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BEZ UCZNIOW
treningowo-szkoleniowy
rozbił się wczoraj w Ja' wwoj. lubelskim. Pilot
Czytaj 111 stronie 4

KIELCE. Wczoraj nauczycielka, która
ma uczyć klasę pierwszą i drugą
Szkoły Podstawowej nr 29 w Kielcach
bezskutecznie czekała na uczniów.
Nie przyszło ani jedno dziecko.

Rodzice już w sobotę zapowiedzieli, że nie poślą dzieci do
szkoły.

- Nie zgadzamy się na naukę
w łączonej klasie pierwszej-drugiej
- mówili. Zwrócili się o zmianę arkusza organizacyjnego i rozdzielenie klasy, w której jest 26 uczniów.

ców przerażonych poziomem nauczanią w takiej grupie konsultantka Swiętokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Renata
Za borek:
- Jeśli dziecko po pierwszej
klasie umie czytać i pisać, to dyskwalifikuje to nauczyciela. Nie ma
takich wymagań - mówiła .
Argumenty nie pomogły.
- Brakuje milionów złotych .
Mu~imy na to reagować, bo okaże się, że jako miasto jesteśmy

bankrutem. To tylko 26 dzieci ...
mówił wiceprezydent Alojzy Sabura.
Rodzice nie zmienili zdania
- strajk ma trwać do skutku. Zarząd Miasta Kielc dziś ma cotygodniowe spotkanie.
Nie podjęło też nauki blisko
60 dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Piotrkowicach w gminie Bejsce.
Jest to protest przeciwko planom
likwidacji placówki.
BARBARA RYNKOWSKA

Władze oświatowe zostały

poinformowane, że dzieci pójdą na
rozpoczęcie roku szkolnego, ale
potem do czasu .podjęcia decyzji
przez Zarząd Miasta uczniowie
nie pojawią się w szkole. Wczoraj
na lekcje przyszła tylko nauczycielka. Po południu na prośbę dyrektora szkoły zaniepokojonego zaostrzaniem się konfliktu, odbyło
się spotkanie rodziców i przedstawicieli władz Kielc.
-Zarząd Miasta nie zajmował
się jeszcze dezyderatem rodziców
- wyjaśniał wiceprezydent Alojzy
Sobura, który obiecał przedstawić
sprawę na na środowym posiedzeniu ZM.
Do zaakceptowania łączonej
klasy próbowała przekonać rodzi-

na stadionie Dynama nasi

_liści !'Ozegrają kolejny mecz
mmacyJny do Mistrzostw ŚWia
W2002 r.
Czytaj na stronie 16

policja przyjmie do pracy 150 osób.
To największy od kilku lat nabór.

Przyszli funkcjonariusze trado służby patrolowej . Tak dużo
miejsc pracy udało się zdobyć dzię
ki oszczędnościom , ponieważ od
fią

KIELCE. Kielczanin żądał okupu za
skradziony samochód. Policja
zatrzymała go, gdy odbierał
·

pieniądze .

W nocy w ubiegłą środę z prywatnej posesji w Kielcach skradziono audi 80. Następnego dnia
nieznajomy mężczyzna zaproponował właścicielowi zwrot auta za
8 tysięcy złotych.
- 30-letni kielczanin został
zatrzymany przez policję na gorącym uczynku , gdy usiłował
odebrać okup - poinformowała
nas podkomisarz Monika Bochnacka. - Był już notowany przez
policję. W takich przypadkach
radzę właścicielom skradzionych
samochodów skontaktować się
z policją . Jeśli raz zapłaci się
okup za skradziony samochód,
zdarza się , że złodzieje kradną
auto ponownie.
(MAG)

-.Pies na

kawę

OSTROWIEC. WARSZAWA . Owczarek
Ako i aspirant sztabowy Włodzimierz
Groszek z Ostrowca, zwycięzcy
Mistrzostw Polski prze wodników
psówtropiących, wystąpią
w czwartek w porannym programie
telewizyjnym "Kawa czy herbata".

- Ako
jest bardzo

1~o etatów czeka w policji
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Świętokrzyska

Zasadzka
za okup

dzieci na lekcje

początku tego roku wstrzymane
były przyjęcia do policji.
- Na ulicach pojawi się więcej
patroli, oficerowie dyżurni będą
mogli szybciej wysyłać policjantów
do zdarzeń . Po prostu będzie bezpieczniej - uważa Elżbieta Różań
ska-Komorowicz, rzecznik święto
krzyskiej policji. - Chcielibyśmy

nowo przyjętych wysłać już od l paź
dziernikanaszkolenie podstawowe.
Po trzech miesiącach wróciliby do
swoich jednostek na praktyki.
W świętokrzyskiej policji zatrudnionych jest około 3000 osób,
a np. w Komendzie Powiatowej
Policji w Pińczowie pracuje około 80 funkcjonariuszy.
(MAG)
Gdzie pytać o pracę w policji?- czytaj też na stronie 3.

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

zmyślnym

psem. Kupiłem go, gdy
miał 6 tygo-

dni , przez
rok trzymałem go
w
domu
i szykowałem do policji. Bez problemu zdał egzaminy
i przeszedł szkolenie. Jest bardzo
posłuszny, świetnie reaguje na
moje polecenia - mówi o swoim
podopiecznym aspirant sztabowy
Włodzimierz Groszek.
Teraz trzyletniego owczarka
niemieckiego Ako i jego przewodnika pozna dzięki telewizji cała
Polska.
(MAG)
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PORADNIK DLA GLODOMOROW
Nowe blankiety, mniejsza refundacja

POGODA

Recepta
bez p-acjenta
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Sterydy dla

noworodka ordynowane dorosłym,
leki wypisywane bez wiedzy chorego
• to tylko niekt6re przykłady wymuszania refundacji za leki.

'JYlko w pierwszym półroczu
br. zakwestionowano recepty na
kwotę prawie 19 tysięcy złotych.
W ubiegłym tygodniu starszy
pan ze Skarżyska bardzo się zdziwił, kiedy otrzymał telefon z apteki, że jego lek przygotowywany na
zamówienie jest już gotowy. Od
dłuższego czasu nie był on jednak
u lekarza i żadnych medykamentów nie potrzebował. 1Ym sposobem wydało się, że lekarz wypisywał specyfik komuś innemu na

Szkoła

dla
pedagogów

CIŚNIENIE
ź~:PROGMETRADOM

jego nazwisko. Dlaczego? Ponieważ jest inwalidą wojennym i leki
przysługują mu za darmo. Inny
przypadek to wypisywanie sterydów na noworodka, które miały
służyć osobie dorosłej. Zabieg ten
zastosowało trzech lekarzy z Sandomierza.
- 'JYlko w pierwszym półro
czu tego roku zakwestionowaliśmy zasadność wystawienia recept
na kwotę prawie 19 tysięcy zło
tych- mówi Jerzy Dalka, dyrektor
Depa~tamentu Ewidencji i Statystyki SRKCh.- Najczęściej specjaliści przepisywali medykamenty na
zniżki osobom do tego nieuprawnionym lub na inne nazwisko. O
tych wyłq-oczeniach poinformowaliśmy Swiętokrzyską Izbę Le-

Osuszą

Groź

komór

karską, a lekarze z własnej kieszeni musieli pokryć koszty nieuzasadnionej refundacji.
Zdaniem pracowników Kasy
Chorych, nadużyć będzie jednak
coraz mniej. Sprawią to obowią
ZJ.ljące od czerwca nowe blankiety recept, zawierające między innymi specjalne numery i kody uła
twiające kontrolę blankietów, a
przede wszystkim osób wypisują
cych druki . Już przez te dwa miesiące na refundacje wydaje się
miesięcznie ponad milion złotych
mniej. To oznacza, że specjaliści
są bardziej ostrożni i ulgowe recepty- w zdecydowanej większo
ści - trafiają do osób, którym faktycznie się należą.
BEATA SZCZEPANEK

mury

Młodych Pedagog6w spotykają się
młodzi pracownicy kadry akademickiej· asystenci i adiunkci wydział6w

powinno sżt
rozmawiać

4, 12, 14, 15,
17, 25, 26, 28,

29, 30, 36, 37,
41, 42, 47, 56,
62,71,74, 78
Numerek
6 (8, 16, 30, 33)
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Puścili

go w slipkach

OSTROWIEC. 15-letni
uczeń został w poniedziałek wie~
czorem pobity przez czterech
młodych mężczyzn. Napastnicy
kazali się nastolatkowi rozebrać z
markowych dżinsów, spodnie zabrali, a młodzieńca puścili do
domu w slipkach. Zabrali mu jeszcze czapeczkę. Funkcjonariusze
ustalają personalia młodych rozbójników.

Dwa urządzenia do osuszania
budynków o wartości 12 tys. zł
Erzekazała wczoraj dla Ostrowca
Swiętokrzyskiego Folska F~dera
cja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jak poinfor-

mował

prezes Federacji Wacław
Baranowski, pieniądze pochodzą
ze składek rzeczoznawców.
Tegoroczna powódź zniszczyła w Ostrowcu 1500 budynków.
(ibo)

300 litrów ropy Wziemi

- Uży
wanie telefonów komórkowych f--111•..
przez kierowców nie
jest dobre, z
tego powodu
często ao.~ha,azz

szczególnie w "'""'"'"""

dzo często u nas kierowcy
zajęci rozmową, że nie
cają uwagi na to, co się

na jezdni. W Rumunii
zuje zakaz prowadzenia
mów w samochodzie.

Przewozili spirytus

Ceny /10(Yje #UniDr .u AIM}marzllw
możliwość

negocjacji cen

....l

Od 6.00 "DZIEŃ DOBRY NA
DOBRY DZIEŃ"
Obudzi cię i wprowadzi w dobry
nastrój Ewa Urbańska!!!
Zadzwoń do nas: 362-22-00
i 362-23-00
USŁYSZYSZ NAS NA: 98,00
i 106,5 FM.

2

podczas jazdy, jednak,
gdy zadzwoni komórka,
człowiek odruchowo się- L__......c.::
ga po nią ręką. ""•:;;c:el(u"'
trudno byłoby 7YP7\Jan m1Jm
rozmów w sarno.~nC'll.Zite
dym ludziom. I<ozwzazamt
byłoby stosowanie
głośno mówiących, ale
dzi ich używa.

Zaprezentują swój dorobek
naukowy podczas warsztatów,
prowadzonych przez kadrę profesorską. W tym roku tematem
spotkań jest "Język humanistyki.
Sztuka pisarstwa naukowego".
Impreza odbywa się w Kielcach po raz pierwszy. Jej współor
ganizatorem jest Wydział Perlagogiczny Akademii Swiętokrzyskiej.
Spotkania zaczęły się w Wólce
Milanowskiej i potrwają do koń
ca tygodnia.
(mow)

Muli Lotek

WŁ.OSKJ

rientować kierowcę.
dwadzieścia pz'ęć lat i
byłem świadkiem, do
zagrożeń na drodze
z winy zajętych rozmową

rOWCÓW.

pedagogicznych polskich uczelni.

l DOLAR
USA(100)

- ' Komórki nie powinno się
używać podczas jazdy,
dzwonek telefonu w nieodpowied- L--"-'~.....nim momencie może

KIELCE. WXV Letniej Szkole

GRY LICZBOWE

li

Korzystanie ztelefonu
kawego podczas prowa1ize1~ ia
mochodu znacznie
kierowców i może
wypadku. Co
stawów głośno mólAriąc:vch
chawkowych nie zmllriejsza
Zapytaliśmy kieleckich
czy używają komórek podczas
dy i czy, ich zdaniem, ma to
na bezpieczeństwo na drogach.

CHĘCINY. OSTROWIEC.
Policjanci z miejscowego komisariatu zatrzymali do wyrywkowej kontroli drogowej mieszkań
ca województwa świętokrzyskie
go. W bagażniku mężczyzna przewoził 99 półlitrowych butelek
spirytusu bez znaków akcyzy. Podobną kontrolę przeprowadzili
wczoraj policjanci z Ostrowca.
W przypadkowym samochodzie
znaleźli 20 litrów nielegalnego
spirytusu. W czasie przeszukiwania mieszkania osób, z którymi
kontaktowal się kierowca, odkryto kolejnych 50 litrów spirytusu.
Mieszkanie wynajmowali obywatele Ukrainy. Zostali zatrzymani
przez policję.
(MAG)

-To powinno być
zabronione!
Chwila nieuwagi pod-

GÓRNO.Cystema wioząca olej
opałowy wjechała wczoraj rano
do rowu, została przygnieciona
drzewem, w ld6re uderzyła, a 300
litr6w paliwa wsiąkło wziemię.

Wypadek zdarzył się wczoraj
rano na trasie Gómo-\\bla Jachowa.

Kierowcy na szczęście nic
nie stało. Przybyli na miejsce
strażacy: trzy jednostki Paftstwowej Straży Pożarnej i jednostka
OSP z Woli Jachowej natychmiast
przystąpili do usuwania skutków
wycieku. Udało im się przepompować do zbiorników zastępczych
240 litrów opału .
{bas)
się

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

SŁOWO LUDU 5 WRZEŚNIA 2001 NR

tanie statystyczny portret

Według

świata

Sdwkl

ajwi_ększy

is Polaków
Do opisania
wPolsce potrzeba
rachmistrz6w.
m6wił wczoraj
prezes GUS Tadeusz
Narodowy Spis Powszechny
i Mieszkań oraz PoSpis Rolny zaplanowane
i czerwiec przyszłego roku .
- W kraju potrzebne będzie
tys. rachmistrzów, ·a to oznaże trzeba będzie znaleźć o 20 ·
więcej kandydatów i przeich. Największym probleprzekonanie spoieżeby przyjęło rachmi-

wzrosną

pensje

. strzów i odpowiedziało na pytania
- mówił wczoraj podczas spotkania z przedstawicielami wszystkich miast i gmin z województwa
świętokrzyskiego Tadeusz Toczyń
ski, generalny komisarz spisowy.
W województwie święto'kizyskim
maruszyć do domów z kwestionariuszami 6,5 tys. osób. Jak wyjaśniła
Janina Janecka, p.o. dyrektora US
w Kielcach - za kilka miesięcy rozpocznie się gigantyczne szkolenie
chętnych do pracy przy spisie.
Pytania, jakie będą oni zadawać podczas wizyt w domach,
pozwolą odpowiedzieć m.in. na
kwestie: llu je.st Polaków? Jacy jesteśmy? Czym się zajmujemy?
Jak mieszkamy?

samorządowców?

ie chce
TRn'W11:r. Prezydent miasta

planowanej na ten rok
samorządowcy już
~am~:tali UsliiiWliWV

wzrost

l

włącznie będziemy

kupony wyborcze, na kt6re
wpisywać nazwiska kandydado Sejmu i Senatu.
Zainteresowanie prawyboraogromne.'JYlko wczoraj do
nadeszło ponad 3500 kuSwoje głosy w prawybooddało już blisko 9 tysięcy
Wśród kandydatów do Sejwiodą Ryszard BiaSiejka z SLD, Józef
"""l'ancz'JrK z PSL, Marian Doj1 Krzysztof Grzegorek
wc:7nr:oi' do czołówki dołą
k Długosz z SLD .
·~v•uw,~e kandydatów do Senaznajdują się : Jerzy Sui Tadeusz Bartos z SLD,

• •
Y .

więcej

Do policji najlepsi

SŁOWO

DLA CZVTELNIKOW
ulgowa infolinia

zł brutto. Zrezygnował on jednak
z 570 zł podwyżki ze względu na
trudną sytuację państwa. Wzrostu wynagrodzeń nie będzie też
w gminie Morawica. Natomiast
burmistrz Sandomierza Andrzej
Tenderowicz, który zarabia blisko 9 tys. zł brutto poinformował, że na początku br. skorzystał z podwyżki gwarantowanej
rozporządzeniem . - W ubiegłym
roku nie było podwyżek - wytłu

(ibo)

czytelnik6w do

: l
--....;', ...

maczył.

ory ze

Dane o wykształceniu, gospodarstwach domowych , źró
dłach utrzymania, mieszkaniach,
gospodarstwach rolnych są niezbędne do planowania i zarządza
nia. Spis jest konieczny także ze
względu na starania o przystąpie
nie do Unii Europejskiej (dane
będą potrzebne przy planowaniu
polityki rolnej UE) .
Polskie rachowanie jest też
częścią światowego spisu ludności .
W okolicy 2000 roku przeprowadzają go prawie wszystkie kraje,
a większość ma prace już za sobą .
Stworzenie statystycznego portretu świata na ich podstawie nie bę
dzie zbyt skomplikowane.
BARBARA RYNKOWSKA

"Słowem"

Fałszywa troska
Nie ·wierzę wcale w troskę
naszego rządu o energetyczne bezpieczeństwo kraju. Oto kupuje się
gaz daleko od granic państwa,
a jednocześnie nic się nie robi, alJy
w pełni i oszczędnie wykorzystać
np. rodzimy węgiel. Moim zdaniem, to fałszywa troska.
Marian 0., nazwisko
do wiadomości redakcji

Do 15 wrzesnia osoby chętne do pracy w święto
krzyskiej policji muszą osobiście złożyć s~oje oferty .
Kto może się ubiegać o przyjęcie do policji?- odpowiada komisarz Grzegorz Królikowski, zastępca naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP.w Kielcach.
Czy kandydaci muszą sp.eł
niać jakieś kryteria?
-~aganajestniekaralność
sądowa i administracyjna kandy-

data oraz jego rodziny; uregulowany stosunek do służby wojskowej,
co najmniej wykształcenie średnie;
muszą być zdolni fizycznie i psychicznie do służby w policji, w wieku do 35 lat; mężczyźni muszą
mieć co najmniej 175 cm wzrostu.

Ważna wskazówka
W trakcie kampanii wyborczej warto przypomnieć mieszkańcom Kieleckiego, którzy z kanCzy kobiety też mogą się stadydatów na posłów i senatorów rac o pracę?
. lJyli za pozostawieniem na mapie -Tak.
kraju województwa świętokrzy
Czy jeszcze jakieś umiejętno
skiego, a którzy przeciw.Od razu
ści będą preferowane?
będzie wiadomo, kto miał na uwadze dobro regionu, a kogo intere- Na pewno większe szanse
mają osoby, które ukończyły spesowała tylko własna opcja. Wiedza o tym może lJyć ważną wska- cjalistyczne kursy oraz kandydaci
wysportowani, na przykład uprazówką, na kogo głosować!

Maria Zuba z Bloku Senat 2001
i Alfred Domagałski z PSL.
Przypominamy, że na kuponie
w odpowiednią rubrykę wpisujemy
jedno imię i nazwisko kandydata na
posła oraz nazwę komitetu wyborczego (najlepiej skrótem), a niżej
Na państwa uwagi i opinie wiający judo, karate, sporty mototrzy nazwiska kandydatów na senatorów. Ostatnia rubryka to imię, na- czekamy pod telefonem ulgowej rowe, samochodowe. Mile widziane jest prawo jazdy.
zwisko i adres głosującego. Kupony infolinii lub 344-48-16.
należy przysyłać na adres redakcji:
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
z dopiskiem "Prawybory ze «Sło
wem»". Można też przynosić je osobiście do 10 września włącznie. Nie
Czyielaleiwa dal•aall&ów w r•glaale w dala emisji slraa
przyjmujemy kserokopii.
Wśród uczestników wybor- ·
czej zabawy rozlosujemy nagrody
ufundowane przez naszą redakcję
i komitety wyborcze. Wyniki ogło
osób
simy w "Magazynie" 14 września.
(elza)

·

Gdzie składać oferty?
-Trzeba osobiście zgłosić się
do 15 września do wydziału kadrowego komendy policji w miejscu swojego zamieszkania. Jeśli
ktoś jest z Ostrowca, ofertę składa
w KPP w Ostrowcu, jeśli z Kielc,
to w KMP w Kielcach. Poza tym
pąszukujemy też psychologów
z praktyką i doświadczeniem zawodowym - oferty należy składać
w wydziale kadr KWP w Kie1cach.
Na jakie stanowiska trafią
nowo przyjęci?
- Po przeszkoleniu d o służby
patrolowej.
Dużo jest chętnych do pracy?
-Jesteśmy zasypywani oferta-

mi i telefonami. Wszyscy kandydaci będą musieli przejść specjalistyczne badania lekarskie, testy
psychologiczne i zawodowe. Wy-_
bierzemy najlepszych.
(MAG)

Budownictwa
l•malycaaycb
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Gazeta Wyborcza
IMIĘ. NAZWisKO POStA, NAZWA KOłri/TETU WYBORCZEGO

W Świętokrzyskiem czyta nas

..................................................................................................................................
IIJIĘ, NAZWISKO SENATORA

2 r.a zy_wi,cej osób ! ! !
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Bomba w samochodzie
Od wybuchu bomby w samochodzie w centrum Warszawy zginął
w poniedziałek w nocy mężczyzna.
Eksplozja była tak potężna , że z pobliskich budynków wyleciały szyby
na wysokości kilku pięter. We wtorek rano policja ciągle nie znała toż
samości ofiary. Wiele wskazuje na to,
że mężczyzna chciał podłożyć bombę pod samochód, a ta wybuchła za
wcześnie .

zginął

pilot w wypadku polskiego odrzutowca

Kolejna katastrofa . "iskry"
Samolot treningowo-szkoleniowy
"iskra" rozbił się wczoraj wJagodnem, w woj. lubelskim. Pilotzginął.
- Pilot samolotu TS-II "iskra"
Dęblina wykonywał zadania na
małej wysokości . Leciał sam. Do
katastrofy doszło wczorajo 14:50.
Pilot nie katapultował się. Miejsce

z

katastrofy jest zabezpieczone.
Wkrótce zacznie działać komisja
Zranił żonę i powiesił się
badania wypadków lotniczych 51-letni mężczyzna ciężko zra- powiedział rzecznik dowódcy
nił w nocy swoją 49-letnią żonę sieWojsk Lotniczych i Obrony Pokierą, potem uciekł do pobliskiego
wietrznej, mjr Witold Kalinowski.
lasu i powiesił się - poinformował
Samolotem leciał podpowe wtorek zespół prasowy śląskiej . rucznik Grzegorz Klimkiewicz.
policji.
Zginął na miej$.CU .
·
- Podporucznik Klimkiewicz był promowany w 1998 roku,
był żonaty, bezdzietny. Wykonywał rutynowy lot - poinformował
rzecznik Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, płk Wal-•
dernar Głodek.

Komputerowa konkurencja

Archiwalne zdjęcie samolotu szkoleniowego "iskra"
TS-11 "iskra" to dwumiej- rzy sprawdzali maszynę w locie po
scowy odrzutowiec szkoleniowo- remoncie. Komisja badania wytreningowy konstrukcji inż . Tade- padków lotniczych MON za przyusza Sołtyka. Do seryjnej produk- czynę wypadku uznała błąd pilota
cji wszedł w roku 1963. Ustano- spotęgowany usterką techniczną .
W czerwcu w katastrofie sawiono na nim kilka międzynaro
dowych rekordów, w tym trzy re- molotu bojowego SU-22 przy lą
dowaniu w trudnych warunkach
kordy prędkości.
Poprzednia katastrofa samo- w Powidzu zginęło dwóch pilolotu tego typu wydarzyła się w tów. Prokuratura zarzuciła niemarcu . Poniosło w niej śmierć umyślne spowodowanie wypadku
dwóch pilotów-oblatywaczy, któ- kontrolerowi lotów.

Oszczędnośd nie dotkną emerytów i renastów

Nastolatek

W lipcu ubiegłego roku
pilot "miga 21 ". l l listopada
wojskowa "iskra", lecąca na
pogody, rozbiła się w lesie
Otwocka, w katastrofie
śmierć dwóch n"""ll"'n~"'•"""~"J
lotów. Kilka ITillest~:cvwc:zesrueJ
11 rozbił się w L..eiecllO\ivte,
ko Dęblina. Także w 1998 r., w
strofie "iskry" zginęło dwóch
świadczonych pilotów wo•JSK,OWI'
W czerwcu 1997 r.
struktor oraz szkolący
nowy-podchorąży z 61
go Pułku Szkolnego w
laskiej zginęli w wypadku
w okolicach miejscowości
nik w Podlaskiem .
Katastrofy w roku 1996
ślono mianem "czarnej serii"
wypadkach zginęło wtedy 5
ków. Rozbił się śmigłowiec
szkolno-bojowa "iryda",
śliwce "mig 21 ", SU-22,
treningowy "orlik" i traJ1SD·Ort~
An-2.

zaatakował

w szkole

Wspólnie o budżecie
montażowa wIT-Logistik GmbH w
Dreźnie. Koncern komputerowy Hewlett-Packard zamierza kupić swojego

Linia

konkurenta na rynku, firmę Compaq za
25 miliardów dolarów. Nowo powstały
gigant ma za zadanie konkurować z innym potentatem na rynku komputerowym, IBM-em.

Ratowanie szczytu
Delegaci~ uczestniczące

w
ONZ-owskiej Swiatowej Konferencji Przeciw Rasizmowi próbowały we
wtorek uratować szczyt przed fiaskiem po wycofaniu się z niego przedstawicieli USA i Izraela. USA, a
wkrótce potem Izrael , opuściły w poniedziałek konferencję , gdy nie udało się usunąć kontrowersyjnych sformułowań na temat państwa żydow
skiego z przygotowywanych dokumentów końcowych .

Wyci_ągają

"Kursk"

Ekipy nurków, wyposażone w specjalne piły, rozpoczęły wczoraj zaplanowaną na kilka dni operację odcięcia
części dziobowej okrętu podwodnego
"Kursk", leżącego na dnie Morza Barentsa.
(PAP)

Pani

ANNIE

KOBRYŃ
serdeczne wyrazy
współczucia

Aleksander Kwaśniewski zaapelował
do rządu o'podjęcie rozmów z opozycją
wsprawie stanu finansów publicznych
państwa i uzyskanie wtej kwestii
"ponadpalfyjnego porozumienia".
- Zaapelowałem do rządu ,
aby w ciągu najbliższych dni podjąć dyskusję ze środowiskami
opozycyjnymi, aby w sprawie finansów publicznych i programu
ich naprawy uzyskać ponadpartyjne porozUJhienie - mówił prezydent wczoraj po zakończeniu
posiedzenia Rady.Gabinetowej .
Kwaśniewski powiedział

dziennikarzom, że od premiera i
ministra finansów uzyskał informację " dotyczącą propozycji rzą-

du, jak dać sobie radę z niedoborem 88 mld zł" .
- Otrzymałem zapewnienie,
że zgodnie z konstytucją do 30
września budżet zostanie przedstawiony Sejmowi, że znajdą się
tam rozstrzygnięcia oszczędno
ściowe i że nie dotkną one osób
najuboższych-ani emerytów, ani
rencistów - mówił.
"Na pewno nie" - mówił
Kwaśniewski, odpowiadając .na
pytanie, czy Polska już znajduje
się w stanie kryzysu gospodarczego. Nie ma kryzysu gospodarczego - wyniki, które są za ostatnie
miesiące nie są fantastyczne , czy
wspaniałe, ale są solidne" -powiedział prezydent.
(PAP)

Uczeń jednego z gimnazjów wKoninie
(Wielkopolska) ugodziłnożem wplecy
kolegę ztej samej klasy- poinformowała oficer prasowy konińskiej policji
Renata Purcei-Kalus.

Do zdarzenia doszło tuż po
otwarciu sali, w pierwszym dniu
szkolnych zajęć , we wtorek. Kiedy uczniowie wchodzili na lekcję ,
14-latek nę.gle zaatakował nożem
swojego l S-letniego kolegę.
Rannego przewieziono do
miejscowego szpitala. Jego życiu

INICJACJA WLOSKICH NASTOLATKÓW
Włochów między
14 a 18 rokiem życia
płaci za swe pierwsze

Dziecko w stanie l<l)'tycznym trafiło do szpitala

Matka wyrzuciła
dziewczynkę z okna
Czteroipółletnia dziewczynka została
wyrzucona przez swoją matkę z
okna na trzecim piętrze kamienicy w

Warszawie. Dziecko wkrytycznym
stanie trafiło do szpitala.
Do zdarzenia doszło przy ul.
Racławickiej . Według policji, kobieta od rana zachowywała się
dziwnie.
- Najpierw chciała zrobi ć
krzywdę swojemu synkowi. Ojciec
zabrał dziecko. Potem wydawało
się, że zachoWuje się już normalnie. Niestety, później doszło do
tragedii - powiedziała Anna Kę-

dzierzawska z zespołu prasowego
Komendy Stołecznej Policji.
Dziecko w krytycznym stanie
trafiło do szpitala. Kobieta jest pod
opieką lekarzy.
Mieszkańcy kamienicy, w której doszło do zdarzenia, mówią, że
rodzina, w której doszło do tragedii, była "normalna i spokojna" .
Zastrzegają jednak, że to młode mał
żeństwo z kilkumiesięcznym synem
oraz 4,5-letrlią córką wprowadziło
się do kamienicy stosUfikowo nieda\iVllo i nie znają go dobrze.
Sprzedawca warzyw powiedział PAP, że dziecko po upadku
było przytomne i płakało. (PAP)

doświadczenie

seksualne
Inne odpowiedzi
Jako przyczyny takiego wyboru
wielu podaje obawę ,
że "nie sprawdzi się"
podczas pierwszego kontaktu
z dziewczyną,
oraz namowę kolegów.

Druga ofiara rekinów
Rekin zaatakował w poniedziałek
w wodach Kalifornii małżeństwo.
Mężczyzna zginął, a kobieta jest w
stanie krytycznym.
To już druga śmiertelna ofiara ataku rekinów w tym roku w

USA. Rekin pojawił się w
przy plażach miejscowości
nia Beach. Zaatakował
stwo ok. godz. 18 czasu
wego. Lokalne władze
podały, że kobieta ma
rany tułowia .

z powodu śmierci

OJCA

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy okazali nam tyle serca przez
uczestnictwo w ceremonii żałobnej

składają

pracownicy
Oddziału

Chirurgii

JERZEGO OBARY

Woj . Szp. Zes. w Kielcach
2323/rg

4

2324/rg

składa

Pani

~IERNESTO~CZ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

MATKI
składają

rodzina

koleżanki i koledzy ze Świętokrzyskiego
Robót Drogowych "trakt" Sp. z o.o.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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będziemy zgawać maturę?

-

pytają

Nic gorsz.ego
jak niewiedza

uczniowie

lityczny egzamin

ujrzałości

Co sądzą nauczyciele o zamieszaniu,
jakie towarzyszy przygotowaniom do
· tegorocznej matury?
Elżbieta

- Z prawnego punktu widzenia wszystko jes-t jasne: matura
musi się odbyć w tym roku szkolnym- mówi Andrzej Sygut, świę
tokrzyski kurator oświaty.
Taka jest też opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej. W rozmowie ze " Słowem" Jolanta Dobrzyńska, wicedyrektor departamentu kształcenia i wychowania w
MEN tłumaczyła, że w myśl obowiązujących przepisów uczeń
musi na dwa lata przed egzaminem
znać formę jego przeprowadzenia.
- Po prostu nie ma już czasu, aby
wracać do poprzedniego systemu
-twierdzi.
Lewicowi politycy twardo
jednak zapowiadają powrót do
starej matury, przynajmniej w tym
roku szkolnym. Swój autorytet
rzuca na szalę przewodniczący
Sojuszu Leszek Miller. Kilkakrotnie już skrytykował przygotowania do nowej matury i zapowiedział, że zostanie ona przesunię
ta co najmniej o rok, aby niepotrzebnie nie stresować maturzystów, którzy i tak będą przeżywać
stresy wynikające z egzaminu doj-

zapewnia, że licealiści będą
nową maturę. Lewica równie
że egzamin
odbędzie się po staremu.
i rodzice przyglądają się

zapowiada,

rJP.nrwvJrJOrir:ZVJmpopisom
w oczach.

jest w czwartej klasie
Nie jest orłem z przedścisłych, więc jeśli ma
matematykę, muszę go
na kosztowne karepetye mają one jednak sensu,
być stara matura. Co rojedna z naszych czyramach drugiego etapu
prawicowy rząd przygomaturę dla uczi?-iów
1 za. Niestety, nadal nie
, czy do niej dojdzie.
spierają się, czy ma być
dla wszystkich, czy
chętnych, czy też przeją przynajmniej o rok.

czeń

- królik

rzałości.

-Widziałem strach w oczach
tegorocznych maturzystów i ich
nauczycieli -mówi poseł Henryk
Długosz , lider świętokrzyskiego
SLD.- Nasi eksperci stwierdzili,

wiadczalny
iśmy tegorocznych

matu-

maturę woleliby ząawać.

-

nowa matura jest kompletnie
nie przygotowana pod względem
organiz~cyjnym. Nie jestem specjalistą, ale, moim zdaniem, lepiej
będzie zmienić przepisy, niż dopuścić do tego nieszczęścia .
Zdaniem posła Długosza, je- ""'
śli lewica będzie miała większość ~

dojrzałości?
l. Część wewnętrzna- ustna, oceniana w szkole. Obejmuje przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny. Termin
wyznaczono na 8-26 kwietnia.
2. Część zewnętrzna- pisemna, oceniana przez zewnętrznych egzaminatorów. Obejmuje przedmioty obowiązkowe i wybrane. Obowiązkowe: język polski, matematyka i język obcy nowożytny zaplanowano na 7-20 maja. Wśród przedmiotów do wyboru są biologia,
chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia
muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy nowożytny (ale nie ten sam, który zdawało
się na egzaminie obowiązkowym), języki klasyczne (łacina, greka).
Ta częśćpotrwa od 21 maja do 7 czerwca.~
Na nowej maturze trzeba zdać w sumie cztery przedmioty. Stara
matura składała się z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka
obcego i jednego przedmiotu do wyboru.
(mow)

Jak ma

Piotr Stajura, Kielce:
Wolałbym

nową maturę. Nie
chce mi się siedzieć
pięć godzin na samym języku polskim. Nie boję się
tego, że będą nas

......,..,..~ oceniać zupełnie

ludzie, spoza szkoty. Przetak musimy się uczyć, niezaod tego, kto jest w komisji.
przygotowują nas cały
nowej matury, ale co bę
to chyba nikt nie wi-e.

wyglądać

że

w parlamencie, to zmianę rozporzą?zeń '!lo~na :?ała~ić w ciągu
d~och miesi_ę:y. Czy h koło g:u?!11a maturzysci_ mogą usłyszec, ~e
Jed_nak c~e.ka ICh stary egzamm
doJrzał?sci_. . .
.
PoJaWiaJą s1ę tez głosy, by
poczekać na wyniki próbnych egzaminów, zaplanowanych w koń
cu września . A potem dać szko- łom szansę wyboru formy egzaminu dojrzałości .
Jak się skończy ten maturalny bałagan? - Ten szum potrwa
do 23 września . Po wygranych
wyborach lewica powie, że co
prawda poprzednia ekipa narobiła bałaganu , ale oni już nie zdążą tego naprawić i termin nowej
matury się nie zmieni - prorokują prawicowi spece od oświaty.
Lewica oczywiście twardo obstaje
przy swoich obietnicach. Problem
w tym, że już teraz uczniowie muszą zdecydować , jakie przedmioty będą zdawać i na jakim poziomie - podstawowym czy rozszerzonym. MONIKA WOJNIAK

~ ul. Karczówkawska 27, tel. 345-71-11

~-------------,
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UWAGA KLUBOWICZE!!!
Ośrodka Jazdy Konnej "MAAG",
ul. Ściegiennego 207 w Kielcach otrzymuje Damian Celniak

t/ BILET do

t/ BILETY NA KbNCERT ROKU 2001 w amfiteatrze
"Kadzielnia" - GOLEC uORKIESTRA i Szwagierkolaska
-wygrali Agata Kołodziej i Piotr Kowalczyk
tl' KARNET do wypożyczalni kaset wideo i płyt DVD. TOMVIDEO w Kielcach przy ul. Poleskiej 1 wygrał: Michał Socha
t/ Do kina ATLANTIC w ~adomiu zapraszamy:
- na film " Obłędny rycerz" - Beatę Treter Oedno
podwójne zaproszenie)
-na film "Jurassic Park III"- Grażynę Garman Oedno
pojedyncze zaproszenie)
-

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie realizacji
nagród do piątku (6 września)do godz. 12
te!. w Kielcach 36-36-223.
Po tym terminie tracą ważność.

/ ;~--------------------------------------,
Uwaga!
\

Tylko dla klubowiczów
bilety na koncert GOLEC uORKIESTRA,
8 września, w amfiteatrze Kadzielnia, o godz. 20,

20o/o taniej,
liczba miejsc limitowana.

maturę, nawet pomimo tego, że mu-

\
~

siałbym zdawać

humanistyczne,
Ul)lstarczy mi, że ją po prostu
Podoba mi się forma egz polskiego i historii. Nie
Wykuć wiadomości na blapo prostu logicznie
(mow, che)

Irena Poniewierska,
chemiczka z I LO w Kielcach:

Klub Stalego ·czytelnika

-Wolę nową

matmę, której nie
znoszę. Ale wybieram się na studia

German, anglistka
z I LO w Kielcach:

do egzaminu dojrzałości. Moim
zdaniem ci, którzy będą zdawać
maturę w tym roku, powinni to zrobić jeszcze w starym systemie.

_Na razie przy_ Przyjmujeg 0 t 0 wuj e my
· my, że będą nowe
uczniów do próbnej
matury, bo taka
matury, bo ta na
jest oficjalna wer· odb dz · ~
· Ch · ·
t
pewno szę
ę ze. ~
SJa.
oczaz na s 0
Zresztą nie mamy Cl.
procent nie jest to
o.:
wyjścia, musimy ich
pewne. Uczniom
.3:?
nastawiać na nową .3:?
radzimy się po promaturę, bo takie są wytyczne MEN. stu uczyć. Byłoby bardzo źle, gdyChociaż ztlydaje mi się, że ucznia- by się okazało, że to przedmatuwie ciągle nie tracą nadziei, że eg- ralne zamieszanie to zwykły wyzamin będzie jednak po staremu.
bieg polityczny. Młodzież ucierpiałaby na tym najbardziej.
Karol Sernik, dyrektor
Bogdan Piętak,
VI LO w Radomiu:
dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Radomiu:
- Bardzo źle
się stało, że nadal
- Nowamatunie wiadomo, jak
ra w tym roku to,
będzie wyglądała
moim zdaniem,
przyszłoroczna mabardzo zły pomysł.
.
tura. Nie ma nic
Projekt jest nie
::;
gorszego niż niewieprzygotowany za.3:?
dza i dualizm. już
równo pod wzglę
od dawna powinno być wszystko
dem legislacyjwyjaśnione. Albo tak, albo tak.
Trzeba się przecież zastanowić, jak nym, jak również organizacyjnym.
Powinno zastosować się dwuletni
zrealizować zajęcia w drugim semestrze, aby przygotować uczniów okres przejściowy. (mow, che) -

nowy egzamin

KOLEGIUM SZKÓl. PRYWATNYCH
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

-Nie chcemy
być ponownie królikami doświad
czalnymi. już raz
nam zgotowano
taki los, gdy zdawaliśmy do szkoty
średniej. Dlatego
się zdawania matury
. systemie, w którym uczyszę przez cztery lata. Za/onowego egzaminu są, moim
, złe i nie dopracowane.

ltl.Iif.Jłłt.ttJ

,

PROFESJONALNE PRZVGOTOWANIE
DO MIĘDZYNARODOWYCH EGZAMINÓW:
ANGIELSKI (FCE, CAE, CPE, ICC), NIEMIECKI (ZD, ZMP, KOS)
HISZPAŃSKI (DELE - lnicial , Basico, Superior), FRANCUSKI (DELF, DALF)

KURSY
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DO NOWEJ MATURY

Do nabycia w redakcji Radia TAK przy ul. Wesołej 47149,
te/. 362-09-60

~--------------------------------------'

,
#

PRZYWILEJE CZVTELNIKĆW. NALEŻĄCYCH DO KLUBU:
• udział w losowaniu biletów i zaproszeń na imprezy kulturalne
• udział w losowaniu nagród
prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych
• korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci
firm honorujących kartę
• 25% zniżki na prenumeratę dziennika .. Słowo Ludu"
na IV kwartał 2001 r. (chętnych prosimy o kontakt
z redakcją, teJ. (041) 36-36-223).

+

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Samodzielne tapetowanie -

ciąg

dalszy

Trudne miejsca
na ścianach
Tydzień temu pisaliśmy o podstawo-

wych zasadach tapetowania na
własną rękę. Dziś uzupełniamy ten
miniporadnik o sposoby pokonywania
trudności w nietypowych miejscach

pomieszczeń.

mi e i przyklejamy. Z drugiej ~tro
ny postępujemy podobnie. Scianę nad oknem zaklejamy wycię
tym pasem (z 2,5 cm zapasem na
brzegach) i po dokładnym dociśnięciu obcinamy nadmiar tapety.

leży ją przyciąć tak, aby poza narożnikiem wystawało nie więcej
niż 2 centymetry zakładki, którą
trzeba dodatkowo ponacinać. Pozostałą część tapety przyklejamy
na następnej ścianie, tak, aby jej
brzeg przylegał do krawędzi naroż

nika.

Tapetę przy drzwiach zaczynamy kłaść z dowolnie wybranej
strony. Po ułożeniu warstwy tapety pod sufit, obcinamy ją wzdłuż
poziomej ramy dr~ . Następnie
przyciskamy tapetę do zewnętrz
nej pionowej krawędzi drzwi i

przycinamy z pewnym zapasem .
Teraz dopasowujemy brzegi tapety do górnej i bocznej krawędzi
drzwi.

Za grzejnikiem
Nacinamy bryt w miejscach,
w których będą haki od grzejnika. Przyklejamy tapetę i wygła
dzamy drążkiem owiniętym
szmatką .

Sufit
Bryt tapety (z lO-centymetrowym zapasem) smarujemy
cienką warstwą kleju i składamy
w luźną harmonijkę. Tapetowanie
zaczynamy od narożnika pomieszczenia. Przyklejamy tapetę ,
dociskamy do podłoża, a styk
między sufitem a ścianą zaznaczamy pociągając np. zamknięty
mi nożyczkami. Następnie odcinamy brzegi brytu około 3 mm
od zaznaczonego zagięcia. Tapeta powinna lekko zachodzić na

Narożniki
Nie wolno naklejać całej szerokości tapety na narożniku. Na-

Wokół żyrandola
Na brycie robimy miejsce na
puszkę lampy tworząc szereg nacięć. Przyklejamy tapetę, a nacię
cia wsuwamy pod puszkę.
(pot)

ścianę.

Nisze okienne
Tapetowanie ścian zawsze
zaczynamy od okna. Pierwszy
bryt tapety przykłada się do okna
tak, aby wystarczyło na zaklejenie niszy, aż do ramy okiennej
(plus niewielki zapas) , Następ
nie nacinamy tapetę na wysokości parapetu i górnej krawędzi
okna, zaginamy ją do środka
i przyklejamy. Przycinamy dokładnie nadmiar tapety przy ra-

z kasetonów, czyli ...

Trójwvmiarow
, .
sc1ana
W sklepach zru:t]d:zieiny
kilka rodzajów klejów
setonów styropianowych.
Atlas produkuje zaprawę
jową atlas stop. Jest to gotowa
sucha mieszanka, którą przy.
gotowuje się poprzez
nie do odmierzonej ilości
wody i dokładne wymieszanie.
Zaprawa ma "kolor biały, nie
pozostawi więc brudnych
dów na białym styropianie.
Można ją stosować do przy.
klejania płyt i kasetonów
ropianowych na oo<llmtad
stosunkowo mało wymagają·
cych, a więc na stropach i ścia·
nach z betonu, gazobetonu.
cegły, a także na tynku (ale tyl·
ko wewnątrz budynku).

Jeśli w trakcie przyjęcia w mieszkaniu u znajomych zastanawiamy się,
jak u licha udało im się do białej
ściany poprzyklejatniezliczoną ilośt
małych białych kulek, to jeszcze nie
znaczy, że powinniśmy natychmiast
odpocząt. Wzrok nam się nie mąci.

Taki widok oznacza po proże gospodarze okleili ściany
tłoczonymi kasetonami styropia-

stu,

Drzwi

Fachowcy przekonują: tapetowanie nie jest trudne

Wnętrze

nowymi. Jest to stosunkowo nowy
wynalazek specjalistów odwykań
czania wnętrz. Styropian przypadł
im do gustu, jest bowiem nieskomplikowany w produkcji, niezwykle
lekki, odporny na działanie wilgoci i prosty w obróbce-:Kas~tony wyrabia się w formie
kwadratów o boku 50 cm i grubości od kilku do kilkunastu milimetrów. Ich powierzchnia kształtowa
na jest na kilkadziesiąt różnych sposobów oraz pokrywana folią, co
umożliwia zmywanie wodą. Kasetony są nie tylko dekoracyjne, ale
również wyciszają pomieszczenie.
Niewielki ciężar i łatwość
obróbki (do przycinania wystarczy ostry nóż) pozwalają pokusić
się o samodzielne upiększenie
mieszkania.
Styropian przyklejamy podobnie jak glazurę. Pierwszą czynnością powinno być zawsze

oczyszczenie i zmycie
wyrównanie ubytków itp.
wystarczy rozprowadzić
na powierzchni kasetonu
mocy packi ząbkowanej
przyłożyć płytę do podłoża i
snąć. Można też odwrotnie nieść zaprawę na podłoże
nież packą ząbkowaną, która
rantuje jednakową grubość
stwy kleju) . Na pokrycie
nami metra kwadratowego
wierzchni zużywa się około
zaprawy.

..

, Rady w pigułce

e podłoże pod kasetony powinno być suche, oczyszczo·
ne z tłuszczu, resztek farb oraz wszelkich luźnych części ,
e podłoże powinno być równe. Wszelkie pęknięcia, ubyt·
ki i zagłębienia należy wyrównać. Takie podłoże gwarantuje
zmniejszenie zużycia kleju,
e grubość warstwy kleju nakładanego na kaseton nale·
ży dobrać tak, żeby po dociśnięciu klej nie wypływał na ze·
wnętrzną powierzchnię okleiny. Jeżeli to nastąpi, należy szybko usunąć nadmiar kleju,
e należy dbać o czystość podczas pracy. Zagwarantuje
to estetyczny wygląd wyklejonej powierzchni

UNł DECORc-9'J
gr. 6 an
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Okolice parapetów to jedne z trudniejszych do wytapetowania miejsc
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dachówki ceramiczne
i cementowe, płyty faliste
dachówki ceram. blaszane
gonty bitumiczne, papy
folie dachowe, rynny pcv
okna dachowe, ocieplenia
centralne odkurzacze
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Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

lt o nfaral sJ
PRODU CENT
Radom, ul. Mireckiego 1O,
teiJfax (048) 362-53-04

PROMOCJA

DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH
OKNA TYPOWE
Z 25% RABATEM
~
WDETALU
~
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN

ZAPRASZAMY

ELTOR
S.A.
Pracy Chronionej

Zakład

Kielce, uL Górna 20
fax 344-58-97, teL 368-11-80

~

~

HURTOWNIA BUDOWLANA
dealer RIGIPS-u tel. 368-14-18

~~~·~ SUPERC
Kielce, ul. Zagnańska 6
tel. (041) 368-13-29
czynne 8·18
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Kt el ce
Niebezpieczne znalezisko przy ul. Mazurskiej

Butle z trupią
bloku przy ul. Chrobrego
ieszczeniu po zsypie,
śmietnik. Nawet systeopróżnianie niewiele
om,iesz:cztnz.e upodobali soi traklują je jako toatetlczwr,zo specjalnie usunęlioświetlenie, bowiem ods ię tutaj jakieś balangi.
wzwiązaniem byłoby

tego pomieszczenia i
w altance w
bloków.
śmietnika

główką

KSM. Piętnaście dziesięciolitrowych
pojemników po skażonym spityfusie
znaleźli wczoraj strażnicy miejscy na
wysypisku śmieci przy ul. Mazurskiej.
O znalezisku poinformowali
patrol ekologiczny Straży Miejskiej
mieszkańcy okolicznych domów.
Wystraszyli się, ponieważ zauważy
li na pojemnikach naklejone etykietki z trupią główką. Bali się, że
trucizna wylała się do śmietnika.
Według ich relacji, butelki miał
wyrzucić na śmietnik kierowca poloneza. Strażnicy szybko ustalili
numery rejestracyjne wozu i dotarli do osoby, która nielegalnie pozbyła się odpadów na śmietniku . Straż
Miejska przekazała sprawę policji
i Miejskiemu Inspektoratowi
Ochrony Srodowiska.
-Odpady tego rodzaju powinny być utylizowane. Zajmują się
tym odpowiednie firmy, które wyznacza Urząd Miejski. Te butelki,·

Mieszkańcy ul.

Mazurskiej przestraszyli się tych pojemników
z Wojew~dzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Kielcach.
(ber)

które odnaleziono na ul. Mazurskiej, nie skaziły środowiska w tym
rejonie - zapewnia Anna Pawlina

KIELCE. Abonenci felewizji kablowej
szybciej doczekają się nowych
programów i Internetu dzięki
połączeniu sił kieleckiego Maxfela
i gdyńskiej Vectry.
Gdyńska spółka od 10 lat
specjalizuje się w telewizji kablowej,tjest wiceliderem na polskim
:rynku, ma 370 tysięcy abonentów
w 72 miastach. Dla kieleckiego
Maxtela kablówka to jedna trzecia ogółu dzi ałalności i 23 tysią
ce abonentów.
- Nie doszło do połączenia
kapitałowego, umowa ma charakter otwarty, będziemy ją stale modyfikować- mówił wczoraj w Kielcach prezes Vectry, Tomasz Wę
grzyński . Gdyńska spółka , której
udziałowcem jest BRE Bank, daje

Żółte panie "Stop" pojawiły
przed pierwszą kielecką
ten sposób zaczęła się akezptec;madroga do szkoły z
którą organizuje agencja
Folska wspólnie ze
JKfl~vslr~ policją .

ubrane w żółte pele--·"""''"'" "Stop" staną
t''""'VJII<ISzkOłami podstaWopornagać dzieciom prze--

.e Klub Kwadransowych
Grubasów .,Superata" zaprasza dziś do Klubu ,Mliteź" przy
uL Karczówkowskiej 20
o godz.17 na aerobik, zaś
o godz.18 na spotkanie pod
hasłem "Chudnij z Superatą'' .
Odbędą się przyjęcia nowych
członków. Wstęp wolny. Bliż
sze informacje pod numerem
te1."34 22 668.
e Wernisaż wystawy
"Mistrzowie polskiego pejza~u"- 7 bm., godz. 12, Dom
Srodowisk 1\vórczych.
e Sekcja ćwiczeń korekcyjnych " Sokół" wznawiazajęcia usprawniające z ćwicze
niami grupowymi korekcyjnymi w wodzie. Zapisy w holu
basenu przy ul. Krakowskiej
2 w godz. 16-18- codziennie
do 16 bm., oraz telefonicznie
w godz. 18-21 pod nr teł.
332-54-99.
e Zespół inscenizacji tanecznych Małe KielczaDki zaprasza dzieci w wieku 6-12lat
dó udziału w stałych zajęciach
zespołu. Zapisy we wtorki
i czwartki w godz. 16-18 w sali
nr 49 w dolnym holu WDK.
e Klub "Uroczysko~
Wrzos", ul. Warszawska 155,
teł. 331-10-74, zaprasza do
następujących kół zainteresowań: kursy językowe , taniec
nowoczesny, teatr dziecięcy,
klubmałego dziecka, rytmika,
nauka gry na instrumentach,
chór Senior, gimnastyka kondycyjna, treningi tai chi. Bliź
sze informacje i zapisy w klubie w godz. 10-19.
e Młodzieżowy Dom
Kultury zaprasza do uczest-nictwa w następujących kolach zainteresowań : nauka
gry na gitarze, akordeofiie,
pianinie, flecie poprzecznym,
komputery, modelarnia, krawiectwo, studio tańca, lektoraty (j . angielski, niemiecki),
plastyka z kursami do egzaminów, wokal, Teatr "Drama",
szachy, judo, kultu rystyka,
koszykówka. Bliższe informacje pod nr teł. 34-434-23
lub w sekretariacie MDK,
ul. Kozia lOa.
(gk)

przez jezdnię. Wczoraj akcja rozpoczęła się festynem w SP nr
28. Pierwszoklasiści mieli okazję
obejrzeć policyjne radiowozy i motocykle, ale musieli też popisać się
wiedzą o przepisach drogowych. li'zeba czekać na zielone światło na
pasach- tłumaczyły Sylwia Komenda i Sandra Sowa z la.- A jak nie ma
świateł, to trzeba się rozejrzeć i
sprawdzić, czy nie jedzie samochód.
Wkrótce panie "Stop" staną
też przed SP nr 11, 12, 16 f 19.
(mow)

Maxtelowi wsparcie inwestycyjne, doświadczenie w zarządzaniu
rozległymi zasobami . Zyskuje
możliwość przejęcia w przyszło
ści prawlł do cał kowitego zarzą
dzania kielecką siecią . Co to oznacza dla abonentów? Z pewnością
szybsze unowocześnienie kieleckiej sieci, mniej awarii , wprowa- dzenie nowych programów i dostępu do Internetu.
Szefowie obu firm unikają
jednak określenia choćby przybliżonych terminów udostępnie
nia tych nowości . Jednocześnie
przyznają, że argument 400 tysię.:
cy wspólnych abonentów pozwoli
na tańsze zakupy programów, np .
informacyjnego TVN 24, muzycznego MTV w polskiej wersji
czyCanal +.
(kk)

--1

chodzić

UWAGAI
""" Przed nazwami przystanków podano średni czas paejazdu między nimi.

Telefon inlefwencyjny: 345-24-21 , wewn. 361. Dyspozytor: 36115 57

przy:sta ne k CZARNOWSKA
linia nr

18

MZK Kielce

l O- Jeziorko 2, Bałtów Wieś, Cząstków 4
11- Jeziorko :3, Jędrzejowice4
12- Słupia Stara 3, Styków l, Jędrzejowicel
1 3-Jędrzejowice l,Brzezie3
13-14- Nosów Stary2
14- Słupia Nowa 2, Radkowice Kolonia 2
17- B rzezie 5, Pętkowice Mleczarnia
18-Bostów 1
18-19- O kół Kazimierówka
19-Bostów2
- P~ttkowice l, Bostów 3
21 -Bostów4
WW. terminie Rejonowy Zakład Energetyczny Ostrowiec
PrLegląd u~dzeń energetycznych.
LUDU 5 WRZEŚN IA 2001 NR 206/A

o Czarnawska
3 Paderewsldego skwa2 2ytnia 2
2 Spolem
1 Jagielońska za rondem
1 PiekoszDwska Ruch
1 Piekoszowska A1
1 Piekoszowska B
1 Piekoszowska c

1-

4 48 ..

5 13 30,50,
6 23,46
7 05,20 59
8 25,
9 59
10
11 31
12 22,54 ..
13 23 48
14 10.29 so ..
15 13,35 55,
16 19 52_,_
17 30
18
19 ()()
20 11,
21 25
22 4Qp
23

1
1
1
1
2
1
2
2
1

MalikówA
Wygon
Boisko

Stawlei
Gortd Szczukowskie A1
Gortd Szczukowskie 81
Gortd Szczukowskie C1
Gortd Szczukowskle
Poclzamcze l

Godz. 1
-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

20.
45
20,
48

12
40,
18P
40,
17
42.
58,
15
32,

3
1
1
2
2

Plekoszów GS1
Plekoszów ciepl
Plekoszów
Piekoszów O.opeki
Urząd

Godz lity
4
5
6 07,
7 32,
8
9 15
10 44,
11
12 17
13 48
14
15 14
16 38 ..
17
18 22
19 53 ..
20
21 25
22
23

-------

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

1 Piekoszów • Gimnazjum
2 Miógózd pęUa

Gminy

P - kurs przez Podzamcze do Micigozda
M - kurs do Micigazda
N - niskopodłogowy

Niedziela

Soboty

Dni robocze
~

Rejonowy Zakład Energetyczny Ostrowiec
zawiadamia
o przerwach w dostawie energii elektrycmej
we wrześniu, w godz. 8-15.

"""

l
J N:ty obliczyć czas odjazdu naJety zsumować minuty at do przystanku, 1 J
'z którego chc8my odjechać.
'-

Wakacje - dni robocze

Godz IIdy

.

4
5 00.. 27,50,
6 25.,50
7 15,46
8 25,
9 20.
10 44.
11
12 03.
13 22 47
14 14,43..
15 10.37
16 05.32
17 11.50
18
19 15
20 35.
21
22 05, 40 ~
23

c

E

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
J
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e
Początek września

"Słowo"

to ich ulubiona pora

Na szerszen-ie
jak·na wojnę

Do walki z szerszeniami trzeba zakładać specjalne ubiory

KIELCE. Miasto i okoliczne miejscowości przeżywają prawdziwą plagę

szerszeni. Kilka razy dziennie do
usuwania ich gniazd wzywani są
strażacy i pracownicy wyspecjalizowanej firmy.
Jak twierdzi Ireneusz Adamczyk, współwłaściciel Zakładu
Zwalczania Owadów, jedynej o takiej specjalizacji firmy w Kielcach,
w minionych latach usuwanie szerszenich gniazd należało do rzadkości. Tego typu wezwania zdarzały się jeden, dwa razy do roku .
-W ostatnich tygodniach niszczymy gniazda tych groźnych owadów nawet trzy razy dziennie
-mówi Ireneusz Adamczyk. -To jest

dopiero środek sezonu, bo szerszenie najwięcej gniazd budują na początku września. Wówczas gniazda
te mogą przybrać nawet rozmiary
dziesięciolitrowego wiadra. Szerszenie nadają im kształt kuli lub ścię
tego stożka. Aż żal je niszczyć, bo
wyglądają jak piękne dzieła sztuki.
Gniazda najczęściej przylepione są do okapów dachów, budowane są na poddaszach, w komórkach
i stodołach. Większość zgłoszeń do
ich usuwania pochodzi z okolic
Kielc, na przykład z Dąbrowy czy
Masłowa, a więc z m1ejsc, w sąsiedz
twie których znajduje się las. Zdarza się też, że groźne owady zagnieżdżają się w samym centrum
miasta. Ostatnio usuwano szerszenie na kieleckich Plantach.

w taksówkach
KIELCE. Od poniedziałłcu do końca
września egzemplarze "Słowa
Ludu", w specjalnych torbach wożą
taksówkarze firmy taxi "Europa".

- Do ich zniszczenia stosujemy specjalne środki chemiczne, na
których zakup trzeba mieć odpowiednie pozwolenie- mówi Ireneusz Adamczyk. - Rozpylamy je za
pomocą ręcznych lub spalinowych
spryskiwaczy. Do takiego przedsięwzięcia trzeba się ubrać, jak na
wojnę chemiczną - w drelichowy
kombinezon, a na wierzch kombinezon gumowy. Na głowę zakłada
się maskę przeciwgazową , a na
ręce grube rękawice . Niekiedy trzeba się wspinać po drabinie. Na
przykład w zeszłym roku szerszenie zagnieździły się na wysokości
trzeciego piętra.
Usunięcie gniazda kosztuje
od 70 do 100 złotych . 'JYle samo
płaci się za zlikwidowanie siedliska os, które bardzo często osiedlają się w pobliżu szerszeni. Niekiedy szerszeniom towarzyszą
dwa, a nawet trzy osie gniazda.
Ireneusz Piasecki tak gwał
towne rozmnożenie się groźnych
owadów przypisuje wyjątkowo
łagodnej zimie. Natomiast gwał
towne deszcze, które pozatapiały piwnice, przyczyniły się do plagi ... pcheł. Pchły wyroiły się głów
nie w piwnicach, które lokatorzy
zamienili na składowisko starych
mebli, ubrań i wszelkiego śmie
cia. Potraflą być bardzo dokuczliwe dla Judzi, którzy znajdą się
w takich pomieszczeniach . Zakład Zwalczania Owadów tępi
pchły prawie na wszystkich kieleckich osiedlach, zwłaszcza tam,
gdzie znajdują się wieżowce .
Można też dodać , że z prusaków
słynie kilka bloków na Uroczysku . Najmniej interwencji pod
względem wszelkiego robactwa,
gryzącego i skaczącego , wymaga
Bocianek.
EWA ZIÓŁKOWSKA

--1
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Telefon interwencyjny: 345-24-21,

przystanek· MICIGÓZD
O Micigózd pęUa
linia nr

18

MZK Kielce

1
2
2
2
2
1
2
2

Micigózd A2
Piekoszów • Gimnazjum
Urząd Gminy sklep
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Piekoszów szkl.2
Piekoszów GS2
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Górld Szczukowskie
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Niedziela

Godz. l limity

2 Zytnia
3 Paderewskiego Skwer
3 Oworzec PKS

Piekoszowska
Piekoszowska Piek1
Szpital Wojewódzld
Grunwaldzka

P - kurs do Podzamcza
N - niskopodłogowy

Soboty
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1
2
2
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wewn. 361 . Dyspozytor: 36115 57

Sprawa kosza przy ul. Owsianej

Pojawia

się

i znik

CZARNÓW. Pomimo interwencji
pracowników MlD, młodzież nadal
gra na jezdni w koszykówkę.
W ubiegłym tygodniu w " Sło
wie Ludu" pisaliśmy o tym, że na
rogu ulic Owsianej i Mlecznej mło
dzież gra w koszykówkę na jezdni. Zwróciliśmy wtedy uwagę, że
uprawianie tej dyscypliny na ulicy
może być niebezpieczne dla grają
cych, jak kierowców. Interweniowaliśmy w tej sprawie w kilku instytucjach. W Przedsiębiorstwie
Gospodarki Mieszkaniowej powiedziano nam, że sytuacja jest
skomplikowana, ponieważ w tej
części Czarnowa, gdzie stoi kosz,
nie ma boisk.
Pracownicy PGM poradzili,
że usunięciem kosza z ulicy powi-nien zająć się Miejski Zarząd
Dróg. W MZD szybko zareagowano. Kiedy jednak drogowcy przyjechali na miejsce, kosza niestety
już nie było .
- To walka z wiatrakami
- mówi pracownik Wydziału Drogowego MZD.- Od mieszkańców
dzielnicy dowiedzieliśmy się, że po

Kradli

śmieci

KIELCE. W miniony weekend Straż
Miejska przyłapała dwóch młodych
mężczyzn na:.. kradzieży śmieci
z osiedlowych pojemników.
Sprawcy zatrzymali się cięża
rowym samochodem przy ulicy
Szymanowskiego i z pojemników,
tzw. dzwonów, służących do segregacji śmieci na plastik, papier

i metal wyciągali wyrzucone
.ce, po to, aby je później
- Złodzieje przyznali
jeździli po mieście
~r·r'"" 11 "'
i wybierali śmieci z
jemników-mówi
ski, rzecznik nr<•~~""'
skiej w Kielcach. L.ILtuz"tt:Jt:
przekazani zostali do IV
riatu Policji w Kielcach .
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Wakacje - dni robocze

l
l
l
l
l

Klienci w czasie przejazdu
pod wskazany adres mogą zaj rzeć
do codziennej gazety i przeczytać
najaktualniejsze irlformacje lokalne, z kraju i zagranicy.
- Akc:ja cieszy się popularnością wśród naszych pasażerów, którzy już po pierwszym dniu "Ze
« Słowem» w taksówce" dopytuj ą
o gazety- mówi Kazimierz Wit-

kowski, taksówkarz.- Jeden z
sażerów był przekonany, że ·
rano w tej samej taksówce , bo
miętal kieszeń na gazetę, a nie
dział , że takie kieszenie
wszystkich naszych
Kielczanie szybko
si ę do gazety w czaste
jak twi erdzą , akcja mogłaby
trwać przynajmniej do końca
Przypominamy, że "
Ludu" mo ż na znaleźć w
kach kieleckiej firmy taxi
pa", teł. 3-611-611 , 96-25,
400-400 (b ezpłatny).

~ SliiM,~.ut~u URZĄD MIASTA KIELC
KIELECKIE CENTRUM KULTURY

42.
09 32,
05,57,

ŚWIĘTO

20.

JEŹDZIEC BURZY

oo.
22.
41.

Musical o Jimie Morrisonie liderze grupy THE

55
25,50
50,

ss.

przygotowany przez

TEATR .RAMPA" W WARSZAWIE

7.09.2001, godz. 21.00, Amfite atr "Kat"1z lf=!ll

.
,.

15.
40.

HIELC 2001

Informacje: Impresariat KCX. pl. Moniuszki 2 B, teł. 344-90-54
Bilety: kaso KCIC, teł. 344-4G-32 wew. 285, 284, 283
sklep muzyczny .FAN•, ORBIS, salon .KOLPORTERA• (Hoteł.CentralnY">
oraz Dom kultury: Skarżysko, staroc:howice, Ostrowiec św.,
Końskie, Wloszczowa, Busko Zdrój

13~
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dalej z remontem ulicy Zagrodowej?

w c-e-ntrum miasta

ieś
remont gruntowych dróg.
br. Miejski Zarząd Dróg
naw•ien·chnie połowy ulicy
Ciąg dalszy pracy
uiP~I7i!ll~ll jeSt najWCZeŚniej...
rok.

Pakoszu mieszkają przeosoby. - Często wzykaretkę pogotowia, bo
są starzy i schorowani,
nie chce przyjechać po
""''h"''~" " - opowiada Zofia
W zimie, gdy droga jest
to lekarz wysiada pod
i pieszo dochodzi do

ilet na

"Tara .., ul. Warszawska 4

ulicy Okólnik. Zniszczone już
wcześniej drogi są teraz w takim
stanie, że z trudem można przejść
nie wpadając w koleiny, nie mówiąc już o jeździe samochodem.
Na prośbę mieszkańców w sierp-

Mieszkańcy pół wieku

Różewicz

p uby, bary
k awiarnie

Ludzie z Pakosza nie mogą się doczekać remontu ulic
Mieszkańcy tej części Pakosza od lat czekają na obiecywany
remont ulic. Bez skutku, bo drogi
są nie uzbrojone - kilkanaście domostw nie ma wodociągu czy podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
Starsi i ubodzy mieszkańcy przy-

przyjedzie do Kielc

poetę

DŚT Magdalena
razy zapraszała do
"Kartoteki" i "Ocalo. Pisarz zgadzał się przyjeale za każdym razem coś statemu na przeszkodzie: a to
ze zdrowiem, a to wyjazd
do Frankfurtu. - Po postaraniach straciłam
poeta do nas zawitemu dostałam teleJeg~ ~ony, że przyjazd jest
możliwy, co nas bardzo dedyrektor KusztaL
Różewicz będzie już
12 bm., ponieważ chce

odwiedzić Czarnolas, a

także zobaczyć Góry Świętokrzy
skie. Spotkanie autorskie w DST
zaplanowano na piątek, 14 bm.
(godziny jeszcze nie ustalono, ale
na pewno będzie to popołudnie) .
Czytelnicy, którzy będą chcieli
spotkać się z poetą, muszą kupić
bilet i jest to nowość przy tegotypu
imprezach. - Wprowadziliśmy bilety, ponieważ spodziewamy się, że
przyjdzie kilkaset osób, a liczba
miejsc w pałacyku jest ograniczona - wyjaśnia Magdalena KusztaL
- Na spotkanie z Hanną Bakulą
zjawiło się pół tysiąca ludzi i póź
niej wielu miało do nas pretensje,
że nie dostało się do środka, chociaż wstęp był teoretycznie wolny.
Teraz chcemy tego uniknąć. Nie
ukrywam też, że liczymy na niewielki zysk ze sprzedaży biletów.
A bilety są już do kupienia w
DŚT. Cena - 2 zł dla młodzieży
szkolnej i 5 zł - dla pozostałych .
GRZEGORZ KOZERA

NA BAZARZE
2.60Źłlkg
4 złll

2.50-.łzM<g
2,20 - 3 zł/kg

1 - 2.80 złlkg
5Dfl
1,20 -22Męg

0,70-3,50 zł/kg
5ztlkg
6-7 ztlkg
4,50-zflkg
2,50 zl1azt.
1 ztlkg
1,60 - 2 zł!kg
1,50- 3 2fiszl
0,50 złlszt.
2.20-2JiQ~
5ztlkg
3ztlkg

2,50 - 3 złlszŁ

~

marchewkaogóltd- .
paprykap8pryka ostra -

szczypiorek -

ziemnfakijajbjaja wiajslde miód-

0.80~

LUDU 5 WRZEŚNIA 2001 NR 206/A

kiej inwestycji. Po lipcowej powodzi i ulewach, przez ulicę Zagrodową przepłynęła rzeka, zalewając
piwnice i ogródki mieszkańców

Zegar· przemówił!

. 1 zł/kolba
1,50 zł/kg

o.ao-2,so zł/kg

2,50 - 3 zł/kg
3 zł/kg
4,50 - 8 zł/kg

~ -2złlszt.

0,90 zUpęczek
0,60- 0,80 złlkQ
0,20 - 0,33 złlszt
0,50 - 0,60 zł/szt.
20- 30zUI

Lokal dwupoziomowy skła
z restauracji i piwnicy.
Czynny jest codziennie od godz.
10 do pólnocy albo i dłużej . Restauracja powstała w 1998 roku i
może pomieścić 80 gości, piwnica natomiast istnieje od 1997
roku i może w niej zasiąść 60
osób.
Specjalnością restauracji jest
m.in. płonący kociolek zbójnicki
-100 g za 11 zł i zupa gulaszowa500 g za 14 zł. Prócz specjałów
lokalu klienci mają do wyboru kilkadziesiąt dań z wieprzowiny, wołowiny, cielęciny, drobiu i ryb, a
także zakąski zimne w cenie od
2,5 do 13 zł i gorące od 4 do 12 zł.
Na deser można zamówić m.in.
lody z bakaliami 6 zł porcja czy
owoce w syropie (5 zł). W lokalu
jest również duży wybór alkoholi. Kilkanaście gatunków piw (0,5
l - około 6 zł) , likierów, win (2045 zł butelka), czy też drinków,
np. biały rum malibu (9 zł) i heartbreaker - lamacz serc (8 zł
200 mi) .
W restauracji jest klimatyzacja i wyznaczone miejsca dla palą
cych. Toaleta dla gości bezpłatna .
Nie ma kart stałego klienta, natomiast organizowane są promocje
nowych win i innych napojów.
Muzyki w lokalu słucha się z szafy
grającej łub jest odtwarzana z CD.
Lokal zatrudnia także własny zespół muzyczny. Organizowane są
imprezy zamknięte : wesela, komunie do 130 osób.
Restauracja ta jest dobrym
miejscem na spędzenie wolnego
popołudnia , a wieloraki wybór
dan i napojów jest w stanie zadowolić najbardziej wybredne podniebienia.
(Cugos)
dający się

Taki styl
Zegar na placu Wolności

już

odmierza czas

ŚRÓDMIEŚCIE. Na placu Wolności

ponownie słychać odgłosy bicia
zegarowych kurantów. Siedem lat
musiał czekać na naprawę zegarowy
mechanizm, by mógł znów wskazywać właściwą godzinę.

pieczarteł 4złlkg
pietruszka pietruszka natka - 0,60 zł/pęczek
1 - 3,50 zł/kg
pomi<icJ!y1,60złlkg
pomidory zielone 1 -1,50.złlszl
JJQrY.1 - 1,20 zł/pęczek
rzodkiewka.1 - 1,20 zł/szt.
salata~
4 zł/kg
selery-

alonecznikj -

znają, że choć jest możliwość dodągnięcia mediów do ich domów,
nie stać ich nawet na połowę ta-

niu, pracownicy z MZD utwardzili tzw. destruktem 265 metrów ulicy Zagrodowej . Praca została zakończona w "połowie drogi" . Ciąg
dalszy ulicy pozostał wyboisty. Dyrektor Kamiński obiecał nam ,
że we wrześniu zrobiona będzie
nawierzchnia - ma nadzieję pani
Zofia.
W MZD o dalszych planach
remontu nikt nic nie wie. -W tym
roku skończyły się już nam pienią
dze z puli bieżących remontów
dróg. Jeśli będziemy coś robić na
ulicy Zagrodowej, to na pewno nie
w tym roku - informuje Iwona
Strojek z MZD. Fachowcy twierdzą, że ponieważ Zagrodowa nie
ma odwodnienia, utwardzona
część szybko się zniszczy. Prawie
300 metrów odnowionej drogi
znaczy wiele dla tutejszych mieszkańców, którzy mówią, że sierpniowa inwestycja to pierwszy remont,
jaki pamiętają od pół wieku.'!Ymczasem MZD nie kwapi się dokończyć prac, skutecznie tłuma
cząc się "brakiem pieniędzy" .
(Olek)

O zepsutym zegarze pisaliśmy
wielokrotnie. Pół roku temu interweniowaliśmy w tej sprawie m.in.
w Miejskim Zarządzie Budynków,
gdzie zapewniono nas, że "milczą
ca" maszyna zostanie naprawiona.
Jednak termin przeprowadzenia
remontu wkrótce minął, a nic nie
zostało zrobione. Ale się jednak

okazało, dyrekcja MZB dotrzymała słowa.
- Zegar miał być gotów już pod
koniec kwietnia, ale ze względu na
nieszczęsuwy zbieg okoliczności stało się to dopiero teraz - mówi Czesław Dziopa wicedyrektor MZB.
- Zakład zegarmistrzowski, który
opiekował się zegarem, został bowiem okradziony, a łupem złodziei
padły m.in. elementy czasomierza.
Mimo początkowych problemów,
udało nam się zastąpić skradzione
części nowymi. Obecnie trwają drob-

ne prace konserwatorskie.
- Remont zegara kosztował
około 5 tys. zł.
(wr)

V Amatorskie Regaty

196/sl/ir

Windsuńingowe
8.09.2001 r., godz.1 0.00- zalew Chańcza
patronat medialny:
SIJO!'sorzy: Społem PSS, Henkei Bautechnik, Grupa PSB,
Radio. T~ .•Słowo ludu
Centrum Uslug Satelitamych TP SAT w Psarach,
organizator: ŻKM .Bryza•
Alima-Gert>er, Coca-Cola, Wrangler Lee,
http://windsurfing.rsi.com.pl KPIB lnterfin, K02Ż, Xero ui.Nałkowskiej 4

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

Białe bluzki, granatowe
spódniczki, które zwykło się
ubierać jeszcze niedawno na
rozpoczęcie roku szkolnego,
to już przeżytek. Obecnie na
tych uroczystościach królują
jaskrawe kolory, bardzo krótkie spódniczki, wytarte, stare
spodnie. Jednym słowem, niezbyt skromne ubranka. - Zawsze ubieram się w ten sposób, nie rozumiem, dlaczego
początek roku szkolnego miał
by to zmienić. To jest mój styl
-mówi Marta, gimnazjalistka_
Cóż, czasy się zmieniają.

Nilct nie n":prawia
Jak twierdzą mieszkańcy,
przeq blokiem nr 22 na osiedlu Swiętokrzyskie już od
miesiąca nie świecą się latarnie. Porlobnie jest koło SP nr
33, gdzie nie działa kilka
lamp. Na osiedlu są również
inne pojedyncze, nie świecą
ce latarnie, których nikt nie
naprawia. Jak tak dalej_ pójdzie, ciemności okryją Swię
tokrzyskie.
(ka)
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Dyżury pełnią szpitale: na Czarnawie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: . Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), . Centrum ", ul. Radomska B (10-20), . Pigu/arz", ul. Jagiellońska 23 (9-16), . Alfa", ul.
Zeromskiego 20/24 (8-15), ,.Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), . Malgosia", ul. Pocieszka
17 (8-23) - czynna w niedziele
i święta.

Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 -czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele i święta)
041/362-02-25.
Apteka ,.Herby"- ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w
niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka .Gemel/us" - całodobo
wa, ul. Starodamaszewska 11
(obok szpitala przy ul. Kościusz
ki).

344-85-15 - ,.ZDROWIE"
- CODZIENNIE.
(zd678)
NAGŁA

Pornoc Lekarska
- 331 - 56 - 50.
(dg 16122)

GABINETY
UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seminaryjska 27b,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(zd690)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica . Medistar", Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA),
czynne _NON STOP - 344-39-45.
{zd 689)
USWGI MEDYCZNE Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, teJ. 361-55-25
- ECHO, HOLTER, RTG, USG.
Urodynamika. Endoskopia. Testy
alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(zn 456)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego próby.
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś"
-próby.

.Romantica" (do/by digital),
· te/. 366-37-19- .Ratunku jestem rybką ", Dania, b/o, g.
10.30 i 16.45; .Poranek kojota" -pol., l. 15, g. 12 i 18.30;
.Braterstwo wilków"- fr., l. 15,
g. 14 i 20.30.
. Moskwa" (do/by stereo),
te/. 344-47-34 - nieczynąe.
.,Studyjne " -.Wakacje: Zegnaj
Szkoło"- USA, b/o, g. 15; .Hannibal" - USA, l. 18, g. 16.30;
· .Powiedz... tak"- USA, l. 15, g.
18.45; .Poranek kojota", pol.,
1.15, g. 20.45.
UWAGA! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet
tylko 1O złotych.
.Echo" (w WDK) - 361-27-37.Następny weekend", g. 16 i 18.
Na specjalne życzenie istnieje
możliwoś~ zorganizowania specjalnych seansów fifmu • W puiw
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-18) -ekspozycje staJe: korpus główny .Wnętrza zabytkowe z XVII i
XVIII w.·•• Dawne uzbrojenie
europejskie i wschodnie",
.Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego•. Skrzydło pólnocne~ Galeria malarstwa pol-

••••

n '

'AVI

EtJłołARADiu-Ttw
....~...• 96-25

3-611-611

skiego i sztuki zdobniczej (od
XVII w. do 1939 r.). Wystawy
czasowe: Henryk Czarnecki
(1889-1972) Wystawa monograficzna; Józef Czapski (18961993). Z kolekcji rodziny Popiel de Boisgelin. Czynne we
wtorek w godz. 1O - 18, środa
- niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawla 11 25, (teJ. 344-57-92) ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych Jat
pisarza . Czynne we wtorki,
czwartki, piątki i niedziele w
godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza w
Oblęgorku, teJ. 303-04-26
- wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka . Wystawy czasowe:
,.Filmowe . Duo vadis" J. Kawa/erowicza", .Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka ". Muzeum czynne
środa - niedziela w godz. 1O 16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 19391956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedza~
w innym terminie - teJ. (041)
342-19-82.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki ~ 1 - czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-17. Wystawy:
.. Modele redukcyjne", .Dawnych zabawek czar", . Kolorowy świat zabawek" - zabawki
ludowe, lalki z kolekcji dwutygodnika . Cuqowny świat lalek
z porcelany", lalki Izabeli Bogacz-Rostworowskiej, lalki z
Pracowni Artystycznej . J(asia"
z Pilzna.
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza
XIX-wiecznych chałup, XIXwieozna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy: . Szmaty, sorce, kierezyje. Tradycyjna tkanina i strój ludowy na
Kielecczytnie ", .Opowieści o
rzeczach zwyczajnych "- tradycyjne rzemiosło ludowe,
. Dokąd idziemy, Cyganie? ".
Czynne: wtorek- czwartek 10
- 17, piątek - niedziela 1018.
Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków - ul.
Jana Pawła 11 6 - Wystawa
prac artysty rzetbiarza Gustawa Hadyny z okazji 35-lecia pracy twórczej. Czynne
pon. -pt. i w niedziele w godz.
10-15.
Muzeum Wsi Kieleckiej zagroda Czernikiewiczów w
Bodzentynie, ul. 3 Maja Wnętrza
mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i świąt w godz.
9 - 17.
Muzeum Zblor6w Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - nieczynne.
Galeria Fotog~nt. ul. Paderewskiego 12 - nieczynna
Galeria BWA .,PIWIIICE" - ul.
Leśna 7 - . Signum Temporis"- wystawa prac wykładow
ców Europejskiej Akademii
Sztuk w Warszawie. Galeria
czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 11-17, w niedziele od 11 do 15, w soboty
nieczynna.
Galeria BWA .IIA PIĘTRZE"
· Stanisław Mazuś - malarstwo.
Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 9 - 15,
w soboty i niedziele nieczynna.
Jaskinia .RAr - czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 9-17.

RADID-TAXI
ISKRA

96-62 'D' 96-63
366-40-40

.......... -----tiU·

-BD0-400·400
.....,......
__

IARTA STAŁEGO ILlEN'L4

DOJAZD GRATIS

Klub Civitas Christiana - Kielce,
ul. Równa 18- czynny w godzinach 10-15.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz.
1O - 16. Informacja: 31-18702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa . Płonęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia - teJ. 041/25-45162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.

PGM- czynne w godz. 15- 23
codziennie i w godz. 7 - 23
w dni wolne od pracy - te/.
361-18-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
0/KT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - żółta linia
- 94-34.
•
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna- 932.

.EIIZBE IAlB.EFIII'
Pizzeria " Studio " - czynna
1o - 22, te/. 368-86-01. Dostawa na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych - gra, tis, ceny pizzy - od 6 do 19 zł.
.,Pizza Dominium " zaprasza
na bezpłatną dostawę gorącej
pizzy teJ. 368-08-45 - zadzwoń
i zamów już dziś! Lokal z ogródkiem Kielce, Rynek 7. Otwarty
jest codziennie 11.00-22.30, a
w piątki i soboty do 23.30.
Kuchnia Chińska - Kielce,
ul. Jana Pawła 1112. Dowóz gratis przy zamówieniu powyżej
trzech dań. Tel. 361 - 16 - 05,
0607 - 143 - 123.

Ruszaj w znane i nieznane - p
gram krajoznawczy, 18:30
spotykane spotkania, 18:
Wiadomości TKK, Progn
pogody i Komunikaty, 19:
Zakończenie programu.

17:15 Wiadomości TKK, Prognoza pogody i Komunikaty,
17:40 Policyjna Latoteka, 18:00

Kinowe

nowości

Ratunku,
jestem rybką!

PODRóZE'
~----

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska
345-15-11 , Jesionowa
- 331-79-19; bagażowe- Sandomierska 801-31-18; ciężarowe Mie/czarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI .ALFA"
- TEL. 344 44-44, 96-22
(DOJAZD GRATIS).
Bezpłatna lnfolinia
0800 - 222 - 222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,METRO" - teJ.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
RADIO-TAXI .,OMEGA-ORIENT",
korporacja
. Łysogóry ",
36-00000, 36-11111, 96-26,
numer bezpłatny 0800 36-00-36.
TAXI .. WICHROWY" - te/.
33-1D-9J9 (dojazd gratis).
TAXI .SWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manitestu Lipcowego, teJ.
331-55-55 {dojazd_ gratis).
TAXI .,NA STOKU"- teł. 801-31-76
(dojazd gratis).
TELE-TAXI .,WALIGÓRY"- te/.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI .,HERBY"- te/. 345-74-74
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,EXPRESS"- teJ.
366-11-11, 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI .EUROPA"- (dojazd gratis, karta stalego klienta),
te/. 3-611-611.
TAXI "BARWINEK" - te/.
801 - 33 - 42 {dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,OORION"- teł.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

POGOTOWIE POGRZEBOWE
.USTRONIE" - usługi całodo
bowe, wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych.
Nagrobki. Tel. 361-29-18,
361-39-12.
(ZZ 747)
PRZEDSIĘBIORSTWO USł:.UG
KOMUNALiłYCH usługi
pogrzebowe całodobowe, te/.

366-31-77, 344-67-88.
(z/279)

Pogotowle RaiJinłowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożama - 998.
Straż Miejska- 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7 - 22, 367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa- 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowle Energetyczne Klelee - miasto i teren - 991.
Pogotowie Gazowe- 312-D20
i 992.
Pogotowie wod.-łan. - 994.
Pogotowie c.o. l elektryczne

OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.
(za 1028)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
Sienkiewicza
56, 366-44-32, 344-30-33.
(za 1019) /
sprzedaż.• Sigma",

LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 36806-58.
Wspaniała historia o
trójce dzieci, którym udało się zajrzeć w głąb podwodnego świata, przeżyć
niezapomniane przygody i
na własnej skórze doświadczyć, jak to jest być

Bank Informacji Gospodarczej
041/366-03-03, 366-19-19
www.infomax.com.pV
WYSZUKIWARKA

rybką.

ŚWIĘTOKRlYSK/ PORTAL

Krzyżówka

INTERNETOWY
www.infomax.com.pl
wiadomości, infOrmacje
gospodarcze, rozrywka
... b dt z nami przez cały dzień

1ELEFOiłY ZAUFAIII
Świętokrzyski Klub .Amazon-

ka"- 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz. 10- 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, teł. 345-73-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67,
czynny od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 -·17, pomoc psychologiczna dla rodŻin wychowujących małe dzieci 346-53. 11, poniedziałek, g. 15-18.
Śwl,tokrzyskie Centrum Profilałtyki l Edukacji • 041133153-13- pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa,
pomoc dotycząca uzależnień,
interwencja kryzysowa - od po. niedziałku do piątku w godz. 820.
Polsłle Towarzystwo Zapobiegania llarłomanll - Punkt
. Konsultacyjny w Kielcach, ul.
Karczówkawska SA - 346-1627; poniedziałek, wtorek, godz.
9-20, środa, czwartek, piątek,
godz. 16 - 20.

-

rozrywk-a

CzęstoUlwości stacji
słyszalnych w regionie:

TAK-1 06,5; 98,0; 89,7,
FAMA - 100,8, PLUS -107,9;
71,95, MARYJA -100,9;
107,2; 7,34, RMF - 88,2,
BIS - 92,3, III -96,2, KIELCE
- 101,4, ZET- 105,3, WAWA
- 95,5, ESKA - 103,3, OPATÓW -93,7, MTM FM 102, 1, RdC- 89, 1, LELIWA
-104,7, REKORD - 106,2.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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os września

tv4
07.20 Lopaka i jego przyjadeł delfin (3): Wulkan - serial animowany, Austńa/Niemcy Mieszkmicy

etUJXii

~ obawiają się
wulkanu. Sfal)l mędrzec Kerowa uspoka-

ja wszystkich, że nie grozi im niebezpieczeństwo. Przed wielu laty krater
został zablokowany przez przodka

Lopaki. 1}mczasem zJy Dexter knuje intrygę. Sprowadza do Qu.etzo
rn.orskie potwory, aby zdominowaiy
miasto. Zarłoczne rekiny napadają
na Lopakę, który zostaje uwięziony.
Na szczęście chłopcu udaje się
uwolnić. Ponownie zabezpiecza
krater wu1kaitu odblokowany przez
mściwą ośmiornicę. 07.50 Studio
urody - magazyn 08.00 Program
lokalny 08.30 Bar Atlaotic (2):
Młot na czaruwnke - serial oby<7Ajowy, Polska 1996, rei Janusz
Majewski, wyk. Piotr Macbalica,
Joanna lłzepiecińska, Marta Iipińska, Witold Pyrkosz 09.00
'fransmisja obrad Sejmu

06.00 Piosenka na życzenie 07.00 ·
Pokemon (40)- seriil! anim. 07.25
Babnan dwadzieścia lat później
(40) - serial anim. 07.50 Xena, ~
jOMJkza księżniczka (112) -serial
przygodowy, USA 08.45 Zawild szpieg (l) - serial sensacyjny,
USA 09.40 Cud milości (92) - telenowela, Peru 10.35 Po prostu
milość (26) - serial obyc:a1jowy,
Brazylia 11.30 Adam i Ewa (132) serial obyczajowy, Polska, rei Paweł Nowiclci, wylc. Katarzyna
Orrzanowska, W.Udemar Goszcz
12.00 Cmłość i kłamstwa (47) serial obyczajowy, Polska, rei Natalia Koryncka-Gruz, wyk. Miroslaw Krawczyk, Anna Chitro-Bergman 12.30 Zyciowa mmsa- teleturniej 13.30 Zerwane więzi - talk
show 14.30 RDdzina zastępcza
(52) - serial komediowy, Polska,
rei Wojciech Adamczyk!Michal
Kwieciński, wylc. Gabriela Kownacka, Piotr Franczewski

05.45 Kropka nad i - program publicystyczny 06.00 Prawo do szczę
ścia (33) - telenowela, Meksyk
2001, wyk. Kate del Castillo, Diana Bracho 06.45 Telesklep 07.00
Potęga milości (58) - telenowela,
Meksyk, wyk. Lucero, Jorge Salinas 07.50 Guzia.ek (2/26) -serial
animowany 08.15 Silver Suńer
(11!13) - serial animowany 08.40
Fanna pełna strachów (20{26) serial animowany 09.05 Świat
Bobby'ego (43) -serial animowany 09.30 Telesklep 10.30 Big Brotber - reality show 11.15 Agent epilog 12.10 Na ratunek- serial
dokumentalny U.40 Guziczek
(2/26) - serial animowany 13.05
Silver Suńer (11/13) - serial animowany 13.30 Fanna pełna stra·
chów (20(26) - serial animcmany
13.55 Świat Hobby'ego (43)- serial
animowany14.20 Beverły Hills
90210 - serial obyczajowy, USA,
Jason Priestly, Jennie GaJ;th

06.00 Teledyski 07.15 Ocljazdowe 06.25 Muzyczny VIP - magazyn
07.00 KINOmaniaK-odjazdowy
kresk~Mki: "\hlba - legendarny samuraj, Dragon Bali Z, The Slay· magazyn filmowy 07.30 Muzyczne
listy - magazyn muzyczny 08.20
ers- filmy animowane 09.35 Telesbopping 10.10 1hy razy Zofia Kosmokoty (6) -serial animowa(133,134) - telenowela, Meksyk, ny 08.45 Eek!stravaganza (24) wyk. Lucia Mendez, Omar Fierro, serial animowany, USA 09.15
Marco Munoz 11.00 Perła (91) - Bobby kontra wapniaki (79)- setelenowela, Meksyk, rei Antulio rial animowany, USA 09.45 Szko.
Jimenez Pons, wyk. Silvia Navar- la przetrwania (18) - serial obyro, Leonardo Garcia, Andres czajowy, USA, reż. Peter DeLuGarcia Jr, Gabriella Hassel 11.45 ise/Matthew Hastings, wyk. Joe
Lando, Anne Marie Loder 10.45
Śmiej się razem z nami - program
rozrywkowy 12.15 Telesbopping Gorączka w mieście (18) - serial
13.15 Nie z tego świata (2) - serial sensacyjny, USA, wyk. Wolf LarkoJDe<ii<my, USA, rei Jack Re- son, Steven Williams 11.45 Na pogas, wyk. Maureen Flannigan, łudnie (54) - serial sensacyjny, KaDonna Pescow, Joe Alaskey, Carl • nada, reż. George Bloomfleld{fiSteven 13.45 Czy boisz się ciem- mothy Bond, wylc. Paul Gross
12.40KaskaderzyzHollywood (3)
ności? (2) - serial dla młodzieży,
Kanada, rei D. J. MacHale, wyk. - serial dokumentalny, USA 13.40
Jason Alisharan, Rachel Blan- KINOmaniaK-odjazdowy magachard, Ross Hull, Jacob Trrney zyn filmowy 14.10 Muzyczny VIP14.15 Gra w przeboje- teleturniej magazyn 14.45 Muzyczne listy magazynmuzyczny
muzyczny
- serial apimawany,
Kosmokoty (7) - serial
Jak Paa mai.e, Paoie dok·
tone'l- seriallwmediowy,
USA
17.15 Przygody rodziny Addamsilff (26) • serial komediowy,USA
17.45 Dziennik
18.00 Europejski ńng - program publicystyczny
Róiowa Pantera - serial
Sabtina, nastoletnia cza.
.

ne'a otocza gęsw mgła. Niespodziewanie ich oczom
ulazzuje się grupa druidów
zagubionych wczasie. Margari/a musi zdoUjć dla nich
dwa szmaragdy, dzięki którym będq rrwgłi wrócić do
swojej epoki..
Wieczorynka: Madeline -

serial animowany, Francja
Wiadomości

reportaż Jerzego Lubacha

17.20 Z Wratislavii- relaqe z festiwalu Wratislavia Cantans2001
17.30 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Dwójkomania
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 w 175 rocmicę pobytu
Chopina w Dusmikaeh -

wela, Peru, reż. Augusto
Tamayo, wyk. Sonya
Smith, Roberta Mateso,
Alberto !sola, Yvonne
Frayssinet
18.35 Informacje
18.55 Sport
19.05 Dziki księżyc (63) - telenowela, Argentyna, reż.
Jorge Montero/Miguel
Colom,;wyk. Gabriel CorMilie

Wtelkiej Brytanii, Hiszpanii, Właszech oprócz tego
prawa do programu zakupiły: Belgia, Portugalia,
Szwajcaria, Szwecja a takżePolska.

18.00 Rozmowy w toku - talk
show

1VNFakty
nad i - program

publicyst)rc:my

jak spodziewa
terp Syłvie. Nick nieoczekiwanie
odchodzi od stołu, zostawiając ją z rachunkiem do
zapłacenia.
Dziewczyna
jest naprawdę zJo, dlatego
też postanawia się zemścić.
19.30 Nie z tego świata (3) - serial komediowy, USA, reż.
Bob aawer, wyk. Maureen Aannigan, Donna Pe-

młodzieży,

dla

USA

Sabrina, podsłuchawszy
rozmowę Harvcya z kolegą,
że
chłopak cośprzed nią ulay-

doclux1zi do wniosku,

wa. Valerie próbuje uspoprzyjaciółkę, zapell-·niając ją, że Harvey na
pewrw nie spotykn się z in-

koitf

ną dziewczyną.

19.00. Na poludnie (55) - serial
sensa ·n Kanada
~UCieka

2 ~ film semac)jny, USA,
reż. Hal Needham, wylc.
Burt Reynolds; Sally
Field, Jadtie Gleason
Dziennik i Informacje
sportowe

22.0S Program publicystyczny
22.15 Gorączka w mieście - se-

rial sensacyjny, USA
S1Jwla pnetrw.mia (19) serial obyczajowy, USA
Precedeosowa sprawa glrli@łg~u..,;JW-~..-.c!!~obyg.ajowy USA,
CJ?Um staje
Michael Apted, wylc.
prawdziwym wyzwaniem
Gene Hackman, Mary
Niebawem swoją pasją
Eli:zabeth Mastrantonio,
mężczyzna zaraża wszystColin Friels, Jan Rubes
kich mieszkańców miaReprez.enJiJnci prawa: ojsteczka...
ciec - prokurator i córlai 52 minuty: Dobrze mi z
adwokat, spotykają się tUl
nadwagą - reportaż
tej samej sali sądowej. Traf
Falszywa wiara - thriller
chce, że każde z nich repreŻar tropików (3) - serial.
zentuje interesy pneciwsensacyjny, Kanada
nych stro/L ..
Skłócone miasto - film
02.30 Spotkajmy się - magazyn
obyczajowy, USA
03.00 Muzyczne listy - magazyn
Falszywa wiara - thriller, 04.00 Strefa P - program muUSA
zyczny
Telesbopping
04.35 Zakończenie programu
23.15

ostatnia już chyba szansa dla

zespołu

Gorąco polecam: Anatomia morderstwa - dramat

z KYSJJ, by
z:doVyć uprognione punkty i
awansowcu; obole drużyny
Niemiec, do Mistrzostw
Świata w piJce nożnej. Zesp61 albański nigdy nie należał do łatwych prz.eciwnikóHi ale presja wJasnego
stadionu i ogłuszający doping laJŹfl jednak upatrywać faworyta meczu w zespole Albanii.

sensacyjny, USA, reż. Otto Prerninger
Zako6czeDie programu

01.50 Europejski przegląd pił·
karski
02.10 Zakoóczenie programu

z

rucji piersi powodu przypuszczeń, że silikon, używa

ny do wszczep6w,

może

mieć właściwości

rakoIKót:ze. 1}mczasem zespól
brytyjskich lekarzy jest innego zdania. Wedlug nich imp/anJy mogą być pomocne
w zwalczaniu raka piersi.

Anatomla lllOrderstwa
dramat

Białoruś -

szkolnictwa. Niespodziewanie przydwdzi zaproszenie z Białego Domu. PrezydenJ czeka. ..
21.30 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka
22.50 Informacje i bimes informacje
Prognoza pogody

obyczajowy

00.05

22.05

00.25

~ ~ amerykań-

Przedostatni mecz naszej reprezentacji w ramach eliminacji do Misttzostw ŚWiata, które odbędą się w przyszłym rąku
na boiskach Korei Fotudniowej i Japonii. Tym razem przeciwnikiem biało
-a.erwonych będzie druży

Film Olarlesa Jarrotta
osnuty został na biografii
mistrza świata w wioślar
stwie, Neda Haniana W
stylową opowieść z dobrze
zarysowanym tłem obyczajowym, twórcy wpletli
dość śmiałe sekwencje
erotyczne. W roli głównej
wystąpił Nicolas Cage.

IIllaSteczku toczy się
razp~ przeciwko po~~~ Frederickowi

· ·-UVUUWI, oskarżonemu
0

2'amordowanie właścicie

~miejscowego baru. Morrstwo miało być odwe-

~m ?a pobicie i zgwałcenie
zony Maniona

na Białorusi.

wanie Asi, mimo że sprawa została już wyjaśnio
na. Lucyna dowiaduje
się, że Micha/ był homoseksualistą.

Beverly Hills 90210 - se-

rial obyczajowy, USA,
wyk. Jason Priestly, Jennie
Garth, Ian Ziering
22.30 1VNFakty
22.40 Nocne rozmowy w toku -

Polityczne graffiti
talkshow
AIJy McBeal (61)- serial
23.40 Big Brotber. Extra
Błękitny chłopak - film
00.25 Agent· epilog
obyczajowy, Kanada
. 01.15 Nic straconego - pro02.00 Muzyka na BIS
gramy powtórlmwe
05.00 Zakoóa.enie programu

Błękitny chłopak

Folska

mecz

stułat~a~m~i-!:'!~~~

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

22.45
00.50

01.45
03.15
05.05

Beverly HiUs 90210
serial
21.35

Dobrze mi z nadwagą

21.40

Mistrz lderowni~
sensacyjny
20.00

Tiwają przygotowania
do ślubu Donny i Davida
Janet otrzymuje atrakcyjną propozycję pracy, waha się jednak, czy ją przyjąć. Steve przekonuje ją,
by zaczęli wspólnie wydawać gazetę konkurencyjną do tej, w której aktualnie pracuje żona.

nie jest kolejudowadniania
grubym ludziom, że lżej
żyje się z kilkoma kilogramami mniej. To obraz codzienności grubasów. Jak
sobie radzą z kompleksami? Czy przyzwyczaili się
już do wścibskich spojrzeń przechodniów?

Kierowca ciężarówki o
przezwisku Bandyta wraz
z przyjacielem Oydusem
Snowem otrzymują dobrze płatne zadanie. Mają dotrzeć w krótlcim czasie do Dallas i przewieźć
ciężarną słonicę. Trasa
ich podróży biegnie przez
hrabstwo w Teksasie ...

reportaż

Reportaż

ną próbą

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11
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BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.
041/346-19-73, 502-58-05-43.
zt819

AUTO-MOTO

e
e

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE JUWENT.
Grunwaldzka 28. 041 /345-18-60
zt783

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
zt823
041 /344-85-25 MOTOART silmkowo-podwozlowe. (zachodnioeuropeJSkie). wym1ana
amortyzatorow - grat1s
zd740

PRODUCENT:
e deska podłogowa
e boazeria

Glf!\L.URA, TERAKOTA. PŁ YTOMEX ,
41 a. 041/34-514-86.
zt833

Jagiellońska

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświetlenie.
MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
zt828
ści

Słowoludu
TWOJA

041/362-00-29
AUTONAG/!\L.
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

GAZETA

CODZ.lENNA

W RUBRYKACH:

SPRZEDAŻ

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI .

e ABS - HAMULCE
e KLOCKI
e SZCZĘKI
e TARCZE
e BĘBNY
e EUROPEJSKIE, JAPOŃSKIE

PRACA
ZGUBY

OPUSTY DLA WARSZTATÓW, SKLEPÓW.
• INTER-MAX", 041/345-02-52.
za1069

za1067

KOSTKA brukowa, bloczki.

e
e

0411368-07-66
STUDIUM

STROPY TERIVA producent, certyfikat
041/302-12-90.
da16664

INFORMATYCZNE

bezpieczeństwa .

zt818

-leśne.

l

NA

CKB .ZGODA"
KI ELCE,
ZGODA31
0411361-27.{)6
0602-449-409
WIECZOROWE.
ZAOCZNE
LO (informatyczne}
TECHNIKUM
-budowlane
-drzewne

e POLICEALNE

ZNIŻKI

DROBNE
TO•.•
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową e mi sję
ogłoszeni a o tej samej treści
w dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

e

-budownictwo
-geodeta
-architekt
-BHP
-transport
- drogi, mosty
ZASADNICZE
- budowlane.

COMPUTEX - kursy
041/344-32.{)2.

FRANCUSKI - korepetycje,
041/361-68-54, 0604-116-602.

s i ę ogłosze nia

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych,

AUTO RADIO Hl-FI. WiBtronic, 366-28-49
Kielce.

dg16786

parapety.
041/254-10-20.

,..._ 90 % w sobotę >- 60 %

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
za1059

policealne zaoczne.

schody

JEŚLI. ..
... ogłoszen i e drobne,
które za mi eściłeś w "Słowie Ludu"
nie odni osło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Rekl amy "Słowa Ludu"
w ci ąg u 5 dni od ukazania

KUPNO
zt806

041 1361-83.{)0
STUDIUM INFORMATYKI

w poniedziałek,
wtorek, środę, ,..._
czwartek

umieszczających

w

,.Słowie

041/~02-13-14 .

dg16819

kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów, sanizt781
tariatów, armatury. Import, raty. Ul. Cedro
AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, WrzosoMazur? (Cedzyna, cmentarz) 0411368-01-65.
wa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,
Oddz i ały : Zagnańska 71 , 041/362-68-70 ,
tel./fax 333-27-00 , Szewce 39 k. Kielc , - Wspólna 19,366-27-99.
346-52.{)5.
dg16877
za1058

30 % w piątek
ogłoszenia

Ludu"

prywatne .

041/368-13-84 Angielski , francuski do-

MATRYMONIALNE

świadczeni

FUNDACJA Szkolna . Ekonomik",
Langiewicza 18 - nabór do szkól
stawowych , Policealnych dla
- w systemie zaocznym i <>kc:t<>n,i~h,,.."
(korzystne warunki finansowe}.
-sekretariat, 041/361-80-66.

lektorzy: Anglia, Francja. PanPol.
dg16762

NAJWIĘKSZA

AUTOALARMY 041/34-434-79

BIURO
Matrymonialne
- 041134-38-228.

. ALIBI "

AKTIV - kursy językowe: wszystkie poziomy. Sienkiewicza 10/12a/3, 041/368-26-41 .

dg15602

MEDYCYNA

za1038
ALFA:
SZKotY POLICEALNE:
-DETEKTYWÓW

NOWOCZESNE

CZĘŚCI do samochodów
japońskich, koreańskich, BMW.
Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.
za1068

0-604-137-235- ODTRUWANIE. Esperal.
dg16647

SYSTEMY
GRZEWCZE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROFILE:

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,
0602/335-083.

P.H.U. TO NIC

- DETEKTYWISTYCZNY

NIEMIECKI - Na Stoku.

- INFORMATYCZNY
kd3937

RADOM, ui.Ordona 1

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich. Kielce, Sło
wackiego 6, 041/361-61-06, 344-23-73.
zd741

-BHP

KURSY OCHRONIARSKIE
0411361-69-53.

GINEKOLOGIA- doświadczeni specja liści .
0607-887-732.
ms411

PRAGMATIC
dg16205 .

ANGIELSKI- kursy. 041 /361-48-77.
OPONY, akumulatory do wszystkich pojazdów. Sprzedaż, serwis w tym TIR. MOTOAGROMAX, Kostomloty 260b, 303-13-49.
zd749
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
Warszawska 170,041/332-22-12.

zz.778
SULIMA pasty do mycia

TŁUMIKI, Bodzentyńska

rąk.

0602-688-132.
dg16836

13, 041/344-32-76.
dg16271

WYPOŻYCZALNIA

samochodów .

0607-319-072; 041/36~93-36 .
dg16530

l

OKNA. DRZWI antywlamamowe EL MIX.
Grunwaldzka 28 041/345-18-60
zt785
OKNA PCV. drewniane. dachowe Drzw1,
parapety. zaluzje. rolety PROFESJONALNY MONTAl RATY .Drokplast". K1elce.
Nowa 5. 041/361-71-90
zd737

OKNO S.C. - producent okien PCV - niemieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar.
Mikrowentylacja gratis. 041 /346-19-1-7, Kielce, Łódzka 308.
zt755

WYPOŻVCZALNIA

TRANSPLANTACJA WŁOSÓW- bezpłat
ne konsultacje w Kielcach 7 września . lnfolinia 0-801-321-370.
kd4420
VIAGRA- 0607-419-480, Kielce,

Jędrzejów.

dg16582
VIAGRA. 048/366-91-02,0604-529-343.
mg579

Systemy instalacyjne:
t;J kompleksowo
~ szybko

zt740

<:1 tanio
ZAKŁAD

INST.-BUDOWLANY
RADOM, ui.Makowska 26a13

BUDOWNICTWO

~tm·~

0% REKLAMACJI

drzwi:
antywłamaniowe

eGERDA e
wewnętrzne

PANELE

e PORTA e
• FIRMUS"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

zt808
041/366-19-17. Bramy- producent, automatyka - importer.
zn482

NOWOCZESNE

SYSTEMY
GRZEWCZE

zt848

STK
RADOM, ul. Czarnoleska 17

BRITISH & AMERICAN CENTRE

Szkoła

Języka Angielskiego Kielce, ul. Śniadeckich
30 tel. 362-20-23, 362-04-94, ul. Karłowicza
5/1 tel. 344-19-29 . Biura czynne 14.00-19.00.

- ·-

ul. Warszawska 5, tel. 344-74-07.
ul. Sienkiewicza 27 (OT Katarzyna)
041/344-38-92, 344, 344-38-72

041134-616-00

e Liceum Ogólnokształcące (z informatyką}
e TECHNIKUM:

e ANGIELSKI
e NIEMIECKI
e WŁOSKI

-Budowlane

NOVUM- Kielce, Sienkiewicza 59.
0411368-40-55
www.novum.kielce.com

zd733

-

Urządzeń

Sanitarnych

-Drzewne

ŚWIĘTOKRZVSKIE Centrum
Obcych Sp. z o.o. Kursy:
niemieckiego , francuskiego.
Wojska Polskiego 9 , 041/36 1
362-20-73; cjo@exbud.com.pl

- Elektryczne
- Telekomunikacyjne

e ANGIELSKI
e INNE JĘZVKI
e EGZAMINY CAMBRIDGE
e MATURA.

SZKOŁA Języków Obcych .żAK'
nek Akademii Swiętokrzyskiej , Kielce,
16} przyjmuje zapi sy na kursy
gielskiego, niemieckiego, r,,"n,...,,~ki<oo0.'
skiego w tym maturalne 041/344-17-81 (10.00-17.00~

-Mechaniczne
-Samochodowe

041/302-14-27
041/344-15-17

-Żywienia Zbiorowego

-Handlowe.

e SZKot Y ZAWODOWE
e POLICEALNE.

- 2-lelf"!ie

zt839

Atrakcyjne ceny
.POUGLOTA"
Leśna 5
www.poliglota.kielce.com
DZIESIĘCIOLECIE . POLIGLOTY"
Najlepsze życzenia
dla
stucha czy,
nauczycieli!

uj608

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,
37, 041/345-44-84.
zd739

CENTRUM KSZTAŁCENIA
BUDOWLANE
0609-497-215.

DOROSŁYCH

0411345-85-88
TECHNIKUM:
-Samochodowe,
- PoligraflCZile,

PIĘKNY teren rekreacyjny nad
-sprzedam, 0606-94-48-41.

- Telekomunikacyjne,
- Fryzjerskie,
-Budowlane,
LICEUM:

OMEGA

'tm·~
Łazy

dg16834

Kielce, Jagiellońska 90

041/344-11-55

PARKIET, 384-75-24.

BRAMY. napędy- produkqa 0411331-49-62.

ANGIELSKI. 041/311-75-14 .

BUDOWLANKA

zt831

zd748
BRAMY, automatyka, szlabany. NISKIE
ceny. 041/366-46-52, 300-33-28.
zt840

-WŁOSKI

- INFORMATYKA
Karczówkawska 5a.
Tel. 0411368-76-22
(12.00- 17.00}.

-Dorośli.

za1064

BRAMY na 100 lat - HORMANN
garażowe , przemysłowe , wjazdowe,
Drzwi przeawpożarowe, uniwersalne.
Kielce, Dymińska 18.
041/361-04-63,
041/362.{)8-75.

mg586

-Młodzież.

BOAZERYJNE
PCV -ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY.
PROMOCJA.
ARMIKO,
Okrzei 56,041/344-37-45.

BRAMY (560,00}, ogrodzenia (34,00},
s i atki , kraty. PAMIR , Krakowska 261 .
0411368-32-15.
zt805

ANGIELSKI korepetycje. 048/344-84-99.

NAUKA

-Dzieci.

PODŁOGOWE

zm48

dg16644

041/368-30-55

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041134-64-750

12

PRYWATNY dom opieki. Ostrowiec
266-44-94.
kd4461

-ANGIELSKI
-NIEMIECKI
- HISZPAŃSKI

SPRZEDAM 4500 mkw. - przemysl.
- Białogon - E7 - budynki 800 mi<W·
- 041 /366-22-97.

-Handlowe,

SZKotY POLICEALNE:
e EKONOMISTA
MEDYCZNE
e TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e TECHNIK DENTYSTYCZNY
e KOSMETYCZKA
ARTYSTYCZNE
e PROJEKTANT MODY
ŚREDNIE
e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2 i 2,5-LETNIE
e LICEUM EKONOMICZNE
3,5-LETNIE.

- Ekonomiczne,
-Ogól nokształcące

POLICEALNE
- Farrnaceutyka,
- Higienistka dentystyczna,
- Turystyka ,
-

BEATKA. 0603-300-323.

Bankowość,

- Telekomunikaga,
EXSTAZA 06~114.{)67 .

- Administracja,
-Finanse,
-

Rachunkowość.

zd736

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

KAMASUTRA. 041/362-62-53.

zt662
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NAJWIĘKSZ't' Ekskluzywny Klub w Poznaniu zatrudni dziewczyny (Targi) .
(061 )814-25-54, 0501-7~708, (061) 814-22-68.
kd4431

TURYSTYKA

OPIEKUNKĘ

mw359
- Niemcy, Holandia, Belgia
' piątki . 081/825-62-45,0603195-12-39.
ms371

do dzieci. Jędrzejów ,

tel. 0411386-18-78.

-----------~
uj~
61;.;;;2
POMOC domowa, praca we
012/636-48-28.

Włoszech .

- DOMENA - Nieruchomo-

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
041/362-19-07.
dg16800

PRACOWAŁEŚ w Niemczech odbierz

PRZYJMĘ

fryzjerów. 0603/515-186 .
mg583

UMYSŁOWA-

dla

każdego,

8.00- 12.00,

048/667-4 7-82.
mg580
ZATRUDNIĘ

fryzjera damsko- męskiego.
041/362-33-91' 0605-917-589.
dg16837
Kielce,
zt810

ZATRUDNIMY od zaraz
tegorią B. 0608-185-564.

ZLECIMY składanie
060/236-15-43.

kierowcę

długopisów

z ka-

(odbiór).
l<d4490

zzm

RÓŻNE

WYNAJĘCIA

3 pokoje biurowe po
- Zagnańska 84a, 041/331-93-68.

CZVSZCZENIE dywanów. 0411331-45-56.
dg16731

POŹYCZKI bez poręczycieli ekspresowo.
Kielce, Piotrkowska 39a/4, 041/343-31-50
kd4258
ZESPóŁ muzyczny. 0504-642-549.

dg16591

SPRZEDAŻ
041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za1066

zz.784
Słoneczne Wzgórze, 48 m kw.

-sprzedam. 041/331-11-24,

. '
BLOCZKI, płytki, krawężniki, beton towarowy. Konkurencyjne ceny. Tel. (041) 361-27-01 ,
345-53-69
1072za
NISSAN Primera combi 16/16V, (1998/99)
-041/368-80-83, 0604-643-065.
dg16874
OPEL kadett kombi (1.989), benzyna
-tanio. 041/362-11 -55.
dg16587
PIASEK z dostawą do Kielc- 18 zł/tona .
041/361-27-01 ' 345-53-69.
za1061

DACHY- papa tennozgrzewalna , dachówka bitumiczna, blacha . 041/35-14-191,
0604-07-82-45.
uk120
DOCIEPLENIA styrop ianem , tanio .
041/31-14-942.
dg16684

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
dg16814
GLAZL!RA - remonty. Profesjonalnie.
041/332-28-21.
dg16794
HYDRAULICZNE. 0411332-39-28 ;
0-502-542-071.
dg16785

dg16815
MALOWANIE- gładkie- natryskowe- szpachlowanie- 041/34-28-089.
dg16166

dg16882
KRAWIEC Justyna zgubila

legitymację

u'613
MICHTA Mirosław zgubił legitymację PŚK
w Kielcach.
dg16840
SKŁODOWSKI

Janusz

zgubił świadectwo

maturalne.
dg16861
ZGUBIŁEM legitymację szkolną na

nazwius48

041/361-20-40. NAPRAWA telewizorów.
Walczak.
dg16393

BUDOREM: docieplen ia. wykooczenia
systemów dociepleri. wełna mmeralna. styropian . tynki. techmka grzewcza. oczyszczalme. ryg1psy. okna. parapety + montaż. Salon
wystawowo-I nformacyjny Otrocz . Kielce.
0411369- 19-96 .
zd734
-zewnętrzne . wewnętrzne . Sprzedaż :

BUDOWY tynki, wylewki. 0411300-11-09,
0600-549-085.
dg16842
CYKLINOWANIA -lakierowanie- 332-40-32.
dg16862
CYKLINOWANIE. 0411303-12-78.
dg16841

PANELE
041/362-70-40.

PROFESJONALNIE ,
dg16876

PANELE- solidnie. 041/332-28-21 .
dg16793
PROFESJONALNE wylewki wykonywane
maszynowo , zacierane mechanicznie .
tel. 041/386-56-22, 386-59-38, 0602-597-866.
uj570
PRZEPROWADZKI tanio - transport 5 t.
0411366-78-36, 0603-34-36-01.
dg16126
• • •

• l

l ·

zl331

ALUTECHNIKA , Paderewsk iego 3 ,
343-07-04.
zt837
ROLET -0411362-03-67, Kusocińskiego50 .
za1065
ROLMAX, Górna 19, 041 /344-90-84.
zd729

SUKNIE ŚLUBNE
WYPOŻYCZALNIA - Kielce, Sandomier-

ska 76, 34-422-23.
za1070

oferuje pomieszczenie dla firm
do przeprowadzenia szkoleń,
wyposażone w profesjonalne
i szybkie komputery z 8 Mb
dostępem do Internetu.
Kielce, ul. Pomorska 53,
~
tel. 344-89-48 lub 601-436-683
!i

zt842

KLIMATYZ A CJ A
KLIMATYZACJA, wentylacja, kurtyny powietrzne . .AQUAKLIM", Kielce, Massaiskiego 14, 041/368-86-00,041 /369-71-01 .
zd753

ODDZIAŁ .

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

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
STARACHOWICE
ul. Radomska 29 m p.
teł. (041) 275-33-33

OSTRO\VIEC
al. Jana Pawła II 63 B
teł. (041) 263-16-26
0601 520-789

BUSKO
Sklep "Mała Moda"
pl. ~~cięstvva l
te l. (041) 378-28-20
J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pi. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

KAZIMIERZA WIELKA
Przedsiębiorstwo

dg16864
parkietu- 041134-26-519.
dg16860

VERTICALE - ża luzje - rolety - producent.
0411368-68-77.
dg16779
VIDEOKIELCE 041/34-560-72, 0602-666-510.
dg15256

T
.UJE
na
zywo płoty

15-25 cm 2,99zł/szt
100-120cm 17 ,90zł/szt

~

lub o wiele taniej przy dużych ilościach

ACM AGROCENTRUM

Kielce, ul. Sandomierska 207, Paderewskiego 38

MiechówKBz'l~~k..3.;,~~~~=..~r Wlk.

Zarząd Gminy w Wierzbicy
Konkurs ofert na przejęcie w Zarządzanie
nieruchomości wspólnych będących
w Zarządzie Gminy Wierzbica.

Wymagane jest posiadanie licencji zawodowej w tej dziedzinie.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 18
wterminiedo7września2001r.dogodz.l5.00

~

Rozpatrzenieofertnastąpi w dniu 10września2001 r. o godz. 10.00. ~

Korporacja AHG "Prebet"
Spółka z

o.o. telisławice

zatr udni
umiejętnością sprzedaży.

Informacje tel. (041) 344 55 01.

SklepKLEKS
ul. 7 Źródeł 8
tel. (041) 357-44-10
STARACHOWICE
RadioMTM
ul Partyzantów 1 A
tel. (041) 275-11-11

STASZÓW

ogłasza

Zatrudnimy

KOŃSKIE

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskieg9 48
tel. (041) 372-48-95,
0601-695-499
PIŃCZÓW

kostki - tanio , solidnie .

041134-554-60.

UM z

ul. Wesóła 47/49
teł. (041) 344-48-58
te L(041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

WOLBUD. 0411361-66-92, 346-32-00.

TRANSPORT - bus . 041/345-65-83 ,
0602-31-50-30.
dg16839

:

ZAPRASZA

T. Pęski
ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

z1835

UKŁADANIE

CODZIENNA

Wielobranżowe

BRAMY l GARAŻE

TEKSTYLNE
VERTIKALE
ALUTECHNIKA
Paderewsk1ego 3
041 1343-07-03 .

UKŁADANIE

GAZETA

OGŁOSZEŃ

BlUREX, 34-44-222, 34-32-222.

PANELE- 041/362-53-70 .

Kafejka internetowa
"Saturn"
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KSEROKOPIARK-1

ROLETY ANTYWŁAM.

dg16816

TWO.IA

sko Gołąb Andrzej.

OKNA • sprzedaż, wymiana. 0411344-20-95.
zn474

PRACA

uw105

zgub iła legitymację

RICOH . CopyLaf'ld, 041134-700-30.
bo128

041/331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,

ALARMY, domofony. 0411362-31-82.

dach i kompleksowe wykończenie
034/320-66-03.

KLIMEK Katarzyna
WSEiA.

R·O-L·E-T-Y

041/344-74-53, 0607-423-613 SERWIS RTV.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _......;;;
dg.._1;_;;57
..;.;8;;.;;.
5

fryzjerkę damsko-męską z min.
stażem. 041/315-17-14, po. 18.

dg16878

NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.
dg16783

dg16812

kd4455

studenc-

PROMONT- SERWIS, 0411366-10-91 .
za1063

również stalowe, awaryjne otwieranie.

mężczyźni. 012/63648-28.

zgubił legitymację

ką

MYCIE ciśnieniowe elewacji, sidingu, piaskowca . Kielce, 609-70-99-37.
. dg16210

dg16870

kd4430

JANIK Łukasz
WSU .

Słowoludu
KIELCE

ZGUBY

dg16827

041/303-16-47- TELEWIZVJNE.

Systemy Multilotka. 0504/699-613.
kd4509

dg16847

studencką.

DOCIEPLENIE. 041/346-15-03.

ANTYWŁAMANIOWE

nowe _kwaterunkowe mieszkakuchnią na dwa pokoje .

ŻAlUZJE wszystkich typów. 041/366-78-86.

CZVSZCZENIE verticali. 041/331-45-56.
dg16248

U SŁ U G I

-studentka. 041/332-52-27.

dg16246

MALOWANIE- 041136~-53-70 .
BRISTOL - eleganckie wesela - tanio.
0411368-11-39.
dg16527

M-3 Centrum, M-4 Stok - 90 tys.,
•Kontrakt". 041/368-15-83.

dg16678
ŻAlUZJE wszystkich typów. 041/331-45-56.

CZYSZCZENIE dywanów, vertica li.
041/366-78-86.
dg16846

Biuro Reklamy

zd730
żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

podatek. 041/366-07-49.
po474

żALUZJE pionowe , rolokasety, roielki
tekstylne - produkcja, montaż . HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH, Kielce, 344-90-84.

.... CZVSZCZENIE dywanów. 041/331-75-64.
dg16147

kd4454
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek. 012/423-52-32.
mb140

LOKALE

CYKLINOWANIE. 041/346-50-05.
dg16863

se kreta rkę

Wvmaeania kwalifikacyjne:
t/ wykształcenie wyższe lub średnie
t/ kurs seleretarek
t/ prawojazdy
t/ wiekdo35lat
Informacji udziela dział kadr
nr tel. (034 ) 355-61-1 4.
"" ""

ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
tel. (01 5) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel (041)251-1&00,251-1~
tellfux (041) 251-1f)-07
\VŁOSZCZOWA

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

W

Arbiter

AZS PIA Piasecki rozpoczyna sezon

,

Debiut w l lidze
Wsobotę tenisistki
stołowe AZS PIA Piasecki
rozpoczną rozgrywki o
mistrzostwo /ligi.
Debiutujące

w pierwszoligowym towarzystwie podopieczne trenera Arkadiusza Kiejdy w inauguracyjnym spotkaniu zmierzą się na
wyjeździe z zespołem Stali Zawadzkie, a superciekawie zapowiada się
pierwszy mecz naszego zespołu
przed własną publicznością, bowiem
w drugiej kolejce kieleckie akademiczki podejmować będą główne
faworytki do awansu do ekstraklasy
- drużynę Wandy Kraków. Oprócz
tych zespołów, w południowej grupie I ligi występować będą jeszcze
JKTS Jastrzębie, Naftomontaż Górnik Nafta Krosno, AZS WSP II Czę
stochowa, Bronowianka II Kraków
oraz SKS Leś-Pol Borek Stary.
Przypomnijmy, że ten ostatni
zespół był rywalem kielczanek w
barażach o awans.
Jak już informowaliśmy, kielecka drużyna przystąpi do rozgrywek w znacznie wzmocnionym
składzie z dwiema rutynowanymi
zawodniczkami z grona ścisłej
krajowej czołówki. Sympatykom
tenisa stołowego nie trzeba specjalnie przedstawiać sylwetek Jo-

!anty Szatko-Nowak, która u boku
Andrzeja Grubby odnosiła sukcesy w eurolidze oraz Doroty Nowackiej, lepiej znanej pod panieńskim
nazwiskiej Djaczyńska. Obie wielokrotnie stawały na podium Mistrzostw Polski w grach pojedynczych i podwójnych.

Warto dodać jeszcze, że mecze pierwszoligowe rozgrywane są
według innego systemu. Drużynę
tworzą trz_y zawodniczki, a mecz
składa się z siedmiu pojedynkówsześciu gier pojedynczych oraz gry
deblowej .
(wid)

popełnił błąd

Swięte Końskie?
Nie Wyd?iał Sędziowski,
a Biuro Swiętokrzyskiego
Związku Pilłci Nożnej
będzie robiło obsady
na mecze czwańej ligi i ligi okręgo
wej -postanowił na poniedzialłcowym

posiedzeniu zarząd SZPN.

Sprawy sędziowskiebyły tematem numer jeden obrad. - Postanowiliśmy, że nie Wydział Sę
dziowski a Biuro będzie robić obsady na poszczególne spotkania.
Obsady arbitrów i obserwatorów
będą tajne a zainteresowani będą
dowiadywać się na 2-3 dni przed
~ meczem- mówi wiceprezes SZPN
Stanisław Nowak.
W trakcie zebrania sporo
mówiono o pracy sędziego i zachowaniu działaczy gości podczas
spotkania HEKO Czermno -MKS
Końskie. ! Powołaliśmy specjalną
komisję, która obejrzała 45 minut
meczu HEKO - Końskie - konty-

nuuje Nowak. Na kasecie wideo

.

widać wyraźnie, że arbiter popeł
nił dwa błędy w 18 minucie. Najpierw niesłusznie podyktował rzut
kamy przeciwko gościom a potem
ukarał jeszcze zawodnika MKS
żółtą kartką. Przekazaliśmy już w

tej sprawie stosowne papiery do
Gier i Wydziału Dyscypliny.

Wydziału

Powyższe wydziały zbierają

w sobotę do naszej szatni.
rzy piłkarze byli '7r'IT.. '7oCTAt<>n;
stawą sędziego Bogdana
Nie chcieliśmy i- nie mogliśmy
puścić do tego, żeby doszło do
jatyki.
Co ciekawe, zażenowany
stawą arbitra był także jeden z
karzy HEKO, .z którym
rozmawialiśmy. - lnn.r<m,ulu
wiem dlaczego sędzia oo<ivktow.
"j edenastkę". Przeciez
tak lepsi, i ogralibyśmy
To było żenujące zac:ho·waniP.
bitra -powiedział piłkarz z
na.

* * *

Faktycznie arbiter
popełnił błąd i przyznał rzut
ny gospodarzom. Nie może
jednak tak, że działaczę n<>•'""'""
o tym czy drużyna wyjdzie
czy nie. Powiedzmy sobie
rze - w Końskich jest
którzy zamiast
·
mieście "grzebią go"
dziej . Decyzja o zejściu z
nie zapadła w Czermnie. Ta
zja dojrzewała od chwi
przedstawiciele MKS
się kto będzie mecz
- Niech arbiter
tylko
mer to my pokażemy na co nas
- pomyślano zapewne w
Działacze MKS krytykują
kich dookoła a co sami umn r~u·
li i wyprawiają? Czyżby

w najbliższy czwartek i wów- żeby przypomnieć końcówkę
czas zapadnie decyzja odnoście przedniego sezonu?
Sukces buskich castingowców w 49 Mistrzostwach Polski w Legnicy zachowania działaczy Końskich,
MACIEJ
którzy - przypomnijmy zabronili
'P.S. Wczoraj otrzymaliśmy
wychodzić swojej drużynie na
- drugą połowę. -Jak trzeba będzie, otwarty podpisany przez
to na następnych meczach znów zesa MKS-u, Zbigniewa
"Decydując sie na
nie damy wyjść chłopakom na druSrebrne medale przywiozła osobowej krajowej czołówki, star- gą część meczu - grozi sekretarz styczny krok w Czermnie
do Buska już tylko pani Renata za towali także zawodnicy z Rosji i Końskich, Henryk Pakos. Co, zasygnalizować władzom
Osiem medali zdobyli buscy castinII miejsca w pięcioboju i dwubo- Niemiec.- Dziś (wtorek) wyjeżdża mieliśmy w Czermnie ich wypuścić ski m Kielecczyzny, że źle
gowcy, reprezentujący Okręg
my na Słowację do miejscowości i doprowadzić do sytuacji, w któ- je w naszej ulubionej rfucr~>n· linr~
ju odległościowym.
Kielecki PZW podczas 49 Mistrzostw
Brązowe medale MP zdobyNove Zamky, gdzie w dniach 5-9 rej piłkarz uderzy sędziego? Szko- · - czytamy w nim. Pełny
Polski w wędkarstwie l7lltowym.
li w Legnicy: wśród kobiet Urszu- września rozegrane zostaną Mi- da, że nikt ze związku nie wszedł blikujemy jutro.
la Wiodarska (pięciobój) oraz w strzostwa Europy seniorów. W
Drużyna BKS "Zdrój" Busko występująca pod szyldem re- kategorii juniorów Nina Mizio- składzie 9-osobowej reprezentacji
prezentacji Okręgu Kieleckiego łek- dwa medale brązowe (w trój- będzie troje buszczan - powiedział
Nadleśnictwo Łagów
PZW zajęła drugie miejsce w boju i pięcioboju) i Mariusz Ja- nam po powrocie z Legnicy Jacek
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż surowca
punktacji medalowej, ustępując nik (w trójboju spiningowym). Kuza.
drzewnego na IV-ty kwartał 2001 r.
Obok R. i J. Kuzów na Sło
Katowicom. Trzecie miejsce zaję Przypomnijmy, że M. Janik jest
1.
Przedmiotem
przetargu bęllą na_sttpują~e sortymenty:
wacji wystartuje także Urszula
także drużynowym brązowym meła drużyna Legnicy (Okręg DolWłodarska,
która
powołana
zostadalistą ME.
nośląski).
WO igl. - 3000 m sześc.
S2b So - 300 m sześc.
Mistrzostwa w Leg'licy mia- ła do reprezentacji Polski podczas
Złote medale zdobyli Renata
WO Ob - 80 m sześć.
S2b Brz - 200 m sześc.
i Jacek Kuzowie (oba w dwuboju ły międzynarodową obsadę, bo- legnickich mistrzostw.
WO Oś - 100 m sześc.
S2b G b - 200 m sześc.
(imi)
wiem, obok całej kilkudziesięcio- .
multiplikatorowym).
WO Bk- 500 m sześc.
S2b Oś-100m sześc.
się

Osiem medali

WO Brz - 200 m sześc.
WO Ol - 100 m sześc.
WO Gb - 100 m sześc.

S2b Bk - 300 m sześc.
S2b Jd -100m sześc.

2. Przetarg odbędzie się 19.09.2001 r. o godz.l3.00 w siedzibie N-dwaLagó~·.
3. Przetargprowadzonybędzie na zasadzie licytacji pakietów.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłacenie wadium w wysokości 5
sześc. kupowanego na N-ty kw. drewna najpóźniej do godz. 12.00 w
Nadleśnictwa w dniu przetargu.
5. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
przyczyny, a także wykluczenia z przetargu dłużników niewypłacalnych z nłaltnoSCIW
wobec jednostek Lasów Państwowych.
6. Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela p. Wanda Maj, teJ. 041 307-40-23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

połączenia analogowe z numerem 02093ŚO
~·

połączenia

ISDN z numerem 0209550

łącza

stale do 2,3 Mbps

hosting serwer6w WWW

ochrona antywirusowa poczty

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 27-300 Lipsko,
ul. J. Śniadeckiego 2
Ogłasza przetarg nieograniczony na wyko.nanie robót
remontowo-budowlanych w oddziale ginekologiczno-położniczrlll
Termin wykonania robót- 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w
zamawiającego (sekretańat)
lub za
zaliczeniem pocztowym.
specyfikacji l Ozł.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentamijest inż.AnnaLenar,
teł. (048)378-06-11, wn. 2.83, w godz.8-14.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.IX.2001 r., do godz.
w siedzibieZamawiającego -sekretariat
Otwarcie ofert nastąpi w dniu l.X.2001 r., o godz. 10, w

pokoju l

świetlica.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych
preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania
Ustawy o
zamówieniach publicznych oraz warunki określone

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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S:l or t
Lipka, latarenko, Kobzar,

niedzielę

Stęczniewski ...

Ostatnie t~sty MKS-u

telewizji
Wniedziel,, a nie w
sobot, jak wt:ześniej
planowano zagrają
kolejny mecz piłtarze
KSZO Ostrowiec.

Szczypiorniści MKS
Końskie pokonali meczu

w

c..;;..-....

Zmiana terminu meczu spotelewizyjną transnń
- wyjaśnia Ryszard

wiceprezes KSZO.
ostatni mecz z WidzeOdra jest także w dolvsnonrcl·i i widocznie włada
doszli do wniosku,
jeden z najbardziej
pojedynków.
wiadomym jest, że
nie zagrają kontuzjoSatata i Łukasz Gorszpewno będzie to duże
ale pojedziemy do Woremis-

·sparingowym Eltast
Radom 35:24 (16:14).

MKS: Stęczniewski, Smagór
-D. Kubisztal 6, Matyjasik 2, K.
Paluch 4, Michał Przybylski 4, Bieś
3, R. Napierała 6, Marek Przybył
ski O, Karbownik 4, Bąk l, R. Bodasiński l , Lipka 3, Tatarenko O.

Dla Eltastu najwięcej Sobut
6, Maciej Kubisztal 4, Mariusz
Kubisztal4.
_Ostatni sparing był przede
wszystkim przeglądem zawodników kandydujących do gry w ekstraklasie. Dziś działacze MKS-u
chcą sfinalizować transfer Macieja Stęczniewskiego z Kolportera
Lider Market. W grę wchodzi wypożyczenie Artura Lipki z Eltastu,
bowiem z tym klubem zawodnik

ważny
zagrał też

ma

kontrakt. W sparingu
zawodnik Kolportera
-LM, Nikola Tatarenko, który miał
być wypożyczony do innego klubu. Na wczorajszym treningu pojawił się także Oleg Kobzar.
Na pewno nie zagra w Koń
skich młody rozgrywający z Kolportera LM, Michał Kubiec, bowiem trener Giennadij Kamielin
chce go zatrzymać w Kielcach.
DARIUSZ WIKŁO

Z RÓŻNYCH AREN
Pożegnanie wakacji
Na kortach stadionu mię
dzyszkolnego w Kielcach rozegrano wakacyjny turniej tenisa
ziemnego. Wśród dziewcząt
(szkolypodstawowe) zwycięży
ła Paula Siwoń (Nowa Słupia) .
W rywalizacji gimnazjalistek
najlepsza okazała sięMagdale
na Kolankawska (Gimnazjum
2). W zmaganiach chłopców
zwyciężyli: TomaszMarzec (SP

2 Sucbedniów) i Paweł Michalski (V LO).

Oldboje lepsi
Oldboje MKS Końskie
wygrali z reprezentacją Słowa
Ludu6:4 (3:1) w towarzyskim
meczu, jaki rozegrany został
w Końskich. Bramki dla oldbojów strzelali: Nowakowski
3, Zapała, Kuchta i Kaczmarek - Rozpara 2, Sijer, Ziental. Oldboje: Zdzisław Kolba,
Paweł Kuleta, Mariusz Czar. necki, Marek Opara, Piotr
Kowalski, Antoni Kaczmarek,
Andrzej ślifierz, Dariusz Nowakowski, KrzysztofJasiński ,
Zbigniew Płuciennik, Marian
Czyżewski, Mirosław Kucharski, WiesławTrudnos.

asem w drużynie z
trenuje Łukasz Giermawychowanek kieleckiej .
-Na razie jest jeszcze źde
za wcześnie, by mówić
o umiejętnościach tego
Na pewno Łukasz ma
do gry, ale nńał zbyt dużą
widać to doskonale. Nie
żadnych decyzji co do
PWPntlll:>ln""• gry W naszyin ze- powiedział Tocbel.
(me)

Twardzi kolarze
Waldemar Banasiński
(Cydo Korona-Palrn-Lider Market) zajął trzecie miejsce w kolarskim wyścigu o Puchar Tarnowa. W Grand Prix Sosnowca
kolarzy górskich trzeci był Ja- rosław Wsól z Kielc. Dobrze jechat też Zbigniew Orłowski,
mimo bolesnego upadku długo
utrzymujący się w czołówce. W

telefony:

36·36·253
36·36~298

Szczypiorniści MKS-u podczas uroczystej

rali bez tren·era

niabliscybylizdobyciab~.Po

faulu na Kotańskim sędzia podyk-

tował
rzut kamy. Dabojda strzelił
płasko w prawy róg bramki , ale

Styczyński doskonale wyczuł jego
iptencje i bez problemu obronił.
Kilka minut później po błędzie
Tchurza piłka minimalnie minęła
słupek. Starachowiczanie starali
się nie pozostawać dłużni . Groź
ne sytuacje stworzyli D. Andula i
Kukuła . W 49 minucie gospodarze serią siedmiu podań rozmontowali obronę gości . Akcję celnym
strzałem zakończył Sykuła. Ręce

same składały się do braw. Radomianie poderwali się do walki. W
65 minucie po rzucie rożnym
bramkę głową zdobył Jaskulski.
Przeważali do 75 minuty kiedy to
po szybkiej akcji prawą stroną
boiska wynik meczu na 2:lpodwyzszył Rafał Maj .Cztery minuty
później na listę strzelców ponownie wpisał się bardzo dobrze grający w tym meczu Sykuła. Do koń
ca spotkania wynik nie uległ zmianie. Star nadal gra bez trenera_ Ale
jak zapewnia prezes Tadeusz 01chowik w niedzielnym spotkaniu
ligowym drużynę poprowadzi już
nowy szkoleniowiec.
(pen)

prezentacji drużyny

końcówce jazdę uniemożliwił

Ogólnopolskie Igrzyska LZS

Medal koszykarek
z chm•1 e·ln.1ka
Z dwoma medalami z V
Ogólnopolskich Igrzysk
US w Spale wrócili
reprezentanci województwa świętokrzyskiego.
Złoty med!U wywalczyły koszykarki z LO Chmielnik. Podopieczne .Anny Grudzień grały w
składzie: Marta Czerwińska, Justyna Pawłowska, Katarzyna Chechowska, lrmina Banasik.
Ponadto srebrny medal w turnieju piłkarskim "piątek" wywalczył
zespół z Lagowa w składzie: Zdzisław Dziarmaga, MariuszArczewski,
Andrzej Gibalski, Dariusz Kolbuc,
Michał Mocoń, Damian Murzec, Lukasz Samecki. W finale nasi piłkarze
ulegli zespołowi Polonii Słubice 1:2.
Blisko podium byli także lekkoatleci. Paweł Obarski był czwarty w biegu na 2000 m z przeszkodami- 5.52,58, zaś AnnaAdamska
(oboje STS Skarżysko) piąta w
biegu na 3000 m- 10.59,23.

Oto- inne rezultaty święto
krzyskich sportowców w Spale:·
5000 m 7. Tomasz Brzeski (Olimp
Końskie) - 15.26,65, 1500 m. 7.
Obarski - 4.00,34, 3000 m. Andrzej Zieliński (STS) - 10.18,08,
koszykówka mężczyzn- 5. Chmielnik, siatkówka kobiet - 5. Sandomierz, siatkówka mężczyzn - 8.
Sandomierz, przeciąganie liny- 5.
Łagów; blok turystyczny- 2. Chroberz (Stanisław Steckiewicz, Paweł, Stalica, Marcin Gajewski, Tomasz Magdziarz).
-Start naszejreprezentacji w
Spale oceniam jako udany. Mimo
trudności z jakimi boryka się więk
szość naszych klubów, zaznaczyliśmy swoją obecność w krajowej
czołówce. Słowa uznania należą
się nie tylko sportowcom, ale także szkoleniowcom i działaczom,
którzy na co dzień pracują w klubach - powiedział nam przewodniczący Zrzeszenia LZS w Kielcach, Tadeusz Bartos.
(wid)

mu dopiero defekt roweru,

Nocne szachy
Ireneusz Koper z Kielc
miejsce podczas rozegranego w Jawomie k. Katowic XIII Międzynarodowego
Szachowego Thmieju Nocnego.
zajął piąte

Kryterium kierowców
W sobotę o godz. 10 w
Miedzianej Górze rozegrane
zostanie n SamochodoweK.Iyterium Toru "Kielce" w trzech
klasach: samochodów o pojemności silnika do 1000 ccm, do
1600 i powyżej 1600ccm. Zgło- ·
szenia w godz. 8-15 przyjmuje
Automobilklub Kielecki przy ul.
Słowackiego 16 w Kielcach (teł.
3619855lub3619856) lubw
dniu imprezy w godz. 8-9 na
torze.
(d, me, soy)

KONKURS RADIA TAXI
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Kucharz

SPRINTEM
Białoruś - Polska

przyjechał już

Wygrać

3:3

Białoruś zremisowała
z Polską 3:3 (3:0) w meczu
grupy piątej eliminacji piłkar
skich młodzieżowych Mi-

Wczoraj wgodzinach

strzostw Europy (do lat 21),
który odbył się w Borysowie.
Bramki: dla Białorusi- Witalij Kutuzow (3, 23), Oleg Strachanowicz (38), dla Polski
- Damian Gorawski (56),
Krzysztof Kowalczyk (65),
Sebastian Ołszar (90). W 10
minucie Grzegorz Rasiak nie
wykorzystał rzutu karnego.

przedpołudniowych

piHcarska reprezentacja
Polski przyleciała do
Mińska.
Dziś na stadionie miejscowego Dynamo nasi futboliści rozegrają kolejny 111ecz eliminacyjny do
Mistrzostw Swiata w 2002 r.
Pierwszym Polakiem, który
pejawił się w hotelu "Białoruś"
w Mińsku, był reprezentacyjny kucharz Robert Sowa. Sowa przybył
do Mińska już w poniedziałek, wioząc ze sobą zapasy żywności. - Nie
jest tego zbyt dużo, wszak będzie-

Medale wBrisbane
W zawodach lekkoatletycznych,
rozgrywanych
w siódmym dniu Igrzysk Dobrej Woli w Brisbane, konkurs
rzutu młotem wygrała Kamila
Skolimowska (Warszawianka
TOP-2000), wynikiem 70,31 m.
Mistrz świata z Edmonton
w chodzie na 50 km Robert
Korzeniowski (Wawel Kraków) był w Brisbane drugi w
chodzie na dystansie 20 km
-1:19.52,0, ulegając Australijczykowi Nathanowi Deakesowi- 1:19.48,1.

w

poniedziałek.

"Pociąg przyjaźni"

z PZPN

wszystko

my w stolicy Białorusi zaledwie dwa
dni. Musiałem wziąć ze sobą kilka
specyfików - ser biały, wodę mineralną, trochę warzyw i mięsa. Nie,
nie dlatego, że wyżywienie na Białorusi jest złe. Zawodnicy wolą jednak naszą kuchnię- powiedział nam
wczoraj reprezentacyjny kucharz.
Na obiad "biało-czerwoni " mieli
więc bulion z grzankami, potem zajadali się ziemniakami z cielęciną
i warzywami. Wczesnym popołu
dniem podopieczni Jerzego Engela
spacerowali krótko po stolicy Białorusi, a wieczorem mieli lekki rozruch na stadionie Dynamo.
Uczestniczyło w nim 19 zawodników, a więc wszyscy, którzy

przyjechali do Mińska. Na pewno
w dzisiejszej konfrontacji nie zagrają ukarani za żółte i czerwone
kartki Tomasz Hajto i Jacek Bąk.
Pozostali zawodnicy powinni być
do dyspozycji trenera. Nie wiadomo jedynie, czy wybiegnie dziś na
murawę Radosław Kałużny, który
jest mocno poturbowany po meczu z Norwegami.
- Wbrew pozorom i niektórym opiniom, ten pojedynek bę
dzie dla nas bardzo ważny - mówił
przed odlotem Engel. - Owszem,
wygraliśmy eliminacje, ale teraz
chcemy podtrzymać dobrą passę,
a poza tym udowodnić, że jesteśmy najlepszą ekipą w grupie eli-

minacyjnej. Jestem pn:ek1:mc:mv.
zawodnicy będą odp
zmobilizowani i znów
z jak najlepszej strony. Mecz z
łorusią jest doskonałą okazją
tego, by pokazać klasę, by
wodnić wszystkim niedowiarka
że w pełni zasłużyliśmy na
z pierwszej pozycji.
Dzisiejszy mecz wywołuje
Białorusi ogromne za:mt1eresmva.l
nie. Dla gospodarzy, którzy w
botę przegrali z Ukrainą 0:2,
dzie to ostatnia szansa do
nia się na gry barażowe . L.Juuv•~
skie gazety poświęcają "nt>łir •o n ;.[
bardzo dużo miejsca. I ton
jeden - po słabym występie
ciwko Ukrainie, dziś
grać, by zmazać sobotnią
Zresztą, tylko wygrana
białoruskie nadzieje na
ną grę w

US Open
Amerykańscy tenisiści

Pete Sampras - rozstawiony
z numerem dziesiątym - i Andre Agassi (2.) zmierzą się
w ćwierćfinale ostatniego w tym
roku wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku
(z pulą nagród 15,8 mln dol.).
Już

bez naszych

Trzeciej porażki doznała
reprezentacja Polski w rozgrywanych w Dominikanie Mistrzostwach Świata juniorek
w siatkówce. Tym razem Polki
przegrały w grupie D z Tajwanem 0:3 i zostały wyeliminowane z zawodów.
(PAP)

Czy zagra dziś Radosław Kałużny?

Rewelacyjna jazda Stafieja w Tour de Pologne Kolporter LM zaczyna sezon 2001/2002

Zerwany

układ

Paweł

Sieczka przeciw Swoi

z CCC Mat i Daniel Czajkowski
Dziś o godz. 18. w hali
z Servisco. Feleton pędzący pod
przy
ul. Krakowskiej
wiatr z prędkością ponad 50 km/h
szczypiorniści Kolpordogonił uciekinier.ów przy wjeździe
wKoszalinie, po
tera Lider Market
finiszu z peletonu,
na pierwszą rundę w Koszalinie.
drugi etap 58. Tour de 'Pologne.
Szkoda, bowiem przewaga ucieki- rozpoczną sezon 2001/2002.
nierów wynosiła nawet 13 minut.
W pierwszym meczu rywalami
- Mogliśmy spokojnie dojeFurłan o centymetry wyprzekielęckiej siódemki będzie wrocław
chać we trzech do mety gdyż pradził Estończyka Jaana Kirsipuu
ski Sląsk.- Nie muszę chyba mówić,
(AG2R), który pozostał liderem.
cowaliśmy bardzo mocno- relacjoNa podium w Koszalinie mo- nuje Kazimierz Stafiej.- Umówili- że wrocławianie tradycyjnie będą
jednym z rywali w walce o najwyż
śmy się też, że każdy z nas wygra
gło jednak stanąć trzech Polaków.
Przez 160 km uciekali Kazimierz jedną lotną premię. Na dwóch sze cele - rozpoczyna trener kielecStafiej z Mroza, Marcin Gębka pierwszych więc nie finiszowałem, kiej drużyny Giennadij Kamielin.
Zawsze mecze ze Śląskiem były
tylko czekałem na swoją kolej.
Przed premią w Darłowie Gębka twarde i emocjonujące. Jestem przekonany, że i tym razem będzie podostał jednak polecenie od dyrekdobnie.
Wygramy, to nie ulega wąt
tora swojej grupy, Andrzeja Sypytpliwości. Jak wałczyć przeciwko
kowskiego, żeby zaatakował, wyekipie z Wrocławia? Twardo w obrograł i w ten sposób pozbawił mnie _
koszulek najaktywniejszego i naj- nie i konsekwentnie w ataku. To jest
wszechstronniejszego kolarza wy- klucz do zwycięs~.
W zespole Słąska zagra wyścigu . Marcin złamał więc nasz
chowanek kieleckiego zespołu Paukład i od tego momentu współ
praca przestała się układać - po- weł Sieczka. - liudno doprawdy
określić to, co czuję . Tak na dobrą
wiedział Stafiej, który wygrał jeszsprawę zagram przeciwko swoim ...
cze górską premię.
Wychowałem się w Iskrze, tu staDziś trzeci etap z Kołobrzegu
wiałem pierwsze kroki na parkieKielczanin Kazimierz Stali ej
do Szczecina, długości 178km. (sts)
cie. Z kieleckimi kibicami jestem
zżyty od zawsze. Myślę, że kibice
przyjmą mnie ciepło , oklaskami.
MEIU II.I'.AW~ IIA ltAŻ/J4 lt/ESZEŃ l
Sytuacja zmusiła mnie do opuszszenia klubu, teraz jestem graczem
Sląska i będę się starał wypaść jąk
KIELCE, OS. SŁONECZNE WZGóRZE 33, TEL 368 66 65, FAX 331 81 86
najlepiej. Kto wygra? Pokaże poWłoch Angelo Furłan
z grupy Alessio wygrał

SALON MEBLOWY

czątkowy kwadrans. Jeśli po 15
minutach Kolporter nie odskoczy,
możemy sprawić niespodziankę

- powiedział nam P Sreczka.
Do dzisiejszej inauguracjisolidnie przygotowali się także działacze klubowi. Bogdan Kusek, prezes Kolportera Lider Market:- Dla
pięciuset kibiców mamy koszulki
z logo zespołu. Kolejnych pięćdzie
sięciu fanów otrzyma specjalne prezenty (prawdopodobnie szaliki).
Chcemy ubrać także naszych szalikowców i lożę Wasiaka. Hala musi
być kolorowa, a widowisko powinno mieć także swoją otoczkę poza-

sportową. Zapewniam, że
dla nas najważniejsi.
Fotwierdzeniem tych
chyba ceny karnetów na ·~ -·~"1'71
nający się dziś sezon.
ty wstępu skalkulowane
800 złotych . - Każdy, kto
karnet, będzie mógł wejść
kona mecze ligowe. Karta
upoważnia do gratisowego
do hali podczas rozgrywek
ru Polski i europejskich
-dodaje Kusek.
Dodajmy, że
nabyć w sekretariacie
godz. 8.

TRZV KOLORY

Znów żaczynają się emocje. Na zdjęciu: trener Giennadij Kamielin

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

przyjechał już

Wygrać

Białoruś - Polska 3:3
Białoruś zremisowała

z Polską 3:3 (3:0) w meczu
grupy piątej eliminacji pilkarskich młodzieżowych Mistrzostw Europy (do lat 21),
który odbył się w Borysowie.
Bramki: dla Białorusi - Witalij Kutuzow (3, 23), Oleg Strachanowicz (38), dla Połski
- Damian Gorawski (56),
Krzysztof Kowalczyk (65),
Sebastian Olszar (90). W 10
minucie Grzegorz Rasiak nie
wykorzystał rzutu karnego.

Wczoraj wgodzinach
przedpołudniowych

piHcarska reprezentacja
Polski przyleciała do
Mińs/ca.
Dziś na stadionie miejscowego Dynamo nasi futboliści rozegrają kolejny IJ}ecz eliminacyjny do
Mistrzostw Swiata w 2002 r.
Pierwszym Polakiem, który
pojawił się w hotelu " Białoruś "
w Mińsku , był reprezentacyjny kucharz Robert Sowa. Sowa przybył
do Mińska już w poniedziałek, wioząc ze sobą zapasy żywności. - Nie
jest tego zbyt dużo, wszak będzie-

Medale w Brisbane
W zawodach lekkoatletycznych,
rozgrywanych
w siódmym dniu Igrzysk Dobrej Woli w Brisbane, konkurs
rzutu młotem wygrała Kamila
Skolimowska (Warszawianka
TOP-2000), wynikiem 70,31 m.
Mistrz świata z Edmonton
w chodzie na 50 km Robert
Korzeniowski (Wawel Kraków) był w Brisbane drugi w
chodzie na dystansie 20 km
-1:19.52,0, ulegając Australijczykowi Nathanowi Deakesowi- l :19.48,1.

w

poniedziałek.

"Pociąg przyjaźni"

z PZPN

wszystko

my w stolicy Białorusi zaledwie dwa
dni. Musiałem wziąć ze sobą kilka
specyfików - ser biały, wodę mineralną, trochę warzyw i mięsa. Nie,
nie dlatego, że wyżywienie na Białorusi jest złe. Zawodnicy wolą jednak naszą kuchnię- powiedział nam
wczoraj reprezentacyjny kucharz.
Na obiad "biało-czerwoni" mieli
więc bulion z grzankami, potem zajadali się ziemniakami z cielęciną
i warzywami. Wczesnym popołu
dniem podopieczni Jerzego Engela
spacerowali krótko po stolicy Białorusi, a wieczorem mieli lekki rozruch na stadionie Dynamo.
Uczestniczyło w nim 19 zawodników, a więc wszyscy, którzy

przyjechali dÓ Mińska. Na pewno
w dzisiejszej konfrontacji nie zagrają ukarani za żółte i czerwone
kartki Tomasz Hajto i Jacek Bąk.
Pozostali zawodnicy powinni być
do dyspozycji trenera. Nie wiadomo jedynie, czy wybiegnie dziś na
murawę Radosław Kałużny, który
jest mocno poturbowany po meczu z Norwegami.
- Wbrew pozorom i niektórym opiniom, ten pojedynek bę
dzie dla nas bardzo ważny- mówił
przed odlotem Engel. - Owszem,
wygraliśmy eliminacje, ale teraz
chcemy podtrzymać dobrą passę,
a poza tym udowodnić, że jesteśmy najlepszą ekipą w grupie eli-

US Open
Amerykańscy tenisiści

Pete Sampras - rozstawiony
z numerem dziesiątym - i Andre Agassi (2.) zmierzą się
w ćwierćfinale ostatniego w tym
roku wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku
(z pulą nagród 15,8 mln dol.).
Już

bez naszych

Trzeciej porażki doznała
reprezentacja Polski w rozgrywanych w Dominikanie Mistrzostwach Świata juniorek
w siatkówce. Tym razem Polki
przegrały w grupie D z Tajwanem 0:3 i zostały wyeliminowane z zawodów.
(PAP)

Rewelacyjna jazda Stafieja w Tour de Pologne Kolporter LM zaczyna sezon 2001/2002

Zerwany

układ

Paweł

Sieczka przeciw Swoi

z CCC Mat i Daniel Czajkowski
Dziś o godz. 18. w hali
z Servisco. Feleton pędzący pod
przy
ul. Krakowskiej
wiatr z prędkością ponad 50 km/h
szczypiorniści Kolpordogonił uciek:inierf>w przy wjeździe
tera l.ider Market
na pierwszą rundę w Koszalinie.
Szkoda, bowiem przewaga ucieki- rozpoczną sezon 200112002.
nierów wynosiła nawet 13 minut.
W pierwszym meczu rywalami
- Mogliśmy spokojnie dojeFurłan o centymetry wyprzekielęckiej siódemki będziewrocław
chać we trzech do mety gdyż pradził Estończyka Jaana Kirsipuu
ski Sląsk.- Nie muszę chyba mówić,
(AG2R), który pozostał liderem.
cowaliśmy bardzo mocno - relacjoNa podium w Koszalinie mo- nuje Kazimierz Stafiej.- Umówili- że wrocławianie tradycyjnie będą
jednym z rywali w walce o najwyż
śmy się też , że każdy z nas wygra
gło jednak stanąć trzech Polaków.
Przez 160 km uciekali Kazimierz jedną lotną premię . Na dwóch sze cele - rozpoczyna trener kielecStafiej z Mroza, Marcin Gębka pierwszych więc nie finiszowałem, kiej drużyny Gienną.dij Kamielin.
tylko czekałem na swoją kolej . Zawsze mecze ze Sląskiem były
Przed premią w Darłowie Gębka twarde i emocjonujące. Jestem przekonany, że i tym razem będzie podostał jednak polecenie od dyrekdobnie.
Wygramy, to nie ulega wąt
tora swojej grupy, Andrzeja Sypytpliwości. Jak walczyć przeciwko
kowskiego, żeby zaatakował, wyekipie z Wrocławia? Twardo w obrograł i w ten sposób pozbawił mnie _
koszulek najaktywniejszego i naj- nie i konsekwentnie w ataku. To jest
wszechstronniejszego kolarza wy- klucz do zwycięs~.
W zespole Sląska zagra wyścigu. Marcin złamał więc nasz
chowanek kieleckiego zespołu Paukład i od tego momentu współ
praca przestała się układać - po- weł Sieczka. -Trudno doprawdy
określić to, co czuję. Tak na dobrą
wiedział Stafiej, który wygrał jeszsprawę zagram przeciwko swoim...
cze górską premię.
Wychowałem się w Iskrze, tu staDziś trzeci etap z Kołobrzegu
Kielczanin Kazimierz Stafiej
do Szczecina, długości 178km. (sts) wiałem pierwsze kroki na parkiecie. Z kieleckimi kibicami jestem
zżyty od zawsze. Myślę, że kibice
przyjmą mnie ciepło , oklaskami.
MEIU NAI'RAWIJ~ NA ltAPJ4 lt/ESZEŃ l
Sytuacja zmusiła mnie do opuszszenia klubu, teraz jestem graczem
Sląska i będę się starał wypaść jak
KIELCE, OS. SŁONECZNE WZGóRzE 33, TEL. 368 66 65, FAX 331 81 86
najlepiej. Kto wygra? Pokaże poWioch Angelo Furłan
z grupyA/essio wygrał
wKoszalinie, po
finiszu z peletonu,
drugi etap 58. Tour de Po/ogne.
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czątkowy kwadrans . Jeśli po 15
minutach Kolporter nie odskoczy,
możemy sprawić niespodziankę
-powiedział nam P. Sieczka.

Do dzisiejszej inauguracjisolidnie przygotowali się także działacze klubowi. Bogdan Kusek, prezes Kolportera Lider Market: - Dla
pięciuset kibiców mamy koszulki
z logo zespołu. Kolejnych pięćdzie
sięciu fanów otrzyma specjalne prezenty (prawdopodobnie szaliki) .
Chcemy ubrać także naszych szalikowców i lożę Wasiaka. Hala musi
być kolorowa, a widowisko powinno mieć także swoją otoczkę poza-

sportową. Zapewniam, że
dla nas najważniejsi.
Fotwierdzeniem tych
chyba ceny karnetów na
nający się dziś sezon.
ty wstępu skalkulowane
800 złotych. - Każdy, kto
karnet, będzie mógł wejść
kona mecze ligowe. Karta
upoważnia do gratisowego
do hali podczas rozgrywek
ru Polski i europejskich
- dodaje Ku sek.
Dodajmy, że
nabyć w sekretariacie
godz. 8.

TRlY KOLORY

Znów zaczynają się emocje. Na zdjęciu: trener Giennadij Kamielin

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