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Tragedia
nad Balatonem

,

Z kawiarenkami, ale bez samochodów i fontanny

RY EK MARZEN
KIELCE. Najważniejszy plac w mieście
wygląda koszmarnie. Tymczasem
projekty jego modernizacji leżą
zakurzone w miejskich archiwach.

19 Polaków zginęło w wypadku
autobusu na Węgrzech. 32 osoby
zost ały ranne , w tym kilkanaście
ciężko .

Czytaj na stronie 4

Supermani
na hektarach

Najlepszy w Rzeczpospolitej chłop
mieszka w regionie świętokrzy
skim. Kiedy ostatnio wybrano
najl epszą w kraju Gospodynię
Roku okazało się, że pochodzi ona
spod Kielc!
Czytaj na stronie 5

Święty Mikołaj
odzi z Danii?

Kielecki Rynek rtie przynosi
nam chluby. Zapchany samochodami, z paskudną fontanną sprawia
wrażertie ciasnego pokoju zastawionego rupieciami. Choć jego moderrtizację wpisano do "Strategii rozwoju Kielc, 2000-2015", w kolejce
wyprzedzają go inne inwestycje,
przede wszystkim remont ulicy
Sienkiewicza. Najstarszy w mieście
XIII-wieczny plac, na który kiedyś
zjeżdżali się kupcy z całego regionu, mógłby być perełką, przyciąga
jącą turystów. Niestety, jedyne co
się na rum zmienia od lat to nazwa:
przemianowany w 1929 r. na plac
Marszałka Piłsudskiego , za okupacji został Adolf Hitler Platz, po wyzwoleniu ochrzczono go placem
Partyzantów AL, a obecnie znów
jest Rynkiem.
Mało kto dziś pamięta , że
dziesięć Jat temu Urząd Miasta zorganizował konkurs na nowy wizerunek Rynku . Wygrał projekt Artura Hajdorawicza i Krzysztofa
Giemzy. - Zakładał wyłączenie ruchu . Samochody wyjeżdżałyby tył-

Podpowiedzcie, jak powinien

Komin strachu
Samochody powinny zn i knąć z kieleckiego Rynku

ko z Warszawskiej w Piotrkowską .
Zostawione były tylko najwartościowsze drzewa, a fontanna, oczywiście, zlikwidowana. Wnioski
z konkursu wpisane zostały do prawa miejscowego, więc teraz trzeba tylko ogłosić przetarg na wykonanie projektu - mówi Regina
Kozakiewicz-Opałko , ówczesny
architekt miejski.
Współautor zwycięskiej koncepcji od lat nie zaglądał do niej ,
ale uważa , że nic nie straciła
na aktualności. - Zmieniłbym pewwyglądać

Rynek?

Jutro przedstawimy państwu zwycięski projekt remontu Rynku sprzed 10 lat
A już dziś prosimy o uwagi i pomysły na oowy wizerunek głównego
miejskiego plaaJ. Czekamy na nie pod numerami teł. 363-61-47 1ub 34448-16.

asze strusie niemowlaki
pół

PIŃCZÓW. Pisklęta unikatowych

strusiów afrykańskich przyszły
na świat w pińczowskiej wylęgarni
drobiu.

Czytaj na stronie 16

nie jakieś szczegóły. Poronik św.
Tekli niekoniecznie przesuwałbym
do środka placu i nie odtwarzał
bym fundamentów starego ratusza
- dodaje Artur Hajdorowicz.
Tymczasem Jerzy Partyka, architekt miejski , choć zgadza się ,
że trzeba pomyśleć o remoncie
Rynku , przyznaje, że nie zna projektów sprzed 10 lat. Zastanawia
się czy nie trzeba będzie rozpisać
nowego konkursu , który kosztowałby około 15 tys. zł. - Po co?
Przecież jeśli nowy projekt różnil
by się diametralnie od tych sprzed
lat, trzeba będzie zmiertiać zapisy
w planie centrum - uważa Regina
Kozakiewicz-Opałko . Do sprawy
wrócimy.
,
MAGDALENA BRZEZINSKA

Jaja pochodzące z fermy buszczanina Tadeusza Krzemińskiego
przez 52 dni "wy siadywała "
sztuczna kwoka. czyli inkubator
w pińczowskiej wylęgarni drobiu ,
należącej do Renaty i Janu za Walasków.
Maluchy ą zdrowe i silne.
a razie niewiele przypominają
rodziców którzy osiągają blisko
2,5 metra wzrostu . -Wykłuły się

godziny temu . Za godzinę napoimy je wodą z zestawem witamin , a pierwsze karmienie będzie
po upływie 48 godzin. a tyle wystarczy im wła
snych zapa sów
energetycznych.
a początku
jeś ć będą mieszanki paszowe

świadczyliśmy usł-ugę
"wylęgu " - powiedział nam Janusz

My tylko
Walasek.

zawierające

wszystkie potrzebne do rozwoju kładniki.
Jeszcze dzi ś
właściciel zabierze je do Buska.

Strusie s ą na razie niewiele większe od kurzego jaja

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

STARACHOWICE. Tłum ludzi przez
trzy godziny przyglądał się, jak
strażacy usiłowali ściągnąć bezrobotnego mężczyznę z 50-metrowego
komina starej kotłowni.

- Byliśmy przerażeni , bo nazwiesił się z barierki, jakby
chciał się puścić. Na szczęście wrócił na platformę- mówi Katarzyna
Krzciuk, która obserwowała dramatyczne wydarzenia. Gdy straża
cy przystąpili do akcji , okazało się,
że ich wysłużona drabina jest zbyt

gle

krótka. W dodatku rtie ma potrzebnego w takich sytuacjach kosza .
Wezwano samochód z Kielc .
Mężczyzna nie był skłonny
do pertraktacji. Gdy pierwszy raz
zbliżył się do niego strażak, zaczął
krzyczeć, tupać , wspina ć ię na
sam zczyt komina . Za drugim razem wjechał kolega desperata .
Mężczyźni porozmawiali, zapalili
po papiero ie. Drabinę strażacką
opuszczono. Desperat aroodzielnie zsz edł z komina. Z o tal przewieziony do szpitala.
Jak się dowiedziełi ' my, 36letni mężc zyzna zo tal przed dwoma mie s iącami zwolniony z pracy.
Miał problemy rodzinne. ie stronił od alkoholu . Wczoraj również
był pod jego wpływem.
(pen)

NASZA
SONDA

Rodzice klną, a ogólniaki wieszają kolejne listy

Wędrujące świadectwa

lPOGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE
l

l
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Sytuacja w szkołach zmienia
niemal z godziny na godzinę .
- Nie ma mnie na dodatkowej liście - denerwowała się wczoraj
Sylwia, sprawdzając uzupełnione
wykazy przyjętych do VII LO .
Miała świadectwo z czerwonym
paskiem . Zabrakło jej dwóch
punktów do progu przyjęć . - Nie
wiem, co teraz zrobić. W drugiej
szkole było podobnie. Chyba nikt
już nie przyjmuje dokumentów.
Inni ją pocieszali, że kilka osób
z listy chce zabrać świadectwo, więc
będą dodatkowe miejsca.
Rodzice nie kryli, że nowe
zasady naboru wcale im się nie
podobają : - Trzeba by ustawić
wartę pod drzwiami i liczyć, ile
miejsc się zwalnia . Dyrektorzy
ogólniaków pytani , co mamy robić, mówią , że nie mogą nic obiecać . Niektórzy nawet nie odbierają telefonów. I trzeba jeździć z
jednego końca miasta na drugi.
Z telefonami faktycznie było
różnie, np. do "Słowackiego" udasię
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Choć wszkołach wywieszanr: są kolejne listy, nadal nie wiadomo, ktozostanie przyjęty
ło nam się dodzwonić, ale nikt nie
podszedł do telefonu,. by poinformować o sytuacji. W "Z eromskim"

będziemy skreślać osoby, które nie
przyniosły świadectw.
Uz!Jpełniona lista ma pojawić

informacji udzielano wszystkim,
natychmiast i konkretnie. Dyrektor Marian Szczepanek tłumaczył :
-Wywiesiliśmy drugą listę. Ale zdarza się, że nawet przyjęci uczniowie z Pińczowa czy innych odle-

się w "Z eromskim" dziś. Porlobnie będzie w "Norwidzie", gdzie
wczoraj na przyjęcie czekało cią
gle ponad 300 uczniów.
Z godnie z harmonogramem
ogłoszonym p rzez kuratora nabór
powinien się ostatecznie zakończyć
jutro. Natomiast w myśl u staleń poczynionych w Kielcach- dziś powinny zapaść ostatnie decyzje po rozpatrzeniu odwołań uczniów. Dyrektor
Wydziału Oświaty i Nauki UM
Adam Jaskóła zapewnia:- Zamkniemy nabór w terminie. Natomiast indywidualne sprawy dyrektorzy mogą
rozpatrywać zgodnie z przepisami
o przyjmowaniu uczniów.
BARBARA RYNKO WSKA

głych miejscowości wycofują świa

dectwa, bo rodzina przemyślała
sprawę i u znała, że odległość bę
dzie zbyt d użym problemem. Teraz

Ilu przyjętych, gdzie wolne miejsca?
Wczoraj o godz. 8 rano sytuacja wyg lądała tak: 2774 uczniów przyję
tych do ogólniaków, 1043 - do liceów profilowanych, 1156 do techników,
44 1 do zawodówek. W szkołach Kielc było 420 wolnych miejsc:
kilkanaście w XI LO, 70 w liceum profilowanym przy Jagiellońskiej 90,
65 w ZSZ nr 1, a 300 - w zawodówkach.

2 (3, 25, 33, 38)

Operowo w Busku
BUSKO ZDRÓJ . Galą operową
w Domu Kultury rozpocznie się dziś
VIII Międzynarodowy Festiwalu
Muzyczny im. Krystyny Jamroz.
Festiwal poświęcony urodzonej
w Busku, a zmarlej 16lat temu wielkiej
polskiej śpiewaczce operowej potrwa do
niedzieli. Jutro z recitalem wystąpi wybitna mezzosopranistka Małgorzata WciIewska, a pojutrze inna polska gwiazda
o międzynarodowej sławie - Ewa Małas-Godlewska. W programie festiwalu
znajdzie się "Requiem" Mozarta, koncert z udziałem Piotra Palecznego, któryz kwartetem " Prima Vista" zagra dwa
koncerty Chopina i koncert muzyki sakralnej. Festiwal zakończy się 7 lipca
musicalem "Skrzypek na dachu " w wykonaniu Teatru Muzycznego w Łodzi .
Codziennie po południu na
promenadzie festiwalowej w parku
będzie można posłuchać nieco lżej
szej muzyki . Organizatorzy zapraszają też do festiwalowej kawiarenki w pensjonacie "Sanato", w której
będzie można porozmawiać z gwiazdami festiwalu .
(elza)

Szef ma zawsze

rację

KIELCE. Fundacja Batorego przekaStowarzyszeniu Rozwoju
Lokalnego i Filantropii czek
na 24 tys. zł, na stypendia dla
uczniów z kieleckich szkół średnich.

KIELCE. Zespół redakcyjny Radia TAK pożegnał wczoraj swojego byłego szefa
Jerzego Chrobofa , który zaczął pracę na stanowisku prezesa Radia Kielce.
Od swoich byłych podwładnych red . Chrobot otrzymał m.in. markowe wina i
tab li czkę na drzwi z napisem "Szef ma zawsze rację ". - W tym radiu przeżyłem
na j w i ększe emocje, bo takle towarzyszą zwykle, gdy tworzy s i ę coś nowego.
C i ężko mi odch odzi ć . Mam nadz i ej ę , że będz i emy si ę spotykać- pow i edzi ał
Jerzy Chrobot, zanim po l ały s i ę strumienie pożegnalnego szampana . (red)

Poruszeni nagłą śmiercią
z żalem żegnamy

ADAMOWI
MACHNIKOWI

JANUSZA

głębokiego

współczucia

Czek
Z-Batorego
zała

Panu

wyrazy

- Fundacja Batorego w ramach programu "Równe Szanse"
dofinansowuje lokalne programy
stypendialne - tłumaczy Teresa
Wiśniewska, wiceprezes SRLiF
w Kielcach. - Nam udało się zebrać 24 tys. zł. , więc otrzymaliśmy
drugie tyle i w sumie mamy do rozdysponowania 48 tys. zł. Mamy nadzieję, że do końca wakacji suma
ta wzrośnie . Regulamin przyznawania pomocy uczniom roześlemy
do szkół pod koniec sierpnia.
Każdy, kto chce wspomóc
program, może zgłaszać się do
SRLiF przy ul. Sienkiewicza 25
w Kielcach (teł. 344 57 59) . (ALa)

wieloletniego współpracownika i współzałożyciela firmy
Pracownicy i Zarząd Spółki Enertel Kielce

Sll/gm

-Zmiana
przepisów
może doprowadzić do upadku
wielu takich
punktów. Nie
uwierzę, że po
likwidacji .,Taniej odzieży" ludzie
pować ubrania na
Wólczanki. Wielu na
stać. Zastanawiam się
ile na zmianie przepisów
ci skarb państwa . Przeciez
kwidowane sklepy nie bf
płacić podatków, podobnie i
ludzie, którzy stracą w m
pracę .

- Ludzie
bardzo sobie
chwalą lumpeksy. Gdyby
takie sklepy
sprzedawały
tandetę, to nikt

by tam nie chodził. Często można tam
leźć jakiś oryginalny ciuch

not. i fot. (M

Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego Redaktora

CZESŁAWA KUSSALA
dziennikarza Radia Kielce
i człowieka o wielkim sercu i prawości
składam wyrazy współczucia
Marszałek Województwa "uru• tr.lro-niOoLn•>Ol

WOŁKOWSKIEGO
1300/ km

z powodu

śmierci

MATKI
Dyrekcja i Pracownicy
Firmy Dyckerhoff Sopro
Polska Sp. z o.o.
Sl3/gm

Panu

Koledze

JACKOWI WOŁKOWSKIEMU

składają

2

zpoczątkiem lipca
w życie nowe przepisy
sprowadzania do Polski
niesortowanej odzieży. D
sowe zezwolenia na taką
ność , wydane zgodnie ze
ustawą o odpadach, tracą
Dla wi elu właścicieli
i szmateksów oznacza to
działalności. Co sądzą na ten
mat nasi czytelnicy?

KIELCE. - Czy dziś zamkniemy
nabór? Pani żartuje . Ten cyrk będzie
trwał do sierpnia -usłyszeliśmy
wczoraj w jednym z ogólniaków.

·~

Gdzie tera
po ci_uchy

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

KRZYSZTOFOWI WÓJCIKOWI
Z-c.y Dyrektora .. Kartel" S.A.
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

SIOSTRY

składają
Sl2/gm

Pracownicy i Zarząd Spółki Enertel Kielce

śmierci

składają

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

Zarząd

i Pracownicy Kartel S .A
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utobusy do kontroli
rzy chcą się upewnić czy ich dzieci bezpiecznie dotrą do celu- mówi
A.

W Kielcach policjanci z sekruchu drogowego Komendy
·ski ej Policji skontrolowali
autobusów, które miały zadzieci na kolonie i obozy.
nie mieliśmy żadnych
- mówi Artur Niedbała
nr<>cmliPO<t> Komendy Wojew Kielcach. -JYIautokarze była zepsuKierowca naprawił to
i mógł ruszać w drogę.
Wczoraj dzieci z Kielc bez. pojechały m.in. do Polań
Bystrzycy i Tarnowa.
Policjanci obiecują , że stawią
na każde wezwanie. - Najczę
dzwonią do ·nas rodzice, któ-

prześcieradłach

Niedbała .
O kontrolę może poprosić też

organizator czy sam uczestnik wyjazdu . Wystarczy zadzwonić
do najbliższej Komendy Policji albo
po prostu pod numer 997. Policja
ma obowiązek sprawdzić: stan techniczny autobusu, wyposażenie, aktualność badań diagnostycznych,
trzeźwość kierowcy. Jeśli autokar
jedzie w długą trasę , kierowca powinien mieć zmiennika. W autobusie musi być tachograf, który rejestruje prędkość pojazdu i długość
czasu spędzonego za kierownicą .
Jeśli chodzi o międzynarodowe
kursy,' potrzebna jest koncesja na
przewozy zagraniczne.
Już teraz policjanci mają zgło
szenia na kilka najbliższych dni, ale
wystarczy zadzwonić, nawet bezpośrednio przed wyjazdem.
(mow)

z czwartego

piętra

•

1na rozpaczy
Zdesperowana kobieta
zejść z czwartego piętra
SPtJ'szc.zonychz balkonu przeście-

się obudził , matka leżała już pod
balkonem.
Kobieta trafiła do szpitala na
Czarnowie. Lekarze zapewniają, że
przeżyje. Jak się dowiedzieliśmy,
była właśnie na przepustce ze szpitala psychiatrycznego.
(mow)

Ciuchy zdrożeją, a pracownicy sortowni pójdą na bruk

Krach lumpeksów
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od wczoraj nie
można już sprowadzać do Polski
używanej, niesortowanej odzieży. Dla
wielu właścicieli hurtowni i szmateksów oznacza to koniec działalności.

W Polsce handlem używaną
odzieżą zajmuje się około 50 tysięcy osób. Sklepy nazywane szmateksami czy lumpeksami cieszą się
olbrzymią popularnością . Za niewielkie pieniądze można tam
skompletować całkiem elegancką
i oryginalną garderobę . Kres tej
działalności kładą jednak obowią
zujące od l lipca nowe przepisy.
Teraz zgodnie z ustawą do kraju
można przywezić używane ubrania, ale tylko posegregowane .
Oznacza to zwolnienia w sortowniach i przynajmniej pi ęcio krot
ny wzrost cen w sklepach.
-Zakaz sprowadzania odzieży z zagranicy na pewno ni e
uzdrowi naszego przemysłu lekkiego, a spowoduje jeszcze więk
sze bezrobocie- twierdzi Urszula
Putowska, prokurent firmy Vive,
importera używan ej odzieży w
Górkach Szczukowskich. - Jesteśmy największą w Polsce firmą
sortującą używaną odzież. Pracuje u nas 350 osób i często są to
jedyni żywiciele rodzin . Niestety,
będziemy musieli zwolnić ponad
sto osób. Na razie nie wręczamy
wypowiedzeń, gdyż czekamy na
decyzję Sejmu, który ma rozpatrzyć wniesione projekty zmian
ustawy. Wystosowaliśmy też do
rzeczn ika praw obywatelskich
skargę o niedotrzymaniu warunków umowy ze strony rządu. Pozwolenie na działalno ść mamy
bowiem wydane do 2004 roku , a
zatem umowa jest zmieniana \v
trakcie jej trwania.
Sklepy z tanią odzieżą odwiedzaj ą nie tylko ludzie biedni. Chęt
nie zaglądają tam też osoby dobrze
sytuowane, które szukają oryginalnych i niepowtarzalnych strojów.
l
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DLA CZYTELNIKOW
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Zbędne wydatki
Zdu miewa mnie, jak dużo
pieniędzy z chudego budżetu wydaje się na zupełnie zbędne przedsięwzięcia czy akcje. Niedawno
otrzymałem np. trzystronicową instrukcję, jak powinienem odebrać
z PKO należną mi rekompensatę.
jest to bez sensu- wszystko to wiem
dokladnie od co najmniej 3 lat, bo
tyle czekam na obiecane pieniądze.
Na szczęście kobieta przeżyła upadek
z czwartego piętra

operkioskarze
Już po

raz drugi Kolporter
najlepszych wPolsce
r rzl'n2•u~.; ..,prasy.

wychowanków Domu Dziecka
"Kamyk" w Kielcach.
Podstawowymi kryteriami
wytaniania najlepszych sprzedawców prasy są: życzliwość wobec
klientów, profesjonalizm i rzetelność handlowa. Specjalny system
komputerowy wytypował dziesię
ciu zwycięzców, którzy otrzymywali cenne upominki, m.in. sprzęt
AGD i markowe zegarki. Główną
nagrodę - fiata seicento -wygrała
kioskarka z Rzeszowa.
(red)
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Skąd widać nudę
Dzwonię w nawiązaniu do
wczorajszej refleksji "Mistrzostwa nudne jak nigdy". Owszem,
mogły się komuś mecze pilkarskie
nie podobać, ale to nie znaczy, że
mistrzostwa były nudne. Wszystko zależy od punktu widzenia .
Inaczej ocenia je ktoś, kto spodziewal się zwycięstwa Polaków, a
inaczej ten, kto kibicowal Brazylii. Zgadzam się jednak, że nieporozumieniem i stratą pieniędzy

Nowe przepisy o imporcie używanej odzieży mogą

-Mamy bardzo dużo stałych klientów - mówi kierowniczka sklepu
,;Iwój Styl". - Często kupują u nas
panie pracujące w urzędach , nauczycielki, lekarki. Bardzo du żym
zainteresowaniem cieszy się
odzież dziecięca, która jest bardzo
tania.
-Do sklepów trafia odzież tylko dobrej jakości, często markowych firm, a także sporo nowych
ubrań , z metkami -zapewnia Marian Wysocki , współwłaściciel sieci sklepów "1Wój Styl" w Kielcach.
Choć ceny nie są wysokie, to
klientów nie zawsze stać na zakup
upatrzonego towaru . Część z nich
czeka na sezonowe obniżki , które
zwykle sięgają 50 proc. Wtedy sklepy odwiedza nawet 600 klientów
dziennie. - J eśli ustawa nie zostanie zmieniona , to z czterech
istniejących sklepów na pewno
dwa zli kwiduję i zmniejszę za trud-

,. utopić "

nasze lumpeksy

nienie o połowę - dodaj e
M. Wysocki .
Ciuchalandy nie znikną od
razu. Firmy zajmujące się sprowadzaniem używanych ubrań zrobiły bowiem spore zapasy i prawdopodobnie towaru wystarczy im
jeszcze na dwa miesiące.
AN ALATOS

.Jeśli

kupujemy ubrania na sztuki,

płacimy:

spodnie damskie - od 8 do 15 zł ;
spodnie męskie- od 18 do 22 zł ;
marynarll:a (firmowa) - od 30
do 45 zł :
żakiet - od 28 do 34 zł ;
sweter- od 14 do 18 zł.
Jeszcze taniej możemy nabyć
odzież na wagę . Za kilogram
płacimy od 20 do 30 zł.

Bandyta w czerwonej kominiarce

Mafioso z rurką
zł , ale to było dla bandyty za
mało . Sam jeszcze przeszukał
dom . Znalazł 1600 zł. Wychodząc
z mieszkania zabrał wina z kredensu. Na odchodnym postraszy ł poszkodowaną , że jest z mafii krakowskiej i ma powiązania z mafią
pruszkowską , więc jeśli zawiadomi policję , to ją zabije.
-Napadnięta kobieta zauważyła, że napastnik mial na głowie
coś jakby czerwony sweter z wyciętymi otworami na oczy i usta.
Mial około 170 wzrostu i młody

320
OSIEK. Zamaskowany bandyta napadł
i pobiłdwoje mieszkańców. Zniknął
z łupem: dwoma tysiącami złotych
iwinami.

W sobotę we wsi

Mikołajów,

gm. Osiek, mężczyzna w kominiarce zaatakował jednego z gospodarzy. Uderzył go metalową rurką
w głowę . Poszkodowany zdołał
jednak krzyknąć , czym wystraszył
napastnika.
Rozbójnik znów wkroczył do
akcji ok. godz. 23. Zaczął się dobijać do domu 81-letniej kobiety.
Gospodyni go nie wpuściła , wobec
tego wyważył drzwi i wtargnął do
mieszkania. Uderzył kobietę w gło
wę metalową rurką i zażądał pieniędzy. Gospodyni przyniosła mu

glos - mówi komisarz Andrzej
Z woJski , komendant Korni ariatu
Policji w Osieku . - Mieliśmy kilka
podobnych napadów w naszej
o~olicy. Przestępcy w y b i erają

przede wszystkim osoby star ze,
samotne i bezbronne.
(MAG)

było Tetransmiłowanie wydarzeń

na boisku z kilkugodzinnym przesunięciem. Gdy się znało wynik z
radia, nawet dobry mecz mógł wydawać się nudny.
Zdzisław M.
a państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
(tam)
infolinii lub 344-48-16.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kraj-Swi-at
W katastrofie polskiego autobusu zginęło 19 osób

Będzie nowa lista leków
W najbliższym czasie Ministerstwo Zdrowia przygotuje nową listę
leków refundowanych- zapowiedział
minister zdrowia Mariusz Łapiński.
Zdaniem Łapińskiego, nowa lista bę
dzie gotowa za 3-4 miesiące .

Festiwal gwiazd

..

-~

Tak było w Międzyzdrojach
przed rokiem : odcisk dłoni w Alei
Gwiazd pozostawiła m.in. Alina Janowska. Podczas rozpoczętego wczoraj Festiwalu Gwiazd na międzyzdroj
skim deptaku swoje odciski dłoni pozostawią kolejni znani artyści .

Strażak podpalaczem
a pięć lat więzienia skazał Sąd
Okręgowy w Poznaniu 20-letniego
Roberta Sokoła, mieszkańca Ujścia
(Wielkopolska), który w sierpniu 2001 r.
trzy razy podpalał budynki, by potem
uczestniczyć w akcji ratowniczej.

Tragedia nad Balatonem
19 Polaków zginęło w nocy
z niedzieli na poniedziałek
w wypadku autobusu na Węgrzech.
32 osoby zostały ranne,
w tym kilkanaście ciężko.

Autokar wiozący pielgrzymów głównie z Lubelszczyzny do
Sanktuarium Maryjnego w Medjugorie rozbił się na skrzyżowa
niu o ruchu okrężnym koło miejscowości Balatonszentgyorgy nad
Balatonem. Przyczyna tragedii
nie została wczoraj ustalona.
- Są podejrzenia, że przyczyną wypadku była duża prędkość .
Prawdopodobnie autobus wjechał na skrzyżowanie z prędko
ścią 80 km/h, a w warunkach ruchu okrężnego jest to dużo - poinformował major Ferenc Vass z
węgierskiej policji.
Według charge d'affaires
ambasady RP w Budapeszcie Romana Kowalskiego, tuż przed wypadkiem kierowcy dokonali zmiany za kierownicą . Jak poinformował Kowalski, kierowca prawdopodobnie nie zauważył nieoświe
tlonego skrętu, najechał lewym
kołem na wysoki krawężnik, przewrócił się na dach i spadł do pobliskiego rowu. Według Kowalskiego, który powołuje się na źró
dła policyjne, przed rondem nie
było śladów hamowania.

,

Ratownicy pracują przy wywróconym autokarze,
rzeczy osobiste pasażerów

-W polskim autokarze było
dwóch doświadczonych kierowców - poinformowała przedstawicielka firmy przewozowej. Autokar na pielgrzymkę został wynajęty w małej rodzinnej firmie przewozowej z Białej Podlaskiej
"Transport autokarowy".

Smiertelny
Tajne dochodzenie
w sprawie "Kurska "
Wyniki dochodzenia w sprawie
okoliczności zatonięcia atomowego
okrętu podwodnego "Kursk" który
poszedł na dno po wybuchu torpedy, " zostały utajnione" - podał ro-

syjski dziennik " Kommiersant ".
Dziennik powołuje się na źródła w
komisji rządowej pod przewodnictwem ministra przemysłu i nauki Ilji
Klebanowa , która zebrała się po raz
ostatni w sobotę, lecz nie opublikowała oświadczenia.

Uwięzieni

Wwyniku bombardowania, którego
dokonał amerykański samolot, zginęło
bądź zostało rannych co najmniej 120
uczestników wesela w wiosce w
afgańskiej prowincji Uruzgan.
Według mieszkańców, bombardowanie nastąpiło około godz.
l w nocy miejscowego czasu, 175
km na północny wschód od Kandaharu . Różne źródła mówią , że liczba zabitych waha się od 40 do 100.
Pentagon poinformował
wczoraj, że co najmniej jedna
bomba, zrzucona przez zachodnie samoloty, nie trafila w cel, ale

w lodzie
Prokuratura

błąd

nie potwierdził, że spadła na
uczestników wesela w jednej z
wiosek, zabijając bądź raniąc 120
osób. Przedstawiciel Pentagonu
Jeff Davis powiedział, że samoloty koalicji zostały ostrzelane
ogniem przeciwlotniczym, na co
odpowiedziały atakiem.
- Co najmniej jedna bomba
nie trafiła . Wiemy o doniesieniach o ofiarach cywilnych, ale
nie wiemy, czy zostały one spowodowane przez bombę- oświad
czył Davis.
Celem amerykańskiego ataku miało być stanowisko obrony
przeciwlotniczej.
(PAP)

um_orzyła śledz~o

Klewki to

kłamstwo
potwierdził je przed prokuraturą, ale potem wycofał się ze
swych zeznań. " Prokuratura
umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego przyjmowania korzyści
majątkowych przez polityków, bo
doszła do wniosku, że nie popeł
niono tego przestępstwa" -powiedział w poniedziałek PAP rzecz-

pierw

Prokuratura umorzyła śledztwo ws.
łapówek, o których mówił z sejmowej trybuny Andrzej Lepper.

Od ponad dwóch tygodni u wyAntarktydy uwięzieni są naukowcy i część załogi z niemieckiego
statku "Magdalena Oldendorff". Na
pokładzie statku znajdowało się l 07
naukowców i członków załogi, ale 71
osób ewakuowano już pod koniec
ubiegłego tygodnia. 17 członków załogi pozostanie na pokładzie "Magdaleny Oldendorff" do czasu przybycia argentyńskiego lodołamacza "Almirante Irizar", który ma uwolnić z
lodu niemiecki statek. Lodołamacz
spodziewany jest 7 bm. Na zdjęciu
wykonanym przez kapitana Kevina
Tate 29 czerwca br.: zbiórka pasaże
rów przed opuszczeniem ich w łód
kach ratowniczych.
(PAP)
brzeży

Jednocześnie prokuratura
chce postawić zarzut fałszywych
zeznań Bogdanowi G. , na którego powoływał się Lepper, oskarżając polityków o korupcję .
W czasie zeszłorocznej debaty nad odwołaniem Leppera z
funkcji wicemarszałka Sejmu ,
szef Samoobrony oskarżył- w formie zadawania pytań - Włodzi
mierza Cimoszewicza (SLD),
Andrzeja Olechowskiego (PO),
Jerzego Szmajdzińskiego (SLD)
i Donalda Thska (PO) o przyjmowanie korzyści majątkowych od
biznesmenów i przestępców. Po
wszczęciu przez warszawską Prokuraturę Okręgową śledztwa w tej
sprawie, Lepper powoływał się na
informacje od Bogdana G., biznesmena z Klewek, który naj-

nik warszawskiej Prokuratury
9kręgowej, Maciej Kujawski .
Sledztwo umorzono 20 czerwca,
ale informacja została ujawniona
dopiero teraz. Jednocześnie prokuratura postanowiła wyłączyć z
akt tej sprawy protokoły przesłu
chań Bogdana G. i postllwić mu
zarzut składania fałszywych zeznań. Grozi za to kara dd 3 lat
więzienia. W sądzie czeka już na
rozpatrzenie akt oskarżenia przeciwko Lepperowi, dotyczący bezprawnego pomówienia za pomocą środków masowego przekazu,
wymienionych polityków.
(PAP)

wokół leżą

porozrzucane

- Pojechało dwóch bardzo doświadczonych kierowców. Jeden,
właściciel firmy, ponad 20 lat jeź
dził w Orbisie, drugi, jego szwagier,
ponad 30 lat w PKS - powiedziała
córka właściciela Agata Thx:himiuk.
- Autokar marki DAF był nowy,
mial około 3 lat- poinformowała .

W wypadku zginęło 19 Pol
ków. Rzecznik lol5alnej policji 11
Somogy powiedział, że wśród 32
rannych jedna osoba, kierowca
autokaru, jest w stanie krytycz.
nym, 17 odniosło poważne obrażenia, a 14 -lżejsze. Rannych odwieziono do okolicznych szpitali
w pięciu miejscowościach .
Konsul RP Teresa Notz, obecna na miejscu katastrofy, podkreśliła w rozmowie telefonicznej , że
ranni Polacy otoczeni są
opieką . Wczoraj trwała identyfikacja zwłok 19 ofiar tragedii.
Minister spraw zagranicz.
nych Włodzimierz Cimoszewicz
powołał sztab kryzysowy, który
zbiera informacje i koordynu je
działania polskich służb konsular·
nych. Na Węgry udała się delegacja Ministerstwa Infrastruktury.
Jak poinformowała Paulina Jankowska, rzecznik ministra infra·
struktury, wicepremier Marek Pol
zdecydował o wysłaniu delegacji
ekspertów od tego typu wypad·
ków. Wraz z delegacją minister·
stwa na Węgry udaje się rzecznik
Episkopatu Polski o . Ada m
Schulz.
Polskie MSZ dysponuje li stą
osób, które przeżyły wypadek
Uruchomione zostały specjalne
linie telefoniczne: 52-39-601 ; 52·
39-885 i 52-39-447.
(PAP)

Stoczniowcy znów protestowali

Chcemy
chleba i pracy
mimo wcześniejszych apeli komitetu protestacyjnego, oy solidar~·
zowali się z tymi, którzy nie zna·
leźli się na liście v1yplat, poszli do
kas, by odebrać pieniądze z Fu n·
duszu Gwarantowanych Świad·
zakładzie.
czeń Pracowniczych.
Zdaniem przedstawicieli koW marszu wzięło udział
mitetu , pieniędzy z funduszu W)·
około czterech tysięcy robotników. Nieśli transparenty: "Chle- starczy dla około 40 proc. pracO\\·
ba i pracy", " Stocznia nasza", ników.
Stocznia złożyła w sądz ie
"Piechota do dymisji". Mieli z
sobą też gwizdki, syreny i kaski,
\/niosek o upadłość. Sąd zdecy·
- dowal o powołaniu biegłych , któ·
w które miarowo stukali.
Stoczniowcy wyruszyli rano rzy mają w ciągu trzech tygodni
sprzed bram stoczni. Najpierw wycenić majątek firmy. Od mar·
poszli na jedno z głównyc~ skrzy- ca nie pracuje około 6 tys . stocz·
niowców. Nie otrzymywali do tej
żowań w mieście - plac Zołnie
rza. Tam blokowali ruch przez kil- pory wypłat . Wciąż nie wiadomo
czy nowa spółka, kupiona przez
kanaście minut. Potem udali się
przed Urzl\d Wojewódzki, w któ- Agencję Rozwoju Przemysłu od
rym odbywało się posiedzenie stoczniowego holdingu. do któ·
Wojewódzkiej Komisji Dialogu rego należy stocznia, zapewni
trwałe zatrudnienie stocznio\\'·
Społecznego z udziałem ministra
com i ilu z nich będzie mogło "
gospodarki Jacka Piechoty.
a fronton budynku polecia- niej pracować. Ostatnio móWI
się, że przy budowie 7 - 9 stal·
ły jaja. Ktoś odpalił petardę. Proków może pracować do 3.5 tys
testujący krzyczeli: "Złodzieje".
Po odśpiewaniu hymnu ro- ludzi .
botnicy wrócili do stoczni. Tam,
Po raz ósmy stoczniowcy wyszli
wczoraj na ulice Szczecina. Walczą
w ten sposób o zachowanie swoich
miejsc pracy w upadającym

Pani ANNIE DZWONEK-LEWANIAK
wyrazy głębokiego współc~ucia z powodu

śmierci

MATKI
składają

5!7/gm

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy administracji,
młodzież oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego w Kielcach
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a całą Polskę udowodniono, że świętokrzyski chłop potęgą jest i basta!

•

uperman1 a hektarach
że w kiełcekiem naprawdę "chłop potęgą jest i basta!".

To znak,
w Rzeczpospolitej chłop
w regionie świętokrzyskim.
ostatnio wybrano najlepszą w
Gosp odynię Roku okazało się,
też pochodzi ona spod Kielc!
Chłopa Roku i Gospodynię
wybierają w Racławicach w

wielkiego festynu. Kandynie mają łatwo - w konkursie
się wyka z ać rolniczą wie-

Gospodyni jak się patrzy
Najlepszą w kraju gospodynię, żartobliwie zwaną Babą Roku ,
wybrano w ostatnią niedzielę. Została nią Teresa Klimczak z Marzysza. 'JYie w niej energii i radości
życia , jakby miała polowę ze swo-

ich 51 lat. Na niedzielnych wyborach z miejsca została Miss Obiek-

maczyła.

Pracuje w daleszyckim
GOK, gdzie prowadzi zespoły ludowe - gminny i dziecięcy Marzyskie Skowronki (obydwa zespoły,
w kolorowych, ludowych strojach,
przyjechały do Racławic, żeby jej
kibicować). Jest też przewodniczącą KGW w Marzyszu i człon
kiem Wojewódzkiej Rady Kobiet.
-Wiem wszystko o zwyczajach
i obrzędach naszego regionu. Robię kwiaty z bib u ły, ozdoby choinkowe, palmy wielkanocne. I u czę
tego dzieci i dorosłych. Bo jak umrę,
to kto im to przekaże? - mówi pani
Teresa. Tradycje przekazuje też
swoim dwóm synom i córce.
Jaka jej zdaniem powinna
być prawdziwa gospodyni? Serdeczna, ciepła. Musi umieć dobrze
1 tanio gotować, żeby rodzinę wyżywić i nie zbankrutować.
A w niedzielę, ze wszystkich
konkursowych konku rencji, pani
Teresie najlepiej poszło rzucanie
pomidorami w chłopa . Trafila trzy
razy!
Chłop

na schwał

Adam Chrabąszcz ze wsi
Mietel koło Buska Zdroju został
Chłopem Roku pod koniec kwietnia. Rywali przestraszył od razu na
początku konkursu, kiedy wszystkich pokonał w siłowaniu " na
rękę" .
teoretyczną, sprawnością fi i takimi umiejętnościami,
cepami, kręcenie poczy robienie masła . W tym
zwycięskie laury zgarnęła
z regionu świętokrzyskiego.

tywu. Od razu, po pierwszej, konkurencji obstąpili ją fotoreporterzy i kamerzyści.
- Przyjechałam na konkurs
trochę z marszu, bez przygotowania, bo bardzo jestem zajęta- tłu-

Pan Adam ma 441ata. Jest
chłopem z dziada pradziada. W
1984 r. przejął po teściu 12-hektarowe gospodarstwo . Najpierw
uprawiał wszystko po trochu , potem postanowił się wyspecjalizo-

Chłop

Roku mus i ał um i eć ukręc i ć powr ó sł o
i teraz uprawia wczesne od- Żona pracuje jeszcze w szkole .
miany ziemniaków. W gospodar- Uczy historii w liceum w Stopnistwie pracuje cala rodzina- żona i cy. Pan Adam prowadzi oddział
trójka dzieci. 'JYiko czasami wynaj- Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w
Busku . Ostatnio spełnia swoje
mują kogoś do pomocy. Sadzą , pielęgnują , zbierają , sprzedają. Utrzymłodzieńcze marzenię i studiuje
zaocznie na Akademii Swiętokrzy
mują się głównie z rolnictwa.
-W Polsce ciężko teraz utrzy- skiej .
mać się z roli- wzdycha pan Adam.
MO IKA WOJ JAK
wać

To by były geny!
po konkursie, Gospodyni Roku pod~Jisała z Chłopem Roku
o wiecznej i dobrej współpracy między kobietami i mężczyznami.
W regionie zaczynają żartować, że gdyby tak chcieli .o przychówek się
razem postarać" i połączyć geny, to by z tego były takie chłopy i takie
gospodynie, że nawet Superman ni& dałby im rady.
W

niedzielę,

ugodę

/

ie wyg rali w telewizyjnych show, ale

asi ludzie
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POMriodłosię przedstawicielom

w telewizyjnych
paganial:h o karierę " Idola" i " Drogi
gwiazd". Ale wszyscy wspominają
d·
jako wspaniałą przygodę.
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Prawie jak " Idol"

Szymon Wydra nie został
- zwycięzcą sztandaroweprogramu "Polsatu". Glosami
dzów zajął trzecie miejsce.
Punktacja w finale była wyrówn~. Między mną, a zwycięską
hqą Janosz było zaledwie 12 pront głosów. Nie czuję się więc
~'' l.'-•~artJw;~nv bo znalazłem się w
rwszej
na ponad 8 tysię
kandydatów z calego kraju.
alem numer startowy 4716 i
• :arz,vlern aby znaleźć się w pierwsetce. W dodatku byłem osŁat
facetem w ścisłym finale, mubronić honoru rodu mę
- mówi radomianin.
W koncercie finałowym
zy mon wykonał utwór Ciehowskiego "Tak, tak, to ja". Jurzy bardzo dobrze ocenili to
ie ale widzowie zdecy.Ii, że lepiej wypadła EweliFhnta i Alicja Janosz, która w
rodę nagra album w firmie
- n.nn.- -- cznej .
dostał już kilka proteraz chce
--·-.u•uu,e rozważyć. - Można
grać, komponować i śpiewać,
e bez pomocy ludzi, którzy cię
· wiele w tej branży nie
..- -~ ..,a"J' Dla mnie idolem jest ten,

przeżyli piękną przygodę

między

kto zaistnieje na scenie i tam się
utrzyma- mówi.
Do kariery nasz idol podchodzi z dystansem . - To chleb iluzoryczny. Jednego dnia publiczność
cię kocha, drugiego nikt się tobą
nie będzie interesował. A ja nie

chcę być gwiazdą jednego sezonu
tłumaczy. Ma już za sobą doświadczenia sceniczne - wygrał
"Szansę na sukces" z Ryszardem
Rynkowskim, który zaprosił go do
udziału w trasie koncertowej, gra
ze swoim zespołem Carpe Diem.
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przed 1kamerami

gwiazdami

Śpiewał z IRĄ , Republiką i Closterkeller.
Na razie bohater marzy jednak o odpoczynku, po pięciu miesiącach intensywnej pracy na planie "Idola". Na razie związany jest
jeszcze umową z "Polsatem". Kon-

Piotr Salata .,W drodze do gwiazd" nie zgubił uśmiechu i szans na karierę

-

--~---------------J

szczegółów nie
może zdradzić, musi wypełnić do
końca. Spędza więc czas na kon-

trakt , którego

ferencjach prasowych i spotkaniach z fanami . W Radomiu zagra,
gdy tylko znajdzie chwilę wolnego
czasu.

W" Drodze do gwiazd"
Piotr Salata instruktor muzyki z Klubu .,Kaesemek" w Koń
skich znalazł się pośród 35 zwycięzców dwóch edycji programu
"Droga do gwiazd" . - Trzy dni
wcześniej w studio TVP Kraków
odbywaliśmy próby wokalne i kamerowe. Podczas wspólnego pobytu potencjalni zwycięzcy, również
i ja, zdołaliśmy się zaprzyjaźnić i
stworzyć małą rodzinę muzyków.
Choć wszyscy mieli nerwy napię
te niczym struny gitary - opowiadał nam P. Salata przed finałem .
- Prowadzący show Zbigniew Wodecki ogłosił , że telewidzowie uznali za gwiazdę Beverlyn Basultin z Filipin . Nasz
konecczanin siedział tuż obok
niej i jako pierwszy gratulowal jej
zwycięstwa . - Sądzę , że wśród
wykonawców programu było wię
cej wokalistów lepszych, niż ci,
którzy wygrali . ie mówię z zawiści, ale w studiu byliśmy podobnego. o, ale telewidzowie zdecydowali zupełnie odmiennie
- podkreśla .

Trzeba dodać , że finał "Drogi. .. " odbywał się w dniu imienin
Piotra. ie żaluje tej przygody. A
teraz z zespołem , Sweet Com bo'·
przygotowuje utwory do noweJ
płyty. - Dziękuję wszystkim. którzy na mnie glosowali - kończy.

Telewizyjna przygoda
W podobnym nastroju jest
Eliza Wróblewska z owin koło
Kielc, która także była uczestniczką ostatniej "Drogi do gwiazd''. To była piękna przygoda, poznałam wspaniałych ludzi. ie wygralam. ale było to dla mnie kolejne
doświadczenie - mówi 18-łatka .
Kilka tygodni temu rewelacyjnic
zaśpiewała .. I willlove again" Larry Fabian, wygrała edycje programu i znalazła się wśród finał i t ów.
- Po koncercie finałowym
wszyscy poszliśmy do pubu i bawiliśmy się do rana. ie było mię
dzy nami zawiści i pretensji . Zwycięzca programu jest bardzo sympatyczny, był zaskoczony woim
sukcesem - zdradziła nam na tolatka z owi n. (mar, kam, MAG )

Le arzom r Pre ęgnrar om
eurochirurgii SZ i Radioterapii
Szpitala Onkologicznego w Kielcach
za pomoc i opiekę w czasie choroby mojego Ojca
Oddziałów

MI RO SŁAWA

MADEJA

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w Jego ostatniej drodze
serdeczne podziękowania
srs1gm
skladają syn i rodzina

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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jedziemy na wakacje, tymczasem tutaj spotyka nas niespodziewany problem

Kiedy dziecko nam choruje
Ostrożnie

Planując wakacje pamiętajmy, że nie
zawsze jest to bezpieczny okres dla
naszych pociech. A gdy zachoruje
dziecko, nawet najbardziej odporni
psychicznie rodzice czują się
bezradni i przestraszeni.

Bądźmy

Podczas choroby bardzo
jest, by spać w pobliżu
dziecka. Z jednej strony nasz maluch będzie się czul bezpieczniejszy, spokojniejszy. Z drugiej istotne jest, by co jakiś czas sprawdzać czy nic się z dzieckiem nie
dzieje. Może się bowiem zdarzyć
tak, że po podaniu leków temperatura spadnie, katar i kaszel staną się mniej uciążliwe i to nas
uspokoi. Tymczasem po godzinie,
dwóch stan zdrowia dziecka się
pogorszy i będzie potrzebna nasza natychmiastowa interwencja.
(bas)

ważne

Sklep Medyczny
ul.

Jagiellońska

Trzeba zad ba ć, by urlopu nie pops uła nam koni e czność odwiedzenia SZ:Jitala

objawów i pomoc w zniesieniu
dolegliwości .

Zbijanie

w pobliżu

słupka rtęci

Niedyspozycji dziecka, czy
jest to infekcj a przeziębieniowa
(takie wbrew pozorom latem trafiają się bardzo często) , czy też
choroba wieku dziecięcego , jak
odra czy ospa, najczęściej towarzyszy wysoka gorączka .
Dlatego jedną z pierwszych
reakcji powinna być próba obniżenia temperatury. Zanim więc
przyjdzie lekarz, można podać lek
w postaci czopku, np. "panadol",
"nurofen", "pyralgin", "eferalgan".
Ale uwaga ! Gorączkę "zbijamy"
dopiero wówczas, gdy słupek rtę
ci sięga powyżej 38,5 st. Celsjusza.

67, tel. 3663132

O ciśnieniomierze elektroniczne
O glukametry
O inhalatory
O kule, laski, balkoniki,
baseny

"

DEnTA-MED"

O artykuły p rzeciwodl eżynowe
O aparaty do masażu
-g
O żele USG, EKG
~
O dezynfekcja
N
O od z ież medyczna

Czynne Pon. • Piątek 8-19 Sob. 8-14
Jesteś

Groźne

grzechem popełnia
nym przez rodziców jest podawanie dzieciom zbyt dużej ilości leków. lYmczasem leki, nawet te dostępne bez recepty i wspomagają
ce zasadniczą kurację, należy podawać dziecku ściśle według wskazań specjalisty i informacji na ulotce. Samowolne zwiększanie dawki specyfiku czy częstsze jego stosowanie może zaszkodzić .
Oprócz tego pamiętajmy, że
nie zmieniamy na własną odpowiedzialność leku , który zapisał
lekarz. Wprawdzie w aptekach jest
wiele zbliżonych składem chemicznym specyfików, mających
podobne działanie, a różniących
się ceną, ale o wyborze powinien
zadecydować specjalista. Dziecku
nie podajemy też środków przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych, np. ,.aspiryny". Nie skracamy czasu kuracji, nawet jeżeli maluch wydaje się być zdrów. Zaniechanie podawania np. antybiotyku może spowodować nawrót choroby lub uodpornienie się organizmu na działanie określonego specyfiku;
Trzeba pamiętać , że niektóre
leki dostępne bez recepty, a także
zioła i środki homeopatyczne,
również mogą mieć bardzo silne

Właśnie dlatego na wszelki
wypadek bądźmy przygotowani na
różne sytuacje, a w razie czego nie
wpadajmy w panikę.

Zmniejszyć cierpienie
Maluch nie zawsze potrafi
powiedzieć, co mu dolega, co go
boli, ale liczmy się z możliwością
szukania w nieznanym terenie pomocy lekarskiej.
Miejmy też świadomość, że
podawanie leków czy mierzenie
gorączki to nie wszystko, co powinniśmy zrobić dla pociechy.
Równie ważne jest złagodzenie

z lekami

Częstym

chory, zmęczony, ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwartego

Uwaga na płyny!
Równie ważne jest podawanie w tym okresie dużej ilości pły
nów. Może to być wystudzona
herbatka , przegotowana woda,
napar ziołowy. Porlawanie dużej
ilości picia ma także ogromne
znaczenie przy biegunkach, które są częstą przypadłością naszych
pociech. Chodzi o to, by nie doszlo do odwodnienia organizmu i
by dziecko z tego powodu nie
musiało leżeć w szpitalu i brać
kroplówki .

działanie lub wzajei11Ilie się wyki
czać . Dlatego nawet przy poda w
niu herbatek ziołowych lepie
skonsultować się z pediatrą .
BEATA SZCZEPANE

Walczymy z gorączką

Nie przekarmiać

Wałka z temperaturą to podstawa pomocy choremu dziecku. Pamiętaj·
my jednak, że podczas choroby gorączka w granicach 38-38,5 stopni jesl
czymś naturalnym, gdyż oznacza, że organizm się broni, a podwyższon a
temperatura nie zagraża zdrowiu ani życiu dziecka. Jednak, gdy słupek
rtęci przekracza 38,5, może to być niebezpieczne. Dlatego podajemy wówczas czopek Qest znacznie bezpieczniejszy od tabletki i szybciej działa) ze
środkiem przeciwgorączkowym , np .•panadol", .nurofen", .pyralgin", .eferalgan•. Uwaga! Nie wszystkie czopki są produkowane w dawkach dla
dzieci. W takim przypadku czopek przed pulaniem przepoławiamy na pól.
Jeżeli nie mamy żadnego z tych środków pod ręką, możemy zastosować
zimne okłady na skroń , szyję, dłonie, pachwiny tam, gdzie naczynia krwionośne przebiegają płytko pod skórą. Ostatecznością jest zanurzenie dziecka w chłodnej , ale nie zimnej wodzie. Lepiej, by z tego powodu .złapalo "
zapalenie płuc n iż mialoby dojść do uszkodzenia mózgu - wysoka tempera·
tura powoduje ścinanie się białka i obumieranie komórek.
(bas)

Wielu rodziców wierzy, że
przy chorobie najważniejsze jest
dopilnowanie, by dziecko było solidnie dokarmiane . Tymczasem
- zdaniem pediatrów - to błąd. Nie
zmuszamy chorego malucha do jedzenia! Jeżeli nie ma apetytu, co
przy wysokiej gorączce, złym samopoczuciu jest naturalne, postarajmy się to zrozumieć i posłuchaj
my własnej pociechy. Naprawdę,
lepiej zrezygnować ze stałych posiłków. Lekka i krótka głodówka
nie zaszkodzi.

.D

Pryvvatny Gabinet
Ginekologiczny

~

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
ul. Mała 17/2, I piętro, tel. 344-52-00, 0604 902150
Proponujemy Państwu:
Terapię tlenową
J. L«zniczo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mi~nia
sercowego. niedo- i nadci nienie krwi. niedokrwienie kończyn, choroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zaklócema równowagi. chroniczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa. chroniczne zapalenie
wątroby. otłuszczenie wątroby, również po chorobie allcoholowej. chroniczne stany zapalne,
wszystlue schorzema zlośhwe. stwardnienie rozsiane
2. Profilaktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organiZmu i wątroby (picie. palenie, zażywanie lclwstw), wzrost
wydolności i odporności organizmu. tlen rozrzedza klew, poprawa ulcrwienia (krew gęstnieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia włośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO łat), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany mateńi (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełnienieciał jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśmenia.
3. Korzyści, k16re oda o i organizm dzięki terapii tleaowej:
Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (więcej energii i radości życ1a). dollenienie
mi~nia sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wzmocnienie serca. wyrównanie c1śnienia).
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawnoŚCI fizycznej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce 1 sporcie), redukcJa skutków stresu 1 depresji. poprawa przy zależnych od dokrwienia
chorobach oczu. obniżenie częstotliwości i natężenia migren, opóźmenie procesu starzenia.
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzan1u).
metykę tlenową
,
D21ałanie biologiczne powoduJe. że skóra staje się Jak alabaster. Aktywny tlen w polączcruu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność 1 zdoiDOŚĆ skóry
do przyswajania substancJi odżywczych .
Efekty kosmetyki tlenowej to: zwiększeme wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, Wit; za
elastyczność, wygładzenie skóry i poprawa wyglądu, nie widać na niej zmęczenia i wygładzają s1ę
zmarszczki.

Ko

Sauna na podczerwień

Nowość!!!

Oczyszcza skórę i tlc.anlri podskórne z toksyn, hlcwiduJe nap1ęcie i stres. spalasz od 900do 2400 kcal.

PO KURACJI TLENOWFJ NASTĘPUJI: RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGANIZMU
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zatrucie

Niby nasze dziecko nic nie
zjadło, a tu nagłe pojawia się biegunka i wymioty. Co robić? Jeżeli
objawy są bardzo silne i nie przechodzą po przegłodzeniu dziec·
l<a i podaniu preparatów łagodzą·
cych objawy (np .•smecta", wę·
giel), trzeba szukać pomocy leka·
rza. Być może trzeba będzie podać silne środki dostępne wyłącznie na receptę. Należy pilnować, by nie doszło do odwodnienienia organizmu i podawać dużo
płynów, np. letniej herbatki, mięty.
Przy okazji zastosować głodów·
kę, chyba że dziecko samo upomina się o jedzenie (podajemy tyl·
ko potrawy lekkostrawne. np. su·
charki). W zależności od samopoczucia dziecka można zdecy·
dować się na krótki spacer lub
pozostać w domu. Unikać natomiast dużego wysiłku fizyczne·
go.Musimy pilnow a ć pozycji
dziecka podczas snu: układać go
na boku tak, by nie zachłysnęło
się wymiocinami. Także zastosować ciepłą kąpiel - złagodzi ona
bóle brzucha.
(bas)

ZYGMOrtT BfłrtfłŚ

leczenie zębów (laseroterapia, usuwanie kamien ia

Kielce, Sie nkiewicza 28/ 2 1

p iaskarką)

chirurgia

O protetyka

Bezpłatne przeglądy

wej~de

apteką,

l p.

O RTG panoramiczne

soboty 1 2 - 1 4

i znieczulenia. Czynne 8-20

Specjalistyczny Sklep Medyczny

" STYMAT"
Mazowi ecką Kasą

techniką fakoemulsyfikacji
ultradźwiękowej,

Chorych.

Zaopatrywan ie pacjentów w :.
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Oansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia , glukometry,
stetoskopy i inne.

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

Operacje
zaćmy

Radom, ul. Giserska 4
Tel./fax (0-48) 36-511-88
Umow a z

od ul. Malej za

Codzienn ie 1 S - 1 7

znieczulenie kroplowe,
możliwy natychmiastowy
powrót do domu
po operacji.
Okres rekonwalescencji
po operacji znacznie
skrócony w to unku
do metod tradycyjnych.

SŁOWO

"LENS ED"
Kielce, ul. Mała 1
tel. 34-46-200
LUDU 2 LIPCA 2002 NR 15.
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Zdrowi e
lokomocyjna to

duży

To

problem dla pociech

jedź nocą

epiej

może

Schorzenie

Objawy

wszędzie. Kasy chorozliczają się między sobą i
tylko zgłasza się do najbliż
placówki. Najlepiej, by miała
podpisany kontrakt z kasą. Gdy

okazać rachunek i wyjaśnienie, dlaczego korzystało się z tej poradni).
Liczmy się też z tym, że zwrot bę
dzie w wysokości stawek naszej
kasy, a więc nie zawsze musi się pokrywać z sumą, jaką wydaliśmy.
Parniętajmy też, by, pakując
się przed wyjazdem, przygotować
i zabrać dokumenty. Może to być
rodzinna książeczka zdrowia, wła

takiej placówki nie ma w po, to jedziemy do najbliższego
netu. Zapłacimy za poradę , ale
powrocie ubiegamy się o zwrot
we własnej kasie (trzeba

sna_legitymacja ubezpieczeniowa
czy odcinek renty. Musimy znać
PESEL dziecka. Dobrze jest wziąć
zaświadczenie z kasy chorych, że
jest się jej członkiem .
(bas)

nn~:'IIIU:~m11 p0za

miejscem

u;:.'~""'""· Gdzie możemy

leczyć nasze dziecko?

Prawie

/·

lekarza?

preparaty zmniejszające świąd

preparaty przeciwczerwona, plamista
gorączkowe
wysypka, gorączka , "'lieżyt
górnych dróg oddechowych

różyczka

szukać

Leczenie

swędzące pęcherzyki
wypełnione płynem,
czasamigorączka

ą-

Czasem choroba lokomocyjna może skończyć się dużym nieszczęściem
Jeszcze przed podróżą po- "smectę": w czasie podróży czy
winniśmy się zaopatrzyć w prepaprzy zmianie jedzenia mogą wystą
raty przeciwwymiotne, ale o tym, pić biegunki lub bóle brzucha. Pod
jakie i w jakich dawkach, powi- ręką warto jest mieć plaster i śro
nien zadecydować pediatra. Nasz dek dezynfekujący- nigdy nie wia" medyczny koszyczek podróżne- domo, kiedy może dojść do skalego" powinien też zawierać któryś czenia, a nie zawsze są warunki,
ze środków na niestrawność , np. by chociaż umyć ręce .
(bas)

grozić

ści przechodzonych w dzieciń
stwie, choć uciążliwych , jest jednak
stosunkowo niegroźnych . atomiast zachorowanie na nie w wieku dojrzałym może spowodować
poważne komplikacje i powikłania.
Poniższa tabelka przedstawia
najczęściej spotykane choroby,
zarówno te typowo dziecięce , jak
i infekcyjne. Warto znać ich objawy, by wiedzieć, co nas czeka, gdy
dziecko zachowuje się ., nie tak" .

Jeśli nasze dziecko złapie na
wakacjach taką chorobę, nie trzeba od razu z tego powodu panikować. Przeciwnie, paradoksalnie
może to być dla dziecka dobre rozwiązanie. Bowiem wiele dolegliwo-

ospa wietrzna

k i gdzie

nam zawsze

Chore dziecko to nie tylko infekcje. To
także zakaźne choroby wieku dziecięce
go, o które łatwo na plaży czy nad
jeziorem, gdzie jest duże skupisko Judzi.

z niemiłych niespodzianek,
spotkać malucha
choroba komunikacyjna.

ltt.iit.iłll,/tf

bolesny obrzęk gruczołów ślinowych szyi
i żuchwy, gorąc~a. r
suchość w ustach ~

środki
przeciwgorączkowe

gorączka,
łzawienie

środki
przeciwgorączkowe ,

i przeciwbólowe

wyciek z nosa,
oczu, suchy
kaszel, wysypka
zaczynająca się od okolic

zapobiegawczo antybiotyki,

USZU

maści zapobiegające

swędzeniu

SKLEP MEDYCZNO-ORTOPEDYCZNY
ul.

Kościuszki

teł.

8, 25-310 Kielce
344-78-20

E D

SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ:
11\11
1. CIŚNIENIOMIERZE: elektroniczne OMRON, zegarowe, rtc;ciowe, czc;ści zamienne
2. G LUKOMETRY
J. INHALATORY
4. ARTYKULY ORTOPEDYCZ
5. ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: kule, laski, balkoniki. porc;cze i uchwyty

Daj zabawkę
Chore dziecko nie będzie bez
przerwy spało . Jest też rozbite,
marudne, wymaga szczególnego
zainteresowania. Bardzo ważne
jest w tym okresie dobranie odpowiedniej zabawki. Zabawka powinna być solidnie wykonana, bez
ostJych brzegów, najlepiej nieduża.
W przypadku małych dzieci zabawki takie jak grzechotki, pluszaki, pisz·
czące zwierzaki najlepiej zawiesić
przy łóżeczku. Starszym posłużą
klocki, układanki, farby do malowania, przybory do szycia, gry planszrme itp. Warto też kupić książecz
kę i poczytać dziecku.

łazienkowe

6. ARTYKULY PRZECIWODLEŻYNOWE
7. APARATY DO MASAŻU STÓP I CIALA
8. APARATY EKG
9. DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY: sluchawki lekarskie, narzędzia diagnostyczne
10. ODZIEŻ I OBUWIE dlasłużbyzdrowia
U. ŚRODKIDEZYNFEKCYJNE

12 .S PRZĘT TOMIJNY
13. KOSMETYKI DO TÓP CHOLL
14.0BUWIE CHOLL

Ccrny zawucr
Zapraszamy!!!

konkorcrncyjncrlłl

Poniedziałek- piątek

PI'OWQclzlmy

spn:Cłdat

9-17, obota 10-14.

rotalnq.

J09'nl

e
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dr MAREK WoJCIECHOWSKI

l.

specjalista chirurg

ć
)-

J.

25-953 Kielce, lA. św. Leonarda 4
teUfax (041) 344-52-75

GABINET LEKARSKI
E CHORóB NACZVJQ
IELC E, ul. Ś~skA ~4/~
l. (041) ~42-82-05,
ŚROdA, CZWARTEk

16- 18

ZAKŁADY NAYKAWCZE
SPKZĘnJ IIIEDYCZNEGO SP.

SFRZEDAŻ l NAPRAWA:
aparatów słuchowych
aparatury medycznej
aparatury laboratoryjnej
aparatów do mierzenia ciśnienia
aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne

./
./
./
./
./
./

Prywatny Gabinet
Urologiczny

POMYŚl. O eWOił!H Z~BAł!H

Eligiusz Juda

Lecznica

Gałczyńskiego
(os. Bocianek)

Kielce, ul.

(codziennie 14-18)

GABINET HEMATOLOGICZNY

Lek. med.

_ Ewa Wiewiórowska
specjalista pulmonologii
~
i alergologii,

lek. med.

Maria

środa

Kielce, ul. Seminaryjska 15A
teł. kom. 0606919344
ZAKŁAD

Czwartki 16.00 - 18.00

.o

~
Kielce, ul. Przecznica 3
"'
J.4.4.ł 1-43 w. 22, te l. kom. 0604-625-01 O
*

OPIEKI ZDROWOTNEJ

IWONY KOŁOMAŃSKlEJ
Kielce. ul. Warszawska 154.

l ilii~i
STEOPOROZA
Baclania

kręgosłupa i biodra

teł.

331·97-43. 362·77-25

i•l ~ r!'ł i•l !•I€1 r!1

- stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
- chirurgia stomatologiczna, protetyka
x:
- ortodoncja - laseroterapia
~
- neumlogopedia - logopedia

!<Jelce, ul. Manifestu Upc0111ego 75
(Przychodnia Specjalistyczna nr 3),
godz. 11 .00-16.00

tel. 41/ 331 05 68

r"JWO LUDU 2 LIPCA 2002 NR 151

SA tel. 344-39-45, 368·28-02

e

stJmatologia

• protety~

rtg

medycyny
ZDROWIE"
niekonwencjonalnej "

Nowakowska-Domagała

hematolog

w godz. 17- 19

NIEPUBLICZNY

GABINET

/

Specjalista chorób wewnętrznych

pediatra
przyjmuje:

4fiu•·I J

sobota, godz. 7 - 11
rejestracja, teł. 362-44-11

i pogwarancyjne

18NC
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Mełlistar

Kielce , ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA)

IIIII Specjalny program opieki nad dzieckiem

A. TERLECKI, M. WÓJCIK
Kielce, ul. Paderewskiego 4714,

teł.

346-29-82

IRYDODIAGNOZA - wykrycie wszystkich schorzen oraz chorób
wczesnym stadium ich rozwoju na podstawie badania tęczówki oka.

LECZENIE

WYŁĄCZNIE

NATURALNYMI UNIKALNYMI
METODAMJ

bioenergoterapia, alrupresW'll, akupunktura
diety, kuracje ziołowe, głodówka lecznicza
magneso-i laseroterapia, terapia promieniowaniem podczeiWonym
SZCZEGÓLNA SKUTECZNOŚĆ W LECZENIU:
neiWic, lęków, depresji, migren, tików neiWowych,jąkania
chorób kobiecych, bezpłodności, mastopatii, problemów menopauzy, zaburzeń

masaże, manualna terapia,

hormonalnych
moczenia nocnego, impotencji, bólów głowy
•• c>tvł•"'~; i bezsenności
zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, dy kopatii, alergii
niewydolności układu pokarmowego
•• •cllo,ron serca, chorób skóry, żylaków, prostaty
- jednorazowy zabieg rzucania nałogu palenia tytoniu i

UWAGA PROMOCJA!!!
DIAG OZA.I KO
ULTACJE 20% ZNIŻKI

ZAPRASZAMY: poniedziałek - piątek 9-20
sobota 9-14

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kaczki sobie
KIELCE. Przez centrum miasta
maszerują małe kaczęta do parkowego stawu- miejcie je w opiece!

W czwartkowe popoludnie
do naszej redakcji
mieszkaniec ul. Domaszowskiej
z nietypową interwencją . Na jego
podwórko przymaszerowali nieoczekiwani goście- dzika kaczka
krzyżówka wraz z siedmioma
matymi kaczętami .
-Nie wiem, skąd się tu wzię
ty, nie mam warunków, by je trzymać u siebie, dlatego dzwoniłem
po pomoc- powiedzia ł nam Franciszek Krysicki. - Niestety, straż
pożarna i Stra ż Miejska odmówity zabrania kacząt twierdząc, że
to mój problem .
Sprawdziliśmy - faktycznie
nie ma w Kielcach służby, która
zajęłaby się tak niezwyktymi gość
mi. Nie mogliśmy się też skon ta ktozadzwonił

idą

wać z prowadzącym azyl dla ptaków. Zamierzaliśmy już przewieźć
kaczęta nad najbliższy zbiornik
wodny redakcyjnym samochodem,
ale gospodarz posesji stwierdził, że
płochej kaczki-mamy nie da się zła
pać. Zabranie samego jej potomstwa mogłoby się i le skończyć.
Zgłosiliśmy się do opiekuna
kaczek na stawie w parku miejskim, Edwarda Markowskiego,
który niezwłocznie pojechał pod
wskazany adres. Niestety, kaczki
nocą odmaszerowaty "w siną dal"
i ślad po nich zaginął. - kierowane naturalnym instynktem najprawdopodobniej idą w kierunku
stawu miejskiego. jeśli są bardzo
młode, to nie można ich oddzielać
od matki, bo samodzielnie mają
małe szanse na przeżycie- powiedział nam pan Edward.
Miejmy zatem w opiece maszerujące przez miasto kaczki.
(kk)

Dwie wjstawy

Za walkę z ulewami mogą zapłacić sami kielczanie

a powódź dobry
jest podatek?
KIELCE. Przyczyną powodzijest
zmiana klimatu i moda na brukowanie w ostatnich latach -uważają
miejscy specjaliści od kanalizt~cji
deszczowej. Proponują zatem
wprowadzenie podatku od terenów
zabetonowanych, tak jak to już ma
miejsce na Zachodzie.

Od trzech lat inżynierowie
w Miejskim Zarządzie Dróg inwentaryzowali i badali kanalizację
deszczową w Kielcach. Liczy ona
170 kilometrów, 5000 studzienek
i ok. 30 kilometrów rowów deszczowych. Problem kanalizacji powraca co roku po każdej większej
ulewie. Inżynierowie MZD sprawdzili zatem jej drożność . Doszli do
wniosku, że kanalizacja nie wytrzymuje tak dużych opadów, z
którymi nie mieliśmy do czynienia
jeszcze cztery lata temu .
Do zalewania miasta przyczyniło się również coraz Męcej
ilości wybetonowanych placów i
parkingów. MZD proponuje zatem
wprowadzenie podatku od terenów utwardzonych. - I tak od l
stycznia miasto płaci marszalkowi za oczyszczanie wód deszczowych . Ten podatek pozwoliłby
więc obciążyć kosztami tych kielczan, którzy betonują miasto, zamiast robić trawniki czy specjalne
płyty- argumentuje Stanisław Kamiński, dyrektor MZD.
Kieleccy radni przypominają , że MZD powinno rozpocząć
edukację mieszkańców od ułoże
nia przepuszczalnych parkingów

Bez nowych rozwiązań nie obronimy miasta przed wielką wodą
utrzymują wilgoć. To jest technika
wokół siedziby MZD.- Specjalnie
poszedłem zobaczyć, co macie
znana już na Zachodzie i z powo·
przed budynkiem. Beton! A prze- dzeniem tam stosowana. Wi ęc
cież można było parkingi zrobić z
można by u nas wprowadzić takie
założenie , że jeśli ktoś ma na swo·
płyt i postawić jeszcze tablicę inim terenie dużo połaci wybruko·
formującą przechodniów o tej
technologii . No, ale najłatwiej jest wanej, to ma obowiązek zainstalo·
opodatkować - mówi radny Wła
wać "zielone dachy" - radzi Cze·
s!~ wGruszewski , dyr. WG KilT.
dysław Burzawa.
W przypadku większych
Inną propozycję ma dyrektor Wydziału Gospodarki Komu- inwestorów miasto stawia im wa·
nalnej i Infrastruktury Technicznej runki , by budowali również zbior·
w Urzędzie Miasta. - Dobrze było ni ki retencyjne, które pornieszc zą
by propagować budowę "zielonych nagromadzoną deszczówkę. Takie
dachów" ze specjalnych materia- zbiorniki są min. przy hipennar·
łów, które pochłaniają wodę i
kecie "Real".
(mb)
......

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
25-645 Kielce. ul. Piekoszowska 390
ogłasza

KIELCE. Dwie wystawy można oglądać w Biurze Wystaw Artystycznych. WGalerii
"Piwnice" prezentowane są monochromatyczne obrazy Małgorzaty Bieleckiej
(na zdjęciu), natomiast w Galerii "Na Piętrze " prace zmarłej w 1991 roku Ireny
Janowskiej-Grodziskiej
(MW)

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
w KIELCACH, ul. ARTWIŃSKlEGO 3
g

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, o których
mowa wart. 35 ustawy o Zaktadach Opieki Zdrowotnej w zakresie:
l) wykonywanie badań genetycznych onkogenu RET dla pacjentów
i ich rodzin z rozpoznanym rakiem tarczycy.
Świadczenia objęte przedmiotem zamówienia udzielane będą
pacjentom Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i ich rodzinom.
Umowa zawarta będzie na czas określony- l rok.
Termin związania ofertą- 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Formularz zawierający Opis Przedmiotu Zamówierua można uzy kać
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 120, nr teł. (041) 36-74-280.
Uprawnionym do udzielania informacji Oferentomjest-dr Aldona
Kowalska- kierownik Działu EndokrynoloĘii, nr teł. (04 1) 36-74-311.
Oferty należy składać w sekretariacie SCO (p. nr 202) - budynek
Administracyjny- przez 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia do godz. 14
(w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności).
Otwarcie ofen nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia
(p. nr 204) w dniu następnym po upływie 14-dniowego terminu
na składanie ofert o godz. l O.
Oferty rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otwarciu przez
Komisję Konkursową.

Ogłoszenie jest jednocześnie zaproszeniem do składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania

konkursu

oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia informuje, że złożenie skargi i protestu
dotyczącego konkursu ofert jest dopuszczalne tylko przed zawarciem
urnowy.
SIOigm

8

przetarg nieograniczony

1299/km

na sprzedaż, dostawę i zgrzewanie geomembrany PEHD dla
potrzeb składowiska odpadów w Promniku, gm. Strawczyn k. Kielc.
l. Termin realizacji zamówienia- 5. Vlll.2002 r.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie PGO Spółka z o.o. lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż.
Stanisław Kowalczyk, teł. 346-12-43,pok. 2, w godz. 7-15.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. l.
Termin składania ofert upływa dnia ll.Vll.2002 r. o godz. 12.
Otwarcie ofert nastąpi ll.VD.2002 r., o godz. 13 w siedzibie
Zamawiającego, pok. 4.
5. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych,
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.

98.0 FM l 106.5 FM

Radio TAK poszukuje!
• prezenterów
• dziennikarzy
• przedstawicieli handlowych
SZczegóły

pod nun-:erem telefonu:

+41 3&2 09 60

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

Kamera
nie widziała
lunety
KIELCE. Nie dowiemy się, kto
kilkanaście dni temu uszkodził lunetę
widokową ustawioną na ul. Sienkiewicla. Po/icyjna kamera monitorują ·
ca ·miała bowiem awarię.

Jak już informowaliśm y.
wandale zniszczyli lunetę wart ą
3200 zł , kradnąc z jej kaset ki
od 30 do 50 zł.
- Nie możemy wskaz ać
sprawców, gdyż kamera rejestru·
jąca obszar, na którym znajdowała się luneta, uległa awa rii
i przez 4 godziny nie reagowała
na polecenia wydawane poprzez
pulpit sterowniczy- powiedzial
nam oficer prasowy Rob ert
Gwó źdź z Komendy Miejski e!
Policji . - Ponieważ cały systern
jest na gwarancji. usterka zosta·
ła zgłoszona do serwisu i po kil·
ku godzinach została usunięt a
Luneta odesłana została już
do producenta, który oszacuje s tra·
ty.i dokona ewentualnej napraW!
sprzętu . - a usunięcie zniszczeli
zdecydujemy się , jeśli suma nie
przekroczy 60-70 proc. wartośc•
lunety. W przeciwnym razie zasta·
nowimysię nad ponownym zaku·
pem lunety - mówi Stanisław Ka·
miński, dyrektor Miejskiego Za·
rządu Dróg w Kielcach.
(ALa
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Kle l c e ltt.i!f,)ji[,(1J
ie wiadomo, jaka jest lokalizacja piwnic pod

ulicą

emont bez zgo y
OOJWIESt;lt:. Remont chodnika
Warsza•vski,ej, pod którym znajdują
jest prowadzony bez
wojewódzkiego konserwazabytków. Zapowiada on, że prace
wstnymane.

Pod koniec marca chodnik
"Delikatesów" zapadł się w
miejscach, ukazując zioną
głąb dziury. Okazało się , że
chodnikiem są piwnice, któsklepienia nie wytrzymały
czasu. Wczoraj Miejski ZaDróg, nie pytając o zgodę
konserwatorskich, przystą
do remontu chodnika. Jakby
o tego mało, MZD nie wie najak wygląda lokalizacja piwpod ulicą .
-Nie mamy żadnych planów
i nie jesteśmy w stanie
ić , czy ciągną się od Rynku
Orlej, czy też kończą w potego odcinka - mówi ZbiWojtyś, kierownik działu
dróg MZD.- Przekcchodnik i najprawdopoj w sąsiedztwie-ul. Orlej już
c nie ma. Ale wszystko może
zdarzyć. Zobowiązaliśmy wła

<a

o~c

ie
o-

ciela budynku "Delikatesów",
którego należą piwnice, aby po
brani u chodnika dokonał
· sklepień.

Remont chodnika rozpoczęto , c h oc i aż konserwator nie wy dał zgody

Prywatny właściciel budynku
"Delikatesów" jest bardzo zirytowany pytaniem o piwnice. Uważa ,
że nikt nie powinien się wtrącać
do jego własności.
- Owszem, mam plany, ale co
was obchodzi moja piwnica - zło
ści się właściciel. - Wcale nie jest

Interwen iowała

o-

oe-

:h
Trzy osoby biorące udział
awaniu w teatralnym
lr- _.," _, .. ,n•e " O Dziką Różę ",
zą
upominki od " Sło wa
:i e
tr-

b)

stara, bo wybudował ją mój dziadek.
Innego zdania jest Anna
Adamczyk, inspektor kieleckiego
Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Przypomina, że do początku
XIX wieku obecna ul. Warszawska
nie istniała, a od ul. Piotrkowskiej

Podczas.sobotniego finału w
im. Zeromskiego wśród
którzy brali udział w gło
u na najpopularniejszego

przy pl.

aktora , wylosowano upominki
ufundowane przez kieleckie media. Gadżety od " Słowa Ludu"
wylosowały : Magda Oksińska
(Kielce, Os. Na Stoku), Beata Lapińska (Kielce, uL Jesionowa) i
Monika Przeździecka (Kielce, uL
Wojska Połskiego). Prosimy o
kontakt z działem promocji "SI;',
teł. 36 36 223 .
(gk)

Ni epodległości już

do Bodzentyńskiej ciągnę ł y się
zabudowania Rynku . Były to parterowe murowane budynki, pod
którymi najprawdopodobniej
znajdowały się piwnice. Stąd też
nie bardzo wiadomo, jakie niespodzianki czekają przy wykonywaniu prac remontowych po północ
nej stronie Rynku .
Janusz Cedro, p.o. wojewódzkiego konserwatora zabytków, jest
zdziwiony lekkomyślnymi poczynaniami MZD.
- MZD nie ma naszego pozwolenia na remont chodnika ul.
Warszawskiej - twierdzi Janusz
Cedro. - Występował tylko o pozwolenie odnowienia elewacji
"Delikatesów". Dotyczy to również właściciela piwnic, który zobowiązał się do zabezpieczenia
sklepień. Dlatego też wydamy decyzję o wstrzymaniu prac. Zostaną one wznowione dopiero po dopełnieniu tych formalności .
Dotyczące Rynku prace naukowe mówią o piwnicach, jednak
nie zawierają szczegółowych danych o ich rozlokowaniu. Każdy
remont powinien się tutaj odbywać
pod nadzorem wojewódzkiego
konserwatora zabytków i archeologów. Powinni być oni zawiadamiani o każdym nowym odkryciu
piwnicznych sklepie~) .
EWA ZIOŁKOWSKA

policja
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CE. Poczta Gl6wna przy placu
W'PO~fle!Jrłościznowu jest czynna

dawnym budynku obok
PKP.

z zewnątrz widać ogromne zrniany- nowa architektura, elewacja,
po wejściu do środka czeka nas
miły chłód . -To zasługa klimatyzacji. Są ko orowe wnętrza i meble, a panie za okienkiem uśmie
chają się (mamy nadzieję , że nie
tylko tego pierwszego dnia) _Kolejki niewielkie, bo pomaga sy tern automatycznej obsługi klienta, tzw. Qmatic, wystarczy na klawiaturze wskazać , co chcemy załatwi ć, dostajemy kolejny numerek, który następnie zapali się nad
okienkiem , do którego mamy
podejś ć.

l kolejna miła nie podzianka
ze strony pocztowców- przez całą
dobę będą czynne dwa okienka, w
których będzie można załatwić to
wszystko, po co przychodzimy na
pocztę .

(DG)

e Stowarzyszenie Osób
z Otyłością ,Superata" zaprasza we wtorek o godz. 17
na aerobik do Fitness Klubu
,. Olimpia " przy rogu ulic
Prostej i Tarnowskiej. Bliż
sze informacje pod kieleckim numerem telefonu
34 22 668.
e Świętokrzyski Klub
.,Amazonki" zaprasza koleżanki i osoby zainteresowane na spotkanie z lekarzami
- dr. Leszkiem Mierzwą i dr.
Arturem Drobniakiem, które odbędzie się w środę, 3 lipca o godz. 15 w lokalu klubu
przy uL Jagiełłoń,skiej 74 a .
e

Oddział Swiętokrzy

ski PTIK zaprasza 6 lipca na
wycieczkę z cyklu ,. Lato z
PTIK", na trasie Chałupki Pińczów - Michałów. Cena
20 zł , informacje pod nr. teł.
344-77-43 łub 344-59-14.
e OKK ., Miniatura", uL
Zagórska 65, zaprasza na wycieczkę do Kazimierza Dolnego (25 lipca) _Informacje i
zapisy w klubie w godz. 8-20
teł. 368-05-30.
e Liga Ochrony Przyrody informuje, że są jeszcze
wolne miejsca na obóz ekologiczny dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych .
Szczegółowe informacje teł.
343-14-42.
e Klub Terapii Naturalnej udziela bezpłatnych porad z zakresu medycyny naturalnej i radiestezji w każ
dy czwartek od godz. 16 do
19 w Klubie "Witeź " przy uL
Karczówkowskiej 20 .
e Na krytej pływalni
" Perła " w Sitkówce-Nowinach do 5 lipca można popły-.
wać za pół ceny. Każdy, kto
od poni edziałku do piątku
wykupi bilet wstępu na jedną godzinę , drugą otrzyma za
darmo . Promocja nie obowiązuje w weekendy i nie dotyczy grup zorganizowanych.
e OKK " Słoneczko ", ul.
Romualda 3, teł. 368-05-31 ,
informuje, że dniach l lipca
- 2 sierpnia, w godz. 9-16,
prowadzone będą zajęcia dla
dzieci i młodzieży do łat 15
w ramach ieobozowej Akcji Letniej . Zapisy w klubie
na tygodniowe turnusy.

SIKOł.A JAZDY Kielca.
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ul. S.mlnaryjska 5

t.l. 343-27-20,
01102-~

pniWlł jazdy
kat. A. B, C, E, E/C, E/B, D

na kuny

Rozpoczęcie:

• 091 11.07. godz. 17.00 (wt.-czw.)
• każdy pon. g. 10.00 (1wrsy wal!acyjne)
Zolżld dla uc:zalów l sportowców

mężczyzn wszczęło wczoraj awanturę w autobusie linii nr 33.
Interweniowała policja. Mężczyźni zachowywali się tak agresywnie, że przerażeni pasażerowie zdecydowali s_ię zawiadomić policję. Radiowóz podjechał na
przystanek autobusowy przy ul. Zytniej. Policjanci stwierdzili , że cała trójka jest
kompletnie pijana. Jeden z mężczyzn do tego stopnia nadużył alkoholu, że stracił
w radiowozie przytomność. Został przebadany przez lekarza z Izby Wytneźwień .
Lekarz uznał, że pijany pacjent jest zdrowy i nie wymaga leczenia. Cała trójka
została zatrzymana w Izbie. Za swoje chuligańskie zachowanie będzie odpowiadać przed Sądem Grodzkim.
(E)

KIELCE. Trzech

raul ŚCiegiennego 35
25-380 Klelee

teL 361-28-78

~

OFERUJE.
• Komputety
• 1<4sy flskełne
• Oprogramow•nie
• Dof'ldrtwo i op1elra serwisow•
• Kompleksowe obsług• firm t słl•pów
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MAR.EK KIWlORSKI
KOMPLEKSOWE
USŁUGI POGRZEBOWE
Karty zgonu. Chłodnia . Pomniki.
Transport międzynarodowy.

CAŁODOBOWE

JaUitJI' ...... IIItlpC .pł

www.multlpc.l'l

HADES

~
~

!(jelce. ul.

Bodzentyńska

20

tel.Jfax (041 l 344-39-44
www.haces.loelce.com

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

9

Będą

nowe

działki

budowlane

Gmina Górno poprawi meliorację łąk w Radlinie

rów, i staw

Wójt obiecal
zapłacić
PIEKOSZÓW. Dodatek do pensji wójta,
przekwalifikowanie działek, wydatki
na inwestycje i okręgi wyborcze były
punktami zapalnymi ostatniej sesji
Rady Gminy w Piekoszowie.

- Wreszcie udało nam się uzyskać zgodę mieszkańców Piekoszowa na budowę kanalizacji - poinformowal wójt Wiesław Jóźwik na
początku sesji. Ta zapowiedź wzbudziła dyskusję. Radni zaczęli bowiem pytać o koszty sądowe, jaJU e
spadły na gminę, gdy została podana do sądu przez jednego z właści
cieli gruntów.
Ripostą było zarzucenie radnym z opozycji, że zgłaszają uchwały do nadzoru wojewody, zarzucając przy tym naruszenie zasad gry.
Falę kontrowersji wywalała sprawa szkoty w Gatęzicach .
Opozycja chciała wiedzieć,
jaki jest sens inwestycji, skoro dwa
lata temu władze gminy chciały
szkołę likwido.wać .

Wniosek, aby zamiast rozbudowywać szkołę w Gałęzicach , wymienić okna w szkole w Micigoź
dzie, został odrzucony.
Radni uznali natomiast, że
trzeba remontować GOK, choć
opinie o stanie dachu obiektu były
różne. Jedni twierdzili, że potrzeb-

na jest kompleksowa wymiana, inni
że przedwqjenną więźbę można tylko podratować .
Kolejną próbę dyskusji uniemożliwił prowadzący obrady przewodniczący RG Tadeusz Walas.
Projekt uchwały o przyznaniu dodatku specjalnego do pensji wójta
poddał pod głosowanie, zanim zgła
szający uwagi radni zdążyli znaleźć
kartki .
- Czy pan da radnym 15 sekund na znalezienie projektów
- wnioskował po tym zabiegu Marek Sorbian.
Uchwała została przyjęta .
Wójtowi przyznano l 874 złotych
dodatku specjalnego przysługują
cego co miesiąc do 31 lipca 2003

roku .
(-To nie są dodatkowe pienią
dze, a utrzymanie dodatku, który
już otrzymywałem . W sumie nadal
będę zarabiał ok. 7,2 tys. zł brutto
miesięcznie - wyjaśnił potem sam
wójt).
Kolejną falę kontrowersji wywołały projekty uchwał w sprawie
przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Chodziło o prze-

kwalifikowanie gruntów np. z rolnych na działki budowlane. Radni
mieli podjąć decyzje dotyczące ziemi gminy, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz trzech
wniosków prywatnych.
W kuluarach szumiało, że
przekwalifikowanie gruntów podniesie ich wartość, a jeśli stanie się
to na skutek uchwały RG, koszty
procedur poniosą wszyscy podatnicy.
- Właściciele gruntów, którzy
złożyli wnioski o przekwalifikowanie swoich działek, czekają na to
latami - mówił Marek Korba. W
Urzędzie Gminy leży stos wniosków. Kto jest właścicielem nieruchomości prywatnych z dzisiejszych projektów uchwał?
Po odczytaniu jednego z projektów wójt Wiesław Jóźwik przyznał: - Wniosek złożyła Małgorza
ta i Wiesław Jóźwik.
Zadeklarował, że sam poniesie koszty przekształcania . Nazwisk pozostałych właścicieli działek nie podał. Jeden z radnych,
Edward Florczyk, ujawnil się sam:
- Działka należy do mojej córki
- powiedział. To 67 arów ziemi po
dziadku . Poniosę koszty przekształcenia . W tym przypadku są
niewielkie, bo działka jest mała .
Trzecia "osoba prywatna" się
nie ujawniła , choć rajcy nie ukrywali, że to także członek władz samorządowych Piekoszowa, radny
Stanisław Jarząb . Pytany przez
dziennikarzy o przekształcane
grunty, stwierdził: - Nie muszę się
tłumaczyć.

Rada Gminy zajęła się także
dzieleniem mandatów na następną
kadencję. Negatywnie zaopiniowała propozycję starostwa kieleckiego, aby w wyborach powiatowych
5 radnych Piekoszów wybierał razem z gminami Chęciny i Sitkówka-Nowiny. Pozytywnie (11 za, 8
przeciw) rozpatrzono uchwałę o
okręgach wyborczych.
Według niej, układ sił w następnej kadencji ma wyglądać tak:
Brynica - l radny, Jaworznia, Janów, Łaziska- 3 radnych, Łosienek,
Łosień, Łubna- l radny, Piekoszów,
Podzamcze - 3 radnych, Zającz
ków, Wesoła , Lesica, Bławatków
- 2 radnych, Rykoszyn - l radny,
Gałęzice , Skałka - l radny, Szczukowice , Górki Szczukowskie
l radny, Micigózd -1 radny, Wincentów - l radny.
Okręgów wyborczych ma być
w sumie 10.
(br)

ZarLąd Gminy" Stromcu
ogla za przetarg nieograniczony na budowę korlo-..7li olejowej oraz instalacji c,o,
w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobieszynie.
Oferta mus1 obejmować calość zamówienia.
Nie dopuszcza si~skladania ofert wańantowycb i równoważnych .
Pożądany termin wykonania zamówienia- do 31 października 2002 r.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadiwn w wysokości 3.000,00 zł
na konto Urzędu Gminy w Stromcu.
Kryteria oceny ofert: cena- 80 proc .. termin wykonania- l Oproc., okres gwarnncji - l Oproc.
Specyftkacj~ istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście
w Urz~dzie Gminy w Stromcu, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem
pocztowym. Cena formularza wynosi 20,00 zł .
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Zbigniew Kaliciński,
teł. (048) 61-91-33 L

Postępowanieprowadzooebędziez:zastosowanic:mobowiązkowydlJrC[erencjiJaa.jowyln
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie an. 19 ust.

l
i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.
Oferty przetargowe, wypełnione zgodnie ze SIWZ, w podwójnych kopertach,
zapiecz~towanych i oznaczonych napisem "OFERTA
A BUDOWĘ KOTŁOWNI
OLEJOWEJ I INSTALAcn c.o.• oraz .. ie otwierać przed 6.VIII.2002 r., do godz.
9.30" nalezy złożyć w Urzędzie Gminy w Stromcu, pokój nr 12, w terminie do dnia
6sierpnia2002 r.,godz. 9.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 ierpnia 2002 r. o godz. 9.30, w pokoju nr 15
wUrzędzieGminywStromcu .
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G6RNO. Właścicielka stawu w
Radlinie chce bardziej zabezpieczyć
staw przed powodzią. Wójt zapowiada poprawienie melioracji. Wczoraj,
przynajmniej na papierze, doszło do
porozumienia

Przypomnijmy: poszkodowana przez powódź właścicielka stawu w Radlinie-Ogrodzeniu uważa, że gmina źle przeprowadziła
meliorację pobliskich łąk . Późną
jesienią ubr. u ujścia Lubrzanhl
wykonano na zlecenie Urzędu
Gminy w Górnie rów, miejscami
głęboki na ponad metr. Według rzeczoznawcy Bogdana Zięby w czasie dużych opadów woda rozmywa
nie umocnione brzegi i skarpy wykopu . Wszystko co niesie, zamula
staw. Zdaniem rzeczoznawcy prac
nie należało wykonywać jesienią,

najpierw trzeba było uregulować
dno i skarpy rowu oraz ustalić, w
jaJU sposób budowla powinna być
konserwowana. Anna Rolak zwróciła się do Urzędu Gminy o naprawę ubiegłorocznych szkód i rozwią
zanie problemu rowu . Tegoroczna
wiosenna powódź zabrała ogródki
kwiatowe i warzywne, urwała brzegi, zniszczyła chodnik, uszkodziła
pomieszczenia gospodarcze, zalała drogę do szamba. Anna Rolak
oszacowała straty na kilkadziesiąt
tysięcy złotych.
Według wójta Górna Jarosław Królickiego zagrożenie powo-

dziowe stwarza nie rów melioracyjny, ale staw. Podparl się skargami sąsiadów Anny Rolak. W maju
wystąpił do powiatu o zamknięcie
akwenu.
Wczoraj do Radlina przyjechała komisja starosty i wójt. Inspek-

Region w słowniku
KIELCE. Kim był Hilary z Wiś/icy,
czym się zasłużył landwójt kielecki
Kasper Karpiński, co dobrego dla
Rakowa zrobił Joachim Slegmann
starszy- można się m.in. dowiedzieć
zpierwszego tomu" Świętokrzyskie·
go słownika biograficznego".

Starannie wydana, pod wzglę
dem merytorycznym i edytorskim,
książka została przygotowana
przez kieleckich historyków pod
kierunkiem prof. Jacka Wijaczki.
W pierwszym tomie znalazło się
218 biogramów ludzi działających
twórczo w regionie świętokrzy
skim w Polsce przedrozbiorowej,
czyli przed rokiem 1795. Dwa następne tomy " Słownika" zostaną
poświęcone wybitnym postaciom
regionu w XIX i XX wieku.
Publikacja wydana nakładem
kieleckiej oficyny "Jard" powin-

na zainteresować wszystkich, którzy interesują się historią naszego regionu .
(gk)

"'

SWIĘTOKRZYSKI
Sł.O\\'NIK

BIOGRAFICZNY
TOM l

•

żena Raczyńska,z Wydziału

twa i Ochrony Srodowiska
tu obejrzały teren, zwłaszcza
melioracyjny, przepusty
dzające wodę ze stawu oraz
ne wyżej , przyległe do
sje. Na jednej z nich n<>lh'<>IH'r" '
nielegalny staw i przepust. Ale
dzi Rolaków. podobnie jak
Królicki, przekonywali ins
rów, że w czasie silnych
woda ze stawu zalewa ich
niszczy altany, podmywa
nia. Tłumaczyli , że dzieje się tak.
staw powstał na starym cieku
nym. -A czy woda spływa do
pytał skarżących rzeczoznawca
ba.
Po kilku godzinach
wójt nieco spuści ł z tonu.
dzie nie wycofał się z .. ,"V·~" "
_cofnięcie pozwolenia na
mówił już o stworzenie przez
laków takich zabezpieczeń .
staw nie był zagrożeniem dla
siadów. Zadeklarował, że jeśli
wyrażą zgodę gmina naprawi
dy melioracji . Sporne ommsl.i!ll
odszkodowanie dla
kolei właściciele stawu "-«'-'"""'u"
wali dodatkowe umocnienie
gów groblami i poszerzenie
pustów, tak by w razie
zapewnić odpływ wody.
Decyzja w tej sprawie
n;e w ciągu najbliższych dni ,
czy urzędnicy powiatu będą w
nie złagodzić konflikt
w roszczenia?
IWONA BORA

Sprostowani
"W artykule " W pętli dłuEó
- Mesko walczy o przeżycie ", kt
ry ukazał się w środowym wyd
niu " Słowa Ludu" (26. V/.2002 r
pojawiły się nieprawdziwe in!
macje.
Po pierwsze: pan Stanis la
Głowacki nie pełni w ZM ,.Al
sko " S.A. funkcji pełnomocm
Zarządu ds. kontaktów zewn ęr
nych.
Po wtóre: opinie wydawa
p:-zez pana Stanisława Głowa cki
go są jego prywatnymi opiniami l
formułowanymi jako Przewod1
czącego Międzyzakładowej

sji · Związkowej NSZZ ..
ność". Łączenie ich ze stanou
skiem Zarządu ZM " Mesko " S
jest nadinterpretacją ze stro
dziennikarza i nie wyczerpało zn
mion art. 12 Prawa Prasowego"
Prezes Zarządu ZM Mes

;..

mgr. inż. Wa1uu~m llj

ZarLąd Gminy w Stromcu
przetarg nieognuńczony fiiJ wykonanie usługi dowozu uczniów do Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bożem i Stromcu oraz do Publianego Gimnazjum w Stromcu
w roku szkolnym 200212003 w ilości 340 uczniów z dziennym przebiegiem 245 km.
Oferta musi obejmować calość zamówienia.
ie dopuszcza i~ składania ofert wańantowych i równoważnych .
Wymaganym terminem wykonllDia zamówieniajest rok nkolny 200212003.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł
na konto Urzędu Gminy w Stromcu.
Kryteńa oceny ofert: cena- l 00 proc.
Specyfikacj~ istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie
Gminy w Stromcu, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem
pocztowym. Cena formularza wynosi 12,00 zł_
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Stanisław Tomczyłt,
teł. (048)61-91-039, wew. 26.
Postępowanieprowadzooebęd:ziez=tll50Waniemnbowiązkowyd! prefc:rencjilaajowycb.
W przz:tugu mogą wzi:t udział ofera!ci nie wykJuc:zmi na podstawie art. 19 ust l i art. 22
ust. 7 ustawy o zamówicniach publicznydl. Oferty pr2dalgOWe, wypełnione zgodnie ze SIWZ,
w podwójnydl kopatach. zapiec:zr(towanych i aznaczooych napisem "OFERTA A DOWÓZ
UCZNIÓW 00 SZKÓŁ NA TERENIE GMINY STROMIEC W ROKU SZKOLNYM
2002/2003", oraz ,,Nie otwiernć przed 14.Vlll2002 r., do~ 9.30" należy złożyć w l.Jr2J<dzie
GminywStromcu,pokój nr 12, wtemlinie do dnia 14sierpnia 2002 r.. godz. 9.
Orwarcie ofert nastąpi w dniu 14 i rpnia 2002 r. o godz. 9.30, w pokoju nr 15

ogłasza

wUrzędzieGminywStromcu.
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tarki Dorota Pawlik-SkaJska i

SŁOWO

Cukronnia Lubna S.A.
ul. l :\laja 14. 28-500 KaLimierza \\i
fax ( O·łl ) 35-21-138
przed a:
1. Place utwardzone w miejscowościach
- JadziDek (pow. 0,85 ba, budyn
wagowy, waga 25 ton)
- Słaboszów (pow. 1,89,
wagowy, wagi 15 i 25 ton)
- Lipówk:a (pow. 0,52 ba,
wagowy, wagi 15 i 15ton)
2. Działk i nieutwardzo n
w miejscowościach:
- Krzyż (pow. l ,O ba przy
Kazimierza W. - Wiślica)
- Ciuślice (pow. 1.0 ha przy
Działoszyce -łazyż)
Płyty:

- żelbetonowco wymiarach 120
-jumbowskie o wymiarach 80 x l 00
Oferty prosimy składać na adres SpóiiSzczególowe informacje pod nr td
476-012.
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f o- 6 d z i e -Kiedy_
pełnią
szpital e:
owie. przy ul. Koi w Czerwonej Górze.
i czynne w niedzi el e:
Pogotowiu", ul. św. le1O (8-20) •• Centrum",
omska 8 (10-20),
, ul. Hoża 39 - czyncodziennie (8-23), . Alfa" ,
Zeromskiego 20/24 (8Gemellus", ul. Sem ina. • 27 B (8-13), "Małgo 
Pocieszka 17 (8-22)
w niedziele i święta,
. ul. Sienkiewicza 58
5) - czynna w soboty i
ziele.
z dyżurami stałymi:
a " Na Rogatce " - ul.
Pawła 11 13 - czynna coie , 7.30 - 23 (w niei święta), 041/362-02-

"Herby" - ul. 1 Maja
(os. Herby) - czynna 7 w niedziele i święta - 9 teka "Zdrowie" - ul. Sienwicza 58 - czynna od poiałku do piątku w godz.
.. Gemellus" - cało
owa, ul. Starodomaszow11 (obok szpitala przy ul.
ci uszki).
KA "Parkowa ", Kielce,
nia, niedziele, święta 7.30.00. 041/36 8-30-33 .
(gb 1923)

(nd

~86)

MATOLOGIA - czynna
STOP - Lecznica .. Medi. Warszawska 34 (DOM
EMIOSŁA), 041 /34 4-39. 368-28-02.
(nd 292)
OLGOZY - Sem inaryjska
. 361 -30-60 . Jagiellońska
. 346-22-99.
(nd 307)
lUGI Medyczne WojeSpecjalistycznego
itala Dziecięcego w Kieł
h, ul. Langiewicza 2, tel.
·55·25 - ECHO, HOLTER.
USG. Urodynamika .
skopia. Testy alergolozn e. Badania laboratoryjbakteriologiczne. Rehabi-

"~ ,,.-,," '"; ""

(nn 133)

- '""''"·"-··

i Aktora .. Kubuś "

(dolby stereo), tel.
7-34 - . Epoka lodow- USA, bo .. g. 12.30,
15; .Piękny umysł" - USA,
15, g. 10, 18; . Szkoła
- USA, l. 12, g. 14.15,
30.
tudyjn e• - .Męska spra- pol. l. 15, g. 17, 19.30;
Poka lodowcowa• - USA .

bo., g. 17.45; . Piękny umysł"
-USA, l. 15, g. 20.15.
"Echo " (w WDK) - 361-2737 - brak terminarza.

BUSKD 1DIIiJ
"Zdrój" -_brak terminarza.
J(DRZEJOW
"OK" - brak temninarza.

OSTROWIEC ŚW.

"Etiuda" - "Kroniki portowe", g.
17;_..Z p iekła rodem", g. 19.
PINCZDW .
"Belweder" - "Helikopter w
ogniu", g. 17.
SANDOMJERZ
"Millennium" - . Gwiezdne Wojny: cz. 11 - Atak klonów", g. 16.
18.30.
SĘDZISZÓW
"Ballada" - brak terminarza.
SKARŻYSKD-KAM.

.. Centrum" (dolby digital) - "PioPan - wielki powrót", g. 17;
"Na własną rękę ", g. 19.
"Wolność" - brak terminarza.
STARACHOWICE
"Miejskie" - brak terminarza.
SIJCHEDNIÓW
"Kuźnica" - brak temninarza.
WlOSZQOWA
"Muza" - brak terminarza.
,..

truś

• KI ELCE
Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (tel. 344-23-18)
- ekspozyc je stałe: korpus
główny - "Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIII w." , . Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie", . Sanktuarium
Marszałka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło pólnocne - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy
czasowe: .Marian Czapla. W
30-lecie pracy twór.czej", . Ptaki - cudaki, czyli urok sztuki
naiwnej". Czynne we wtorek
w godz. 1O - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25 , (te l. 344-57 -92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza.
Czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 10 - 16.
Muzeum H. Sienkiewicza w
Oblęgorku , tel. 303-04-26 Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy
czasowe : . Zamki i warownie
w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka", .Juliusz Kossak. Ilustracje do •Ogniem i
mieczem•". Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 1016.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne we wtorki. czwartki l soboty w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa ul. Kościuszki 11 - czynne
codziennie oprócz poniedziałków w godz . 10 - 17.
Wystawa stała : .Modele redukcyjne"; . Zabawki dawniej
i dziś", . Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z calego świata" - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograliczny w Tokarni - wnętrza
XIX-wiecznych chałup , XIXwieczna apteka. dwór z Suchedniowa. Wystawa: .Ocalić od zapomnienia . Jan
Bernasiewłez - twórca ogrodu rzetb" . Wystawa czasowa : .Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i
strój ludowy na Kielecczyź
nie", • Winogrodnictwo pod

• 1> . . . . .

E~~,!:
TA

RADIO-TAXI
96-25

3-611-611

W niedziele otrzymasz PREZENT!!!

0-B00-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

zaborem ". Czynne : od wtorku do niedzieli w godz. 1O 17.
Muzeum Wsi Kielecki ej
- Dworek Laszczyków - nieczynne.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzy sk i
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 . Pod opieką św. Barbary" - wystawa historycznych narzędzi
górniczych i okazów kopalin .
Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA .. PIWNICE " - ul.
Leśna 7 - .Małg orzata Bielecka
- malarstwo". Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
1H 7, w niedziele w godz. 1115, w soboty nieczynna.
Galeria .BWA .. NA PIĘTRZE "
- .Irena Janowska - Grodziska
(1929 - 1991 )". Galeria czynna
od poniedziałku do piątku w
godz. 9-15. w soboty i niedziele
nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - .Jeden świat
zewnętrzny , dwa światy wewnętrzne" - wystawa haftu i
malarstwa. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 10-16, w soboty - 1018. Wstęp wolny.
REG ION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w .Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1809 do
1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i
świąt w godz. 9 - 17.
Jaskinia "RAJ" - czynna codziennie w godz. 9 - 18.
Ośrod e k Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorgani. zowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz. 1O
- 16. Informacja: 31-18-702 ,
fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .Płonęły niebo i ziemia"
- czynne codziennie oprócz
poniedziałków w godz. 1O- 16 .
W soboty i niedziele wystawa
dostępna dla grup turystycznych . Zgłoszenia - tel. 041/
25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Na rodowego na Świętym Krzyżu
- czynne codziennie z wyjąt
kiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz. 10-15.
Ekspozycja prezentuje działy
archeologiczny, geologiczny,
flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedział
ków w godz. 9-16 . Rezerwacja biletów 31-77-018 .
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej
Zdzisława Surowca w 30-lecie
pracy twórczej . Oprócz poniedziałków czynna codziennie w
godz . 11 - 17, w niedziele
godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich ,
pl. T. Kościuszki 7/8, teł. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum .. Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od ponledział u do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - .Szkło artystyczne" ze zbiorow wałbrzysklej
SWA . Czynna od wtorku do
piątku w godz. 9-17, w soboty i niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Św i ętokrzy
ska 37, tel. 265-36-51 - wystawy stałe . Dzieje Ostrowca
Świętokrzysk i ego od ońca
XVI w. do 1939 r." .• Wystawa zabyt owych fajansów i
porcelany ćmielowsk l ej" ,
.Poczet ks i ążąt i królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe : malarstwo z

Petersburga, malarstwo Włady
Paciaka. Muzeum czynne wtorek - p iąt ek 9-16 .30,
sob . 8-14 .30 , niedziela 1316.30.
Re zerwat i Muzeum Archeologiczne w Krz emionkach
- tel. 262-09-78 - .Górnictwo krzemienia w neolicie",
dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski
neolitycznej, "Za wschodnią
granicą". Muzeum czynne
wt.- piął. 9-18, sob . 9-17-,
nledz. 11-17.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe: "Pradzieje Ponidzia", .Piń
czów - historia miasta", .Adolf
Dygasiński - życie i twórczość" ,
.Sławne i znane postacie w
dziejach Pińczowa ", "Przyroda
Ponidzia"; w synagodze- "Społeczeństwo żydowskie w Piń
czowie", Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce . Pińczów
2000". Czynne wtorek, piątek
w godz. 9-15 , środa. czwartek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
Galeria "Krużganki" - wystawa części repliki Xli-wiecznej
p~ty orantów wypożyczonej z
sława

Wiślicy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14 ,
teł. (015) 644-57-57 - czynne: od wtorku do niedzieli w
godz. 10-17, w poniedziałki
nieczynne - wystawy stałe :
.Kuchnia królewska" ... Historia wzgórza zamkowego w
ikonografii", .Ekspozycja etnograficzna", .Ziemia sandomierska w pradziejach i śre
dniowieczu", . Srebra . Nabytki muzealne z lat 1992 1997", .Lapidarium zamkowe". Wystawa czasowa:
.Krzemień pasiasty - kamień
optymizmu ", .Pięć barw
smoka" - ze zbiorów Pań
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynne - wystawa czasowa .Rzecz ludzka" wystawa poświęcona sylwetce i twórczości Bolesława Tabarskiego .
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej , ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od 8
do 17.
•
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne , ul. Krywki 1. te l. 27 4-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.

KOMUNIKACJ"-=
A~-~
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 Sandom ierska 801-31-18;
ciężarowe : - Mielczarskiego 345-41-22 .
RADIO-TAXI " ALFA "
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojud gratis).
bezpłatna infołinia

0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI .. METRO " -teł.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI " WICHROWY" - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE",
ul. Manifestu Lipcowego , teł.
331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI . NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO- TAXI .OMEGA

ORIENT" , korporacja .Łyso
góry" , te l. 36-00000, 36 11111,96-26, numer bezpłatny 0800-36-00-36 .
TELE-TAXI .. WALIGÓRY " -teł.
368-74-00 (dojazd gratis) .
TAXI .. HERBY" -teł. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO- TAXI ,. EXPRESS " tel. 366-11-11. 3-600-600.
Dojazd gratis. z nami najtanlej.
RADIO TAXI " EUROPA " (dojazd gratis, karta stałego
klienta). tel. 3-611-611 .
TAXI ,.BARWINEK" - teł. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI ,. DORION" - teł.
36-999-99, 34-555-44, 96-23 .
l

USWGI POGRZEBOWE
AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
,. USTRONIE " - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki
- wystawianie kart zgonu przez
lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 361-29-18 , 36139-12 .
(nj 136)
041/34-43-944 - HADES Kiwiorski. całodobowe
pogotowie pogrzebowe. karty
zgonu, chłodnia .
(nc 204)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE:
POGRZEBOWE
,.ZWOLSKI"

•

e

Bezpłatna chłodnia

Karty zgonu
• Pomniki
Kielce , Radiowa 14
344-37-78 , 343-17-52 .
(nc 183
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH · usługi pogrzebowe całodobowe . tel.
366-31-77' 344-67-88 .
(ni 53)

TBEFONY ALARMOWE

•

Pogotowie
Ratunkowe 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986. 368-7515 (przez całą dobę) i 36875-33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 · 22
- 367-60·13 .
Pornoc drogowa - 366-0065, 981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa- 361-7976. 30-11-609 .
Pogotowie energetyczne
Kielce - miasto i teren · 991.
Pogotowie gazowe - 992 .
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne PGM - czynne w godz. 15
- 23 codziennie i w godz. 7 23 w dn i wolne od pracy - teł.
361-18-33 .
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932 .

Pizzeria " Stud io" - teł. 368-.
86-01. Czynna w godz. : pn .cz . 10-22. piął. 10-23. sob .
12-23, niedz . 12-22. Dostawa
na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych gratis, ceny pizzy - od 7 do 19
zf.
Piueria "Magia", tel: 362-2511 . Czynna w godz. 11-21. niedziela 15-21 .
Zamów pluę ! Dowóz gratis!

LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 36806-58 .

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-03
www.inlomax.com .pl
Świętokrzyski

Portal Internetowy
KARTING,
WYPOŻYCZALNIA GOKARTÓW,
- Miedziana Góra (tor "Kielce")
- Kielce ul. Prosta (Ośrodek
Sportu)
Czynne codziennie
w godzinach 11 .00-21 .00
teł. 0605-336-033

TELEFONY ZAUFANIA
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pornocy Ofiarom Przestępstw - Komenda Miejska
Policji w Kielcach - Punkt Konsultacyjny Pornocy Oliarom
Przestępstw , Kielce , ul Mickie·
wicza 9; poniedziałek-piątek w
godz. 14-18. tel. 0-41/349·
33-44 .
Świętokrzyski Klub ,. Amazonka " - 366-34-54 , od poniedziałku do czwartku w godz.
10-14. psycholog , pedagog
- telefon zaufania 366·17 -4 1
w poniedziałki i czwartki w
godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi
z problemem alkoholowym od poniedz ia łku do piątku w
godz. 18 - 20, tel. 345-7346. w sprawach rodzinnych
- 368-18-67 . czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8 - 17. pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących
male dzieci 368-16-59 . po·
niedziałek , g. 15.30-18 .
Świętokrzyskie
Centrum
Prolilaktyki i Edukacji - 041 l
331 - 53 - 13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna .
terapia rodzin i małżeństw .
psychoterapia indywidualna i
grupowa , pomoc dotycząca
uzależnień, interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapo biegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach . ul.
Karczówkawska 5A- 346-16·
27 ; poniedziałek - p i ątek ·
godz . 12·16.
Centrum Interwencji Kryzy·
sowej - tel. 041/366·48·47 .
ul. Urzędnicza 7b . Terapia
ofiar przemocy, konflikty wewnątrzrodzinne i kryzysy mał
żeńskie , problemy z osobą
uzależnioną w rodzinie . Kon·
sultacje indywidualne i grupy
wsparcia . Zapewniamy anonimowość . Zapraszamy od
poniedziałku do niedZieli w
godz. 13 - 20.

RADIO
Częstotliwości

stacji
w regionie :
PROGRAM l - 102.7; TAK
- 106.5; 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, 111-96 ,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, REKOR0-106 .2.
słyszalnych

PODRÓŻE
BILETY lotnicze - rezerwacja.
sprzedaż ... Sigma", Sienkiewicza
56 . 344-30-33 . 344-30-35 .
(ng 242)
OMNIA - Komunikacja m i ędzy
narodowa. Sienkiewicza 61 ,
345-77-43 , 345-77-46.
(ng 249)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników- sterowników
Kasowanie błędów.
Airbag, ABS .
Kielce, Pakosz 53.
041/361-18-56.

AUTO-MOTO
0001 S .C . AUTA powypadkowe kupię
-041/344-72-96.
gb2618
0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczone- kupię . 0606-257-181 .
gb2619
0411343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nl320

OKNA PCV - producent PROMOCY J.
NE

CENY

. Okno ·.

Łodzka

nt260

OPONY. felgi, naprawa, renowacja
felg . Warszawska 170, 041/332-22-12.
nj138

AG ENCJA INTER LOCUM . Kielce,
041/344-53-62.
nt270

OKNA . drzw1 . pa rapety AdaptacJa
wnętrz

AUTOMATYCZN E pralki, lodówkiwa. 041/331-53-20, 0607-979-098.

308 .

041 / 346- 19-17

ng246

NIERUCHOMOŚCI

RÓŻNE

. Drokp last ·. K 1e lce . Nowa 5

CZYSZCZENIA dywanów, tapicerek,
ticali, 041/331-45-56.

041 /361-88-52
nd30

WYPOŻYCZALNIA samochodów 1&1.

PARAPETY - najładniejsze wzory. Produ-

041/369-93-38,0607-319-072, 041/368-47-77.

CYKLINOWANIE
0692-980-816.

ELEGANCKIE przyjęc1a weselne!
0411345-04-21 .
gb2407

CZYSZCZENIA dywanów.
041/366-78-86.

cent . VINYL PLUS". 041/362-05-00.
041/344-85-25 MOTOART: Sllmkowo-podwoZiowe. (zachodmoeuropejskle), wym1ana
amortyzatorów - grat1s.
nd302

nn130
WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

KREDYTY. 041/346-18-24.
gb2805
POLYCZKA- 041/34-07-103.
gb2441

na . LENTEX", hurt- detal- raty. Kielce, Chę
041/345-16-29. HURTOWNIA· autoczę
ŚCI zachodme . BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów Tlum1k1 Blacharka. Ośwle
lleme. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt292

cińska

14, 041/362-12-97 .

nd291

BUDOWNICTWO

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

KSM sprzedam 38 mkw ..

antywłamaniowe

drzwi

AUTO- SZYBY. Kielce. 361-57-17.
ng243

własnościowe .

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

ng245

gb2831
SPRZEDAM pilnie M-3. Tel. 0602-571-927.
nt264

gb2617

--------------------~~

OOCIEPLANIE z materiałami. 041/361
346-32-00.

DOMOFONY. 041/362-31-82.

SPRZEDAŻ

041/343-00-83.

e GERDA e
. Firmus"
Kielce, Paska 6 .
362-91-00.

nl32

POLYCZKI dla każdego . 041/340-72-31 .
gb2438

LOKALE

0% REKLAMACJI

CZYSZCZENIE automatem
041/362-19-07.

NIEMIECKIE KOM BAJNY zbożowe, traklory. 0121387-15-66, 0603-79-12-65.
gb2717

GLAZU RA - malowanie. 0601

GLAZURA, hydraulika ,
041/346-44-49.

ogłoszenia

drobne

Jeśli

zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne
w dowolnym wydaniu " Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową gratisową emisję w wybranym
przez siebie dniu.

w

ZA

dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych

.

AUTOALARMY. 041/361-90-60.

b2469

AUTOALARMY. 041/34-434-7g.
nt296

041134-305-04 .
gb2208

INTER CARS SA Dystrybucja części do
sarnochodów zachodnich. Kielce, Słowackie
go 6, 041 /361-61-06,344-23-73.
nd285

- WCZASY

lliJIIW lł!WIUJA(IIf

3

on1t0

~ LECZNICZE pilpzlr,Mitlitl.

nd308

tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k .Kielc,
346-52-05.
ng244

HYDRAULICZNE- 041/361-54-12

posioclajqco CINPł .........."... .mpraszomy

PO

HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Dornaszawice 174F
0411342-84-32.

KLEJ do styropianu - tanio. 0411346-54-13.
gb2834
KOSTKA brukowa. bloczki, ogrodzenia betonowe. Niestachów 69, 041/302-13-14.
gb2821
MARMUR - parapety, schody (produkcja • montaż) . Okna , Okrze1 65 , 041 /
343-14-77,307-35-06.
nt278

c•

ne

P--.c..m- R......, "PAIIOUU"
71-107 .JIIroeławlec, ul. 8łlltycb 11
W(O"T-1} 344-'73- 4 3

. ..,..

• ......... wa•a:aww

041/332-40-08- FRANKFURT- Mannheim.
gb2091
048/37-80-307, 601-280-977. FRANKFURT,
Mannheim, lipsko - .Wojtek".
WN74

Szkół

Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach,
ul. Langiewicza 18

oglas~ll

ws96

GINEKOLOG • leczenie, zabiegi. Łódź
0602/335-083
kb1233

FRANKFURT- Mannheim. 041/344-08-59,
0502-79-25-82. Robert.
gb2408

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.
06071887-732.

094/316-64-31 , 501-393-132.

POKOJE

nad

morzem,

następujących

prac:

gb2750

WIDEOFILMOWANIE
APP-5TUDIO
- wideofilmowanie,
- fotografowame,

USl.UGI

Zarząd Gminy w Jedłińsku
ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 30.000 EURO na
w centrum =ie/eńca Ry nku w Jedlirisku ".

., Renowację

1298/km

pomnika usy tuowanego

CYFROWO .
041/361-65-13
041/315-25-19.

MALOWANIE- 041/362-53-70.

MALOWANIE- tapetowanie- panele ·
zura. 041/362-18-64.

MYCIE ciśnieniowe elewacji , siding"
skowca. 609-70-99-37.

PANELE- 041/362-53-70.

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

gb2827

-montaż

O feny na lczy składać w zamkmęrych kopcnacb zgodn1e z Ustawą o zamówlentach publicznych
w sekretanncle szkoty w 1enn1me do dma 16 hpca 2002 do godz. . Otwarcie ofen nastąpi 16 bpca
o godz. 9. Szczegółowych infonnacj 1 co do zakresu prac 1 wysokości wadium udz1ela k1crownik
adm.-gospodarczy,lcl.361- 0-66.
S04 'J<ITI

HYDRAULICZNE .
0502-542-071 .

Mielno ,

pnetarg ni~ogr11nic:ony

na wykonanie w okresie \\akacji
./ prace dekarskie
,/ wymiana posadzek
,/ wymiana okien

HYDRAULICZNE - 041/33
606-959-841 .

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia. Belgia •
wtorki , piątki. 081/825-62-45,0603/95-12-39.

ws116

Dyrekcja Zespołu

prywatne.

TURYSTYKA

aooZJCOW Z DZiltMI na ld6re pable"'"
ZASłUJt PULlGNACYJNT OłtiZ oooloy

BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt312

AUTOKLIMATYZACJE - napełnianie .

AUTOSZY.BY. .Autofenix" Kielce. Wrzosowa 25, 361-61-71 . Radom , Warszawska 115,

MEDYCYNA

BALUSTRADY. ogrodzenia . kraty rozsuwane, 041/25-44-559.
gb2643

zle cających ogłoszenia

041/361-20-40. TELEWIZY.JNE -Walczak.
gb2463

B

PRZEPROWADZKI- tanio. 041/366·
0603-34-36-01

I'RZlDSięiORSIW~-'IE

bJCq::a-zem
KI ELC E, ul. S krzetlewska 55

teJ. 345-59-71, 346-03-41

Termin realwcji-30.Vlll.2002 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na pod tawie
art. J9 ust. l spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 i 7 - ustawy
o zamówieniach publicznych oraz dodatkowe warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, równoważnych
i częściowych.
Kryteria wyboru oferty: cena oferty l 00 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 12,20 zl (w tym
podatek VA1) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój 19,
teł. 321-30-87, w godz. 8-15 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktu z oferentami- Wojciech Walczak, teł. 321-30-87.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, ul Warecka 19,
po k. 19, w terminie do 15. Vll.2002 r., do godz. 9.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Jedliń k, ul.
Warecka 19,dnia 15.V11.2002 r.ogodz.9.30.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
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krajowych.

+
+
+
+

TOWAROWY
TRANSPORT BETONU • POMPA
CEMENT LUZEM
"'
BLOCZKI BETONOWE
~LABOAATOAI UM BETONU

"HALBUD" Kielce
-przedstawiciel Centralnego O 'rodka Szkolenia Maszynistów- Operatorów Maszyn
w Mińsku Mazowieckim
oferuje szkolenia dla operatorów koparek, pycharek., ładowarek, koparko-ładowarek,
walców, itp. oraz pomocniczych urządzeń budowlanych i drogowych.
Spotkanie organizacyjne kun u odbędzie s i~ w Dąbrowie k. Ki Ie (za salonem ,.Solo")
wdniu6.VIJ.2002 r. o godz. lO.
Kurs kończy i~ państwowym egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem uprawnień
zawodowych zgodnie z najnow zym Rozporządzeniem Ministra Go podarki
(Dz. U. nrll8n00l,poz.l263).
~
Informacji udziela HALBUD, tel l fax (04 l) 332-22- 2lub te l. kom. 0602 612-190. ~

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

SŁOWO

"DELTA"
w

Skarży

ogłasza

ku-Kamiennej

nabór na rok
2002.2003

LUDU 2 LIPCA 2002 NA

ii=PROWA,DZKI kompleksowe - . CE, woz1my wszystko, tel/fax -

Te l e wi z ja

CKB.ZGODA"
041/361-27-06
TECHNIKA
- budownictwo
ogólne
- urządzenia
sanitarne

ITIVIPD

-drzewne -leśne
(specjalność

technik leśn ik)
ZASADNICZA
SZKotA ZAWODOWA
(2-letnia)
-zawody budowlane.
nt316
CKB.ZGODA"
041/361-27-06
POLICEALNE
- projektowanie
architektoniczne
- budownictwo
ogólne
-geodeia
- drogi - mosty
- ochrona środowiska
- administracja
- BHP
LiCEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po: ZSZ (2,5-letnie)
SP (3-letnie):
nt318
COMPUTEX wakacyjne kursy komputerowe. 041 /344-32-02.
-żaluzje

- rolety - producent.

nt288
INFORMATYCZNE Studium .EDUKATOR".
041 /368-07-66.

7

NAUKA

nt290
MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.
nt272

041/344-54-08
EDUKACJA
' Kielce
Gagarina5
OGŁASZA NABÓR
do szkół:
ZAOCZNYCH
WI ECZOROWYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po szkole :
-podstawowej
-zasadniczej
-gimnazjum
e TECHNIKUM:
-ekonomiczne
-handlowe
-żywienia zbiorowego
-budowlane.
nt230
041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
PodklasZ1oma 117
POLICEA.LNE:
- Farmaqa,
- Turystyka ,
- Adm1rustracja.
- Telekomumkacja,
- Bankowość,
- Rachunkowość - Finanse
TECHNIKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- l:ywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja
LICEUM:
-Ekonomiczne.
-Handlowe,
- Ogólnokształcące
(2-. 2,5-letnie).

PODYPLOMOWE Studia RachunkowoŚCI, Wydz1ał Ekonom 1czno - Rolmczy
SGGW. Tel. 022/843-90-41(61 ). wewn
112-15,048/331-09-01 .
kb1137

KSEROKOPIARiU
MITEXSERVICE- 041/366-26-27 .
gb2746

~

6.45 Podróże małe i duże - film dok.
7.15 Tełezakupy 7.30 Górnicze miasteczko (2) - serial kanad. 8.00 Wiadomości 8.15 Dźwiękogra 8.45 Trzy szalone zera (7/13) - serial przygod. poLniem. 9.15 Rower Błażeja 9.50 Animowane bajki świata 10.05 Frasier (7)
- serial kom. USA 10.25 A teraz Susan
(6) - serial kom. USA 10.50 Bezpieczna Jedynka 11.15 Rok w ogrodzie 11.40
Telezakupy 12.00 Wiadomości 12.10
Agrobiznes 12.20 Kontrasty 12.30
Nowe przygody Flippera (6) - serial
przygod. USA 13.15 Rewolwer i melonik (7) - serial sens. bryt.14.05 Klan
(510,511) - telenowela pol.
15.00 Wiadomości
15.10 Bez etatu - magazyn
15.35 Plebania (l 00, l Ol) - serial
obycz. pol.
16.30 Moda na sukces (1664) - telenowela USA
17.00 Teleexpress
17.20 Sportowy Express
17.25 Gość Jedynki
17.40 Lokatorzy - serial kom. pol.
18.10 Forum - program publ.
19.00 Książki na łato - magazyn
19.05 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Vabank - komedia sens. pol.,
1981 (105 min)
Po sześciu latach spędzonych w wię
zieniu doświadczony kasiarz Henryk Kwinto wychodzi na wolność.
Obmyśla wy rafinowaną zemstę na
Kramerze, dawnym wspólniku.

22.00 Mój ślad w telewizji - cykl dok.
22.10 Na tropach zbrodni (2)- serial dok.
23.05 Monitor Wiadomości
23.20 Plus minus - magazyn
23.55 Kino w dalekiej podróży : Kochanek ostatniej cesarzowej dramat hong., 1994 (95 min)

1--

2

f-i--i

1----

750 Studio urody 8.00 Program lokalny
8.30 Zlotopolscy (powt.) 9.00 50 łat TVP
950 Podróże kulinarne Roberta Maklowicza (powt.) 10.20Wiełkaodmiana (24/
26)- serial obycz. austral. 11.25 Abecadło
dźwięków: Odgłosy miasta 11.30 Znaki
czasu 12.00 Tajemnice królestWa oceanu (2/10) -serial dok. 12.30 Wielkie romanse dwudziestego wieku (8/26) - serial dok. 13.00 Panorama 13.10 Co nam
w duszy gra 14.00 Sławny JeU Jackson
(18/39) - serial dla młodzieży amer.-kanad.14.25 30 ton! Usta, lista 1455 Providence (32) - serial obycz. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Zgadula - teleturniej
16.55 Złotopolscy (306,307) - telenowela pol. (powt.)
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Szpital na peryferiach (4/20)
- serial obycz. czes.
20.00 M jak miłość (41) - serial o bycz.
pol. (powt.)
20.50 Wakacyjny Festiwal Gwiazd
Międzyzdroje - Love
22.00 Panorama 22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Wieczór filmowy - Kocham
kino : Trainspotting - dramat
obycz. bryt., 1995 (90 min)
Główną postacią

wrażliwy

jest inteligentny,

i rozdarty między dobrem a

złem,

Piękna Yu-Lan dostaje się na dwór
cesarza Hsien-Fenga, aby zostać jedną z jego konkubin.
'

Mark Renton, który wielokrotnie próbuje zerwać z nałogiem i odmienić swój los. Ciągle jednak brak
mu silnej woli i w rezultacie wybiera
narkotykowy trans. Mark dzieli obskurne mieszkanie z Allison. matkil
kilkumiesięcznej dziewczynki, zagubionym Spudem i Sick Boyem, któremu wydaje się, że całkowicie panuje
nad narkotykowym na logiem.

1.35 Sprawy rodzinne (4/22) -serial
obycz. USA
2.20 Zakończenie programu

0.15 Wieczór artystyczny: Szalom na
Szerokiej
1.15 Zakończenie programu

o[p@[l,?B&'U'

Film jest zabawną opowieścią o sprzedawcy używanych samochodów, którystara się sprostać trudnemu zadaniu, jakie postawi/ przed mm szef.

21.30 Lo owanie Lotto
22.50 Nagi patrol (l) -serial kom .
- USA
23.20 Informacje, Sport
23.45 Prognoza pogody
23.55 Przyjaciele (100)- serial kom .
USA
0.25 Płay boy - magazyn erotyczny
1.25 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

ROLETY ANTYWLAM.

tv4

nt276
ROLET- 041/362-03-67,691-860-680 Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 zVmkw.

241
WMK, Leszczyńska 1, 0411368-00-32.
nt286

SUKNIE ŚLUBNE
WYPOŻVCZALN IA - Kielce, Sandomierska 76, 34-422-23 .

ng248
nt302

DAMPRACĘ

1'361-83-00- INFORMATYKA, Biuro- POhcealne, zaoczne.
DIAGNOSTĘ zatrudnię

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiełłońska 90

041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie}:

do

obsługi

staqi

kontroli pojazdów. 041/366-12-00.
gb2837
FIRMA zatrudni do przepisywania
szkolnych. 0504/55-22-01

wypra-

cowań

kb1291
KlEROWCĘ

kat. C, świadectwo kwalifikacyjne, do lat 30. 041/361-69-03 wieczorem.
gb2841
NAJLEPSZV dystrybutor California Fitness Pols a proponuje współpracę - Ie arzom, pielęgniarkom, terapeutom oraz zainteresowanym wysokimi zarobkam i.
0611857-81-73,0604/209-687, www.natura lnewitaminy.pl
kb1118
OGóLNOPOLSKA akademia językowa
AKJN - WIEDZA zatrudni nauczycieli - j .niemieckiego, angielskiego z Kielc i woj. święto
krzyskiego. Zapewniamy atra cyjne wynagrodzenie, wszystkie świadczenia . Zwracamy
koszty dojazdu. 0411331-76-34, 604-47-61-11 .

• Budowlane,

• Drzewne.

• U~eń Sanitarnych,
• Samochodowe,
• Elektryczne,
• l:ywienja Zbiorowego,

gb2833

e

Fryzjerskie.
ZASADNICZA
SZKotA ZAWODOWA
(2-letnia).

ZATRUDNIĘ w

Radomiu wykwalifikowany

angistów, wysokie zarobki. 048/610-30-45,
0604160-87-82.

e Róble zawody.

~

6.00 Pio enka na życzenie 7.00 Robocop 7.25 Piesek Poochini 7.50
Wysoka fala (68)- serial przygod. USA
(powt.) 8.40 Jezioro marzeń (38) serial obycz. USA (powt.) 9.35 wiat
według Kiep kich (72) - serial kom .
pol. (powt.) 10.10 Rodzina 1.astępcza
(53) - serial kom. pol. (powt.) 10.40
Różowe łata iedemdziesiąte (4) - serial kom. USA (powt.) 11.10 Idol program rozrywkowy 12.05 Adam i
Ewa (1.) - serial obycz. pol. (powt.)
12.50 Zycie jak poker (62) - telenowela pol. 13.20 Z głową w chmurach
(98) - telenoweła braz. 14.15 Zenvane więzi - talk-show
15.15 Robocop -serial anim.
15.45 I n formacje
16.05 Serca na rozdrożu (59) - telenowela argent.
16.55 Strażnik Teksasu (141)- serial sens. USA
17.50 Różowa Pantera - serial anim .
17.55 Adam i Ewa (2) -serial obycz.
pol.
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 X<!na, wojownicza księżniczka
(70) - serial przygod . USA
20.00 Graczykawie -czyli Bul a i s pól a
(75) - serial kom . pol.
20.30 Samo życie (71) - serial o bycz.
pol.
21.00 Cadillac Man - dramat sens .
USA, 1990 (93 min)

ALUTECHNIKĄ Paderewskiego 3, 343-07-04.

BUDOWLANKA
Kielce.
Jagiellońska 90
041/346-16-00.
LICEUM
• Ogólnokształcące
ZSZ (2,5-letnie), SzP (3-letnie)
e Handlowe
(2,5-letnie)
e Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POUCEALNE:
• Fryzjerskie,
e Kosmetyka.
nt280

Jtt.li2·1!łtrl"

nt282
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5.35 Kropka nad i 5.50 Tajemnice pocałunku (powt.) 6.35 Teleskłep 7.05
Brzydula (110/169) - telenowela kolumb. (powt.) 7.50 Huckełberry Finn
8.15 Przyjaciel Bob - serial anim. 8.40
Podróż do serca świata - serial anim.
9.05 Przygody Animków - serial anim.
9.30 (na żywo) Łamigłówka- teleturniej l 0.30 Teleskłep - magazyn reklamowy 11.30 (na żywo) Tele Gra •
teleturniej 12.30 Galaktyka - teleturniej 13.00 Przyjaciel Bob- serial anim.
(powt.) 13.25 Podróż do serca świata
serial anim. (powt.) 13.50 Co za tydzień- mag. 14.05 Wybaczmi-talk
show
15.15 Milionerzy- teleturniej (powt.)
16.00 Brzyduła (111/169) - telenowe!a kolumb.
16.55 Bomba w górę
17.10 Tajemnice pocałunku (28/99)
- telenowela meks.
18.00 Rozmowy w toku - talk-show
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i - program pubł.
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Lina - film sens. USA, 1984
(140 min)
West Bl.ock jest policjantem z wydziału
zabójstw w owym Orleanie. Męż·
czyzna prowadzi śledztwo w sprawie
serii brutalnych morderstw, dokonywanych na kobietach. Wszystkieofiary lqczyly nietypowe upodobania seksualne. Morderca zakuwa niewinne
owby w luzjdonki, maltretuje je i
gwałci. Pewnego dma West otrzymuje tajemniczy list od przestępcy, klóry
- jak się szybko okazuje - zaczyna
prowadzić z policjantem skomplikowaną psychologicz"'' grę.

22.20 a ratunek - serial dok.
22.50 TVN Fakty
23.05 Potępieniec (5/13) - serial sens.
USA
0.05 Mortal Kombat (5/22) - serial
sens. USA
1.00 Tenbit.pl - magazyn
2.00 Nic traconego - programy powtórkowe

7.10 Dragon BaliZ -serial ani m. 8.00
Labirynt nami ętności (39/80) - telenowela meks. 8.50 Nigdy cię nie zapomnę (37/94) - telenowela meks .
9.40 Mełrose Place (129) - serial
obycz. USA (powt.) 10.30 (na żywo)
Łamislówka - teleturniej 11.25 Big
Brother I (powt.) 12.05 Porywy serca (6/90) - telenowela meks . 12.55
Telesklep
15.05 Maska - serial anim.
15.30 Dragon Bali Z - serial anim .
(powt.)
16.15 Pełna chata (40/192) - serial
kom. USA
Danny i jego bliscy robią w domu
wiosenne porządki. Podczas sprzą
tania foey niechcący wyrzuca
do śmieci Pana Misia, czego Stephanie nie może mu wybaczyć.

16.45 Szkoła złamanych serc (3/80)
- serial kom.
17.15 Klaun (25/27) - serial sens.
niem. (powt.)
18.10 Doktor Engel, weterynan- na
mierć i życie (5!12) - serial
obycz. niem.
·
19.05 Melrose Place (130) - serial
obycz. USA
20.00 Dziesiąty człowiek- film obycz.
bryt.-amer., 1988 (115 min)
fest 11 wojna światowa. Parysk1 prawnik Jean-Louis Chavel ma zginąć w
obozie hitlerowskim. By ocalić ży
cie, oferuje cały swój majątek luzż
demu, kto zgodzi się ponieść śmierć
zamiast niego.

21.55 Klaun (26/27) - serial sens.
niem .
22.50 Big Brother I
23.35 Zabójstwa na zlecenie - film
sens. USA, 1967 (105 min)
Statki należące do Valavana, bogatego przemysłowca ze Szwajcarii, zostają zatopione. a mieJsce
zdarzenia udaje się grupa detektywów, by przeprowadzić dochodzenie.

1.20 Taniec z szatanem - film sens.
USA, 1998 (90 min)
2.50 Zakończenie programu

6.00 Strefa P 6.30 Super VIP - magazyn 7.00 Muzyczne listy 7.50 Arthur -serial ani m. (powt .) 8.15 Wspaniała podróż Niłsa Holgersona - serial anim. (powt.) 8.35 Beetleborgs
- serial anim . (powt.) 9.00 Fiorełla
(53) -.serial obycz. peruw. (powt. )
9.55 Zyciowa zansa - tel etu rni ej
10.50 Cień aniola (16)- serial sens.
USA (powt.) 11.40 Tato, co TY na to
(7) - serial kom. USA 12.05 K a skader (10) - serial przygod . USA
13.00 Strefa P - program muzyczny
13.50 Artbur 14.15 Kapitan Star
14.35 Beetleborgs
15.00 Fiorełla (54) - serial o bycz.
peruw.
16.00 Bieg po szmal (19)- serial kom .
USA
17.30 HOT CHAT - program publ.
17.45 J;>ziennik i Prognoza pogody
18.00 Zyciowa szansa - teleturniej
19.00 Najemnicy (9) - serial sens.
USA (powt .)
20.00 cieczka z Marsa - film s.f.
USA, 1999 (86 min)
Druga palowa XXI wieku . P1ątka
astronautów udoje się na Marsa , bv
przygotować czerwoną planetę do
zasiedlenia. iestety, podczas podróży awarit ulega główny komputer.

21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i Prognoza pogody
22.15 Baza Pensacoła (l)- serial
sens. USA
23.15 We oły babiniec (22) - serial
kom. USA
23.45 Tajemnica guwernantki - horror USA, 1992 (92 min)
jenny od najmlod.szych lat marzyła o
zawodzie nauczycielki. Pewnego dnia
dziewczyna zgadza się na domowe
nauczanie dwójki rodzeństwa ,
mieszluzjącego w stojącym na ubo- _,
czu domu .

1.35
2.05
2.55
3.30
4.00

X Laski - program erotyczny
Muzyczne listy
Muzyczny VIP
KI OmaniaK
Zakończenie programu

ws117
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"Słowo

Karnawał

dopingu

- Zwycię zca 55 . Wyści
gu Pokoju Piotr Przydział
stosował doping. Próbka B podobnie jak zbadana wcześniej próbka A - wykazała
niedozwolony poziom erytropoetyny w moczu kolarza
- poinformował w poniedziałek Folski Związek Kolarski.

ĆWierćfinaliści

w Wimbledonie
Rosjanka Jelena Lichowcewa została w poniedziałek
pierwszą ćwierćfinalistką tenisowego turnieju wielkoszlemowego na trawiastych kortach w Wirobledonie (z pulą
nagród 12,97 mln dol.) . W turnieju męskim jako pierwszy
awans do "ósemki" wywalczył
holenderski tenisista Sjeng
Schalken.

Mundial
w liczbach

Japończycy udawal i "Canarinhos"

SPRINTEiłll
Przydział na

Ludu" na mundialu!

Niespełna dwa tysiące kibiców
brazylijskich opanowało w niedzielę

wieczorem centrum Jokohamy.

Dwie godziny po ostatnim
gwizdku włoskiego arbitra Pierluigi Coliny na ulicach Jokohamy
rozpoczęło się brazylijskie szaleń
stwo. Niespełna dwa tysiące kibiców z Ameryki Fałudniowej opanowało centrum miasta. W rytm
samby poszli także zakochani w
brazylijskiej piłce Japończycy. W
ten sposób rozpoczął się pierwszy
w historii Japonii karnawał .
Ubrani w żółto-zielone stroje Brazylijczycy najpierw rozpoczęli tańce nieopodal Yokohama
World Cup Stadium. Do maszerujących kibiców "Canarinhos" co

w Jokohamie

chwila przyłączały się niewielkie
grupki japońskich fanów futbolu .
Gdy okazało się, że tereny okalające stadion są zdecydowanie za
małe do świętowania tytułu mistrza
świata , tancerze przenieśli się szybko w stronę centrum Jokohamy.
Kilkanaście minut przed pół
nocą centrum miasta zamieniło się
w jeden wielki, tańczący plac. Japończycy tak na dobrą sprawę są
miernymi tancerzami. O sambie
niewielu z nich ma pojęcie. Ale widząc żółto-zielone czoło peletonu
mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni natychmiast zaczęli naślado
wać regularne ruchy bioder i nóg
w wykonaniu pięknych Brazylijek. Wystarczył niespełna kwadrans, by kilkusetosobowy pochód
zamienił się w prawdziwą "rzekę

Kolarska fuzja
- Belgijskie grupy kolarskie Lotto i Domo połączą się
l stycznia 2003 roku i stworzą jedną formację LottoDamo - poinformowali w poniedziałek szefowie tych ekip.
W Domo ściga się od dwóch
sezonów Piotr Wadecki.

Polacy w Ad mirze
Polscy pilkprze Tomasz
Iwan i Marek Swierczewski
w sezonie 2002/ 2003 będą
występowali wAdmirze Wacker Moedling.
Galiński -16
Marek Galiński (CCC
Polsat) zajął 16. miejsce
w trzecich tego~ocznych zawodach Pucharu Swiata w kolarshvie górskim w konkurencji
cross country, rozegranych
w kanadyjskiej miejscowości
Mont Sainte Ann e.
(PAP)

ludzi".

C'loć koreańsko- japoński mundial
dopiero co się skończył,
już rozpoczęły się pierwsze
podsumowania.

Bębny, piszczałki , trąbki ,

śpiewy,

rytmiczne okrzyki "Brasil,
Brasil", wreszcie długonogie Brazylijki " porywały" wszystkich gapiów. Nie było mowy o tym, by
ktoś nie spróbował swoich sił , by
choć na chwilę nie dołączył do rozbawionej grupy.
Policja widząc co się dzieje
natychmiast zablokowała drogi
dojazdowe, nie wpuszczając ani
jednego auta na teren, gdzie trwał
japoński i brazylijski karnawał. O
ile jednak stróże porządku brali
udział w tym swoistym karnawale
w służbowych strojach, to miejscowi kibice nie wiedzieć skąd natychmiast ubrali się w narodowe
stroje Brazylii .
- Od dziecka kibicowałem
Brazylii. Nie byłem w tym kraju, ale
marzyłem , aby zobaczyć kiedyś w akcji
najlepszych piłkarzy
świata . Piłka w wykonaniu "Canarinhos"
jest wprost bajeczna.
To jest futbol marzeń ,
futbol , którego nikt w
świecie nie jest w stanie skopiować. Cieszę
się ogromnie, że znów
tytuł najlepszej druży
ny przypadł właśnie
Brazylijczykom. ARonalda? Widziałeś , co
zrobił z Niemcami?
To jest piłkarz ponadczasowy, perfekcyjny
technicznie, doskonały taktycznie, mający
doskonały instynkt
strzelecKi - mówił jeden z rozpromienionych Japończyków,
biorący udział w ulicznej sambie w Jokohamie, do której, z każ

e Niedzielna, finałowa
tyczka pomiędzy HralZVI:ta
cami była rekordowa
względami . Po raz pi
na świecie finał oglądało
średnio 1,7 miliarda ludzi na
łym świecie.

e Średnia ·l iczba kib i
na jeden mecz mundialu wyn i
w Japonii 45 .061 zaś w
39.580. W sumie daje to
42.320, ludzi na jedno spot
Koreańsko - japońskie mist
stwa oglądało bezpośrednio 2
mln ludzi. Rekordowa liczba
ców obejrzała zmagania
szych piłkarzy na ekranach
zyjnych. Choć liczby podawane
w przybliżeni,u , to mówi się , że
Mistrzostwa Swiata śledziło za
średnictwem przekazów
zyjnych w sumie ... 40 miliardów
dzi.

e

ajwięcej kibiców
nicznycłi przyjechało do

i Japonii z ... Chin.
liczby mówią o 49 Lv:.•a~-•~~.-u
ftJtbolu . W klasyfikacji hr,•Phlnmu
rodzimych kibiców na
pozycjach plasują się ;
4,5 tys, Anglia 4,2 tys . Zródła
oficjalne mówią , że do Korei
było l ,7 tys. Polaków z całego
ta. Najmniej było fanów z
runu 123 i Senegalu .. . 42.

dą minutą dołączało

Bohaterowi mundialu Brazylijczykowi Ronaldo do twarzy jest nawet w samurajskiej peruce

coraz więcej jego rodaków udających kibiców "Canarinhos".
MACIEJ CENDER
Jokohama
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GRUPAE
Niemcy
3

7

'"1·1

Senegal

3

5

5-4

Irlandia

3

5

5-2

Urugwaj

3

2

4-5

Kamerun

3

4

2-3

Francja

3

0-3

Arabia S.

3

o

0-12

GRUPAF
Szwecja 3

5

4-3

3

5

2-1

GRUPAB
Hiszpania 3

Para_gwaj- R~

Paragwaj 3

4

6-6

3

4

5-5

Hiszpania - Słowenia
Hiszpania - Paragw .
RPA - Słowen ia
RPA-Hl
Słowenia - Paragwaj

2:2
3:1
3:1
1:0

2-2

:1000

2-7

igeńa

Anglia - Szwec@
Argentyna - Nigeńa
,.Szweqa- IQena
Argentyna - Anglia
Szweqa - Algen!yna
N igeńa - Anglia

1:1
1:0

2:1
0:1
1:1
0:0

1-3

3

:e:
Brazylia

3

9

11-3

Turcja

3

4

5-3

Kostaryka 3

4

5-6

Chiny

o

0-9

3

14

3

3

7

4-2

3

•

4-3
2-3

3

3

2-4

Japonia

3

7

5-2

Belgia

3

5

6-5

ROSiil

3

3

4-4

Tunezja

3

EkwadOf

Korea Płd - Poł
USA - Portugalia
Kare Pld. -USA
Portugalia - Polska
Porwgalia - Korea
Połska- USA
Polska

3

GRUPAH

1=~·~ 1

3-7

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

Japonia - Belgia
Rosja - Tunezja
Japonia - Rosja
Tunezja - Belg• a
Tunąja - Japonia
Belg1a - Rosja

1-5
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nowego
Ostrowcu
Wstarym składzie
trenowali wczoraj piłkarze
pierwszoligowego KSZO
Ostrowiec.
a boisko na Rawszczyźnie
nikt spoza datychezazawodników KSZO . Być
w tym tygodniu pojawią się
mający pierwszoligoadczenie Zdzisław Leszki i Sławomir Rutka oraz
Stawiarski z trzecioligoweZKS Kozienice. Jak powienam menażer drużyny, Józef
zarząd klubu chce za30czerwz klubem.

dziej a
PZPN
Małopolski Związek Pilłci
Nożnej nie przyznał
walkowera pilłcarzom

Pogoni Staszów.
Wczoraj po raz kolejny rozo sprawę protestu stadziałaczy, którzy domawalkowera w meczu z Pojsk, gdyż w drużynie
nieuprawniony zawodz Leżajska karę regułaza trzecią żółtą kartkę
Barnaka zapłacił trzy
terminie, tłumacząc zwło
orobą księgowego klubu.
- Decyzję o utrzymaniu wyz boiska (1:1) motywujemy
że wszystkie wcześniejsze i
sze kary za żółte kar tki
'-"'••ap•n. regulowała w teristotnym dla nas był rówzbyt późnego złożenia
- wyjaśnił sekretarz Wytu Gier i Dyscypliny MZPN,
Komendołowicz,

Klub z Leżajska Leżajsk za. za to niedopatrzenie karę fiwysokości 1000 zł.
Staszowianom pozostało
dochodzenie swoich racji w
(wid)
Gier PZPN.

częli

porażki
wSzczecinie wpierwszym
meczu o Puchar Kazimie-

tJo~~ICJeiJa zespół Świętokrzyskieuległ rówieśnikom
~1

:O
~~

:1

;1
:O

Góry 0:1 (0:0).

Kto nie

polubił poni edziałku ...

Z RÓŻNYCH AREN

BaraZ do powtórki
Barażowy mecz o awans
do IV ligi pomiędzy
Naprzodem Jędrzejów a
l:.ysicą Bodzentyn
wzbudził w środowisku wiele emocji.

Oto list jaki dostaliśmy wczoraj z

Jędrzejowa:

W związku z artykułem zamieszczonym w sobotnio-niedzielnym wydaniu "Słowa Ludu"
Nr 149/ 15916zdnia 29-30czerwca zatytułowanym "Kto nie polubi poniedziałku" a zarzucającym
nieprawidłowości i faworyzację w
prowadzonych zawodach w Skarżysku Kamiennej w dniu 27
czerwca proszę o zamieszczenie

Wojtek wygrywa

Kapitan Łys icy, Jarosław Szczurek i jego koledzy jeszcze nie stracili szansy
na grę w IV lidze
ne, wręcz niedopuszczalne zachowanie kibiców Klubu Łysicy Bodzentyn. To przecież kibice wdarli się na murawę boiska, to wreszcie kibice nawoływali do jego
opuszczenia pilkarzy Łysicy. Także zachowanie na zawodach sportowych budzi nasze niezadowolenie i dezaprobatę.
Reasumując jako przedstawiciel Zarządu Klubu Sportowego "NAPRZOD" Jędrzejów pozwolę sobie na stwierdzenie, iż zawody w Skarżysku byty wg naszego
Zarządu prowadzone w sposób
obiektywny przez arbitra i nie budzący żadnych kontrowersji.
Natomiast co do ostatecznego zakończenia spotkania uważam, iż sędzia podjął słuszną decyzję zgodną z obowiązującym regulaminem i przepisami PZPN.

Srebro Agaty
Sześć

Agata Oróżdż jako jedyna
z naszego regionu stanęła
na podium lekkoatletycznych Mistrzostw Polski
juniorów, jakie rozegrano wBielsku.
Z awodniczka Juventy Marbo
Starachowice, podopieczna trenera Adama Dzika wywalczyła srebrny medal w biegu na 2 km z przeszkodami z czasem 6.47,48, który
jest o ponad 40 sekund lepszy od
dotychczasowego rekordu okręgu.
Juniorki: młot - 10. Jadwiga
Kal 43,42, kula - 11. Nina Szymkiewicz (obie Budowlani) 10,99
Juniorzy: 2 km z przeszk.- 6.
Maciej Torniło Ouventa/Marbo) 5 .57,00, 16. Daniel Chuchała
(Ostrowia)- 6 .05,81, kula- 9. Daniel Borkowski - 13,68, 400 m. 16. Łukasz Lańczyk (obaj Budowlani) -50,08, 17 Karol Fidor, (Olimp
Końskie) - 50,21, młot- 16. Grzegorz Hutnik (Budowlani) - 46,49,
5 km -11. Maciej Thmiło - 15,04,95.

Kolejny sukces odniósł
kielecki szachista Wojciech Moranda. Tym razem
uczeń Gimnazjum .nr 16 w
Kielcach, zawodnik Zaka zdeklasował rywali w turnieju kadry juniorów (do 15 lat) Polskiego Związku Szachowego.
W 10 rundach zgromadził on
na swoim koncie 8,5 pkt., aż o
2,5 pkt. wyprzedzając drugiego w klasyfikacji rywala.
młody

następującego wyjaśnienia:
Wokół rozegranego 27 czerwca meczu barażowego w Skarży

sku, zarówno w doniesieniach prasowych jaki w wypowiedziach
niektórych działaczy pojawiło się
wiele bardzo krzywdzących i niekoniecznie trafnych w stosunku do
Klubu Naprzód Jędrzejów komentarzy i ocen.
Sugestie jakoby drużyna Naprzodu przedwcześnie opuściła
mura wę okazują się bezpodstawne i nieprawdziwe, bowiem jako
pierwsi oczywiście boisko opuścili
pilkarze Klubu Łysicy Bodzentyn.
Wobec zaistniałych okoliczności,
po tym jak pilkarze Łysicy Bodzentyn zeszli z Qoiska, prowadzący
spotkanie sędzia prawidłowo "odgwizdał" zgodnie z regulaminem
koniec meczu, wskazując jednocześnie na zakończenie zawodów.
D opiero wtedy gracze Naprzodu
opuścili murawę boiska nie widząc
możliwości kontynuacji gry.
Śledząc przebieg wyda rzeń
omawianego powyżej spotkania
pokuszę się jeszcze o jedną niezwykle istotną uwagę, tj. nagan-

Dziś nasze święto
2 lipca od kilku lat obchodzony jest jako Między
narodowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Dziś z tej
okazji prezydent Kielc Wło
dzimierz Stępień spotka się z
dziennikarzami zajmującymi
się tą właśnie tematyką i uhonoruje tych najbardziej zasłużonych dla popularyzacji
sportu oraz kultury fizycznej
w regionie.

medali wywalczyli reprezentanci województwa święto
krzyskiego podczas rozegranych w
Grudziądzu Mistrzostw Polski niepełnosprawnych w lekkiej atletyce.
Zgodnie z oczekiwaniami
asem atutowym ekipy kieleckiego
Startu był wielokrotny paraolimpijczyk i reprezentant Polski na prestiżowe międzynarodowe imprezy, Jerzy Dąbrowski. Wywalczył on złoto
w konkursach rzutu dyskiem i srebro w rzucie oszczepem.
Dobrze w Grudziądzu wypadli młodzi wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla niepełnosprawnych ruchowo w Busku, podopiecmi Ryszarda Musiała . Mariusz Sarwa został wicemistrzem kraju w rzucie
dyskiem i wywalczył brąz w konkursie pchnięcia kulą , natomiast Marcin Więsek był trzeci z rzucie dyskiem. Bardzo blisko medalu był Łu
kasz Stępień, który rywalizację
sprinterów na dystansie l 00 metrów
ukończył na czwartej pozycji. (wid)

Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu
Klubu Sportowego Naprzód
Tadeusz Świerczyński

Zamiast komentarza
Wczoraj po południu, na
wspólnym posiedzeniu Wyd_ziału
Gier i Wydziału Dyscypliny Swię
tokrzyskiego Związku Pilki Noż
nej, po zapoznaniu się ze wszystkimi materialami dotyczącymi
meczu postanowiono: powtórzyć
mecz barażowy w terminie najpóź
niej do 4 sierpnia, zobowiązać
Kolegium Sędziów do postawienia
wniosków dyscyplinarnych w stosunku do sędziego Daniela Krajewskiego, który od wczoraj jest zawieszony w prawach arbitra.
(s ts)

Pechowy
Gostyń

~

Pechowa dla kielczan okazał
wGostyniu VI
BiminacjaKarlingowych
Mistrzostw Po/s/d.

się rozegrana

Szanse na miejsce na podium
w klasie Młodzik 60 Karol
Dabski, jednak Idopoty z pedałem
gazu sprawiły, że musiał zadowolić się piątą lokatą . Thż za nim uplasowała się jego siostra Patrycja, a
w klasyfikacji klubowej tej klasy
kielczanie znaleźli się na drugim
miejscu .
W klasie Młodzieżowej 80
Jan Sędek z urwanym kołem Wypadł z trasy, zaś w karcie Michała
Siwonia zatarł się silnik. W tej sytuacji najlepszy z kielczan Arkadiusz Kałwa dojechał do mety na
17 miejscu , a jego dwaj koledzy
zostali sklasyfikowani odpowiednio na 23 i 24 miejscu . W punktacji klubowej tej klasy fuynastce
przypadła szósta lokata.
(d)
miał

Korona po urlopach
Dziś po raz pierwszy po
urlopach z trenerem Tomaszem

Muchińskim spotkają się pił
karze KKP Korona. Najbliższe
dni wyjaśnią, jaka będzie przyszł ość kieleckiego trzecioligowca, gdyż większości zawodników skończyły się właśnie

kontrakty z klubem Kluczowe
znaczenie będą miały z pewnością prowadzone przez działaczy rozmowy w sprawie pozyskania sponsora.

Co dalej ze Starem?
W najbliższy piątek rozstrzygną się dalsze losy starachowickiego Staru. Na ten
dzień zwołane zostało Walne
Zebranie członków klubu .
Mają oni zdecydować o jego
najbliższej przyszłości. Zebranie odbędzie się w siedzibie
starachowickiego Centrum
Kultury przy ul. Radomskiej .
Początek o godz. 18.

Wakacyjny futbol
Ognisko Świętokrzyskie
TKKF w Kielcach wspólnie z
Wojewódzkim Szkolnym
Ośrodkiem Sportowym organizują wakacyjny turniej pił
karski drużyn osiedlowych
(.roczniki: 1990-1991 oraz
1988-1989). Zgłoszenia w
TKKF przy ul. Sienkiewicza 68
(366-02-33) oraz WSOS przy
ul. Prostej 57 (361-81-38) oraz
po godz. 15 teł. 346-22-78
w terminie do 5 lipca.
(d)
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"Słowo

Ludu" na mundialu!
Pozdrowienia dla Binensztoka i

Domagały

l

·Swięty Mikąłaj
pochodzi z Danii?
Święty Mikołaj z Danii pozdrawia

wiceprezesa KSZO Ostrowiec Ryszarda
Binensztoka i trenera Waldemara
Domagałę. Twierdzi takie, iż polscy
kibice byli najlepsi na mundialu.
Choć w Jokohamie żar leje się
z nieba niesamowity, to w centrum
handlowym "Yokoshira" spotkać
można było ... świętego Mikołaja ,
za którego przebrał się duński kibic Jon Tiftofsson. To był nadzwyczaj dziwny święty Mikołaj . Mówił rzeczy zaskakujące, choćby to,
że Mikołaj pochodzi z Danii. Drugim zaskoczeniem były pozdrowienia dla działaczy KSZO Ostrowiec, wiceprezesa Ryszarda Binensztoka i trenera grup młodzie
żowych Waldemara Domagały.
-Waldka znam od pięciu chyba łat , od chwili, gdy po raz pierwszy przyjechał do Norressundby
ze swoją drużyną juniorów. Z Ryszardem poznałem się przed dwoma laty, gdy na turniej piłkarski
do naszego miasta zawitała mło
dzież KSZO - rozpoczyna duński
święty Mikołaj, dodając po chwili : - Macie doskonały narybek pił
karski . Przecież wasze drużyny
uczestniczące w wakacyjnych turniejach piłkarskich w Danii zawsze wracają z medalami . Aż dziwne, że reprezentacja Polski , mając
tak doskonałe zaplecze, wypadła
tak słabo na mundialu.

D u ńscy M ikołaje

Chwilę potem Tiftoffsoln
wraz z dwoma kolegami rozpoczął
wydawanie pamiątkowych znaczków, baloników i KSiążeczek reklamowych o swoim kraju.- Byliśmy
przekonani, że nasza drużyna zagra w Japonii znacznie dłużej. Po
dobrych występaeh w grupie, ograniu Francji uważaliśmy, iż stać nas
na wiele więcej . Niestety, okazało
się , że dostaliśmy sromotne lanie
od Anglii i trzeba było wracać
do kraju.
Jak się okazało, kibice z Danii przywieźli z sobą sporą liczbę
gadżetów, które rozdawali nie przy
stadionach, a w dużych centrach
handlowych . - Byliśmy zaopatrzeni w odpowiednie środki na minimum pięć spotkań . Stąd też , po
porażce naszej drużyny z Anglią,
trochę tego zostało . Nie ma sensu
wieźć tego z powrotem do Danii,
dlatego też wszelkiego rodzaju akcesoria rozdajemy dzieciakom ,
niech mają trochę radości. Niech
wiedzą , gdzie leży nasz kraj , z czego słynie i co proponuje turystom
- dodaje Christian Torklund, inny
fan duńskiej drużyny.
Pytani o wrażenia z koreań
sko-japońskiej imprezy Duńczy
cy twierdzą jednoznacznie:
- Niespodzianka goniła niespodziankę - mówią . Szkoda, że
współgospodarzom turnieju Koreańczykom pomagali sędziowie ,
bo to zamazało obraz imprezy.

Z drugiej strony FIFA nr?·<>v r'" '
la się dogłębnie , że potrzeb ne
natychmiastowe zmiany w
bie prowadzenia spotkań.
siejszy futbol jest bardzo s
nie zawsze sęd ziowie ,,...uą•• u 1 ą
akcjami i stąd biorą się
D uńczycy byli także·
niem ... polskich ....,.~·~·· ·
byli ich zdaniem ·' "'·'-v'' ""'"'
lepszymi ambasadorami
kraju niż sami piłkarze. kibice pokazali, że potrafią
skonale dopingować druż
Spotkaliśmy wielu ludzi
nych w biało - czerwone s
Rozmawialiśmy z waszymi
karni mieszkającymi w USA ,
nadzie czy Australii. Byliśmy
ogromnym wrażeniem. M
naprawdę świetnych fanów.
da nam było, gdy spotkaliśmy
przy piwie smutnych po tym ,
wasza drużyna odpadła z
ju . Ale tak to już jest w dz
szej piłce nożnej ...
- Proszę pozdrowić cnru·r r\U1
Polskę , a w szc:ze!~óil1ości
wiec. Mam
nlf':ha,,vei!
spotkamy się
Pondus Cup w Danii. 1-'rf~ze ~s ol(
Sinensztokowi gratulujemy
mania KSZO w ekstraklasie i
czymy, by w następnym
było jeszcze lepiej - kończy
mowę Tiftoffson.
MACIEJ

robili prawdziwą furorę podczas mundialu w Korei i Japonii
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EUROSPORf: Lekkoatlety
10.00 Mityng Grand Prix I.AA
w Sheffield 19.00 i 20.00 Mit)
Grand Prix IAAF w Lozannie.
POLSAT SPORT: 9 .0
- 22.00 Mundial 2002: Najlep
z najlepszych.
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aczął się szczyt sezonu urlopowego. Przez najbliższe dwa
miesiące kto żyw (i kogo będzie
stać) postara się gdzieś wyjechać i trochę
odpocząć. Okazuje się jednak, że odpoczywanie też jest sztuką i że wbrew pozorom
nie wszyscy ją posiedli.
Błędem , często popełnianym przez
urlopowiczów, jest spędzanie urlopu tak
samo, jak normalnych dni, tyle że bez chodzenia do pracy. W takiej sytuacji nawet
jeśli gdzieś wyjedziemy, spędzamy kilka godzin dziennie przed telewizorem, ponad
miarę się objadamy, jeśli już decydujemy
ię na wycieczkę, to tylko "na siedząco" samochodem. zamiast spaceru wybieramy
siedzenie przy stoliku w zadymionej kawiarni itp. Efekt jest taki, że po powrocie
do domu je teśmy je zcze bardziej zmęcze
ni niż przed wyjazdem.
a drugim biegunie są z kolei urlopowicze nadaktywni. Chcąc " odpracować"
całoroczne nieróbstwo, jeśli chodzi o ak-

Z

tywność flZyczną , w wolne dni katują się
bieganiem, ostrą jazdą na rowerze, "maratonami pływackimi " itp. Wszystko po to,

żeby "wypocić ", " rozruszać ", "ożywić" ,
" zrzucić " itp.
iestety, skutki takiego podejścia bywają jeszcze bardziej opłakane
niż przy tradycyjnym leżeniu do góry brzu-

chem.
Oto ktoś , kto przez cały rok nie wstawał zza biurka i z ulubionego domowego
fotela , a poruszał się wyłącznie amochodem, naraża nagle swoje serce na obciąże
nia, do których nie jest przyzwyczajone i
którym często nie jest w stanie podołać. Dlatego zdarza się , że w czasie biegania po lesie, pływania w jeziorze czy górskiej wę
drówki serce odmawia posłuszeństwa. Koń
czy się zawałem , do którego pewnie by nie
doszło , gdyby do wakacyjnego wypoczynku podejść z roz ądkiem .
Roz ądnie , to znaczy z umiarem. Każ
dy wie, że dla naszego zdrowia ruch jest
zbawienny. ie należy jednak przesadzać-

osoba nie uprawiająca regułamie sportu
nie powinna startować od razu do ostrego
treningu. Zwłaszcza ludzie starsi i cierpiący na serce powinni ograniczyć się na
początek do spacerów, krótkich truchtów
itp. Trzeba przy tym słuchać swojego organizmu , nie dopuszczając do zbyt szybkiego tętna, " odpuszczać" przy du znościach, zalewających nas falach gorąca, pojawiającym się bólu w mostku . Inaczej
mówiąc- także w dozowaniu sobie dawek
aktywności ruchowej trzeba pamiętać o
podstawowej za adzie lekar kiej : przede
wszystkim nie zkodzić .
Urlop może być przy tym znakomitym początkiem ystematycznego "ruszania się ". Jeżeli w ciągu letniego wypoczynku wyrobimy w sobie nawyk aktywności
fizycznej, wszystko jedno w jakiej formie,
naszemu zdrowiu wyjdzie to tylko na dobre.
(pot)
Czytaj też na stronie 3
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Wykaz miejsc, w których
~ są umieszczone skrzynki:
Kielce
Agencja Reklamy .SL":
ul. Wesoła 47/49,
ul. Targowa 18
Zakład Naprawy Obuwia
Madetko,
ul. Paderewskiego 20
Studio Kamyk,
ul. Wapiennikowa 39 F
Dyskoteka .Supemova•,
ul. Czarnewska 20
Cukiernia Banatkiewicz,
ul. Staszica
Cukiernia Zychowicz Jan
i s-ka, Rynek 6
Sklep spożywczy,
ul. Osobna 34
Sklepy PSS Społem:
- SDH .Tęcza"
- SDH .Ludwik",
ul. Staszica
- OH .Bartek",
ul. Czarnewska
-.Sezam",
ul. Piekoszowska
- .Antek", ul. Kryształowa
- .Zbyszko", Barwinek
-.Maciek", ul. Zagórska
-Sklep PSS,
ul. Sandomierska 154
- .Markus", ul. Orkana
-.Maciek", ul. Pocieszka
SzkołaJazdy .Enigma",
Kielce, Paderewskiego 14
Powiatowy Urząd Pracy,
ul. Kolberga 4
BTKiZ TERRA, ul. Sokola 18
BB Sport, ul. 1 Maja 38
Sklep .Adidas· (Firma
Bemmar), Skarżysko
-Kamienna, ul. 1 Maja 13
Dworzec PKS,
ul. Ekonomii 5
Stoisko tytoniowo-spożywcze
na bazarze .MANHATTAN"

Starachowice
Agencja Reklamy .SL",
ul. Radomska 29, III p.
RadioMTM,
ul. Partyzantów 1 A
Dworzec PKS,
ul. Wiosenna 5
MAC BURGER, Rynek 1
Sklep .SMYK", Rynek 7

.lfdnej6w
Oficyna Wydawnicza,
pt. Kościuszki 7/8
Restauracja .Centrum•,
ul. Kościelna 2
Sklep .Family Shop",
ul. 11 Ustopada 12
Płńcz6w

Sklep .KLEKS", ul. 7 źródeł 8
Pińczowskie Samorządowe
Kułtury - biblioteka,

Centrum

NowyŚWiat3

Księgarnia im.
Dygasińskiego,
ul. Bat. Chłopskich

Kazimierza Wlk.

Kielce

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski,
ul. Przemysłowa 8

"Opel Obręcki", ul. Krakowska 285
e przecena samochodów
marki Opel, e corsa 3-drz. z
33 .600 zł na 32 .100 zł , e corsa 5drz. z 35 350 zł na 32 850 zł, e
agila 5-drz. z 30.950 zł na 28.450
zł, e astra II 5-drz. start z 43 500 zł
na 40.500 zł, e vectra NB club
z 69.200 zł na 67.200 zł, e zafira
base z 65.350 zł na 64.350 zł,
e omega 4-drz. club z 129.900 zł
na 127.900 zł, e frontera 5-drz. off
road z 158.300 zł na 157.900 zł,
e combo 3-drz. z 46 300 zł na
45.100 zł.

Firma Handlowa .LEGWAN",
stoisko
z konfekcją w Domu
Towarowym
przy ul. Kościuszki 1
Sklep samoobsługowy .OLA",
ul. Kolejowa
Salon fryzjerski .OLIMPIA"
ul. Kolejowa 1a

Staszów
Dworzec PKS,
ul. Krakowska 51
Grill Bar .PIRAMIDA",
Rynek22a
Punkt przyjmowania ogłoszeń
.SL", ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
Końskie

Firma Handlowa .IMPULS",
ul. Piłsudskiego 48
Salon Fryzjerski,
ul. Warszawska 15a

Sandomierz
Sklep .TANIE BUTY",
ul. Mickiewicza 3
KSIĘGARNIA, Rynek 16/17
Market Spożywczy
. SŁONECZKO",

ul. Czachowskiego 19

Skarżysko

2

o
Sklep .Mała Moda",
pl. Zwycięstwa 1
Sklep .Optyk",
. Zwycięstwa 15
Salon Mody . GRACJA",
ul. Mickiewicza 4

Opatów
FOTO EXPRES COLOR,
ul. Sienkiewicza 1
Klimontów
FOTO EXPRE!.5 COLOR,
Rynek 19
Ćmielów
FOTO EXPRES COLOR,
ul. 0patowska 11
Łagów

FOTO EXPRES COLOR,
ul. Kielecka 2

Ostrowiec
Agencja Reklamy .SL",
ul. 11 listopada 3 F
Dworzec PKS, ul. żabia 40

Radom:
Agencja Reklamy .SL••
ul. Żeromskiego 51
Sklepy PSS Społem:
-OH Sezam,
ul. Żeromskiego 42
- Sklep .Perta",
ul. Słowackiego 72
-Sklep .Tęcza",
ul. Chrobrego 15
- Sklep .żak",
ul. Akademicka 1
-Sklep,
ul. ks. Skorupki 1
-Sklep,
ul Sandomierska 16
- Male Delikatesy,
ul. Sienkiewicza 8
-Sklep .LUX" nr 115,
ul. Czackiego 1
- Sklep, ul. Komandosów 4
-Sklep. ul. Katowicka 15

o
B·uro Rachunkowe ,.Amir"
s.c., Chmie n·k. Rynek 11

Przeceny, okazje

Upskie Centrum Kultury,
ul. Rynek2

,...

Salon Sukni Ślubnych "Contessa", DT "Centrum Rondo",
ul. Paderewskiego 48
e przy zakupie sukni ślub
nych firmy VillaiS, znajdujących
się w salonie, buty hiszpańskiej firmy Doriani gratis, e halka do
wszystkich modeli sukni ślubnych
gratis.
Sklep Indyjski "Kamala",
ul. Sienkiewicza 62
e przecena odzieży letniej
- minus 20 proc., e sukienki dłu
gie z 79 zł na 63 zł , z 82 zł na 66 zł ,
ze 120 zł na 96 zł, ze 129 zł na 103
zł, e sukienki krótkie z 59 zł na
47 zł , z 79 zł na 63 zł, z 62 zł
na 50 zł, e spódnice długie z 44 zł
na 35 zł, z 49 zł na 39 zł , z 55 zł
na 44 zł, z 53 zł na 43 zł, e spódnice krótkie z 39 zł na 31 zł, z 44 zł
na 35 zł, z 54 zł na 43 zł , z 34 zł na
27 zł , e bluzki z 23 zł na 19 zł,
z 49 zł na 39 zł, z 50 zł na 40 zł,
z 53 zł na 43 zł, z 40 zł na 32 zł.
,.Art-Bud", uJ. Wojska PoJskiego
e przecena szafek łazienko
wych, e madeira z szufladą, szer.
60 cm z 650 zł na 400 zł, e rio
70 cm szer. z 700 zł na 500 zł,
e blat marmurowy do szafki rio
z 240 zł na 180 zł, e niska rubi
30 cm szer. z 693 zł na 250 zł,
e z koszem, 60 cm szer. z 970 zł
na 550 zł, e michalek z umywalką
50 cm szer. z 500 zł na 395 zł,
e wisząca z szufladą 60 cm szer.
z 300 zł na 260 zł, e lustro z oświe
tleniem, 80 cm, z 500 zł na 350 zł.
-J~.uJ.~l8

e wielka wyprzedaż mebli
ogrodowych, parasoli, łóżek, materacy, szaf, komód, kołder, poduszek, ręczników, materiałów: firan,
e ceny niższe nawet o 50 proc., e
stolik końu i 4 krzesła birki (ogrodowe) ze 187,50 zł na 100 zł, e
pawiłon biały 3x3 m, z poliestru z
79,50 zł na 50 00 zł e parasol
ogrodowy średnica 3 m ze 178 zł
na 89 zł e parasol ogrodowy śred
nica l 8 m, z 89 50 zł na 49 50 zł
e kanapa bo pop z 698 na 500 zł
e kanapa tala bis z 798 na 698 zł
e kanapa ibiza z 7 na 750 zł e
materace sprężynowe, e basie o
szer. 80, 90. 140 i 160 cm (dł . 200
an) - minu 23 zł, e materac komfortos:zer..80. 90, 140 160an (dł .
200 an) - minus 9 zł, e materac
d ·s o er. 80. 90 140, 160 cm
(dl200 an) -min
zł.
materace p
o dł. 200
i szer.
80, 90 l . 160 cm- minu 14 zł.
e
co 3-drz. z 5
na
49 zl e szafa firenze. 1-drz.
- minus 23 zł. e k
z T/3 na 225 zł. e koJ:noela
75 zł. e
kanl."''Ol
z7 na500zł, e
z n dsta ą z 2
•
~
na buty

na 25 zł, e krzesło biurowe chef z
348 na 275 zł, e fotel helle z 298
zł na 248 zł, e kołdry od 15 zł ,
e koce od 19,50 zł, e poduszki
ogrodowe od 7,50 zł, e krzesła
ogrodowe od 12,50 zł, e namioty
od 49,50 zł, e śpiwory od 49,50 zł,
e materace dmuchane od 39,50 zł ,
e dywany wełniane od 99 zł ,
e tkaniny od 6,50 zł, e narzuty od
49 ,50 zł, e komplety zasłon
od 35,00 zł, e suszarki na bieliznę
od 22,50 zł.
Sklep Sportowy "Żeglarski",
uJ. Warszawska 147
e buty treckingowe beck plateau lady, rozm. 37-41, z 555 zł na
399 zł, e buty treckingowe garmont vegan, rozm. 37-45, z 425 zł
na 325 zł , e plecak karrimor panther, 70 + 15 l, z 757 zł na 499 zł,
e plecak fjord nansen trekker,
70 l, z 399 zł na 299 zł, e śpiwór
yeti hot dog, 0,8 kg, temp. optym.
+ 12/ +5 stopni Celsjusza, z 210 zł
na 179 zł, e śpiwór trango sierra,
1,2 kg, temp. optym. + 3/-8 stopni
Celsjusza, ze 185 zl na 140 zł ,
e kurtka termoaktywna, rozm.
S-XXL, z 392 zł na 292 zł, e namiot campus 2 + 2, czteroosobowy,
z 999 zł na 750 zł , e spodenki
outhom z 44 zł na 22 zł, e kostiumy kąpielowe z 48 zł na 10 zł.
Przedsiębiorstwo Instalacji
Sanitarnych "lnstex", ul. Witosa66D
e kocioł olejowy Radan, 26
kW, z 5720 zł na 4362 zł , e kocioł
olejowy Viessman, 23 kW, z 8 692
zł na 6692 zł, e kocioł wiszący
gazowy, jednoiunkcyjny, 23 kW,
Ariston Genu s, z 2247 zł na 1492 zł,
e kocioł wiszący gazowy, dwufunkcyjny, Ariston Genu s, 23 kW,
z 2447 zł na 1832 zł, e kocioł
wiszący gazowy, jednofunkcyjny
Junkers, 20 kW, z 2 741 zł na
1653 zł, e kocioł wiszący gazowy
Saunier Duval, dwufunkcyjny
z 2798 zł na 2041 zł.

,.Deihmann", uJ_ RadomskaiS
e obuwie damskie letnie,
klapki, sandały z 59, 79 i 89 zł na
12, 19, 29 zł, e półbuty damskie
z 79 i 99 zł na 29 i 39 zł, e męskie
obuwie ·letnie, klapki i sandały
z 59 zł na 39 zł, e półbuty męskie
z 119 zł na 59 i 79 zł, e klapki
plażowe - od 12 zł, e torby damskie wyjściowe z 79 i 99 zł na 29
i 39 zł, e plecaki turystyczne
i szkolne- od 19 zł • sandały dziecięcez 69 zł na 39, z 59 zł na 29 zł.

,.Praktiker•. ul. Radoms a 18

e deska barlinecka, buk
z 79 99 zł na 69 99 zł za m kw.
e umywalka 55 an finny Cer-sanit
- tylko 49,99 zł e zestaw elektronarzęd:zi szlifierka wiertarka, akcesoria - tylko 119 zł, e komody
oldeinie bukowej - od 199 zł,
e lakier do malux z połyskiem
parkietu 5lz 7,99złna79,99
zł, e krzest
adan czarne niehi
żółte - tylko 29 ,89 zł.
szafa na ubrania na stelażu -tyło 59,99 zł. e
pod umywaJ-

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

kę 50 cm- 39,99 zł, e grzejnik aluminiowy panelowy 10 żeberek
-z 299,99 zł na 279 zł, e skrzydło
alfa pełne białe ze 199 zł na 179
zł , e okno dachowe fakro termo
plus 78x118 z 749 zł na 699 zł,
e kinkiet ogrodowy - tylko 29,99
zł, e wiertarka skiel500 W udarowa, 2 lata gwarancji - 179 zł ,
e kompresor bezolejowy, zbiornik
24 l, z 499 zł na 399 zł, e kamień
elewacyjny, różne kolory z 39,99
zł na 34,99 zł, e drabina 3x7 z 249
zł na 229 zł, e kosiarka do trawy
ze 119 zł na 99,99 zł, e mrozoodporna płytka podłogowa 20x20
cm, I gat. - 16,99 zł za m kw.,
e płytka podłogowa, różne kolory, II gat. z 18,99 zł na 14,99 zł za
m kw., e gresy Opoczno- tylko
19,99 zł za m kw., e elastyczna zaprawa klejąca na tarasy i balkonytylko 29,99 zł.

Radom
"Real", ul. Grzecznarowskiego28
e telewizor Sanyo 21 cali
z 949 na 799 zł, e walizka, wózek
wys. 60 cm ze 119 na 79,95 zł,
e namiot grenlandia 3-osobowy
z 219 na 199 zł , e buty sportowe
damskie i męskie z 49,95 na 24,95
zł, e rower rehabilitacyjny magnetic z 698 na 444 zł, e rower MTB
z 379 na 289 zł, e radiomagnetofon CD z 299 na 229 zł, e telewizor Thomson z 1799 na 1599 zł,
e telewizor Sanyo 21 cali z 849
na 749 zł , e wieża z 499 na 349 zł ,
e pilarka elektryczna z 349 na 298
zł, e wiertarka udarowa z 62,95
na 49,95 zł , e obuwie sportowe
kung-fu z 19,95 na 12,95 zł
Sklep ,.Megi styl", ul. Żerom
skiego, piętro w "Delikatesach"
e płaszcz męski z czarnego
sukna z 599 na 499 zł, e garsonka
z 389 na 289 zł

"Rossmann". uJ. Żeromskie
go4

e żel pod e~Zilic Adi~as
z Tł,99 na 8,99 zł,:_e szczotka do
• osów owalnil drewniana z 1,49
mi 1,29-zł, • kraWiu z s-gg na 4,99
zł,
doniino 2,99 ria ~.49 zł,
e gry komputerowe ~ptytach en
z 26,99 na 24,99 ił, e odświeżacz
powietrza z 3,99 na 2,99 zł, e elektryczna szczoteczka do zębów
z 79~99 na 69,99 zł, e lenor do płu
kania tkanin z 5,59 na 5,29 zł

e

z

..Opal ... ul Gu.ecmaowskie--

1028

e wieża z CD Gmndig z 699
na 499 zł e magnetowid Samsung
z 699 na 479 zł e odkurzacz Philips z 999 na 599 zł e pralka ZX
33 z 1699 na 1299 zł, e kamera
cyfrowa JVC z 3599 na 2999 zł e
chłodziarlro-za:mrażarka z 1399 na
1099 zł
DT

·r

e iDal)nark:a z 21O na 160 zł.
kurtka z 150 na 105 zł e czapka z 36 na 25.20 zł. e kurtka damska z dzianin z 37
na 2618
• IIJaryilliib
skórzana ziez 750 na 600 zł.

e

ower
•
rowerowi
. ,
1erowny
Chybił Ddjbardzlejpopuldrnif

metod4 rozruSZMJld
ZiłSfdnych kości stała się w ostdtn}_€h latdch jazda
na rowerze. O Ile jeszcze klikanaście lat temu
rekrelfcyjna jazda na dwóch kółkach była domeną
głównie dzieci/ mlotlzleżY, to terazjeżt/4 już WSZJ5CY·
Zanim wybierzemy konkret- ca, przynajmniej trochę obeznany model roweru, powinniśmy się nego z tajnikami techniki rowerowej. Dla amatora każdy lśniący
zastanowić, do jakich celów będzie
nam służył. Zasadą się stało, że kto nowością "pojazd" będzie wyglą
chce mieć rower, decyduje się dał równie atrakcyjnie. Osoba
doświadczona będzie natomiast
przeważnie na "górala", nawet
wtedy, gdy nie zamierza opuszczać w stanie ocenić np. jakość ramy,
wyasfaltowanych ścieżek rowero- mocowania pedałów i osprzętu
wych. TYmczasem do jazdy po (w tym przerzutek i hamulców).
w miarę równym terenie znacznie W przypadku osprzętu najczęlepszy będzie rower z gatunku trek- , ściej spotykanym markowym
standardem są produkty japoń
kingowych.
Zakup roweru nie jest skiej formy Shimano. Należy uniwbrew pozorom prostą sprawą , kać rowerów wyposażonych w
dlatego do sklepu najlepiej się tanie podróbki rodem z Indii czy
Chin.
wybrać w towarzystwie fachow-

Urlop
•
•
w nam1oc1e

Mimo że oferowane przez
duże sklepywielobranżowe rowery są zazwyczaj tańsze niż w sklepach rowerowych, nie zawsze jest
to taka okazja, na jaką wygląda.
Bywa, że niska cena ("górala"
można kupić w supermarkecie nawet za 200 zł) idzie w parze z niską jakością, a to z kolei może się
wiązać z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, gdy np. w czasie ostrego zjazdu pęknie nam rama, urwie
się pedał czy odmówią posłuszeń
stwa hamulce. Jeżeli więc zamierzamy naprawdę poważnie zająć
się jazdą rowerem górskim - nie
oszczędzajmy. Także na dodatkowym wyposażeniu , wśród którego naczelne miejsce powinien zająć kask. Większość urazów
wśród rowerzystów to właśnie
rany głowy. Uderzenie głową
w wystający kamień może się
skończyć nawet śmiercią.
(pot)

B

lisko do natury i dale- deszczu o ścianki namiotu może
ko do cywilizacji - je- mieć swój urok.
W sklepach możemy do woli
śli ktoś marzy o takich
wakacjach, powinien pomyśleć wybierać wśród najróżniejszych
o spędzeniu urlopu pod namiotem .. modeli namiotów. Od rozmiarów
Zwolennicy urlopowania pod mikro - służących głównie jako
brezentowym dachem twierdzą, że schronienie dla maluchów bawią
nic nie daje takiego relaksu jak cych się na plaży, aż po wielopokilka dni gdzieś na zagubionym · kojowe namioty rodzinne, przystosowane do w miarę wygodnego zawśród lasów polu namiotowym.
Wprawdzie bez wygód i luksusów, gospodarowania się przez 5-6
ale za to w bezpośrednim kontak- osób. Nie ma też kłopotów (oczycie z przyrodą . Cisza, spokój, wy- wiście , jeśli nie liczyć kłopotów ze
prawy na górski!! szlaki czy choć sfinansowaniem takiej inwestycji)
by do lasu na grzyby, wędkowanie , z zaopatrzeniem się w dodatkowe
wieczorne ogniska to niezapo- akcesoria- materace, śpiwory, plemniane przeżycia. To wszystko pod caki itp.
Zaletą podróżowania z wła
warunkiem, że przez bite dwa tygodnie nie pada deszcz, a głównym snym domkiem jest wolność - nie
musimy rezerwować terminów,
zajęciem mieszkańców campingu
nie jest okopywanie namiotów, tak płacić zaliczek, tkwić w miejscu ,
które nam się nie spodobało. Deby woda nie wdarła się do środka.
Prawdziwi romantycy mówią jed- cyzja, pół godziny na spakowanie
(pot)
nak, że nawet jednostajny werbel -i jedziemy dalej .

Ceny

sprzętu

biwakowego
65

Namiot "monodome" 2-osob., 1,75 kg
Namiot "vis-a-vis" 4-osob., 9 kg
Namiot ,.grenlandia" 3-osob., 4,25 kg
Namiot "bomholm" 4-osob., 5,5 kg
Namiot "mallorca" 3-osob .• 3,9 kg

zł

379 zł
199 zł

315 zł
145 zł
88 zł
61 zł
122 zł

Materac samopompujący
Materac turystyczny 1-osob.
Materac turystyczny 2-osob.
Pompka do materacy

17 zł

Kańmata turystyczna

7,5zł

Karlmata z folią aluminiową
Śpiwór "koperta"

21

Śpiwór .,mumia"

78zł

zł

49 zł

Przy ostrej je:tdzle tneba miet dobry sprz't

odą

a awy w wodzie i pod
W
czasie upałów nic
nie sprawia dzieciom takiej przyjemno, ci jak chlapanie się w wodzie. iewielkim nakładem środ
ków można sprawić maluchom
wiele radości, wyposażając je dodatkowo w akcesoria kąpielowe.
Materacy, dmuchanych rekinów, kół do pływania itd . jest
w sklepach mnóstwo. Parniętajmy
jednak, że na ogół nie jest to sprzęt
do pływania , a jedynie zabawki
do urozmaicenia zabawy w wodzie.
ie dopuszczajmy więc do wypły
wania dzieci na chybotliwych
dmuchankach na głębszą wodę.
Stale też miejmy swoje pociechy
na oku.
Starszym dzieciom, bardziej
odpowiedzialnym i już obeznanym
z wodą , można polecić bardziej

Ogłoszenia ukazują

profesjonalne akcesoria - deski
do pływania, płetwy, maski i zestawy do nurkowania. Amatorom wy-

Artykuł

cena
Ś%ł
15zł

721
2,.5zł

l{)" zł
90żł
129zł

99zł
4.Sił

61

zł

76zl
55 zł

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

zgodnie z regu.laririoem Biura Reidam i Ogłos'lOO ~-a Ludu-

cieczek po wodzie na sprzęcie pły
wającym przydadzą się natomiast
kamizelki asekuracyjne.
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EMERYTOWANA pielęgniarka -opieka nad
dzieckiem, osobą starszą. Radom, (048)
364-27-74.

BMW Z3 kabrio 99r. 2,0 85.000zł 0609-200150.

DODGE G caravan 3,3 '96 45 .000zł 0503-

CADILAC deville 65r. oryginał, 37.000z/ 0607-

FIAT 125p, (89), gaz, silnik i osprzęt poloneza, białe tablice, cena ok. 2000 zł. 368-4 7-

285-565.

KALETNICZKA z praktyką. Radom, (048) 36-

CHEVROLET bus, 8 osób, oczekuję propozycji wyjazdu. Radom, (048) 362-14-50.

k.silt-

żeczka zdrowia, doświadczenie w handlu,

CITROEN /!\X 1 ,40 92r. 9.400zł otio6-425- ·

własne auto dostawcze VW LT 28 oczeku..

Dampracę

34.

godzin dziennie u siebie w domu. (041)
362~7-17.

- inż. elektronik- nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
-konserwator dźwigów, dźwignic, turawi
- kierowca kat. C+E (upr. HDS)
- geodeta informatyk
-sprzedawca
- przedstawiciel handlowy
-cukiernik
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
osobisty lub telefoniczny. 832-20-68,
wew. 206, Dział Pośrednictwa Pracy.
Zatrudnię

kelnera

z

CITROEN bertingo HOl 00/01r. 26.000km,

KOBIETA zaopiekuje się dzieckiem na 10

KOBIETA, lat 41 , podejmie pracę w godzi-

nach popoludni<>Yiyctllub w weekendy. 36453-11, pogodz.15.
KOBIETA, lat 45, z doświadczeniem, podejmie się opieki nad dzieckiem lub osobą
starszą.

(041) 361-89-59.

praktyką.

126P, (87), stan idealny, nowe tyle wahacze,
watne badania lech iczJ Ie do 10 m-cy 2003
r., cena 950 zł, pilnie. Kielce, (041) 34312-26, 0502 312-795.
126p, (90), biały, stan b. dobry, cena 1800zł.
0607-193-759.
126p, (91), po kapitalnym remoncie silnika,
siedzenia lolnicze, stan b. dobry, cena 1900
złdouzgodn. (041)311-73-51 .

822-992.

AUDI BO 1,8 91r.
495.

MĘżCZVZNA , 32
nałogów,

14.200złgranat,

0607-!H4-

1., kierowca kat. B, bez

dyspozycyjny, obsługa kasy fi-

AUDI BO 2,0 91/92r. gaz, 18.000z/ 0602-702-

rowa, RTV. 361-2(}.38, 0692 343-930.
MĘżCZVZNA, lat33, 10 lat praktyki w han-

dlu, poszukuje pracy jako przedstawiciel

MŁODY inżynier budowlany

FIAT brava 1,2 01r. salon, 26. 500zł 0692171-596.
•

on-538.
CITROEN xantia active 2,0i turbo, bordo,
95r. pełna opcja, serwisowany, 19.0oozt
0602-373-096.
CITROEN xantia kombi 2 ,0 16V 98r. pełna
opcja, z salonu, bezwypadkowy, 29.500zl

CITROEN xsara, (98), 1.8B, 80.000 km, wiśniowy metalik, bogate wyposażenie, ku-

znajomość

(kier. inżynieria

j . angielskiego, niemieckiego,

znajomość

stat pracy w

komputera,

AUDI A6 98r. granat, 67.000zl 0604-791-549.

budownictwie, prawo jazdy.

(041) 332-24-89.
na wcześniejszej emerytu-

25 .000zł

AUDI C4 avant 95r. TDI 28.000zł 0692-846-

DAEWOO espero, (96) 1.4, 84.000 km, śliw
kowy metalik, garażowany, stan bardzo
dobry, cena 14.500 zł. 374-19-25.

n7.

lub poza domem w godzinach popołudnio

POSIADAM auto SCANIA +naczepa 13,6m,
plandeka, ceny konkurencyjne, ~76-

STUDENTKA ekonomii podejmie pracę . (048)

STUDENTKA 11 roku ekonomii poszukuje pracy. (048) 366-60-74.

1

(048) 36-45-311.

cyjne, doświadczenie, 44 lata, podejmie

IW . . . , . .

8 .900zł

0605-

258-556.
pełne ,

0504-063-

484.
FIAT coupe 2,0 20V 97r. 31.000zł 0505-892714.

FIAT ducato 2,50 93194r. 22 .000zł 0503-37(}.
952.

354-209.
BMW 318 '99 XII pełne 62.000zl 0607-956426.
BMW 525 i 24V vanos, (93), czarny metalik,
pełne dodatkowe wyposażenie, cena
23.100 zł. 0605 334-085.

DAEWOO lanos 1,5 van wiśnia, 90.000km.
f-VAT, 20.000zł0602-312-875 .

FIAT ducato 2,8JTD 2001r. 9.000km, biały,
52.000+VAT, 033-818-08-08. 2x

DAEWOO 111atiz 99r. zieleń , 15 .900zł 0505023-880.

FIAT ducato, (98), 2.5B, 143.000 km, biały,
cena 29.000 zł. Kielce, 0602110-496.

BMW 525 TDS, (95), cz. perta, pełne+ skóra,
drewno, AF 16", antynapad, zadbany, po
przeglądzie technicznym, l wlaścicieł, cena
38.000 zł do uzgodnienia. Kielce, 0692 253764.

DAEWOO musso 99r. 2,9TDI52.000zl0502284-971 .

BMW 525TDS 95r. pełne, 36.000z/ 0601-352-

DAEWOO tico, (XII .97), zielony metalik,
42.000 km, l właściciel, stan techniczny
idealny, bezwypadkowy, cena 9300 zł sprzedam lub zamienię . 0503-{)75-016.

DAEWOO nubira 2,0 02r. rozbity, 0504-447-

BMW 735 91192r. czarny met., 220.000km,
ABS, alufelgi, ełełdryka, klima, gaz, bezwypadkowy, sefWisowany, 27. 500zł 0602373-096.

_
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do plotiku do godz. 12.

246-260.
FIAT punto 50 1,2 97r. 16.300zł 0691-79-7908.
FIAT SC 900 01r. zloty, 16.000zl 0603-791269.
FIAT SC 900 99r. niebieski, 13 .900zł 0609450-618.
FIAT seicento 900 98r. cegła , 06()8.105-512.
FIAT tempra 1,6 94r. zieleń , 9 .600zl 0501016-405.

95r. zieleń,

11 .900zł

0602-

FIAT tempra kombi 96r. 15.000z/ gaz,
791-269.

0603-

FIAT tempra 1,6

368-732.

FIAT uno 1,4 97r. grafit. 9.500zł 0501-663-

Do środy do godz. 12.
Wykaz sllnynek drukujemy w gazecie.

407.
Wysłać

poc:zbt
ogłoszen ie musi dotrzeć
do piąlku do godz. 12.
Nasz adras:sa-oMaclaSpzo.o.
2S-3631<Wce, ul Wesola."l
(z dopiskiem .Sezam")

~~pac:zbt ......Giballl
t::!2J _,_ seza•@+łl• •n 1Ql'ln\łll

do,.....
.-...n

Przyj6t

bUa

ga

i~

FIAT uno 1,4, przebieg 98.000 km, (96), cena
13 .500zł. 361-46-19.
FIAT uno 1,70, (91), po koliZJI. 602-435-282.
FORD couner 1,80 97r. czerwony, bezwypad fNIY, 15.000zł0603-033-100. 2x

do pjlttku do godz. 12.

~ ~ przedstawłc"elowl,.$eum

do czwartku do godz. 12.

.-al.,......}odolozl)di-T...;oog~D~an~t-olopw~..,.,.....-·
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Pot em możesz wybrać jedn.ą z możliwości:

11~

Oświadczam , że powyższe ogłoszenie nie dotyczy prowadzonej
przeze mnie działalności gospodarczej.

bezpłatny

-wpisać numer podnlbfyld, w której ma być umieszczone

12 IIIII.IZYl<A
t3 HOB8Y
14 t\'CZENIA

20 NAUKA
21 USt.liGI
22 St.OWO LUZU

to

wtorłlowego

-wpisać nwner rubryki, w której ma być zamieszczone ogłoszenie

: ~·llOŚLMY
1
11 KOliUNIKATY

15 PROSZĘ O POMOC
15 ODDAli ZA~
17 RÓbłE
11 OKAZ..E

do

~

~

1 DLA 001a1
l BIZNES

KUPON TYLKO DLA 0508 FIZYCZNYCH

FIAT marea weekend 1,6 V, (97), klima, poduszka , elektr. szyby, centr. zamek ,
elektr. zestawienie świateł, relingi, cena
20.000 zł. (041) 368-25-36.
FIAT multipła 1,6 OOr. salon, 38.000z/ 0504-

1

l-'--L-L..L..L...L-l-'__L.....L...J....~j_LJ__L...L..L..LLLJ_i_j_l.Jl

' ~-

FIAT CC 700 98r. czerwony,

DAEWOO lanos 1,516V99r. 19.600zl 0691-

IW ~ - - - - - - - - - - - - - - - '

c:=J l

: (e@iei'fł@IM PROS~WYPEŁNICORIN<OWANYMIUTERAML
n.~ l
f l

--·ogbozlf! ,._

cc 700 96r. 6.500zł 0604-6n~n .

BMW 316, tanio. Radom, 0603 23(}.309.

,~~-~ -~~-~ - ~-~-~l?~~~ne ogłoszenie do "Sezamu"
l

FIAT

FIAT coupe 2,0 20V97r. skóra, 41 .000zł0601311-843.

SZUKAM pracy, może być chałupnictwo.

pracę jako k-k budowy, - · majster. Radom, 0692 857-051 .

l

FIAT CC 700 93r. gaz, 6.100zł0602-34(}.810.

DAEWOO lanos 1,5 01r. srebrny, 3.000km,
21.000zł 029-742-52-08.

wych. (048) 364-53-11 , po godz. 15.

EMERYTKA, lat 56, poszukuje pracy, opieka . Radom, (048) 362-14-50.

.sliMolalt clzJet\ em sji

29. 500zł. 060~27-464 .

PILNIE poszukuję dodatkowej pracy w domu

TECHNIK budowlany, uprawnienia konstruk-

sezam

FIAT brava stile 1,2 16V 5d, 00/01r. pełna
opcja , f-VAT, granat, bezwypadkowy,

AVIA A31 izoleiTna 89r. 5.000zl 048-661-17-18.

(048) 364-27-74.

EMERYT, 45 lat, prawo jazdy kat. B, podejmie każdą pracę. 0503414-Bn.

:

FIAT brava 1 ;2 1,6V, SX. bordo metalik, (2000),
pierwszy właściciel, serwis, garaż, bezwypadkowy, WK, ES, EL, PP, RK, RS, KT,
EW, welur, stan b. dobry, przebieg 42.000
km, cena 28.000 zł. Radom, 0608 501602.

FIAT coupe 1,8 16V OOr.

0602-

536.

l

DAEWOO espero 1,8 99r. 17 .600zł 0602-578-

553.
AUDI avant TDI '93 tólty,
793-312.

rze zaopiekuje się starszą osobą. Radom,

366-60-74.

DOŚWIADCZONY kierowca kat. A, B, C, D ,
E podejmie pracę . Najchętniej busy, autobusy. (041) 303-47-36.

A6 TDI OOr. pełne 93.500zł 0601-248371 .

DAEWOOespero 1 ,896r. 13 . 500zł~7162-20.

ĄUDI

półroczny

CHŁOPAK,

po wojsku, sumienny, grupa inwalidzka, lat 27. poszukuje pracy fiZ)'cznej . Radom, (048) 363-92-81.

piony w kraju, cena 24.500 zł. Skarżysko
Kam., 252-33-76.

AUDI A4 avant Tdi 98 49.800zł 0602-28(}.

304.

35-15.
BEZROBOTNY, 43 lata, podejmie każdą pracę . (048) 36-45-311 .

880.

• 060~27-464 .

AUDI 80, 100, A3, A4, na części 0504-200875.

handlowy lub innej. 344-83-37.

PIELĘGNIARKA

BEZROBOTNY, 431ata, podejmie każdą pracę, mote być chałupnictwo . (048) 36-45311 .

nadkola, dmuchawa, cena 5200 zł. Skar253-80-871ub 608-576-

żysko-Kamienna,

CITROEN xantia 2 ,0 98/99r. 31 . 000zł 0601-

sanitarna), operatywny, dyspozycyjny,

AMBITNY, odpowiedzialny mężczyzna , 261at,
uprawnienia na wózki widlowe, dute doświadczenie zawodowe (magazynier, ślu
sarz, operator maszyn introligatorskich),
szybko uczący się , uczciwy, bez nałogów
- podejm1e pracę od zaraz. Kielce, 0503
739-538.

FIAT 126p. - wersja FLX, (98), zielony, 28
tys. przebiegu, z salonu, l właściciel, l MM,

FIAT 127 sporting 1,3 93r. 1 .700zł0503-674127.

1n.

skalnej, praktyka w handlu, branża rowe-

dobra

FIAT 126p, (85), po remoncie silnika, palony
z kluczyka, nowe ogumienie, cena 650 zł.
(048) 676-00-65, po 17.

CITROEN evasion 1,8 99/00r. 48 . 500zł 081865-1(}.95.

AUDI100 2 ,0 81r. zieleń, 1 .800zł 0691-846-

45-311 .

ABSOLWENTKA WSP (bibliotekoznawstwo) i
studiów podyplomowych (marketing), operatywna , dyspozycyjna, znajomość obsłu
gi komputera, języka angielskiego, pólroczny stat przy obsłudze komputera. (041)
332-26-00.

FIAT 126p, (84), 650 cm sześc., pomarań
czawy, sprawny technicznie, cena 300 zł.
0604217-023.
•

ALFAromeo33, 75,145, 155naczęści0503-

085.

43-LETNl mętczyzna podejmie pracę . (048)
364-53-11 .

CITROEN C25 2 ,50 87r. 8. 500zł 0604-133-

0000.998-832.

MECHANIK samochodowy, 431ała. (048) 36-

41-LETNlA kobieta, sprytna i zaradna podejmie pracę w weekendy lub popołudniami .
(048) 36-45-311 , po godz. 15.

00.01 .

CITROEN dost. ber1ingo 1,4 98r. 22 .600zł

880.
20 lat praktyki na stanowisku

krewnym. (041) 391-41-89.

41-LETNIA kobieta chętnie podejmie pracę w
godzinach popołudniowych lub w weekendy, najchętniej jako sprzedawca. (048) 3645-311, po godz. 15.

CITROEN BX 19 TRD, (85), CZe!W011Y, sprawny w całości, na części lub do ztomow&nia , cena500zł. (054)927-899, (041)362-

386-36-84.

ALFA romeo 33 92r. 1,7 6.800zł 0505-023-

30-57.

kierowniczym, znajomość zagadnień praw-

Szuk a m pracy

800.

743.

nych, podejmie pracę w zawodzie lub po-

pt37

C1TROEN BX 1,9GT 86r. 2.800zł0504-513-

KSIĘGOWA z doświadczeniem. (041) 361 -

FIAT 126p, (2000), 650 cm sześc., 25.000
km, zielony, l właściciel , cena 7.000 zł.
Jędrzejów,

biały, 33 .500zł 0505-858-420.

ALFA romeo 145 98r. pełne, 66.000z/ 0601 -

254-205.

KSIĘGOWY,

06()5.008.918

FIAT 125p., (89), gaz, silnik, osprzęlpolone
za, białe tablice, cena ok. 2000 zł. (04 t)
368-47-10.

976.

Sprzedam

je na oferty pracy. Kielce, (041) 362-02-

POWIATOWY Urząd Pracy
27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicz 34,
tel.,fax: (015) 832-20~

261-383.

10.

214-50.
KIEROWCA, prawo jazdy kal BCD,

ca ł a

FORD dost. couner 01r 1,8DCI 29 . 000zł

0503-9n-a11.

041 przez
36 36 227
całą dobę

FORD dost. couńer 1,8DCI '01 30 . 000zł z
Niemiec, ABS, airbag 025-682-55-05, 05039n-817.
FORD escort 1,3, ·(97), czerwony, l właści
ciel, serwisowany, 64.000 km, cena 19.500
zł. (041)342-51-34.

bezpłatne

FORD transit, (80), 1.6 B. G., przeszklony
do polowy, przegląd ważny do końca 2002
r., cena 2.500 zł lub na części . Skarżysko
Kam ., 0607 208-885.
GOLF 1111 .48, 110.000 km, bordowy, kupiony w salonie, serwisowany, stan b. dobry,
cena 21 .000 zł. Ostrowiec, 0504 120-108.

FORD escortXr3i 1,6 90r. 7 .000zł0603-791-

GOLF IV, (98), 1.6, 16V, 80.000 km, niebieski, l właściciel , stan idealny, cena 35.500
zł. Kielce, 0502 792-881 .

FORD fiesta 1,25 16V 01r. 28 .000zł 0605658-673.
FORD fiesta 1.3, (99), salon, cena 20.600 zł.
0602 498-125.

MERCEDES 814 6,00 93r. 45 .000zł 0600450-478.

OPEL vectra 1.8, (89), cena 11 .300 zł. 0608
016-748.

MATIZ, (99), 40.000 km, zloty metalik, atrakcyjny wygląd , bagażnik, cena 17.200 zł.
Kielce, 0604 839-916.

MERCEDES 814 93r. 40 .000zł biały, 029766-41-59.

OPEL vectra 2,0 98r. czarny, 35 . 000zł 0604735-611 .

MERCEDES 814 kontener 93r. biały,
28.000+VAT, 048-610-69-59.

OPEL vectra 2,0 98r. srebrny, 36. 000zł 0501416-833.

MERCEDES C 2,5TD 97198r. 62 . 000zł 025633-0().92.

OPEL vectra 2,0DTI98r. 33.500zł0502-749478.

MERCEDES C220D 94r. NC 36 . 500zł 0601374-525.

OPEL vectra 97r. 1 ,616V 26 . 500zł 0692-846777.

MERCEDES dost. 611 TDI 96r. 55 . 000zł fVAT,0602-405-197.

OPEL vectra TDI 98r. CDX sedan, zieleń ,
38.500zł z salonu, bezwypadkowy, pełna
opcja , 0605-627-464 .

MERCEDES 112090197r. 30.000+VAT, 0603-

165-111 .

269.
FORD escort, (88), 1.60, biały, dwuosobowy, stan dobry, cena 6.000 zł. Końskie ,
0600 771-963.

MAN 8136 87r. kontener z windą, 18 . 000zł
022-725-03-30.

MERCEDES 1117 skrzynia, 94r. kabina sypialna, 43.000zł 0600-202-927.

FORD escort 1,80 91r. 7 . 500zł 0691-79-7908.

114it11

HONDA accord 16-zaworowy silnik, (95),
automatyczna skrzynia , ABS, klimatyzacja, alufelgi, elektr. szyby, ciemnozielony, cena 28.000 zł. (041)342-17-83, 36224-69.

MERCEDES 124 2,00 aut 91r. 23.900zl
0503-064-078.
MERCEDES 124 2,0 87195r. lekko uszkodzsony, czarny, gaz, 13 . 500zł 0607-520.102,
022-736-95-18.

HONDA accord 2,0 16V 94/95r. 21 . 500zł
0600-44()..063.

MERCEDES 124 2,00 90r. stan bdb, 17.500zł
MERCEDES sprinter 01 r. 9 osób, 65.000+VAT,
0601-248-371 .

0501~.

FORD focus 1,8 16V 98199r. 35 .000zł 0600930-353.

HONDA akord 21, (95), 16 V, automat, ABC,
klimatyzacja, alufelgi, ciemnozielony. 36230-28, 362-24-69.

FORD focus 1,8 16V 98/99r. czarny, pełna
opcja, z salonu, bezwypadkowy, 36.500zł
' 0605-627-464.

HONDA civic 5d 1,4 95r. granat, uszkodzony lewy przód, salon, ABS, 12 . 500zł 0606665-505.

MERCEDES 124 2500 88r. 16 .000zł 0692846-777.

FORD galaxy 2,3 97r. pełne , 44 . 000zł 0601259-477.

HYUNDAI sonata 2,0 16V 94r. zieleń , 7. 500zł
0502-360-445.

MERCEDES 124 91 r. 2,00 szary, 17.OOOkm,
23 .900zł 048-381-67-67.

FORD mondeo 1,80 '99 pełne, 32.500zl 0606851-219.

ISUZU traper 2,0 88r. czamy, 16 . 500zł 060109()..697.

MERCEDES 124 CE 200 coupe 92r .
150.000km, czarny, pełna opcja, 33 . 800zł
0692-473-305.

FORD mondeo 1.80 . (048)273-37-23, wieczorem.

JEEP G cherocke 5,2 93r. 32 . 000zł 0601287-628.

FORD mondeo 2 ,0 kombi 96r. granat,
139.000km, 1 właściciel w Polsce,
27 . 500zł, 0608-31 ~7 .

JELCZ 280R6 98r. wywrot, biały, tanio, 022643-97-66.

FORD ońon 1.6. Radom, 0606 851-219.
FORD ońon 1.8 16V, (92), cena 8.800 zł.
0502 874-421 .
FORD probe 2,2i 90r. 7.000zl 0603-791-269.
FORD scorpio 2,4 85r. 2.000zł 0607-841-782.
FORD scorpio 2,50 86r. rozbity, 2 .600zł 069179-79-08.
FORD sierra 1,8 92r. 7 . 200zł 0609-087-533.
FORD sierra 2,5 88r. czerwony, 190.000km,
7.500zl 0608-590-953.
FORD sierra kombi 1 ,STO 92r. XII czerwony,
10 .000zł 022-649-14-51 .

MERCEDES 124 2,0i 85r. biały, gaz, elektryka, szyberdach , serwisowany, 11.500zł
0602-373-096.

MERCEDES 124 kombi 3,0TD 92r. 0502-735802.
MERCEDES 124E, (96), składak, 2,3 benzyna, srebrny metalik, podw. AS , AL , CZ,
EL, ES, WK, RŚ + opony zimowe, cena
12.000 zł. (048)623-31-11 , 0692-780-811 .

KAMAZ, jelcz C317, naczepa 24 T, przyczepa 10 T, robur, nysa, wózek widlowy, tanio. 0604 47-11 -12.
KIA pride 1,3 kat., (XI.OO), 11 ,5 tys, km,
srebrny metalik, 5-drz., alarm, gwarancja.
(041)361-25-33, 602-435-282.
KIA pńde 1,3, (00), 5-drz., srebrny, alarm ,
gwarancja. (041)361-25-33, 602-435-282.
KIA sportage 2,0 5d 98r. 36 .000zł 0502-301424.
KIA sprtage 2,0 98r.

MERCEDES 16222 83r. HDS, 9T 53.000zl
0501-587-853.
MERCEDES 190 2,0 90r. czarny, 16.000zl
0607-974-495.
MERCEDES 190 89r. 2,0 gaz, 14.500zl0609087-533.
MERCEDES 207 2,50 87r. 13. 000zł 0603791-269.

36. 000zł 0502-301-424 .

LANCIA delta integrale 2,0 turbo, 91r. czerwony, 4x4 , elektryka , alufelgi , 14 . 500zł
0601 -287-628.

MERCEDES 208 2,30 95r. 20 . 500zł 0603375-877.
MERCEDES 210 97r. limited, 4,2 0692-846-

777.
FORD transit 1000 97r. 2,50 z salonu , biały,
bezwypadkowy, 26 .800zł z VAT, , 0605627-464.

MERCEDES E124 2,00 94r. 32.000zl0600.
328-939.

LANOS, (99), 1.5 B. G ., czerwony, cena
17.800 zł. Ostrowiec, 262-53-37.

MERCEDES 308 2,3 94r. 147.000km, ;tółty,
21 .500+VAT, izoterma, 025-757-96-96.

MERCEDES sprinter 99r. 2,8 58.000+VAT,
0601 -231-937.

OPEL zafira 2,0TDI 2002r. srebrny, 4 poduszki, klima, ABS, 72.000zł 0603-894-544.
PASSAT, (82), 1.6 diesel, metalik, silnik po
remoncie, cena 2.800 zł. Kielce, 0607 526950.
/

MERGURY sable 3,0 96r. 98.000km, bordo,
pełna opcja, 30.000zł 0502-114-193.
MITSUBISHI cańsma '98 1,8 25 . 500zł 0692-

754-454.
MITSUSISRI cańsma 1,8 96r. srebrny, automat, 22 . 000zł0502-243-447 .
MITSUBISHI cańsma 1.8, (96), cena 28.500
zł . 0602498-125.
MITSUBISHI eclipse 2,0 97/98r. 55 . 000zł
0607-532-778.
MOTOR BMW R1 ,1S OOr. 29 . 000zł 0505-892714.
MOTOR SUZUKI DR 650 96r. 1 rej . 97r.
czama perła, 9. 900zł Kielce 0502-325-048.
NEXIA, (99), GLE, 51 .000 km, cena 12.000
zł. Kunów, 261-18-70.
NISSAN almera 1,4 98r. salon, 24.500zl 0604735-611 .
NISSAN micra 1,0i 98r. 14 .000zł 0501-727058.
NISSAN sunny 1,70 84r. 2.300zl 0691 -7979-08.
OPEL astra 1,7TD 97r.
266.

23 . 900zł

PASSAT, (90), 1.8 , morski metalik, sprowadzony w całości, cena 12.400 zł. Starachowice, 274-81-58.
PEUGEOT 205 50 1 ,60 88r. 6 .000zł 0603791-269.
PEUGEOT 206 1,9 OOr.

biały,

82 .000km ,

27 .000zł0504-311-168.

PEUGEOT 206 50 1 ,6 98199r. 26 . 300zł 060044().()63.
PEUGEOT boxer 2.50, (97), cena 25.000 zł.
0607 275-900.
PEUGEOT boxer 2.50, (XI.97), wysoki, śred
niej długości sprzedam - 29.000 zł lub zamienię na mniejszy. (041)306-46-38, 0603
707-465.
PEUGEOT boxer dost. max 2 ,50 97r .
31 .500zl022-759-11-93.
PEUGEOT dost. boxer 2,50 96r. 25 . 000zł
0608-083-452.
PEUGEOT kombi 405 1,6 na wtrysku, katalizator, srebrny metalik, (93) od 1996 w
kraju, sprowadzony w całości, nie bity, l
właściciel , ABS , EL, szyberdach , 165.000
km , cena 11 .500 zł. (041)378-12-36, (819), 0605-315-140.

0606-267-

OPEL astra 1.70, (92), cena 13.600 zł. (048)
863-11 -76.

POLO, (95), 104.000 km, malinowy metalik.
stan bardzo dobry, cena 15.500 zł. Ostrowiec, 247-31-42.
POLO, (98), 1.48, 58.000 km, zielony perło
wy, RŚ , pokrowce, cena 22.000 zł. Kielce,
0603172-593.

LANOS, (99), 1.5, 16V, sedan, 80.000 km,
niebieski metalik, garażowany, cena 17.500
zł. Starachowice, 274-33-78.

MERCEDES 308 95r. 2,30 biały, 7 osobowy,
1,5T, 38.000zł029-745-62-47.

OPEL astra cłasik 1 ,6, (00), z salonu , serwisowany, l właściciel , cena 24.900 zł. Kielce, 60().424-731, 604-105-088.

FORD transit 2 ,0 95r. biały, 220 .000km,
21 .800zł 048-345-16-35.

LUBLIN l, 11, III 97/00r. różne wersje, f-VAT,
081-527-67-76.

MERCEDES 3100 max 99r. 2 ,90 b i ały,
24 .OOOzł 0607.078-855.

OPEL astra 11 1,6 kombi 50 .000zł 0503-944378.

POLONEZ atu plus 1 ,6GSI 98199r. srebrny,
4.000km- oryginał, 1 właściciel, 15 . 000zł
0602-373-096.

FORD transit 2,50 96r. 9 osób, 25.000zł 0602715-449.

LUBLIN izoterma 2.40, (97), faktura VAT.
0606713-411 .

MERCEDES 409 meblowóz, 3,00 85r., stan
bdb, 17 .900zł041-354-92-10.

OPEL astra 11 kombi 1 ,4 OOr. 28 .500zł 0600340.924.

POLONEZcaro 1,6 92r. 3 . 300zł022-781·9434.

FORD transit 2,50 98r. 30.000zł 0503-520-

MAN 12272 93r. TDI niebieski, plandeka ,
36.000+VAT, 0503-071-900.

MERCEDES 410 2,90 '91192 27.500zl0604101-597.

OPEL astra 11 kombi 1,6 16V 00101 r. czarny,
f-VAT, pełna opcja, 43.500 z VAT, , 0605627-464 .

POLONEZ caro plus 1,6GSI 97r. srebrny,
uszkodzony tył i lekko przód, 5.000zł gaz,
0604-677-677.

OPEL corsa 1,2 89r. CZElfWOOY gaz, 022-7270055.

POLONEZ caro, (94), 1.68, 110.000 km, czerWOlT'f, dużo nowych części , cena 4 .000 zł.
Jędrzejów , 386-30-72.

FORD transit 2,0 95r. 22 . 500zł ABS, 0602132~1.

048.
FORD transit 2,5TO 95r. XII 25. 500zł 0503977-817.
FORD transit 2,5TD 96r. 23 .800zł 0503-977817.
FORD transit 2,5TD, (95), podwójna kabina
S-osobowa +skrzynia ładowna , 207.000
km, cena 14.900 zł + VAT, raty. Kielce,
0602 515-768, 0692 760-153.

MAN 1419288r. HDS53.000zl0501-587-853.
MAN 19403 97r. XII globtroter, +naczepy,
95.000zł 044-714-32-62.
MAN 25372 91r. do przewozu napoi z przyczepą, 57 .OOOzł 0501-221-242.

MAN 8.150 92r. Xli28.000+VAT 022~9-8390.

MERCEDES 410 3,00 95r. plandeka, 0602456-847.
MERCEDES 4100, (91), 280.000 km, książ
ka serwisowa, cena 22.900 zł, faktura VAT,
możliwe raty. Kielce, 0602 515-768, 0692
760-153.
MERCEDES 608 autolaweta 1O.OOOzł 0691-

OPEL kadett 1,4i 91 r. grafit, welur, 5d, 9 . 800zł
0609-111-890.
OPEL omega 2,0 16V 98r. gaz, 36.000zl 0602690-326.

832-940.

POLONEZ truck 1 ,6 99r. 15.500zl 5 osób,
0609-146-292.
POLONEZ truck 1,90 95r. 9.000zł 0609146-292.

OPEL omega 2,5 TO 97r. 39 .000zł 0505-023psa11
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880.

OPEL record 2,3 86r. seledyn, 3 .300zł 0503674-127.
OPEL senator 3,0 91 r. pełne, 11 .000zł 0502265-168.
OPEL vectra 1,6 16V GL płus 98r. wiśnia , z
salonu, bezwypadkowy, 31 .500zl . 0605627-464.
OPEL

vectra

1,7TD 96r. biały, 160.000km,

be:zwypaci(Dwy, 28.000zl0504-501·508. 2x
OPEL vectra 1,7TDI94r. 20.000zl 0600-340-

924.

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

2002 r.

ogłoszenie przez telefon bez

oszen a
RENAULT megane 1,4 96r. 21 .500zł 0602282-267.
RENAULT megane 1,6 96r. gaz, 23 . 500zł
0504-049-501 .
RENAULT megane coupe 97r. salon, 1,6
0505-023-880.
RENAULT megane scenie, lhalia , clio , coupe, kombi, elassie na części , 0505-326-

Sprzedam

089.

POLONEZ truck 1,9D 96/97r. 10 .000zł 0609146-292.
POLONEZ, (89), biały, cena 1.800 zł. Kielce,
0692 348-002.
POLONEZY trucki 98/01r. f-VAT 0502-301-

RENAULT mesenger 6270 95r. 52.000+VAT,
0602-306-765.
RENO clio 11, (98), 1,6i, srebrny, S-drzwiowy,
klima, elektryczne szyby, 2 x poduszka
powietrzna , komputer pokładowy, elektryczne lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, cena 24.800 zł. 0605

PONTIAC sunbird 2 ,0 99r. 26 . 000zł 0604791 -549.
PRZYCZEPA lekka , zarejestrowana, cena
700 zł. 0602-357-680.
PRZYCZEPA towarowa, sztywna D50, ładow
ność 6 t, stan b. dobry, cena 1500 zł+ 4
opony gratis. (041) 369-92-20, po godz.
20.

SAAB 9000 96r. pełna opcja, 29.000zł 0606394-239.
SAMOCHÓD ciężarowo-osobowy kia pregio,
(99), 1,5 t ładowności, na gwarancji, cena
29.900,00 zł. (041) 372-72-04, 0606-518114.

PRZYCZEPĘ

autosan 0616, ład . 6ton, opony 1000, obrotnica od przyczepy 10-tonowej pod plandeką, przegląd do 11.2003 r.,

SCANIA 112M 86r. naczepa chłodnia 0604516-271 .

świeżo nabite nakładki, cena 2300 zł. (041)
378-12-36, (8-19), 0605-315-140.

SEAT ibiza 0,9 '89 5.500zł 0503-769-336.

TERENOWY dubel kabina, 0603-039-049.
ŻUK skrzynia, blaszak, 046-863-60-14.

NC gaz, 0601-373-502.

STAR 660, 200, 84r. agregaty prądotwórcze,
kuchnia polowa, namiot wojskowy, motopompa, barakowóz. 022-727-17-24.
SUZUKI samuraj 1,3i 4x4, 99 rej . OOr.
29.900zł,

042-717-18-64.

Zamienię

VW LT, T4, i inne, 99/00r. 0602-571-824 .
VW lupo, (99), 1,4 16V, czarny, uszkodzony
z klimatyzacją. 0602-698-977.
VW passat 1,6TD 89r. grafit, 11 . 800zł 0608-

323-206.
TATRA 815 92r. 45.000zł ABS, 022-786-5756.

307-358.

NYSA 522M, B+G, (X.89), 9-osobowy, białe
tablice, przegląd do 11. 2003, KOT zbiornika gazu III 2006 r. zamiana na osobowy.
Kielce, (041) 34-4 73-31 .

VW passat 1,8 kombi 91r. 14 .000zł 0504784-353.

Inne

VW passat 1,8T 99/00r. 53 . 000zł 0601-309671.

TATRA 815 S3 91r. 55.000zł0601-394-607.
TOYOTA carina 11 1,8D 87r. 5 . 000zł 0603791-269.

ROVER - limuzynę, (96), ABS, CZ, AC, AF,
ES, KP, 2xPO, RM, WR, RR, EW, RS,
11 O kW in terrolle r. cena 26.000 zł. (018)
201-44-90. 505-534-257.

VW golf III 1,9TDI '96 ale 25 . 000zł 0501005-879.
VW jetta 11 1,8 87r.

SUZUKI viiara X90 1,6 96r. 30 . 000zł 0602-

334-085.

424.

STAR 200, izoterma, (88), stan lech. b. dobry, opłacona winet. do 2002 r., cena 8000
zł. (041) 378-12-36, (8-19). ()605,.315-140.

TOYOTA corolla kombi 94r. 1,4 salon 0505023-880.
TOYOTA land cruiser 4,0D 82r. 14 .700zł 0607-

VW passat kombi 1,60 64r . .Qranat metalik,
szyberdach, garażowany, radio, 3 .000zł
0606-328-988.
VW passat TDI OOr. 50.500zł 0601-248-371 .
VW passat, golf, polo na części 0601-260060.

BAGAżNIK do peugeota. (041) 361-35-18.
BAGAżN IK zamykany na kluczyk (biały),

do małego fiata, cena 150 zł. 362-34-25.
CHEVROLET (8 osób). Oczekuję propozycji
wyjazdu. Radom, (048) 362-14-50.
CIĄGNIK Forshnit 2T 303D 4x4, 86r. stan

578-551 .

bdb, 15.000z/0600-340-924.
TOYOTA yaris 1,0 99r. srebrny, Sd, lekko
uszkodtony tył, 26 .000zł salon, ale 0606-

VW polo 1,3 gaz 95r. 16.300z/0505-023-880.
VWpoło 1,4 mpi98r. 21 .000zł0503-977-817 .

CZĘŚCI CITROEN jumper, ducato, boxer,
różne,

665-505.
TOYOTA yaris 1,0 wti 99r. granat, z salonu,
30, bezwypadkowy, 28.500zł, 0605-627-

464.
VOLKSWAGEN T4, (93), 2,40, przeszklony,
cena 22.000 zł. 606-621-864.

025-682-55-05.

VW polo 1,6 97r. sedan 23 .200zł 0501-334550.

CZĘŚCI do fiata 125p, cena od 5 zł. (041)

VW polo 1,6, czerwony, 3-drz., bogate wyposażenie, cena 19.900 zł. Kielce, 600-424731, 604-1 05-088.

CZĘŚCI FORD fiesta różne, 025-682-55-05.

368-47-10.

CZĘŚCI M ERCEDES 210, 124, różne, 0503-

461 -502.
VW poło SOl 99r. uszkodzony, 0606-392~7

PRZYCZEPĘ typu D-83 , ładowność 10

l,
(85), cena 2600 zł. Kielce, (041) 345-3477.

RENAULT 191,9D91r. 7 . 000złalarm, 0603791-269.
RENAULT 21 nevada 2,1D 89r. 6 .000zł 0504269-621 .
RENAULT cięż magnum 97r. ale 65 . 000zł
0601-367-284.

SEAT ibiza, (XII.95), 1,0, czarny, 3-drz., IMM,
radiomagnetofon, kpi. opon zimowych,
64 .000 km, garażowany, stan b . dobry,
cena 15.200 zł. Piekoszów, 505-591-634.

VOLKSWAGEN transporter T-2, (89), 1.70,
niebieski, blaszak, bagażnik dachowy, sprowadzony z Niemiec, cena 6 .800 zł + VAT.

clio 1,2 MTV OOr. 31 .000zł 0601-

SEATtoledo 1,90 98r. 28.000zł 0504-081270.

VOLVOcięż FL 12 97r. 85.000+VAT, 0602-306-

SKODA fabia el1 ,4 OOr. 16V 36 .000zł 0603347-224.

VOLVO FH12 96r. eur2 85.000+VAT 0603-

SKODA felicia 1,3 99r. 18. 900zł 0602-340810.

VOLVO FH12 96r. eur2, 88.000+VAT 0603-

090-696.
RENAULT clio 1,4 93r. morski 7 .800zł 0504072-550.

SKODA felicia 1,6 98r. 18.700zł 0602-340810.
SKODA felicia kombi 1,9D 99r. 18.200zł 0602340-810.

CZĘŚCI VOLVO 240, 340, 740, 850 różne,

VW T 4 2,5TDI 96r. 28.000zł 0504-238-059.

Kielce, 0602 515-768, 0692 760-153.

765.

wysyłka

VW T4 skrzynia, 2,40 92r. biały, stan bdb,

VW transporter 2,5 99r. 8 osób, oszklony,
43.000zł 0691-086-447.

670-668.

KOMPLEKSOWA sprzedaż opon. (041) 34490-91, wew. 162, 134. 242/sz

WARTBURG 1,3 polo 90r. 1.800zł 0503-674127.

KOPARKA BOr. 24.000+VAT, 0602-306-765.
VOLVO FL 10 95r. 56 .400zł biały, 0602-306765.

KOPARKO ładowarka JCB 3CII stan idealny,
15.500zł 0600-340-924.

Kupię
VOLVO WHGM 92r. 85.000+VAT, 0603-847-

KOPARKO spycharka Białoruś, w całości lub
na części, 2 .000zł 0691-389-939. 2x

600.
RENAULT clio 1,4 kabrio 92/94r. różowy,
13.900z/042-717-18-64.

SKODA felicia pickup 1,3· 98r. z salonu, fVAT, stan bdb, bezwypadkowy, 11 .000+VAT,

CARO lub plus po 94r. 0502-328-510.
VW caddy 1,90 99r. 21 . 500zł 0606-324-207

0605-627-464.
SKODA forMAN
345-666.

817.

94r. biały, 7 . 800zł 0600-

SKODA actavia 1,9 OOr. pełne, skóra, 0504447-567.

RENAULT espace 2,1TD 92r. 27.000zł 0602641-893.
RENAULT kangoo 1,4 98r. 5 osób, 1 właści
ciel, z salonu, bezwypadkowy, 26.800zł

0605-627-464.

SKODA actavia 1,90 01r. srebrny, 7.000km,
uszkodzony przód, pełna opcja, 39. 000zł
0501-416-833.
SKO'"'A actavia GLX 1,6 zieleń , 50.000km,
:",. OOOzł041-273-30-70 .

VW caravela 2 ,4D 94r. 26 . 500zł 0600-037715.
VW dost. T2 1,70 89r. 9.800zł 0607-656035.
VWdost. T41,9TD99r. 42 .000zł0607-342-

835.

392~7 .

023-880.

105, cena 650 zł i części do peugeota 205. Kielce, 331-72-25.

NACZEPA van hol 90r. 29.000zł 0604-412-

880.

sc, cc 700,

900,

za

PRZYCZEPA adria '90 12 .000zł 0606-135-

oooo:"

dolazd sprawne, uszkodzone,
0604-585-476, 022-796-52-17.

760.

431-145.
KAżDEGO

PRZYCZEPY campingowe 0606-392-687.

vw za gotówkę, sprawne, uszko-

dzone, dojazd do klienta 0604-585-476,

WÓZEK widłowy D 17 .OOOzł 0607-177-402.

022-796-52-17.

628.

POLMOZBYT AUTO KIELCE,

455-457.
VW golf 1,4 16V 98r. 35.000zł 0607-342-022.

RENAULT laguna kombi 1,8 16V 98/99r. z
salonu, bezwypadkowy, f-VAT, pełna opcja,

VW golf 1,6 96r. fiolet, 22 . 500zł 0603-753-

660.

LUBLIN l, 11, III, żuk, truck, 0604-803-245.

STAR 200. (88), izoterma, stan techniczny b.
dobry, oplaeona wineta do końca 2002 r.,
cena 7500 zł. Busko Zdrój, 378-12-36, (819), 0605-315-140.

LUBLIN 11, III, '96/01 046-855-51-43.
VW golf 1,6TD 13.500z/4D 0600-455-457.

OSOBOWY, busa, vana, jeepa, z calego kraju
VW golf 1,9TDI 96r. 25.000zł 0501-005-879.

dojazd! 0603-099-740.

Daj swoje

rzez
do piątku, do godz. 12, podyktujesz treść swojego

e

ef

ogłoszenie

ogłoszenia,

to

ukaże się

ono w najbliższy wtorek w dodatku
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* dotyczy tylko osób fizycznych

41 36 36 227

24h/dobę
Jeśli zadzwonisz

tel. {041) 345-57-71
- MATtZjoy, (1999), srebrny, przebieg41 .000
km, cena 18.500 zł.
- NEXIA 1.5 GL, (1996), czerwony, przebieg
78.500 km, cena 12.500 zł.
- LEGANZA 2.0 CDX, (2000), przebieg,
32.900 km, srebrny, cena 49.900 zł.
237/sz

434.

RENAULT laguna kombi RN 1,8, osobowy,
(96), cena 24,800 zł. K~elce, 600-424-731 ,
604-105-088.

KAżDY francuski, niemiecki 0504-513-800.

STAR 1142 95r. 3 str. 25 . 000zł 0604-256-

33.500zł . 0605-627-464.

11

404.

gotówkę ,

SKODĘ

SKUTER HONDA rxm-s OOr. 5. 500zł

NACZEPA schmidt 96r. 44 .000zł 0606-817-

KA2:DEGO polonez za gotówkę, sprawne,

KA2:DEGO uno, punto,

2x

kompresor fabryczny. (041) 368-47-

10.

VW dos!. TS Tdi '98 6 osób, 45.000+VAT 0606-

VW golf 1,3 87r. bez cła, 1 . 300zł 0601-287RENAULT laguna 95196r. 1,8 gaz, salon, 0505-

KUPIĘ

uszkodzone, dojazd 0604-585-476, 022796-52-17.

uszkodzone, dojazd 0604-585-476, 022796-52-17.

022.

VW garbus 1,3 72r. śliwka, 6.000zł 0503RENAULT laguna 1,8 98r. 29.000zl 0602-353-

felgi aluminiowe do poloneza. (041)
368-47-10.

628.
KAżDĄ corsę , vectrę za gotówkę, sprawne,

RENAULT dost. master 2 ,80 99r. 6 .000E
0606-392~7.

KUPIĘ

FRANCUSKI każdy cały, razbity 0601-287-

RENAULT clio 1,90 98r. 21 .800zł 0503-977-

0604-403-626.

KLIMATYZACJE samochodowe, naprawa,
napełnianie freonem, sprawdzanie szczelności . Radom, ul. Złota 13, (048) 365-0813, 0602 455-744. 34/pt

21 .800z/041-354-92-10.

678-668.
REN~ULT

CZĘŚCI OPEL astra 11 różne, 0503-461-502.

VWT41,9TD 99r. 42.000zł0607-342-022 .

bezpłatnych ogłoszeń .Sezam".

EUROCAR KIELCE
-041 /366-32-07, 346-35-26
. FIAT 126p 650, (1997), zielony, przebieg
51 .000 km, cena 4 .100 zł
_PUNTO 75 ELX, (1996), granatowy metalik,
immobili se r, zamek centralny, szyby
elektr. ster., cena 17.100 zł
. FIAT 126p 650, (1998), czerwony, przebieg
65.000 km, cena 4 .500 zł
. TICO 0. 8, (1996), bordo metalik : cena

70 m kw., 3 pokoje, 11/IV, ul. Paderewskiego,
cena 141 .000 zł. 0602~98-977.
74,5 M KW.,I p., os. Ślichowice, cena 135.000
zł. 6006-314-787.
DWUPOZIOMOWE, komfortowe, 93 m kw.,
(5 pokoi) na ulicy Massalskiego, cena 200
tys. zł do neg . (041 ) 331-44-80; 0604-915717 .
M-2, 38 m kw., ścisłe centrum Kielc. (041 )

8.500zł

. SEICENTO 900, srebrny metalik, (2000),
immobliser, przebieg 24.000 km , cena
14.900 zł

-SIENA 1.6 HL (1998), zielony metalik, przebieg 36 .000 km, cena 17.600 zł
. SEICENTO SX, (1998), bordo metalik, cena
13.800zł

-SIENA 1.6 HL (1997), czerwony, cena 17.200
2ł

. LANOS 1.4 50 , (2000), zielony metalik,
instalacja gazowa, cena 15.000 zł
. PUNTO 11 SX, (2000), wiśniowy metalik,
cena 19.900 zł
• UNO 1.0, (1999), czerwony, cena 14.000 zł
238/sz
AUTO-łłANDEL "TJ",

25-523 Kielce, ul. Stolarska 11a,
tel. 368-36-00, 366-09-31,
tel./fax 34-5n-14
- OPEL ASTRA 1.4i sedan, (1993), srebrny
metalik, 126.000 km, serwisowany, salon,
l właściciel, pełny przegląd , AL, CZ + pilot, MTL, cena 14.900 zł
- OPEL ASTRA 1.4i sedan, (1999), salon,
76.000 km, bezwypadkowy, serwisowany,
l właściciel , platynowy metalik, 2 x PP,
IM M, radioodtwarzacz, cena 27.800 zł
- OPEL VECTRA 1.6i ecotec, (1996), 110,000
km, l właściciel, faktura, bezwypadkowy,
sedan, czerwony, wyposażenie pelne oprócz
skóry i klimatyzacji, cena 28.300 zł
- AMORTYZATORY,-oleje, filtry, pióra wycieraczek, świece - wymiana gratis, klocki ,
paski, przewody wysokiego napięcia, napinacze, łożyska i inne części naprawa
samochodów.

332-2~1 .

M-3, 35,4 m kw., IIIIlV p ., własnościowe ,
księga wieczysta, telefon, kablówka, widna kuchn ia , puste , os . Milica , cena
lok. 35 .000 zł do uzgodn. Skarżysko ,
253-12-89.
M-3, 45,3 m kw., glazura, terakota, kuchnia
i łazienka , TV kablowa, parkiet, opomiarowane, piętro 1111111, Czamów, ul. Piekoszowska, cena 71.000złdouzgodn . 345-17-54,
345-19-68.
M-3, 50 m kw., 2 pokoje, IIIIII p., centrum,
loggia, nowe okna, parkiet, glazura, terakota, telefon, TV kablowa, księga wieczysta, cena 100.000 zł. (04:1 ) 361-88-22.
M-3, 50 m kw., 2 pokoje, p. IIII, ks. wieczysta, blok z cegły, zadbany, niski czynsz,
zieleń , balkon, sloneczne, komfortowe, po
remoncie, nowe zabudowy, wyposażenie ,
możl iwe z nowymi meblami. Kielce, 0692
253-764.
M-4 na drugim piętrze, w bloku czteropiętro
wym, na Ustroniu (Radom). (048) 661-1647, wieczorem.
M-4, 60 m kw., IV piętro, os. Na Stoku, glazura, terakota , zabudowany przedpokój,
pawlacze, telefon, TV kablowa , środkowa
klatka, cena 85.000 zł do uzgodnienia. (041 )
332-31-29, 0692 7~ .
M-4, 64 m kw. , II/IV p., opomiarowane, księ
ga wieczysta, duży balkon , glazura, panele, Sędziszów Sady, cena 960 zł/m kw.
(041 ) 381-13-57.

240/sz.
M-4, Stok, d . balkon, eleganckie. zadbane,
cena 85.000 zł lub zamiana na male gospodarstwo. (041) 332-36-50.
PILNIE M-3, 50 m kw. , 2-pokojowe, własno
ściowe, IIIIlV p., Barwinek. (041 ) 361-9382 , po 16.
PILNIE M-3. 0602-571-927.
TANIO sprzedam M-4, 64 m kw., l p., os. Na
Stoku. Kielce, 332-44-58.

Mieszkania
Sprzedam

Zamienię

2 POKOJE, 50 m kw., ll p.IIV p., widna kuchnia, balkon, nowe okna, Uroczysko, cena
75.000 zł do uzgodnienia. (041 ) 368-22-52.

3-POKOJOWE, l piętro, 63 m kw., urządzo
ne, opomiarowane, loggia, Pod Dalniąza
mienię na 2-pokojowe do 43 m kw., piętro
1-11, najchętniej KSM. 25Hl5-54, 0604 828917.

2 POKOJE, kuchnia, balkon, winda, telefon ,
parkiet, VI piętro, Kielce- Barwinek. Tanio.

0600-465-495.

Mam do wynajęcia
3-POKOJOWE, 60 m kw. , Barwinek, stan b.
dobry, cena 1450 zł/m kw. do neg. (041 )
303-1 9-14.

MIESZKANIE, 50 m kw., M-3, Bocianek, cena
400 zł + media. 0609 619-206.

3-POKOJOWE, na ul. Żeromskiego. 0609M-2, ul. Szkolna (Czamów). (041) 34-26-258,
po godz. 16.

689-445.
3-POKOJOWE, parter/IV p., 61 ,70 m kw.,
nowa glazura, terakota, wymienione instalacje wod .-kan., elektryczne. Barwinek,
cena 96.000 zł. (041) 331-40-27.

WYNAJEM pokoi, tanio, cena 12 zł/osoba ,
Zakopane - Ząb, pokoje z TV, piękna panorama Tatr. (018) 20-711-74 .

48 M KW., 2 pokoje, umeblowane, centrum,
cena 500 zł + opłaty. (041) 368-a2-54.

2-POKOJOWE mieszkanie, 11 piętro, Uroczysko. 0609 531-725, (041) 342-83- 10,
po godz. 16.

51 M KW., 2-pokojawe, II/IV p., Na Stoku,
własnościowe - spółdzielcze, kuchnia i ła
Zienka po remoncie, opomiarowane. (041)
332-50-68, po 20.

POKÓJ 1-osobowy w domku jednorodzinnym, umeblowany, os. Cz.arnów. (041)

345-W-04.
KAWALERKA. Ślichowice 11. 368-1~2.

56 M KW., wysoki parter, w wieżowcu, spóldziełczt>.własn, niski czynsz,

os.

Podkarczówka, zabudowany przedpokój,
boazeria, loggia. cena 80.000 zł. (041) 368-

2 POKOJE z kuchnią, łazienka , przedpokój,
umeblowane, oddzielne wejście . (041)
368-62-27,331-08-82, po godz. 12.

1~25.

POKóJ osobie prao.1jącej- osiedle Dąbrowa.
59 M KW., ~~. l p., środkowe, glazura, terakota, cena do uzgodn. Malogoszcz,
0600-918-008.

60 M KW., Bukowa. (041) 391-94-00.
62 M KW., IX/IX, 51oneczne WzJ;pze, stan
b. dobry- tanio. 344-01-72. 601-4n-178.
64 M KW., M-4, parter/IV, os. Ślichowice ,

0601 314-919.
MIESZKANIE, 3-pokojowe, 60 m kw., wynajmę na okres wakacji (do października)
w Kielcach przy ul. Turystycznej 9 (nowy
blok). 331-93-76.
KAWALERKA. 40 m kw., nie umeblowana,
rolety antywlamaniowe, loggia, po remoncie. 0605 936-449.

z telefonem, opomiarowane. odnowione,

cena 100.000zł. (041)332-57-24.

NA68

M-3, lJfllebk)wane. 0504 812-215.
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BUDOWLANA, 3000 m kw., uzbrojona, ogrodzona, atrakcyjna lokalizacja, Ślichowice ,
cena ok. 190 zVm kw. Kielce, (041) 36603-56, 0691 399-285.
BUDOWLANO-leśna,

1626 m kw., wszystkie media, atrakcyjne położenie w Zagnań
sku, cena 100 zVm kw., możliwość nego-

cjacji ceny. 0608 023-577.

Domy

ATRAJCYJNA, duża działka budowlana. 0609
497-215.

Sprzedam
ATRAKCYJNY dom góralski, 300m kw., dzialka900m kw., Radlin k. Kielc, cena 300.000
zł. (041) 302-10-66.
DOM drewniany 42 m kw. 0502 396-776.
DOM nowy, 1/2 bliźniaka , 125m kw., działka
300 m kw., Baranówek, cena 320.000 zl
do uzgodnienia. (041) 368-22-52.
DOM typu bliźniak, 280 m kw., piętrowy, 7
pokoi, 2 kuchnie, 3 łazienki, 2 garaże, dział
ka 744 m kw., z ogrodem, wszystkie media, w Kielcach , ul. Tatrzańska , cena
370.000 zł. Kielce, (041) 331 -10-58.
DOM, 200m kw., 1 ha sadu, wszystkie media, ogrodzone lub zamiana na mieszkanie
do 50 m kw. w Busku bądź Kielcach (oprócz
wieżowca), cena 160 . 000zł., Celiny(041)
35-49-077.
DOM, nowy, 180m kw., w Kielcach, wszystkie media, cena 100.000 zl, może być na
raty lub zamienię na samochód osobowy.
(041) 331-03-30, 0608 589-501.
NOWY dom, 400 m kw., z poddaszem użyt
kowym, w Woli Kopcowej, atrakcyjnie położony, działka 3000 lub 8000 m kw., cena
690 . 000zł. 0604 58-17-39.

Działki

BUDOWLANA, uzbrojona, o pow. 826m kw. ,
przy ul. Łopuszn iańskiej w Kielcach, cena
80 zVm kw. 0501 583-923, 368-56-55, po
godz. 16.
BUDOWlANA o pow. 1 ha, możliwośćpodłą
czenia światła , wody i telefonu. Domek
stary do remontu . Dogodny dojazd, Tarłowie. (048) 363-46-57.

w

DZIAŁKA

0,70 a. Okolice Głowaczowa . Tel.
(048) 62-31-235, prosić
Celinę Bus.

grzecznościowy

Inne
DO WYNAJĘCIA 23 m kw., na mieszkanie,
gabinet, biuro, obok Politechniki św. (041)
34-26-110.
DO WYNAJĘCIA garaż, ul. Wróbla, Kielce.
(041) 34-622-08.
DO WYNAJĘCIA lokal, 200 m kw., wszystkie media. (041) 361 -89-26.
DO WYNAJĘCIA lokal, 60 m kw., na biura,
sklepy, gabinety, nowo budowany, centrum Chmielnika, 2 oddzielne wejścia od
ulicy. (041) 369-92-20, po godz. 20.
DO WYNAJĘCIA lokale biurowe, centrum.
0502 59-22-91 ' 0604 580-544.
DWA lokale do wynajęcia 140 i 120m kw.,
sieć komputerowa, ul. Mazurska. (041)31 17-354.

Sprzedam
DZIAŁKI

budowlano-rekreacyjne z lasem,
pelne uzbrojenie, o pow. od 0,2- 1
ha, 25 km od Kielc, Błotn ica okolice Czarnieckiej Góry, cena 2 ,50 zVm kw. 372-7204,0606-518-114.

wodą.

DZIAŁKI budowlano-rekreacyjne, o pow. 0,54

ha, w Wąglowie i Blaszkowie k. Stąporko
wa, pelne uzbrojenie , woda, las, cena 3,00
zVm kw. 372-72-04, 0606-518-114.
DZIAŁKA 0,55 ha, z rozpoczętą budową w
Końskich , cena 79.000 zl do uzgodn. 37272-04, 0606-518-114.

2 DZIAŁKI budowlano-przemysłowo-rolne, po
1 ,5 ha każda , jedna w Puszczy Kozienickiej, druga nad Wislą, 4 km od Kozienic,
teren uzbrojony, duże miejscowości, szkoły, sklepy, kościól, dobry dojazd, zdrowe
powietrze, księga wieczysta, cena do uzgodnienia. Okazja, tanio. (048) 614-29-89.
BUDOWlANA, 7600 m kw., gaz, woda, świa
tło, kanalizacja, qena 5 zVm kw., w Szydłowcu . (048) 617-05-30.
REKREACYJNA, 850m kw., Marzysz l, domek parterowy, 2 pomieszczenia, kuchnia
+ pokój, kominek, prąd , woda, cena 43.000
zł. 0609 292-861 .
BUDOWLANA, 800m kw., w Kielcach. 34505-32.

GARAż murowany do wynajęcia niedaleko
Billi w Radomiu, cena do uzgodnienia. Kontakt: Józefa Kowalczyk, Radom, ul. Staroopatowska 10m 1.

LOKAL 31 m kw., ul. Niecała , parter, nowy
budynek, sprzedam. (041) 31-17-354.
LOKAL użytkowy o pow. 75 m kw., w centrum Kielc na działalność produkcyjną (siła),
usługową. handlową. itp. - wynajmę. Kielce, 361-12-83, wieczorem.
PAWILON , typ jugosłowiański , 1 segment,
sprzedam. 0609 741-988.
POSIADAMY wolne, atrakcyjne powierzchnie magazynowe. (041 ) 344-90-91 , wew.
166.
243/sz.
RESTAURACJA z wyposażeniem, 400 m kw.,
działka 2352 m kw., wszystkie media, cena
270.000 zł. (041) 373-70-17. 2685/gb
RESTAURACJA z wyposażeniem, 400 m kw.,
na działce 2352 m kw., wszystkie media,
290.000 zł. (041) 37-37-017. 2686/gb. SOAPL, Kielce, ul. Rolna 6, posiada
do wynajęcia 444 m kw., magazyn z rampą. z pokojami biurowymi , wszystkie
media. (041) 34-440-03, 05.
2769/gb
SPRZEDAM lub wydziefżawię lokale na produkcję lub magazyny - 600 m kw. w !(Jelcach przy ul. KoHątaja 7. 332-24-51, 0503
111-485.

DZIAŁKA z warunkami zabudowy, ważnymi

do 2004 r., okolice Kielc, 58 arów, cena 20

zVm kw. do uzgodnienia. 0608 765-899.
ROLNO-budowlana w m . Brudzów, gm. Morawica, cena 12.800 zł. (041) 311-48-62.
POLE wraz z lasem w miejscowości Kranów
k . Kielc. 0609 224-247.

WYDZIERżAWIĘ budynek handlowo-usłu
gowy o pow. 450 m kw., w centrum Stą
porkowa na działalność gospodarczą. handlową. dyskontową, usługi, cena 10 zVm
kw. (041) 372-72-04, 0606518-114.
WYNAJMĘ

lub kupię garaż na Sadach, może

być blaszak. (041) 344-76-04.
WYNAJMĘ lub sprzedam pawilon handlowy,

BUDOWLANA. (041)303-44-74.
BUDOWLANA o powierzchni 2000 m kw., z
mediami, w Masłowie l. 0609 224-247.
BUDOWlANA, 300 m kw., z domem do rozbióOO, dobra lokalizacja, wszystkie media,
ul. Łódzka, cena 44.550 zł, pilnie. 0501
707~10.

BUDOWLANA, 300m kw., woda, światło,
księga wieczysta, dobra lokalizacja, pilnie, cena 155 zVm kw. 0501 707~10 .

Wto~

20 m kw., os. Słoneczne Wzgórze. 33232-70.
INTER-DOM BIURO
NIERUCHOMOŚCI
Kielce, ul. Sienkiewicza 37/10
tei.Jfax. 368-04--49
1. 36m kw., 11 p.Jiv p., 1 pokój+ kuchnia,
loggia, Ślichowioe, cena 68.000 zł
2. 70 m kw. III p./lV p., 3 pokoje, Stok, cena
100.000 zł do neg.
3. 32,5 m kw. III pJIII p., 1 pokój + kuchnia,
loggia SriChawice 11. cena 65.000 zł

4 . 38m kw., VIII p.IX p., 2 pokoje+ w . kuchnia, balkon, nowe okna, oś. Chęcińskie,

9. DOM, 80m kw., po remoncie, działka 1060
m kw., Skarżysko, ul. Konarskiego, cena

5. 48 m kw., parter /IV p., 2 pokoje, loggia,
Stok, cena 78.000 zł
6. 40 m kw., IX p.IX p., 2 pokoje, Słoneczne
Wzgórze, cena 61 .000 zł
7. 56 m kw., IVpJIV p., 2 pokoje, komfort,
Ślichowice 11, cena 90.000 zł
8. 48 m kw., IIIIII p., 3 pokoje + w . kuchnia,
loggia, ul. Grunwaldzka c garaż murowany
9. 60 m kw., I/IV p., 3 pokoje, Świętokrzy
skie, cena 120.000 zł
10. DOM parterowy170m kw., stan surowy,
działka 4000 m kw ... 12 km od Kielc, cena

10. PIĘTRO w kamienicy, 144m kw. wraz z
lokalem użytkowym27m kw. i zapleczem
23m kw., garaż, 2 piwnice, Skarżysko, ul.
1 Maja (obok wiaduktu), cena 180.000 zł
do uzgodnienia.
239/sz

1 .400zł

3. 72,5 m kw., nowe, superkomfort, cena
1.500 zł do neg.
4. LOKAL31 m kw., parter, śródmieście , na
sklep, biuro, I nne, cena 800 zł+ VAT.
241/sz
AGENCJA Handlu Nieruchomościami
"Akcent" ,K ielce, ul. Karczówkawska Sa,
tel./fax (041) 368-70-93
- Mieszkania nowo budowane - raty
- Ul. PODHALAŃSKA
-37,4 M KW.- 2 pokoje, cena 2.500 zVm kw.
+garaż 1.800 zVm kw. (14m kw.)
- Ul. MATEJKI, BARWINEK
- 90 ,6 m kw., parter, cena 2.500 zł/m kw.
plus garaż 1.800 zVm kw.
- 77,3 m kw. , parter, cena 2.500 zVm kw. +
garaż 1.800 zVm kw.
- NOWO BUDOWANE SEGMENTY Ul. SKAUSTA
- Segmenty: 189,60 m kw. pow. całkowitej
(126,90 m kw. pow. mieszk.), cena 380.000
zł - działka około 200 m kw.
- SPRZEDAL
-MIESZKANIE, 72,8 m kw., III p./IV p., Dalnia, 4 pok. + k., parkiet, terakota, zabudowana kuchnia, opomiarowane, cena 2.000

zVm kw.
- MIESZKANIE, 55 m kw., l p./IV p., ul. Puscha , 2 pok. +k., parkiet, okna wymienione, terakota, glazura, cena 1.91 O zVm kw.
- ZAJĄCZKÓW, gm. Piekoszów
-TEREN o powierzchni całkowitej 15 ha, w
tym LAS o pow. 10,5 ha, cena 2 zVm kw.
- LOKAL -WYNAJEM
-Ul. Sienkiewicza, 130m kw., parter, cena
130 zVm kw., l p., 11 p, oddzielne wejście
(pok. biur. 30m kw.), cena 1.500 zł
- LOKAL-200m kw., parter, ul. Ściegienne
go (pok. biurowe, WC, łazienka), cena 10

zVm kw.
245/sz
NIERUCHOMOŚCI BRACIA MIKLEWSCY

MURBET -SKAR!YSK~ .•
pl. Floriański 3/303,
tel. 25-22-MS, 0503-127-406
- SPRZEDAM
1. HALA prod.-magaz., 1089 m kw., plac 2653
m kw. , możl"lwośćpodzialu , Skarżysko, ul.
Rejowska, cena 200.000 zł do neg ..
2. DOM, 120m kw., budynek na działalność
gospodarczą. 250m kw., budynki gospodarcze, działka 1700 m kw., Skarżysko ,
ul. Łowiecka, cena 300.000 zł.
3. DOM, 150 m kw., budynek 320 m kw.
(działalność, mieszkalny), działka 1900 m
kw., Skarżysko, ul. Grabowa, cena 500.000
zł do negocjacji.
4. DZIAŁKA budowlana, 2240 m kw., Skarżysko, ul. żeromsklego, cena 70 zVm kw.
5. MIESZKANIE 3 pok., 64 m kw., piętro II/X,
Skarżysko, ul. Mickiewicza, cena 60.000
zł. Okazja.
6. KOMFORTOWE mieszkanie, 4 pok., bezczynszowe, pełne wyposażen·e, gantt,
ul.

Pułask l ego ,

cena

180.000zł.

7. MIESZKANIE 4-pok. , 68,2 m kw., piętro
11/IV, gara! blaszalt, Skarżysko, ul. R.jowska, cena 68.200 zł.
8. MIESZKANIE ~2, 31 m kw., per1er/X, Ska-żysko, ul. Pill4 dlklego, cena 35.000 z1

43.000zł
56.000zł

- M-3, 48 m kw., II/IV p., Uroczysko, cena
76 .000zł

- M-3, 46 m kw., O/IV p., Sady, cena 73.000 zł
- M-3, 51 m kw., II/IV p., ul. Urzędnicza, cena

83 . 000zł

70.000zł

- M-3, Winnicka, 51 m kw., po kapitalnym
remoncie, cena 98.000 zł
- M-3, Karbońska , 38,2 m kw., IV/IV p., cena
72.000zł

- M-3, Krakowska, 52 m kw., l p ., cena
- M-3, Centrum, 75,04 m kw., 11/11 p., cena
750zVm kw.
- M-3, Piekoszowska, 56 rp kw., VIII p., cena
74 .000zł

- M-3, Szydłówek Górny, 54,5 m kw., l p.,
blok developerski, cena 135.000 zł
- M-3, Kochanowskiego, 47,5 m kw., atrakcyjne, cena 89.000 zł
- M-3, Żeromskiego, 36,6 m kw., IIIIlV p.,
cena 63.000 zł
- M-3, Zagórska, 37,4 m kw., IIIIlV p., cena
66.000zł

80 .000zł

- M-3, 48,5 m kw., II/IV p ., os. Na Stoku,
cena 83.000 zł
- M-3, 50 m kw., IX p., widna kuchnia, ul.
Karczówkowska, cena 78.000 zł
- M-4, 56 m kw., I/IV p., os. Uroczysko, cena

- M-3, Sawickiej, 40 m kw., l p ., cena
70.000zł

- M-4, Pocieszka, 59,8 m kw., IV/IV p., cena
86 .000zł

- M-4, Orkana , 60 m kw., III/IV, cena
98.000zł

90 .000zł

- M-4, 58 m kw., II/IV p. , os. Szydłówek,
cena 85.000 zł
- M-5, 67,5 m kw., III/IV p., os. Jagiellońskie ,
cena 110 .000zł
- M-3, 44,7 m kw., nowe, VII p., S-rodzinny
budynek, cena 2.250 zVm kw.
- DOM wolno stojący surowy, Dąbrowa Łąki ,
dz. 6900 m kw., cena 170.000 zł
- DOM wolno stojący, na.Ny, komfort, cena
390.000 zł, ul. Kolberga
- NIERUCHOMOŚĆ- budynek biurowo-magazynowy + 2 hale magazynowe o pow.
854m kw., cena 350.000 zł, os. Dąbrowa
-DZIAŁKA budowlana o pow. 702 m kw. pod
dom bliźniaczy, cena 90.000 zł. 247/szPo
średnictwo Handlu NieruchomościamiKON
TRAKT-SERVICEKielce, ul. Kościuszki
10,tel. 368-03-92,368-15-83
- DOM, 200 m kw. , Oyminy, działka 1400 m,
cena 170 . 000zł
- DO wynajęcia jednopokojowe, 37 m kw.,
KSM, umeblowane, cena 550 zł z czynszem
- DO wynajęcia jednopokojowe, 40 m kw.,
Dalnia, cena 350 zł + opłaty
-DO wynajęcia dwupokojowe, 50 m kw., Kochanowskiego, cena 500 zł miesięcznie +
opłaty

-DO sprzedaży dwupokojowe, 35m kw., Śli
chowice, I/IV p., cena 68.000 zł
- DO sprzedaży dwupokojowe, 50 m kw.,
Astronautów, parter/IV, po remoncie, cena
98.000zł

- NOWO budowane mieszkania Sady, cena
2.150złzametr

- NOWO budowane mieszkania w śródmie
ściu , cena 2.500 zł za metr
- NOWO budowane mieszkania 1 Maja, cena
1.800 - 2.000 zł za metr
- AGENCJA Kontrakt przyjmie oferty nieruchomości do sprzedaży, wynajęcia .
133/nj
Biuro Obrotu Nieruchomościami
TOP-DOM,
Mała 12, l pietro, godz. 10-17
tel. 344-46-98, 0606 268-106
- KAWALERKI w Kielcach
- 2-POKOJOWE, różne, wybór
- 3-, 4-POKOJOWE, nowe, inne
- DOMY do sprzedaży:
- KIELCE, leszczy, Wola Kopcowa, Kosiomloty, Stadion, inne
- LOKALE handlowe różne, od 20 - 130 m
kw., centrum, obrzeża, inne
- DZIAŁKI do sprzedaży:
-Kielce, okolice, od 28 zVm kw. , budowlane,
uzbrojone
- M-2, M-3, M-4 do wynajęcia
- KUPIĘ pilnie dom w Kielcach, komf.
- KUPIĘ dom w okolicach Kielc- pilnie
- KUPIĘ mieszkanie w bloku - pilnie
- KUPIĘ lokal handlowy, parter, biurowy, l p.,
ścisłe centrum
- KUPIĘ działki- Kielce, okolice
- POSZUKUJĘ do wynajęcia lokali handlowych, mieszkań .
244/sz
Biuro Handlu NieruchomościamiFAK
TOR,Ucencja nr 285,Kielce, ul. Mała 1~
7 (przeniesione z ul. Slenkiewic;za
30),tal./fu 344-U-03, 3.44-30-03Hnall:
nleruchomoscifaktorpoczta.onet.pl
- Mieszkania, segmenty, lokale nowo budowane- Wapiennikowa,
• ·, Klonowa,
Planty, Domaniówka, Silalisia
- M-2, Warszawska, 27,5 m kw., 1/rV p., cena
44.000zl
- M-2, P"M!ko&zowska, 20 m kw., 11111 p., cena
42.000zl

- M-4, Daleka, 60,8 m kw. , IV/IV p., cena
89.000zł

- M-4,
assalskiego, 62 m kw., IIIIlV p. ,
cena 120 .000zł
- M-4, Raciborskiego, 63 m kw., 11111 p., cena
120 . 000zł

- M-4, Centrum, 140 m kw. , komfort, 2 miejsca parkingowe, cena 230.000 zł
- M-4, Zagórska, 56,5 m kw., IIIIlV p., cena
93.000zł

- M-4, Krasickiego, 60 m kw., I/IV p., cena
95. 000zł

- M-4, leszczyńska , 72 ,5 m kw. , 0/11 p .
z garażem , cena 200.000 zł
- M-4, Leszczyńska, 71,3 m kw., IIIIlV p.,
cena 110.000 zł
- M-5, Massalskiego, 75 m kw., IV/IV p .,
cena 130.000zł
- M-5, Centrum- Warszawska, 61 ,8 m kw.,
IV/IV p., cena 90.000 zł
- M-5, Massalskiego, 93 m kw., li-poziom.,
komfort, cena 220.000 zł
-Wynajem:
-Klonowa, umeblowane, cena 700 zł+ liczniki
- M-3, Sadowa, umeblowane, komfort, cena
2 . 000zł

- Chodkiewicza, komfort, garaż, cena 2.000
zł + liczniki
- 2:elazna, umeblowane, cena 600 zł+ opłaty
- Urzędnicza, komfort , umeblowane, cena
1.300 zł + liczniki
- M-5, Kościuszki , 100 m kw., komfort, garaż, cena 2.000 zł + opłaty
- lokale wynajem:
-Wesoła, 47 m kw., parter, cena 55 zVm kw.
- Paderewskiego, 103 m kw., 11 p ., cena
1 .500zł

-Sienkiewicza, 160m kw., parter, cena 15 zV
m kw.
- 1 Maja, 150m kw., parter, cena 5.000 zł
- lokale sprzedaż: 1 Maja, 84 m kw., parter,
250 . 000zł

- Domy Ostrogórka , 280 m kw., działka
350 m kw. , cena 400.000 zł
- Podmarzysz, pow. 200 m kw., działka
800m kw., cena 250.000 zł
-Jagiellońska , 200m kw., parter i poddasze,
nowy, działka 751 m kw. + projekt pawiło• nu usługowego, cena 420.000 zł
- Zamojska, 220.000 m kw., działka 480 m
kw., cena 480.000 zł
- Toporowskiego, zabudowa bliźniacza, stan
surowy, 258 m kw., dz. 370 m kw., cena
200.000zł

- Podkarczówka, 440 m kw., działka 1000 m
kw., cena 800.000 zł
• - Samsonów, 160m kw., działka 29 a, cena
560.000zł

- Ciosowa, naNy parterowy, 127m kw., dział
ka 22 a, cena 600.000 zł
- Bilcza, na.Ny, 186 m kw., dz. 900 m kw.,
cena 125. 000zł
-Woła Kopcowa, nowy, 150m kw., dz. g50 m
kw., cena 220.000 zł
246/sz
,.AGA" Biuro Pośrednictwa
i Ubezpieczeń
27-200 Starachowice,
ai.Annll Krajowej 25B
nr teł; ( 0-41) Z75-63-50
e~ : kita H%@kkl.net.pl
1. Go6podarslwo rolne 2,90 ha, dom i budynki gospodarcze murowane, Radkowice,
sprzedam, cena 90.000 zł
2. Dom murowany piętrowy, eWałka 6700 m
kw., lubienia k. Starachowic, sprzedam,
cena 110.000zł
3. Dom w stanie surowym, dzialla 613 m
Nieruchomości

nvrv p., ceoa

kw., os. PokJdnie, Starachowice, ~
dcwn, cena 75.000 zł
• · Gospodarstwo rme s.a1ha. dom 1budynki gospodarcze murowane, Jadowni*l,

- M-3, Sawlckiej, 40 m kw.. VIIOO p., cena
68000zl

5. Dom nuowany pań«owy, dziab 2.DOhe.
Mimów, tptDdem e8rl8 105..000 zł

-

~2.

Bocianek, ZT .5 m kw.,

50.()()() zł

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

2 lipca 2002 r.

- M-3, Stok , 48,5 m kw ., 11/IV p ., cena

75.000zł

BIURO MIESZKANIOWE,
Kielce, ul. Kan:zówkowska 3,
(041)361-65-12
- M-2, 30 m kw., IX p., os. Chęcińskie, cena
- M-3, 37 m kw., III/X p ., os. KSM, cena

150.000zł

11. DOM piętrowy150m kw., dozamfeszkania, działka 2 ha, 20 km od Kielc, cena
160.000 zł lub zamiana na mieszkanie
12. DOM parterowy200m kw., działka 900
m kw. obok Morawicy, cena 200.000 zł
13. DZIAŁKA 2.200 m kw., budowlana, szer.
70 m, Zalesie, cena 100.000 zł
14. DZIAŁKA 640 m kw., usługowa, z projektem, centrum Kielc, cena 800 zVm kw.
15. DZIAŁKA 2 .600 m kw., budowlana, Masłów 11, cena 20 zVm kw.
16. DZIAŁKA 5.000 m kw., pełne uzbrojenie,
Ślichowice , na usługi, cena 200 zł/m kw.
17. DZIAŁKA 900 m kw., budowlana, Mącho
cice, cena 26.000 zł
18. DZIAŁKA 5000 m w., Zagnańsk, budowlana, szer. 38 m
DO WYNAJĘCIA:
1. 34m kw., 1 pokój+ kuchnia, nowe, komfort, cena 700 zł z czynszem
2. 50 m kw. , 2 pokoje, komfort, nowe, cena

cała

- M-3, Stok , 50,5 m kw ., XJX p ., cena

250.000zł.

cena74.000zł

Skarżysko ,

041 przez
36 36 227
dobe

~Pf'U'dam. '*la 1-45.000 zł

041 przez
36 36 227
całą dobę

6. Dom piętrowy murowany i parterowy drewniany, działka 1095 m kw., Wąchock ,
sprzedam, cena 170.000 zł
7. Dom drewniany parterowy, działka 4500 m
kw., Parszów, sprzedam, cena 40.000 zł
8. Dom murowany 4-izbowy, działka 342 m
kw., Iłża - centrum , sprzedam , cena
55.000zł
9. Działka przemysłowa 9262 m kw., Wą

chock.

przy trasie na Marcinków, sprze-

dam, cena 56.000 zł
10. Restauracja z bazą I)Dclegową, nad
zalewem w Brodach , sprzedam , cena
720.000zł

11. Budynek produkcyjno-mieszkalny, dział
ka 969 m kw., Skarżysko Kam., sprzedam, cena 110.000 zł
12. Budynek handlowo-usługowy 1400 m kw.,
Starachowice , wynajmę, cena 20 zł
netto/m kw.
·
231/sz

KOŁOBRZEG

- komfortowe pokoje z łazien
kami i TV.SAT, z widokiem na morze- pięk
na plaża, wydmy, możliwość przyrządza
nia posiłków lub wykupienia 3 posiłków ok.
19 zł. Pobyt tygodniowy od 200 zł. Rezerwacja 0602-107-880. Tell Fax {094) 354-

34:oo.
KOŁOBRZEG

-kwatery. {094) 352-83-41 .

KOŁOBRZEG- przytulne pokoje u

babci Kry-

si. {094) 351-73-88.

BIAŁY

DUNAJEC k. Zakopane, W sezonie
możliwość pełnego wyżywienia . Pokoje
2- i 3-osobowe . Łazienka na każdym pię
trze. 12 do 14 PLN osobodoba , czekamy
cały rok. Kontakt {018) 2.07-31-89 M .J.
Matygowie.

BIESZCZADY - domki letniskowe. murowane Żaklin z aneksem kuchennym . Berezka kontakt: {013) 469-21-35.
BIESZCZADY nad Zalewem Solińskim, samodzielny, komfortowy dom dla 10-15
osób na 25-arowej działce . O {*) 134-896577 chocenpoczta.onet.pl
BOCIANÓWKA, Ojców- pokoje 35-40 zł/os .,
łazienka wspólna, dostęp do lodówki, kuchni
gńiVognisko. {012) 389-20-63.
BORY Tucholskie, środek lasu, cisza,
Jeziora, pokoje 14 zł/ osobodoba .
0604-391-124.
DOM stylizowany, wolno stojący - półwysep
Jeziora Powidzkiego. {042) 636-SQ-48,
0603-532-009.
DREWNIANE domki w lesie, nad brzegiem
Jeziora lubie na Pojezierzu Drawskim, ryby,
grzyby - przyjedź, wypocznij albo zostań
udzialowcem. {094) 341-24-24.

DŻWI RZYNO - 12E!nsjonat z wyżywieniem ,
parking, gńll , trzy minuty do jeziora, osiem
minut do morza. {094) 358-65-20.
GRÓDEK n. Dunajcem , 18 zł/os ., rzeka: 50
m, jezioro: 300 m , łazienka wspólna, dostęp do lodówl<i, kuchni, TV w pokoju, boiskodo piłki nożnej , koszykówki, tenis stołowy, gńiVognisko . {018) 44D-14-72 .
JASTARNIA - kwatery,
{058) 675-36-68.

atrakcyjn ie .

JASTARNIA, pokoje do wynajęcia, dostęp
do kuchni, VI - 25 zł osobodoba, VII-VII
- 35 zł. {058) 675-23-96.
JASTARNIA, pokoje z łazienkami.
{058) 675-2l-32, 0608-256-405.
JURATA, pokój blisko morza do wynajęcia,
las- 20 zł osobodoba. 0602-717-266.
KARPACZ, pensjonat- atrakcyjne ceny. (075)
761-81-05.
KARPACZ, pensjonat. {075) 761-81-46.
KARPACZ, pen;;Jona!. (075) 761-90-()9.

KARWlEŃSKJE Błota ki Karwii, morze, pokoJE! {058J n4-25-55.
KAS ZUBY, Miechucino, pokoje 2 -, 3- ,
4-osobowe w budynku tylko dla gośa. Blisko do jeZIOra 1lasu, dostępne rowery oraz
kajak {058) 684-28-44.

220.
SZAMOCIN-dom jednorodzinny dla 4-5 osób,
kuchnia, łazienka . Lasy {raj dla grzybiarzy!), jeziora! Tanio! {067) 284-81-76.
SZKLARSKA- pokoje. 0601-852-743.
SZKLARSKA Poręba , pokoje +TV, łazienki .

Sprzedam

{091)421-16-81, {075) 717-21-49.

Sprzedam

KANAPĘ + 2 fotele klasyczne, typ

.Amba-

sador". {041) 344-90-60,608-765-330.
KRYNICA - przytulne pokoje. {018) 471-26-

KRYNICA ZDRÓJ . Józefinka. Wygodne
pokoje z łazienkami , tv i doslepem do intemetu lub przytulne, tańsze z umywalkami. Wyboma kuchnia, karczma, kawiarenka internetowa. Miejsce do parkowania.
{018)471-56-42.

MIELNO, pokoje +łazienki , kuchnia, ogród,
parking. 0606-500-729.
MIELNO, pokoje. {094) 318-98-12.
MIKOŁAJKI-

ŚWIERADÓW Zdrój . Czeszka", pokoje+ ła

zienki, tydzień {wyżywienie)- 420 zł. Dzie-

85.

MAZURY domki letniskowe do wynajęcia .
Jeziora w okolicach Szczytna. Domki od 4
do 12 osób. Kontakt 0608-463-601 zbyszekorzolpoczta.onet.pl.

BESKI DY- Gładyszów, gospodarstwo agroturystyczne , stadnina koni huculskich ,
pstrągi, blisko la§.. rodzinna atmosfera,
tanio. {018) 351-00-84 .

doba. {058) 550-19-85 po 17, 0602-150-

SZKLARSKA, pensjonat. {075) 717-24-81 .

82.

morze- komfortowe pokoje z łazien
kami, RTV, kuchnia, sprzęt plażowy, garaż, parking, gńll, ogród rekreacyjny. {059)
866-16-81 .

AGROTURYSTYKA - domki letniskowe ,
drewniane 5-, 4-osobowe, komfortowe,
zal ew Koszarowo k. Szydłowca ,
skle p , parki ng , plac zabaw , cena
65 i 70 zł/doba . {048) 62-87-264.

SOPOT - pokoje przy plaży- 30-40 zł/osobo

KOŁOBRZEG- tanie kwatery. {0-94) 351-85-

ŁEBA-

Inne

a 1141!11

bezpłatne ogłoszenia drobne przez telefon

ci 50% - (075) 781-63-05 www.czeszka.prv.pl

UNIEŚCIE - kwatery, tanio, morze, Jezioro
Jamno. {094) 318-95-28.
USTKA. Pokoje do wynajęcia w domku z
ogródkiem. GńU, miejsce parkingowe, kuchnia z jadalnią, łazienka z prysznicem- Zaciszna dzielnica willowa, las i morze. {059)

NIECHORZE - komfortowe pokoje, 100 m
do morza, 50 m do jeziora, miła atmosfera , ceny przystępne . Kontakt 0603-938639.
NOWY samodzielny budynek centrum Zakopanego. Pokoje posiadają węzeł sanitamy, aneks kuchenny, TV. Dodyspozycji
parking, ogród. {018) 206-80-25, 0604520-401 .
OLSZTYN - pokoje do wynajęcia w domku
jednorodzinnym {kuchnia, łazienka), blisko
las, jeziora, stadnina koni. Kontakt O{prefix) {89) 523-85-52 .
PIWNICZNA - Kosarzyska - pokoje z kuchniami , łazienkami - komfort- tanio. 0608443-742.
PIWNICZNA- pokoje do wynajęcia . {018)
446-43-50.
POBIEROWO - campingi -łazienki , las, 400
m morze. 646-70-81 po 20.
POBIEROWO- morze- domki kampingowe.
{091 ) 442-38-22, {09 1) 386-41-74.
PODDĄBIE , kwatery morze Rowy. {059) 843-

11-04, 814-19-24.
POKOJE gościnne w Zakopanem dobra lokalizacja, cisza, przystepne ceny. Informacja wyłacznie telefoniczna Kontakt {1 8)
201-53-83ZakopaneTuwima 11 .
POKOJE z widokiem na morze w Ustroniu
Morskim. {094) 351-52-36 lub 0602-492-

55, cena ok . 70 zł, okno
85 x 147, cena ok. 80 zł. 368-47-10.

OKNA PCV białe: 1460 x 1430 - 1 szt., 1180
x 1430 - 2 szt., 90 x 2100 - 1 szt.,
2250 X 2250- 1 szt. {041) 361 -35-18.
PIECYK gazowy, tennę, kuchenkę gazową
z piekarnikiem. {041)361-35-18.
KOMPLET wypoczynkowy, 2 pufy, ława ,
cena 500 zł do uzgodn . {041) 331-72-30.

KRÓLICZKI miniaturki, 3 ,5-miesięc:zne , cena
25zł/szt. do uzgodnienia. {041) 344-11-89.
OWCZARKI szkockie collie, rodowodowe.
0604800-974.
SZCZENIAKI, 2-miesięczne wilczurki, suczka i piesek. 0505 074-936, {041) 301-1515, pogodz. 18.

814-89-64.

USTROŃ Zdrój, pokoje z łazienkami , wyposażona kuchnia, RTV, basen ogrodowy,
parking, 19,00 zł/os. {033) 854-59-22.
WŁADYsŁAwowo - morze, pokoje. {058)
674-27-36.

ZAKOPANE- domek pod Tatrami. Centrum,
komfort i nocleg już od 20 PLN {0-18) 20156-021ub 0609-887-368 fl!a-kotwp.pl.

tanie pokoje. {087) 421-88-87.

MORZE- Jarosławiec, wczasy rodzinne , promocja dla emerytów, warunki bardzo doth, ceny niskie. {059) 810-97-n , kom.
0602 291-078.

UMYWALKĘ

DRACENA - wysokość 2 ,5 m do gabinetu,
salonu, cena do uzgodnienia. {048) 36467-81 , pogodz. 17.

ZAKOPANE - pokoje do wynajeci 2-, 3-,
4- osobowe z widokiem na góry, ogrod , 1O
minut pieszo do centrum, cisza. Kontakt
{18)201-53-83Tuwima 11 . Zakopane.

SOFA+ 2 fotele'Swarzędz, kanapa 1,6 x 2 po
rozłożeniu , fotele 0,9 x 1 m. 342-85-94,
wieczorem, 607-428-768.
DRZWI pokojowe, 80, bez szyby. {041 ) 34264-14.

Inne
ODDAM kocięta

w dobre

ręce .

{048) 34-27-

086.
DRZWI łazienkowe w boazeńi drewnianej, 70,
cena 70 zł. {041) 342-84-14.
PRALKA automatyczna, cena 330 zł. {041)
342-84-14.

ODDAM w dobre ręce 2 czarne, podpalane
szczeniaki po suce owczarku niemieckim
{ojciec nieznany). 303-18-32, wieczorem .

ZAMRAżARKA 4-szufladowa, cena 350 zł.

{041) 342-84-14.
CHŁODZIARKO-zamrażarka ,

typ Ardo, wys.

1.80 cm. {041) 342-84-14 .
ZAKOPANE - pokoje pod Nosalem, TV, ła
zienki , aneks kuchenny. Kontakt {0-18)
201 -59-37.
ZAKOPANE - typowy góralski domek .Orawiak", murowano-drewniany, na Krzepłów
kach - zaciszna okolica, sąsiedztwo regla
dolnego, doliny Małej Łąki, widok z pokoju
na Giewont, samodzielna kuchnia, świetli
ca, blisko sanktuańum , 20 min drogi do
Krupówek, wynajmę cały lub pokoje 2-, 3osobowe, cena 20 zl/osobodoba. {018) 20144-90, 0505 534-257 .
ŻEGIESTÓW Zdrój - Willa . BAGATELA", nad
Popradem. Pokoje 2-, 3-osobowe, kuchnia, TV, obiady domowe, duży ogród, gńll .

Nocleg 15 zł/os. {01 8) 471 -72-04 .
B iuro Podróży ALFA STAR s .j .
ul. Niedziałkowski ego 8/10,
26-800 Radom ,
tel/fax: O (prefix) 48 384-55-00
http://www.alfastar.com.pl ,
www.nurkowanie.com.pl ,
www.egipt.com.pl
e-mail: ałfastar@ałfastar. com . pl
OFERTY SPECJALNE -last minule
1) EGIPT - HURGHADA, 17.07, Hor Palace
3*,2 posiłki, 1 tydz., 1 osoba - 1490 zł,

MEBLE pokojowe, jasna szafa, cena 600 zł
do uzgodn. 0607-193-759.
UMYWALKA 55, nieużywana , cena 70 zl,
okno 85 x 147, cena ok. 80 zł. 368-47-10.
MEBLE czarne+ szafa, cena 600 zł do uzgodn.
0607-193-759.

Sprzedam

ZESTAW wypoczynkowy. {041) 386-30-56.

KOMPUTER Athlon XP 1800 + 265 DOR,
karta graf. Gefo1ce 400, HDD 40GB, DVD
LG x 16, monitor 17 cali, modem Pentagram 56 kbps, cena 3 .190 zł. {041) 25371-35.

BIURKO, lóżko, dywan i rower, osobno lub
razem, cena do uzgodn. 362-04-41 .
ZMYWARKA, cena 450 zł. {048) 326-12-44.
PRALKA automatyczna, cena 93 zł. Radom,
0606 391-314.
STÓŁ kuchenny, używany, 54 x 94 wys. 80

cm, blat laminowany, stan dobry, cena 15
zł. 0608 514-021 .
MASZVNA do szycia .tuczmk", szafkowa,
chowana, schowki na akcesońa , napęd
nożny, stan idealny, cena do uzgodnienia .
Kielce, 0503 739-538.
SZAFKA dwudrzwiowa z .System XXI", nowa,
kolor olcha; wys. 111 ,Scm; szer. 68cm; gł.
34,5 cm; cena 230zł, Kielce, 368-83-37.

2 tyg. - 1890 zł
2) GRECJA, samolot, 14 dni, objazd+ wypoczynek - 1699 zł

KOMPUTER Duron 700 MHz, 128 RAM , karta graf. RIVA TNT 2 M 64 HDD 40 GB CDROM LGx52 , mysz, klawiatura lub inny,
cena 1 . 500zł. {041) 253-71-35.

BIURKO jasne: szafka + 3 szuflady, w bardzo dobrym stan~ dl. 120 cm, gł. 59cm;
cena 160 zł. Kielce, 368-63-3 7.

3) AUTOKAREM HISZPANIA 10 dni- objazd,
09.07.2002 - 899 zł

KOMPUTER Pentium - 4 , 1800 MHz, 256
DOR, karta graf. Geforce 400, HDD - 60
GB, CD- RW, LG 24 x 10 x 40, DVD x 16,
monitor LG - 17 cali Flatron, modem Pentagram 56 kbps. {041) 253-71 -35.

Inne
KOMPUTEROWE przepisywanie tekstów.
Kielce, {04 1) 362-16-85.

Kupię

4 ) AUTOKAREM BUŁGARIA 12 dni - 895 zł

858.

LODÓWKA na gwarancji, samochód do 8 .000
POLANICA Zdrój, pensjonat . MIRANDA":
pokoje, łazienki TV-kablowa, telefon, wyżywienie. {074)868-17-84, {074) 868-10-22.

POLKA, zamieszkała w Cholwacji, na wyspie
Brać - wynajmie 2 mieszkania, aktualne
do 30 września. 0038521636371 .

5) OBÓZ MŁODZIELOWY- GRECJA 29.07
-rabat 15 proc.

zł,

okna plastikowe 145 X 240, 140 X 74,
147 X 145. (041)361-54-95, 0604087-813.

FRĄK Marta zgubiła legitymację PŚK.

6) EGIPT- SYNAJ, 17.07.02, Regency 3*, 2
posiłki, 1 tydzień - 1490 zł, 2 tyg. - 1890 zł.

104/ws

POWIDZ - pokoje , 100 m od jeziora.
{063) 2n-a1-66.
RABKA - centrum, wolne pokoje do wynaję
cia, weekendy, wakacje. (018) 2fi7-72-32.

Sprzedam

RABKA - pokoje gościnne, liczne atrakcje
{rowery, ogniska, gńll, melex). (01 8) 26705-24.
RABKA-ZDRÓJ - domek , apartamenty
- osobne wejścia , aneksy kuchenne, ła
zienki. (O 18) 2fiT -86-35.
RABKA-ZDRÓJ - pokoje gościnne, apartament - komfortowo i tamo - dodatkowe
atrakqe. (018) 2fi7-89-89
SOPOT - Centrum, pokoJe 2-5 osobowe, blisko molo l plaży, w cichym i spokojnym
miejscu, 20-25zł/osoba. (058) 551-06-23.

Sprzedam
REWELACYJNY lek leczący i uśmierzaJący

PRZYCZEPA gastronomiczna prod. niemiec-

ból stawów, reumatyzmu, kręgosłupa,

kiej 5,5 x 2,5 m, 2~ . oryginalne lady

VIOXX, cena 4 zł/tabletka. 361-54-95,0604

chłodnicze,

007-813.

lub bez, cena 20.000zl. 0604 58-17-39.

WÓZEK 1nwahdzlo, rozkładany do spama
(041) 34-26-414 .

Sprzedam

MASZYNY do rozlewu wód gazowanych oraz
ptWa but. 0,33 l i 0 ,5 l, części zamienne,
technologia. (041) 344-~. 0606 765-330.

odbiór .Sanepidu", z lokalizacją

WYPOSAżENIE fitness klubu - sprzęt profesjonalny. 0606 442-874.

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

GITARA akustyczna {pudło), struny metalowe, stan bdb. + kpi . strun zapasowych +
kaseta audio do nauki gry, cena 170 zł lub
zamienię na telefon komórkowy, lub inne
propozycje. Ki~tee. 0503 739-538.
PIANINO .calisia", jasny orzech, w bardzo
dobrym stanie, cena 3.500 zł. Ostrowiec,
265-23-21 .
.
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DLA sympatycznego kolegi Piotra z okazji

KOCHANY Dawidku i Misiu - nie załamujcie
się, sesja dopiero przed wami!

Imienin dużo zdrowia życzy Krysia.

POZDRAWIAM mojego chłopaka Tomka

SERDECZNE pozdrowienia dla gitowskich
przyjaciółekGosi i Magdy od kochających

z Radomia. Ola.

do szaleńs~a Iwony i Kasi.
DLA taty z okazji dnia taty. tyczymy ci tatu-

KOCHANYM dzieciom Monice, Michałowi,

siu dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności

Tornaszowi i Oldze w dniu ich święta dużo

i wszelkiej radości oraz uśmiechu na

twa-

Guliński .

SERDECZNE pozdrowienia dla kochanego
Piotrusia, którego uwielbiam, przesyłam ja,

słońca i uśmiechu życzą mama i tata.

POZDROWIEN IA dla Ani Kaczmarzyk od

rzy przesyłają psotne dzieciaki Ola, MarKOMARY precz! Niech żyją wakacje. Banda

ta, Rafał.

POZORAWIAM rodzinę w Kiełcach. Stanisław

Gołi.

SERDECZNE pozdrowienia dla Krzyśka

Wojtka z Pińczowa życzy wszystkim
DLA ukochanej Zosi wszystkiego, co najlep-

Sprzedam

sze przesyła Piotrek

POZDROWIENIA dla Berbecia od Marty.

wszystkiego najlepszego!

Z.
KTO z kim przystaje, takim się staje. Moc

DLA wnuczki Oli wszystkiego dobrego życzy
BRZĘCZVK (napowietrzacz), dwukomorowy.

życzeń dla wszystkich moich przyjaciół

BRZĘCZYK do akwarium, cena 10 zł.

szych rodziców pod słońcem od zawsze

ŁADNYCH kobiet wiele znalem, ciebie Jolu
było dla mnie przeznaczeniem, dużo zdro-

DLA Zosi M ichał z okazji wspaniale spędzer
KARTY telefoniczne używane, cena 0,50 gr/
sztuka, pilnie. Nawiążę kontakt ze zbiera-

POZOROWIENIA dla Iwony przesyła Bunio.

ciechyz wnuków, uśmiechu na ~arzy prze-

22 i 23.06.02.

syła mąż

POZOROWIENIA dla Jadzi od Stefana .

Piotr C .

czami. 368-63-56, w godz. 21-23.

POZDROWIENIA dla kochanego Bartusia,
DROGI przyjacielu Piotrze, wszystkiego do-

ŁUKASZKU , nie gniewaj się na mnie! Ania.

przesyła Kasieńka . PS. Jesteś super!!!

MISIU- a jednak z przykrościąmuszę stwier-

POZDROWIENIA dla kochanego pana An-

brego życzy Łukasz.

Kupię
DROGI Romku, z okazji urodzin wszystkiego
najlepszego życzy żona Agata.

dzić, że masz rację - matura to pryszcz

ki, Broni, Prochu, Gertacha - na śrubę,

POZDROWIENIA dla kochanej lwonuszki,
DUZ.O zdrowia i radości kochanym rodzicom
życzy syn W iesio.

362-83-54.

MOC całusków i uścisków

oraz najgorętsze

pozdrowienia dla Maggy, Siwej i Kalki

szpilkę . Placę najlepsze ceny! Skarby

w szufladach u dziadka, wujka, stryja .

MOC gorących pozdrowień dla kochanej Jołi,
z okazji imienin dużo słońca na każdy dzień

wek.

życzy ciocia Gosia.

DUZ.O zdrowia, szczęścia i moc calusków
MOC gorących pozdrowień i 1000 calusków

dla babci Jasi od wnusi Justynki B.

dla najlepszych przyjaciół pod słońcem :
DUZ.O zdrowia, szczęścia i moc calusków
dla cioci Jołi i wujka Jurka - Karolina B.

Magdy, Gosi, Bartka , Piotrka przesyła
zawsze was kochająca Kasia.

1000całusćwdla kochających rodziców prze-

ELU! Z okazji imienin wszystkiego dobrego
życzy Radek.

uroczej, zabawnej i najlepszej na świecie
FARCIARZEz IV e- do zobaczenia w Kraker

przyjaciółki Kasieńki

od zawsze pamięta

jącej i kochającej Kasieńki K. PS. Nie męcz

wie- S.

Kasia. PS. Bądźcie jak najdłuiej razem.

MOC gorących pozdrowień i calusków dla
kochanej, wspanialej, przesympatycznej,

1000 całusów dla kochanych rodziców prze-

1000 całus6l.v i pozdrowień dta wspanialej pary
(Gosi i Bartusia) przesyła przyjaciółka

się. l tak jesteś piękna.

wielbiciel z mercem i nokią 8210. PS. Te-

MOC pozdrowień dla mamy i taty życzy Ołga.
MOC pozdrowień od Mirka dla wszystkich

GORĄCE pozdrowienia dla Oli

od Magdy.

dziewczyn z Pińczowa.

ADI, uwielbiamy cię - Kasia i lwonuszka.
CAŁUSKI dla wspaniałych, niezawodnych,

przys1ojnych, przesympatycznych i bardzo, bardzo zakręconych kolegów Piotrusia, Bartusia, Adiego od superdziewczyn
Kasi i lwonuszki.

GORĄCEGO lata dla wszystkich życzy

To-

NAJLEPSZE życzenia

dla lukaszka

przesyła mama.

mek.
GRATULACJE dla Basi, Agnieszki, Kingi,

NAJLEPSZE życzenia urodzinowe dla super-

Oobci, Ollo, Leksy i Zetki - wreszcie matura za wami. A jednak nie taki diabeł straszny...

przyjaciółki Karoliny składają Zuza i Nifla.:)

GRATULACJE z okazji zdania matury całej

NAJSERDECZNIEJSZE życzenia dla sios1ry

klasie IV e z l LO. Jesteście the best.

PS. A także słonecznych wakacji, z nami
oczywiście.

Joli z okazji imienin, dużo zdrowia, mniej
klopotów życzy sios1ra Krystyna.

CAŁUSY dla żony Marianny- mąż Wiesław.

IZUNIU kocham cię! Grześ! IZUNIU - wytu-

CZEŚĆ Agata! Jak się masz kochanie. Zybi.

zuj troszkę, nie pierwsza i nie ostatnia se-

NAJUKOCHAŃSZEJ mamusi dużo radości ,

sja w twoim życiu . Trzymam kciuki - sio-

szczęścia , w iary i wy1rwałości życzą

DLA bratowej Halinki Neski od brata i bratowej dużo zdrowia, szczęścia z okazji imie-

strzyczka .

kochające

KOCHAJĄCEMU

nin.

tacie pozdrowienia przesy-

ła zawsze kochający syn Mateusz.

Kama.

KOCHANA mamusiu, życzę ci dużo zdrowia.
Michał.

KOCHANEJ mamie Ewie wszys1kiego najlepszego życzy Olga.

DLA kochanej babci Ani od Patryka-i Oli
wszys1kiego najlepszego.

PA, pa, pa, calusków 122 dla Patryka. Bal>-

wszys1kiego najlepszego.

go, co dobre od Michala z Radomia.
DLA kochanej siostry Eli z okazji imienin dużo

oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom Gimnazjwn w Rembowie szczere podziękowania skladają wdzięczni za trud

kowi

i wychowanie uczniowie kl. llld z rodzica-

POCAHONTAS caluje i ściska Tirę.

POMYŚLNEGO zdania egzaminu na prawo
KOCHANEJ mamusi i wspaniałemu tatusiodużo zdrówka i pociechy ze mnie. Kasiu-

jazdy dla Sławka życzy Basia.

KOCHANEJ mamusi Irence- radości, szczę

po-

życzy Ela.

DLA pani nauczycielki Elżbiety Kowalskiej
wszystkiego dobrego życzy Basia.

POZDROIŃIENIA dla Marty od Berbecia.

KOCHANEMU tatusiowi Romkowi z okazji

Michał.

Dnia Ojca dużo zdrOWia życzy córka Ota.

dla wspaniałych chłopaków: Bartka, Pioi pamiętających, wiemych przyjaciółek
Kasi i Iwony. PS. Kochamy was.

dla Kamila od Justyny B.
SERDECZNE pozdrowienia i moc całusków
taty Zbigniewa od córki Marty.
SERDECZNE pozdrowienia, dużo zdrowia,
si od kochającej

córtO Jus1ynki B.

cień z okazji imienin, dużo zdrowia, szczę

pogody ducha i cier-

pliwości składają pracownicy Działu Trans-

nikiem tego działu.
POZDROWIENIA dla pani od chemii od skJa..
SERDECZNE życzenia od Agnieszki dla ker

du z placu.

chanego Marcina.
POZDROWIENIA dla Rafala Bębenka
SERDECZNE życzenia z okazji imienin dla
kochanej siostry Eli. Ala.

od Łukasza Baduraka.
POZDROWIENIA dla rodziny Kowalskich
z Pińczowa od Arka.

SŁOŃCA i słońca dla całej klasy IVa. Piotrek.

POZDROWIENIA dla wspanialego Adama R
SPEŁNIENIA wszystkich marzeń

od Kasi i lwonki.

dla Piotra

życzy Kasia O. •

POZOROWIENIA DLA Zosi od Marka.
SZAlONYCH i slonecznych wakacji dla Tom-

Jakuba od wujka Mateusza.

POZDROWIENIA
kaqł

dla Olgi

oraz życzenia

ka przesyta Misia.
UKOCHANEJ mamie Teresie wszystkiego

miłych wa-

przesyła Dawid.

POZDROWIO KA dta Karola, Karoliny, ~

gosi, Przemka

przesyła Joła.

ków - może wreszcie wrócicie do tej starej
dziury - Kielc. S .

najlepszego życzy Ewa.

całuski dla Kalki

POZDROW I ONKA

POZDRAWIAM Joannę. Rafał
POZORAWIAM Kaśkę , Karola, Monikę, Zby-

PRZESYŁAM gorące

POZDRAWIAM kochaną wnuczllę Olę. Babcia .
POZDRAWIAM koleżankę Ewelinę . Macie!(.
POZORAWIAM koleżanki i kolegów z Gimna-

POZORAWIAM moją dziewczynę Agnieszkę

Wróbel - Mateusz.

go, 100 lat życzy

Michał.

W DNIU urodzin kochanemu braciszkowi Tomkowi samych słonecznych dni życzy siostra Ołga .
W DNIU urodzrl Tankowi dużo zdrowia, szczę
ścia, spełnienia

wszystkich

marzeń życzą

WSZVSTKIEGO, co naj, dużo slonec:znych
dni dla Joli przesyła Tomek. PS. Nie zapomnij o mnie.

pozdrowienia dla kocha-

nej marny Ani o6rka Krysia.

WSZVSTKIEGO co najlepsze dla mojej ker
chanej żony Ani, szczęśliwego porodu ży

PRZESYŁAMY pozdrowienia dla Pau iny Ja-

kubowskiej. Chuda i

czy mąt Tomek.

Ptama.
WSZVSTKIEGO dobrego z okazji imienin dla

SERDECZNE podziękowania za pracę, trud

pani Ali Wojciechowskiej życzy Roman.

dla nauczyciefi oraz wszystkich pracowni-

SERDECZNE pozdrowienia dla Anny i Jacka
Bębenków-

córka Karolina.

SERDECZNE pozdi'OWiefll8 dla babci Marii
POZORAWIAM Małgosię Malicką. Kuba.

W DNIU urodzin dla Ewy wszystkiego dobre-

rodzice.

B. od wnuczki Karolinki B .
SERDECZNE pozdrowienia dla Emi i Szmit
z U111

owa od Karoliny B.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SERDECZNE pozdrowienia i 1000 calusków

portu Cukrowni Częstocice wraz z kierow-

od Anity Walczak.

zjum nr13 w Radomiu. Łukasz.

DLA Renatki wszystkiego dobrego życzy

mila Baduraka.

ścia, pomyślności,

ków Szkoły P~ w Szumsku skJa..

wia, szczęścia życzą dzieci.

Rafala Bębenka i Dawida Kokota od Ka-

SERDECZNE życzenia dla pani Janiny KwiePOZDROWIENIA dla Marty od Piotrka B.

dają uczniowie kl. VI z rodzicami.

KOCHANEMU tacie z okazji święta dużo zdro.

SERDECZNE pozdrowienia dla superkołagi

z Hiuston.

l r. studiów składają dziadkowie.

DLA Pawła z okazji imienin dużo zdrowia, pomyślności życzy Ania .

Grabowskiego od Mariusza Szymczyka.

szczęścia , pomyślności dla mamy Małgo

serdeczne gratulacje z okazji zaliczenia

KOCHANEJ żonie sto całusów życzy Kazik.

SERDECZNE pozdrowienia dla Sebastiana

dla kochanej mamy Teresy i kochanego
POZDROWIENIA dla Magdy od Karola.

cha - Tornaszek.

córka.
KOCHANEJ wnuczce Oleńce Ćwiklińskiej

dobrego

POZDROWIENIA dla Magdy od Cinka.

POWODZENIA na nowej drodze życia dla

życzy mąż Marek.

DLA pana Jana z okazji imienin wszystkiego

mińskiego, Szymona Niewady i Mateusza

Chanasy od Tomka.

SERDECZNE pozdrowienia i gorące caluski
POZDROWIENIA dla Kubusia od Siekiery.

-lwonka.
Tomka i Kasi życzy Barbara.

was bardzo.

wrotu do zdrowia - zawsze pamiętająca
DLA kochanej żony dużo zdrowia, szczęścia

SERDECZNE pozdrowienia dla Piotrka Siar-

Marty.

POZDROWIONKA dla kochanych studencł

ścia, pociechy z wnucząt i szybkiego

zdrowia, szczęścia życzy Ewa.

POZDROWIENIA dla kołagów z Hiuston od

mi.

KOCHANEJ mamie w dniu urodzin, samych

nia. PS. Kocham

Jaklewicz-Orzeł od Marty.

PANI Agnieszce Gruszce, wychowawczyni,

wi składam najserdeczniejsze życzenia,

DLA kochanej przyjaciółki Kamy wszystkie-

SERDECZNE pozdrowienia dla pani Edyty

trusia i Adiego od zawsze kochających

POZOROWIENIA od Roberta dla Misi.

najlepszych dni życzy synek Piotruś.

DLA kochanej babci Zosi od wnuczka Marka

dzo kochającej Kasi.

POZDROWIENIA i całuski dla siostrzeńca

panu dyrektorowi Grzegorzowi Szewczy-

DLA Elwiry wszys1kiego najlepszego życzy

dy, z którą świetnie się rozumiem, od bar-

cia.

KOCHAM cię misiaczku. Twój kociaczek. (T).

DLA drogiej Ali, niech się jej domek nie zawali. Jola.

POZDROWIENIA dla kochanej siostry Mag-

córeczki Ania i lza.

DLA całej redakcji samych slonecznych dni
życzy stała czy1ełniczka .

kochającego syna Mateusza.

POZDROWIENIA dla pani Aliny Kasprzyk

Kasia.
ADI, jes1eś cooł sęp!!! Bądź taki , zawsze!!!

od

POZOROWIENIA dla Marty od kolegów

Gt.ĘBO.KIE caluski dla M . Mojeckiej przesyła

raz się chyba ze mną ustawisz.
1000000 całusÓIN dla kochanego Piotrka przesyła, mam nadzieję, dobra przyjaciółka .

mnie pozdrowienia. Kocham cię. Kalka .
POZDROWIENIA dla kochanej mamy Anny

MOC gorących calusćw dla Gosi śle Ziutek.

DUZ.O zdrowia i uśmiechu dla Eli życzy Sła

syła Michał Ciesielski.

która właśnie siedzi obok mnie i pisze d la

od lwonuszki.
DUZ.O zdrowia i słodyczy Aniu Tomek tobie
życzy.

syła Tomek Kuciak.

drzeja Dziubińskiego od Marty Kozieł.

Karoliny B.

w porównaniu z egzaminami!

KOLEKCJONER kupi odznaki: RKS Radom,
Radomiaka, Czarnych, Garbarza, Radom-

SERDECZNE pozdrowienia dla pana Andrzeja Oziubińskiego - superwychowawcy od

wia, pomyślności , wiele łask Bożych , po-

nych chwil na Dniach Ponidzia, Pińczów

kochającej córeczki Kasi. PS. Kocham was

nad życie.

Zycia i Krochmala od Ryżego.

pokochałem, twoje serce wraz z imieniem

Robert.

364-53-11 .

sYta Michał Cisielski.
SERDECZNE pozdrowienia dla najwspanial-

ków od Anitki.
POZDROWIENIA dla extrakumpli: Tomusia,

(048) 364-53-11 .
DLA wszystkich z Pińczowa moc życzeń .

Wachnickiego i Mateusza Chanasa prze-

POZOROWIENIA dla całej rodziny Walcza-

- Rysiek Stefański.

babcia Ania.

czyli Kasia. PS. l.yczę ci jak najlepiej!!!

WSZVSTKIEGO najlepszego dla Joli życzy

Ewa
WSZVSTKIEGO najlepszego dta Marty ży
czy Ania W.
WSZVSTKIEGO najlepszego dla Olgi życzy
Michał.

WSZVSTKIEGO najlepszego z okazji urodzin

dla Tomka W. przesyła Ołga.

041 przez
36 36 227
c~łą dobę

WSZVSTKIEGO najlepszego, dużo zdrowia
dla Wandy z okazji imienin przesyła Kazik

z rodziną.

.

bezpłatne

a

DZIAŁKA 0 ,70 a . Okolice Głowaczowa .

SUKNIA ślubna, biała, oryginalna, firmy

Tel. grzecznościowy (048) 62-31 -235,

Cymbeline Pańs , rozm. 38, odkryte ra-

prosić Celinę

miona, wzrost 165- 175 cm, gratis dodat-

Bus.

MEBLE do apteki lub zlecę wykonanie. 0603
27S-481, po godz. 18.

ki: halka, welon, rękawiczki , wianek, stan
WSZVSTKIEGO najlepszego z okazji imienin

DZIAŁKA budowlana o

siostrze Wandzie Michalczewskiej życzy

podłączenia światła,

pow. 1 ha, możliwość
wody i telefonu. Do-

bratowa z rodziną.

mek stary do remontu. Dogodny dojazd,

opał.

Tanio. 3034S-23.

w Tarlowie. Tel. (048) 36346-57.

szczęścia życzą córki i syn z rodzinami.

z OKAZJI Dnia Ojca dużo zdrowia i słodyczy
tato Jurku córka Ola tobie życzy.

z OKAZJI

Dnia Ojca dużo zdrowia, szczę

ELEKTRONARZĘDZIA

od 30 zł . (041)

z OKAZJI imienin dla Halinki Bogusz wszystkiego najlepszego życzy Krystyna.

z OKAZJI imienin dla Janiny Michalczewskiej
dużo

zdrowia i samych słonecznych dni

przesyła

rodzina Jurków.

ELEMENTY żeliwne: tralki do balustrad, cena
150 zł, słupki, cena 19,90 zł, nogi
do taczek, cena 78 zł. (041) 372-72-04,
0606-51S.114.
FORTEPIAN Paullkz 1854 r., palisander, pły
ta metalowa, cena 10.000

zł.

(041) 372-

72-04, 0606-51S.114.

WŁOSKA

sukienka do chrztu, rozm. 74-86 +

czy Piotr.

WÓZEK widłowy Rak 3A Suchedniów, po

Z OKAZJI imienin dużo zdrowia i słońca dla
Beaty W. życzy Pele.
Z OKAZJI urodzin wszystkiego co najlepsze

GARAż murowany, w szeregu, własnościo

wy, z kanalem, w Radomiu przy ul. Staro-

opatowskiej, cena 12.000 zł. (048) 36-50270.

114.

WANNA łazienkowa - 1 m długości . Kielce,

M-4 na drugim piętrze w bloku czteropiętro

wym, na Ustroniu (Radom). (048)661-1647, wieczorem.

MASZVNA do pisania .łucznik", cena 50 zł.

0605 295-601 .
MASZVNKA do ciecia metalu. (048) 36-445-

LYCZENIA dla Ewy, spełnienia wakacyjnych

85.

Jacek C.
MUNDUR harcerski na 140 cm wzrostu: koszula, spódnica, pas, czapka. 0604 884423.
NAMIOT 2-{)S()bowy, używany, ćena 200 zł.
(041) 372-72-04, 0606-51S.114.
OBUDOWĘ

PCV i burtę lewą do poloneza
trucka krótkiego, cena 200 zł. (041) 372-

72-04, 0606-StS-114.

DO rozbiórki sklepioną piwnicę (kamień, drewno). Kielce, 34-40-311 , w godz. 19-20.
kocięta w dobre ręce. (048) 34-27-

086.

PEŁNY

budulec na piętro (cegła pełna,

palona, K2, klinkierowa, pustak max) 6 m
sześc. więźby dachowej. (041) 357-35-02,

warką,

cena

2200zł.

0604-581-739.

rodzaj ogrzewania, pług, wóz na gumowych
kolach - dobry, brony, drapak, sprężynów

CHEVROLET- bus, 8 osób. Oczekuję propo-

372-69-71.

zycji wyjazdu. Radom, (048) 362-14-50.

Kontakt: Józefa Kowalczyk, Radom , ul.

DZIAŁKA 0,70 a . Okolice Głowaczowa . Tel.

gaz z

węgla

w dobrym stanie.

grzecznościowy
Celinę

Tel. grzecznościowy (048) 381-43-59.

ZASADY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ
I•Xfł!•;t.aąmjij!JUJ • A by nadać d r obne ogłoszenie płatne należy :
1. Wyciąć kupon ogłoszeń płatnych.

2.
3.
4.

Wpisać t reść ogłoszenia.

W ykaz skrzynek

Za znaczyć

rodzaj ogłoszenia.
patrz st rona 2
Dokonać przelewu na nasze konto.
S. Spiąć kupon z dowodem przelewu i wrzucić do naszej
"sezamowej" skrzynki do czwartku do godz. 12.

~
-----.,

------------, -

KUPON OGLOSZEN PLATNYCH
dla firm i osób
ezam
Slmtol.udu

prowadzących

działalność gospodarczą

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

Treść .. ..................................... ....... ..................... .. ...................... .

nazwa podrubryki
lista rubryk
znajdziesz na 1 stronie

w .Sezamie.

04,CJ60&.51S.1U.
PIECYK f11J2DWYZ kalaizabem i butlą. cena
250 2ł. (041) 372-72-04, Q60&.51 S-114.
PRA1.XA automat 663 Sio. cena 200 zł.
(041) 372-12-04, CJ60&.51S.114.

PRASOWAlNICA do bierany, domowa,
Sllllt*ość

walwJ

0.5 m,

używana,

cena

2002ł.(041)372-72~.~51S.114.

na narty do poloneza. fiata.
PRĄDNICE doageg;*ł ~czego

1,5

Cennik ogłoszeń
drobnych
(Podane ceny dotyczą jemej
ems;. zawierają podatek
VAT 22 proc..)
do 15 slów- 6.10 zł
od 16 do 25 slów- 9.76 zł
od 26 do 30 slów -14,64 zł
od 31 do max. 40 slów -19,52 zł

datyemisji .......................................................... .............. 2001 r.

•·nidł·M«·~ti3~1t·1·hwlłl
Upoważniamy

Procap do wystawienia faktury bez podpisu.

pieczątka

kW. cena 499 2ł oraz 5,5 kW. cena 699 zł.

80
• nowa. ze slclepu,
liiipęd 220 V, cena 700 li. 362-19-92.
Ul'f!Ał<~

~

150 l, na.a.

!JWaranc:J
51S.114.

Dopłaty

drobne w ramce
dopłata
- 50%
PUZZLE dzjecięoe, nowe, cena 40 zł.

drobne w kontrze
dopłata
-100%

(041) 3fi8..&.56 (21 - 23).

80.A..ER elel:byczny
ny,

(041) 372-72-04, ~51S.114 .

cena 1300 2ł na

1 rok. (041) 372-72~. ~

ce a 250

zł.

150

l.

(

1) 372-72-()4,

1)372-72-04. 06Q6.51S.114.

060S.51S.1t4.
kllllralni;-.a. wzrost 140

CEGŁA K2 - 2 tys. sztuk od 0 .50 do
0,60 D'szl. 0601-349-968.

cm pU5

)~-81 .

.....NI:ft."'.l\

111:1111Uifl91a. wzrost 1

z dodal-

300-59-50.
jeDIIJioił.tiniego, lliMe,

pdlejca-ee.. cena do UlQOd-

(048) 62-31-235, prosić

Bus.

numer rubryki

dynamicznym ladowaniem na 11 taryfę,
gwaaiCja. cena 600 :a'szt. (041) 372-n-

(041) 361-35-18.

wersalkę

ka-

P1ECE ~ I10MX2eSile z termo-

BAGA2NrK

PRZVJMĘ gratis

0603 27S-481 .

uąpdlliei lia. 362-19-92.

(0(1) 372-72~. 06Q6.51S.114.

DOM drewniany 42 m kw. 0502 396-776.

Staroopatowska 10m 1.

MEBLE do apteki lub zlecę ich wykonanie .

P1EC węt;jolly Zęłliec. nawy, używany l rok.
Unus.lub zamienię na mniejszy, cena do

B.\GII.2NIK do me1c:edesa 270, cena 200 li.

uzgodn. tanio, okazja. (048) 614-29-89.

Billi w Radomiu . Cena do uzgodnienia .

KOMPRESOR fabryczny. (041) 368-47-10.

534-527.

ok. 300 li. (041) 368-47-10.

ka , krajzega , silnik elektryczny 7,5 kW
z pasem transm. i wózkiem, okna i drzwi
z demontażu i wiele innych, cena do

GARAż murowany do wynajęcia niedaleko

miennego i drewna (Holcgaz), załadunek

AGREGAT c:NodrW::zydo SZ1illy kbwody, cena

1 TONA węgla, średniej grubości , zmienilem

skie, lXXlXX w., cena do uzgodn . (041)

co 12 godz. 200 kW- nawy, 150-220 m
kw., cena 4300 zł. (018) 20144-90, 0505-

0692 78()..44().

Inne

ZEGARKI złote, kieszonkowe, damskie, mę

bezpłatny

0000.158-671 .
PIEC c.o. - rewelacyjny na

3-CZĘściOWY kostium (spodnie. żakiet.
spódnica), kolor szary, rozmiar 36.

Sprzedam

kowej, z odkurzaczem, prod. niem. + Iado-

do uzgodnienia. (048) 36-445-83.

dla babci Ani od Karolinki B.
ZDROWYCH , pogodnych i szczęśl iwych
wakacji dla Przemka życzy babcia.

(041) 34-64-408.
kostki bru-

Kupię

życzy żona.

ZDROWIA, pomyślności i spełnienia marzeń

akacja. (041) 345-09-04 .

rozm. 182196182, cena 400 zł. 369-87-49.

MASZVNA do cięcia metalu i drewna , cena

marzeń życzy

TWARDE drewno liściaste na opał: dąb , buk,

cena 8900zł. (041)372-72-04, 0606-518-

HAK do lady. (048) 343-71-62.

dla Stefana J.

TANIO wersalkę . Radom , (048) 362-14-50.

kapelusz. (041 ) 369-93-41 .

ZAMIATARKĘ akumulatorową do

GARNITUR firmy Vistula , 3-częściowy,

z OKAZJI imienin dużo zdrowia dla Jana ży

ODDAM

TANIO wersalka, w dobrym stanie . Radom ,

remoncie kapi(aJnym, silnik na gwarancji,

zdrowia, szczęścia życzy Tadeusz.

mian za uprzątnięcie terenu. 0501 707-610.

(048)362-14-50.

ścia, życzy córka Krysia_,

zOKAZJI imienin Alicji Wojciechowskiej dużo

reklamę . Skaryszew, (048) 610-31-16.

TANIO spacerówka z budką. Radom, (048)
362-14-50.

36S-47-1 0.

UDOSTĘPNIĘ balkon w centrum miasta na

ZLECĘ rozbiórkę domu drewnianego w za-

TANIO garaż blaszak. (041) 34-26414.

z OKAZJI

62 rocznicy ślubu kochanym rodzicom Annie i Mańanowi sto Jat życia ,

(048) 360-87-61, po godz. 18; 0501

137-505.

SUKNIA ślubna , rozm. 42/168, krótki rękaw.

STUDIO .Ring" - tenis stolawy - rekreacja.
Nauka gry. Pn .-pt. 10-20, sobota 10-14.
WDK Kielce, Ściegiennego 6 . 2115/gb.

PORĄBANE , twarde drewno liściaste na

idealny. 060S-045-309.

114it)l

SUKIENKĘ

z
s a iem.
koloru beżowego w kolanko. Tanio.
1) 361-2S-97.

staw

X

w wybrane okienko

Rabaty:
od 3 od 5 emisji
od 6 do 8 emisji
od 9 do 12 emisji
od 13 do 16 emisji
od 11do21
-od22do30emisji
od 31 emisji

WPŁATY ZA OGŁOSZENIE NALEży
• PRZELEWEII: na llonto:
BGt OIKJe.lce 20301374-10982-2701-11
kupon z dowodem wpłaty naJeży
~do słazynkl ~Sezamu'".

(
5knyne na str. 2
w ~Sezamie") lub przesłać faxem
do czwańlw do godz. 12.

l podpis

DOKONAĆ:
* GOTÓWKA:
w rqszych biurach r.lllamy w Kielcach
i Radomiu oraz- wszystkich
punldxłl przyjmowania ogloszeń
(wyb:z achsów l telefonów
c:oddenn w gazecie)

Dane do wystawienia faktury

l
l

nazwa .......................... ......................................... ........................ .
......................................... ................................................ ......................... ...

5%

1%
10%
12%
15%
18%
20%

kod poczt_

OD _ODO

miasto--······ ·······················--··--···--··

ica ·······························································································
IP ····································-······································-·········-··········

teł.····················· ···················-·······················

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ogłoszenie

KI.ab Sta•ego
C z y t e i . . . k.a

przez felefOli

KONSOLA Sony Playstation 1 PAT, 14 CD

,--------------

z grami, karta pamięci , kable, cena 450 zł

1

do uzgodnienia lub zamienię na konsolę

KLUli SI"AU:GO
CZ\'TELNIKA "SWWA

2

Ninlando 64 lub Sega Satur, Sega Mega
Drive, Supemintendo z

dopłatą. Jędrze

jów, 38-626-01 .

l
1

~

• z.vn.zooz r. :

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

KONSOLA Sony Playstation lub zam ien ię
na komputer amiga 500-600 lub 1200

Sprzedam
DZIAŁKA budowlana

z dopłatą. (041 ) 38-626-02.

o pow. 1 ha, możliwość

podłączenia światła ,

wody i telefonu .

Domek stary do remontu . Dogodny

ZASADY WSTĄP I ENIA DO KLUBU

Kupię

Kartę otrzymają Czytelnicy,

MAGNETOFON Deck MP2211C, dołby, srebr-

CHIP Special - .Corel Draw 9 Pl. Funkcje,

ny, stan b. dobry, cena 70 zł do uzgodnie-

efekty, wykorzystanie", wydany w listopadzie 1999 r. Oryginał lub kserokopię. e-

ma. Kielce, 0503 739-538.

\
MITSUBISHI aria , nowy, srebrny, klapka ,

GARA2: murowany, w szeregu , własności o

ZESZVTY i książki. wszystkie rodzaje, przed-

wibraqa i wiele innych, doskonały zasięg

mioty kolejowe. (041) 368-63-56 (21-23).

wy, z kanałem , w Radom i u przy

i bateria, stan idealny, cena 200 zł do uzgod-

ul. Staroopatowskiej , cena 12.000 zł.

nien ia lub zamien i ę na inny. Kielce ,

(048) 36-502-70.

Ustroniu

( Radom ).

NOKIA 3110, bez simlocka, bardzo prosty
w

(048) 661-16-47, Wieczorem .

obsłudze ,

stan idealny, cena 130

zł

do

uzgodnienia lub zam ienię na inny. Kielce,
MUNDUR harcerski na 140 cm wzrostu :
koszula ,

spódn ica ,

pas ,

POSZUKUJĘ

Wi esławę Pastuszkę

korepetytora z zakresu prawa

(041) 368-63-56 (21 -23).

PRZYWILEJE CZVTELNIKÓW, NALEżĄCYCH DO KLUBU:

0503 739-538.

+ udział w losowaniu biletów i zaproszeń na imprezy kulturalne
+ u dział w losowaniu nagród
+ prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych
+ korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci

NOKIA 3210, cena ok. 190 zł. 0604 119-694.

. reksio",

cena

70

zł .

(048) 364-53-11 .

NOKIA 5110, na każdą kartę i s i eć, logo,

firm

antyradar, obrazkowe menu, kpi. w pudeł

.Słowo Ludu" w .RUCHU" na następny kwartał 2002
(chętnych prosimy o kontakt z redakcją, tel. (0-41) 36-36-309.

0503 739-538.

4 zł/szt . 0501 078-965.
NOKIA, starszy typ ,
SUKIENKA komunijna, wzrost 140 cm plus
dodatki. (048) 36-467-81 .

zł

Tak-Tak, 30

honorujących kartę

+ 25% zniżki na prenumeratę dziennika

ku . stan idealny, cena 160 zł. Kielce ,
STEMPLE drewniane 280 cm - 120 sz1., cena

Prosimy o potwierdzanie odbioru nagród w redakcji .SL" w Kielcach
najpóźniej do piątku (5 lipca) w godz. 9-16 , pod nr tel. 36-36-223

lekarskiego i kolejowego ( 15-40 zł/godz. ) .

czapka .

0604 884-423.
ROWEREK

Piotra Nierada
Piotra Stachurskiego

Inne

0503 739-538.

M-4 na drugim pi ętrze w bloku czterop i ętrona

Zapraszamy do redakcji " SL"
po odbiór talonów
na ko n sumpcję w pizzerii " MAGIA":

mail: dowojtkapoczta.fm

dojazd, wTarłowie . (048)363-46-57.

wym ,

którzy uzbi erają 30 punktów za kupony
drukowane w dzienniku .Słowo Ludu" i dostarczą je do siedziby
redakcji wraz z wypełnionym kuponem zgłoszeniowym.

ładowarka

+ karta

na koncie, cena 150

zł.

0600 691-695.

DROBNE

usługi

krawieckie, m.in. wszywa-

nie zamków do spodni i kurtek, zakuwanie
zatrzasek. Kielce, pasaż obok .Ludwika".

jowy

TOYOTA corolla, (84), do remontu lub czę
ści ,

SŁUCHAWKI

tanio. 391-71-61 .

do walkmana Panasonic ,

cena 10 zł. (048) 364-53-12.

SŁUCHAWKI

Inne

do walkmana Panasonic ,

cena 30 zł. 0609 969-779.
CHEVROLET (8 osób). Oczekuję propozycji
wyjazdu . Radom , (048) 362-14-50.

SŁUCHAWKI

Panasonic , cena 15 zł.

(048) 36-45-311.

GARAż murowany do wynajęcia niedaleko

Billi w Radomiu . Cena do uzgodnienia .
Kontakt: Józefa-Kowalczyk, Radom, Sta-

PRZEPISYWANIE tekstów na maszynie,
komputerze. Radom , (048) 36-214-50.
SPRZĄTANIE

WYKONUJĘ

paliki ogrodnicze, kołki sadowni-

cze, stemple budowiane, średnica, długość,
cena do uzgodnienia. (041) 39-17-148.
24/tw

na inny. Kielce, 0503 774-139.
TELEFON komórkowy model M3588 z kartą
TAK-TAK, na koncie 170 zł, cena 250 zł.
(048) 364-67-81 .
TELEFON nokia 821 Oz kartą POP, na koncie

TELEFONY komórkowe, używane - naprawy
serwisowe pogwarancyjne, telefonów ana-

Sprzedam

logowych i cyfrowych , wymiany wyświe
t la cz y - obudowy, baterie . Kielce ,

ALCATEL view, na każą kartę , kalkulator,
ładowarka

biurkowa,

pudełko,

0503 739-538.

stan ideal-

ny, cena 110 zł do uzgodnienia. Kielce ,
0503 739-538.

WALKMAN Panasonic z radiem, cena 60 "zł .
(048 )36-45-311 .

AMPLITUNER radmor 5412FM , 4 x 80W,
srebrny, skala d iodowa , stan idealny,

WALKMAN Panasonic z radiem, stan dobry,
cena 60 zł. (048) 364-53-11 .

Dwa serca
Jestem nieśmiałym , bardzo samotnym
28-latkiem . Mieszkam z mamą na wsi.
Mamy ładny domek z działką. Jestem wierzącym, bez żadnych nałogów kawalerem.
Lubię czytać gazety i spacerować. uwielbiam spokój i ciszę . Słucham dobrej muzyki i lubię tańczyć. Jeżeli komuś też dokucza samotność tak jak mnie, bardzo
chętnie bym nawiązał bliższy kontakt z tą
osobą. Może kiedyś razem wspólnie uło
żylibyśmy sobie życie.
155/ds

cena 210 zł do uzgodnienia . Kielce ,
0503 739-538.

WYŚWIETLACZE kwarcowe do telefonów

komórkowych: molorota M-3888, ericsson
DYKTAFON

Sony,

cena

100

zł .

0606 370-144.
ERICSSON GF 768, karta Tak-Tak. małe

POZNAM miłą dzi ewczynę . Mam na imię
Marcin, mam 16 lat i mieszkam w Kielcach . 0692 817-963.

A1018s, philips twist, fizz, cena 50 zVszt.,
siemens C35i, M35, cena 70 zł, montaż
gratis. Kielce, 0503 739-538.

wymiary, stan idealny, kpi. w pudelku ,

WOLNA, lat 44, blondynka . szczupła , spod
znaku Barana, uwielbiam dobre filmy, spacery, bez nałogu . Szukam swego ideału ,
sama mam kilka nieszkodliwych słabości,

cena 140 zł. Baterie do telefonu alcatel,

mężczyzny niezależnego 1 uczciwego. Mam

ph ilips twist , fizz. zafoliowane , cena

wykształcen ie średn ie .

Kupię

30 zł/szt. Kielce, 0503 739-538.

macie jald6 ulublony utwór
muzyczny i cłlcielibytcie go
częściej slyszeć - zapraszamy
do zabawy. Wy glosujecle
l zdobywacle nagrody. my
puszczamy Waszą muz:ylcę
w Radiu TAK. Gloeowet rno2na
na zamieszczonych ponłDj
kuponach, które trzeba
przaslać do nas lub wrzucić
do specjalnyCh .,9ezamowych
skrzynek" (gdzie Ich azulcać
Jejfl

ce, 0692 760-153. 2816/gb

gwarancja , simlock Idea. cena 400 zł

O zł, cena 400 zł. 0505 453-204.

aollot•, godz. -~ - - -

nie dywanów i tapicerek, faktura VAT. Kiel-

do uzgodnienia . możliwoś ć zam iany

roopatowska 1O m 1.

Noto11Vanie &9

biur i pomieszczeń , czyszcze-

SONY J70 z pudełkiem , ładowarką. instrukcją.

S._. ........--·

2842/gb

Poznam pana z

Kielc, pragnącego stałego związku .

- patrz sirona 2). Mamcie
równia! zgleezet swoje
propazyc:je do listy. Na
podtdawia przeełanydl przez

WaB..,.
rm..•

przygoiDw8llśmy

.....

.,Ptabojowago

s.z.r.t · 10 ł'I1Ciw. Ka:ldy

pft:Ymal:ralllłne
ahląjnltn!QOdt.

Swqei
LAmkNj mLil)1ld rna2l8de IU:hać
w lcaidllaabaet od IJidz- 21
w Radu 1M.

l. PINK- Get Tbe Party Started
SHAKIRA- Wbenever, Wherever
NICKELBACK- How You Remind Me
KYLIE MINOGUE -ID Your Eyes
NO DOUBT - Hey Baby
SOPHIE ELLJS..BEXTOR- Take Me Home (A Girl Li.ke Me)
MACY GRAY- Sexual Revolutioo
GALLEON- Sol BegiD
SARAB CONNOR- From Sarah With Love
10. GEORGE MICHAEL- Freeek!

2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

Propozycje:
ANASTACIA- Don't Stop (Do lt)
BUDKA SUFLERA - Kiedy Rozum Śpi
CHRISTINA MI LIAN - AM To PM
HEY - (sic!}
INESSA & DANTE THOMAS- Guilty
MICHELLE BRANCH - Everywere
MODJO - No Mora Tears
NELLY FURTADO - On The Radio
O.NA- Wszystko To Co Ja
SMASH MOUTH - Pacific Coast Party

Prezentuje:

Michał

Paszkiewlcz

Radio TAK - gramy tylko przeboje!
e TAK LISTA (poniedziałek- piątek 20-22)
prezentuje M ichał Paszkiewicz
e lista Niezapomnianych Przebojów (niE!dziielal
19-23) zaprasza Andrzej Rafał Błaszkiewlcz
e DJ's Dance Charts (sobota 22-1 )
prezentuje Michał Paszkiewlcz

\~

u

\~

157/ds
KAMERA video Panasonic M40, VHS, cena
1.700 zł. (041) 369-82-03, 0600 424-731 .

NOKIA 6210, 6310 lub 6510; Siemens S45
lub C45. Radom, 0604 362-572.

KARTA TAK-TAK na koncie O zł. (048 )
362-53-46 .

WSZVSTKIE te lefony komórkowe, mogą

KARTA TAK- TAK na koncie 190 zł .

blokowane, uszkodzone, na części, za przy-

być

bez polskiego menu, ładowarek, za-

stępną cenę .

(048) 36-467-81 .

Kielce, 0503 739-538.
KUPIĘ żółty

KONSOLA do gier Ptaystation Sony, nowa

podkoszulek do spama.

ZESTAW kombi (TV+ VIDEO) w jednej obu-

ze sklepu, przerobiona, dwa joysticki, mały

dowie 14 cali, firmy: SONY, LG, Philips

i duży+ 30 gier, cena 500 zł. 345-78-58.

na gwarancji. Radom, teł. 0604 362-572.

SPRZEDAM adidasy bez sznurówek, po okazy]nej cenie.

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

Wtorek, 2 lipca 2002 r.

Ogłoszenia uka:rują się zgodnie z reguJaminem

Biura Reklam i Ogł

zeń ..SI

wa Ludu~
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