanowienie o tymcząsowym
aresztowaniu Grzegorza Z .
Podsiadły stwierdził, że w
zarzutąch postawionych Grzegorzowi Z. jest mowa tylko o przestępstwach bankowych, nie ma
natomiast nowy o nieprawidłowo
ściach w funkcjonowaniu upadłych Zakładó~ Mięsnych w Nisku, w których Z. był przewodniczącym Rady Nadzorczej.
W ubiegłym roku "Rzeczpospolita" opublikowała !lrtYkuł, w
którym donosiła, że Z. i osoby
_ związane z kontrolowanymi przez
niego firmami wyłudziły od PKO
BP w Stalowej Woli kilkadziesiąt
milionów złotych . Dziennikarze
zwracali uwagę, że człowiek, któ-

ry jest głównym oskarżonym w
aferze FOZZ, bez problemu uzyskuje kredyty w banku państwo
wym. Zabezpieczeniem było P9ręczenie cywilne Grzegorza Z .
i jego żony.
Kontrola stwierdziła, że zabezpieczenie pobierane przez dyrekcję banku było nieadekwatne
do udzielanych kredytów. Jak wykazały ostatnie wyliczenia, nie
spłacono kredytów na ponad
65mlnzł .

Uzyskane kredyty pozwoliły
warszawskiej firmie "Kera Trąd
ding", kontrolowanej przez Z .,
wykupić większościowy pakiet
akcji Zakładów Mięsnych w Nisku. Kilka miesięcy temu sąd ogło
sił upadłość finp.y.
Areszt dla Z. nie stanowi przeszkody w kontynuowaniu procesu w sprawie FOZZ. Oskarżony
może być doprowadzany z aresztu.

Budujemy

(PAP)

pałac

Weronika P.,
hospitalizowana w Szpitalu
Miejskim w Stargardzie Szczeciń
skim, udusiła się w swoim łóżeczku.
- Prawdopodobnie dziewczynka włożyła główkę między
szczeble łóżeczka i udusiła się powiedział podinspektor Adam
Dąbrowskirzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Stargardzie Szczecińskim .
W sprawie śmierci dziecka
miejscowa prokuratura wszczęła
śledztwo.
(PAP)

ETA oslrzega
turystów .
Separatystyczna organizacja Bask'
ETA ostrzega obcokrajowców przed
odwiedzaniem hiszpańskich
ośrodków turystycznych.

Teatr kobiet
- Polski teatr się feminizuje,
dominują młode autorki tekstów
i reżyserki- uważa Kazimierz Kutz.

Drążyli

i wydrążyli

Piątek był

ostatnim dniem budowy gigantycznej inwestycji sowieckiej
z czasów Breżniewa. Po 24 latach wydrążono tunel na trasie magistrali ·bajkalsko-amurskiej, długością ustępujący
jedynie kolei pod kanałem La Manche.

Nazi precz!

Runął

z nieba

Osiemnaście osób zginęło w katastrofie samolaw w rejonie Aspen,
w amerykańskim stanie Kolorado.

Samolot z niewyjaśnionych
przyczyn uderzył w zbocze góry.
Wybuch rozrzucił ciała zabitych
w promieniu ponad stu metrów
od miejsca katastrofy.
(PAP)

Grupa skinheadów stojąca na Ue plakatu z
napisem: "Precz z nazizmem" podczas demonstracji w Dortmundzie 3 marca. Obie
izby niemieckiego parlamentu, Bundestag i
Bundesrat, złożyły wczoraj wniosek do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w
Karlsruhe o delegalizację neonazistowskiej
Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec
(NPO)

Pałac Kultury i Nauki z dnia na dzień przybiera coraz nowocześniejsze ksztaHy

ETA ostrzega turystów,
nie jeździli do hiszpańskich
rortów, a tym samym un ik.n
"groźnych konsekwencji". W k
murukacie ETA zapowiedzian
że celem ataków organizacji st
ną się przede wszystkim "tur)'
styczno-gospodarcze interes.
(PAP
Hiszpanii".

Mieszkańcy i radni Świnoujścia zabloko~ali port szczeciński

Pływający
Sześć statków zostało unierucho-

mionych z pDwodu wczorajszej
blokady toru wodnego Szczecin -Świnoujście.
Mieszkańcy i radni Świnouj- .

ścia protestowali w ten sposób
przeciw ząmknięciu przejścia granicznego Swinoujście - Ahlbeck.
Kilkuset protestujących rotacyjnie pływało promem kursującym bez przerwy od przeprawy

protest

w Karsiborzu do wejścia Kanału
Piastowskiego do Zalewu Szczecińskiego. Prom ustawicznie blokował przejście wszystkim jednostkom na trasie Szczecin - Swinoujście.

Blokada była protestem
przeciwko decyzji szefa MSWiA
o czasowym zamknięciu pieszych i rowerowych przejść graryicznych, w tym także przejścia
Swinoujście - Ahlbeck. Decyzja
ma - zdaniem resortu - zapobiec

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
naszemu koledze

ujścia twierdzą, że zamknię .
przejścia granicznego w tym m~
ście odbiera pracę prawie 3 tysl .

com osób.

(PA

CZESłAWOWI HERTMANOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składa

Dyrekcja i współpracownicy
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach

rozprzestrzenianiu się pryszczy
cy.
Port w Świnoujściu dział
bez zakłóceń, jednak protestuj .
zapowiedzieli, że jeżeli blokada tct>
wodnego nie przyniesie skutki:
zablokują także port oraz te · _
skąd odpływają promy do S_ .
Mieszkańcy i radni · SWin.

Koledze

RYSZARDOWI ŚWITAKOWSKIEMU

3298/kr

Wyrok nie jest nr::~wnmnf'nul
Według sądu, motywem
dwójnej zbrodni miało być rozwi
zanie problemów z żoną i wyłudz
nie 150 tysięcy złotych odszkod
wania z firmy ubezpieczeniowej.
Emerytowany policjant w li
cu 1998 roku zabił swoją żonę
syna. Tuż przed morderstwem
zimierz Sz. ubezpieczył swoich b
skich "od nieszczęśliwych wypa
ków'j w firmie ubezpieczeniow
której sam był przedstawicielem
Po zabiciu żony i syna p
pomocy strzelającego długopi
przewiózł ich ciała na teren st
go poligonu wojskowego na gd ·
skiej Morenie.
Przed sądem tłumaczył, ·
chciał wynająć ludzi, którzy mi
tylko postraszyć małżonkę , a oni ·
zamordowali. Nie przyznawal ·
do zarzutów.
- Proces miał charakter
szlakowy, ale poszlaki i zezna ·
rodziny oskarżonego, opisują
jego stosunki z żoną, układają s·
w logiczną całość i wskazuj ą
winę Kazimierza Sz. - powiedzi '
sędzia Małgorzata Domagała.
Obrońca oskarżonego, któ.
nie przyznaje się do winy, zapowi
dział apelację .
(PAP

16-miesięczna

- To, co mnie by bawiło, to
bardziej dynamiczne rozprawianie się z mężczyznami . One są za
grzeczne w stosunku do mężczyzn
-powiedział znany reżyser, dyrektor IV Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" w Katowicach.
(PAP)

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał
wczoraj na karę dożywotniego
więzienia Kazimierza Sz.,
policjanta, oskarżonego ousuun>~IW
żony i syna.

OJCA
składa

kierownictwo, koleżanki i koledzy z KKSM
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Big Brother
pochodzi
z Kielc!

czoraj po raz 1000 "zagrata" Lista Przebojów Programu _III

•

•

•

1e·w1erzę w zyc1e
ozaradiowe
lll'rdio111a Trójka nadała wczoraj 1000
~!dante Listy Przebojów.

To absolutny
oocJiobrrvm nie może się poa t! walić
stacja radiowa w Polsce.

"Siostro basen, siostro tlen,
dziś wraca Marek N." - taki
- ·"~p'""'"" nadesłała niedawno do
• amoweJ Trójki jedna ze słucha
W ten sposób domagała się

z urlopu Marka Nie-

Pierwszą listę

ł

i listy.
Pamiętam, jak zjmą 1982
jec haliśmy gdzieś na kansłuchaliśmy listy. Humory
świetne , bo nasz utwór
tydzień był na pierwszym

-

- wspomina Grzegorz
Z " Perfectu ". - FaMarku ten pierwszy mow radiu ... Zapala się czer-

_,l,.rlluuudri

przebojów poprowadził 19 Jat temu

wone światełko. Mikrofon otwarty i co było dalej ... ?- pyta prowadzący audycję Tomasz Ziółkow
ski. Cisza. Po chwili: - Tak wła
śnie było - mówi "Niedźwiedź".
- W połowie pierwszej listy sły
szę, jak realizujący audycję mówi
do mnie: - Jak dalej będzie tak
nudno, to ja wychodzę. No i wtedy spadłem z krzesła. Tak narodziła się tradycja robienia w studiu rzeczy, które wcześniej traktowane były, jak brudy i gdyby to
była audycja na żywo, pewnie byłyby wycinane. Dziś czasem specjalnie biegam po korytarzu , by
być zasapanym. Chodzi o to, by
lista była jak najbardziej wiarygodna. Wymyślalem różne rzeczy
po to, by audycja była ciekawa,
by słuchacz nie stał się widzem
i nie zaczął oglądać bułgarskie
go filmu. Przypomnijmy, był początek lat 80. Ogólnie rzecz ujmując - byłem przerażony, mia-

tern sucho w gardle, no i głos miałem troszeczkę wyższy niż obecnie.

l straciłem ząb
Marek Niedźwiecki. Pierwszą
listę poprowadził w miesiąc po swoich 28 urodzinach. Dziś ma lat... 4 7.
Elegancka koszula, marynarka. Gdy
na scenie śpiewa Grzegorz Markowski, "Niedźwiedź" się rozluźnia,
podśpiewuje . Za chwilę dalsza część
wspomnień .. . Posłuchajmy.
- Moja przygoda z radiem zac:z:ęła się od studenckiego Radia
"Zak" w Łodzi. Któregoś dnia
ogłoszono nabór i dałem się nabrać . Na pierwszym spotkaniu, na
pytanie, co mi się nie podoba
w tym radiu, powiedziałem , że muzyka i przez pół roku robiłem herbatę i wynosiłem śmieci. Ale za to
później zostałem sz~fem redakcji
muzycznej Radia "Z ak". To był

Big Brother- człowiek, który podgląda
uczestników nadawanego przez TVN
programu- jest kielczaninem. Wniedzielę odwiedzi swoje rodzinne miasto.

pierwszy i jedyny przypadek w
moim życiu, kiedy byłem czyimś
szefem. O tym, że chcę pracować
w radiu wiedziałem już znacznie
wcześniej. Mieszkając w Szadku,
niewielkiej miejscowości koło
Zduńskiej Woli, wymyśliłem sobie,
że tym co mnie pasjonuje jest wła
śnie radio. Chodziłem do lasu i tam
" robiłem " na żywo swoje pierwsze audycje. Słuchałem Programu
I, bo tylko taki tam docierał.
Do dziś mam zeszyty z zapisanymi
listami przebojów studia "Rytm".
- Nie wierzę w życie pozaradiowe. Nic innego nie umiem robić. Choć listę opuściłem wielokrotnie, wyjeżdżając choćby na
wakacje, tylko raz była puszczona
z puszki ... To był dzień ślubu mojego brata, a ja byłem świadkiem.
Nie mogłem nie pojechać. W innych przypadkach, nawet jak mnie
nie ma listę prowadzą moi koledzy.
Takich moich zastępcqw jest już
chyba ze trzydziestu. Zadna lista
nie jest nagrywana i archiwizowana. Nieraz sobie myślę, że jakby
mi się coś stało, to nie zostanie po
mnie i po liście nic. Dokładnie nic.
- Czy wyobrażam sobie siebie na emeryturze? No pewnie ...
Lata lecą. Kiedyś byłem czarnym
niedźwiedziem, , dziś jestem szarym. Widzę to każdego ranka, gdy
staję przed lustrem.
- Kobiety w moim życiu?
Pierwszą była Jagoda. To było
w szkole podstawowej. Tańczyliśmy
w pierwszej parze w jakimś zespole regionalnym. Tam był także Ję
drek. No i któregoś dnia się pobiliśmy o Jagodę. Straciłem ząb.
GRZEGORZ SAJÓR

Zaledwie kilka osób w Polsce
wie, jak nazywa się autentyczny
Big Brother, który przemawia do
swoich podwładnych zniekształ
conym elektronicznie głosem. My
wiemy, ale nie możemy zdradzić
(musieliśmy podpisać stosowny
dokument) . Wolno nam jedynie
zdradzić, że Big Brother jest znanym kieleckim dziennikarzem,
który do programu trafił, przede
wszystkim dzięki "walorom głoso
wym". P_rzyznał nam, że jest już
nieco zmęczony wielogodzinnymi
dyżurami przy mikrofonie, dlatego poprosił o wolny weekend, by
mógł odwiedzić rodzinę w Kielcach. Szefowie TVN zgodzili się
pod warunkiem, że cały czas bę
dzie miał łączność ze studiem.
Dzisiaj specjalny wóz Wiekiego
Brata, wraz z pokojem zwierzeń
(na przyczepie) zatrzyma się na
kieleckim deptaku, a po południu
przed "Realem" (na tym osiedlu
święt9krzyskim mieszka wspomniany dziennikarz) .
(kk)
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że w związku z nomino• waniem do opuszczenia domu
BB aż trzech osób i remisowym wynikiem głosowania internautów, szefowie TVN zadecydowali, iż dom opuszczą
wyjątkowo dwie osoby. Dla
zachowania ciągłości programu do czerwca, przeprowadzony zostanie dodatkowy
nabór kandydatów do domu
BB - w niedzielę, l kwietnia
na kieleckim deptaku. Chętni
· już dziś mogą składać deklaracje w specjalnym wozie BB.

myśli
Jesteśmy zakręceni
iedźwiedzia"

lote

'

-

Alinę Dragan znają wszyscy słuchacze Listy Przebojów Marka Niedźwieckiego. Od kilkunastu lat nadaje korespondencje z Amsterdamu. Zawsze o 21.30. Przyjaciółki "Niedźwiedzia" nie mogło
zabraknąć na uroczystościach związanych z 1000 wydaniem.

Lista jest jednym z moich
dzieci. Wcześniej
łem że jak dociągnę
pzęćse!tki to będzie. góra. Teraz
ponad 760 i nie myślę o tym,
zakończyć. To nie jest przemoja lista. To lista słuchaczy
u, będzie więc trwała
jak będzie chciał ją
nasz dyrektor i jak długo ja
sprawdzać. Poza tym pro'"u•~enre listy daje mi "kopa ". To
chyba słychać, że ja nie
z musu, ale świetnie się
(1996 r.)
jadę samochodem, zasię na pasach i nagle sły
"]ak j~dziesz baranie". A pom. drugl glos: " Ty, przecież
Nzedtwiecki".
(1987)
Blondynka to typ kobiety,
którą chętnie popatrzę i z któmogę porozmawiać jeśli się da,
z M~donną miałem wspaniaUJywzad. Ale żeby się wiązać
~le ży~e?.. Skąd! A z bruneto... n.lewżem...
(1997)
~wzę się w radiowy teatr:
szę spóźniam, krzątam się po

Słuchając głosu Aliny Dragan, wiele osób zastanawia się, jak

studiu, krzyczę do mikrofonu z
daleka. Kiedyś Marek
Dalbach ,
pierwszy realizator listy postanowił, że listę
poprowadzę

z kawiarni
" Ptyś". Udawaliśmy oczywiście,

a
ludzie szukali tej kawiarni po całej Warszawie. Marek wymyślał
mnóstwo rzeczy np. wpuszczał
mnie na antenę, gdy gryzłem jabł
ko, jadłem cukierki, wcinałem
sernik czy piernik. Kiedyś to było
nie do pomyślenia.
(1998)
Radio to jest taka telewizja,
ale trochę lepsza, bo każdy1noże
sobie wyobrazić wszystko, jak
chce. Możesz kupić sto płyt kompaktowych i m ieć w domu tysiąc
kaset, ale włączasz radio, bo nie
wiesz, co będzie następne. Nie potrafisz tego przewidzieć - to jest
magia. '
(1998)

też może wyglądać korespondentka z Amsterdamu ...
- Fazostawiam to wyobraźni
każdego ze słuchaczy. Jeden z
nich napisał kiedyś , że na pewno
mam włosy, jak jedna z piosenkarek na j akimś teledysku i to go
podnieca. Różne są te wyobraże
nia, ale ja niechętnie się pokazuję. Niech pracuje wyobraźnia.
Sama często się rozczarowywałam, gdy słyszałam najpierw czyjś
głos, a później poznawałam jego
"właściciela". ·

Ale Marka Niedźwieckiego
najpierw pani widziała?
- O tak. Poznaliśmy się, gdy
pracowałam w Radiu Łódź, a on
przyszedł na staż. Był studentem.
Od zawsze by.ł dobrze wychowanym chłopcem . Otwierał przed
kobietami drzwi, całował w rękę:
podawał płaszcz. Jym też mnie
ujął, bo to oznaka szacunku. On
taki był i taki jest. A że kocha radio i radiem mnie zaraził, dlatego
wciąż utrzymujemy kontakt. Pew-

pani

kiedyś

li-

-Raz ...

I co?
- Fatalnie. Nie można wejść z
ulicy i usiąść za mikrofonem. Pod
koniec programu się dokręciłam,
Te korespondencje z Amster- ale pierwsza godzina była koszdamu często przypominają luźne marna. To niesamowite uczucie pogawędki ...
usiąść przed mikrofonem ze świa- Słuchacza nie zawsze inte- - domością, że słucha cię kilka miresuje, jaka piosenka jest na pierw- lionów ludzi.
szym miejscu na liście przebojów
Co pani robi na co dzień w
w Holandii. To jest tylko pretekst
do rozmowy. Długo myślałam, że Amsterdamie?
tych korespondencji nikt nie słu
- Mam firmę, która zajmuje
cha. Dopiero z Internetu dowie- się radiem. Robimy analizy ryndziałam się, że jest inaczej.
ków radiowych ... Poza tym zało
żyłam pismo dla radiowców wydaKim jest dla pani Marek Nie- wane przez Internet. Właściwie
dźwiecki?
robię to, co jest moim hobby i dla- Jest przyjacielem. Przyjaź tego świetnie się przy tym bawię .. .
nimy się i uważam, że jest to najpiękniejsze, co się mogło zdarzyć
To pani też należy - tak jak
w moim życiu. Przyjaźń przez tyle "Niedźwiedź" - do osób, które nie
· lat. Jest tó jedyna osoba, z którą wyobrażają sobie życia pozaradiood dwudziestu kilku lat utrzymuję wego?
kontakt.
- Dla Marka życie bez radia
naprawdę byłoby tragedią, dla
Nie nudzi się wam?
mnie nie ... Nie jestem zwierzęciem
- Nie. O nie! Jesteśmy oboje radiowym. Mam inne rzeczy, któzakręceni na punkcie tych samych
re mi sprawiają przyjemność.
tzeczy. Na punkcie muzyki i raQia.
PS. Alina Dragan jest blonSwietnie się uzupełniamy.
dynką. Atrakcyjną blondynką.

nie, gdyby Marka nie było w "Trójce", mnie też by nie było ...
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Prowadziła

stę?

5

Dobre
Adwokat Radzi

Gospodarstwo
rolne w spadku

To warto

~~~~~~radzi Władysław Grabka
-Jak powstały prywatno-pań
stwowe imperia Władysława Jamrożego i Grzegorza Wieczerzaka?
o<
To retoryczne pytanie zadaje,
g. udzielając zarazem szczegółowej
~ odpowiedzi, najnowszy numer tyo godni.Ka
·

Na pytanie czytelnika odpowiada aplikant adwokacki Maksymilian Szydłowski.

22 Jutego 2001 roku zginął kc jednoznacznie określał, jakie
w wypadku samochodowym mój przymioty winni posiadać spadkoojciec. Uprawnionymi do spadku biercy w dacie otwarcia spadku,
po nim jestem ja i dwóch braci. Kil- aby mogli nabyć w drodze spadkokanaście dni po śmierci ojca rozbrania wchodzące w skład spadku
gorzał między nami spór, kto obejgospodarstwo rolne. Z treści pytamie spadek, czyli gospodarstwo nia wynika, iż czytelnik nie miał
rolne, które do niego należało. odpowiednich kwalifikacji okreBracia twierdzą, że ja nie mam żad ślonych wyżej powołanym przepinego prawa do gospodarstwa, bo sem i zapewne z tej przyczyny roprowadzili je oni wraz z ojcem. Je- dzeństwo twierdzi, iż nie ma on
stem lekarzem, od kilkunastu lat żadnych uprawnień do dziedziczemieszkam w mieście i faktycznie nia spadkowego gospodarstwa.
nigdy nie pracowałem w gospodarJednakże bracia czytelnika
stwie ojca. Czy rzeczywiście nie nie mają racji, bowiem 14 lutego
mam żadnego praw}! do gospodar- 200 l r. zostało ogłoszone w Dzienstwa rolnego?
niku Ustaw orzeczenie Trybunału
Na podstawie podanych oko- Konstytucyjnego, według którego
liczności śmierci ojca czytelnika
dotychczas obowiązujące przepimożna założyć, iż nie pozostawił
sy odnoszące się do dziedziczenia
on testamentu . Zatem w gręwcho gospodarstw rolnych są niezgoddzi 'nabycie spadku po ojcu na ne z Konstytucją ora.?: z art. l propodstawie przepisów zawartych w tokołu nr l do Europejskiej Konkodeksie cywilnym.
wencji Praw Człowieka i PodstaDla rozstrzygnięcia proble- wowych Wolności . Tracą więc moc
mu, kto ze spadkobierców będzie obowiązujące dotychczas przepiuprawniony do dziedziczenia go- sy, dotyczące dziedziczenia gospospodarstwa rolnego, najistotniej- darstw rolnych.
szą informacją jest data śmierci
Z uwagi na to, iż ojciec czyojca, która jest równocześnie datą telnika zmarł 8 dni po ogłoszeniu
otwarcia spadku. Tragicznywypa- orzeczenia, brak kwalifikacji czydek miał miejsce 22lutego 200lr. telnika do dzieclziczenia gospodarKodeks cywilny regulował stwa nie ma już znaczenia, a zatem
dziedziczenie gospodarstwa rolne- jest on spadkobiercą gospodarstwa
go w szczególny sposób. Art. l 059 rolnego.

1. Z życia PZF

2. Ciekawostki

W kołach Folskiego Związku
Filatelistów trwają zebrania sprawozdę.wczo-wyborcze i... nie ustaje dyskusja o kryzysie i obumieraniu polskiej filatelistyki . Ton takiej
dyskusji nadają przede wszystkim
ci filateliści, którzy koncentrują się
na wybiórczym kolekcjonowaniu
i kupowaniu walorów polskich
o najmniejszych nakładach . w tym
przede wszystkim nie stemplowanych bloków i arkusików. Pozostałe znaczki ich w zasadzie nie interesują, bo filatelistykę traktują merkantylnie. Na zebraniach nie mówi
się prawie wcale o młodzieży. 'JYmczasem młodzież nie posiadająca
pieniędzy na kupno u filatelistów
handlarzy oferowanych po niebotycznych, spekulacyjnych cenach
walorów, stygnie w swych zapałach,
stroni od aktywnego udziału w ży
ciu filatelistycznym . Czy można
temu przeciwdziałać? Tak, ale trzeba o tym mówić w kolach dorosłych, opracowywać takie formy
działalności, aby młodzież zachę
cić do prawdziwej filatelistyki .

Chiński Nowy Rok według
kalendarza księżycowego przypadł
w tym roku 24 stycznia i jest Rokiem Węża. Poza pocztą tego kraju, fakt ten upamiętniają rokrocznie także niektóre kraje okolicznościowymi emisjami znaczków pocztowych. I tak np. czyni to Wyspa
Bożego Narodzenia i inne. Dla
poczty Australii emisja tego rodzaju znaczków jest już tradycją. Tak
też stało się w tym roku. Wyspa ta,
znajdująca się na Oceanie Indyjskim, politycznie należąca do Australii, zamieszkana jest przez ~200
mieszkańców, w tym przez około
2000 Chińczyków. Znaczki tej wyspy mają również, moc obiegową w
całej Australii.

6

3.

przeczytać

Nowości

Chiński Rok Węża up~ięt
niła również w rQku bieżącym

Poczta Irlandii. Znaczek ten ukazał się w serii z żabą i żółwiem.

Oto reprodukcja.

Kas

wprost
A kariery te są zadziwiające!
Niewiele ponad czterdzieści lat liczący Jamroży i o dziesięć lat młod
szy Wieczerzak - lekarze z wykształcenia, zrobili na politycznofinansowych, nierzadko mocno
podejrzanych, interesach liczone
w dziesiątki milionów złotych majątki. W artykule tygodnika

wyniku czego w kasie państwa zabraknie kilkunastu miliardów zło 
tych. W wojnie z "baronami" po-:.
legli dwaj ministrowie skarbu Emil
Wąsacz i Andrzej Chronowski (... )

kręci psem
"Baronowie" mieli decydują
cy głos w kwestii nominacji Andrzeja Chronowskiego - ich, jak
sami przyznają - przyjaciela, na
stanowisko ministra skarbu. Chronowski· stoczył potem prawdziwą
bitwę o utrzymanie przez W!eczerzaka funkcji prezesa PZU Zycie.
Po drodze zakwestionowano umo-

Jak ogon

"Frakcja baronów"
Zygmunt Berdych9wski, bli
ski znajomy tandemu, przewod ·
czący sejmowej podkomisji ds
ubezpieczeń twierdzi, że "Pols
nie rządzą baronowie, tylko par!
ment i rząd".( ...) Nasz informat
twierelzi, że "frakcja baronów" ·
czy w AWS około trzydziestu p
słów. To Berdychowski namó
Wieczerzaka, żeby zapisał si ę d
SKL, gdzie wkrótce został wic
przewodniczącym małopolski

organizacji ( ... ).
Władysław Jammży rozp
czynał karierę w Folanicy jako l

wę prywatyzacyjną największej

karz w zespole uzdrowisk. Ta
polskiej firmy ubezpieczeniowej . poznał Romana Fulneczka, wów
Gdy ,,Eureko" interweniowało w czas dyrektora okręgowego PZU
Komisji Europejskiej premier wy- Dzięki niemu trafił w 1994 r. d
dał ministrowi Chronowskiemu - . centrali firmy. Po roku. pełnił ju·
co ten sam przyznał - polecenie obowiązki szefa PZU Zycie. Jako
"Baronowie"
dogadania się z inwestorem stra- prezes firmy nie zapomniał o·mieczytamy m.in. "43-letni Jam- tegicznym. Portugalczycy postawili ście, w którym rozpoczął pracę
roży i 34-letni Wieczerzak nazywarune~ : Wieczerzak musi odejść
Był pomysłodawcą utworzeni
wani w klubach AWS i SLD "ba- z PZU Zycie. Nie odszedł, ze sta- . ośrodka leczenia kamicy nerk
ronami" mieli do niedawna ogrom- nowiskiem pożegnał się Andrzej wej, rozpoczął budowę domu
ny wpływ na działalność spółek Chronowski.
mieszkalnego, p9mógł wyremo
tować hotel. Za zasługi dla mias
Jaką
siłę przeprzyznano mu tytuł honoroweg
konywa- obywatela. W Polanicy wykupu
nia musi cztery działki , które jak sam szamieć precuje, warte są około miliona zlozes Wie- tych.
czerzak,
Wieczerzak również jest Ie·
· skoro karzem z wykształcenia . Pierw·
członko
szym jego ważnym stanowiskiem
wie Rady była posada doradcy Dawida BoNadzor- gatina, prezesa Pierwszego Ban·
c;zej PZU ku Komercyjnego w Lubl inie
Zyciezło
W 1988 r. został prezesem PZU
żyli nieZycie. Jest właścicielem dwti sta
dawnore- nin, 300 koni i nieruchom ości
zygnację z
W 1997 r. kupił za 140 tys. rl
funkcji,
działkę w Lublinie, którą dwa
Władysław Jamroży - Moje działania okazały się niezgodne z oczekiw związ lata później sprzedał supermar
waniami polityków
ku z czym ketowi za pół miliona dolarów
radaprze- Od Agencji Własności Rolnej
stała istSkarbu Państwa wydzierżaw·
nieć i nie
400-hektarowe gospodars tw
mogłaod
pod Poznaniem. W 1999 r. nabj
wołać
Stadninę Koni Pękity koło Ostr '
prezesa? dy (budynki i 50 koni warte jest
Co wię 2,3 młn zł) oraz stadninę w Jarocej,przed- szówce koło Legnicy. Na przetar
stawiciel gu kupił też na warszawski
Minister- Mokotowie kamienicę - za moc
stwaSkar- no zdewastowany dom zapłac·
bu Pań  milion złotych.
stwa, DaCzym "baronowie" będą si
riuszDut- zajmować w przyszłości? Grzekiewicz, gorz Wieczerzak nie zdradza sw
zrezygno- , ich planów. Władysław Jamroi
Grzegorz Wieczerzak- Chciałbym mieć chQciaż pięć procenttych wałnawet być może będzie kandyd ow
z pracy w wyborach do parlamentu. Kr .
wpływów, które mi się przypisuje
w resor- różne opinie, z której partii. N1
skarbu państwa i obsadę kluczo- cie, aby nie wykonać niekorzyst- wyklucza się nawet SLD.
wych stanowisk.
nych dla Wieczerzaka poleceń miJamrożego udało się kilka dni
nister Kameli-S owińskiej. (...)
· "Wprost", l.IY.2001
temu odwołać ze stanowiska szefa
Totałiżatora Sportowego, Wieczerzaka minister skarbu próbuje
usunąć z fotela prezesa od kilku
miesięcy. Nawet jednak pozbawieMIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH
ni oparcia w spółkach skarbu pań
stwa zapewne zachowają więk
szość wpływów. Zdążyli bowiem
zbudować prywatne imperia, Jamna wykonanie remontu odwodnienia Węzła Skrzetle w rejonie
roży i Wieczerzak oraz ludzie
wiaduktu w uL Łódzkiej w Kielcach.
z nimi związani zasiadają w radach
....
nadzorczych spółek zależnych,
l. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu od.wodnienia Węzła
które będą współdecydować o low rejonie wiaduktu w ul. Łódzldej w Kielcach.
2. Tennin realizacji zamówienia: do 30. V.200J r.
sie sporej części sektora publicz3. W przetargu mogq wziąć udział Oferenci spełniający warunki ustawy o zamówieniach
nego i jego prywatyzacji.
publicznych oraz wymagania określane w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
. "Baronowie" w 9użym stopniewykluczeninapodstawieart. 19iart. 22ust. 7.
niu przyczynili się do odwołania
4. ? ostępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
poprzedniego ministra skarbu,
5. Informacje dotyczące skladonia ofert oraz Warunki Uczestnictwa w Przetargu
rozstrzygali o losie wielkich ban20 zł) można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w
ków, blokowali fuzje. To oni poul. Prendowskiej 7. pole. 2, te/. 362-15-69, 70. wew. 102, w godz. 7.30- 14
za zaliczeniem pocztowym.
dejmowali strategiczne decyzje
6. Oferty pisemne należy skladać w zalalcowanych kopertach w sekretoriacie Mu.•I.<Irllex••
dotyczące publicznego majątku .
Zarzątlu Dróg w terminie do 19.IV.2001 r., do godz. 9.30.
Wciąż mają wpływ na wielu po7. Otwarcie leopert z ofertami nasf4pi w dniu przetargu, tj. 19.IV.2001 r., 0 godz.
słÓF/. Potrafili zablokować istotne
w sali lconferencyjnej MZD. pole. nr J.
rozstrzygnięcia prywatyzacyjne, w

·----.__
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ętokrzyska

policja na tropie

przestępców,

czyli. ..

a co koniowi dowód
kolegą został wezwany do
"zakłócenia ciszy nocnej". Inter-

wraz z
.,,c,a·nro.m nieraz pnychodziło
,.,~n~~,enll~W<IC wsytuacjach okraszasporą dawką humoru. Okilku z
opowiedzieli nam pracownicy
prasowego.

weniowali lokatorzy jednego z bloków, w którym urządzono wyjąt
kowo głośną imprezę.
Rzeczywiście , już kilkanaściemetrów od wskazanego mieszkania
prasy jest . Grądzka
było słychać goOlga Grądzka-Nowakowska, rące, latyno prasowy komendanta miej- skie rytmy.
policji w Kielcach, została · Policjanci
zatrzymana do rutyno- d ość
. drogowej. Z anim dlu•llWIOnam
zajrzał w dokupani Olgi, zapytał ją
pierw o miejsce pracy.
- Pracuję w policji - odłt:ULła.Ia ubrana "po cypani Olga.
- A gdzie? - dopytywał
funkcjonariusz "drogów-

się dość dziwny widok - w pokoju tańczyły cztery bardzo wysokie, o obfitych kształtach kobiety. Wysłuchały pouczenia o obowiązującej ciszy nocnej , obiecały nie nastawiać głośno magneto-

. lerwiem
Bo.an

- To była niezapomniana interweneja - do dziś wzdycha pan
Krzysztof.

Koń z dowodem

dzieże zwierząt.
- Którejś nocy wyjechaliśmy na akcję - wspomina rzecznik. - To było w czasie, gdy na
kieleckich wsiach rozpanoszyła
się plaga kradzieży bydła. Na-

gle o trzeciej w nocy zauważy
liśmy na wiejskiej drodze samochód ciężarowy z numerami spoza naszego województwa. W samochodzie
przewożony był koń. Od
."~,k~:=:::.--""'?7;;;--:-: .......__.._ razu pomyśleliśmy, że sa~
mochód należy do koniot~
kradów. Zatrzymaliśmy

·

:-

Knysztof Kozieł z biura praKWP w Kielcach pracował
w służbach patrolowych i

kieruje ruchem

Elżbieta Różańska-Komo

;za.

go musieli pukać do drzwi. W
końcu muzyka ucichła. Drzwi
otworzyła bardzo wysoka i wyjątkowo korpulentna kobieta.
Chętnie wpuściła policjantów do
mieszkania. Wtedy oczom zdurnionych funkcjonariuszy ukazał

ulłomik"

rawicz, rzecznik świętokrzy
skiej policji, z łezką w oku wspomina czasy swoje pracy w Wydziale Kryminalnym. Pani Ela
miała pod swoją opieką kradzieże dzieł sztuki oraz kra-

lf.
·.rv1
j
lfc14UJ,c_~',

zlo-

da

fonu . Na zakończenie rozmowy
jedna z kobiet podeszła blisko
pana Krzysztofa, a ponieważ nosiła bardzo silne okulary, źle wymierzyła sobie odległości i niechcący brzuchem wypchała go za
drzwi.

'

kierowcę. Wiedziałam ,

że do przewożenia bydła
i koni potrzebne jest świadectwo pochodzenia zwierzęcia
wystawione przez weterynarza .
Zapytałam więc kierowcę, czy ma
świadectwo na konia . A on do
mnie: ,,A na co koniowi dowód,
jak ja mam swój ze zdjęciem".
·
(MAG)

.?o .. tK.

omendani leci
Policja na
o Scotland Yardu

Policyjni specjaliści zbudowali nowoczesnego robota.
,, Złomik" - bo tak się nazywa
urządzenie - wyglądem przypomina człowieka i jest sterowany drogą satelitarną. Już
niedługo .,Złomik'' zastąpi

policjantów z "drogówki" będzie wystawiał mandaty.
1Wórcy "Złornika" gwarantują, że jest nieprzekupny, nieczuły na wdzięki kobiet, pieniędze i słodycze. W sytuacjach awaryjnych robot może
kierować ruchem drogowym.

Policja przejęła
władzę w Kielcach

wesoło

1 kwietnia -jedyna okazja, żeby z czystym s71mieniem przytoczyć
w "Temidzie" najlepsze dowcipy o policjantach. Zyczymy miłej lektury i dobrej zabawy.
Adolf Dymsza-zapalony węd
karz - otrzymał kiedyś w prezencie
wędkę spinningową

od Mieczysła

wa Moczara, ówczesnego ministra
spraw wewnętrznych. Fodczas następnego spotkania Moczar zapytał
Dymszę, czy ryby biorą na jego prezent. Na to Dymsza: -Nie, boją się.

Siadają wokół stołu, jeden
puka w puszkę i mówi:
- FoliejaJ Otwierać. Jesteście
otoczeni!

•••

•••

- Dlaczego policjanci nie jedzą ogórków konserwowych?
· - Bo im się głowy w słoikąch
nie mieszczą!

Przychodzi policjant do psy,
chiatry:
- Fanie doktorze, moja żona
zwariowała, trzyma w domu 12
kotów, smród nie do wytrzymania!
Doktor:
- Może na początek otworzyć
okna?
- O nie, nie, bo mi gołębie

Przychodzi policjant do księ
gami i pyta:
- Czy ma pani coś Hemingwaya?
-Mam - odpowiada sprzedawczyni-"Starego człowieka i morze".
- To ja poproszę "Morze".

.. .
•

wylecą!

•••

Słyszeliśmy, że Tadeusz Ciekomendant świętokrzyskiej
dostał propozycję pracy w
Yardzie?
Skąd gazeta ma takie infor-

W jakim celu komendant
udaje się do Anglii?
- Na zaproszenie tamtejszej
policji. Będzie poznawał nowe
metody prewencji kryminalnej.
Ale udało nam się też dowiedzieć, że z lotniska Heathrow odbierze komendanta agent Scotland
Yardu.
- Widzę, że dotarliście do informacji ściśle tajnych. Nie będę
ich komentowała. Proszę również
nie wyciągać wniosków na podstawie mojego stroju.

MARTYNA

Rozmawiała
GŁĘBOCKA

Folicjarrt rozkłada metr krawiecki na jezdni. Kolega pyta, co
robi:
- Niektórzy przyjeżdżają do
pracy metrem, ale jak, do cholery,
to robią?

•••

Foliejan t zamknął się w -komórce i przez kilka dni rozbierał
swój nowo kupiony samochód na
części,

ŻOna pyta:

- Fo co to robisz?
- Foprzedni właściciel powiedział mi, że włożył w niego 5
milionów!

•••
Jak trzech policjantów otwiera

konserwę?

•••

Do Unii marsz

Przychodzi policjant do księ
gami i pyta:
- Czy jest "Fan Tadeusz "?
Sprzedawczyni wola na zaplecze:
- Fanie Tadziu, przyszli po
pana!

•••
Folicjant do bibliotekarki:
- No, niech mi pani da parę
książek. Szef mi każe poczytać.
Bibliotekarka: - No to panu
znajdę coś lżejszego ...
Folicjant: - Eee, niekoniecznie, wozem jestem.

•••

PrZychodzi policjant do skle- ·
pu i pyta:
- Czy są karty do gry?
-Są .

- To poproszę ósemkę.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Jak dowiedzieliśmy się
przed zamknięciem
sobotniego wydania " Słowa
Ludu", kieleckie władze samorządowe przekazały klucze
do miasta policjantom. Na
zdjęciu udało się nam uwiecznić chwilę, kiedy WiceprezydentAlojzy Sobura w sali konferencyjnej UM przekazał
władzę Tadeuszowi Winiarskiemu, komendantowi miejskiemu policji w Kielcach oraz
Edwardowi Salwie, zastępcy
komendanta miejskiego.
chwilę

Zgodnie z zaleceniami
KGP podinspektor Andrzej
Broda, komendant po'.Yiatowy
policji w Ostrowcu Swięto
krzyskim i jego zastępca, nadkomisarz Andrzej Gablewski
już "przymierzają się'' do Unii
Europejskiej . Na razie mierzą
policyjne czapki
Opr. (MAG)
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Po co w
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Panowie

mi eści e śwj etlica

Klubowi Wspierająco-Integrującemu
"Pius", przy ulicy Wesołej
w Kielcach, grozi likwidacja.

Głosowanie w 11

LO im. C.K. Norwida przebiegało sprawnie
sce zajął Dariusz Kwiatkowski,
Wwyborach na najmilszego belfra
nauczyciel historii i wiedzy o spow III LO im. C.K. Norwida zdecydołeczeństwie, który zgromadził
wanie zwyciężyli mężczyźni.
46 głosów. W wyborach wzięło
udział ok. 500 uczniów. O tytuł
Uczniowie Norwida zdecy- najsympatyczniejszego belfra rydowali, że trzy pierwsze miejsca walizowało 12 nauczycieli.
w głosowaniu przypadną panom.
Od poniedziałku w "Słowie
Zwyciężył Jarosław Bukowski,
Ludu" będziemy drukować puzzle.
który uczy geografii. Zgromadził Jeśli skompletujecie Państwo pięć
136 głosów. Na drugim miejscu części , otrzymacie zdjęcie
znalazł się historyk Andrzej Zdeb
uczniów III LO.
z wynikiem 123 głosy. Trzecie miej(mow)

Od

Dziś prezentujemy ostatni fragment zdjęcia uczniów
poniedziałku - zbiorowy portret Ill LO im. C:K. Norwida.

II LO.

Jego pracownicy nie ~os~ali wynagrodzenia od trzech IDlesięcy. W
Urzędzie Miasta zapomniano rozpatrzyć wniosek o dofinansowanie.
Do klubu przychodzą dzieci z róż
nych .dzielnic. Głównie te, kt~re
potrzebują opieki i <;iepła rodzmnego. Codziennie jest tu około 60
osób. Korzystają, m.in., z siłowni,
stołu do tenisa, pracowni plastycz~
nej i często z kąta do nauki.
-Jeszcze niedawno placówka była czynna od 15 do 20,
a w soboty i niedziele nawet do 21.
Teraz z powodu problemów finansowych, jest otwarta przez dwie
godziny - informuje Lidia Sierpień, kierowniczka klubu .
- Dobra współpraca z wła
dzami miasta trwała tylko trzy Jata
- mówi Tadeusz Nowak, wiceprezes TPD Świętokrzyskiego, Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach. Później zmieniły się przepi-

Zaśpiewali

Panu
Uczniowie SP nr 1
religijne.

Oficjalny trening oraz spotkanie
zainteresowanych klubem i ligą
modelarską odbędzie się
niedzielę.

Już d_?iewięć szkół zgłosiło

Ekologiczna recytacja

8

kłopoty.

Naszej placówki, nikt z UM
nie dostrzegał. Skończyło się dofinansowanie. Gdyby nie pomoc
Wojewódzkiego Zespołu Pornocy
Społecznej (obecni,e :Wydział
Spraw Społecznych Swiętokrzy
skiego Urzędu Wojewódzkiego"),
musielibyśmy zamknąć świetlicę .
W 1999 roku nagle sobie o nas
przypomniano, ale pomoc była
niewystarczająca.
Od początku roku TPD
nie otrzymało z UM żadnych środ

ków na utrzymanie klubu. Ponieważ zabrakło pieniędzy, liczba etatów uległa redukcji.
W Urzędzie Miasta pótwierdzono wiadomość, iż program dofinansowania świetlicy, przygotowany przez TPD Jeży gotowy
od czterech miesięcy. Nikt jednak
nie udzielił konkretnych informacji, dlaczego klub nie otrzymał
do tej pory pieniędzy.
stał

- Po prostu program nie zorozpatrzony w terminie - po-

informował nas Dariusz
·dyrektor Wydziału Zdrow
Spraw Społecznych i Obywat
skich UM.
Zaskoczona całą

Bożena Kizińska,

ca Gminnej Komisji do
Rozwiązywania Problemów
holowych
- Nikt z TPD takiego
nam nie zgłosił. Ale zajmę si ę
sprawą- obiecuje.
- To nieprawda - ri
Tadeusz Nowak. Nikt wcześn
nie miał czasu na spotkanie
Tak wygląda w praktyce
zacja jednego programów
Jaktycznych w Kielcach
WOJCIECH
.

Klub...Wspierająco-Inte

:'. grując~ "P1us~, nale.żący do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

, działa od sześciu la~. Powsta ł
w oparduo program samorzą• doWy "Szkoła-Rodzina~śro
dowisko", w ścisłym porozumieniu z Zarządem Miasta.

Puzzle na czas

śpiewali piosenki

"Subaru"
po szkole

Spośród kilkunastu uczniów
konkursu ekologiczno-przyrodniczego wybrano finałową trójkę .

sy dotyczące finansow:UUa org~
zacji poząrządowych 1 zaczęły s1ę

Szkolny }\onkurs Piosenki
Religijnej pt. "Spiewajmy Panu"
przyciągnął 48 uczniów z klas
I -VI. W jury zasiedli: ksiądz Julian Bednarek, siostra Alfreda
Krupa i Aleksapdra Szelest, nauczycielka sztuki_
Pierwsze miejsce wyśpiewa
ła Małgorzata Nakonieczna,
uczennica klasy I c za wykonanie
"Pastorałki", drugie Anna Wojtyniak z III a, na trzecim miejscu
znalazły się ex aequo Aneta Wrona zIII b i Adriaona Milcarz z IV a.
Śpiewały utwory zespołu Arka
Noego. Wyróżnienia otrzymały
Dominika Wójcik z Ie i Martyna
Szewczyk z Va. Dzieci dostały
śpiewniki piosenki religijnej, dyplomy, albumy i słodycze . (ross)

JIJJ/Jt11/

WSP nr 7 rozstrzygnięto konkurs
recytatorski ., Co fruwa i hasa po
polach i lasach".

młodzi eży

,,Pius'' na potem

górą

* * *

dla

Pierwsze miejsce zajął Krzysztof
Jaworski z Katolickiej Szkoły
Podstawowej , drugie - Hanna
Nadgrodkiewicz z SP nr 18, trzecie - Daria Wrasilina, uczennica
SP nr 15. Uczniowie dostali nagrody, m.in. książki i flamastry.
(ross)

akces do Swiętokrzyskiej Szkolnej Ligi Modelarskiej - chodzi o
służącą m.in. wychowaniu komunikacyjnemu jazdę po szkole rajdowymi modelami wozów np .
"su baru impreza WRC". W niedzielę l kwietnia o godz.l8 w
Szkole Podstawowej nr 13 przy
ul. Prostej l Oodbędzie się oficjalny, rajdowy trening przed wyjazdem kieleckiej reprezentacji na
mistrzostwa do Tamowa. Zainteresowani utworzeniem klubu i
przystąpieniem do ligi modelarskiej bę':fą mogli spotkać się z prezesem Swiętokrzyskiej Fundacji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Włodzimierzem Wójcikiewiczem.
(kk)

Ułożenie 160-elementowych puzzli
było największym wyzwanie91

dla uczestników konkursu "Swietlicowy Mistn Puzzli" w SP 32.
Startowało 19 uczniów kieleckich szkól podstawowych. Najpierw mieli ułożyć układankę
z 60 elementów. W drugim etapie
-ze 100. Każde dziecko siedziało
przy stoliku i miało swój stoper.
Zawody nadzorowały nauczycielki wylosowane wcześniej z grona

,

Plastycy AS

przybyłych z dziećmi
a konkurs prowadziła
świetlicy szkolnej Joanna
ska.
Mistrzem puzzli została
ta Ciszewska, uczennica SP nr
która we wszystkich
cjach ·uzyskała najmniejszą su
czasów. 160 puzzli ułożyła w
wiele ponad 18 minut. Wi
strzem okazała się Ada
z SP nr 19. Trzecie miejsce ·zajęli
Kasia Górecka z SP nr 27.

zapraszają

lnsty!ut Edukacji Plastycznej Akademii świętokrzyskiej dziś (w sobotę}
zaprasza na Dzień Otwarty.

Uczniowie szkół średnich,
którzy chcieliby studiować na kierunku edukacja artystyczna w za-

kresie sztuki plastycznej (są d
specjalizacje - z muzyki i teatru
będą mogli spotkać się i poroziii.
wiać z wykładowcami uczel
Dzień Otwarty w budynku przY
Okrężnej 4 (dojazd autobus
linii nr 4 i 44) zacznie się o go~
8.30 i potrwa do 14.
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Hipermarketów!
Do rozbudo·wania sieci hipermarketów w Kielcach zobowiązali Zanąd
Miasta kieleccy radni.

Największą burzę na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w KielMiejska spółka MPO została cach wywołało wystąpienie radne·
na przetarg w listopa- go Zdzisława Skowrona, który
ostro skrytykował politykę władz
ubiegłego roku. Wygrała tranfirma CGEA. Zaoferowała miasta w pozyskiwaniu dla Kielc
,75 mln złotych, ale miasto do inwestorów zainteresowanych bunie otrzymało pieniędzy. dową hipermarketów. -Staliśmy się
•Jna!Jtzo·wan:·le transakcji okazało handlowym zaściankiem - denerniemożliwe bez uzyskania . wował się radny. - W takim RadoCGEA pozwoleń w Urzędzie miu wybudowano już ·sześć łiiper
Konkurencji i Konsu- marketów, a u nas do tej pory powstał zaledwie jeden. Kiedyś "Hit"
orazMSWiA.
W tym tygodniu francuska fudostarczył a do magistratu wydokumenty. Spisana zostaMa zostać jeszcze prze-~~~•a•-"u'łla, a na konto miasta lada
wpłynąć pieniądze .

- r-au•v zastrzyk finansowy nie

gorsi od Radomia

Zobacz
skamieliny

przymierzał się do działki na Śli
chowicach, aleśmy go wystraszyli!
Radny opozycji Władysław
Burzawa wyjątkowo poparł kolegę z lewej strony sali. - Mieszkań
cy innych części Kielc są pokrzywdzeni, bo muszą pokonać wiele
kilometrów, by zrobić zakupy. A
przecież wszyscy płacą jednakowe
podatki.
W dyskusji, jaka się rozpęta
ła, padały różne propozycje rozwiązania handlowego problemu, ale
ostatecznie postanowiono zobowiązać Zarząd Miasta do wytypowania lokalizacji dla trzech kolejnych hipermarketów - po jednym
na południu, wschodzie i zachodzie

Kielc.-Postawiono też twardy warunek: w ciągu roku trzeba znaleźć
inwestorów na te tereny.
"JYmczasem niespodziewanie
na sesji pojawiła się reprezentacja
drobnych kupców, zbulwersowanych inicjatywą kieleckich rajców.
Zanosiło się awanturę, ale w wyniku kilkugodzinnych negocjacji
udało się wypracować kompromis:
do listy przyszłych hi permarketów
dopisano jeszcze jeden, jaki powstałby na miejscu obecnego targowiska miejskiego przy ul. Seminaryjskiej . Jego budowę sfinansowałoby miasto i przekazało w użyt
kowanie właśnie drobnym kupcom.
(mors)

Kara od klienta

ie jednak dodatkowych ·
w Kielcach.
XXVIII Ogólnopolska Gieł
- W tym roku miasto ma bu- da Minerałów, Skamieniałości i
z deficytem - mówi przewod- Wyrobów Jubilerskich - w sobotę
RM 'Stanisław Rupniew- (w godz. 9 - 18) i w niedzielę (w
zostaną przeznagodz. 10 - 17) w Kieleckim Cenplanowane wydatki.
trum Kultury. Bilety po 4 zł (doro(br)
śli) i 2 zł (dzieci i młodzież) .

iatłoczuła

iesiada
10, jubileuszowy zbiór swoich
wydała kielecka poetka,
i malarka, Władysława
Autorka, należąca do Stowazenia Artystów Plastyków
·
i Związku LiPolskich, z wykształcenia
mechanik i inżynier eleka z zawodu nauczycielka w
~ 14, była gospodynią śro
J J;>iesiady literackiej w
mu Srodowisk Twórczych.·
rozpoczął się insceniprzygotowaną przez mło
LO im. K. I. Gałczyńskie
opiekunkę, Jolantę Mar. Uczennice , ubrane w

zwiewne granatowe szaty i z oryginalnym makijażem (wykonały
go słuchaczki Społecznego Policealnego Studium Kosmetycznego) recytowały fragmenty poezji
z najnowszego zbioru poetki
"Portret światłoczuły". Na fortepianie akompaniował Witold Gą
ska, na gitarze - Adam Urbanowicz.
·
Nie zabrakło gości. O poezji
Władysławy Szproch wypowiedzieli się krytyk Jan Zdzisław Brudnicki, Stańisław Nyczaj, prezes
kieleckiego oddziału ZLP i Stanisław Rogala, wydawca. Można było
obejrzeć miniwystawę z najnowszymi obrazami artystki, malowane pastelami i kupić książki .
KATARZYNA ROSSIENIK

Po naszej interwencji Straż Miejska
musiała ukarać mandatem firmę,
która dostarcza im mundury.
Czytelnicy poinformowali nas
o kawałkach materiału w kolorze
khaki, które wiatr rozwiewa przy
ul. l Maja. Powiadomiliśmy o tym
Straż Miejską, która szybko ustaliła sprawcę . Okazało się, że jest

nim jedna z kieleckich firm, która
sprowadza mundury dla kieleckich
służb porządkowych. Jej właściciel
musiał zapłacić 300 zł mandatu.
Został też zobowiązany do uprząt
nięcia śmieci. Strażnicy martwią
się teraz, że będą musieli płacić
drożej za mundury, bo przecież
nadal są klientami firmy. Cóż , służ
ba nie drużba .

(ber)

e Targi Medycyny Niekonwencjonalnej, Niezwykłości i Radiestezji - 31 marca i l kwietnia,
w godz. lO- 18, w auli Akademii
Świętokrzyskiej przy ul. Żerom
skiego S w Kielcach. Swoje umiejętności pokażą radiesteci , bioenergoterapeuci, masażyści .
e II Przegląd Teatrów Alternatywnych -w sobotę : o godz.
17- "Crypta Cłum" , a o godz. 19
- "Wszystko jest krwią" w wykonaniu Teatru "ldolum Diabolicum". W niedzielę Teatr "Terrninus a Quo" zaprezentuje sztuki
"JYrania" wg prozy Miodraga
Bulatovicia (godz. 17) i "Skowyt" na podstawie Allana Giensberga (godz. 19} . Karnety po 18 •
zł oraz bilety po 6 zł do nabycia
przed spektaklami w "plastyku ''.
e Wernisaż wystawy prac
plastycznych
Władysławy
Szproch pt "Kolorowa synteza
wzruszeń" -w sobotę, 31 bm., o
godz. 17 w Klubie KSM "Słonecz
ko", ul. Romualda 3.
e Klub Kwadransowych
Grubasów "Superata" zaprasza
w sobotę, 31 marca, o godz. 9 do
SP nr 11 przy ul. Jasnej na gimnastykę w rytmie samby. Informacje, teJ. 34-22-668.
• Na I Primaaprilisowy
Rajd Rowerowy zaprasza l
kwietnia Świętokrzyski Klub Turystów Kolarzy )Ggari". Zbiórka uczestników o godz. 9 przy
skrzyżowaniu ulic Kapitulnej i
Sienkiewicza.
e Kielecki Klub Thrystów
Pieszych "Przygoda" proponuje
pokonanie 18-kilometrowej trasy:
Potok - Kamienna Góra - Gorzkiew - Poręba - Pożogi - Lubania
- Chmielnik. Zbiórka w niedzielę
o godz. 8.45 na dworcu PKS.
e Czy znasz Śwoje miasto?
- to hasło niedzielnej wycieczki
po Kielcach, na jaką zaprasza
Koło Przewodników Świętokrzy
skich PTTK "Bartek". Zbiórkę
wyznaczono obok pomnika
Czwórki Legionowej, skąd
uczestnicy wycieczki przejdą ulicą Ściegiennego na cmentarze:
Partyzancki, Stary i Wojskowy.
e W dawnym pałacu bi·
skupów krakowskich odbędzie .
się l kwietnia kolejne spotkanie
z cyklu "Niedziela w muzeum" . •
Alina Celichowska i Elżbieta Jeżewska przed stawią znajdujące
w pałacu malowidła Toma-

się

sza Dolabelli. Początek spotkania o godz. 12.

Totalne Odpromieniowanie
Myli się ten, kio myśli, że
wrogiem kierowców w Kielcach są dziury w ulicach. Największe rany zadaje
atakująca z ukrycia negatywna
energia pędzących z zawrotną
prędkością cieków wodnych .
"świętokrzyska policja wydala
więc wojnę niszczącej, niewidzialnej sile. Sytuację przy bliży
nam taktyk główny Komendy
największym

Głównej.

Czy przy obecnej sytuacji
polskiego drogownictwa może
my sobie pozwolić na zainstalowanie systemu odpromienniIWw na terenie miasta?
- Całe przedsięwzięcie sfinansuje Polonia amerykańska.
Czy cieki wodne są groinym
przeciwnikiem?
- Strasznie groźnym, bo niewidzialnym.

Czy były już jakie§ ofiary
podziemnych żył?
-Dwóch rowerzystów i jeden
koń, któremu wybuchły płuca . No
i dużo samochodów. Poza tym kierowcy są cały czas podenerwowani. Walczymy o ich samopoczucie.
Zatrważające statystyki.
Jaki jest więc plan walki?
- Przede wszystkim trzystopniowy. Pierwsza faza to wkopywanie małych piramidek w drogi.

Czy to pomoże?
-Na pewno nie zaszkodzi. To
stara, sprawdzona metoda Indian
południowo-amerykańskich. Jak
wkopiemy piramidy, to nawet samoloty będą mogły lądować. Ale
to oczywiście żart.

To nauczy cieki wodne moresu. Na
razie są niesforne, ale my im pokażemy.

Jaki będzie finał akcji?
- Drewniane łyżki, w które
wyposażać będziemy kuchnie domów, zamżeszkarrych przez ludzi ze
środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Drewniane łyżki
są świetne. Sam mam także koło
zlewu. Totalne odpromieniowanie.
Życzę powodzenia. Będzie
się przyglądać akcji. Nie
chciałbym zapeszać, ale co zrobicie, jeśli się nie powiedzie?

my

Patrzy na was cala Polska.
-Nie liczę się z przegraną . Jesteśmy świetnie przygotowani teoA druga faza?
retycznie. Mam w domu książkę o
- Przewidujemy zbudowanie . radiestezji i wszyscy ją czytamy.
wielkiej piramidy - matki na TeBARON

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

LUDU 31 MARCA - 1 KWIETNIA 2001 NR 75/A

legrafie, która I;Jędzie skupiała pozytywną energię z okolic Bałtyku.
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Dyżury

ostre szpitali: 31.111 Oddział Wewnętrzny i Chirurgiczny - Czarnów; 1.1V. - Oddział Wewnętrzny i Chirurgiczny - Kośc i uszk i.
Apteki dyżurujące : okresowy
całodobowy dyżur tygodniowy
od 26.11 1. do 1.1V. pełn i apteka
przy ul. Jagielloński ej 70. W niedziele czynne są apteki: . Przy
Pogotowlu", ul. św . Leonarda
10 (8-20), . Centrum", ul. Radomska 8 (10-20), .Pigularz",
ul. Jagiellońska 23 (9-16),
• Alfa", ul. Żeromskiego 20/24
(8-15), "Gemellus", ul. Semlnaryjska 27 8 (8-13), . Małgo
sia", ul. Pocieszka 17 (8-23).

•

Apteki z dyżuram i stałym i:
Apteka ,.Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele l 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. Starodamaszewska 11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki) .
APTEKA LEK ul. 1 Maja 56,
czynna poniedziałek - piątek
7.30 - 20.00, sobota - niedziela 8.00 - 15.00.
(dg 12468)

APTEKA .ZDROWIE"
SIENKIEWICZA 58
(róg Paderewskiego)
CZVNNA CODZIENNIE DO 22.00
soboty i niedziele do 15.00
tel. 34-35-197
(dg 12941)

344-85-15 - . ZDROWIE "
- CODZIENNIE.
(zd 471)
GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Semlnaryjska 27b,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-9g - specjaliści urolodzy.
(zd485)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica . Medistar",
ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP tel. 344-3g-4s.
(zd4n)

USŁUGI

MEDYCZNE Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
ul. Langiewicza 2, tel. 361-5525 - ECHO , HOLTER , RTG ,
USG, urodynamika, endoskopia, testy alergologiczne, badania laboratoryjno-bakteriologiczne, rehabilitacja.
(m 325)

GASTROLOG Ewa

Ambroż

poniedziałek, środa (godz. 1618). Gastroskopia, leczenie otyłości. Kielce, Mąchocka 25 ,
041/344-03-47.
(dg 12486)

TEATRY"---- - n

Teatr im. S. Żeromskiego
- 31.111., 1.1V. - .Drugie zabicie
psa", g. 1g.
Teatr Lalki i Aktora . Kubuś "
- 31.111 , 1. IV. - "Tajemnica starej szaty", g. 11.

KINA
" Romantlca" (dolby dlgilal),
teł. 366-37-1g- 31.111 - 1. IV. .w pustyni l w puszczy" - pol.,
b/o, g. 8.30, 11.00, 13.30,
16.00, 18.30; . Podejrzany" USA, l. 15, g. 20.45.

(

RADIO-TAXI

. Moskwa" (dolby stereo),
31 .111.- 1.1V.pol. 1.15, g.
8.30, 11 .30, 17.45; . Drakula"
- USA, l. 15, g. 15.45, 20.30.
. studyjne " - 31.111- 1.1V.. szukając siebie" - USA, l. 15,
g.15.30 , 20.00; . Podejrzany"
- USA, l. 15, g. 18.00.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15 bilet tylko 1D złotych (nie dotyczy . Przedw iośnia"· i "W
pustyni i w puszczy").
"Echo " (w WDK)- 361-27-37
- 31 .111 - 1.1V. - .oszukać przeznaczenie " - USA, l. 15, g.
16.00, 18.00.
Na zamówienie szkół Istnieje
możliwość organizowania seansów .Syzyfowych prac".
teł. 344-47-34 . Przedw i ośn i e "

MUZEA
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe : korpus główny .Wnętrza zabytkowe z XVII i
XVIII w.", .Dawne uzbrojenie
europejskie l wschodnie",
. Sanktuarium Marszałka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło pół
nocne: Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od
XVII w. do 1g3g r.). Wystawa
czasowa: . Piotr Michałowski
(1800 - 1855) - w dwusetną
rocznicę urodzin artysty•. Czynne we wtorek w godz. 1O -18,
środa - niedziela w godz. g-16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (tel. 344-57-g2) - ekspozycja stała : wystawa materiałów
biograficznych i literackich z
młodzieńczych łat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki
i niedziele w godz. g - 16 oraz
środy w godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza w
Oblęgorku , teł. 303-04-26 wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka.
Wystawy czasowe: .Zamki 1warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka" i .Krzyżacy" A.. Forda - polski film stulecia". Muzeum czynne codziennie prócz
poniedziałków l wtorków w
godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1g3g 1g56, ul. Zamkowa 3. Czynne
we wtorki, środy, soboty 1 niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedzać
w in nym terminie - tel. (041)
342-1g-82 .
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-17. Wystawy :
. Modele redukcyjne", . Dawnych zabawek czar", .Bibułko
we kwiaty", . Wystawa lalek E.
Wyczesanej", .X wieków stroju polskiego", . Lalki z Pracowni Artystycznej . Kasia" z Pllzna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami - 31.111. - nieczynne; 1.1V.
- wnętrza XIX-wiecznych chałup, XIX-wieczna apteka, dwór
z Suchedniowa, wystawy:
. Opowieści o rzeczach zwyczajnych" - tradycyjne rzemiosło
ludowe. Czynne: wtorek - niedziela 1O - 17, poniedz i ałki nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - ul. Jana Pawła
11 6 - nleczynny.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynle, ul. 3 Maja - czynne

...... RADIO-TAXI

ISKRA - EUROAUTO

Elm@OPA

96-62 'U' 96-63
366-40-40

"*•·@···

.I'ART.A STALEGO ICLIENT.A
.

tli ailui#-UMU ~

DOJAZD GlUT/S

96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne umawianie taksówek

cały tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w godz. g- 15.
-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 - . Partytury" Janusza Kobylińsklego- - czynna
wtorki, piątki w godz. 11-16, w
soboty w godz. 11-15.
Galeria BWA . PIWNICE "
- ul. Leśna 7 - Tadeusz Szypawski - malarstwo. Galeria czynna
od poniedziałku do piąt~u w
godz. 11-17, w niedziele od 11
do 15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA . NA PIĘTRZE"
- Wystawa Współczesnej Ceramiki Ukraińskiej. Galeria czynna
od poniedziałku do piątku w
· godz. g -15, w soboty l niedziele nieczynna.
Jaskinia .RAJ " - czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 10-16.
Klub Civitas Christiana - Kielce, ul. Równa 18, czynny w godzinach g-15.
· Ośrodek Tradycji Garncar• siwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim kontakcie
telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 1O - 16.
Informacja: 31-18-702 , fax
311-46-go.
Poronik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - czyn~ ne w godz.10- 17.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.

KOMUNIKACJA

1

KIELCE
Informacja PKS- - 366-02-7g.
Informacja PKP- 366-g3-28 ,
94 -38,
Informacja MZK- 345-06-95 .
Bilety lotnicze - rezerwacja ,
sprzedaż.•Sigma", Sienkiewicza
56, 366-44-32 , 344-30-33 .

jazd gratis, karta stałego klienta), tel. 361-1611.
TAXI . BARWINEK " - tel.
368-76-55 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . DORION" - tel.
• 36-ggg-gg, 34-555-44, gs-23.

lłSWiil POGRlSIJWE

POGOTOWJE POGRZEBOWE
. USTRONIE " - usługi cało. dobowe , wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych . Tel. 361-2g-18 ,
361-3g-12.
(ZZ 578)

Częstotliwości stacji
słyszalnych
regionie:

w

TAK-106,5; ga,O; ag,7, FAMA100,8, PLUS-107 ,g; 71 ,gs ,
MARYJA-100,g; 107,2; 7,34 ,
RMF-88 ,2, BIS-g2,3, IIJ-g6,2,
. KIELCE-10 1,4, ZET- 105,3,
. WAWA-g5 ,5, ESKA-1 03,3,
OPATÓW-g3,7, MTM FM102,1, RdC-8g ,1, LELIWA104,7, REKORD-106,2.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH
usługi
pogrzebowe
całodobowe ,
· tel. 366-31-77, 344-67-88.
(~

234)

Pogotowie Ratunkowe ggg _
Pogotowie Policyjne - gg7_
Straż Pożarna - gga.
Straż Miejska - gas, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 , 36760-13.
Pornoc drogąwa - 366-00-65,
ga1 - czynna non stop .
Pornoc drogowa - 361-7g-76,
30-11-sog .
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - gg1 .
ił Pogotowie Gazowe - 312-020
i gg2.
Pogotowie wod. - kan. - g94.
. Pogotowie c.o . i elektryczne,
1 PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - tel. 36118-33.
TAJ - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza -. g4-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia g4-34.
.
· Numery miejscowe - g13.
Numery zamiejscowe - g11 .
Pocztowa informacja tel efoniczna - g32.

J8I8IE NA IBlBil
Pizzeria " Studio " - czynna
1o - 22, te l. 368-86-01. Dostawa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 złotych
- gratis, ceny pizzy - od 6 do
1g zł.
Kuchnia Chińska - Kielce, ul.
Jana Pawła 11 12. Dowóz gratis
przy zamówieniu powyżej trzech
dań . Tel. 0605 - 068 - g24.

dok. 19.00 Miniatura filmo wa
19.08 Świat bez tajemnic - film
dok. 19.35 Podróż śladami blu·
esa 20.00 Wiadomości TKK
20.27 Leon hodowca świń kom. 22. 15 Wiadomości TKK
22.25 Program na jutro

SOBOTA, 31.111.
10.00 Muzyczny relaks 10.15
Kreskówkowy świat 11.00 Jetdziec bez głowy- film fab. 1B.OO
Kreskówkowy świat 13.30 Z jak
zdrowie 13.45 Z modą i umdą
14.00 Świat dalekich podróży film dok. 14.33 Zemsta - seńal
15. 30 felezakupy 17.00 Muzyczny relaks 17. 15 Wiadomości TKK 17.35 Rozmaitości
Władka B. 18.05 Kreskówkowy
świat 18.35 Podróżnicy - film

Kinowe

NIEDZIELA, 1.1V.
. 10.00 Muzyczny relaks 10.15
Kreskówkowy świat 11 .00 Leon
hodowca świń - kom . 13.00
Kreskówkowy świat 13.30 Róż·
' ni ludzie, różne sprawy 14.00
· Życie zwierząt 14.33 Świat bez
tajemnic 15,00 Podróż śladami
bluesa 15.30 Jetdziec bez g/owy- film fab. 17.00 Muzyczny
relaks 17.15 Wiadomości TKK
1 - Przegląd tygodnia 17.40 Raz·
maitości Władka B. 18.05 Kre·
1 skówkawy świat 18.35 Dzikie ;
oswojone - film dok. 19.08 Nie·
widzialny czlowiek- seńa/19.35
· Świat roślin - film przyr. 19.50
Dania z zamkowej kuchni 20.27
Wyzwolenie (2)- film woj. 22.15
Podróżnicy - film dok: 22.40
Miniatura filmowa 22.45 Mu·
zyczny relaks

nowości

;,W pustyni i w .puszczy"
Ekranizacja powieści
Henryka Sienki ewicza .
Historia porwania i
ucieczki 7-letniej Angielki o imieniu Nel i 16-letniego Polaka, Stasia. W rolach głównych Adam Fidusiewicz oraz Karolina
Sawka. W roli Tarkowskie- każdym wieku Krzysztof
go zobaczymy Artura Żmi Kowalewski. Reżyseri a jewskiego , jako Grek Ka- . Maciej Dutkiewicz, Gavin
Hopuli pojawi się uwiel- Hood.
biany przez publiczność w

Ci

(za 804)

LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów -368-06-58.
Taxi Osobowe - 'Piekoszowska
- 345-15-11 , Jesionowa - 3317g-1g; bagażowe - Sandomierska 368-06-68; ciężarowe Mielczarskiego - 34~41-22 .
RADIO - TAXI . ALFA "
TEL.
344-44-44,
96-22 (DOJAZD GRATIS).
TAXI - ul. Mielczarsklego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI . METRO" - tel.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
RADIO - TAXI . OMEGAORIENT". korporacja .Łysogó
ry". 36-00000' 36-11111 , 9626, numer bezpłatny 0800 3600-36.
TAXI .. WICHROWY " - te l.
33-10-g1g (dojazd gratis).
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego,
teł. 331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI .NA STOKU " - tel.
368-10-04 (dojazd gratis).
TELE TAXI . WALIGÓRY "
- lei. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI .HERBY" - tel. 345-7474 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . EXPRESS "
- tel. 366-11-11 , 3-600-600.
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI . EUROPA" - (do-

i

l

J

zaprasza na spektakl
~

Marek Hłasko

"DRUGIEZABICIE.RSA"
reżyseria Piotr Szczerski,
31 marca, l kwietnia godz. 19.
~

(za 803)

OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.

li

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH

i

Bank Informacji Gospodarczej
041/366-03-03, 366-1g-19
www.infomax.com.pl
•
WYSZUKIWARKA
L.....-.

TELEfONY ZAUFANIA

Krzyżówka

Świętokrzyski Klub . Amazonka" - 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz. 1O 14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-17-41
W'poniedziałki i czwartki
w
godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z
problemem alkoholowym od poniedziałku do piątku
w godz. 18 - 20, tel. 345-7346, w sprawach rodzinnych 368-1 8-67, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 17, pomoc psychologiczna dla
rodzin wychowujących małe
dzieci 346-53-11 , poniedziałek,
g. 15-18.
Swiętokrzyskie Centrum Prolilaktyki i Edukacji - 041/33153-13 - pomoc psychologiczna i pedegogiczna, terapia rodzin l małżeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa,
pomoc dotycząca uzależnień,
interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piątku w godz. 820.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach, ul.
Karczówkawska SA- 346-1627; poniedziałek , wtorek- godz.
g-20, środa, czwartek, piątek
godz. 16-20.
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06.40 Wszyst-

ko o d:liake i ogrod7ie 07.10 ~
linia IROO z~ świata- dok.
1»1.30 WJadomośd (&45 7Jamo
09.10 5-10.15 09.40 w.dt DN~ey
przedstawia
Iniedzictwo

uoo

(5118) llA5 Kwadrans na kawę
1200 z kamerą wśród zwienąt
1225 ~ na IJ(M)' "Mek
13.00 WJadomości 13.10 Kobiety
Białego Domu (3) 13.20 Fbrus
13.50 Mag. :ieglarsld 14.05 blnwy językiEm polskim 14.35 Kamei
tropi najlepsze światowe reklamy

.. -•. ..--

07.00 Echa tygodnia 07.30
Spróbujmy razem 08.00 Program lokalny 09.00 Doogie
Howser, lekarz medycyny (43)
09..25 ·Gospodarka w Dwójce
9.50 Uroczystość wręczenia nagród TOTUS 10.05 Astor Piazzoła - El Tango 10.30 Wyprawa
z National Geographic - serial
11.30 Ulica Sezamkowa 12.00
Kino bez rodziców 13.30 Arka
Noego 13.50 Ta nasza starość
14.00 Co ludzie powiedzą? (29)
- seriall4.30 Familiada- telet

06.00 Disco Relax 07.00 Dyżur
ny satyryk kraju - progr. Tadeusza Drozdy 07.30 W drodze magazyn 08.00 Rupert (25) - seńal 08.25 Akademia przeds'z](olaka (&40 Niezwyciężony Spider-Man (9) - serial 09.05 Godzilla
(34) -serial 09.30 Power Rangers
(281) - serial 10.00 Disco Polo
Live lLOO Jack Niedźwiadek film obyczajowy 12.45 Porywcze
serca- western 14.10 Reportaż
14.30 Dyżurny satyryk kraju progr. 'Thdeusza Drozdy

07.00 Telesklep 08.00 Punky
Brewster (15) - serial komediowy 08.25 Super świnka (36) serial animowany 08.45 Wesołe
smoki (6/13) - seńal animowany
09.10 Księżniczka Sissi (31) serial animowany 9.30 Gwiezdne wrota (41) - serial SF, USA
10.20 Big Brother lLOO VIVA
Polska! - program muzyczny
13.00 Antomaniak - program
motoryzacyjny 13.30 Był tu Salvaje - western, USA wyk. Gregory Peck, Eva Marie Saint

06.00 Teledyski 07.00 Odjazdowe kreskówki: Pani Wiercipięt
ka, Torocio Ząbek, Nietykalni
Eliota myszy, Kangoo, SOS
Croco, Bionix 10.45 Beczka
śmiechu lU OGra w przebojeteleturruej 11.40 Medicopter
117 (20) -serial sens. 12.30 W
obcym mieście (23) - serial
kom. 13.00 Thjemnicza wyspa
(42) - serial przyg. 13.25 Opowieści złotej małpy (3) - serial
przyg. 14.15 Paryż panny d'Arris - kom. obyczajowa, USA

06.00 Droga do Avonlea (34)
07.00 V Max- magazyn motoryzac. 07.30 Niesamowite podróże
(l ) - serial dokumentalny 08.30
Voltron (36) - serial 09.00 Droga do Avonlea (35) -serial 10.00
Przygody Rin Tm Ima (15,16) serial przygodowy lLOO Ucieczka do raju (2) U.OO Australijski
podwodny świat (l) - serial dok.
13.00 V Max- magazyn motoryzac. 13.30 A łwku - pr. ro'ZJ'jWkowy 14.00 I.AJdojad- film przygodowy, USA/Meksyk

~
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podróży pogrl1>Zil się. ..
Kabaret Olgi Lipińskiej

Gala Boksu Zawodowego
Sportowa sobota
Kronika kryminalna - tluil-

in

ler, USA/Wlk. BrytA'liemcy
Noc internauty
Klan (449,450,451)
Ojoowiei ~ (5) -serial
Kini i Adams - film OOyCZ.
Zakończenie programu

czyli seks w

Olin

ście

(14) - seńal komediowyUSA
23.50 Podróż - film sensacyjny,
USA reż. John MacKenzie, wyk. Rutger Hauer,
Eric Roberts, Karen Allen, Connie NieJsen
01.15 XX Rawa Blues Festiwal
02.15 Zakończenie programu

23.45

Opowieści z krypty
seńal, USĄ reż.

(56) -

Tom
Ilank.w'Robert Zemeck:WR.ichard Donner, wyk.
Christopher Reeve, Roger Daltrey
00.15 Playboy - mag. erotyczny
02.20 Muzyka na BIS
05.00 Pożegnanie

-----------~----------Niedziela,

Pewnej lUX)' annio ~
J'OI110ioty_ mającezn:ucićno
okolicę objętą eic.spelymenIem, mdioaldywny /adunek
Nie świadomy nicze;tp Jarmer postanawia spędzić
z synem noc w le.rie. Rano
okazuje~ że cń/qJiec jert
chOiy.
02.15 Nic straconego - powt

- serial krym.
01.15 Krwawa pięść 2 - film
sensacyjny, USA
02.40 Wojna fasolowa - film
obyczajowy, USĄ reż.
Robert Redforą, wyk.
Ruben Blades, Richard
Bradford, Sonia Braga,
Melanie Gńffith
04.30 Teleshopping

menló~

takich jak
telewizyjne, reidamy progmmy u-eyskolłe- WSZ)IStlde paedrtawione w konwencjiiartów i skeczów. ..
00.55 Erotic Confessions (10)
01.15 Anioł ciemności (9) - seńal sensacyjny, USA
02.15 Muzyczny VIP
03.05 Zakończenie programu

01 kwietnia----------------------·
tv4

Samo życie 06.15 Proszę o
06.35 Za czy przeciw
Brzydkie kaczątko - anim.
Teleranek 08.15 Siódine
(28) - seńal 09.05 Co Pani
09.40 Sinatra (5) - seńal
lista przebojów - mag.
Od A do Zdrowia 11.35
mag. 12.00 Anioł Pański
Czasy- mag. 12.25 Otwardnwi - mag. 12.50 Wxtne
13.00 Wiadomości 13.10
- mag. 13.45 Czarodziej(3)- serial 14.45 Studio sport

~!powiedź

06.55 Film dla niesłyszących: Li-

nia opómiająca 07.55 Słmm na
niedzielę 08.00 Program lokalny
09.00 Doogie Howse~; lekarz medycyny (44) - serial 09.30 Niezwykła Siódemka - telet· 10.00
Kręciola 10.20 Oceaniczne oazy
(l); Wyspa Kokosowa - wyspa
skarbów 10.55 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 11.25
Jej styl - mag. dla kobiet 12.00
NICkeiodeon - kom. 14.00 30
ton! Lista, lista - lista przebojów
14.30 Familiada - teleturniej

06.00 Disco Polo Live 07.00 Th6j
lekarz - magazyn 07.20 Wystarczy chcieć 07.30 Jesteśmy magazyn (&00 Rupert (26) - seńal anim. 08.30 Klub Stasia
i NeJ - magazyn dla dzieci 09.00
Hugo - program dla dzieci 09.30
Power Rangers (282) - seńal
09.55 Disco Relax 10.55 Sabrina,
nastoletnia czarownica (84) - serial 11.20 Dust.a człowiek (6) seńal kom. 11.50 Wyspa Skarbów- film piZ}'g<:XIcMy 14.10 ~
chl6jna akqa (4) -serial fantast

07.00 Telesklep 08.00 Punky
Brewster (16) - serial 08.25 Super
świnka (37) - seńal anim. 08.45
Wesołe smoki (7) 09.10 Księż
niczka Sissi (32) 09.30 Młody
Robin Hood (4) - serial 09.50
Z życia gwiazd 2 (7) - seńal 10.15
Hany l nosorożec - film OOycz.
12.00 Droga do gwiazd 13.00
~ skamów (17) 13.55 Co za
tydzień - mag. 14.20 Pamiętnik
niewidzialnego człowieka - komedia SF, reż. John Carpenter,
wyk. Cbevy Cbase, Sarn Neill

06.00 Teledyski 06.20 Odjaulowe kreskówki: Pani Wiercipięt
ka, Tomcio Ząbek, Nietykalni
Eliota myszy, Kangoo, SOS eroco, Bionix - filmy anim. 10.05
Beczka śmiechu 10.30 Sea(lueg
(33) -serial 11.20HoteJ (17) -serial OOycz. 12.10 Ned Błessing western, reż. Peter Werner, wyk.
Daniel Baldwin, Julia Campbełl
13.50 Nie do wiaJy (5) - serial
fantastyczny, 14.40 W ~
waniu dziewiczej przyrody: Zyciodajna woda (l) - serial

ręce

22.25

Teatralne Dwójki
- Premiera: Przemiana sztuka lidii Amej'ko, Polska, reż. Laco Adamik,

Zbigniew Zamachowski,
Teresa Sawicka, Aldona
Struzik

·23.35 Ziemia - ostatnie starcie
(23,24) - seńal SF, USA
01.00 Zakońcralie programu

jorskim zjawom
21.30 I..osowanie
LOTTO
i Szczęśliwego Numerka
22.50 Na każdy temat - talk
show
23.55 Magazyn Ligi Mistrzów
OLOO FIFA 1V- magazyn spor-

tr:my
01.30 Muzyka na BIS

wyk.
Moira
Kelly, Bradley Whitford,
John Spencer
00.30 Big Brother: Naj.01..20- Garderobiany - fihn obyczajowy, Wlk. Bryt, reż.
Peter Yates, wyk. Albert
Finney, Tom Courtenay
03.20 Nic straconego - powt

.u;u.u:ru:p...

21.40

fasolowa " film
obyczajowy, USA
23.50 Komisarz Szympański
(9)- serial
00.40 Amerykański horror (l)
-serial
01.30 W akcji - magazyn
02.20 Zdumiewające ~
(3) - seńal przyrodniczy

03.10 Teleshopping

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

Przygotowa/a firma Teleprogram , 00-585 Warszawa , ul. Bagatela 10/ 11

06.30 Droga do Avonlea (35)
07.30 Ludojad - film przygodowy, USA/Meksyk 09.20 Droga
do Avpnłea (36) - serial, Kanada 10.20 Ernest na wojnie- komedia, reż. John Cherry, wyk.
Jim Varney, Hayley Tyson, David Mułler, Jeff Pillars 12.00
Niesamowite podróże (2) - serial dokumentalny 13.00
Wszystko za hit (5/13) 13.30
Kinomaniak - odjazdowy ma·
gazyn filmowy 14.00 Podwójny
agent - kom. sens., USA

.zdjęcie z linczu,
ofiarą pad! jego ojctec.
Okamje ~ że mężczyzna

zartoloskmionyogtWJIIna
biokjkobieci.e Madisonjedzie na Poludnie i w;powiado wtfnę ra.sirtom. ..
00.35 Super VIP
01.25 Strefa P
02.25 Zakończenie programu

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
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ZNI

W RUBRYKACH :

KI

NA

JEŚLI...

KUPNO

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

PRACA
ZGUBY

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
ul. Grunwaldzka 45,25-736 Kielce

ZAPRASZA
KIELCE . .
Wesoła

47/49
teł. (041) 344-48-58
teł. (041) 36-36-235

fax (041) 344-72~51

o szybkości 1500-2000 kilobitów na sekundę na trasie Kiel~e- Kraków:
SIWZ znajduje si«< w Dziale Zamó~eń_ Public<:Dych i Zaopatrzerua (Przychodnia
Przyszpitalna l pięlro,pokój l 12), ul. Artwińskiego6,1Gelce.
Koszt specyfikacji Wyllosi: l 0,00 zł.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.IV.2001 r., o godz. 10.
Otwarcie ofert odb~dz;ie si~ w dniu 30./Y.2001 r., o godz. l 0.30 w świetlicy Sl:pitala.
Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami jest:
K.rzysztofKrajewski, tell fax (041) 366-00-14.
1865/rg

Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
w Łowiczu
·wzywa uprawnionych rolników do składania
ośWiadczeń o woli nieodpłatnego nabycia
udziałów w terminie do 21 maja 2001 r.,
a nie jak podano w ogłoszeniu
z dn. 7.XII.2000 r. do dnia 5.VI.2001 r.

ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ODDZIAŁ
·

AUTO-MOTO

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie łącza transmisji danych

Słowoludu

l

TO•..
...otrzymasz 30, 60 lub 90 "'o zniżki
na dod atkową em isję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym przez siebie dniu.

UWAGA! Tylko dla oa6b fizycznych. umleazczających w " Słowie Ludu" ogłoszenia prywatne .

Biuro Reklamy

ul.

DROBNE

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

Niezłożenie oświadczenia

teł.

powoduje utratę
nabycia udziałów.

w powyższym terminie
prawa do nieodpłatnego

041/361-90-60 AUTOALARMY 250 zł.
lmmobilisery 200, Centralzamki 250.
dg12937

ZATRUDNIĘ

dziewczyny. 0605-13-16-1 8.
mg407

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

RÓŻNE

za007

AUTO RADIO
366-28-49 Kielce.

Hl-FI

Wi Btronic,
za797

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71. Radom, Warszawska
115, teiJfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52~5.

za806

BUDOWNICTWO

AAA LOMBARD - . U Marynarz a'
368-22-42 ·natychmiastowe pożyczki. Kan·
tor . U Marynarza· 368-22-24 także w niedzielę . Informacja nocna 0501-394-677.
za815

SPRZEDAŻ
041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za813

PIASEK z

do l<ielc- 18
041/361-27~1 . 345-53-69.
dostawą

zł/tona.

za802

HURTOWNIA odzieży
081/888-39-91 .

używanej. P uławy,

mg459

WYKAŃCZNIE

obiektów, stanów suro. wych, elewacje. Faktury. 0603-268-603.
dg13160

NARYBEK,
kroczek
041/385-73-80. 0606-471-570.

karp1a
dg1 3080

LOKALE

PRZYJMOWANIA

PEUGEOT 306 (1996)- 041/302·23-70.
dgt3 114

~IAZOWIECKIE

CENIRWI

Hodowli i Rozrodu

·spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu,
do której zostało wniesione mienie Stacji Hodowli i UnasiennianiaZwierząt w Łowiczu
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych {Dz. U. nr l l 8,
poz. 561 z późn . zm.) i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierząt gospodarskich {Dz. U. nr 123, poz. 774 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby
akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez
uprawni~nych pracowników (Dz. U. nr 33, poz. 200)
•

AJ.Jana
B
tel. (041) 263-16-26
0601 520-789

BUSKO
Sklep "Mała Moda"

,

pJ. Zwycięstwa l
(041) 378-28-20

teł.

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

WZYWA UPRAWNIONYCH PRACOWNIKÓW

•

KAZI.MIERZA WIELK...<\
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 352-20-47
KOŃSKIE

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

do składania pisemnych ośWiadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia
udziałów w terminie do dnia 21 maja 2001 r. w siedzibie Spółki w
Lowiczu przy uL Topolowej 49.
Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych w związku z art. 37 ust. 2 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich przez uprawnionych pracowników rozumie się:
a) osoby będące pracownikami ww. stacji hodowli i unasienniania zwierząt w dniu
I.X.2000 r.;
b) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w stacji hodowli i unasienniania
zwierząt, będącej oddziałem Ceniralnej Stacji Hodowli Zwierząt, a rozwiązanie
stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn
określonych wart. l ust. l ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
{Dz. U. z l990r.nr4, poz.l99zpóźn.zm.);
c) osoby, które po przepracowaniu dziesi«<ciu lat w stacji hodowli i unasienniania
zwierząt, będącej oddziałem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zostały przejęte
przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy.
Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utrat«< prawa do
nieodpłatnego nabycia udziałów.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez
uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

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

Listy uprawnionych pracowników zostamt wyłożone w dniu 4 czerwca 2001 r.
w siedzibach placówek spółki wymienionych wyź.ej.

STARACHOWICE
RadioMTM
ul. Partyzantów l A
teł. (041) 275-11-11

STASZÓ\V

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
teł. (041) 251-16-09, 251-1~

1dJfux. (041) 251-16-07
WŁOSZCZOWA

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

POLONEZ (90) • 1.600 zł. 0603-268-603.
dg1 31 59
ROBUR silnik Leylanda. 35·29-468.

DO wynajęcia lokal na gabinet stomatologiczny - Ślichowice, 041/368-96-94.
dg13175
GARI>Ż do wynajęcia

uk94

TURYSTYKA

- okolife Bocianka.

041/331~7-50.

dg13166
POKOJE biurowe.
041/331-93-68

Zagnańska

84a .

dg12182

041/332-47-60 Kielce- Mannheim.
dg12507
048/37-80-307, 0601-280-977, Frankfurt
Mannheim Lipsko .Wojtek'".
mw255

S PRZEDAM M-3. 041/34-22-907 po 16.00,

USLUGI

0501~58-692 .

Do składanego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia
w stacji hodowli i unasienniania zwierząt, będącej oddziałem Centralnej Stacji Hodowli
Zwierząt do dnia jej likwidacji. Wspomniane zaświadczenia wydawane są przez spółkę
w niżej wymienionych placówkach spółki na wniosek zainteresowanych:
l. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu,
ul. Topolowa45, 99-400Łowicz.
·
2. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu, Zakład
w Brześciu, 28-400 Pińczów.
3. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. wł..owiczu, Zakład
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 94,06-400 Ciechanów.
4. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu, Zakład
w Gostkowie, 99-220 Wartkowice.
S. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu, Zakład
w Kruszowie, 97-315Tuszyn.
6. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu, Zakład
w Legnicy zs.w Nowej Wsi Legnickiej 84, 59-241 Legnickie Pole.
7. Mazowieckie CentrumHodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka zo.o. w Łowiczu, Zakład
w Sierpcu, ul. Płocka 77, 09-200 Sierpc.
8. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. w Łowiczu, Zakład
w Zameczku, 26-650 Przytyk.
9. MązowieckieCentrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka zo.o. w Łowiczu, Zakład
w Zelkowie, 08-100 Siedlce.

PIŃCZÓW
Sklep KLEKS
uJ. 7 Źródeł 8
teł. (041) 357-44-10

12

Zwierząt

.041/343·92·50 - DOMENA- Nieruchomowww.domena.kielce.pl
dg12392

ści.

Rekl3IJJ!~Cj~ dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu
~~erua w stacji hodowli i unasienniania zwierząt, będącej oddziałem Centralnej
Sta~Jl ~~w li Z~erząt należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2001 r.
wsJedzibJe Spółki w Łowiczu, ul. Topolowa49.

dg13032
BIURO Rachunkowe- 041/343-14-29.
.
dg1 2938

MEDYCYNA
ALKOHOLIZM, narkomania skuteczna
terapia. Tel. 0601-340-456, e-mail:
stefanstepien@wp.pl
dg12876
GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliQ603·189-873.
ms244

ści.

ŁUSZCZVCA,

bielactwo. 0-601-21-43-88.
dg11448

PRACA
AGENT CELNY. Kurs. Licencja. Praca.
Zapisy: Kielce, Dom Rzemiosła , Warszaw·
ska 34, wtorki. środy. .ADVISER"
(0-22) 628-70-56, (0-22)629-37-83.
kd3239
GABINET Medycyny Alternatywnej w Kieł·
cach zatrudni lekarzy, mogą być absolwenci. Tel. 0501-258-058.
clg13086
POSZUKUJĘ

ankieterów. 0502~78-990.
mg461

PRACĘ

w domu na

pełen

lub

pół

GLAZURA,
parkiet,
0411368-86-89,0601-867-547.

GLAZURA, terakota. 041/362-17-89,
0503-394()..58.

HYDRAULICZNE - 041/34·567-11.
0603-053-837.

HYDRAULICZNE .
0-502-542~71.

HYDRAULICZN E.
0607-48-77-94.

362-10-41 ,
dg1 29_2.

PARKIETY, panele, cyklinowa nie
0604-578-046.
dg12558
TRANSPORT 3 do 6 t konte nery
0602-756-102, 0502-250-903.

etatu

zleci zdyscyplinowanym Financial Partners

ZGUBY

wynagrodzenie od 850 zł. 0605/673-022.
kd3037

MIERNIK Agnieszka zgubiła prawo jazd'/·
WSEiA.

legitymację

Reklamacje ~ rozpatrywane w formie pisemnej w terminie
14 dni od daty ich złożenia.

UNIEWA2:NIAM zniszczoną łegitymac;ę
Piwowar.

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

O _przystąpieniu do nieodplahrego tbywanU, udziałów uprawnieni %OStaną
poUifonnowaJii w ogłoszeniu, które spółka ZRmieści w imieniu Ministra Skiubu
Pairstwa w prasie o UJSięgu lokalnym i ogólnolcrajowym or111. pnn HI)THiiuunie
ogłoszenia w siedzibie spółki i we wszystkich jej Zllkhukzch.

ELEKTROINSTALACJE. 041/302-33-12.'
dg1 3049

szkolną Agaty

ACM Aarocentrum

s.n..o.-

KWc.. ul.
207
Klob. ul. - o l d e g o 38.
-.ui . T-3.~256
l(azlmłwu w._ ul
18

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Średnie ceny giełdowe sprzed tygodnia w tysiącach złotych

3.
17

ii

•

!"

1·

l·

15

ii

•

8·

13

czyn
Giełdę prowadzi Automobilb Rzemieślnik - Słomczyn
Grójcą. , teJ. 664-59-89, czynna
każdą niedzielę w godz. 6- 14 .

4200 aut.
Opłaty: za samochody osobo- 45 zł, za dostawcze - 50 zł,
ciężarowe - 70 zł.
Ceny biletów dla sprzedają
części i akcesoria samochomałe stoisko - 20 zł, duże
- 30 zł. Kupujący - wstęp
terenie giełdy znajduje się
Policji oraz biura firm
'"ll'"'a'.•"" się sprawdzaniem Jepochodzenia pojazdu.
również kupić druk urnokupna-sprzedaży. - .

;g

a.

30

14

3.
;g

•

07

55

iii

Giełdę

godz. 7 do 13, latem od 6 do 13.
Od 800 do 1000 aut.
Opłaty za samochody osobowe i dostawcze- 40 zł. Kupujący
-wstęp wolny.
Bilety sprzedawane są
w trzech kasach przy wjeździe
na giełdę : od strony toru wyści
gowego (odcinek leśny) , od strony restauracji " Stodółka" i przy
skrzyżowaniu dróg Tumlin -Wy-

Fiat

prowadzi AutomobilRadomski- Radom, ul. Wu-szaw17/21, teJ. {048) 36417-14, czynkażdą sobotę, w godz. 6- 12.
100 aut.
Ceny biletów: zwykły- 15 zł
sprzedających części i akcesamochodowe) , autokomisy, Sandomierz
samochodowe - 10 zł, . ku
Giełdę prowadzi Giełda
ący - wstęp wolny.
Rolno-Ogrodnicza Ziemi SandoNa terenie giełdy działa sta- . mierskiej, na targowisku miejdiagnostyczna, a także radio- skim przy ul. Przemysłowej , czynktóry nadaje ogłoszenia. Na na w każdą sobotę . Na plac gieł
kartingowym można odby- dowy można wjeżdżać już o godz .
próbne jazdy.
3, transakcje można zawierać
do godz. 14. Ok. 500 aut .
Opłaty: samochody osobowe
'
-15 zł, do~tawcze -16 zł, ciężaro
Giełdę prowadzi AutomobilKielecki, teren toru wyścigo we - 17 zł, sprzedaż części zamiengo w Miedzianej Górze nych i akcesoriów samochodowych
Kielc, teJ. {041) 303-16-60, - 4 zł za metr kwadratowy zajmow każdą niedzielę,·zimą od wanej powierzchni.
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Polonez
2107

Łada

samara

kień .

Dla kupujących są do dyspozycji dwa parkingi klubowe, parking przed restauracją, punkt kserograficzny (pok. 31, p. I, budynek główny) i biuro usług detektywistycznych.
Radiowęzeł informuje o sprzedaży, zamianie oraz kupnie aut
i części samochodowych. Ogłosze
nia przyjmuje punkt w przyczepie
campingowej na małej pętli toru.
Kasy dysponują testerami pienię
dzy.
Dojazd: autobus MZK Kielce, ljnia nr 9: Grunwaldzka szpital, Zytnia, Paderewskiego, Okrzei,
Robotnicza, Pawia, l Maja, Niewachlów, Kostornłoty, Miedziana
Góra. Godziny odjazdu (Grunwaldzka szpital) w niedzielę:
6, 7.50, 9.35, 11.17, 13.05. Z parkingu przy kinie "Romantica'' kursują prywatne busy.
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icytacje
dłużone

!9.

Zarząd

AWRSP Off RZESZÓW
GOSPODARSTWO ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH

8

Gminy Jasieniec informuje,

że w dniu 28 marca 2001

ty.

~

OGŁOSZENIE

Automobilklub Radomski
od organizacji licytacji
pojazdów podczas
giełd samochodowych.

~

r. w siedzibie Zarządu Gminy w Jasieńcu
przy ulicy Wareckiej 42, wywieszony zóstał wykaz nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych we wsiach:
Franciszków, Warpęsy, Instytut Rytomoczy dla, lgnaców, Olszany.
3299/kr

DYREKCJA
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DLA
NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH w MORAWICY
26-26 Morawica. ul. Spacerowa 5
na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 13 Upca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia
na świadczenia zdrowotne (Dz. U. nr 93/98, poz. 692)
OGŁASZA KONKURS
NA DYŻURYDLALEKARZY
W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH:
• psychiatrycznych ·
• neurologicznym

11,

-

158
ie

Świadczenia te udzielane bedą w godzinach:
e w dni powszednie w oddziałach- od godz. 15 do 8
ewdnipowszedniewizbieprzyjf(ć-odgodz. 15 do 8
• w dni świąteczne i wolne od pracy- od godz. 8 do 8

Umowazostaniezawarta na okres l .VI.lOOl r.-31.xii.2001 r.
Szczegółowe
uzyskać w

zamierzają
.
licytacji za kilka miena giełdzie pojawi się
samochodów z komisów
b_ędzie ulgowy). Ostatnio
POJazdy wystawiał salon Inoraz komis Zdzisława
- _Liczymy, że naszą proZainteresują się inne au- mówi Bilewski. {uss)

informacje warunków konkursu oraz formularz oferty
Dziale Kadr i Szkoleń Szpitala.

można

Oferty powinny zawierać informacje zgodne z§ 8.1. Rozporządzenia.
Zamknittte oferty z napisem ,,Konkurs na dyżury" - należy składać
w sekretariacie Szpitala, w terminie do dnia 30.N .200 l r., do godziny 15.
Otwarcieofertnastąpi 8.V.2001 r., o godz. lO, w Dyrekcji Szpitala.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania konkursu oraz
terminu składania ofert bez podania przyczyn.

przesunięcia

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Sluugi i protesty dotyC'Qlce postępowania konkursowego
pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

s/cUuloć

informuje, że zostały ogłoszone przetargi:
do sprzedl,łży:
• 6.N.200 l r., o godz. l O- pif(Ć działek rolnych, położonych we wsi Mnichów,
Lasków, Chorzewa, Gozna, gm. Jędrzejów, pochodzących z PFZ.
• 10.1V.2001 r., o godz. 11 -trzy działki rolne, położone we wsi Drożdżów,
Wołów, gm. Bliżyn, pochodzące z PFZ.
• ll.N.2001 r., o godz. 10 - trzy działki rolne, położone we wsi Lubania,
gm. Chmielnik, pochodzące z RSP Lubania.
• 12.N.2001 r., o godz. 10- jedna działka rolna, położona we wsi Chotelek,
gm. Busko Zdrój, pochodząca z PFZ.
• 12.1V.2001 r., o godz. 11 - trzy działki rolne, położone we wsi Płośnia,
gm. Gnojno, pochodzące zRSP Gojno.
• 12.N.2001 r., o godz. 12 - pięć działek rolnych, położonych we wsi
Odrowążek, gm. Bliżyn, pochodzących z PFZ.
• 17 .IV.200 l r., o godz. l O - cztery działki rolne, położone we wsi Jasiów,
gm. Zagn.ańsk, pochodzące z PFZ.
• 17 .IV.200 l r., o godz. 12 - sześć działek rolnych, położonych we wsi Raków,
Rakówka, gm. Raków, pochodzących z PFZ.
• 17.N.2001 r., o godz. 13 -jedna działka rolna, położona we wsi Gustawów,
gm. Stąporków, pochodząca z RSP Go sań.
• 18.N2001 r., o godz. 10- trzy działki rolne, położone we wsi Kliszów,
gm. Kije, pochodzące z RSP Włoszczowice.
e 18.N2001 r., o godz. 12- dwadzieścia pif(Ć działek rolnych, położonych we
wsi Zachehnie, gm. Zagnańsk, pochodzących z PFZ.
Wadium na ww. nieruchomości płatne w biurze GAH Kielce najpóźniej na
godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
·
Przed przetargiem należy zapomać się z jego warunkami.
Szczegółowe ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane do Urzttdów
Gmin i sołtysów danych miejscowości.

UWAGA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa
Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro,
tel. {041)34-422-04,34-300-45.

moina

Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach w godz.

1869/rg

3289/Jcr

7.30-15 . 30wkażdydzieńroboczy.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Ważne

mecze MKS

Końskie

i

Giennadij Kamielin w

Wisły

Ponieważ szczypiorniści Ślą

ska Wrocław grają mecz w półfi
nale Challenge Cup, ligowe spotkanie Śląsk - Strzelec Lider Market
zostało przełożone na najbliższą
środę. W tej sytuacji kielczanie
rozegrają w Zawierciu mecz Puc::haru Polski z miejscowym Viretem.
-To będzie bardzo dobre przetarcie przed środową konfrontacją
ze Śląskiem -mówi trener Strzelca LM Giennadij Kamielin .
- Z tego, co się orientujemy, w Zawierciu gra kilku doświadczonych
zawodników i wcale nie będzie ła
two. Oczywiście , nikt nie dopuszcza myśli o porażce .
Faktycznie, trudno przypuszczać, by czołowa drużyna ekstraklasy miała jakiekolwiek problemy
z liderem II ligi. 1Ym bardziej, że
kielczanie grają ostatnio bardzo

dobrze, czego potwierdzeniem
ligowe z Zagłę
biem Lubin i Warszawianką.
W I lidze serii B trudny wyjazdowy mecz w Zabrzu z Pogonią rozegrają piłkarze ręczni MKS
były zwycięstwa

Końskie . Jeśli odniosą zWycięstwo,
będą mogli już w sobotę cieszyć
się z awansu do ekstraklasy. O wygraną będzie bardzo trudno, gdyż
"siódemka" lidera nie będzie mogła zagrać w Zabrzu w najsilniejszym składzie.

- W zespole jest prawdziwy
szpital- mówi trener MKS Krzysztof Latos, który także jest mocno
przeziębiony. - Z Pogonią nie zagra na pewno Oleg Kobzar, który
służbowo wyjechał na Ukrainę.
Także Paweł Bieś nie doszedł do
pełni sił po kontuzji stawu skokowego, jakiej doznał podczas pucharowego meczu z Grunwaldem
w Poznaniu. Na domiar złego na
urazy barku narzekają Dariusz
Karbownik i Dariusz Kubisztal Ta
ostatnia trójka, mam nadzieję , wybiegnie na parkiet w Zabrzu, jednak na pewno czeka nas bardzo

Opara. - Chyba zbyt ostro go

trudny mecz. Oczywiście, jeaziemy walczyć o zwycięstwo. Jeśli zagramy twardo w obronie i konsekwentnie w ataku, nawet w okrojonym składzie stać nas na pokonanie Pogoni.
Piłkarze ręczni Wisły Sandomierz zagrają w Opolu z Gwardią,
a dla broniących się przed degradacją z ligi podopiecznych Mieczysława Gospodarczyka będzie
to kolejny mecz "o wszystko" .
- Opolanie mogą być wprawdzie spokojni o ligowy byt, jednak
we własnej hali na pewno będą
chcieli wygrać. Także nas interesuje tylko komplet punktów. Jeśli
zagramy tak jak w ostatnim kwadransie meczu z Pogonią Zabrze
w Sandomierzu, jest to zadanie
realne do wykonania. Z Gwardią
zagramy już w najsilniejszym skła
dzie, z Romanem Baturinem
i Grzegorzem Owsińskim, którzy
nie mogli wystąpić w środę w Płoc
ku w pucharowym spotkaniu
z Orlenem - powiedział nam trener M. Gospodarczyk.
(wid, mac)

Resovia-

Pogoń,

Będzie

Avl!ntis CropSdt!na

punktów.

Gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa
biała, kur$ad polny, mak polny, ostrożeń polny, poziewnik
szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest powojowaty,
rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa,
samositwy rzepaku , sporek polny, szarłat szorstki, tasznik
pmpolity, tobołki polne, wyka ptasia, żóhlica drobnokwiatowa

Obecny szkoleniowiec kieleckiej "siódemki" Giennadij Kamielin będzie do końca sezonu
prowadził siódemkę Kia Motors
Łódź.

- Na czwartkowym zebraniu
sponsorów klubu doszliśmy do
wniosku, że Edward Strząbała
powinien być do końca sezonu z
zespołem. On prowadził drużynę
przez kilka miesięcy, wie najlepiej ,
na co kogo stać. On przygotowywał drużynę do rywalizacji. Poza
tym, jeżeli zdobędziemy brązowy
medal, będzie to ogromna satysfakcja dla tego, jakże zasłużonego dla
klubu szkoleniowca. Nie muszę
chyba dodawać , ile zawdzięczamy
trenerowi Strząbale . On właśnie
wprowadził naszą piłkę ręczną na
wielkie wody - powiedział nam
wczoraj prezes Strzelca LM Andrzej Jung.
- Powiem szczerze, miałem
bardzo mieszane uczucia przy odwoływaniu pana Strząbały- dodaje wiceprezes Strzelca LM Tomasz

Pogoń Staszówwyjeżdża tym
razem na mecz do Rzeszowa, gdzie
zagra z Resovią. Rywale grają na
razie słabiutko, notując same porażki. Tak więc podopieczni Janusza Batugowskiego staną przed
szansą zdobycia kolejnych punktów.
Krzysztof Trela, pomocnik
Pogoni: -Wiosna to taka pora rozgrywek ·piłkarskich, gdzie nie ma
łatwych spotkań, łatwych rywali.
Teraz wszyscy o coś grają . Nieważ
ne czy grasz z outsiderem, czy liderem. Musisz być tak samo skoncentrowany. W Rzeszowie czeka

nas ciężka przeprawa.· Z drugiej
jednak strony nie wypada, abyśmy
stracili punkty. Jak sięgam pamię
cią, z Resovią zawsze grało mi się
bardzo dobrze i wygrywałem.
.
Co prawda nasz zespół wybiegnie na murawę w pełnym skła
dzie, ale warto nadmienić, że w
ostatnich dniach mniej trenowali
Andrzej Kasiak, Krzysztof Stocki
i Mieczysław Ożóg.
Gospodarze wystąpią dziś
osłabieni brakiem Wojciecha
Zielińskiego i Marka Amarowicza. Trener Resovii Stanisław
Skiba nie ukrywa zakłopotania:
- Pogoń to bardzo mocny rywal.
Staszowianie mają kilku zawodników o nieprzeciętnych 'umiejętnościach. Remis będzie naszym sukcesem. Najważniejsze,
to nie stracić głupich goli - uważa Skiba.

Pszenica ozima i jara, jęczmie~ jary, żyto, pszenżyto ozime
Zboża ozime: wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do
ko~ca

traktowaliśmy. Przemyślel

wszystko jeszcze raz i
Iiśmy zatrudnić go
klubie. Myślę, że jest to
wyjście z sytuacji.
JYmczasem, jak s'ię
dzieliśmy, obecny :>u1.u••"u•.u w
kieleckiej drużyny
mielin wyjeżdża dziś do
gdzie będzie prowadził zespól
Mo tors.
- To jest taka ctz",ente1Iner1skll
umowa między mną i
Strząbałą. Od początku
ubiegłego roku nasza ·~ ~...;ł .... J
układała się bardzo dobrze 1
gdy poproszono mnie, abym
szedł na miejsce Edwarda
dzi, . zgodziłem się <>hrr-hn"o'~ a
Dziś w meczu ligowym
nie w ekstraklasie
drużynę Kia Motors ·
ję że uda mi się
zespół przed spadkiem z c:K~>ln:tJIWI
sy- powiedział Kamielin.
Ciekawe, co na temat
nej dość nieoczekiwanej
na stanowisku trenera ~·"·"o ~"''
Strzelca Lider Marketu
czytelnicy? Na opinie
pod nr. telefonu: 36-36-298
36-36-253.

komplet punktów?

wreszcie komplet

Herbicyd o działaniu ukladowym, pobierany przez korzenie
i liście chwastów.

Edward Sirząbala wrócił
do Kielc i dziś poprowadzi
drużynę Strzelca Lider .
Marketu w meczu
pucharowym!

KKP Korona- Lublinianka

Być może pierwszy raz tej
wiosny świętokrzyscy
trzecioligowcy zdobędą

11

Motors

Edward Sirząbala
wraca do Kielc

Strzelec L
w Zawierci u
Wsobotę piłkarze ręczni
z naszego regionu
rozgrywać będą mecze
ligowe i pucharowe.

KłA

fazy krzewienia zbóż.
od fazy 3 li!ci do końca krzewienia .

Zboża jare:

,.,.,

Przypuszczalneskłady
Pogoń: Wietecha- Kasiak,
mus, Stocki - Włoch, ·

jek, Kot, 'frela - Iwanicki,
Resovia: Pietrykabraniec, Rembisz, Wiercioch - P
liszko, Haber, Kramarz, Kaznes
- Lepinaka, Chwatka.
Czy piłkarze KKP
wygrają pierwszy mecz w
wiosennej? To pytanie
bie wszyscy sympatycy kie:Iecl~f1...
go zespołu.
Po trzech kolejnych
kach podopieczni trenera
wa Palika znaleźli się w u''"'"'"'""'
wej sytuacji . Kolejna
może zepchnąć ich aż
ste miejsce w tabeli, ale
ich trener myślą raczej o
o dwa "oczka".
Wygrana z Lublinianką
realna i bardzo potrzebna, aby
prawić psychikę kielczan. Nasi
karze w meczach z Sandecją i
schodzili z boiska pokonani,
w tych konfrontacjach na
nie byli gorsi. Zabrakło
teczności pod bramkami
Szybko strzelony dziś gol
że, być może, rozwiązać "worek
golarni".
Jesienią kielczanie
pokonania lublinian na ich
..
ale choć dwukrotnie prowadz
zremisowali. Dziś mają więc ok
zję do rewanżu. Na pewno nie z
baczymy na boisku pauzujących
żółte kartki Arkadiusza Janas
·oraz Marka Gołąbka . Po kont
treningi wznowił natomiast Ar
diusz Rumas.
Przypuszczalny skład K
Korona: Mierzwa - Salwa, Stef.
ski, Ruszkawski - Bieńko; He
ńch, Wołoszyn, W Świetlik,
jak - Fabianowski, Gil.
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Zmiany kadrowe przed

Ceramiką

Bez Preiksaitisa

Wczoraj rozpoczęły się
baraże o awans do /l ligi
siatkarek i siatkarzy.
Od zwycięstwa nad AZS
Kraków 3:0 (25:22, 25:21,
rozpoczęły baraże siatkarWSBiP.
_
WSBiP: Gara, Serafin,
Karabin, Dudek, Skuciń

Kilka zmian, wporównaniu
z ostatnimi meczami,
nastąpi w drożynie KSZO
Ostrowiec podczas dzisiej·
szej konfrontacji z Ceramiką Opoczno.

rował grą. Zmiana szykuje się także w linii ofensywnej. W ostatnim
spotkaniu, z Polonią w Bytomiu
słabiej wypadł Vytas Karvelis i być
może Tachel wróci dziś do starego

ustawienia w at al< u: Wojciech
Małocha - Tomasz Zelazowski.
- Owszem, mile wspominam
Ze względu na żółte kartki
ĆWiklińska, Pocheć,
nie wybiegnie na murawę Adrian mecze z Ceramiką. Strzelałem gole
Ostrowieckie siatkarki nie roia- Sobczyński . - Na 95 procent nie zarówno w Ostrowcu, jak i Opoczdności z odniesieniem z zwyzagra także Aidas Preiksaitis, któ- nie. Ale czy wyjdę na boisko? Poz seta na set grając coraz ry narzeka na bóle pachwiny. Teo- wyższa decyzja zależy pq;ede
wyróżnienie zasłużyły
retycznie mógłbym wystawić Pre- wszystkim od trenera- mówi Zelae : Anna Skucińska , iksaitisa, ale nie chcę ryzykować, zowski.
.n.o,,.. .,~... i Katarzyna ten zawodnik przyda nam się
- Mam mocną ławkę rezerwo.choć i pozostałe zawadw kolejnych pojedynkach - mówi wych. Dlatego też absencja kilku
sporo udanych akcji. trener hutników KrzysztofTachel piłkarzy występujących w pierwotę rywalem AZS_
Brak Litwina sprawia, że To- szych pojedynkach nie powinna
będzie - Sanoczanka, zaś
che! musi nieco przemeblować wpłynąć na poziom reprezentowa- MKS Łęczyca .
ny przez chłopaków- mówi Tochel.
drugą linię. Wszystko wskazuje na
Kielcach siatkarze MKS to, że od pierwszych minut wystą- ·
Problemy kadrowe ma także
Hejnałowi Kęty 1:3 (17:25,
pi Artur Toborek, który będzie ki e- szkoleniowiec Opoczna, Witold
' 25 :20, 23:25).
S Kielce: Krupiński,
Burzyński, Kowalski,
Szadurski oraz KuCedro, Nowaczek, KiniorMłodzi

kielcznie rozpoczęli
nieco stremowani i dopiero
secie podjęli walkę z ryNajbardziej dramatyczna
partia, której losy
ostatniej piłki.
N"'"ll"7n•P•sze, że zawodnicy
walkę ze starszymi i barrutynowanymi rywalami.
wygrali czwartego seta, mo'7ct·r"'"""<,;. spotkanie na swauda się wygrać
Orkanem Nisko lub
z Lokatorem Zduń
- powiedział trener MKS
Jarosław Plech.
W Mielcu siatkarki AZS MiPolitechnika Świętokrzyska
Stali II 0:3.
(wid)

Czy Rafał lasocki poprowadzi w sobotę zespół KSZO do zwycięstwa

i oldboje

piłkę kopią

Wkwietniu rozpoczną się
rozgrywki pilkarskiej ligi
dziewcząt.

W~aju wystartuje liga oldboSwiętokrzyskiego Związku
Nożnej.

- Rozgrywki dziewcząt probędą w dwóch grupach:
i licea ogólnokształcące.
w ten sposób rozpropatbol żeński w okręgu
nogwrnif Gozdur, wicepre-

Łucznicy w Prudniku
Dwaj najlepsi kieleccy
łucznicy Arkadiusz Ponikow·
ski i Bartosz Mikos wystąpią
w najbliższyweekend w ogólnopolskich zawodach łuczni
czych w Prudniku, gdzie po
raz pierwszy w tym sezonie
strzelać będą na długich odległościach.

Medal był blisko
.Bartłoońej Urbanek z Arki
Kielce zajął piąte miejsce w finale wyścigu na 100m st. klas.
(czas 1.12,68) podczas rozegranych w Płocku pływackich
Mistrzostw Polski 14-latków.
Ponadto Bartek zająl7 miejsce w wyścigu na 50 m st. klasycznym (33,35), wygrywając
finał B tej konkurencji oraz
był 9 na 200 m st. klas.
(2.41,75).

Fałków górą!
Zwycięstwem reprezentacji gospodarzy zakończyła się
rozegrana w Falkowie zimowo
-sportowo-rekreacyjna spartakiada gmin. W końcowej klasyfikacji zawodów, w których
rywalizowano w siatkówce, tenisie stołowym, szachach, warcabach i konkurencjach rekreacyjnych przypadło ekipie Radoszyc, zaś trzecie zespołowi
ze Stąporkowa.
(d)

·-.,

Polecamy na weekend

l'

owości

Mroziewski. Dziś na pewno kibice
nie ujrzą Arkadiusza Bilskiego, który nie·jest jeszcze w pelni sił. Zagra
natomiast Andnej Sawicki, który
przed tygodniem otrzymał czerwoną kartkę. - Jedziemy do Ostrowca
po trzy punkty. Prezentujemy się
coraz lepiej, forma zwyżkuje. Szkoda co prawda Arka Bilskiego, ale
uważam, że nawet bez niego sobie
poradzimy - mówi Bożena Pec,
członek zarządu Ceramiki.
-W Ostrowcu spędziłem trochę czasu, to był miły okres w ży
ciu, ale w sporcie nie ma sentymentów- mówi Mirosław Budka, pił
karz Ceramiki. Będziemy walczyć,
mecz będzie bez wątpienia bardzo
ciekawy. KSZO wygrał tej wiosny
trzy mecze, my mamy w dorobku
dwa zwycięstwa . Nikt tanio skóry
nie sprzeda. Co prawda rywale są
w lepszej sytuacji, bo grają na wła
snym terenie, przy własnych kibicach, którzy potrafią dodać skrzydeł, lecz jestem optymistą . Może
nie trzy, ale dwa punkty odbierzemy hutnikom.
Przypuszczalne składy:
KSZO : Kapsa-- Wróbel, Kowalski, Pietrasiak, Lasocki - Sokoło~ski, Krawiec, Taborek, Dołęga
- Zetazowski (Karvelis) , Małocha .
Ceramika: Wyparło- Jałocha,
Kośmicki, Podolski - Boguś, Wolański, Rysiewski, Budka, Kozubek- Sawicki, Cetnarowicz.
W pozostałych spotkaniach:
ŁKS Łódź - Lechia Gdańsk, GKS
Bełchatów - Odra Opole, Hetman
Zamość- Lech Poznań, Tłoki Gorzyce - Stal Stalowa Wola, RKS
Radomsko - Włókniarz Kietrz,
Dolcan Ząbki - Zagłębie Sosnowiec, Górnik Polkowice - Polonia
Bytom, Polar Wrocław : KS Myszków, Górnik Łęczna- Swit Nowy
Dwór Mazowiecki.
(mac)

Z RÓŻNYCH AREN

SZPN

Koszykówka
takus Daleszyce - GKS Rudki Ekstraklasa kobiet: STK Stol- mecze w niedzielę o godz. 15; Cubud Włoszezowa - ZapolexErbud ' krownik Włastów- Łysica Bodzenżałoby stworzyć drużynę piłkarską
AZS Toruń. Starachowice, hala ul. tyn, Wisła Sandomierz - Alit Cezłożoną z dziewcząt.
. Szkolna 10, sobota, godz. 17.
mentownia Ożarów- mecze w nieDo pierwszej edycji miLiga ak,ademicka koszykarzy: dzielę o godz. 16.
,
,
strzostw Kielc (bo taką nazwę Akademia Swiętokrzyska - AZS
Liga okręgowa: Swit Cmiebędą miały rozgrywki) zgłosiło się
WSZiB Poznań. Kielce, hala ul. lów- Heko Czermno- sobota godz.
sześć e_kip gimnazjalnych i cztery
Żytnia, sobota, godz. 19.
12; Sparta Kazimierza Wielka LO. Gimnazja rozpoczną zmagaPilkanożna
Piast Osiek, sobota, godz. 15; Fiania 23 kwietnia, licea 17 maja.
II liga: KSZO - Ceramika skowianka Piaski- OKS OpatówZwycięskie drużyny otrzyi]lają puOp~zno. Ostrowiec, stadion przy
niedziela godz. 12; Granat Ruch
chary, ufundowane przez SZPN.
ul. Swiętokrzyskiej 11, sobota, II Skarżysko - Partyzant WodziPo raz pięrwszy organizowa- godz.15.
sław, Unia Sędziszów - Bucavia na jest także Swiętokrzyska Liga
Illliga: KKP Korona - Lubli- mecze w niedzielę o godz. 15; SkaOldbojów".
nianka. Kielce, stadion przy ul. ła Thmlin - Górnik Miedzianka,
-Wspólnie z Wydziałem Szko- Szczepaniaka, sobota, godz. 15.30. Zenit Chmielnik - Victoria Skalblenia rozesłali.śmy informacje .
IV liga: Granat Ruch Skarży mierz, Zdrój Busko - Wierna Mado poszczególnych klubów. Wstęp sko - Czarni Połaniec, sobota, łogoszcz - mecze w niedzielę
nie zgłosiło się 11 drużyn, ale ak- godz. 15; Piast Chęciny - MKS o godz. 16.
ces do gry potwierdziło osiem ze- Końskie, Naprzód Jędrzejów ·_
Filkawodna
społów - mówi Jan Wąchała. PoOrlęta Kielce, Nowiny - Jezierski
III Turniej MP, juniorów.
nieważ liga jest w fazie kształto
Orlicz Suchedniów, Nida Pińczów Ostrowiec, basen ul. Swiętokrzy
wania rozgrywki prowadzone będą - Sparta Dwikozy, .ł:letman Włosz ska, sobota~ godz. l O i 17.30 i niesystemem pucharowym.
ezowa- Star Starachowice, Spar- dziela, godz. 9.
(mac)

Piłka ręczna
III liga mężczyzn : MKS
Włoszezowa - Wisła II Sando-

mierz, niedziela, godz. 11; Zdrój
Busko - KSZO Ostrowiec. Busko
Zdrój, niedziela, godz. 14.
Siatkówka
Barażowy turniej o awans
do II ligi siatkarek; Ostrowiec, hala
KSZO przy ul. Swiętokrzyskiej,
sobota godz. 17, niedziela godz. 11.
Barażowy turniej o awans
do II ligi siatkarzy. Kielce, sala
SP 33 przy ul. Sawickiej, sobota i
niedziela godz. 10.
Tenis
IV Turniej Grand Prix shorttenisa "Tenis i Ja - Zemax 2000".
Kielce, hala SP 17, sobota, godz. 10.
Warcaby
Otwarte mistrzostwa województwa w warcabach 100-polowych. Kielce, Dom Kultury "Sabat", ul. Manifestu Lipcowego, niedziela godz. 10.
{eref)

Redaktor wydania
DaiiuszRyń
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Piątek piąty
Polski kolarz Zbigniew
Piątek zajął piąte miejsce
w jednodniowym wyścigu
Tour du Pays de Waes o dłu
gości 188 km, w belgijskiej
miejscowości Bazel. Wygrał
Słoweniec Martin Hvastija.

.>.

Nasi odpadli

Rywale

protestują:

Olisadebe nie

Międzynarodowa
Federacja Piłkarska

(FIFA) najprawdopodobniej odbierze Polakom
punkty zdobyte w eliminacjach
do Mistrzostw Świata.

Powodem ewentualnych walkowerów jest protest, jaki wczoraj
nadszedł do siedziby FIFA w Zurychu w Szwajcarii, a którego
nadawcami są federacje piłkarskie
Białorusi i Norwegii. Jak twierdzą
nasi rywale w eliminacjach do Mi-

Rekord Robinsona
22-letni Amerykanin Anthony Robinson ustanowił
podczas pływackich mistrzostw USA w Austin rekord
świata, uzyskując w wyścigu
na 50 m stylem klasycznym
-27 49.

Wojciech Kowalczyk
może ponownie zacząć grać
w piłkarskim zespole pierw-

szoligowym Legii-Daewoo
Warszawa. Z Hiszpanii dotarł
wreszcie certyfikat piłkarza,
uprawniający go do gry w polskiej lidze.

Przerwana passa
Zespół Vancouver Grizzlies przerwał serię dziewię
ciu kolejnych porażek w koszykarskiej lidze NBA. Ostatniej nocy ekipa z Kanady pokonała na własnym parkiecie
New York Knicks 89:68.

r .

strzostw Świata 2002, Emmanuel
Olisadebe nie może grać w reprezentacji Polski, bowiem sześć lat
temu reprezentował Nigerię.
-Jak wynika _z dokumentów
przysłanych nam przez Białoruską
Federację Piłki Nożnej, w czerwcu 1995 roku piłkarz Emmanuel
Olisadehe wystąpił w drugiej połowie meczu młodzieżowych reprezentacji Nigerii i Zairu w meczu o Puchar Afryki- wyjaśnił nam
wtelefonicznej rozmowie Gerhard
Mainhof z Wydziału Gier i Dyscypliny FIFA. - Oczywiście, musimy
to sprawdzić i w tym celu za dwa
tygodnie wasz piłkarz musi stawić
się w Zurychu na konfrontacji.
W tym czasie nasz wysłannik zbada sprawę .w Nigerii. Na razie
nie ma powodu do obaw, ·bowiem
w krajach afrykańskich często zdarza się, że piłkarze mają te same
imiona i nazwiska. Być może było
tak i w tym przypadku. Jeśli jednak
Białorusini mają rację, Polsce grożą walkowery za wszystkie mec;le,
w których graJ Olisadebe.
Z dalszej rozmowy wynikało,
że "aferę" nakręcili Białorusini,
którzy po zwycięstwie nad Norwegami zajmują drugie miejsce w grupie i poczuli, szansę na awans
do finałów MS. Norwegowie, którzy właściwie nie mają już nic do

Kowalczyk może grać

Ukarać sędziego
Mistrz Rumunii, Dinarno
Bukareszt, zażądaJ w piątek
od władz piłkarskich swego
kraju ukarania pięcioletnią
. dyskwalifikacją sędziego , którego decyzje, prawdopodobnie kosztować będą klub utra-

Czy Eromanuel Olisadehe miał prawo grać w reprezentacji Polski?

stracenia, chcą natomiast w ten
sposób poprawić sobie humory,
a nawet wytłumaczyć się przed
kibicami. Wszak to Olisadehe
strzelił im w Oslo dwa gole.
. Zaskoczony wieściami z Zurychu był trener Jerzy EngeJ. - To
na pewno jakaś pomyłka . Zanim
rozpoczęliśmy starania o przyznanie Emmanuelowi polskiego obywatelstwa, doldarlnie sprawdziliśmy jego piłkarską przeszłość.
"Emsi" wspominał wprawdzie, że
jako nastolatek zagraJ kiedyś w reprezentacji swojego okręgu . Być
może chodzi właśnie o ten mecz?
Nie sądzę , żeby było inaczej,
w przeciwnym razie aż strach pomyśleć ... W poniedziałek wraz
z prezesem Listkiewiezero lecimy
do Zurychu, aby na miejscu wyjaśnić sprawę i zobaczyć te rewelacyjne dokumenty przysłane przez
Białorusinów.
(sts)

tę tytułu.

Daehlie odchodzi

Kadra Polski jest ·OK
Trzech bilardzistów
kieleckiego klubu
wyjechało na Mistrzostwa Europy.
W czeskim kurorcie Karlove
Polskę reprezentować będą
Radosław Babica, Adam Ewald
i Paweł Rogalski z Contactu OK.

Vary

Babica zagra w odmianach "8"

Wczoraj zakończenie
sportowej kariery zapowiedział w Oslo znakomity norwe-ski biegacz narciarski Bjoem
Daehlie. Jeden z najlepszych
biegaczy w historii narciarstwa
uskarżał się na kontuzję barku . Daehlie zdobył 12 medali
olimpijskich.
(PAP)

16

Finał

Venus

alkowery?

Zespół Maccabi Tel
Awiw awansowal do 1/4 finału Suproligi, pokonyjąc po raz
drugi Zepter Idea Sląsk Wrocław. W czwartek koszykarze
Maccabi wygrali 85:62. Koszykarki Polpharmy VBW Clima Gdynia przegrały z Gambrinusem Brno 64:80. Gambrinus wygraJ rywalizację 2:1
i awansował do Finał Four
Euroligi.

'

mógł grać!

i "9 ", Ewald w "14,1" a Rogalski
w "8". Wszyscy rywalizować będą
ponadto w konkurencji drużyno
wej .
Najbardziej utytułowany z tej
trójki jest 'Babica, który w ostatnich miesiącąch grał, m.in. , w Mistrzostwach Swiata zawodowców
i kilku prestiżowych turniejach
z udziałem najlepszych zawodników. W dotychczasowych turnie-

jach mężczyzn o Mistrzostwo Europy Polacy nie zdobyli jeszcze
żadnego medalu.
- Tym razem też nie będzie
łatwo , bowiem poziom bilarda
w Europie podnosi się - twierdzi
prezes Folskiego Związku Bilardowego Marcin Krzemiński.
- Będę zadowolony, gdy któryś
z chłopaków zakwalifikuje się
do ćwierćfinałowej ósemki. (sts)

W poniedziałek tylko u nas:
e Tajemnice Jerzego Engela
e Relacje z wszystkich ligowych aren

e "~bic Słowa" -atrakcyjny konkurs Eurosportu dla kibiców
e Najlepszy w regionie serwis sportowy!

Venus Williams po zwycięskim meczu
z Mańiną Hingis
Amerykanka Venus
Williams zagra
wlinale lumieju Masten
Series wMiami.
W półfinale pokonała
cą tytułu Szwajcarkę Mart
Hingis 6:3 , 7:6 (8-6).
Drugi półfinał, w
z:nierzą się Amerykanka .....,.n; t ,•• l
Capńati i Rosjanka Jelena uc::uu:IN
tiewa, został przeniesiony na pią·
tek z powodu opadów deszczu.
W turnieju mężczyzn
lijczyk Patrick Rafter
w ćwierćfinale Szwajcara
Federera 6 :3, 6:1.
Ostatnie spotkanie ćwierćfi·
naJowe pomiędzy Amerykaninem
Andre Agassim i Chorwatem Iva·
nem Ljubicicem przerwały opady
deszczu i zostanie ono dokończo
ne w piątek.
(PAP)

•

TELEKIBI C

•

SOBOTA
EUROSPORT: 12.00 i 21.
Tenis ziemny: Turniej WI'A w
mi, 13.00 Łyt\Viarstwo ~ ~, ,h ~.o.,o·l
Mistrzostwa Swiata w
ku w Jeonju City, 20.45
bilizm: Super Racing
wMonza.
DSF: 16.00 Tenis zi
Turniej ATP Ericsson Open w
mi, 17.45 Piłka nożna: 2 liga
miecka, 22.30 Automobilizm: Wy·
ścigi Formuly l - Grand Prix Bra·
zylii w Sao Paulo.
TVP 1: 16.50 The Race- regaty dookoła świata.
CANAL+:12.50 Piłka noż·
na: liga angielska - FC Liver·
pool - Manchester United.
WIZJA SPORT: 16.30 Igrzy·
ska Sportów Ekstr_emalnych
w Melbourne, 18.00 NBA: Toron·
to Raptors-NewJersey Nets.
NIEDZIELA
EUROSPORT: 10.00 Łyż·
~arstwo szybkie: Mistrzos~a
Swiata w short tracku w Jeon)U
City, 11.45 i 16.30 Sport motocyklowy: Mistrzostwa Swiata super·
bike' ów w Kyalami, 13.30 s uper
Racing Weekend w Monza, 2 1.1~
Wyścigi formuły NASCAR w Bn·
stołu .

DSF: 0 .30 NBA: Philadel·
phia 76ers- Indiana Pacers.
TVP 1: 14.45 Lech Basket
Liga: Anwil Włocławek - Spójnia
Stargard Szczeciński.
TV KRAKÓW: 19.00 Polska
liga siatkówki: mecz o 2 miejsce:
CANAL+ :14.30 Piłka noz·
na: liga polska.
WIZJA SPORT: 16.00 żużel:
Ekstraliga-Włókniarz Częstocho

wa- Atlas Wrocław, 19.00 Piłka
nożna: Liga holenderska Nijmegen- AjaxAmsterdam
NHL: Ottawa Senators Hurricanes.
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