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Mandatowe.

Polsl<a - Nowa Zelandia 2:0

uniki
Ukarani ostatnio mandatami być
może odzyskają pieniądze.

Od l sierpnia br. wszystkie
mandatywystawiane przez policję
i inne służby mają nowy wzór, który wprowadzono dla ułatwienia
pracy funkcjonariuszom.
Okazało się jednak, że druki
te zawierają błąd. Wobec tego rząd
wydał rozporządzenie, iż od 28
września obowiązuje jeszcze nowszy wzór mandatów, których dotychczas jednak nie wydrukowano.
Czy oznacza to, że wypisane
po 28 września mandaty na starych
drukach są nieważne?
Czytaj na stronie 5

zez
l Janowski z Ligi PoiRodzin doprowadził wczozerwania obrad Sejmu.
Czytaj na stronie 4

Lokatorzy
pod ochroną
KIELCE. Lokatorzy, którym zasądzono
eksmisj' na bruk, od t listopada
mogą spać spokojnie. Do końca
marca nie będzie wolno ich wyrzucić
z mieszkania.

dymisja holenderskiego
oznaczać spowolnienie
Unii Europejskiej.
Czytaj na stronie 4

Bez fajerwerków, ale szczęśliwie. Wcz~ra_j na boisku o~trowieckieg~ KS~O. reprez~~tacja Polski pokonała ~ową Zelandię
2: o. Biało-czerwonym pomógł niewątpliwie gorący dopmg. Zaczął s1ę on JUZ w chw1ll, gdy grano hymn Polsk1. Całe trybuny
oblekły się w tym momencie w barwy narodowe (patrz zdjęcie). Tysiące kolorowych kartonów, d~ięki którym kibice ~o gli
zagrzać do boju piłkarzy, przygotowało "Słowo ludu".
. Relac1a z meczu na strome 16

Prezydent Kwaśniewski przyjeżdża dziś do Kielc

Wesoła

w zakazach
KIELCE. Po naszej intetwencji
na ul. Wesołej stanęły znaki zakazu
parkowania.

Jak pisaliśmy wczoraj, na czas
remontów ul. Wesoła stała się dwukierunkowa. Tyle tylko, że samochody wcale nie mogły się tam wyminąć. Pół jezdni zajmowały parkujące auta. Jak nam powiedziała
policja, w związku ze zmianą zasad ruchu na ulicy powinien stanąć znak zakazu parkowania. Powinien, ale go nie było.
Po tekście we wczorajszym
" Słowie Ludu" ten błąd natychmiast naprawiono.
Czytaj na stronie 9
ul. Ściegiennego 1n, 25-116 Kielce
tel. (+41) 361 47 91, 361 37 89
fax (+41) 361 48 63, marketing (+41) 361 79 34

współpracę w firmami przewozowymi
-duże zlecenia transportowe na odległość powyżej 100 km.

sarnoch

- stałą współpracę,
- dogodne terminy płatności.

ód samowyładowczy, zestaw o ładowności powyżej 20 ton - nie zwlekaj,
ladzwoń pod numer (041) 361-79-341ub 0600-97-97-30.

~PRASZAMY

DO NEGOC.JAC.JI

W Kielcach sąd zaledwie kilka razy w roku zasądza eksmisję
na bruk.
Zgodnie z ustawą nie moż
na pozbawić mieszkania kobiet
w ciąży, małoletnich, niepełno
sprawnych, obłożnie chorych,
bezrobotnych oraz emerytów
i rencistów, jeśli mają niskie dochody.
W tym roku eksmisję na bruk
zasądzono w naszym mieście tylko jednej osobie.
Czytaj na stronie 7

itamy gospodarza kraju
nim walec i będzie równiutka- zdra-

KIELCE. Prezydenta RP przyjmiemy
godnie. Nawet drogi, po któtych
przejedzie jego limuzyna, zostały
wczoraj dokladnie wyszorowane.

Prezydent Aleksander Kwaprzybywa do Kielc na zaproszenie prezydenta Kielc Wło
dzimierza Stępnia. O godzinie
l S.50 wyląduje na lotnisku w Masło
wie, skąd ze świtą uda się na osi~e
Kieleckiego Towarzystwa Budowrnctwa Społecznego na Siejach. Będzie
tu uczestniczył we wręczaniu kluczy
nowym lokatorom. By osiedle wypadło godnie, w ostatnim tygodniu uło
żono tu nowe chodniki, dokładnie
pozamiatano te stare, ziemią wysypano trawniki, a drobnymi rzecznymi kamyczkami - dziecięcy plac zabaw. Wczoraj dozorcy wycierali szyby w okienkach piwnicznych, a po
prowadzącej do blo~ów TBS ulicy
Sieje szusowała zanua~ka. Ro~ta
trwała też na betonoweJ drodze biegnącej wzdłuż osiedla. - Wyrównywaliśmy tu płyty, a teraz pokrywamy
je klińcem i tłuczniem . Przejedzie po
śniewski

dzili nam robotnicy. - O tym, że prezydent przyjedzie, dowiedziałem się
dwa dni temu z prasy. Nie było więc
czasu na szczególne przygotowaniamówi skromnie Stanisław Drogosz,
prezes KTBS. - Nie było zresztą takiej potrzeby. Wszystko szykowaliśmy na zaplanowane już od dawna
na 17 października wręczenie kluczy lokatorom.
Z osiedla Sieje prezydent
Kwaśniewski pojedzie na spotkanie
ze studentami Wyższej Szkoły Handlowej (początek godz. 16.45).
-Zamalowujemy farbą ślady zabrudzeń, a niekiedy nawet odciski butów widoczne na ścianach sali, gdzie
odbędzie się konferencja prasowa
-zdradza Jan Waluszewski, rektor
WSH.- Generalne sprzątanie trwa
też w pokoju hotelowym, gdzie prezydent będzie mógł umyć ręce chwilę odpocząć i napić się kawy, która
będzie na niego czekała parująca.
Aula, w której odbędzie się spotkanie Aleksandra Kwaśniewskiego ze
studentami, jest jedną z reprezentacyjnych naszych sal, więc tam wy-

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

starczyło tylko przetrzeć do połysku
blaty pulpitów i podłogę. Kłopot
mamy z pracownikami uczelni i studentami -wszyscy chcą być na spotkaniu, a sala ma tylko 200 miejsc.
Po spotkaniu na WSH, około
godziny 18, prezydent Kwaśniewski
weźmie udział w otwarciu wyremontowanej właśnie ulicy Sienkiewicza
i przespaceruje się nią. Wczoraj, by
i tu wszystko grało, robotnicy uzupełniali granitową kostką wolne
miejsca przy znakach drogowych,
dostawiali kolejne donice z roślina
mi. Właściciele sklepów myli witryny.- Wszystko jest gotowe i spokojnie czekamy na gościa - mówi Stanisław Kamiński, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. -Deptak wygląda wspaniale, co słyszałem już od
mieszkańców innych miast, a nawet
od osób z zagranicy. Przygotowana
jest też wstęga, która zo tanie przywiązana do dwóch latarni w pobliżu
ul. Małej. Na pewno przetnie ją prezydent Kielc Włodzimierz Stępień,
a czy przyłączy się prezydent RP. ..
Tego nie wiem.
AN ALATOS

11 Remont dachu na Świętym I<rzyżu odwlecze się
imieniny: Marity, Ignacego, Wiktora, Lucyny
czwartek, 17 października 2002

l formacje
·nie przeciekały

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚWIĘTY KRZYŻ. Dyrektor Święto

krzyskiego Parku Narodowego nie
dopuścił do rozpoczęcia prac przy
budowie nowego dachu na muzeum.
Jako powód podał starania Kościoła
o zwrot pobenedyktyńsklego
majątku.

Przypomnijmy. Kryty gontem dach na zabytkowym budynku Muzeum Przyrodniczo-Krajobrazowego na Swiętym Krzyżu
je-st w fatalnym stanie. Dziurawy,
zmurszały, w każdej chwili może
runąć. Po deszczu woda zalewa
piętro. Stropy i ściany niszczy
wilgoć.

4, 16, 17,23,39
lotek:

2, 11, 13,17,34,45
Multilotek:

2,3,4,9, 10,31,34,
35,37,41, 45,48,53,
58,62,66, 68,69, 70,79

Zadzik u pasera

KIELCE- TARNÓW. Policyjny konwój
pnewożący więźnia kieleckiego
aresztu uczestniczył w kolizji.

KIELCE. Samochód zapalił się
w trakcie jazdy. Dostawczy lublin zaczął się palić na uL Hożej. Kierowca
próbował ugasić ogień, ale udało się
to dopiero straży pożarnej.

Zapaliło się ubranie
KIELCE. Na starszym mężczyź
nie zapaliło się ubranie. 77 -letni męż
czyzna prawdopodobnie pochylił się
za bardzo nad płomieniem kuchenki
gazowej. Ogień zdusił jego syn, ale
mężczyznę trzeba było przewieźć do
szpitala.
(J?OW)

Wczoraj rano z kieleckiego
aresztu wyjechałpolicyjny konwój,
dwa volkswageny transportery. W
jednym jechał oskarżony, którego
wieziono na rozprawę do Nowego
Sącza. W drugim aucie była obstawa. Kilka kilometrów przed Tarnowem, w nie wyjaśnionych jeszcze
do końca okolicznościach, radiowozy zderzyły się z dwoma cywilnymi samochodami. Nikt nie został
ranny, ale jeden z radiowozów nie
nadawał się do dalszej jazdy. Miejscowa policja użyczyła świętokrzy
skim kolegom swojego samochodu
i oskarżonego dowieziono na rozprawę.
(mow)

Koledze

JERZEMU KOZERZE

KIELCE. XV/l-wieczny dokument
z podpisem biskupa Zadzika, który
kupiło kieleckie muzeum,. przeszedł
przez ręce krakowskiego pasera.
Mirosława Kalinowska-Zajdak, rzecznik prasowy krakowskiej prokuratury, poinformowała nas, że kupiony przez Muzeum
Narodowe W ' Kielcach rękopis był
w rękach pasera - aresztowanego
w czerwcu byłego kustosza archi.
wum na Wawelu.
-Ustaliliśmy, że paser trafił z
tym dokumentem do jednego z
krakowskich antykwariuszy. Ten
odprzedał rękopis kieleckiemu
kolekcjonerowi, od którego kupiło ·go muzeum - mówi Mirosława
Kalinowska-Zajdak.
Nie jest to jeszcze jednoznaczny dowód, że dokument pochodzi

Po

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

pożarze

jący się błyskawicznie ogień·

potwierdza oficjalnie policja.

JERZEMU
KOZERZE
MATKI
składają

2

"Słowa

Hurtownia używanej odzieVive w Górkach Szczukowskich spłonęła w ubiegłym tygodniu . Doszczętnie spaliły się hale
o powierzchni 7,7 tys. m kw. Nadal nie ustalono przyczyny poża
ru, ale bardzo wiele wskazuje na
podpalenie.
Sprawę bada policja i prokuratura. Policyjni technicy klatka po
klatce badają nagrania z firmowego monitoringu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że pierwsze spostrzeżenia potwierdzają taki przebieg zdarzeń , jaki " Słowo" opisało już w ubiegłym tygodniu. Na
kasecie widać ogień, który pojaży

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ludu"

się o godz. 1.24. Zaczęło się
palić wewnątrz pierwszej hali (najbliżej wjazdu na teren firmy) , ok.
8 metrów od narożnika budynku,
przy wentylatorze. Na zdjęciach ,
do których dotarliśmy widać, że
po trzech sekundach ogień jest
trzy razy większy, po trzech minutach płomień jest ogromny. Moż
liwe, że zarzewia ognia były też w
innych miejscach, ale1en najwięk
szy płomień je zagłuszył. Straża

wia
KIELCE. Na nagraniach z monitoringu firmy Vive widać rozprzestrzenia-

Redaktorowi

i koledzy ze

W czasie Dni
w "Tesco" pracy
5 tys. osób. Jak
.
ła wczoraj kierowmk
personalnego Centrurn
tacyj n ego Tes.co w
Izabela Szrybarczyk,
wanie do pracy w
cie zostało już
Teraz trwa pod

w Górkach Szczukowskich

PRZYJACIELE

816/gm

z kradzieży. Krakowska policja nadal sprawdza spisy dokumentów
krakowskiego Archiwum Państwo
wego. Jest to gigantyczna praca, bowiem w spisach tych figurują tysią
ce dokumentów.- Jak dotąd ustalono, że skradzionych zostało 400 starodruków i rękopisów. W archiwalnych spisach nie natrafiono dotąd
na rękopis z podpisem Zadzika.
-Na obecnym etapie śledztwa
nie ma też dowodów, że zarzutami paserstwa można objąć antykwariuszy - mówi Mirosława Kalinowska-Zajdak.
·przypomnijmy, że pochodzą
cy z 1628 roku dokument Muzeum Narodowe w Kielcach kupiło ponad rok temu od kieleckiego
kolekcjonera . Mia,ł być prezentowany w apartamentach biskupich.
Nim do tego doszło, rękopis zarekwirowała policja.
(E)

KIELCE. 527 osób zKielc i
znajdzie zatrudnienie w
nym hipermarkecie"
Sklep będzie otwarty od 30
listopada.

·Jednak podpalenie?

MATKI

koleżanki

podsypki wnuaowanvm 11im;
zjum zapłaci nie ponad
a 50 tysięcy zł.

,,Tesco"
ma kompl
Sprawa skradzionego zabytkowego rękopisu

·· w konwoju

Auto w ogniu

RAKÓW. Zarząd Gminy
zdecydował, że za

~

Stłuczka
~

tańsza

marnotrawienie państwowych
pieniędzy - wyjaśnił Andrzej
Szczocarz, pełniący obowiązki
dyrektora Ś PN.
Decyzją dyrekto~a był zaskoczony wojewoda świętokrzyski
Włodzimierz Wójcik. Polecił on
świętokrzyskiemu konserwatorowi zabytków wyjaśnienie sprawy.
Posiedzenie Komisji Majątkowej
Rządu i Episkopatu na której omawiana ma być sprawa obiektu na
Świętym Krzyżu ma odbyć się 12
listopada.
IWONA BORATYN

Przez lata Zarząd Swięto
krzyskiego Parku Narodowego
(do którego należy muzeum) nie
mógł znaleźć środków na remont
dachu. Media, w tym "Słowo
Ludu" sprawiły, że wojewoda
Włodzimierz Wójcik i posłanka
SLD Małgorzata Winiarczyk-

Express 'ótek:
Duży

Kossakowska wystarali się o piew Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska, które zadeklarowało 70 procent potrzebnej
kwoty. Odbył się przetarg, prace
miały ruszyć wczoraj, a zakończyć
w listopadzie. Niestety, okazało się,
że zostały wstrzymane.
- Wstrzymałem prace ponieważ Kuria Sandomierska wystąpi
ła do Komisji Majątkowej o zwrot
majątku. Dowiedziałem się o tym
w ostatnich dniach. Nie wiem jakie zapadnie orzeczenie .w tej
sprawie, a nie mogę pozwolić na
niądze

Podsypka

cy twierdzą , że kiedy przyjechali
na miejsce ogień pojawił się w
dwóch oddalonych od siebie budynkach. To potwierdzałoby wersję o podpaleniu.
Na razie na nagraniach policjanci nie zauważyli żadnej osoby, kręcącej się wokół budynków.
W piątek raporty z policyjnej pracy mają trafić do prokuratury.
(mow)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zadzwoń!

0801. 3?1.

•.

·-'l H
to ilumer ulgowe} inf(l< n
• płacisz tylko za jeden

ią
strzelając

hro

apieska
•

Polityczna zadyma

CZDIC3

Szefowie " Solidarności" wyprowadzili związkowców na ulice Warszawy nie w obronie praw
górników, ale dla politycznej zadymy. Bijatyka przed gmachem
rządu to prowokacja. Nie da się
bowiem ukryć, że poprzednia ,
prawicowa ekipa rządząca ,
wspierana przez "Solidarność",
nic nie zrobiła w obronie upadających kopalń.
Czesław W

Myśliwi mają obowiązek strzelać do psów i kotów,
które wałęsają się na terenach łowieckich - mówi znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt, która właśnje
• weszła w życie. O skutkach tych przepisów rozmawiamy z Jarosławem Mikołajczykiem) łowczym okręgowym
w kieleckim oddziale Folskiego Związku Okręgowego .

Ekolodzy i milośnicy zwierząt nie szczędzą słów krytyki pod

Recepta do kosza
Co miesiąc muszę wydać 400 zł

" Mówię do wszystkich bez wyjątku Rodaków, szanując światopogląd
bez wyjątku. Miłość Ojczyzny łączY nas i musi łączyć ponad wszelkie
Nie ma ona nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem, czy szowinizmem.
mludzkiego serca"- takie słowa Jan Paweł 11 skierował do Polaków,
po wybraniu go przez konklawe na papieża. Stało się to 23 października
. Wczoraj 24 rocznicę tego wydarzenia uczczono w kieleckiej katedrze
mszą świętą.· W diecezji, podjęto inicjatywę stworzenia grupy mło·
wcelu popularyzowania nauki Jana Pawła 11, nauki związanej z zaspołecznymi. Grupy będziemy tworzyć w parafiach· pointormował
Ostrowski, dyrektor Wydziału Duupasterstwa Ogólnego Kurii Die·
wKielcach.
(br)

aci

liczą każdy

na leki dla moich emerytowanych
rodziców. Wprowadzenie lekarstw
po złotówce będzie więc dla nas
ulgą. Widzę jednak inny problem,
mianowicie bezsensowne wystawianie recept tym z rencistów, którzy pozałatwiali sobie świadczenia.
Dla potwierdzenia swoich rzekomych schorzeń stawiają się u specjalistów, biorą recepty, a po wyjściu z gabinetu wyrzucają je do kosza. To samo robiq niektóre osoby
pobierające zasiłki pielęgnacyjne.

Co innego ci, których faktycznie nie
stać na lekarstwa, a co innego ci,
którym nie leki i recepty są potrzebne, ale wyłudzone pieniądze.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

grosz

kosztuje kampania
nie jest rozrzutna kampapo pierwsze

' grarHczaJ ą ją

dokładnie określa
. może wydać w czaI, a po drugie niezbyt
portfele chętnych do wal_daty radnych i stanowitow. burmistrzów i prezy-

ęcej. pieniędzy wyda

bn~e Sojusz Lewicy

eJ, ale on też wystakandydatów. - Na
wszystzy zenr<>rn", h w kamć z nich przeznaczamy
szkołom - mówi Marek

' wi ceprzewo dniczący
wyborczego świętokrzy
SLD .. Kandydaci SLD na
gmm nych wpłacają na
wyborczy od l 00 do 500
radnych powiatowych - od
2000 zł.

Najskromniejszą reklamę ma
Liga Polskich Rodzin. - Za wydrukowanie małej ulotki w nakładzie
od 1000 do 2000 egzemplarzy trzeba zapłacić około 500 złotych. Niewielu naszych kandydatów na to
stać. Zdecydowana większość korzysta z materiałów ogólnopolskich. Są to ulotki i broszury z programem LPR - informuje Sławo
mir Szarek, pełnomocnik wojewódzki LPR. Z ogólnopolskich
materiałów reklamowych korzysta
również Polskie Stronnictwo Ludowe. W gminach kandydaci ludowców do rad wpłacają na fundusz
wyborczy od 100 do 500 zł. Najwięcej kosztuje miejsce na liście
do sejmiku- 1500 zł.
Samoobrona zadecydowała ,
że każda struktura powiatowa partii musi wpłacić na fundusz wyborczy 3000 zł. Najmniejsza wpłata
indywidualna wynosi 50 zł. - Nie
dość, że nasi kandydaci są biedni,
to na dodatek w Kielcach i powiecie kieleckim zostali oszukani
przez pełnomocnika, który zebrał
od wielu osób dużo większe kwoty i nie wpłacił ich na konto. Od-

dajemy sprawę do prokuratury
- denerwuje się szef świętokrzyskiej
Samoobrony, poseł Józef Cepil.
W Kielcach -zgodnie z przepisami - s:~;tab każdego kandydata
na prezydenta może wydać 100
tys. zł. Najbardziej efektowną
kampanię prowadzą Włodzimierz
Stępień z SLD i Wojciech Lubawski reprezentujący koalicję prawicy. Według pełnomocnika finansowego SLD Stanisława Zaborowskiego kampania Stępnia
kosztowała dotychczas około 30
tysięcy złotych. Lubawski szacuje, że jego komitet wyborczy wydał około 50 tys . zł. W sztabach

obu kandydatów powiedziano
nam, że nawet w przypadku gdy
kampania przedłuży się do drugiej tury wyborów, nie pochłonie
aż 100 tysięcy.
Pozostali kandydaci na prezydenta planują wydatki"o wiele
skromniej . Jacek Jędrzejkiewicz
(Front Rozwoju Kielc) na ulotki,
plakaty i hasła wyborcze zamierza
przeznaczyć najwyżej l O tys zł, a
Marian Kamiński (niezależny) około 8 tys. zł.
(elza)

adresem prezydenta, który podpisal znowelizowaną ustawę. Mówią,
że uległ lobby myśliwych, nie biorąc w ogóle pod uwagę dobra zwierząt ...
-Absolutnie nie można w ten
sposób tłumaczyć decyzji prezydenta. Mało tego, my wcale nie jesteśmy szczęśliwi z tej ustawy, bo
nakłada ona na nas przykry obowiązek. Prawo Łowieckie w ogóle
tej kwestii nie regulowało. Bezdomnymi psami i kotami miały
zajmować się schroniska i hyde
na zlecenia samorządów, ale o tym
jak wyglądało to w praktyce
świadczą przerażające statystyki
pogryzień ludzi i dzieci przez zdziczałe psy.
Zapis w ustawie pozwala mydo psów i kotów,
które bez opieki wchodzą na tereny łowieckie. Jak odróżnicie zdziczałe watahy i bezdomne psy od
zwierząt gospodarczych, które
wybiegły z zabudowań?
ślł\vym strzelać

informuje,

wykaz

Strzelając do dzikich psów
i kotów będziecie również chronić ludzi?
-Od wejścia w życie znowelizowanej ustawy minęły zaledwie
dwa tygodnie, a do siedziby PZŁ
zadzwoniło już kilkunastu mieszkańców wsi z najodleglejszych zakątków województwa, którzy proszą nas o interwencję i odstrzał
watah zdziczałych psów. Boją się
nie tylko o bezpieczeństwo swoich zwierząt gospodarskich, ale i
dzieci, które bardzo często są atakowane podczas zabaw na łąkach
iw lasach.
Rozmawiała

MAGDALENA

BRZEZIŃSKA

nieruchomości

rolnej niezabudowanej
przeznaczonej do sprzedaży
z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu,
położonej w miejscowości Kołomań,
gm. Zagnańsk, powiat Kielce,
woj. świętokrzyskie,
oznaczonej jako działki nr 94/1, 700 i 701/1
o łącznej powierzchni 15,83 ha.

wynosi 105 598,00 złotych (słownie: sto
00/1 00)
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Zagnańsk ww. działki znajdują się
w terenach upraw polowych oraz łąk i pastwisk.
Cena

nieruchomości

pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać
w biurze Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego
w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro, tel. (041) 34 422 04,
34 300 45 oraz w siedzibie Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa Orf Rzeszów, ul. 8 Marca 13, tel. (017) 853 78 65.
221

~<<::t.JJ01~rai'~ki' Marcin

GCltW!i!k Roman
4. Biernat Stanisława
5. Szulor Roman

· Państwowa
nd/owa i policja chcą
om ~ojewody w
bJUr podróży.

6.8orończykJerzy

n~zatorami wypaczyn-

Się wczoraj wicewoje'lk
Grzela. - Udało się
1
a probl~mó~, w tym
z orgam.z~CJą wycieYch. IstnieJe też duża
TWskrzeszenie Regionalurystycz . k , .
,
się w . ~eJ, tora Jakos
·e Ctemu - powiedziaWoda Grzela.
(ibo)

PAźDZIERNIKA

łu : zwierzęta muszą znajdować się

w odległości ponad 200 metrów od
zabudowań i stwarzać zagrożenie
dla zwierząt łownych lub ludzi.

że został ogłoszony

ekcja
iurze
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- Każdy, kto choć trochę zna
zachowania zwierząt, doskonale
odróżni zdziczałego psa od wiejskiego Burka. A poza tym ustawa
doldarlnie określa warunki odstrza-

IJ;l~F:iliillll

...chcemy~
aby w 2004
moinabyło
spacerować

po całkowicie
wyremontowanej
ul. Sienkiewicza.

2002 NR 242/A

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

7. tabuda Jadwiga
8. Kubicka Anna
9. Michalec leszek
10. Chromik Halina

11. Wiatrawski Stanisław (UP}
12. Selma Katarzyna

DOJR%At.E ~~
DECYZJE
3

Drugi w historii III RP przypadel< wyl<luczenia posła z obrad

•

Klub parlame
wców wniósł wczoraj
o spotkanie prezydiów
koalicyjnych ż udziałem
ra i wicepremierów, w
wienia przyszłości sektora
getyc~nego i strategii jego
tyzaCJI.
"Zdaniem szefa ·
misji Skarbu Wiesł awa
dziaka z PiS, sprzedaż S
uratować niezrealizowany
na poziomie 50 procent"
prywatyzacji.
Tymczasem, jak
minister Kaczmarek,
cja Stoenu była zgodna z
rządu i nie jest sprzeczna z
Poseł Janowski

marszałek stracił cierpliwość

25 tysięcy pudełek zapałek zużył warszawski

plastyk Anatol Karo n
do wykonania modelu świątyni, który
stanął w holu Akademii Polonijnej
w Częstochowie.

i wykluczył Janowskiego z obrad.
- Uniemożliwiam obrady, by nie
dopuścić do tej haniebnej zdrady. Przyjmuję to z pokorą, ale nie
ustąpię - odpowiedział poseł.
Następnie marszałek Borowski kilkakrotnie ogłaszał przerwy - ostatnia miała potrwać do

praktycznie doprowadził wczoraj do zerwania obrad Sejmu

dziś, do godz. 9. Sam poseł Janowski zapowiedział pozostanie na
sali sejmowej na noc.- Zostaję do

jutra do 9. My tu obradujemy
w podgrupach - powiedział Janowski, z którym ostatecznie pozostało kilkunastu posłów LPR.
We wtorek późnym wieczorem minister skarbu państwa

Hańbel świata

na "Sojuzie"

100 procent za Husajnem
W czasie wtorkowego referendum w Iraku lider tego państwa Saddam Husajn uzyskał "stuprocentowe
poparcie narodu" - podał wczoraj
rano w Bagdadzie przewodniczący
komisji wyborczej.
(PAP)
Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy,
że w dniu 12 października 2002 r.,

Wczoraj obchodzony był
atowy Dzień
ości. Według raportu Organizacji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, co roku na całym świecie sześć milionów
dzieci w wieku poniżej pięciu lat umiera z głodu. Na zdjęciu: wygłodzony
mieszkaniec wioski Lovimbi w Malavi

Kto za· to

We wtorek podczas manifestacji zorganizowanej przez śląsko-dą
browską Solidarność doszło do bijatyki z policją. Zniszczeniu uległ
policyjny sprzęt, a w budynku Kan-

wyrazy głębokiego

zmarł

Mimo zapew nień ~e
holenderskiego MSZ. ze
po upadku rządu H
mie stanowisko w s
szerzenia UE na szczycie
seli eksperci obawiają
'
możebycz
nie inaczeJ

. Ho

przez kilk
s ięcy

z powodu

~

p odjęcia

stt/gm

Dyrekcja i Pracownicy

Swiętokrzyskiego Urzędu

Wojewódzkiego w IGelcach

Pani

ELŻBIECIE JOLANCIE KACZMAREK
Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
165/wb

pracownicy PG, PSP Nr 2
oraz Rada Rodziców

roz z
Unii. co
je ne.o
w spra\\'1.~ 1
rzenia \\ r
- powiedz!
a: den z pragr
zacho\\·a·
m owośc ..
ców
dymisji ki eu
0

śmierci

Wydziału Środowiska i Rolnictwa
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b yć z~
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współczucia

składają

BOGUSŁAW MAJEWSKI

Prosimy o nieskładanie kondolencji

celarii Premiera wybitych zostało
osiem szyb. Uczestnikom zajść prawdopodobnie zostanie postawiony
zarzut niszczenia cudzego mienia.
TYmczasem Solidarność nie poczuwa się do odpowiedzialności za
powstałe szkody. -Jesteśmy zdziwieni, że w tej sprawie zostanie wszczęte
postępowanie. Nie zamierzamy ratcr
wać budżetu policji - powiedział szef
regionalnej "S" Piotr Duda. (PAP)

wszystkim z zacofanym rolnictwem. Obawiają się talci:e o ochronę granic, skuteczność policji
i opóźnienia we wprowadzeniu
strategii bezpieczeństwa żywności .

ELŻBIECIE MISIOREK

68, po krótkiej i ciężkiej
chorobie, opa trzony św. Sakramentami

DZIĘKUJEMY CI
i NIE ZAPOMNIMY CIĘ NIGDY.

Źródłem rozdźwięków, które doprowadziły do upadku rzą
du, była debata nad raportami
Komisji Europejskiej w sprawie
gotowości do członkostwa w Unii
dziesięciu krajów, w tym Polski.
Większość członków gabinetu, tworzonego przez chadeków
i liberałów, nie zgadza się z opinią
Brukseli, że Polska spełni warunki członkostwa już w 2004 roku .
Holendrzy uważają, że Polska nie
poradzi sobie ze skorumpowanym

Koleżance

przeżywszy łat

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
w piątek, dnia 18 października 2002 r. o godz.
12.20 w kaplicy na c-mentarzu Rakawickim
w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie
Zmarłego na nftejsce wi~ego spoczynku
ZONA, CORKA i SYNOWIE

marzeń?

sądownictwem , źle funkcjonującą
administracją publiczną, a przede

zapłaci

Policja pod nadzorem prokuratury
rozpoczęła wczoraj postępowanie
w sprawie wtorkowych zajść przed
Kancelarią Premiera.

~

MGRPEDAGOG
EMERYTOWANY OFJCERPOUCJI
WIELOI.EINI BEZINTERESOWNY
DZIAlACl SPOŁECZNY

Porlobnie zarzuty
piera Marek Wagner.
- Zaden z ministrów
zentujących w rządz i e
zgłaszał żadnych z
w trakcie prac nad
enu - powiedział szef
Premiera.

Premier Holandii Jan Peter Balkenende zapowiedział wczoraj, że na
ręce królowej Beatrix złoży dymisję
swego rządu.

~

NAJUKOCHAŃSZY Ml)Ż, TATUŚ
IDZLADZIUS

Kaczmarek podpisał
z niemieckim koncernem RWE
Plus umowę sprzedaży Niemcom
85 proc. akcji warszawskiego dystrybutora energii elektrycznej
- Stoen za l ,S mld zł.
Decyzja o sprzedaży Stoenu
spotkała się ze sprzeciwem innych
klubów, w ~ym koalicyjnego PSL.

Koniec

IGlkunastoosobową grupę kurierów narkotykowych zatrzymali f3-.mkcjonariusze Centralnego Biura Sledczego w Poznaniu . Wśród zatrzymanych są szefowie grupy z Poznania
i Włocławka.

Prokuratura wojskowa garnizonu Mirnyj w obwodzie archangielskim w Rosji wszczęła wczoraj postępowanie karne w związku z wybuchem rakiety nośnej "Sojuz-V" na. rosyjskim kosmodromie "Plesieck".
W wyniku eksplozji zginął szeregowiec, a ośmiu innych żołnierzy zostało rannych.

wą koalicyjną.

Wiesław

Kryzys rozszerzenia Unii Europejskiej

Kurierzy za kratkami

Eksplożja

owa _y

za

BJ

Kuczma za dialogiem

-Nie jesteście sami- zapewniał
premier Leszek Miller przedstawicieli Ukrainy podczas warszawskiej konferencji. Deklarował, że ten kraj ma
w Polsce serdecznych przyjaciół. Poseł Gabriel Janowski z Ligi
- Chcielibyśmy, aby Polskę i Ukrainę Polskich Rodzin doprowadził
wczoraj do zerwania obrad Sejmu.
łączyła wspólna wizja Europy- zaznaczył premier. Prezydent Ukrainy LeTuż po rozpoczęciu obrad
onid Kuczma, który przyjechał na zaposeł Janowski wszedł nąsejmo
kończenie konferencji, opowiedział ·
wą mównicę i domagał się uzusię za stałym dialogiem ze wszystkimi
pełnienia porządku dziennego
siłami na Ukrainie, w tym również
o informację premiera o okoliczz opozycją.
nościach sprzedaży warszawskiej
firmy energetycznej Stoen.
Kościół z zapałek
Marszałek Marek Borowski
kilka razy przywoływał posła do
porządku i wzywał do opuszczenia mównicy. Gdy wyłączył Janowskiemu mikrofon, ten dalej
przemawiał.
·
Po kolejnych upomnieniach

Premier Holandii w momencie
swojego rządu

ogłaszania

POD~OWANffi

.

·~

Panu Doktorowi Zenonowi Grzegorczykowi, lekarzom, p1elę~
i pozostałemu personelowi Oddziału Wewnętrznego Szpt a
w Zwoleniu oraz lekarzowi rodzinnemu Pani Teresie
i dr Barbarze Kusio-Cieślakowskiej
.h
serdeczne podziękowania za troskliwą opiekę w długotrWałeJ c

śp. TADEUSZA KAMIŃSKIEGO

133/wg
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O~ lnie-Re la cje
mogą ol<azać się nieważne

KONKURS

ndatowe

iesZkanie
dla Ciebie
Do wygrania m.in.:

ostatnio mandatami być może
pieniądze. Niewykluczone,
za nieopłacony postój
.• ~,;n; "'",a''~~ zostaną anulowane
l tys. miesięcznie,
zaliczyli 30 mandatów.
1 sierpnia br. wszystkie
wystawiane przez policję
mają nowy wzór, który
dla ułatwienia pracy
onariuszom. Okazało się jeddru ki zawierają błąd - brahryk na wpisanie numeru
uka.Jrant~go. Wobec tego rząd
. rozporząldzenie, iż od 28 wrzeJbo~nazuJe jeszcze nowszy
nanctatow. których dotychczas
1r1ru1mvvano. Czy oznacza to,
po 28 września mandadrukach są nieważne?
mamy żadnych informajakoby stare druki mandabyły już aktualne - mówi
Wawrzycka, koordynator
ds. gospodarki mandatau Finansów i Budżetu
kiego Urzędu Woje-W drukach są niewielRubryk na wpisanie nubralruje tylko na dwóch
odcinkach A i B manzachowuje ukarany.jako
wpłaty. Na pozostałych odjest PESEL i to wystarczy.
nopolskie mass media
się jednak na prawników
że teoretycznie mannieważne. Zaprzeczył temu
er spraw wewnętrznych
Janik, który w radiowej
powiedział, że czyn, za który
W\IC::T::t\Lru'~nu mandat, ZaWSZe
w~je:Vództwie świętokrzy
m i es iąc wystawianych jest
S tys. mandatów laedyto-

V mieszkanie,

v

sprzęt

AGD,

v coś dla domu,
V upominki

i nagrody niespodzianki

Możliwe, że

ukarani po 28 września

będą

wych. Ukarani po 28 września być
może będą mieli szansę anulowania
mandatów, dlatego powinni je zachować do czasu wyjaśnienia wąt
pliwości.

W podobnej sytuacji są ukarani w strefie płatnego postoju Kielc,
a jest ich znacznie więcej niż pozostałych razem wziętych w całym
województwie. Np. w lipcu br: mandaty za brak opłaty postojowej wrę
czono aż 7 500 kierowcom, a we
wrześniu- ponad 7200. W terminie
płaci należności zaledwie 12-13 procent ukarąnych, a reszta upomnień
trafia do egzekucji komorników.
Miesięcznie kilkudziesięciu kierowców prosi o anulowanie mandatów, z których ok. 40 proc. załatwia
ne jest pozytywnie (głównie wtedy,
gdy ktoś wykupił abonament i zapomniał umieścić go za szybą). Miejski Zarząd Dróg nie rozpatruje odwołań, gdyż regulamin strefy nie
przewiduje takiej możliwości. Głów-

mieli szansę anulowania mandatów
nie z tego powodu "Słowo" skierowało do rzecznika praw obywatelskich wniosek o uznanie regularninu strefy za niezgodny z prawem.
A rzecznik wystąpił do 'll'ybunału
Konstytucyjnego. Jeśli trybunał uzna,
że działalność stref jest niezgodna
z konstytucją, można się spodziewać
anulowania mandatów - kilkudziesięciu tysięcy w samych Kielcach.
Strefy płatnego postoju budzą
kontrowersje nie tylko w Polsce;
w USA np. adwokaci wyspecjalizowali się w anulowaniu mandatów
swoich klientów. Dziekan Okręgo
wej Rady Adwokackiej w Kielcach
Stanisław Szufel nie przypomina
sobie, aby kieleccy adwokaci kiedykolwiek zajmowali się podobnymi
sprawami. Dodaje jednak, że mają
obowiązek udzielenia pomocy
prawnej w każdej sprawie, nawet
jeśli jest nią niesłusznie wystawiony
mandat.
KRZYSZTOF KROGULEC

ie jest
kurator?

ZASADY GRY:
Od 20 września 2002 r. do 2 listopada 2002 r. będziemy publikować na łamach "Słowa Ludu" kupony z liczbami (łącznie 38 kuponów).
Liczby te należy zalaeślać na KARCIE KONKURSOWEJ. W przypadku, kiedy na KARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie
liczby w diagramie odpowiadającym danej kategorii nagród, właściciel
takiej karty wygrywa nagrodę odpowiadającą tej kategorii.

WYfNU ! /.AC HO WAJ !

DZIEŃ 24.
l.7.X.2002 r.

135

230

139

l
ll

ll
ll

327
249

ll
ll

194
341

WYT:\IJ ! :/..,.' \C HOWAJ'

Warunki otrzymania nagrody:
Zgłoszenie wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia
po opublikowaniu w "Słowie Ludu" ostatniej liczby do zakreślenia
w danej kategorii. Jeżeli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę lub
w święto, wygraną należy zgłosić następnego dnia roboczego . Zgło
szenie wygranej powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie w Biurze Konkursów "Słowa Ludu"- Kielce, ul. Wesoła 47/49, tel. (041)

l)

36-36-309.
2) Dostarczenie KARTY konkursowej, którą zatrzymuje Organizator loterii.
3) Zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich przy zgłosze
niu wygranej.
4) Ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród)
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej.

Prokurator Prokuratury
' podejnewany o sp owoi ucieczkę z miejsca
został zawieszony
ch służbowych.

~o.dj~łem taką decyzję, bo

~~e~. b~z żadnego uspra~nJa me stawił się w praWiemy, co się z nim dzieje
R ał prokurator okrę
adomlU Stanisław Lu..Kontaktu z zaginionym
tez ro dzma.
· Ale do wczoraj
- V""·' li''".. zaginięcia prokuracp w Szydłowcu, gdzie
am w Radomiu, gdzie

al trwa wyjaśnianie okozdarzenia, a także usta\\ kolizji brał udział prorzypo!Unijmy, że w po~alezący do niego sa~aJec~ał ~a tył fiata punSposob, ze fiat dachował
· prawca zdarzenia uciekł
ód \~~rzenia porzucając
, : ladomo, że ma roz. ę. w aucie stłuczona jest
~!~~ba. ~z~ był to prokue· rn.sk1e~ Prokuratury
!· ~Ie Wiadomo gdyż
Ze SWJadl
.
· w1
'. dział
.
klerowcy <oJ w. me
.
to Prok . ezelJ pod ej rze~rator był sprawcą

·o kazą ·
Wobec . s 1ę zasadne, za.e

niego wszczęte podyscyplinarne. (mar)
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NOwa Alroera to sarnocbOd dOpracowany w kazdym szcrególe•
Ró~ po to. by "Z.ad~włt Cię taawansowaną techn~logią . . .
i bogatym wyposaźefllem. P~ na Oni Otwarte 19 '20 pazdziemil<a
f przekonaj się, jak wygląda TWOJa nowa rzeaywbtość...

PHSRAGROMA
25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
te l. (O 41) 366-48-77, faks (O 41) 345-03-60

2002 NR 242

Biuro Konkursu "SI!', ul. Wesoła 4 7/49, 25-363 Kielce.
170/bh

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr teZ.
(041) 36-36-309 od poniedziałku do piątku w godz. 9 ~ 16

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Użytl<ownicy telefonów nie planują l<orzystać z

UMTS

Wystarcza nam GSM
Około 61 proc. użytkowników telefonów
komórkowych na całym świecie wie,
jakie usługi oferuje telefonia UMTS,
ale obecnie tylko mniej niż jedna
trzecia planuje z nich skorzystać.

- Szczególnie dużą wiedzą na
temat technologii trzeciej generacji mają użytkownicy z Japonii, ale
także z Europy i Azji . Natomiast
zdecydowanie w tyle pozostają respondenci z Ameryki Północnej
i Brazylii- napisano w omówieniu
raportu o telefonii komórkowej
przeprowadzonego przez firmę
AT. Kearney.
Według autorów badania, nawet użytkownicy komórek, którzy
dużo wiedzą o telefonii trzeciej
generacji (UMTS) z reguły nie

potrafią porównać dotychczasowych, już oferowanych usług
z możliwościami UMTS-u.
Zdaniem Przemysława Stangierskiego z A. T. Keamey, obecni
użytkownicy telefonów komórkowych chcieliby korzystać z szybszego dostępu do Internetu, który
oferuje UMTS, ale tylko po to, aby
mieć lepszy dostęp do aktualnie
oferowanych serwisów internetowych, a nie do nowych, zaawansowanych usług.
- Około 70 proc. uczestników badania nie korzystało dotychczas z mobilnego Internetu
i jeśli jeszcze się na to nie zdecydowali, nie będą również skłonni
korzystać z rozszerzonego pakietu usług nowej technologii- uważa Stangierski.

Technologia UMTS pozwoli m.in. na korzystanie z usług internetowych za pomocą
telefonów komórkowych, przesyłanie przez komórkę zdjęć lub filmów wideo

Rodzina Intel Pentium 4-M

Mobilna jedena

Z badania·wynika, że ponad
40 proc. użytkowników obecnych
telefonów komórkowych otrzymało reklamowy komunikat SMS
(krótką wiadomość tekstową), jednak tylko l proc. z nich z tej reklamy skorzystało, nabywając oferowany produkt lub usługę.
Spośród usług i funkcji internetowych dostępnych za pośred
nictwem telefonu komórkowego
użytkownicy najczęściej korzystają z poczty elektronicznej (e-mail),
zwłaszcza w Japonii. Coraz mniej
zwolenników ma z kolei korzystanie z serwisów informacyjnych
i robienie zakupów przez telefon
komórkowy (m-commerce).
A .T. Kearneywraz z The Cambridge Judge Institute opublikował
dane z piątego badania światowe
go rynku telefonii komórkowej
Mobinet Index. W badaniu wzię
ło udział 6.000 użytkowników telefonów komórkowych z łS krajów m.in. z Australii, Brazylii,
Chin, Francji, Hiszpanii, Japonii,
Niemiec, USA Szwecji, i Włoch.
(PAP, eref)

Procesory niskonapięciowe są idealnym rozwiązaniem dla komputerów typu

(800 MHz), Pentium III-M
GHz (800 MHz) oraz
Intel wprowadził do sprzedaży 11
nowych procesorów przeznaczonych do _taktowany zegarem o
ści 1,80 GHz, 1,70 GHz
-przenośnych komputerów PC, m.in.
GHz. Intel oferuje również
procesor Intel Pentium 4-M taktowany
napięciowe procęso ry
zegarem o częstotliwości 2,2 GHz.
III-M w wersjach:
Procesory Intel Pentium M (l GHz/533 MHz) i Ultra
tage (866/400 MH z i
-dzięki temu, że lepiej radzą sobie
z wymagającymi aplikacjami, wie- MHz) oraz procesory Ultra
Voltage Intel Celeron 733
lozadaniowością, pracą grupową,
kodowaniem wideo oraz obróbką i 700 MHz. Są one
mediów cyfrowych- pozwalają na wane dla miniaturowych
projektowanie atrakcyjnych i pła te_rów przenośnych i tzw.
skich komputerów przenośnych tel:J:->oków. Jednocześnie_
ry niskonapięciowe są
zapewniających dużą wydajność
rozwiązaniem dla
i długi czas pracy na bateriach.
typu )'ablet PC - pierwsze_.
Rodzinę procesorów mobilnych tworzą Pentium 4-M 2,20 zemplarze mają się pojaw1cna
GHz (1,2 GHz w trybie bateryj- ku jeszcze w tym roku .
nym), Pentium III-M 1,33 GHz

CERTYFIKAT ISO 9001 :2000

:INSTALACJE

WDROŻENIA

SERWIS

Complex Computers S.A. 25-520 Kielce, ui.Targowa 18
tel.: (041 )368-06-01, fax: (041) 368-25-02
e-mail: office@complex.pl http://www.complex.pl
3/bb
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Autoryzowany Dystrybutor

Kielcach el<smisji na brul< prawie nie ma

katorzy pod
Lokatorzy, którym zasądzono ,
na bruk, od 11istopada mogą
Do końca marca nie
ich wyrzucić zmieszkania.
szczęście

w Kielcach sąd
kilka razy w roku zasądza
· · Zgodnie z ustawą nie
bawić mieszkania kobiet
małoletnich, niepełno
obłożnie chorych, bez-

oraz emerytów i rencimają niskie dochody.
Wwiększości przypadków

· eksmitowanym oso-

ochroną

bom prawo do lokalu socjalnego'
- mówi Andrzej Kędra, dyrektor
Wydziału Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury UM. - W tym
roku eksmisję na bruk zasądził tylko jednej osobie. Ten lokator zajął
mieszkanie na dziko.
O ile sąd jest litościwy, to nie
zawsze można to powiedzieć
o właścicielach prywatnych kamienic. Lokatorom, na których ciąży
wyrok eksmisyjny, potrafią skutecznie zatruć życie. Właściciel
kamienicy przy ul. Głowackiego
najpierw odciął w budynku gaz,
a potem dopływ wody i elektrycz-

ność. Z
wyjęto z

kolei przy u1. Leonarda
framug całe okna.
W Wydziale Mieszkalnictwa
leży ponad 700 nakazujących eksmisjęwyroków sądowych. Niektóre zostały zasądzone już 10 lat
temu.JYmczasem rocznie zwalnia
się tylko kilkanaście mieszkań komunalnych, do których można
przeprowadzić lokatorów z wyrokiem. Wybór pada przede wszystkim na tych, którzy są uciążliwi dla
sąsiadów albo znęcają się nad rodziną.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Na Stoku znalazła własny sposób
na lokatorów, którym zasądzono
eksmisję - dogęszczenie. Nie mogąc się doczekać na przyznanie

OLEJU

OPALOWEGO
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Gwarantujemy:
-ciągłość i terminowość dostaw

ekoter111

- krótki czas realizacji
- najniższą cenę

WWW.arr.lnD;~IIIAfn

Kielce, ul. Chorzowska 22,

te l. 346-53-60 0-604-403-4 77

Blachy dachowe
Płyty

warstwowe

lokali socjalnych, w siedmiu mieszkaniach umieściła po dwie rodziny. W ciągu roku spółdzielnia wy- ,
stępuje do sądu z około dwudziestoma wnioskami o eksmisję
- 12-14 procent mieszkańców osiedla w ogóle nie płaci czynszu.
Oddział
Na Słonecznym Wzgórzu tylko raz, latem tego roku, eksmitowano lokatora na bruk. Do takiego wyroku przyczynił się nieustającymi pijackim imprezami. Eksmisje grożą jednak kolejnym osobom -lokatorzy są winni spółdziel
Przetarg nieograniczony do 30 000 Euro, zgodnie z art.lS Uozp na:
ni 900 tysięcy złotyc~.
"Wykonanie ujęcia wody podziemnej z otworów kredowych dla
EWA ZIOŁKOWSKA
potrzeb wodociągu komunalnego w Jedlni Letnisku"

Kielce

ul. 1 Maja 151, tel./fax 041/368-36-87

wKielcach przeprowadzono tylko jedną eksmisję na bruk

'at nowych
hnologii

Kiermasz zniczy

l. Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej nr 2 na terenie
stacji uzdatniania wody w miejscowości Jedlnia Letnisko.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie
do 30.12,2002 r.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30 zł brutto
można odebrać w pokoju l 08 w Urzędzie Gminy w Jedlni Letnisku.
4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z oferentami są:
Mariusz Ruszkowski tel. 322 16 77
Zbigniew Majcher teł. 322 16 77
5. Zaklejone oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Jedlni Letnisku
ul. Radomska 43 w pok. 200 do dnia 06.11.2002 r. do godz. l 0.00 z dopiskiem
"Budowa studni nr 2".
6. Otwarcie ofert nastąpi dn. 06.11.2002 r. o godz. l 0.30 p ok. 121.
7. Kryterium oceny ofert cena- l 00 proc.
164/wb

Biuro Reklamy
będzie charakter imprezy?
tec~nologie to poję
szerokie, dlatego pierwz poświęcamy głównie
.' telekomunikacji i
mt~r~et?wej .ZaprosispeqahzuJącą się w oddany~h z twardego dys)emy też ciekawe

llfHUJWa.nie zarządzania mały-

mi fi.rmami. Ponadto hę
z zakresu usług
nych, w tym oferty
sprzętu dla studentów.

"Słowa

Ludu" w Kielcach

firmy
chcąceJ nawiązać współpracę
Dzięki

ozdobnym zniczom maluchy kupią sobie zabawkę

Kolorowe znicze i świeczki można
kupić na kiermaszu zorganizowanym
w Pnedszkolu Integracyjnym nr 27
przy ul. Toporowskiego.
- Dzieci przez kill(a miesięcy
farbkami, oklejały muszelkami, pestkami , kolorową folią

malowały

i koralikami słoiczki, w których na
końcu umieściły świece- mówi plastyk Aleksandra Potocka-Kuc.
- Ceny zaczynają się od złotówki,
a kończą na 10 zł. Za pieniądze kupimy jedną duża zabawkę, którą
wybiorą oczywiście mali twórcy.
Kiermasz można odwiedzić
dziś i jutro w godz.l2-16. (ALa)

w zakresie przyjmowania
reklam i ogłoszeń
do naszej gazety.
Oferty prosimy kierować na adres:
Biuro Reklam i Ogłoszeń "Słowa Ludu",
25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49
z dopiskiem PUNKT W SKARŻYSKU.

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

~SłiMILM łlf~tee,t ł e~klr.
~l!!!ll'i::::::i'r.

BEliTli RVBO'n'Ciitł
JlłCEii ÓJCICiil
20 października 2002, godz. 18.00
DUŻA

SCENA KCK

Informacje: Impresariat KCK., Pl. Moniuszki 2 B, tel. 344 90 54
Bilety: Kasa KCK, teł. 343 81 42
288/sVlr
UDU 17
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Kanalizacja dla wschodniej

części

Kielc

Co od miasta,
co od mieszkańców?
Rozmowa z Wiesławem Stróżykiem, szefem
komitetu kanalizacji Kielc-Wschód.

Kanalizacja wschodniej czę
Kielc to duża inwestycja. Miasto kończy kolejne etapy robót, ale
mieszkańcy czekają, kiedy będą
mogli podłączyć do kanalizacji
swoje domy?
- W tym roku. Jeżeli pogoda
nie pokrzyżuje planów, do_15 listopada miasto zakończy roboty.
N atomiast na niektórych ulicach,
np. na Zagórskiej od zakrętu do
Szczecińskiej , już w tym tygodniu
rozpoczyna się budowa przykanalików łączących kanały w ulicach
z instalacjami w domach. Na pozostałych ulicach takie roboty
będą prowadzone w przyszłym
roku.
ści

W czym komitet może pomóc
mieszkańcQm ponoszącym część
kosztów inwestycji?

Szukają

uczestniczą w zaję
ciach tanecznych, małych form teatralnych oraz sportowych (piłka
siatkowa, rekreacja i sport, tenis
stołowy). W szkole można spróbować swych sił na ściance wspinaczkowej i poćwiczyć umysł w klubie
szachowym. Uczniowie mają także możliwość rozwijania swoich
zainteresowań w kołach: fizycz-

. i ja" . J?zieci

-Jesteśmy pośrednikiem mię

dzy ZM a mieszkańcami. Wszystko zależy jednak od ludzi mieszkających w dzielnicy. Wystarczy, że
jedna osoba się sprzeciwi planom
i procedury, które trzeba załatwić
przy takiej inwestycji, wydłużają
się o trzy miesiące . Tak było w tym
roku. Komitet zajmuje się przede
wszystkim zbieraniem pieniędzy
na kanał główny. Budowa przykanalików to indywidualna sprawa.
Niektórzy ~eszkańcy mają
jednak wątpliwości, jaka część
przykanalików jest ich prywatną
inwestycją?

- Prawo zabrania inwestowania na prywatnym terenie. Mówiliśmy o tym na zebraniach, mieszkańcy zostali o tym poinformowani na piśmie .
(br)

dobrego domu

Szukamy domu dla młodych
sympatycznych psiaków, które za
opiekę odwdzięczą się miłością.
suczka, mała, biało-

Oto one:

KIELCE. Dziś przedstawiamy najmłod
szych uczniów Szkoły Podstawowej
nr 22 przy ul. Gagarina.
W szkole tej działa świetlica
"Plus" z bogatą ofertą zajęć w grupach, z ciekawie brzmiącymi nazwami: "My młodzi ekolodzy",
"Malujemy świat", "Komputer

społecznego

sz ole

Witamy

e

e

-brązowa- teł. 362-49-27
szczenięta wilkowate, S-tygodniowe

-teł. 34-445-68 e roczna suczka,
bardzo łagodna- teł . 345-03-19.

P~0/11'70CJA

25°/o taniej

wtoszaown
034 - już za 653 zł netto
llłllU
.all
IClelce, ul. Slcrzetlewska 4,

teł.

.ntu~

346-24-98, 345-4 r -94

Nasz telefon
36-36-207
Masz sprawę- zadzwoń. Reporterzy działu miejskiego zajmą się sprawami czytelników.

Radio Fama

176/bh

p rzy

współpracy

z

Gazetą Wyborczą

przedstawia

Na żywo

Radio
100,8

Mhz

~BAT.Ę

z

I 8 października

bu
a-vvan
w godz. I 2. 00 -15.00

Zaprezentujemy kandydatów na Prezydenta Miasta Kielce
Zadaj pytanie!
Wyślij SMS na numer 71 Ol pisząc FAMA (odstęp) WYBORY, a następnie zadaj pytanie do kandydatów.
Możesz też wysłać e-mail na adres: fama@radiofama.com.pl. lub zadzwonić do Radia Fama teł. 368-25-30
8
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nym, chemicznym, SKS
stycznym, informatycz '
logicznym. Szkoła
wszechstronny rozwój
przez udział w zajęciach
nych, teatralnych, lit~;;Ia'cKo·I• ~~~
nych i muzycznych.
W sobotę prz edsta
pierwszaków ze SP nr 23 i
w Kowali.

Kle l c e Et(,Jii,1!!t·tTJ
Po interwencji "Słowa Ludu"

Wesoła
i mierz S t ępi e ń (50
z listy
g wyUroczyonecz ne
. Mgr inbudownicądoweg o .

wice, potem
Kielc. Koledzy z SLD
łają jego kompetencje
u miastem, umiejęt
kiego podejmowania desekwencję w działaniu.
rzuca mu brak wizji
e docenia jego organizaKandydat SLD na preKielc.
ztof Stępniewski
Wspól-

KIELCE. Po naszej interwencji
na ul. Wesołej stanęły znaki zakazu
parkowania.

zakazach
się tam wyminąć . Pół jezdni zajmowały parkujące auta. Jak nam
powiedziała policja, w związku ze
zmianą zasad ruchu na ulicy powinien stanąć znak zakazu parkowa-

miast naprawiono. Na fragmencie
ul. Wesołej pomiędzy ul. Czerwonego Krzyża a Sienkiewicza stały
wczoraj od rana trzy znaki zakazu
parkowania (nie dotyczy zaopatrzenia). Nie wszyscy kierowcy się
do nich stosowali, ale przynajmniej
nie mogli się usprawiedliwiać , że
o zakazie nie wiedzieli .
(mow)

Jak pisaliśmy wczoraj, na czas · nia. Powinien, ale go nie byto. Poremontów ul. Wesoła (fragment od noć go postawiono, ale zniknął
Czerwonego krzyża do Leonarda) w tajemniczych okolicznościach.
stała się dwukierunkowa. '!yle tylPo tekście we wczorajszym
ko, że samochody wcale nie mogły " Słowie Ludu" ten błąd natych-

12- l l fHddzlemiluJ

ętokrzy

wyGr ua-Mal iowice.
histoług rad·cy i nie- "--~"""'-'---'-"-"=...:c.-..J
radnych prawicy, przerofunkcja przewodniczącego
Radnych Wspólnoty. Ich
byłby lepszy jako zwykły
jest spokojny i zrównaKandyduje ponownie, tym
Ligi Polskich Rodzin.
wa Szczukiewicz (61
na SLD,
o dni Miasta
wySady-Szyk-Bocia -

Okręg

Oj, łostro bedzie zima ...
.. .ludziska Husky kupujom

radnąj u ż

kadencję.

atorka
o stypendiach dla twórorędowniczka IGelecT~ńca. Lewica ceni ją
~naJomość problemów
k1 ~o~una]nej i kultury.
u:vaza, ze mierzy wyżej niż
Wiceprzewodni czącej RM.
radni twierdzą , że jeśli
~ wybory, Czesława
~cz będzie aspirować

00 V:'_Iska

wiceprezydenta
~CJI szefa RM. Kandyduje
(elza)
www.r eugeot.com .pl

Limitowana se ria Husky. Doskonale przygotowana do zimy.
Górale wiedzą. co mówią. Zima będzie ostra, ale limitowana
seria

Husky

sprawdza

s1ę

w

każdych

warunkach .

Peugeot 206, 406 1 Partner mają bogate wyposażenie,

e

specjalnie przystosowane do zimy,
i...

atrakcyjną

cenę.

Przyjdź

do

salonów Peugeot na 7 Dni Lwa - od 12 do 18 października - i zobacz limitowaną serię Husky. Skorzystaj

także z bezpłatnych kontroli Peugeot i weź udział w konkursie z nagrodami! Szczegóty w salonach Peugeot.

już l O manclana 550 zł - mówi Pa-

mski, ~zecznik praso~t~azy Miejskiej .
.
Icy stwierdzą jal, oprócz mandatu wy-

~lecenia ich_usunięcia.

sprawdzaJą , czy jest

Liczba samochodów ograniczona. Hej ... ! PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY

Kielce

CIESZVĆ.

PEUGEOT

Ostrowiec św.

Radom

Radom

Stalowa

PMSEK

Wola/Grębów

RITA MOTORS

RITAMOTORS

KOZAKIEWICZ

ul. Domaszowska 52

ul. Kilińskiego 35B

ul. Kielecka 155/157

ul. Koz1enicka l

tel. 0-41 (368-12-35

tel. 0-41/247-95-45

tel. 0-48/331-77-43

tel. 0-48/344-22-99

RiA
Jamnica 160
tel . 0-15/81 1-25-94

(mow)

W
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e Stowarzyszenie Osób
z Otyłością "Superata" zaprasza w czwartek, 17 paździer
nika, o godz.1 7 na aerobik do
ośrodka "Zameczek" przy ul.
Słowackiego, zaś o godz.l8
odbędzie się spotkanie otwarte z pokazem masażu odchudzającego. Bliższe informacje
pod nr. teł. 34 22 668.
• Recital Michała Bajora - w czwartek, 17 paździer
nika, o godz. 18 w sali kina
,,Echo" wWDK.
e Klub Terapii Naturalnej zaprasza swych członków
i sympatyków na spotkanie
w czwartek, 17 października,
o godz. 17 w klubie ,,Witeź"
przy ul. Karczówkawsklej 20.
e Licytacja w Raju - na
ekspozycję i aukcję swoich prac
zapraszają mieszkańcy DPS im.
F. Ma1skiej przy ul. Thrnowskiej
10 w piątek, 18 października,
odgodz.l6.
e Otwarcie wy$tawy ,,X lat
w sztuce- prezentacje nowatorskie" -w piątek, 18 październi
ka, o godz. 18, w galerii BWA
"Piwnice", ul. Leśna 7.
e Otwarcie wystawy malarstwa Waldemara Zuchnickiego w piątek, 18 października,
o godz. 18, w galerii BWA "Piw*
nice", ul. Leśna 7.
e Koncert czeskiej grupy
PavelJ. Ryba-wpiątek, 18 paź
dziernika, o godz.l9.30 w Jazz
Clubie, ul. Duża 9. Przed koncertem oficjalnie zostanie ogło
szony I Młodzieżowy Konkurs
Improwizacji Jazzowej im. Milesa Davisa.
e Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków zaprasza w sobotę,
19 października, o godz. 10 do
Klubu Nauczyciela, ul. Olu-zei 9
na spotkanie edukacyjne z udziałem lekarza diabetologa.
e Sto}Varzyszenie Przewodników Swiętokrzyskich zaprasza na wycieczkę Sandomierz - Baranów Sandomierski
z biesiadą na zamku w Baranowie w sobotę , 19 październ ika,
in formacj e i zapisy - te l.
368-46-7 8 i 344,.60-7 3.
• Oddział Świętokrzyski
PTTK zaprasza na wycieczkę
do Bochni oraz Nowego Wiśli
cza w sobotę, 19 października .
Informacje- teJ. 344-59-14lub
344-77-43.
e Koocert charytatywny
na rzecz Domu Dziecka nr
3 - w niedzielę, 20 październi
ka, o go;lz. '18 w klubie "Pod
Krechą" wystąpi Eleonora Niemen z ~espołem . Po koncercie
będą rozprowadzane cegiełki
na rzecz Domu Dziecka.
e Klub Turystów Pieszych
P1TK "Przygoda" zaprasza na
wycieczkę na trasie: StopnicaPrusy - Błoniec - Szczaworyż
(15 km) w niedzielę, 20 paź
dziernika. Zbiórka o godz. 6.50
na dworcu PKS.

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

Pływalnia

"Perła"

w Nowinach proponuje godzinę pływania gratis. Od poniedziałku do piątku przy wykupieniu biletu na jedną godzinę
druga godzina jest za darmo
(oferta dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych).
e Survival Szkoła Przeży
cia zaprasza na zajęcia samoobrony combat-w SP nr 16 przy
ul. Thporowskiego 40, w środy
i pi'ątki o godz. 18. Informacje
teł. 368-60-39, 0506-960-122.
(red)

SOBOTĘ
9

·sZPITALE, APYEKI
Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czarnowie, przy ut. Kościusz
ki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
,.Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (8-20), "Centrum",
ul. Radomska 8 (1 0-20), "Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (B-23))"Aifa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15), ,.Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), "Małgosia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele i święta, ,.Zdrowie" - ul.
Sienkiewicza 58 (8-15), czynna
w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele i święta)
041/362-02-25.
Apteka .,Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna codziennie 7- 22, wniedziele i świę
ta- 9- 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. B 22.
Apteka "Gemellus" - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Ko-

ściuszki} .

APTEKA .. Parkowa", Kielce,
Życnia, niedziele, święta 7.30-

21.00. 041!368-30-33.
(gb 3314)
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344-85-15 - ,.ZDROWIE"- CO. DZIENNłE.
(nd 401)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE- Lecznica "Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEM/0Sł..A) , czynne NON STOP, 041/
344-39-45, 368-28-02.
(nd 402)
NAGł.A

Pornoc Lekarska - 331
-56- 50.
(nh14)

UROLODZY- Seminaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99.
(nd 396)
BIOTERAPIA RE/KI, inż. Janusz
P. Molęda. Zapisy. 041/368-4632.
(gb 4299)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul.
Langiewicza 2, teł. 361-55-25ECHO. HOLTER, RTG. USG.
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(nn 192)

Teatr im. S. Żeromskiego rekina", reż. Jerzy Fedorowtcz. g. 10, 13; gościnny występ
Teatru Ludowego z Krakowa.
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" "Mały Tygrys Pietrek", g. 9, 11.
"Błysk

KINA
-" Romantica" (do/by digital),
te/. 366-3 7-19. · ,,Zemsta", g.

E~~i\
l't*łi@••~

RADIO-TAXI
96-25

3-611-611

0-800-400-400
bezpłatne

10

zamawianie. taksówek

8.30, 11, 13.30, 15.45, 18,
20.15.
"Moskwa" (dalby stereo), te/.
344-47-34 - .,Pianista" - bryt./
pol./niem./tranc., l. 12, g. 8.30,
11.1 5 - seanse zorganizowane; 15.30; ,.XXX"- USA, l. 15,
g. 18.15, 20.30.
" Studyjne" ·"XXX"- USA, l.
15, g. 15; ,.Pianista" • bryt./po/.1
niem./tranc., l. 12, g. 17.15;
"Szyfry wojny" - USA, l. 15, g.
20.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37
-"Li/o i Stich"- USA, bo., g. 16;
"Byliśmy żołnierzami" • USA, l.
15, g. 18.

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-18) -ekspozycje stałe: korpus główny "Wnętrza zabytkowe zXVII i XVIII
w.", "Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie", "Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsud
sklego ". Skrzydło północne Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: "Wieś kielecka w polu i
zagrodzie". 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/. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z
młodzieńczych lat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki i
niedziele w godz. 9 - 16 oraz
środy w godz. 1.,.._.18.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, te/. 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. 10-16, w
poniedziałki nieczynne.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki i 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 całego świata" kolekcja Małgorzaty Mroczek Stachowiak, wystawa zabawek prac dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckinj w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
"Ocalić od zapomnienia. Jan
Bernasiewicz - twórca ogrodu
rzeźb". Wystawa czasowa: .,Winogrodnictwo pod zaborem".
Czynne: od wtorku do piątku w
godz. 1O - 17, w soboty i niedziele w godz. 10-18.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - wystawa "Z
perspektywy 25 lat". Muzeum
czynne od poniedziałku do piąt
ku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bo-

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'B' 96-63
366-40-40
KARTA. STALEGO .KLIENTA
wyjflr.d ta miluto - cenD do uzgodnienitl

DOJAZD GRATIS
·."'iW·'

dzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień
oprócz poniedziałków i świąt w
godz. 9-17.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 · "Era
krzemu".
Galeria BWA "PIWNICE" - ul.
Le~na 7 - nieczynna.
t,, Galeria BWA "NA PIĘTRZE" •
Wolfgang Brenner - wystawa
· collages. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 915, w soboty i niedziele nieczyn. na.
Galeria Fotografii - ul. Planty
719 - Retrospektywna wystawa
fotografii Jerzego Kamody. Ga~·. leria czynna od poniedziałku do
. piątku w godz. 10-16. Wstęp
wolny.
Jaskinia "RAJ" - czynna co.• dziennie (oprqcz poniedziałków)
~ w godz. 10-17.
t. Ośrodek Tradycji Garncarstwa
:· w Chałupkach (gm. Morawica)
_', • wystawa wyrobów oraz prak. tyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10- 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
, Poronik-Mauzoleum w Mich'. niowie k. Suchedniowa - wystawa " Płonęły niebo i ziemia " czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 1O - 16. W
soboty i niedziele wystawa do• stępna dla grup turystycznych.
· Zgłoszenia - teJ. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Slup/ - czynne codziennie prócz poniedziałków w
godz. 9·16. Rezerwacja biletów
. 31-77-018.
Galeria "Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - wystawa prac
Józefa Ziomka. Galeria czynna
- od poniedziałku do piątku w
godz. 8-16, w soboty - 10-13.
Wstęp wolny.

OMNIA - Komunikacja Między
TELE-TAXI "WALIGÓRY" • teł.
narodowa, Sienkiewicza 61,
· 368-74-00 (dojazd gratis)
345-77-43, 345-77-~6.
TAXI "HERBY" - teł. 801-41(ng 365)
00 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS" - teł.
LOT - intoąnacje, rezerwacja,
366-11-11, 3-600-600. Dojazd
· sprzedaż biletów - 368-06gratis, z nami najtaniej.
58.
RADIO-TAXI "EUROPA"- (do, jazd gratis, karta stałego klienta), te/. 3-611-611.
TAXI "BARWINEK" - te/. 801 INFORMACJA
33 - 42 (dojazd gratis).
GOSPODARCŻA
RADIO-TAXI "DOR/ON" - teł. - · ·
. 36-999-99,
34-555-44,
041/366-19-19,
366-03-03
~ 96-23.
www. infomax.com.pi

)~:~-

AAA CAŁODOBOWE POGOTO·
WIE POGRZEBOWE "HSTRONIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 361·
29-18, 361-39-12.
(nj 221)
'

CAŁODOBOWE
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PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

D1!8if'RJijfłł
Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 wgodz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22, 36760-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie Gazowe - 331-20 20 i 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c. o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne-.od pracy - te/. 36118-33.
TA/ - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34.
Numery miejscowe i zamiejscowe - 913.

,~<!..,. ~··

Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MPK- 345-Ó6-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa- 33179-19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18; ctęzarowe Mielczarskiego - 345-41-22.
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Świętokrzyskie Stowarzyszenie

Pomocy Ofiarom Przestępstw
' -Komenda Miejska Po/icji w Kielcach - Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Przestępstw, Kielce, ul. Mickiewicza 9; ponie_
dzia~ lek-piątek w godz. 14-18, teł.
0-41/349-33-44.
Świętokrzyski Klub " Amazon• ka"- 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz. 1O 14, psycholog, pedagog - te/e, fon zaufania 366-17-41 w
poniedziałki i czwartki w godz.
15- 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z
problemem alkoholowym - od
.: poniedliałku do piątku w godz.
18- 20, te/. 345-73-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67,
czynny od poniedziałku do piąt;;, ku w godz. B - 17, pomoc psy
chalogiczna dla rodzin wychowujących małe dzieci 368-1659, poniedziałek, godz. 15.3018.
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji- 0411331-

Kinowe

w

rapii indywidualnej i
osób uzależnionych i
poradnictwa
i medycznego.

niamy anonimowość.
my od poniedziałku do
w godz. 13-20.

Częstotliwości
słyszalnych

w

PROGRAM l·
106L5; 98,O; 89,7,
100,8, PLUS -107,9;
MARYJA -100,9; 107
RMF - 88,2, BIS ·
, 96,2, KIELCE · 90,4,
ZET - 105,3, WAWA ·
ESKA - 103,3, OPA
MTM FM · 102,1.
LELIWA -104.7.
106,2.

nowości

,,Szyfry
wojny''

· ~NiERi~::~:
i Pfzze.ria " siudlo " - t;l. 36B~
86-01. Czynna: pon.-czw. 1022; pt. 10-23; sob. 12-23;
niedz. 12-22. Dostawa na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych - gratis, ceny
pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzeria
., MAGIA",
te/:
362-25-11. Czynna w godz. 1121 , niedziela 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gratis!
TelePizza - ul. Radomska 18,
teł. (041) 362-89-51; ul. Paderewskiego 34, teł. {041) 36641-60.
Godz. otwarcia: niedziela czwartek 10.00·23.00, piątek sobota 10.00-24.00.
Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.

RADIO TAXI "ALFA"
- TEL. 344 44-44, 96-22
(DOJAZD GRATIS) .
Bezpłatna lntolinia
0800 - 222 - 222
TAXI - ul. Mielczarskiego - 36640-40 (dojazd gratis).
RADIO· TAXI "METR O" - te/.
342-22-22, 345-55-55 {dojazd
gratis).
RADIO - TAXI " OMEGA •
ORIENT", korporacja " ł..ysogó
ry", 36-00000, 36-11111, 9626, numer bezpłatny 0800 3600-36.
TAXI "WICHROWY" - te/. 3310-919 (dojazd gratis}.
TAXI " ŚWIĘTOKRZYSKIE ". ul.
Manifestu Lipcowego, teł. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI " NA STOKU" · te/. 801·
31-76 (dojazd gratis).

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 254)

KOMUNALNYCH - usługi
. pogrzebowe całodobowe, teł.
366-31-77, 344-67-88.
(na 131)

•·lK0'1UNI~CJA{ .. :~,.
Kli~ci

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

Świętokrzyski

Portal Internetowy

53-13 - pomoc psych
na i pedagogiczna
dzin i ma~żeństw,'
pia indywidua lna i
pomoc dotycząca
interwencja kryzysowa.
niedziałku do piątku w
20.
Polskie Towarzystwo
gania Narkomanii
Konsultacyjny w
Karczówkawska SA .
27; poniedziałek - piąte
12-16.
:: Rodzinna Poradn ia
tyki i Terap ii
narkotyków, Kielce.
Polskiego 230a, teł.

~·
l

..... ~.

,

PODRóZE

BILE.TY .iotnicze - rezerwacja,
sprzedaż. "Sigma", Sienkiewicza 56, 344-30-33, kielce@ sigmatravel.pl.
(ng 369)

W czasie bitwy o Sajpan oficer amerykańskich
marines Joe Enders (NichoIas Cage) otrzymuje niezwykły rozkaz: ma chronić
szyfranta z plemienia Navaho , Bena Yahzee (Adam
Beach) . Rozkaz, który Enders zobowiązany jest
utrzymywać w ścisłej tajem-

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

SŁOWO
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2

gla za z
tutaj?
czy herbata? 8.00 WiadoWoronicza 17 8.30 TeleKundle i reszta 9.10
Przygody ośliczki Tosi
9.55 Słodkie zmartwie. serial dla młodzieży,
Jego ekscelencja subiekt
., 1933 (85 min) 11.40 Te12.00 Wiadomości 12.10
12.20 Horyzonty 12.45
. telenowela pol. (powt.)
nieskończoności - frakdok. 13.45 Telezakupy
ny serial: Antonow 24
.30 Negocjator
ości
ć chorobę: Czy przemoże być groźna - ma-

medyczny
Białego

Domu: Hilla- cykl dok.
iec - magazyn
Błażeja - magazyn dla

7.05 Studio urody 7.15 Złotopolscy
(31) - telenowela pol. 7.40 Dwójka
Dzieciom 8.00 Cena życia (27 /40)
- serial obycz. austral. 8.50 Pytanie na
śniadanie 10.30 Bahama (2/3) - film
dok. 11.25 Klub polski na Costa del
Sol- rep. 11.50 Sukces (2/36) - serial
obycz. pol. 12.15 Smak Europy 12.30
Arka Noego - magazyn przyrodniczy (powt.) 13.00 Panorama 13.15
Miami Sands (31/11 O) - serial obycz.
USA 14.00 Co nam w duszy gra
15.00 To twoja droga - rep.
15.25 Nera, księżniczka Oceanii
- serial anim .
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Podróż za jeden uśmiech
(3/7) - serial dla młodzieży pol.
17.00 Świat obok nas: Czerwone akta
(2/4) - film dok.
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Powrót Bohuna - film dok
20.00 Dzień Świstaka - kom. USA,
1993 (97 min)
Phil Connors jest egocentrycznym i
cynicznym prezenterem pogody w jednej z filadelfijskich stacji telewizyjnych. Co roku, 2lutego Phil osobiście
odpowiada za relację z Dnia Śwista
ka, obchodzonego w prowincjonalnym miasteczku. Tym razem los splata mu jednak wielkiego figla - Phil
wpadnie bowiem w pułapkę czasu.

polityczny Jedynki
publicystyczny
tor Wiadomości
fit - wiadomości ekonoz - magazyn kulturalny

(627,628,629) - teleno. (powt.)
nie programu

21.45 Manewry miłosne
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Zakręty losu: Rodzinny interes - film krym. USA, 1989 (112
min)
Uzdolniony student Adam MeMullen pragnie pójść w ślady swojego dziadka, wytrawnego złodzie
ja .

0.35 Ostatnia podróż - film dok.
1.15 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Bar
7.30 Pokemon 7.55 Psotny Bill 8.20
Roswell: W kręgu tajemnic (14)
-serial SF USA (powt.) 9.10 Bar 9.45
Benny Hill10.15 Rozwód po amerykańsku (49)- serial obycz.USA 10.40
Awantura o kasę - teleturniej 11.30
Różowa Pantera - serial anim. 11.55
Kachorra to ja (17) - telenowela argent. (powt.)12.45 Luz Maria (9) telenowela peruw. 13.40 Hitmania
14.35 Pokemon
15.00 Miodowe lata (88)- serial kom.
pol. (powt.)
15.45 Informacje
16.05 Różowa Pantera - serial anim.
16.25 Kachorra to ja (18) - telenoweJa argent.
17.20 Idol Extra - program rozrywkowy
18.15 Bar - plusy i minusy
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.05 Bar - plusy i minusy
20.45 Samo życie (112)- serial obycz.
pol.
21.15 Idol - program rozrywkowy
21.30 Losowanie Lotto
22.15 Ally McBeal (96) - serial kom.
USA
23.10 Informacje, Sport
23.25 Prognoza pogody
23.30 Graffiti - program publ.
23.45 Bar
0.45 Opiekunka - thriller USA, 1991
(89 min)
Nieprzychylnie nastawiona do otoczenia Nell żyje we własnym świecie,
marząc o idealnej rodzinie. Pewnego
wieczoru opiekuje się pięcioletnią córeczką bogatego pisarza. Zaczyna
sobie wyobrażać, że jest we własnym
domu, a dziewczynka jest jej prawdziwym dzieckiem. Wizja powstała
w jej wyobraźni jest tak silna, że Nell
gotowa jest zabić każdego, kto bę
dzie chciał zagrozić jej rodzinie.

2.30 Muzyka na bis
_
5.00 Zakończenie programu

tv4
nad i - program publ.
i nienawiść (4/
owela meks. (powt.) 6.35
7.05 Przyjaciółki i rywalki
· telenowela meks. (powt.)
- serial anim. 8.15
iial anim. 8.40 Łebski
anim. 9.05 Świat Bobserial anim. 9.30 (na żywo)
· teleturniej 10.35 Telesklep
w toku - talk-show
- opowieści niesaFilipułki - serial anim.
Łebski Harry - serial
.) 14.15 Beverly Hills
·serial obycz. USA
(powt.)
kty i Pogoda
ki i rywalki (18/185)
a meks.
i nienawiść (5/130) meks.
Miłość

6.45 Dragon Bali GT 7.10 Dragon
Bali Z 8.00 W niewoli uczuć (36/
135) - telenowela meks. 8.50 Daniela i przyjaciele (20/100) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place
(206) - serial obycz. USA (powt.)
10.30 (na żywo) Łamisłówka - teleturniej 11.00 Prawo i miłość (20/
22) - serial obycz. USA (powt.)
11.50 Porywy serca (83/90) - teJenowela meks. 12.35 Telesklep
13.55 He-man i władcy wszechświata - serial anim. 14.25 Dragon Bali GT -serial anim . (powt.)
14.45 Dragon Bali Z -serial anim.
(powt.)
15.35 Pełna chata (116/192) - serial kom. USA
16.05 Szkoła złamanych serc (79/
80) - serial kom. austral. _
16.35 Trzecia planeta od Słońca 5
(34/42) - serial kom. USA
17.05 Gliniarze (7 /32) - serial
sens. USA (powt.)
18.00 Aktualności
18.10 Prawo i miłość (21/22) serial obycz. USA
19.05 Melrose Place (207) - serial •
obycz. USA
20.00 Skok w ciemność - film sens .
USA, 1996 (95 min)
Jerry Price pada ofiarą zabójstwa. jego siostra Anne (Ch .
Ross), podejrzewając swą przyjaciółkę Sharon (T. Ali) o dokonanie tej zbrodni, obmyśla precyzyjny plan zemsty. Pozoruje własną
śmierć tak, aby wszystkie dowody wskazywały, że zamordowała
ją Sharon . Niespodziewanie pojawiają się pewne okoliczności,
które znacznie komplikują sytuację.

21.50 Cobra - oddział specjalny
(32/33) - serial sens. niem._
22.50 Amerykańska yakuza -film
sens. USA (powt.)
0.35 Skok w ciemność - film sens.
USA (powt.)
2.10 Zakończenie programu

6.00 Strefa P 6.30 Tilt TV 7.00 Muzyczne listy 7.50 Sklep Mopotopa serial anim. (powt.) 8.15 Rudzielec serial anim. (powt.) 8.40 Masked Rider - serial ani m. (powt.) 9.05 Fiorella (130) - telenowela peruw. (powt.)
10.00 Zbuntowany anioł (33) - telenowela argent. (powt.) 10.50 Baza
Pensacola (9) - serial sens. USA
(powt.) 11.40 Karolina w mieście
(20)- serial kom. USA (powt.) 12.05
Menażeria (12) - serial obycz. USA
(powt.) 13.00 Strefa P - program
muzyczny 13.25 Tilt TV - magazyn
13.55 Sklep Mopotopa 14.20 Rudzielec 14.45 Masked Rider
15.00 Fiorella (131)- telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy
17.00 Dharma i Greg ( 14) - serial
kom. USA
17.30 HOT CHAT- program publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł (34) - telenowela argent.
19.00 Nick Fury - film sens. USA,
1998 (86 min)
·
Nick pracowal jako agent Tajnej
Rady Czujnofci Antyszpiegowskiej.
Po bogatej w emocjooujqce wydarzenia służbie przeszedł w stan spoczynku. Musi powrócić do służby,
by stawić czoła radykalnej organizacji Hydra, kierowanej przez Andreę von Strucker.

20.55 Misja w czasie (3) - serial SF
USA
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i Prognoza pogody
..
22.15 Zyciowa szansa - teleturnieJ
23.15 Komenda - magazyn
23.45 Uśmiech mordercy - dramat
krym . USA, 1999 (95 min)
1.45 X Laski - program erotyczny
2.15 Muzyczne listy
3.05 Muzyczny VIP
3.40 A kuku - program rozrywkowy
4.05 To się w głowie nie mieści - magazyn
4.25 Zakończenie programu

•

Bardzo dobrze, lecz ...
nie zapomnij o prezentacji Twojej
firmy w nowej Panoramie Firm!

Pospiesz

się, zostało

niewiele czasu!

tel. (041) 331 72 42
o 602 539 969

panorama
FIRm

2191/l<m

Przedsiębiorstwo

Zaopatrzenia Farmaceutycznego
"CEFARM-KIELCE" S.A., Kielce, ul. Jagiellońska 70

. ogłasza przetarg ofertowy pisemny, nieograniczony
na sprzedaż praw wieczystego użytkowania gruntu
oraz własności budynków następujących nieruchomości:
l. Nieruchomość zabudowana położona w Daleszycach przy
ul. Grottgera 6, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Daleszyce
jako działka nr 2465 o powierzchni 0,09 ha, zabudowana budynkiem
użytkowo-mieszkalnym (dotychczas apteka oraz mieszkanie)
o powierzchni użytkowej 226,7 m kw., nieruchomość posiada
KW nr 39796 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kielcach.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 200.000,00 zł.
2. Nieruchomość zabudowana położona w Stopnicy przy
ul. Kościuszki 14, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stopnica
jako działki nr 413/3 i 414/ l o powierzchni łącznej O, 120 l ha,
zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym (dotychczas apteka
oraz mieszkanie) o powierzchni użytkowej 219,0 m kw., nieruchomość
posiada KW nr 39270 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Busku Zdroju.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 200.000,00 zł.
3. Nieruchomość zabudowana położona w Połańcu przy ul. Rynek 34,
oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Połaruec jako działka nr 5267
o powierzchni 0,0858 ha, zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym
(dotychczas apteka oraz mieszkanie) o po~ierzchni użytkowej 290, Om kw.,
nieruchomość posiada KW nr 19719 prowadzoną przez Wydział Ksiąg
Wieczystych w Staszowie.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 240.000,00 zł.
4. Nieruchomość zabudowana położona w Lopusznie przy
ul. Przedbarskiej 10, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Łapuszno
jako działka nr 234 o powierzchni O, 1156 ha, zabudowana budynkiem
użytkowo-mieszkalnym (dotychczas. apteka oraz mieszkanie)
o powierzchni użytkowej260m kw., nieruchomość posiada KW nr 26382
prowadzonąprzez Wydział Ksiąg Wieczystych we Włoszczowie.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość 200.000,00 zł.
S. Nieruchomość zabudowana położona w Ciepielowie przy
ul. Szkolnej 2, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Ciepielów jako
działka nr 606 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem
użytkowo-mieszkalnym (dotychczas apteka oraz mieszkanie)
o powierzchni użytkowej 151, l m kw., nieruchomość posiada
KW nr 935 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Lipsku.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 140.000,00 zł.
6. Nieruchomość zabudowana położona w Tarłowie przy
ul. Czekarzewskiej 7, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Tarłów
jako działka nr 1480 o powierzchni 0,11 ha, zabudowana budynkiem
użytkowo-mieszkalnym (dotychczas apteka oraz mieszkanie)
o powierzchni użytkowej 275,0 m kw., nieruchomość posiada
KW nr 57186 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Sandomierzu.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomość wynosi 240.000,00 zł.
7. Nieruchomość zabudowana położona w Dwikozacb przy ul.
4, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dwikozy jako
działka nr 1541/7 o powierzchni 0,25 ha, zabudowana budynkiem
użytkowo-mieszkalnym (dotychczas apteka oraz mieszkanie) o
powierzchni użytkowej 345,0 m kw., nieruchomość posiada KW nr
58304 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Sandomierzu.
Cena wywoławcza za ww. nieruchomo 'ć wynosi 360.000,0 zł.
Spółdzielczej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości l O proc. ceny wywoławczej na konto BŚK S.A.
I O/Kielce nr l 0501416-0500003785 w terminie do dnia 4J0.2002 r.
Przetarg odb dzie się w dniu 5.XI.2002 r. w siedzibie Spółki
o godz. 10. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu
i jego warunkach można uzyskać pod nr. telefonu 0502 437-860
lub 34-574-11, w. 232.
12 gm
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Nowa oferta

.JAK WYSŁAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ TELEFON?

WYŚLid

WPISZ (maks. 160 znaków):
SL#numer rubryki#treść ogłoszenia (maks. 154 znaki)
SPRAWDŹ ZANIM WYŚLESZ!

SMS

SL#15# Sprzedam samochód osobowy 1900 r., Kielcetel (000) 00-00-00

Przykład

Wyślij SMS-a pod numer 7960. Dotarcie SMS-a z ogłoszeniem zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym.
Jeśli przesłane ogłoszenie będzie zgodne z regulaminem wysyłania
i publikowania ogłoszeń drobnych przez SMS, wydrukujemy je w "Słowie Ludu" w ciągu 3 dni roboczych.

Cena wysłania SMS-a z ogłoszeniem pod numer 7960 wynosi 9 zł+ 22 proc. VAT.
Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń dostępny jest w Biurach Reklam i Ogłoszeń "Słowa Ludu".
UWAGA! Przyjmujemy ogłoszenia tylko do podanych niżej rubryk (ogłoszenia matrymónialne
i towarzyskie nie będą drukowane).

,. T

z treścią ogłoszenia
drobnego przez telefon komórkowy
- my je wydrukujemy!!!

01 -motoryzacja
02- biznes
03 - budownictwo
04 - elektronika

AUTOSlYBY. _Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

05 - kosmetyka
06 - komputery
07- kupno
08 -lokale

AUTOBRAMY. 041/366-19-17.

sowa 25, 361-61-71. Radom, Warszawska

GINEKOLOG - leczenie, zab

KUPNO

nn202

17 -·turystyka
18- usługi
19 - wideofilmowanie
20- zguby

13 - praca szukam
14 - praca dam
15- różne
16 - sprzedaż

09 - medycyna
10- naprawy
11 -nauka
12 - nieruchomości

0602/335-083

115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
0001 S.C . AUTA powypadkowe

kupię

346-52-05.

BRAMY
· ng363

-0604-228-214.
gb4338
japońskich, koreańskich,

garażowe,

ogrodzeniowe,

BLACHY dachówkowe, trapezowe

ul.

Zagnańska

gb4340

MAKULATURA,
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

Kielce, ~akosz 53, 361-18-56.

parkingowe. 041/~66-46-52, 300-33-28.

041/345-16-29. HURTOWN lA- autoczę

Słowackiego 6,

041/361-61-06, 344-23-73.

złom.

VIAGRA 0481366-91-02,
kb2135

NAUKA

Siatki.

041/346-46-93.
nt396

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

nt392

folia.

LOKALE
Ogrodzenia.

BRAMY.

nd399

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,
Sienkiewicza 9.

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

·NIEMIECKI
-FRANCUSKI

Warszawska 170,041/332-22-12.
nj223

AGENCJA INTERLOCUM. Kielce,

autoczęści

nt436
SPECJALNA oferta dla

Tarnowska 18.
nd435

użytkowników

Fiata Punto rok produkcji 1996, 1997,
1998, 1999. Szczegółowe informacje :

nt368
KLEJ

do styropianu

www.soloauto.pl

AUTONAGAZ

ng389

RATY.

Kochanowskiego,

2-pokojowe. Kielce,

041/343-13-16

041/342-50-07,

346-16-00

KOSTKA brukowa, bloczki, ogrodzenia

gb4406

betonowe. Niestachów 69, 041/302-13-14.
nt453

WYPOZYCZALNIA SAMOCHODÓW

DO WYNAJĘCIA lokal 50 m kw .

..AGM" 041/362-93-63, 0602-601-695.
041/368-44-23 JESIEŃ Z IKAREM. Bezstanu technicznego Twoje-

go pojazdu. Wymiana tłumików. Mycie.
Przeglądy

WYNAJĘCIA

502-190-214.

Kielce, Pakosz 53.

płatny przegląd

Źródłowa 19

DO
gb2834

Obcych

Kielce,

- tanio.

041/346-54-13.

tel. 041/368-60-03, 941/344-27-09,

041/362-00-29

,.WORLD OPE N"
Szkoła Języków

041/344-53-62.

do zachodnich. HURT. Detal. Kielce,

ANGIELSKI

ng360

BRAMY.NET.PL. 041/345-09-41,
502-58-05-43.

041/36-222-35 MOTOART -

dośw iadczeni

0607/887-732.

ul. Rejowska 65,

tel. 041/251-10-66.

INTER CARS S.A. Dystrybucja części

zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA

tlenie . MOTOMARKET, Jagiellonska 23.

Skarżysko-Kamienna,

nt444

0411343-17-57. AUTOALARMY. RATY.

do samochodów zachodnich. Kielce,

GINEKOLOGIAści .

nt408

BMW.

ng367

nt384

232 tel. 041/344-10-03.
kb2134

Sklep • hurtownia. ·

zniszczone- kupię. 0606-257-181.

ści

MAKULATURA, folia, zlom. Kielce,

-producent. 041/331-49-62.

czĘśCI do samochodów

0001 S.C. AUTA powypadkowe,

napędy.

-Skarżysko.

nd393

gb4405

BUDOWNICTWO

CHEMIA. 041/344-89-93.
SPACEROWA, nowe mieszkania,
wyjątkowa

ng362

lokalizacja. 0602-34-82-68.
gb4287

0% REKLAMACJI

COMPUTEX kurs y

antywłamaniowe

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

041/2530-726 po godz. 20.00

nt431

rejestracyjne. Rabaty do 40%,

Kielce, Krakowska 220, www.ikar1 .gratka.pl.

CHEMIA- 041/34-404-73.

SPRZEDAM M-3, Kielce- Kochanowskie-

eGERDAe

041/344-32-02.

go. 0602/571-927

.Firmus"

gb3896

Kielce, Paska 6.
AUTOALARMY. 041/34-434-79.

362-91-00.
nt400

SPRZEDAM mieszkanie 54 m kw.
nt457

041/343-12-52.

Slichowice. 0606-414-695.
gb4395

MEDYCYNA
WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

041/369-82-76 - ALKOHOLOWE

na .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce ,

Pogotowie - odtruwanie . ESPERAL.

Chęcińska

0604-137-235.

14, 0411362-12-97 .
nd400

AUTOMATYKA
do bram ~jazdo~ch

11
-----DO-

AUTORYZOWANY PARTNER

P.H.U. "HORMAR" s.c.

Kiełcel

Domaszowice 174F
fax. 342·83·09

teł. 342·84·321

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

MATEMATYKA. fizyka.
041 /331-68-63.

gb4404

GLAZURA, hydraulika, remonty.

USŁUGI

gb4396
hala 1000 m kw ., wysoka

VERTICALE -

żaluzje

ROLET- 041/362-03-67, 0691-860-680

- rolety

041/346-44-49.

Kusocinskiego 50. JUŻ OD 165 zł/m kw.

-producent. 041/368-68-77.

ng358
gb4136

041/303-16-47- TELEWIZYJNE.
gb4231

GLAZURA, terakota, malowanie,

041/331-13-41 - PIECYKI, kuchenki,
naprawa, hydraujika.

szpachlowanie, remonty. 0411315-4 7-64,

WMK, Leszczynska 1, 041/368-00-32 .
LALUZJE tanio. 041/369-86-37.

608-818-672.

gb4308

nt427
gb4139

gb4397

OPRAWA OBRAZÓW

dz1ałkę (Dyminy przy ulicy Ście-

PROMOCJA

041/332-23-25, 0602-601-695.
nt473

Jeśli

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

ogłoszenia

drobne
szuka pracy. 0609-296-166.

ZA

RÓŻNE

041/361-37-49,

nd416

Wojska Polskiego 27, tel. 361-36-61
gb4297

DAMPRACĘ

BIZNES na cale

życie .

0604/209-687 ,

www. naturalnewitaminy. pl

dow~lnej

kb2042

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

rubryce

-04 1/34-07-103.

'/.

14 .
nt360

w

gotówkowe, 041/346-1_..8-24.

Chęcinska

zlecających ogłoszenia

DOMOWA, 1890. umowa -0691-735-663.
kb2160

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

041/331-29-83 - HADES -dodatkowe

L 041/34-44-106.

LALUZJE , verticale, roielki tekstylne ,

0502-542-071.

drzwi, również stalowe.

gb4372

gb4137

041/331-31-62,0501-725-421 .

FIRMA zatrudni gb4367

KI holenderskie skórzane

gb4365
gb4355

gb4371

KLUCZE dorabiam - wystawiam faktury
FIZVCZNA wyjazd . 0601/552-755

- Kielce, ul. Hipoteczna 2, tel. 343-12-78.
z

bi ałymi

umożli

MALOWANIE natryskowe, tapetowanie .

BIURO Rachunkowe . 041/362-31-10.

kb2192

sms90
tablicami. Meldu-

klienta,

7 zł/h . 041/368-22-52 .

MALOWANIE- 041/362-53-70.

BALUSTRADY nierdzewne. 605-899-305.

wizy bezterminowe

dział obsług i

041/362-52-52.

gb3950

. 100% legał. 0692-881-823.

gb4056

04-36.

SZKLARSTWO

ZGUBY

CYKLINOWANIE, układanie- 041/331NAPRAWA pralek. 041 /332-37-46.
gb4271

gb3999

KOZŁOWSKIEJ

Ewie skradziono: dowód

LUSTRA, oprawa obrazów - luster,
szlifowanie

szkła,

wszelkie

usługi

szklar-

osobisty, prawo jazdy, karty bankomatowe
CYKLINOWANIE. 041/303-12-54

skie. Kielce , Turystyczna 1, 331-54-79.

PANELE- 041/362-53-70.
(10.X.2002).

gb4243

nd414

gb4354
gb4410

CYKLINOWANIE. 041/312-74-00.

PRZEPROWADZKI- tanio. 0411366-78-36,

gb4378

km,

0603-34-36-01.

ROLETY ANTYWŁAM.

SZYBY ZESPOLONE
PRODUKCJA.

CZYSZCZENIA dywanów, verticali.
041/366-78-86.

R-0-L-E-T-Y
gb4147

montaż .

wymiana .

· ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

Certyfikat ISIC , Kielce, Kolonia 11,

343-07-04.

368-47-50.

ANTYWŁAMANIOWE

nt376

ROLETKI

nd413

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
kb2072

TEKSTYLNE

041/362--19-07.

VERTIKALE

gb4379

PARAPETY
PRODUCENT

dywanów

CZYSZCZENIE

ALUTECHNIKA

-041/331-75-64.

Paderewskiego 3

gb3920

DACHÓWKI:

041/343-07-03.

ceramiczne, cementowe
H~~~~~ ceramiczno-blaszane.
• • • Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
okna dachowe, ocieplenia,
centralne odkurzacze.

nt380

DOMOFONY 041/362-31-82 .
gb4370

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,

b4385

ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne,

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
gb4357

vertikale, żaluzje, okna . Hurtownia

GLAZURA - malowanie - panele .

ska 1, 041/368-00-32, 041/344-14-80,

Materiałów Vertikalnych "WMK", Leszczyń

fax 344-33-77.

041/361-33-60,0502-202-062.
16-mies.,

13

nt429

gb4403

::/ZOBUDI

D O M. Y

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
przy Stowarzyszeniu Forum Pracodawców w Kielcach
zaprasza do udziału w szkoleniach
STUDIA PODYPLOMOWE

dla

Twojej

WYCENY NIERUCHOMOŚCI
POD KIEROWNICTWEM MERYTORYCZNYM PROF. ANDRZEJA HOPFERA

••

STUDIUM "DRAMA I ASERTYWNOŚĆ"
(dla dzieci, młodzieży i dorosłych)

- Niemcy, Holandia,

•••

Piątki. 081/825-62-45,

PRAKTYKA ZAWODOWA
Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI- m EDYCJA

••••

ws156

te l.
kb2163

SEMINARIA

e NOWELIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACHPUBLICZNYCH
e KAPITAL POCZĄTKOWY- zajęcia 23 października 2002 r. godz. 9.00
w siedzibie SFP w Kielcach

Bliższe informacje i zapisy w naszej siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 68 II p.

lub pod numerem telefonu 344-80-80, pon. 12-18 godz. , wtorek- piątek 10-18 godz.
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Sprzedai gotowyth projektów domów jednorodzinnych i obiektów towQrzyszqcych,
kotologów oraz CD-ROM.

z zakresu

ww131

Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85
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Zarząd Spółdzielni

1

Mieszkaniowej w Pińczowie
infornzuje,
- --- - --- --

informuje,

wmiejscowości Motkowice, gm, lmielno

po~a~a}okal mieszkalny;,_w 'stanie~ woJn~!Jlkat. M~
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istnieje możliwość uzyskąnia przez
członków oczekujących w naszej Spółdzielni lokatorskiego
prawa do lokalu pod warunkiem wpłacenia wkładu
mieszkaniowego w wysokości 15.220,00 zł.
Oferty należy składać · na piśmie na adres biura Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. 3 Maja 14 do dnia 3l.X.2002 r.
W przypadku zgłoszenia się kilku członków o uzyskaniu prawa
do lokalu zadecyduje kolejność rejestru członków oczekujących.
Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w biurze
Spółdzielni, pokój nr 4lub telefonicznie nr 3 57-22-45, wew. 21.
W

związku

..._...

z

powyższym

•

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach
że

na stronie internetowej pod adresem:

www.sejmik.kielce.pl/szmiuw,
będą ogłaszane przetargi,
organizowane przez tut. Zarząd
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

~.,§.

2215/km

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zamawiający- Oddział Świętokrzyski
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce
r~

ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń
zajmowanych przez Oddział na cele biuruwe.

Okres realizacji zamówienia obejmować będzie 36 miesięcy licząc
od dnia podpisania urnowy.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się dostawcy nie podlegający
wykluczenju z postępowania z powodów wymienionych w art. 19
i spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia l O czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72, poz. 664).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencJi
krajowych.
'
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest: An;eta Trafialek
tel. (0-41) 34-21-967 w godz. 8.00-14.00pok. 441.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 441 do dnia 30 października 2002 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiająceeo
w pokoju nr 444 dnia 30 października 2002 r. eodz. 11.00.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny
-lOOproc.
Dokumentację przetargową wraz z warunkami zamówienia
można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 441
nr teł. (0-41) 34-21-967.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium ( art. 15 ust. l Ustawy z dnia
l Oczerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. Nr 72, poz. 664). 2199/km
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SkodaocrAVIA

już od

40550 PLN

cena samochodu: 40 550 PLN
wkład własny: 20 000 PLN
okres _kredytu: 72 miesiące

SkodaKredyt

Czy zadbałeś .
o
ezenłąc·ę
1NOjej firmy .
w Panoramie Firm
Kielce 2003?
Osoby szukające produktów i

usług są

zdecydowane na konkretny

zakup, więc sięgają po Panoramę Firm- najlepszy katalog teleadresowY

w Kielcach. Daj

się znaleźć przyszłym

Klientom i zaprezentuj

firmę

w naszym katalogu. Reklama w Panoramie Firm pomaga sprzedawać
więcej,

dlatego to najbardziej efektywna reklama dla firm!

Pospiesz się, zostało niewiele czasu!

tel. (041) 331 72 42
o 602 539 969

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

Proszowianl<a Wyniki mec~ów elif!Jinacyjnych do ptłkarskich
Mistrzostw Europy.

3: Czechy - Białoruś
). Bramki: Karel PoborMilan Baros (23).
tria - Holandia O: 3
f (15), Cocu (20),
(29).
pa 4: Węgry - San Ma(0:0). Gera (49, 61 , 89)
pa 5: Islandia· - Litwa
) Bramki: Eidur Gudwie- (61, 73), Heidar
(49).
pa 6: Grecja- Armenia
Bramki: Demis Nikoie-(2,61).
7: Turcja- Liechten(3:0) Bramki: Serbat
· (81, 90), O kan BuUmit Davala (14), Ilhan
(23).
8: Bułgaria - Ando0) . Bramki: dla Bułga. Czilikow (37), Kra(59); dla Andory
(81).
•
9: Jugosławia - Fin(0:0) Bramki: Darko
c (55), Sini sa Mihajlokarny).
pa 10: Rosja -Albania
l. Bramki: dla Rosji
Stemak - dwie (41, 53),
der Kerżakow (2), Wikpko (51); dla Albanii
Duro (1 3).
(soy)

1:0

C du nie b- ło

2: Luksemburg- Ru7 (0:4) Bramki: Cotra- trzy (45, 47, 84),
Idovan -dwie (2, 6) ,
i (25), Tiberiu Ghior~egia - Bośnia i Herce2:0 (2: 0) Bramki: Claus
(6), John Arne Rii-

Pogoń

Wzaległym meczu liiligi
małopolskiej Proszawianka Proszawice pokonała
Pogoń Staszów 1:0 (1:0).
Bramka - Bagnicki 31.
Proszowianka: Łaciak -Ja-·
skólski, Jałocha, Giza - Chlipała
(58 Małota), Bagnicki, Jędraszczyk,
Zawadzki (66 Wtorek), MielecPaszkiewicz (60 Frączek), Wyroba.
Pogoń: Piętka - Madej, Bartnik, Cieciura- Sejdziński (86 Woszczycki), Dudek, Łętocha, Góreczny, Trela (78 Rzepa)- Lebioda (46
Zielif!ski, 7 3 Franus), Karasiński.
Zółte kartki: Bagnicki (Proszowianka); Cieciura, Sejdziński,

Dudek (Pogoń). Sędziował Guzik
(Krosno), widzów 300.
'JYlko pierwsza połowa przyniosła trochę emocji nielicznej
zresztą grupie kibiców, choć obie
drużyny zagrały słabo. W grze
pełno było niedokładności i przypadkowości. Gospodarze minimalnie wygrali, bo mieli troszkę
więcej szczęścia pod bramką Pogoni.
W 29 minucie strzelał Ję
draszczyk, ale bramkarz Pogoni
odbił piłkę przed siebie. Na szczę
ście z dobitką spóźnił się Chlipała. Dwie minuty potem Proszowianka jednak prowadziła. Lebioda sfaulował przed polem karnym

Bagnickiego. Rzut wolny wykonywał Jędraszczyk, piłka trafiła do
Bagnickiego, który głową pokonał
Piętkę.
Pogoń mogła wyrównać
w 36 minucie . Atak zainicjował
Trel a, podał do Górecznego, a ten
natychmiast posłał piłkę do stojącego kilka metrów przed bramką Proszowianki Karasińskiego.

Napastnik Pogoni strzelił przewrotką, ale piłka trafiła w poprzeczkę.
Druga połowa była znacznie
s_łabsza w wykonaniu obu drużyn.
Zadna nie stworzyła już sytuacji,
po kt<)rej mógłby paść gol. Debiut
trenera Włodzimierza Gąsiora
w Pogoni nie wypadł więc pozytywnie, ale po dwóch dniach pracy
trudno było spodziewać się cudów.

Piłkarze

Pogoni wciąż nie

mają

powodów do zadowolenia

W pozostałych meczach rozegranych wczoraj:
Górnik Wieliczka- Unia Tarnów 0:0, Łada Biłgoraj - Lewart
Lubartów 1:0 (0:0). Bramka: Konopelski 90 . Sędziował : Szrek
(Kielce) .
1. Stal
13 25 20·11
2.Sande~a
12 24 17-13
3. Cracovia
11 22 31-8
4. Siarka
13 21 15·13
5. Kolporter Korona 12 20 1 4-1 o
6. Skawinka
12 20 20-17
7. Hutnik
13 19 18-14
8. Polonia
12 19 17-18
9. Łada
12 19 18·20
10. Nida
12 18 16-12
11. Górnik
11 17 18·10
12.Lewart
12 13 14-16
13. Proszawianka 13 13 12-21
14. Niedźwiedź
13 11 12·19
15. Unia
13 11 11-f9
8·22
16. Motor
11 8
17. Pogoń
11 6
6·24
(sts)

a Liga w Pińczowie

W Koneckiem to strzelają

zes idy strzela
Zakładzie Karnym

Podwójny bat trick MKS-u

le się zdała doskoprezesa Lafarge Nida
s_za Auguścika w spowko ekipie Działal
da~cza. Auguścik
'7 ' ale_Jego zespół prze. · Wazną bramkę i asytował prezes Nidy, Maw konfrontacji Zakła
egmo _z
liną Nidy. Nieow 1 . .
·
. Się, ze gol zapewIe_nntkom" trzy punkty
"chody" u naczelnik~

po

~~~ kolejki:. Eko Inż -

be .4. ~ramki: Olszew-

r MaJcher, Deka- Bo-

niszewski 2 , Ząbek, Drabik; Działalność Gospodarcza - Lafarge
7:2. Kłap 3 , Blach 2, Dygon,
Gwiaździński - Auguścik, Siek;
Gomar- Rigips 2 :4. Gręda, Spychała- K. Domagała, A. Domagała, Boksa, Gwizd; Zakład Karny Dolina Nidy 5:3. Woźniak 2 ,
Karcz, Luty, Kajda- M. Domagała 2, Kalita.
7·5
1. Zakład Karny
2 6
6·4
2. Rigips
2 6
6·0
3. Telekomunikacja 1 3
7·2
4. Dział. Gosp.
1 3
6·4
5. Policja
1 3
5-4
6. Eko Inż.
1 3
7·1
7. Gomar
2 3
4·5
8. Euro Cash
1 O
4·6
9. Straż
1 D
3·5
1D. PSB
1 O
2·7
11. Lafarge
1 D
3-11
12. Dolina Nidy
2 O
(mac)

Nie było większych
niespodzianek
wrozegranych wczoraj
meczach tneciej rundy
Pucharu Polski w okręgu.
Niespodziewane wyniki patylko w Nowinach, Kajetanowie i Koniemłotach . Ostre strzelanie urządziły sobie drużyny z powiatu koneckiego, Heko i MKS.
W tym drugim zespole zanotowaliśmy aż dwa ha t tricki.
Baszta Rytwiany- Spartakus
DaJeszyce 4:6 (1:3). Kaczmarski
2 , Sniaz, Zugaj dla Baszty.
Bucovia Bukowa- Kolporter
Korona Kielce 0:3 (0: l). Michalski 38, Mi tek 77, Basąg 89.
Nowiny - Skała Tumlin 1:3
(1:1). Słoń 2, Rębosz dla Skały.
· Cukrownik Włostów - Star
Starachowice 0:2 (0:2). Zieliń
ski 2.
GKS Rudki - Oilicz Suchedniów 4:0 (l :0). Wojciechowski 2,
Cieślik, Salwerowicz.
dły

Astra Piekoszów - Heko
Czermno 0:10 (0:5). Łęgowiak 2,
Grzegorzewski 2, Wojtaszek 2,
Zimoch 2 , Kopytowski, Jasiński.
GKS Kluczewsko -Wierna
Małogoszcz 0:2 (0:2). Grzesik 20,
Lniany22.
MKS Końskie - Sporting
Kielce 9:1 (2:0). Myśliwy 8, 16, 78,
Sobieraj 47, 51 karny, 81, Korytkowski 62, 84, Wiktorowicz 55
- Jugo 75.
GKS Łoniów- Alit Cementownia Ożarów 1:4 (0:4). Kanarski,
Woj taś, Klimek, Orliński dla Alitu.
LZS Koniemłoty- Piast Chę
ciny 5:3 (1:2). Opara 2 i Pać dla
Piasta.
Świt Ćmielów- Czarni Poła
niec 2:1 (1:0). ,Sołtykiewicz 45 i
Mazepa 78 dla Switu.
LZS Samborzec - Wisła Sandomierz 2:5 (1:2). Mazur i Ciach
dla Samborca.
Lu brzanka Kajetanów- Granat/Ruch Skarżysko 2:1 (0:1, 1:1).
Gos 45, Adamczyk 95- Dróżdż 33
z karnego.
(sts)

Z RÓŻNYCH AREN
Wekstraklasie
Zaległe mecze

z 7. kolej-

ki ekstraklasy szczypiornistów: Wybrzeże Gdańsk; Wisła Plock21:26 (15:14), Sląsk
Wrocław - Mostostał Anilana
Łódź 36:34 (17:14).

Teraz z Pałacem
Siatkarki WSBiP Ostrowiec pokonały drugi raz AZS
Folitechnika Wulkan Często
chowa 3:1 (25:15, 16:25, 25:17.
25: 18) i awansowały do następ
nej rundy Pucharu Polski.
WSBiP: A. Tomczak,
A. Mróz, K. Mróz, Skucińska,
Brożek, Skorupska oraz Nykiel, Dudek (l), Drwięga, Piasecka, Matusiak
Porlobnie jak we wtorek,
mecz bez historii. Podopieczne Mariusza Rokity tylko
w drugim secie zagrały rozluź
nione. Teraz kibiców siatkówki w Ostrowcu czeka nie lada
gratka. Oto w IV rundzie PP
WSBiP zagra z wicemistrzem
kraju, Pałacem Bydgoszcz.

'

Zaległy hat trick
W zaległym meczu pił
karskiej ligi okręgowej Piaskovianka Piaski pokonała
Spartę Kazimierza Wielka 5:0
(3:0). Bramki: Smolarczyk
41, 76, 78, Ozga 22J 42 .

Zmiana w Busku
Zenon Zawada zastąpił
Leszl<a Pośpiecha na stanowisku trenera grającego w lidze
okręgowej AKS Busko. Jak
poinformował zarząd AKS
Busko, Zenon Zawada będzie
prowadził zajęcia społecznie,

w zamian za zorganizowanie
dla niego zabiegów rehabilitacyjnych w uzdrowisk,u.

Zapaśniczki w formie
Udanie startowały zapaśniczki i zapaśnicy Znicza
Podzamcze w 18 Memoriale
Harczenki w Bydgoszczy,
w którym startowali zawodnicy z ośmiu krajów. W kategorii 70 kg czwartemiejsce (najlepsze z Polek) zajęła Alicja
Słomczyńska a piąte Izabela
Gromada. Siódme miejsca zajęły Aldona Bęben (49 kg)
i llona Zych (60 kg) .
W kategorii 58 kg chłop
ców dziewiąty był Łukasz Bernat a w kat. 63 kg dziesiąty
RafałWilk

(mac, sts)

Redaktor wydania
Grzegorz Kozera
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Nasz doping pomógł: Polska ;, Nowa Zelandia 2:0

.

.~:

Wrozegranym w
Ostrowcu Świętokrzyskim
meczu towarzyskim
Polska pokonała Nową
Zelandię 2:0 (0:0).
Bramki: Ratajczyk 52, Kukiełka

87 .

Polska: Mariusz Liberda -Arkadiusz Głowacki, Jacek Zieliński,
Krzysztof Ratajczyk - Marcin Kuś
(63 Łukasz Surma) , 1'4ariusz Lewandowski (79 Michał Zewłakow),
Mariusz Kukiełka, Marek Zieńczuk
(46 Tomasz Dawido:wski) , Karnil
Kosows!Q - Maciej Zurawski (70
Marcin Zewłakow) , Artur Wichoiarek (46 Marcin Mięciel).
Nowa Zelandia: Jason Batty
- Scott Smith , Lee Jones (70 Gavin Wiłkinson) , Chris Zoricich (66
David Mulligan) , Danny Hay G lenn Collins, Noah Hickey - Arran Lines, Chris Jackson, Gerard
Davis - Christian Bouckenooghe
(75 Brent Fisher) .

Punkt Czerkawskiego
Drugiej z rzędu · porażki
w rozgrywkach zawodowej
ligi NHL doznali hokeiści
Montreal Canadiens. Zespół
Mariusza Czerkawskiego
przegrał u siebie z Philadelphia Flyers 2:6, a bohaterem
meczu był John LeClair, zdobywca czterech goli. Mariusz
Czerkawski przebywał na tafli przez niespełna 14 minut i
asystował przy trafieniu Koivu. Polski hokeista trzykrotnie uderzał na bramkę Romana Cechmanka, ale bez powodzenia.

Zapłacą za

·ęto·

ś

Duńska drużyna Ikast
Boreling EH, austriacka Hypo
Niederoesterreich i norweska
Larvik HK będą rywalkami
piłkarek ręcznych Montexu
Lublin w grupie C Ligi Mistrzyń. Słowacka drużyna Slovan Duslo Sala będzie rywalem Zagłębia Lubin w 1/16 fi. nału Pucharu Federacji
(EHF). HIFK Comets, Helsinki będzie rywalem Naty AZS
AWF Gdańsk w 1/16 finału
Challenge Cup. Szwedzka
drużyna Skoevde Handbollsflickor będzie rywalem Sośni
cy Gliwice w trzeciej rundzie
Pucharu Zdobywców Fucharów.

Sędziował Bertrand Layec z
Francji, widzów 8 tysięcy.
Zaczęło sie od strachu, gdy
45 minut przed meczem zgasły stadionowe jupitery, ale awarię usunięto błyskawicznie i mecz Polska
- Nowa Zelandia okazał się prawdziwym piłkarskim świętem. Już
kilka godzin przeq spotkaniem na
stadion przy ul. Swiętokrzyskiej
podążały kolorowe grupy kibiców.
Im bliżej było pierwszego gwizdka arbitrów, tym atmosfera była
bardziej gorąca. Na stoiskach z
pamiątkami, które rozłożone zostały zarówno przed jak i na obiekcie, panował ożywiony ruch. Kibice kupowali w dużych ilościach
szaliki, czapki, kapelusze, trąbki ,
malowali sobie w biało-czerwo
nych kolorach czoła i policzki.
Kilkadziesiąt minut przed meczem
trybuny zapełniły się do ostatniego miejsca i rozpoczęła się prawdziwa fiesta.
Gdy wojskowa orkiestra rozpoczęła Mazurka Dąbrowskiego

str

cu

obie trybuny za bramkami stały się

biało-czerwone. To dzięki redakcji

"Słowa Ludu" i naszym sponsorom
tysięcy kibiców uniosło w
górę białe i czerwone kartony.
- Wrażenie było doskonałe skomentował Bert Servaas, prezes KS Vive Kielce, który był jednym z gości honorowych Michała

kilka

Listkiewicza, prezesa Polskiej
Piłki Nożnej i honorowego prezesa KSZO Stanisława Bobkiewicza.
Z chwilą, gdy francuski arbiter rozpoczął mecz, na trybunach
zrobiło się bardzo gorąco. "Polska
gola", "Biało-czerwoni", "Ten
mecz musimy wygrać" - śpiewali
kibice z całego regionu. Co ciekawe, najbardziej aktywny nie był
sektor szalikowców, a sektory za
bramkami. W 30 minucie meczu
szalikowcy dali znać o sobie, rozpoczynając meksykańską falę. W
chwilę później niezadowoleni ze
słabej postawy "biało-czerwo
nych" kibice zaczęli skandować

Wała "hlałO-lr.Zel"UTI"Intnm "

na stojąco. Oj, było co
Krótkie rozegranie rzutu
przez Kamila Kosowskiego
tężna bomba "Rataja" z 18
po której piłka wpadła w
bramki "All Whites"!
Polacy atakowali
ożywienia w akcje o
wniósł wprowadzony po
Marcin MięcieL Raz j
wieczoru trybuny
braw. W 87 minucie mocno
kował Marcin Ż
karz gości nie sięgnął
mykający akcję
·
strzelił mocno tuż przy
MACIEJ

kibiców

5 tysięcy franków szwajcarskich kary nałożyła Europejska Unia Piłkarska na Polski Związek Piłki Nożnej za
nieodpowiednie zachowanie
kibiców podczas rozegranego
7 września meczu San Mań
no- Polska w eliminacjach mistrzostw Europy.

Z kotem do Gdyni
Amerykańska koszykarka Chasity Mełvin, która bę
dzie występować w zespole
Lotosu VBW Clima Gdynia,
dołączyła w środę do zespołu.
Wieczorem zagrać ma w sparingu swojej nowej drużyny.
Do Polski przyjechała wraz
z kotem.

Naszym piłkarzom pomógł gorący doping ostrowieckich kibiców

TELEKIBIC
EUROSPORT: 15.00 i 20.00
Tenis ziemny: Turniej WTA w Zurychu - 4 dzień.
DSF: 10.00 Tenis z iemny:
Turniej ATP w Madrycie- 3 dzień.
POLSAT SPORT: Koszykówka- Euroliga mężczyzn: 16.00
CSKA Moskwa - Iraklis Saloniki,
18.10 Buducnost Podgorica- Unicaja l\1alaga, 20.25 Asvel Lyon Idea Sląsk Wrocław, 22.20 Real

Puchar Polski
Mecz 1/8 Filkarskiego
Pucharu Polski: Legia Warszawa - RKS Radomsko O: l
(0:0). Do ćwierćfinału awansowało RKS Radomsko.
Bramka: Bogdan Jóźwiak
(67).
(PAP)
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Portugalia bez Figo?
Znakomity portugalski
piłkarz Luis Figo zagroził,
że nie zagra więcej w
drużynie narodowej jeśli
rodzima federacja nie określi jasnej
strategii na przyszłość.
- Osoby odpowiedzialne za
futbol portugalski powinny określić swoje cele, wyjaśnić czego chcą
naprawdę. Mam swój prestiż i jeśli mam przyjeżdżać na mecze reprezentacji, by go stracić, to wolę
zostać w domu - powiedział Figo

Dziękujemy

w Goeteborgu, gdzie wczoraj odbył się towarzyski mecz Szwecja
- Portugalia. Reprezentacja Portugalii przeżywa kryzys po 1}-ieudanych finałach Mistrzostw Swiata,
z których odpadła już po pierwszej rundzie. Klęska w Azji spowodowała dymisję selekcjonera
Antonio Oliveiry. Do tej pory nie
jest znany jego następca, a druży
nę narodową prowadzi tymczasowo Agostinho Oliveira.
Luis Figo został Piłkarzem
Roku 2001 w plebiscycie FIFA.
(PAP)

Redakcja " SłowaLu_du
kuje za pomoc w
akcji " Orły do boj u"
Telewizja Kablowa,
Producent Opraw
wych, David S.
dowi SPN KSZO

DSSmithPol

Strzelecki rekord
Panamski klub Deportivo
Arabe Unido pokonał w
eliminacyjnym spollraniu
Pucharu Mistrz6w

Ametyki środkowej nikaraguański
zesp6ł Deportivo Jalapa 19:0.

Jest to najwyższy wynik w historii potyczek klubów piłkarskich
w międzynarodowych rozgrywkach pucharowych na świecie.
Najlepszym strzelcem w tym
spotkaniu był Alfredo Barrera, strzelając w ciągu 27 minut 5 bramek.

Dotychczasowy rekord naledo południowokoreańskiego
klubu Suwon Bluewings, który w
azjatyckim Fucharze Zdobywców
Fucharów pokonał Saunders SC
ze Sri Lanki 18:0.
Na Starym Kontynencie
strzelecki rekord w pucharach należy do Ajaksu Amsterdam, który
w 1984 roku w rewanżowym spotkaniu I rundy Pucharu UEFA pokonał luksemburski Red Boys Differdange 14:0. W pierwszym meczu był wynik bezbramkowy.
(soy)
żał
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