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Samobójcza śmierć kieleckiego policjanta

Ta ogromnych rozmiarów replika Oscara
stanie przed Shrine
Auditorium w Los
Angeles, gdzie trwają
przygotowania do
niedzielnej uroczystości wręczania prestiżo

wych nagród filmowych. 25 marca
w Shrine Auditorium
Oscary zostaną rozdane
po raz 73.

Nowe monety

Tak wygląda awers
i rewers nowej srebrnej
monety kolekcjonerskiej o nominale 20 zł
"Kopalnia soli w
Wieliczce", którą NBP
wprowadza dzisiaj do
obiegu. Monetę
zaprojektował Robert
Kotowicz.

ZASTRZELll S.IĘ
NA CMENTARZU
przy grobowcu zmarłej żony popełnił
wczoraj samobójstwo aspirant
sztabowy z Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach.
Kilka minut po godzinie
7 rano grabarze z cmentarza w Cedzynie znaleźli zwłoki młodego
mężczyzny. Powiadomili pogotowie, które informację przekazało
policji. Gdy na miejscu zjawili się
funkcjonariusze, w zmarłym rozpoznano 36-letniego Roberta K. ,
naczelnika sekcji prezydialnej kadr
i szkolenia Komendy Miejskiej
Policji w Kielcach.
Podczas wczorajszej zamieci śnieżnej na cmentarzu w C~dzy
nie niewielu było odwiedzających
groby. Spotkaliśmy tylko mieszkankę Kielc, która na cmentarzu
sprzedaje znicze.
- Zastrzelił się przy grobowcu
żony. Nikt nie widział, jak rano
wchodził na cmentarz, ja widziałam
tylko radiowozy policji i słyszałam
o tym, co się stało - mówi kobieta.
Policjant strzelił do siebie
przy grobowcu zmarłej sześć lat
temu żony, osierocił 12-letnie
dziecko .
Mężczyzna miał pozwolenie
na prywatną broń i służbowy pi-

Mężczyzna popełniłsamobójsłwo

przy grobowcu żony

stolet - nie wiadomo jeszcze, której broni użył wczoraj.
Z nieoficjalnych informacji
wynika, że Robert K. targnął się
na swoje życie z powodu kłopo
tów w pracy. Podobno toczono
przeciw niemu dochodzenie
w związku z uchybieniami służbo
wymi. Takim informacjom zaprzecza komendant kieleckiej policji.
- Zmarły nie miał problemów
w pracy i nie toczono przeciw niemu żadnego postępowania. Prze-

ciwnie - był w tym roku nagradzany za dobrą pracę . Słyszałem , że
miał problemy osobiste, podobno
miał być eksmitowany z mieszkania po żonie - mówi Tadeusz Winiarski, komendant miejskiej policji.
Informacje o kłopotach
w pracy zdementowała również
rzecznik świętokrzyskiej policji.
- Inspektorat komendanta wojewódzkiego na pewno nie prowadził żadnej sprawy przeciwko Robertowi K. - mĆ'wi Elżbieta Różań
ska-Komorowicz.
W sprawie samobójstwa policjanta Prokuratura Rejonowa
prowadzi postępowanie wyjaśnia
jące.
(Olek)

wN~emczech,roz~
~zęli przygotowania

o sobotniego meczu
orwegią polscy

z.

Piłkarze.

Czytaj na stronie 16

JapońSki łącznik
STARACHOWICE. Yoshiho Umeda,
doradca polsko-japońskiej grupy
parlamentarnej i chrześniak Lecha
Wałęsy gościł w mieście.
Rodzina Umedów jest mocno związana z Polską i ziemią świę
tokrzyską. Ojciec Yoshiho tłuma
czył dzieła Henryka Sienkiewicza

Czyt~

na stronie 6

BandYCi
w przedszkolu
SKARŻYSKO. Zamaskowani męż
czyźni napadli wczoraj na przedszkole. Skradli kilkanaście tysięcy złotych.

Wczoraj kilkanaście minut po
godz. 15 do budynku przedszkola
wtargnęło dwóch mężczyzn . Byli
zamaskowani. Jeden z nich w ręku
trzymał pistolet. Od razu ruszyli
w kierunku kasy. Kasjerka nie zdą
żyła nawet włączyć alarmu . Bandyci sterroryzowali ją i zażądali - grożąc śmiercią - pieniędzy. Kobieta
wydała ponad 10 tys . zł .
(kor)

SANDOMIERZ. Pokazy sprzętu
i prezentację pracy stróżów prawa
proponują dzisiaj wagarowiczom
policjanci.

Jego ojciec tłumaczył Sienkiewicza

kurorcie Bad ZwiSCh~nhan, oddalonym
o kilka kilometrów
od Oldenburga

zaciekami i przykrym
zapachem w łazience

Wagary
z policją

Od dziesięciu lat w kraju rośnie liczba samobójstw wśród policjantów. Każdego roku życie odbiera sobie ponad 20 funkcjonariuszy. W ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim samobójstwo popełniło dwóch policjantów - w Chmielniku i Końskich.

Wekskłuzywnym

Jak wygrać z pleśnią,

na język japoński . Potem jego syn
podarował muzeum w Oblęgorku
komplet przetłumaczonych dzieł
autora "Quo vadis". Yoshiho Umeda współpracuje z jedną najwięk
szych firm konsultingowych w Japonii. Jak sam przyznaje, ma swój
skromny wkład w pozyskiwaniu
inwestorów do kieleckiej Iskry
i koneckich odlewni. Do Staracho-

wic przyjechał na zaproszenie senatora Krzysztofa Lipca.
- To moja pierwsza po latach
wizyta w tym regionie . Wspólnie
z senatorem szukamy możliwo
ści współpracy inwestorów japońskich z firmami działający
mi w regionie - powiedział Y.
Umeda.
(mig)

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

To pomysł Stowarzyszenia
Bezpieczny Powiat Sandomierski,
które zwróciło się również do władz
miasta o dofinansowanie zakupu biletów na przedpremierowe seanse
"W pustyni i w puszczy".
- Niestety, Zarząd Miasta poinformował , że nie ma pieniędzy
na ten cel. Szkoły muszą zatem
same zorganizować wyjścia do
kina. Myślę, że najbiedniejszych
uczniów nie będzie na to stać
- mówi asp. Mirosław Żyła, szef referatu dzielnicowych w sandomierskiej komendzie policji.
Zamiast tradycyjnego wagarowania nad Wisłą i wizyt w lokalach uczniowie mogą przyjść do
Jniejscowej komendy policji i obejrzeć pokazy sprzętu.
(bea)

Wyhodowali
konopie
CHROBERZ. Dwaj uczniowie szkoły
rolniczej wyhodowali konopie
Indyjskie.
Policja znalazła hodowlę
w niedzielę . 19-1etni Sławomir S.
i 20-letni Wiktor W wyhodowali
roślinki w internacie Zespołu
Szkół Rolniczych w Chrobrzu .
W doniczkach i tekturowych pudełkach ustawionych w pokoju
rosło osiem niewielkich konopii.
(mow)

Połamane

konary, kilkanaście kolizji na drodze

Kolekejone
militariów

Wiatr dal radę
starym drzewom
wiał wczoraj od rana, dał się we znaki
przede wszystkim starym drzewom.

Sytuacja baryczna: Polska po-

łudniowa jest pod wpływem klina wyżowego. Napłynęło zimne powietrze

pochodzenia arktycznego.
Prognoza pogody: w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady śniegu.
Temperatura maksymalna od minus 2
st. do plus 1 st. C. Wiatr słaby z połu
dniowego wschodu.
W nocy większe przejaśnienia
i rozpogodzenia. Bez opadów. Mroź
no. Rano lokalnie szadź. Temperatura
minimalna od minus 9 do minus
6 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Sytuacja bIOmeteorologicz-

na: nadal niekorzystna, ale o mniejszym natężeniu . Utrzymają się zwięk
szona skłonność do przeziębień,
bóle stawów i mięśni, a u meteoropatów pogorszony stan samopoczucia.

Uwaga kierowcy: widzialność
śliskie.

MUlTILOTEK

Próba zacznie się w całej
Polsce 23 kwietnia o godz. 11 .
Maturalne zadania będą rozwiązy
wać przedstawiciele III klas liceów ogólnokształcących z całego
województwa (po jednej osobie
z każdej szkoły). To właśnie oni
w 2002 roku jako pierwsi będą
zdawać nową maturę. Do zabawy
zostaną też zaproszeni politycy,
urzędnicy, dziennikarze.
Do wyboru będą dwa przedmioty: matematyka i język polski.
Egzamin potrwa 45 min. Poziom
trudności zadań będzie taki sam,
jak na prawdziwej maturze. Wszyscy będą zdawać anonimowo.
- To promocja nowej matury
- mówi Andnej Sygut, świętokrzyski kurator oświaty. - Chcemy
wszystkich przekonać, że nie jest
tak straszna, jak się o tym mówi.
(mow)
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SŁOW.

łych drzew. - Całe szczęście, że nie
doszło do wypadku - mówi Jan
Skowron. - To było ostrzeżenie, po
drugiej stronie jezdni też są

KIELCE. Michał Chałoński, prezes
świętokrzyskiego SKL, zamierza
ubiegać się o mandat senatora. Ujawnił
to wczoraj na konferencji prasowej.

Zdaniem M. Chałońskiego
prawie wszyscy członkowie
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w regionie świętokrzy
skim przechodzą razem z partią
do Platformy Obywatelskiej . Chałoński już wcześniej opowiadał się
koalicją z Platformą, ale podporządkował się decyzji Krajowej

za

Rady Politycznej SKL o pozostaniu w AWS. Ostatnia decyzja
władz krajowych SKL o wyjściu
z AWS była więc po jego myśli.
- Nie wtapiamy się w Platformę.
Zachowujemy samodzielność
- tłumaczył wczoraj na konferencji prasowej. Zapytany, co zrobi
SKL, kiedy Platforma przekształ-

KRZYSZTOFOWI KAMIŃSKIEMU
i córce KAROLINIE

negocjacji cen

wyrazy głębokiego współczucia z powodu

ŻONY i MATKI

śmierci

składają

pracownicy DPS

1833/ rg

Wyrazy głębokiego współczucia,
Od 6.00 do 9.00 DZIEŃ DOBRY
NA DOBRY DZIEŃ
Obudzi Cię i wprowadzi w dobry nastrój Marsin Janaszek!!!
ZADZWON DO NAS: 362-22-00
i 362-23-00 l!!!!
USŁYSZYSZ NAS NA: 98,00
i 106,5 FM.

2

spróchniałe

najszybciej usunąć.
W rejonie Ostrowca już nieraz
dochodziło do utrudnień. (an, el)

SKARŻYSKO. Komisja
wyłoniła dw6ch kandydatów,
mają szansę. objąć stanowisko
komendanta policji w Skarżysku.

Spośród czterech
datów komisja wybrała
raj dwóch. Nieoficjalnie
qzieliśmy się, że są

ci się w partię, odpowiedział:
- Wtedy będziemy się martwić.
Może nazwiemy się Stronnictwem
Konserwatywno-Liberalnym?
Skrót pozostanie ten sam.
Nadal nie wiadomo, czy przebywający za granicą poseł Konstanty Miodowicz, przewodniczą
'cy świętokrzyskiej Rady Politycznej SKL, zostanie ze swoją partią, czy wzorem ministra kultury
Kazimierza Michała Ujazdowskiego przejdzie do AWS .
- Wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami - mówi Konrad Łęc
ki, sekretarz Zarządu Wojewódzkiego SKL w regionie świętokrzy
skim.
Ubiegający się o mandaty poselskie członkowie SKL będą się
musieli poddać procedurze prawyborów. M. Chałoński ujawnił,
że zamierza kandydować na senatora.
(elza)

W

Kto na

topole i trzeba je jak

Chałoński chce
być senatorem

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kielcach
przy ul. Jagiellońskiej 76

Ceny podaje lUntor .U Marynarzamożliwcńć

Jan Skowron obok spróchniałych konarów topoli, które zwaliły się na drogę

Pierwsze przymiarki do parlamentu

przed nową maturą odbędzie się już
w kwietniu tego roku. Na razie
jeszcze nie całkiem na serio.

18 (2,3,9,10)

LIR

Matura

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Generalna pr6ba

NUMEREK

WŁOSKI

W Rytwianach, Dobrej i Bodzentynie strażacy pomagali usuwać połamane konary. Deszcz ze
śniegiem, który padał z przerwami
od rana do późnego wieczora, i śli
ska nawierzchnia jezdni przyczyniły się do kilkunastu kolizji drogowych. Kierowcy, nie zważając na
złą pogodę, jechali zbyt szybko.
Stara topola, która osunąła
się na jezqnię w Miłkowie, przez
blisko godzinę tarasowała wczoraj jedną stronę drogi krajowej.
Strażacy zjawili się na mięjscu kilka minut po godzinie 9. Sciągnęli
na pobocze konary topoli i pocięli
je na mniejsze kawałki.
Mieszkańcy pobliskich posesji powiedzieli nam, że już od dawna interweniowali w Urzędzie
Gminy w sprawie starych zmursza-

ńa próbę

GRY LICZBOWE

FUNT
BRYT. (100)

69-letni Bogusław M.
swoim mieszkaniu w .
wie przechowywał jeden
let i amunicję : Dwa .
miał schowane w domku
skowym w Wodzisławiu .
oddał dobrowolnie. W
przesłuchania twierdził , .
kolekcjonerem. Pistolety
ter, vis i parabellum)
w lasach w okolicach .
wa: waltera w 1945 r.
lum pod koniec lat
w 1983r. Amunicję kupil na
zarze w Krakowie. Przyznal,
strzelał z tej broni, ale w
nych miejscach i zach
ostrożność. Kolekcj oner
miał jednak pozwolenia
broń. Został mu "n<:T OIl/'""
zarzut nielegalnego
broni i amunicji.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Silny wiatr, kt6ry

Wschód słońca 5.39
Imieniny: lubomira, Benedykta
Zachmurzenie: duże

dobra, drogi miejscami

MIECHÓW. Trzy pistolety i
60 sztuk amunicji znaleźli
jędrzejowscy policjanci u
z mieszkańc6w Miechowa.

Zak, komendant III
riatu Policji w Kielcach i
rek Szczekota, naczelnik
działu do Spraw Niej
Komendy Wojewódzki ~j
cji w Kielcach. W koml
siadali m.in.
Komendy
i wojewody
Kandydatury
stawione wojewodzie,
wspólnie z komendantem
wódzkim Policji 7,adecV(lUle,
obejmie stanowisko
ta powiatowego policji
ŻYsku. Być może, decyzja
znana jeszcze w tym
Były "'UJJ,l<;U\~QH'

skiej policji TarllslaW
ski zrezygnował ze nłn 'nnttnSI
Od końca
ra Rejonowa w a",'~~-"
wadzi przeciwko niemu
two. Były komenda ~t
podejrzany o składanIe
prawdziwych doku me
i oświadczeń w celu
kredytu bankowego.

19 marca 2001 r. zasnął w Panu w wieku 75 lat nasZ

Ojciec i Dziadek
~ śp. KAZIMIERZ SMĘDOWSKI

biegły księgowy, długoletni pracownik firm melioracyjnYc~
ce
i budowlanych. Msza święta żałobna rozpocznie się w bazyh
katedralnej w Kielcach w dniu 21 marca o godz. 14.
Pogrążeni w żalu córka, zięć i

Panu KRZYSZTOFOWI
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kielcach,
ul. Jagiellońska 76
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Panu KRZYSZTOFOWI KAMINSKIEMU
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kielcach
z powodu śmierci

ŻONY

ŻONY

składają
1834/rg

mieszkańcy

DPS przy ul. Jagiellońskiej

1836/rg

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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tanie campus godny uniwersytetu
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Sawki

ieleccy studenci
idą z centrum
"plastrem miodu". Będzie się tu
mieścić uczelniane archiwum, wy-

Świętokrzyska opuści

Kielc i przeniesie się do
rozległych kompleks6w w
ulicy Swiętokrzyskiej.

dawnictwo oraz studium wychowania fizycznego i sportu. Na tył a ch Wy d ziału MatematycznoPrzyrodniczego ma powstać budynek Instytutu Chemii. W tym samym kompleksie zaplanowano
także zes p ół obiektów sportowych. Jeszcze w tym roku powstanie szczegółowy projekt zagospodarowania terenu - drzew, trawników, ławek i chodników.
Drugi, przynajmniej dwa razy
większy od poprzedniego uczelniany ~ompleks, powstanie w rejonie
ul. Swiętokrzyskiej 21. Istnieje już
tutaj budynek Instytutu Nauk Politycznych, a jeszcze w tym roku
zakończony ma być generalny remont stojącego obok budynku Instytutu Ekonomii. W tym lub następnym roku będzie wybudowany
łączący oba te obiekty korpus głów
ny. Znajdzie w nim siedzibę Wy-

~~----~v---~--,--

Skąd pieniądze

na inwestycje?

Ce~y Jastrzębski ,

,

rzecznik prasowy Akademii
Swiętokrzyskiej - Dysponujemy kilkoma rozrzuconymi w centrum miasta budynkami, które w większości
przypadków stanowią naszą własność. Są atrakcyjnie rlli"'-C.;CJł
położone, przestronne, doprze utrzymane. Uczelnia
zastanawia się nad ich sprzedażą i spożytkowaniem _L-.:..-'"
pieniędzy n a bUdowę campusu lub przekazaniem tych obiektów
flffilom budowlanym, które w zamian przystąpią do budowy z własnymiśrodkami.

k

~

Centrum Targowym Kielce

rzy W jednym
", " Ogr6d i T}!" oraz
To jedna z naj chętniej odwieprzez publiczność imW pawilonach wystawowych
jak co roku o tej porze, pre«nr,,, .. ,,,,, się będą producenci elewyposażenia wnętrz, mabudowlanych i wykończeakcesoriów do wystroju
systemów zabezpieczenia
Swoją ofertę przedstawią też
. zajmujące się finansowal

ubezpieczaniem budownic-

twa, a także projektowaniem i nadzorem budów. Będą też specjaliści
od aranżacji wnętrz.
W ramach towarzyszącej targom "Dom" imprezy "Ogród i lY"
oglądać można będzie m.in. projekty aranżacji ogrodów, ofertę
firm szkółkarskich, akcesoria do
upiększenia ogrodów, meble ogrodowe, nawozy i środki ochrony
roślin.

W tegorocznej edycji potrójnej imprezy targowej w CTK weźmie udział około trzystu wystawców, którzy swoje wyroby będą
prezentować na 3,5 tys. m kw. powierzchni wystawowej .
(pot)

W czwartek ekspozycja będzie otwarta w godzinach
11.30-18. W piątek i sobotę od 10 do 18, a w niedzielę od 10 do 17.
Normalny bilet kosztuje 8 zł; ulgowy 4 zł, a tzw. bilet rodzinny
(2 osoby dorosłe plus dwoje lub więcej dzieci) 20 zł.

N a Akademii Święto 
krzyskiej stu diu je 25 tys.
osób. Liczba ta z roku na rok
się powiększa. Uczelnia planuje stworzenie w przyszłym
roku nowych medycznych kie-runków, które powiększą liczbę studiujących o 550 osób.
dział Zarządzania i Administracji.
Po skończeniu tej inwestycji (prawdopodobnie z początkiem 2003 r.),
następne dwa lata zostaną poświę
cone na budowę Wydziału Pedagogicznego, składającego się z zespołu sześciu budynków.
O koło 2005 roku mają być
rozpoczęte prace przy kompleksie
obiektów Wydziału Humanistycznego, rektoratu i biblioteki głów
nej. Budynek rektoratu będzie miał
oryginalny półkolisty kształt, wewnętrzny owalny dziedziniec i przylegające do niego dwa skrzydła.
DzięIq tym inwestycjom cała
Akademia Swiętokrzyska zostanie

przeniesiona do campusu przy ul.
Swiętokrzyskiej. Poza campusem
~najdą się tylko akademiki przy ul.
Sląskiej. Uczelnia również planuje ich rozbudowę . Jeszcze w tym
roku rozpocznie się obok hotelu
asystenta budowa nowego akademika. Będą to dwa spięte łączni
kiem budynki;
EWA ZIOŁKOWSKA

..
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DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Pozwólcie dorobić
emerytom
Dziwię się tym, którzy zabraniają emerytom czy rencistom dorobić! Owszem, zwalniać etaty po-

winni ci, którzy przekroczyli wiek
emerytalny. Inaczej jednak trzeba
traktować takich ludzi, którzy zostali zwolnieni, bo zakład splajtował. To w większości przecież jeszcze ludzie młodzi, dobrzy fachowcy. Im zasiłek przedemerytalny nie
starczy na utrzymanie rodzin.
Andnej F., nazwisko
do wiadomości redakcji
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

a należy do kuratora

ompulery dla szkól"
n~,~nUln;intemeto~ch

W tYm roku szkolnym
-n'f'IDIC12V$ltich gimnazjach.

stwo Edukacji Narodowej kupiło
dla szkół 5,8 tys. takich pracowni.
Do naszego województwa trafiło
do tej pory 219. Po zakończeniu
komputeryzacji gimnazjów w podobny sprzęt od MEN zostaną
wyposażone licea.
- W Świętokrzyskiem wszystkie licea mają już pracownie komputerowe - mówi Anna Trawka,
koordynator do spraw edukacji
informatycznej przy święto krzy-

skim Kuratorium Oświaty. - Teraz
dostaliśmy 14 dodatkowych, które trafią do tych szkół , które najlepiej wykorzystują komputery i Internet w pracy z uczniami .
Każdy powiat wytypuje po
dwie szkoły. O tym, które z nich
dostaną komputery, ostatecznie
zadecyduje kurator. Nowe pracownie będą miały piętnaście stanowisk dla uczniów i jedno dla nauczyciela.
(mow)

Poseł mnie
przecenił
Lech Hamera, dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach, zapewnia, że nie zlecał kontroli w PHU "Suprimex". Zarzucił mu to poseł Henryk Długosz (SLD).
Uważa on, że "Suprirnex" jest sprawdzany, bo sponsorował kampanię wyborczą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Rozmawiamy z Lechem Hamerą .
Czy czuje się pan dotknięty
tymi zarzutami?
- Pan Długosz jest zwierzę
ciem politycznym. Funkcjonując
tak długo w strukturach politycznych, myśli politycznymi kategoriami . Stąd zapewne bierze się jego
wyobrażenie, że wszystko, co się
dzieje ma podtekst polityczny.
Nie mie. pan nic wspólnego
z kontrolą skarbową w "Supńmek
sie"?
- Urzędy skarbowe nie podlegają Izbie Skarbowej . Nie mogę im
ani polecać, ani zakazywać kontroli. Izba może jedynie nadzorować ich pracę . Państwowa Komisja Wyborcza, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, poleciła jednemu z kieleckich urzędów,
sprawdzenie czy darowizna na
kampanię wyborczą została przekazana z zysku .

Czy ta sprawa jest już dla pana
zamknięta?
- Tworząc spiskową teorię
dziejów, pan poseł trochę mnie
przecenił. To, co się stajo, zostawiam w prywatnej sferze kontaktów między nami. Dżentelmeni
rozwiązują takie problemy między
sobą , a nie za pośrednictwem l •• ~
diów.
Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA

PneZ/lbawna historia małżeństwa i ich popisowe tańce
wywołują salwy śmiechu!! /

1101sllir

"Taniec śmierci"

A. Strindberga - pierwowzór komedii
"PLAY STRINDBERG" F. Durrenmatta, reżyseria Andrzej Łapicki ,
muzyka Krzesimir Dębski, choreografia Zofia Rudnicka

JANUSZ GAJOS
SZCZEPKOWSKA
Marek BARBASIEWICZ

J oanna

2 kwietnia 2001 r., godz. 17.30, 20.15
Du ża scena KCK
BILETY: Orbis, KCK,

zakłady

pracy; INFORMACJE: teL/fax 362-59-71
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Ale w tym samym czasie w
"Suprimeksie" pracownice Urzę
du Skarbowego kontrolowały
wszystkie dokumenty.
- To nie była zwykła kontrola
podatkowa. Chodziło wyłącznie o
okoliczności przekazania darowizny. Urząd Skarbowy dostał polecenie sprawdzenia ich do końca
bieżącego miesiąca . Pracownice
urzędu polecenie wykonały.
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Znaleziono tylko

Zmiany w PPL
Minister transportu odwołał
tymczasowego kierownika przedsię
biorstwa Państwowe Porty Lotnicze
(PPL) Włodzimierza Machczyńskie
go. Nowym kierownikiem PPL został
Mieczysław Nowak z Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej.

Monumentalny pomnik

Największy w Europie monument ma uczcić
6oo-lecie bitwy pod Grunwaldem. Złoży się
na niego 350 postaci rycerzy, ustawionych
na odcinku długości około pół kilometra.
Pomnik ma stanąć za trzy lata

Manifestacja bezrobotnych
Około

600 osób wzięło udział
w manifestacji bezrobotnych w Gdań
sku. Protestowali przeciwko biernej
- ich zdaniem - postawie władz wobec
ich problemu. Protest zorganizowany
został przez Federację Stowarzyszeń
Obrony Praw Bezrobotnych. Manifestanci podkreślają, że mają dość życia
w biedzie i niedostatku . Apelują do
władz, aby te na serio zajęły się ich
problemami, a nie tylko wykazywały
zainteresowanie bezrobotnymi przed
wyborami.

Zwłoki

noworodka

Martwego noworodka znaleziono na terenie prywatnej posesji koło
Ozorkowa w Łódzkiem . Dwie godziny później do szpitala w Zgierzu zgło
siła się 19-1etnia matka dziecka .
Na razie nie wiadomo, czy dziecko
urodziło się żywe . Kobieta przebywa
w szpitalu, policjanci czekają na zgodę lekarzy, by ją przesłuchać :

ZE
To nie Gongadze
ZWIoki znalezione w listopadzie
ub.r. pod Kijowem nie są ciałem dziennikarza Georgija Gongadze. Do takich
sensacyjnych wniosków ~oszło niemieckie laboratorium genetyczno-monekularne "Gemedia" w Monachium.

"Mir" wraca
23 marca, to ostateczny termin
zatopienia w Oceanie Spokojnym rosyjskiej stacji kosmicznej "Mir".

Trwają

wa.lki w Tetovie

Zaginął
We wtorek po południu przerwano
poszukiwania 3-letniego Daniela,
który zaginął wponiedziałek wlalużu
koło Lubaczowa (Podkarpacie).
Chłopiec bawił się w pobliżu
miej sca zamieszkania wraz ze swoim rodzeństwem . W pewnej chwili
postanowił wrócić do domu i odszedł, za przyzwoleniem rodzeń
stwa, które jeszcze kilka minut póź
niej widziało dziecko w okolicach
bramy wjazdowej do jednej z prywatnych posesji w pobliżu jego
domu. Po raz ostatni chłopczyka
widziano ok. godz. 16.30.

Dzieciństwo

bez przemocy

czapeczkę

i

ślady

trzylatek
prawdopodobniej do Daniela,
które prowadziły w kierunku
kompleksu leśnego. Przeszukiwanie lasu okazało się - jak dotychczas - bezskuteczne.
- Przeszukaliśmy ok. 25 km
kwadratowych terenu w rejonie
zaginięcia chłopczyka . Postanowiliśmy przerwać poszukiwania,
gdyż doszliśmy do wniosku , że
3-letnie dziecko nie mogło oddalić się więcej niż 4-5 km od miejsca zamieszkania. W środę od
świtu wznowimy działania - poposzukiwań .
wiedział zastępca komendanta
Około południa natrafiono
policji w Lubaczowie, komisarz
na ślady butów, należących naj- - Witold Furgała.
(PAP)

We wtorek rano do akcji
od poWojewódzkiej Policji w Rzeszowie .
Użyto psów tropiących , a strażacy, wyposażeni w łódź i niezbędny sprzęt, sprawdzili pły
nącą w pobliżu rzeczkę Soło
twę . Jedynym śladem , na jaki
udało się natrafić, była czapeczka dziecka, odnaleziona w odległości ok. 100 metrów od
miejsca jego zamieszkania, na
poboczu jezdni , na początku

- Dymisja została "'~ ~~_.
panu ministrowi Lipce
mował szef Kancelarii
Maciej Musiał.
Przed tygodniem Lipka
tkał się z kadrą i
wojska w uu'O'·,qUL.U <;:,n ntl,._:.
miało dotyczyć przede \l/~ o.t1dL.;_
reorganizacji jed
przyjechał spóźniony o
dzin i zdaniem zebranych,
niego całkowicie nie nr7"1I0ty,,,,,,,
ny i w ogóle nie onentował
w sytuacji jednostki. Lokalna
sa przytaczała jego barwne
wiedzi, zarzucając mu, że się
nił, był nie przygotowany i
dopodobnie pod wpływe m
holu.
Zdaniem Unii Wolności ,
ceminister swoim ",""htw,,"
naraził na szwank autorytet
i rządu.

Platforma na dnie

-

Społeczeństwo powinno sprzeciwiać
się wszelkim formom przemocy wobec
dzieci - uważa minister w Kancelarii

lima

Prezydenta Barbara Labuda.
O tym, jak należy reagować
na krzywdzenie naj młodszych ,
przypomnieć ma rozpoczęta
wczoraj kampania "Dzieciństwo
bez przemocy" .
Kampania, która potrwa do
końca roku, została zorganizowana przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundację "Dzieci Niczyje" oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Akcji
patronuje Jolanta Kwaśniewska
i Barbara Labuda.
- Ludzie nie mogą stać z zało
żonymi rękami, ale reagować, gdy
słyszą za ścianą po sąsiedzku płacz
dziecka - powiedziała Labuda.
Według jej informacji, w Warszawie 82 proc. rodzin o wysokim
statusie materialnym znęca się nad
swoimi dziećmi .
Zdaniem Jerzego Mellibrudy, szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są cztery naj częstsze formy
krzywdzenia dzieci: krzywdzenie
fizyczne, psychiczne, seksualne
i zaniedbywanie dzieci.
(PAP)

nadeszła
wi osną
We wtorek, w pierwszym dniu
w Europie panowała zima.

wi~sny,

Brazylijska plaUorma naftowa, na której w zeszłym tygodniu doszło do dwu
poważnych eksplozji, zatonęła wczoraj w odległości 150 km od wybrzeży Brazylii

Czesi

Odzyskała

złamali

zabezpieczenia elektronicznego podpisu

Poufne

mowę
Potrącona przez samochód kobieta
odzyskała mowę.

Rosjankę potrąciło auto .
Policja była zaskoczona, gdy poturbowana kobieta zaczęła energicznie bronić niefortunnego
kierowcy.
Kobieta straciła mowę wiele lat
temu w wyniku przeżytego szoku
emocjonalnego i nie odzyskiwała jej
mimo wysiłków lekarzy.
(PAP)

już

nie tajne?

Informacje o złamaniu elektronicznego podpisu wywołały
wśród ekspertów prawdziwy szok.
Podpis taki bowiem służy nie tylko jako potwierdzenie tożsamo. ści użytkownika, wykorzystywany
Skonstruowany przez Cze- jest także do szyfrowania ważnych,
chów program ma umożliwić w cią poufnych informacji.
gu kilku sekund zastąpienie takieJeśli program opracowany
go podpisu , albo kodowanie przez dwójkę czeskich eksper'tów
i otwieranie poufnych wiadomości dostałby się do rąk piratów komputerowych, mogliby oni skuteczprzesyłanych pocztą elektroniczną·
Dwójce czeskich ekspertów udało
się złamać tajemnicę elektronicznego podpisu - podały tamtejsze
media.

ŁAWICKIEMU

KRZYSZTOFOWI

dyrektorowi ZPHiU
v"yrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

4

Premier Jerzy Buzek przyjął
dymisję wiceministra obrony
narodowej Roberta Lipki.

włączyl~ się specjaliści
szukiwań z Komendy

Koledze ANDRZEJOWI
Wczoraj po południu armia macedońska rozpoczęła ofensywę przeciwko bojownikom
separatystycznej albańskiej Armii Wyzwolenia Narodowego, UCK. Bierze w niej udział
co najmniej 10 czołgów i setki żołnierzy

Lipka
zwolniony

butów

MATKI
składają
1838/ rg

składają

Prezes,

Zarząd i

wyrazy wSp'ółczucia z powodu śmierci
ZONY i MATKI .
- naszej koleżanki ILONY

Pracownicy

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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byłych dyrektorów BGŻ

Big Brother rozmawia z Sebkiem

redyty dla króla Kto
Dyrektor Wojciech Cz., i jego
zasteolCV: Piotr M. i Zdzisław
za niedopełnienie
służbowych przy
UUL1C;IQUI U kredytów podmiotom
na początku lat
30 pożyczek i gwa"'r,,,n'l'h nie zostało
co naraziło bank na
straty. Prokuratura szacuna około 18,5 miliona złotych.
ciech Cz, jest również oskaro branie łapówek.
Kazimierz G ., właściciel imżelatynowego, brał kredyty
radomskim BGZ na przełomie
80-ych i 90-ych. Pożyczył wówz banku kilkanaście milionów
część z kredytów nie spła
stracił na tym prawie 7
. W 1995 roku należąca
Kazimierza G . spółka z Brodni-

cy, wykupiła jego wierzytelności
wraz z odsetkami za 30 milionów
złotych. - Było to około 60 proc.
wartości zadłużenia Kazimierza G.
- powiedział oskarżony Wojciech
Cz. Wczoraj odsłonił on kulisy
udzielania kredytów na budowę fabryki żelatyny w Głuchowie koło
Grójca. - W 1987 roku zostałem
wezwany do KW PZPR, gdzie zażądano ode mnie odrzucenia wniosku kredytowego Kazimierza G .
Wtedy I sekretarz powiedział, że
nie będzie na swoim terenie wspierać kapitalisty - mówił w czasie sldadania wyjaśnień przed sądem Wojciech Cz. Naciski na udzielenie kredytu padły natomiast z zupełnie
innej strony. - W Komendzie Wojewódzkiej MO w Radomiu i w budynku MSW pr.;z;y Rakowieckiej
w Warszawie byłem przesłuchiwa
ny w sprawie kredytów Kazimierza G. Naciskano na mnie, aby nasz
bank pożyczył mu pieniądze . Podobne naciski padały z ust generała Baryły, sekretarza KC PZPR - wyjaśnił Wojciech Cz.
Oddział hojnie wspierał
kredytami lub gwarancjami kre-

dytowymi także innych znanych
w Radomiu biznesmenów: Mirosława K., Ryszarda O., oraz byłe
go posła Jerzego S. i kilka firm.
Wszyscy trzej oskarżeni dyrektorzy utrzymują, że są niewinni. 1Wierdzą, że badali zdolność
kredytową wnioskodawców na
tyle, na ile pozwalały ówczesne
przepisy i możliwości. - Badanie
zdolności kredytowej firm odbywało się "na nos", dopiero uczyliśmy się całej procedury - podkreślał oskarżony Piotr M. Z wyją
śnień byłych dyrektorów BGZ
wynika również, że kredyty były
nie spłacone również z powodu
tarapatów ekonomicznych, w jakie
wpadały firmy już po podpisaniu
umowy kredytowej .
Sąd Okręgowy drugi raz są
dzi byłych dyrektorów banku.
W pierwszym procesie, w 1998
roku, otrzymali oni od jednego
do dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu . Wyrok
uchylił Sąd Apelacyjny i skierował sprawę do ponownegó rozpatrzenia.
KRZYSZTOF LOSZ

, gdzie i za ile wyremontują drogowcy w tym roku?

ziurawy problem
mln 731 tys. 737 zł. Tyle dokład
orze'znaczv samorząd Świętokrzy
urr7l1u"wlI' remonty
Imoo'ernJl7ar.11! ponad tysiąca ki/omeWOjleWllJaZJ~/cn w2001 r.

cach Franciszek Wolodźko .
- W poprzednich latach zdejmowaliśmy część "pieniędzy drogowych" na inne cele. W 1999 r. ubyło w ten sposób 5,5 mln zł, rok
później - 4,5 mln zł.
Ta zapowiedź nieco osłodzi
drogowcom gorycz wiadomości,
że Ministerstwo Finansów, konstruując tegoroczny budżet pań
stwa, obcięło regionowi święto
krzyskiemu 1,5 mln zł z subwencji
drogowej. - Nie tracimy jednak
nadziei, że te 1,5 mln uda się mimo
wszystko w ciągu roku uzyskać
z rezerwy budżetowej - mówi
F. Wołodźko .
W tegorocznych wydatkach
na drogi wojewódzkie największą

PLAN REMON
NA DROGACH
WOJEWÓDZKICH W 2001 R (PROJEKT)
NUllter i nazwadr9$li

długość

odcinek drogi

wartość

prac
Skalbmierz - Kazimierza 0,9 km
w miejsc.Topola

260 tys. zł,

Ostrowiec, ul. Zygmun- 1,4 km

1,24 mln zł

łówka

zł

795 Secemin _ Szczekociny miejsc. Psary

wiadukt

1 mln

142 WłoszCZDWa - N<igłowIce Wloszc:rowa

0,6 km

500 tys. zł

0,5 km

500 tys.

zł

2,1 km

930 tys.

zł

164 Kielce _ Połaniec

Wola Osowa - Stasz6w 6,4 km

860 tys.

zł

768 Jędrzejów. Brzesko

Orożejowice

3,3 km

460 tys. zł

186 CZęstOChowa _

Czarnca - W/oszczowa

6,6 km

1.3mln zł

Słaszów ul. Krakowska

0,5 km

300 tys. zł

2.5 km

920 tys. z!

ul. Jędrzejows~a

728 Grójec - Jędrzejów

Jędrzej6w.
ul. Małogoska

Samson6w - Zagnańsk

-Łopuszno

757 Opa~ów _ Stopnica

156 Starachowice _ Stopnica Szumsko - Remb6w

- Re I a ej e "t,Ut,JiU,/,

151 SUChedn1ów _ Ostrowiec

Waśniów - Ostrowiec

3,5 km

920 tys. zł

716 Kraków _ Busko

Bronisz6w - Krzyż

3,5 km

900 tys. zł

most

217 tys. zł

pozycję stanowią remonty dróg
i mostów. Samorząd regionu wyda
na ten cel 14,2 mln zł. 8,7 mln zł
pochłoną roboty, związane z bieżącym utrzymaniem dróg (drobne

naprawy, odnowa oznakowania
poziomego i pionowego, zimowe
utrzymanie dróg, odnowa systemów odwodnienia). 5,1 mln zł
kosztO\~ać będzie utrzymanie jednostek Swiętokrzyskiego Zarządu
Dróg (w tym 4,1 mln zł - wydatki
na płace) . Najpoważniejszym "jednorazowym" wydatkiem inwestycyjnym ma być modernizacja drogi Suków - Daleszyce. Dojdzie do
niej jednak tylko pod warunkiem,
że uda się uzyskać z rezerwy Ministerstwa Finansów 1,5 mln zł ,
potrzebnych na remont tej drogi.
Jak poinformował F. Wołodź
ko, coraz większe zainteresowanie
współpracą z samorządem regionu
przy inwestycjach drogowych wykazują gminy. - Teoretycznie rzecz
biorąc władze gminy "X", przez
którą przebiega droga wojewódzka, mogłyby powiedzieć : utrzymanie tej trasy to nie nasze zadanie
i nie nasz problem - mówi dyr. Wołodźko . - Wiadomo jednak, że moż
liwości finansowe sejmiku są ograniczone, dlatego samorządy gminne godzą się dokładać do kosztów
remontów. Robimy to w stosunku
jeden do jednego: do każdej obiecanej przez gminę złotówki my dodajemy swoją złotówkę ·
W tym roku na takie składko
we inwestycje pójdzie z budżetu
województwa 2 mln 450 tys. zł. Rok
temu było to 2 mln zł , w 1999 r.
- 1 mln zł.
Zdaniem F. Wołodźki problem dziurawych dróg, na które
wszyscy narzekamy, dałoby się
"mniej więcej" rozwiązać, gdyby
przez najbliższych pięć lat wydawać na remonty co najmniej
50-60 mln zł , czyli dwa razy tyle,
co teraz . A skoro na takie sumy na
razie nie mamy co liczyć, trzeba
pogodzić się z pewnymi utrudnieniami.

odejdzie

następny
Og,lądamv. razem

Karolina, Alicja albo Janusz to osoby,
które według uczestników internetowego Forum Big Brothera otrzymają
w niedzielę najwięcej nominacji.

B,g Brothera

Najwięcej uczestników internetowego forum typuje do odejścia
Karolinę - otrzymała prawie 30
proc. głosów. To Manuela zazdrosna o namiętnego Grzesia ma wskazać ją jako pierwsza. Karolina zapewne powtórzy nominację sprzed
dwóch tygodni. Nadal nie cierpi
Alicji, która w Internecie dostała
tylko kilka głosów mniej od niej .
Publiczność jednak niechętnie pożegnałaby się z seksowna brunetką. - Jako jedyna wygląda naprawdę ekstra nago . Co za pośladki
- wzdycha męska część użytkowni
ków Internetu. Damska narzeka:
- Przecież ona nie umie mówić po
polsku.
Janusz uplasował się na trzecim miejscu (18,4 proc. głosów).
Internauci uważają, że zaczyna się
rozklejać. Widać , że tęskni za domem. Przestał dla szpanu wiązać na
głowie "ganga" i coraz częściej błą
ka się po domu w piżamie w rozkoszny rzucik. To jemu internauci

Program zaczyna nabierać rumieńców. Nie dlatego, że
więcej jest relacji z toalety, ale
ponieważ ujawnia prawdziwe emocje. Takim emocjonalnym sprawdzianem dla Janusza byt wybór nagrody; papierosy dla wszystkich czy rozmowa telefoniczna dla siebie.
Rzecz w tym, że każdy wybór
w sytuacji przymusu jest zły.
Potwierdziło to zachowanie
Janusza. Gdyby wybrał moż
liwość rozmowy telefonicznej,
też byłby wściekły na siebie.
Janusz z Kielc

(tam)
nadali najwięcej przezwisk: dział
kowiec, Dziadek Bruce Lee, Dziadzio Wacio, Strażnik Teksasu .
Internauci zanotowali kolejne
dziwne zdania wypowiedziane
w domu BB.1:ym razem padły z ust
samego Wielkiego Brata. Oba były
skierowane do Sebastiana: "Zle
chronisz swoje jajko". "Zdajesz
sobie sprawę , że pozostajesz bez
kury" .
(ber)

Stałego Czytelnika
-------_._-----,
:
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UWAGA KLUBOWICZE!!!
Zapraszamy w

piątek

do kin i teatru w Radomiu

do kina ATLANTIC:
Andrzeja Basa - na premierę "W pustyni i w puszczy"
- podwójne zaprosz. na godz. 17.15
Michał ChylicIti - na premierę "Dracula 2000" - podwójne
zaprosz. na godz. 20.00
Justyna Biegaj - na "Przedwiośnie" - pojedyncze zaprosz.
na godz. 11.45
. do kina HEL (pojedyncze zaproszenia na premiery):
Robert Fiszer - "Oniegin" o godz. 18.00
Monika Grzeszczyk - "Stracone dusze" o godz. 20.00
do Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego
(podwójne zaproszenia)
na "Szkołę mężów" o godz. 18:
w piątek - Agata Emanowicz i Czesław Ciechowicz
w sobotę - Maria Dziurzyńska i Janina Frączyk
Prosimy o potwierdzenie realizacji zaproszeń do czwartku do
godz. 15, pod radomskim nr tel. 363-97-88. Po tym terminie
zaproszenia tracą ważność.
JUTRO BILETY DO KLUBU SUPERNOVA W KIELCACH
NA KONCERT MIETKA SZCZEŚNlAKA

W następnym tygodniu
weekend dla dwóch
osób w hotelu "Gromada"
w Cedzynie k. Kielc

ARTURPOTACZAŁA
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Sposób na pleśń , zacieki i przykry zapach w łaii"""'~""~

Wygrać

CENTRUM TARGOWE KIELCE
zaprasza do odwiedzenia
jednych z największych targów budowlanych
w południowo - wschodniej Polsce.

z_wilgoci

Ponad 300 wystawców.
Nainowsze technologie wiodqcych firm budowlanych.

n

DOM

VIII Targi Materiałów
Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposażenia Wnętrz

Patronat medialny: 'Cztery Kąty", "Gazeta Wyborcza"

VIII Targi Ogrodnicze
i Działkowe

~~l'~~M[Mj]~IE!M
VI

Międzynarodowe

Targi

Kamienia i Maszyn
Kamieniarskich
Patronat medialny: "Świat Kamienia ", "Gazeta Wyborcza"

Targi otwarte w godzinach:

.-

Ceny biletów:
normalny - 8 zł.
ulgowy - 4 zł.
bilet rodzinny duży - 20 zł.
bilet rodzinny mały - 18 zł.

czwartek-sobota-10.00 - 18.00
nledziela-10.00 -17.00

VI programie:

d · ella Iwieellaiqcy,h
ro
• Konkurs I nag ~m' betonu komórkowego
i k"ewów
• pokalY murowa"la I
• Prelekcia na temat d~lew
oldobnych do ogrodoW

ul.

Bez dobrej izolacji wodoszczelnej łazienka przysporzy nam nie lada kłopotów
Łazienki zaczęły pojawiać się
masowo wpolSkich domach około
osiemdziesięciu lat temu, ale jeszcze
do niedawna nie przykładano zbyt
dużej wagi do ich wyglądu.

Zakładowa

l, 25-672 Kielce, tel. 041/365 1220,3651219,3651235, fax 041/345 62 61 ,
e·mall: pawelec.p@ctk.com.pl, www.ctk.com.pl
Przedstawicielstwo w Warszawie: ul. Olszowa 12 03·703 Warszawa telJfax 022/6183831

OKNA I DRZWI
Z PCV
Profil Thyssen, Rehau

Od kilku lat na polskim ryn-

I:>A...II<IN,
FUJI.SU,

Le=-

[fonfaral SC

MIKROKLIMAT sc .

PRODUCENT
Radom ul: Mireckiego 10
telJfax (048) 362-53-04

Radom, ul. Starowolska Ha,
tel. 048 384-70-01
~
E

PKOMOCJA~

ZIMA 2001

TERAZ DUŻE UPUSTY
NA OKNA TYPOWE
Korzystne rabaty
dla odbiorców hurtowych

~•

2451ms
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l BUDOTEX S.C.1!
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Ii OHNA
DRZWI I
DREWNIANE
!
STOLBUDU
WŁOSZCZOWn

!
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ku znaleźć mążna bogatą ofertę
elementów wykończeniowych , pozwalających na pomysłową aranżację łazienek. Decydując się na
urządzenie lub kompleksowy remont pomieszczeń narażonych na
działanie wilgoci, warto zadbać
przede wszystkim o odpowiednie
uszczelnienie podłóg i ścian .
Dzięki temu unikniemy w
przyszłości kłopotów i przykrości
związanych z zalaniem łazienki
sąsiadów, pojawianiem się brzydkiego zapachu i odnawiającej się
pleśni , a płytki ceramiczne będą
tlWałą ozdobę .
Każdemu z nas może zdarzyć
się zalać mieszkanie sąsiadów, je-

że zabezpieczyć łazienkę

wnikaniem tak niebezpiecz
wilgoci w podłoża .
O tym, jak wykonać
izolacje wodoszczelne, ~ nr, ;"7,'m
za tydzień .

żemy spodziewać się późniejszych
uciążliwych problemów związa
nych z odpadaniem płytek , tynku ,
pojawieniem się nieprzyjemnego
zapachu, pleśni oraz zacieków na
ścianach zarówno u nas, jak
i w łazience naszych sąsiadów.
Stała obecność
wilgoci

w naszych mieszkaniach w wyniku długotlWałego działania może
wywoływać alergie oraz schorzenia układu oddechowego.
Aby uniknąć takich problemów, oprócz wykonania prawidło
wej wentylacji, warto przed ułoże
niem płytek ceramicznych zadbać
o właściwą izolację pomieszczeń
mokrych. Pomoże nam to nie tylko ochronić sąsiadów przed przedostaniem się wody wskutek zwykłego rozlania na podłodze, ale tak-

KIELCE, ul. SKRZETLEWSKA 4,
tel. 366-26-98

BLACHA DACHÓWKOWA. FOLIE.
BLACHA TRAPEZOWA. RYNNY.
'DACHÓWKA. GONT BIlUMICZNY.
...,It"l PŁYTY FALISTE. SUCHE TYNKI.
OKNA DACHOWE • PAPY.
WEŁNA MINERALNA •
~
CENTRALNE ODKURZACZE. :!l

= 1108UD I

Brak odpowiednich materiałów ograniczał możliwości niebanalnego zagospodarowania wnętrz .

śli nasza łazienka nie ma odpowiedniej izolacji wodoszczelnej .
Wilgoć, która wniknie głęboko
w podłoże, utrzymywać się taUl
będzie z pewnością przez długi
czas.
Dlatego nawet po przeprowadzeniu kosztownego remontu mo-

Kielce, ul. Skrzetlewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

AUTOMATYKA
do bram wjazdowych

IJI
---

P.H.U•• HORMAR· s.c.
Kielce. ul. Dymińska 18
tel./fax 3610463. tel. 3620875

Często nie zdajemy sobie
sprawy, jal{ wiele wilgoci wytwarzamy przy codziennych
czynnościach. Dotyczy to
przede wsżystkim tzw. po'
mieszczeń mokrych, czyli la·
zienek, kuchni, suszarni, na·
trysków, pralni itp.
Szacuje się, że podczas
15-minutowej kąpieli pod natryskiem wydzielane jest do
powietrza ponad pół lit~a
wody w postaci pary wod~ej.
Zakładając, że k azd~
z członków- czteroosobowe)
rodziny raz dziennie bierze
prysznic, oznacza to, że roCZJlje w takiej łazience do po:
wietrza wydzielane jest ponad
800 litrów:wody!
.
Para wodna wydostaje Się
na zewnątrz i w przypad~~
niedostatecznej wentyl~cp,
wnika w nieuszczelnione sCl a;
ny i sufity. Tą drogą wil~OC
przedostaje się także do I~
nych pomieszczeń, co .moze
powodować powstawarue pieśni, a nawet być przyczyną
butwienia mebli od strony są
siadującej z łazienką·

PROMOCJA DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF

*RABATY DO

400/0

* promocja na wybrane asortymenty STANLEY
DETAL

6

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 33a
tel./fax (041) 344-34-12

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

PW "GAMMA" Sp.

Z 0.0.

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel./fax 041 3626108, tel. 041 331 2816,0605-312-116

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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spólnoty oskarżają STBS o wyłudzanie pieniędzy

....-/ŚLOWO DZWONI
DO CZYTELNIKÓW

lukanie kieszeni
D ~ r'UnllAllI:J'. Mieszkańcy bloków

Zakładowej twierdzą, że

STBS piukanie
centralnego ogrzewania
beZlITaMme, a jego koszt
Starachowickie TowarzyBudownictwa Społecznego
dwa lata temu zleciło fi rmie z
Sącza płukani e instala- Nikt nie pytał wtedy
mieszkaniowych o zgoludzie dostaj ą rach unki
tysięcy złotych od bloku. Dlaobciąża się wspólnoty koszrobót sprzed dwóch lat?! -

bu rzą się mieszkańcy przy
kładowej.

ul. Za-

Oburzenia nie kryje także
miejski radny Andnej Markowski.
- STBS złamał prawo, bo wspólnoty
powinny zgodzić się na te roboty.
Wątpliwości budzi również brak
- odbioru robót i podpisu prezesa w
dokumentach - mówi, określając
działanie STBS jako sposób na wyłudzanie pieniędzy od lokatorów.
Z informacji uzyskanych od
innych użytkowników instalacji
c.o. w mieście wynika, że płukanie
jest czynnością wykonywaną raz na
20-30 lat. Generalnie nie ma problemu z zanieczyszczaniem instalacji, gdyż dostawcy ciepła pusz-

w likwidacji stacji krwiodawstwa

iTARtlCHllJWlrCF - To skandal - mówią

odecyzji likwidacji
krwjiodalwslrwa w mieście.

~nanlen/al2),ści

stwa w Kielcach. - Przecież szpital
gotów był obniżyć czynsz, a stacja
ograniczyć zatrudnienie - argumentuje M. Stolzman.
Podobnego zdania jest poseł
Grzegorz Walendzik. - Nikt nie
skalkulował, czy przy oszczędno 
ściach utrzymanie stacji nie było
by bardziej opłacalne - mówi.
Po likwidacji stacji miasto ma
obsługiwać ambulans. Pacjenci w
poważnych przypadkach byliby
dowożeni do Ostrowca lub Skarżyska. - A jeżeli szpital w Starachowicach nie będzie miał odpowiedniego zapasu krwi? Ilu pacjentów będzie musiało umrzeć?
- pyta posłanka.
Parlamentarzyści oczekują
wyjaśnień od ministerstwa. Przyznają jednak, że decyzja zapadła i
cofnąć je będzie trudno.
(mig)

lIegium do remontu
obligacji. Władze chcą, by remont
WlDOM,/ERZ. Firma " Polprzem" z . zakończył się przed wrześniem, by
licealiści mogli rozpocząć w swodOk,Dńc;t')'remont zabytkowejej siedzibie nowy rok szkolny.
IUł.OllleDlium Gostomianum.
Remont collegium trwa już
kilkanaście lat. Uczniowie I LO
im. A. Patkowskiego korzystają z
zastępczych pomieszczeń w SP
przy ul. Cieśli. Miasto wyeowiedziało dyrekcji LO umowę wynajmu pomieszczeń z dniem 30
czerwca br. Po uruchomieniu w
budynku przy uJ. Cieśli gimnazjum
dla licealistów brakuje miejsca.
(bea)

czają w nią wodę zmiękczoną, a
wymienniki wyposażone są w "magnetoodmulacz", który rozbija wytrącany kamień.

czenia dla celowości płukania . Ale
nie dostałem odpowiedzi na zarzuty - dodaje A. Markowski, który zwrócił się do Rady Miasta o
powołanie specjalnej komisji dla
zbadania kontrowersyjnej sprawy.
Ma rek Wi ś niew s ki , prezes
STBS pytany o komentarz stwierdził, że "emocje nie są tu potrzebne" . - Trzeba jeszcze raz przeanalizować wszystkie dokumenty, tak
by interweniujący nie mieszali po-

- W blokach przy ulicy Zakła
dowej instalacja miała zaledwie
kilka lat. Grzejniki wymieniono w
latach 1995 - 96. Co roku dostawca ciepła sam oczyszcza wymiennik. Dlatego inwestycja była bezsensowna. STBS powinien-najpierw udowodnić lokatorom, że
instalacja jest zanieczyszczona jęć. Jeżeli są jakieś nieprawidło
- tłumaczy Andrzej Markowski, wości, to musimy je wyjaśnić. Poktóry zwrócił się do towarzystwa czekamy na rezultat badań komio wyjaśnienie wątpliwości.
sji. Ludzie chcą płacić za rzetelną
- Odpowiedziano mi, że fakt pracę, a my w tym kierunku zmie(las)
wymiany grzejników nie ma zna-O rzamy - stwierdził prezes.

Kielce w plenerze

Adolf Tomasik, w głębi Tadeusz Czarnecki, współa u torzy wystawy
KOŃSKIE. Poplenero wą wysta wę

" Kielce 2000" obejrzeli mieszkańcy
Końskich.

Plener zorganizowany przez
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej odbył się jesienią
z udziałem 12 plastyków. W galerii "Między drzwiami " Klubu Kaesemek pokazano 41 prac. Moż
na zobaczyć Kielce z różnych
stron, są nieodłączne jego sym-

Jak

bole jak pałac biskupów i "Plotkarka" .
Swoje spostrzeżenia utrwalali na obrazach: A. Tomasik i W
Thrno z Końskich, T. Czarnecki z
Radoszyc, M. Czarnołęski z Czę
sto~howy, K. Kielian z Jędrzejowa ,
T. Slusarek, W Kisiała, T. Tchórz,
E. Thz, W Kozub i M. Benedyktowicz z Kielc oraz G. Michałek z
Solca n.wisłą .
. Wystawa pojedzie w kwietniu
do Pińczowa .
(kam)

przezwyci ężyć rosnące

Czary nie
KIELCE. Ponad 60 przedsiębiorców i
polityków zastanawiało się wczoraj
nad sposobami przezwyciężania
skutków bezrobocia wregionie.
Na konferencji naukowej
"Pracodawcy prywatni wobec gospodarki i rynku pracy" były referaty i ostra dyskusja. Prezydent
Starachowic Janusz Wierzbicki
nazwał "totalnym zerem" dotychczasowe formy aktywnego zwalczania bezrobocia. - Przedsiębior
cy, którzy uruchomili specjalne
programy popadli w tarapaty, nie
mogąc doczekać się refundacji.
Atrakcyjność inwestycyjną mierzy
się jakością dróg. Samorządy chcą
dołożyć do dróg krajowych i wojewódzkich, bo bez nich całe powiaty będą zamierać, ale potrzebna jest nam pomoc - mówił.
Prezydent Skarżyska Lubosław Langer stwierdził, że obecnie największymi pracodawcami

bezrobocie?

pomogą
są : MOPS i Urząd Pracy, gdzie ludzie przychodzą po zasiłki . Sądził,
że na konferencji pozna ofertę biznesu , ale wobec jej braku przedstawił swoją : wolne hale zakładów
"Mesko". Zaprezentował też pomysł utworzenia skarżyskiej strefy gospodarczej zwolnionej z lokalnych podatków.
Ten ostatni pomysł pochwalił
szef ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Andrzej Wtlk, który podsumował dyskusję. - Zaklęcia i rozmowy o tworzeniu miejsc pracy nie będą skuteczne, jeśli nie będzie to opłacalne
dla przedsiębiorców - stwi~rdził.
Na koniec prezes Swięto
krzyskiego Związku Pracodawców
prywatnych zauważył , że więk
szość ludzi manipulujących polską
gospodarką nie zarobiło ani grosza "na swoim", ale konferencję
uznał za zaczątek pozytywnego
myślenia na łinii biznes - samorząd .
KRZYSZTOF KROGULEC

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Oto opinie czytelników,
do których telefonowali
dziennikarze " Słowa Ludu"
z pytaniem; co chcieliby~cie
państwo zmienić w swoim
najbliższym otoczeniu na
lepsze, co was irytuje w waszej gminie, w województwie czy w kraju? Liczymy
na to, że wasze opinie zdopingujq odpowiedzialne
władze, aby zgłoszony problem wreszcie dostrzec i rozwiqzać!

Raz w tygodniu w~ród
uczestników telefonicznej
sondy losujemy zestaw reklamowych gadżetów. Wy ni ki losowania podamy w
poniedziałek.

Z czystej rączki
Pracuję w kiosku "Ruchu". Sprzedaję gazety, papierosy, baloniki, gumy do żu
cia, słodycze solidnie opakowane przez producenta. Niedawno dowiedziałam się, że
przepisy sanitarne nakazują
w każdym kiosku zamontować sanitariat, umywalkę z
wodq ciepłą. Żebyśmy, kioskarze, po sprzedaniu czekoladek, gum nie tylko do żucia,
natychmiast myli ręce. Nadto
załatwiali potrzeby fizjologiczne we własnym szaleciku,
a nie korzystali z uprzejmości właścicieli pobliskich
mieszkań . Nie wiem jakim
sposobem w niewielkiej budce zamontowane zostaną
wspomniane dobrodziejstwa,
żeby wykonać nakazy higieny. A teraz spójrzmy na bazar!
Tam jaja, które kurom wyskoczyły z odpowiedniej dziurki,
ułożone w piramidy czekają
na klientów. Nie wspomnę o
zieleninie, jabłkach czy innych artykułach spożyw
czych. Przecież sprzedający
przez cały dzień rqk nie myją.
Raz widziałam, jak pani
sprzedająca ogórki z beczki
płukała sobie ręce w ogórkowym soku, bo ubrudziła je
przy wyładunku ziemiopło
dów. Ale z zasady nie myją
- bo nie mają gdzie. My~lqc
tak jak autor zapowiadanej
ustawy, wszyscy jesteśmy brudasami.
ZofU;z Bernacka,
gmina Końskie

Do lekarza
droga daleka
Mieszkamy na końcu
wioski, z daleka od innych
gospodarstw i mamy duże
problemy z dojazdem do
domu. Najgorzej jest na wiosnę albo jesienią . Trzeba
brnąć w blocie, żeby doj~ć do
najbliższego przystanku autobusowego. Dla większości
mieszkańców naszej wsi, a
szczególnie starszych osób,
dużym problemem jest dojazd
do lekarza. Najbliższa przychodnia zdrowia oddalona
jest od naszej miejscowości o
5 kilometrów.
Trudno też cieszyć się,
gdy we wsi brakuje kanalizacji i wodociągów i gdy nie ma
szans na to, aby w najbliższej
przyszło~ci coś w tej sprawie
zmieniło się na lepsze.
Maria Baran,
Kopnywianka,
powiat sandomiersk i
(bea, kam)

7

egl on '
Majątek

w

sądzie,

a lokatorzy

się boją

Czyja ta stacja?
SANDOMIERZ. Spór między powiatem i miastem o przekazanie majątku
po byłej Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt będzie musiał rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny.

Zarówno powiat, jak i gmina
zainteresowane są przejęciem majątku, w skład którego wchodzą dwa
bloki mieszkalne, budynek administracyjno-mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze i około pięciu hektarów gruntu. Nieruchomość jest
własnością skarbu państwa, ale taki
stan nie może trwać długo . W zakładowych mieszkaniach przebywa obecnie ponad 15 rodzin . Są
one zaniepokojone, że majątek nie
ma gospodarza, który administrowałby blokami i podpisał z lokatorami umowy na dostawy ciepła ,
energii i wywóz śmieci.
Zbigniew Chrzanowski z Ministerstwa Rolnictwa wyjaśnił

Skarżyscy

w odpowiedzi na interpelację posła Jerzego Jaskierni, że obiekty
w Sandomierzu i Krobanówku to
jedyne nierozstrzygnięte do tej pory
sprawy po likwidacji Centralnej
Stacji Hodowli Zwierząt. Nowa
spółka - Mazowieckie Centrum
Hodowli i Unasienniania Zwierząt
w Łowiczu nie przejęła nieruchomości w Sandomierzu, ponieważ
majątek ten miał być podzielony
między starostwo i miasto w oparciu o decyzję ministra z 7 grudnia
ub . roku. Ale decyzja została zaskarżona do NSA przez starostę.
- 15 stycznia 2001 roku Mazowieckie Centrum Hodowli
i Unasienniania Zwierząt w Łowi
czu powiadomiło starostę o wyznaczeniu terminu przekazania obiektu na dzień 25 stycznia. Wobec
braku odpowiedzi w dniu 29
stycznia 2001 roku MCHiUZ zło
żyło w starostwie jednostronny
protokół zdawczo-odbiorczy nie-

sportowcy rozsławiają. .. Kielce

Karałe

bez wsparcia

SKARŻYSKO. Miejscowi karatecy
zdobywając medale na Mistrzostwach
Polski rozsławiają Kielce.
Właściwie nikt w kraju nie
wie, że Bruno Sokołowski , który
ostatnio zdobył mistrzostwo Polski
południowej pochodzi ze Skarży

ska podobnie, jak inny utalentowany młody karateka Łukasz Kowalik, który na tych samych zawodach
zajął piąte miejsce. Dodatkowo
wicemistrzem Polski jest inny skarżyszczanin Mariusz Kornacki .
Skarżyskim karatekom nie
brakuje sukcesów, a mimo to na
imprezach występują pod szyldem
Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin. - To prawda - przyznaje ich
trener Zbigniew Zaborski. Jego
zdaniem np. Bruno Sokołowski to
zawodnik, o którym w przyszłości

może być głośno w całej Europie,
więc mógłby rozsławiać gród nad
Mleczną . Trener nie może jednak
ryzykować odłączenia się od kie-

leckiego klubu .
- Władze miasta nie wykazują
wielkiego zainteresowania naszą
dyscypliną sportu. Właściwie jedyna pomoc, jaką uzyskaliśmy, to nieodpłatne udostępnienie nam sali do
treningów. Trochę pomaga też powiat. Np. w kalendarzu imprez, którym patronuje wpisano Młodzieżo
wą Akademię Karate oraz ogólnopolski turniej seniorów. Ale i tak
bez sponsorów się nie obejdzie wyjaśnia Z. Zaborski.
Obawy przed samod~ielno
ścią nie są bezpodstawne. Swiadczy o tym los cieszącej się popularnością wśród młodzieży sekcji
kick boxingu, która bez pomocy
samorządu upadła.
(pen)

Poeta z powalonego drewna

Chocholski parking

ruchomości wraz z zawiadomieniem, że z dniem 30 stycznia 2001
roku przestaje administrować
obiektem - wyjaśnił Z . Chrzanowski. Dodał , że Mazowieckie Centrum jako gospodarz budynków
mieszkalnych nie zaniechało swoich obowiązków i np. w grudniu
ub. roku wymieniło piec oraz nadal zapewnia ogrzewanie mieszkań .
Wiesław Baska, wicestarosta
powiatu sandomierskiego wyjaśnił , że w ubiegłym roku powiat
chciał przejąć nieruchomość, ale
to właśnie MCHiUZ w Łowiczu
unikało kontaktów. - Dotychczasowy właściciel powinien przekazać te budynki z odpowiednim zabezpieczeniem, bo odbywało się to
w trakcie sezonu grzewczego .
Sprawa jest w toku, bo złożyliśmy
odwołanie od decyzji ministra
i czekamy na rozstrzygnięcie
- stwierdził wicestarosta.
(bea)

Na samochód!

Parking w lesie Chocholskim będzie zachęcał do odpoczynku
którzy właśnie parking ten
jako miejsce pierwszego
WIŚLICA. Malowniczo zlokalizowany
ku po opuszczeniu Wiślicy.
parking w Lesie Chocholskim. koło
- Oprócz kapitalnego
Wiślicy przechodzi kapitalny remont.
tu całego parkingu ułożona
- My nie mamy z tym rem on- stanie również nowa n ' '',lnpr7f' lhnl
- mówi Marian
te~ nic wspólnego - powiedział nam
wójt gminy Wiślica ~tanisław Ko- Drogowego ŚZDW W TPT\flf" 'm.n,
wal. Prace wykonuje Swiętokrzyski Obwód remontuje parking,
on jedyny na jego terenie. - N
Zarząd Dróg. Ale samorząd bardzo
wem rozpoczniemy jeszcze
się z nich cieszy, bo z parkingu konawierzchni szosy Busko rzystają setki turystów,. a także liczni pątnicy dorocznych pielgrzymek na odcinku od Krzyża do
diecezji kieleckiej na Jasną Górę , wa - dodaje M. Nowak.

SĘDZISZÓW. WZespole Szkół
Zawodowych w Sędzisiowie powstało Koło Miejskie Automobilklubu
Kieleckiego.

Deszcz nagród dla ·m iasta

Powołało je ponad 20 osób na
spotkaniu założycielskim, na którym od razu wyłoniono zarząd koła
na czele z Arkadiuszem Chylą.
Większość członków koła to mło
dzież ale akces do kłubu zgłosił również burmistrz miasta January Ejsmond oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Wacław Szarek.
- Działalność koła będzie się
skupiać na rozwijaniu kultury
motoryzacyjnej i promocji bezpiecznej jazdy. Chcemy przeprowadzać jazdy sprawnościowe na
czas, prowadzić szkolenia ratownictwa drogowego - stwierdza A.
Chyla. Koło będzie propagować
masowy sport samochodowy, szkolić i podnosić kwalifikacje kierowców i rowerzystów, organizować
lokalny "Rajd Sędziszowski ".
Siedzibą koła jest ZSZ przy
ul. Przemysłowej 11. Wszelkich
informacji udziela szef koja pod
nr tel. 0606 - 322-593 .
KRZYSZTOF PAW

Ameryka docenia
STARACHOWICE. Działania lokalnego samorządu doceniło amerykańskie
stowarzyszenie i Krajowa Federacja
Sportu.
Amerykańskie stowarzyszenie Partnerstwo dla Samorządu
Terytorialnego (LGPP) wyróżniło
Starachowice. - Znaleźliśmy się
wśród takich miast jak Poznań,
Warszawa, Nowy Sącz , Ostrów
Wielkopolski. Amerykanie uznali,
że te miasta są prekursorami przemian i przykładem wzorowych samorządów - mówi Jarosław Łycz
k()wski, członek Zarządu Miasta.
- Amerykanie docenili u nas
zadaniowy budżet, wieloletni plan
inwestycyjny, emisję obligacji komunalnych. A w publikacji, w której opisali modelowe rozwiązania

Trwa batal~a o uratowanie szynowej atrakcji

Spółka
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Dla utrzymania
słynnej jędrzejowskiej ciuchci

w regionie powstanie specjalna
samorządowa spółka.

Nietypowa rzeźba przed wejściem do szkoły
a jest miłym akcentem, dotychczas
KOŃSKIE. Przy wejściu do I Liceum
niespotykanym w koneckich plaOgólnokształcącego sto; rzeźba poety
cówkach oświatowych. Bo też
Jana Kochanowskiego.
i szkoła w swojej ponad BO-letniej
historii wykształciła wielu humaPonaddwumetrowej wysoko- nistów.
ści postać z dreW11a stanęła obok
Trzeba dodać , że autorem
wejścia do I LO. Ze przedstawia
rzeźby jest mieszkaniec Końskich,
J. Kochanowskiego, świadczy ru- Grzegorz Król, który użył kłoca
lon z napisem "fraszki" . Nie prze- z drzewa, hiegdyś powalonego
szkadza to imieniu, jakie nosi szko- przez wiatr na szkolnym boisku.
ła (Komisji Edukacji Narodowej) ,
(kam)
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Pieniądze na wykup udziaw spółce powoływanej dla
utrzymania ciuchci "Express Ponidzie" mają pochodzić z rezerwy
budżetowej województwa święto
krzyskiego. - Czekam na zatwierdzenie budżetu, by wystąpić o dotację na wykup udziałów. Projekt
statutu spółki jest gotowy, chodzi
tylko o pieniądze. Wstępnie ustalono, że województwo wniesie 100
tysięcy złotych , powiaty po 50 tysięcy, a gminy, przez które przebiega trasa kolejki - proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W sułów

do ciuchci
mie kapitał założycielski powinien
· sięgać pół miliona złotych - uważa
Franciszek Wołodźko , członek
Zarządu Województwa, zajmują
cy się kwestią kolejki.
Polskie Koleje Państwowe
chcą przekazać majątek ciuchci

bezpłatnie , ale nie mają pieniędzy
na jej restrukturyzację, a dodatkowo chcą obciążyć samorządy kosztami procedur prawnych. Zdaniem
F. Wołodźki to działania niezgodnie z prawem, gdyż za dwa lata na
mocy ustawy o restrukturyzacji
kolej i tak będzie to musiała zrobić bezpłatnie . .
Działania samorządów w ratowaniu kolejki muszą być szybkie, ponieważ już teraz pracownicy "Expressu" . otrzymują wymówienia i do końca września wszyst-

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

kie 24 zatrudnione tu osoby
cą pracę· Już teraz PKP
ze względów
.
cjonowanie ciuchci. Np.
wano niemal wszystki
rozkładowe , którymi
w każdą niedzielę
turyści. Pozostawiono tylko
ry kursy: 6 maja, 22 lipca, 12
nia, 16 września .
jazd będzie atrakcją Dni
wa 24 czerwca. Teraz dla
mienia kursu wymagana jest
wacja całej wycieczki. Koszt.
najmu jednego wagonu ~? ~
uczniów 763 złote. ChętnI JU
zgłaszają. Pierwszy kurs ~o
wej przerwie poświęconej na
nowienie wagonów i
zapowiedziano na 9 "'ll"'ll ." ~
BEATA
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eglon
by i groźby straży pożarnej nie skutkują

W KILKU
ZDANIACH

ie pal .traw i .lasów!
Kolejne apele o rozsądek
traw kierują do
nnu,i2#',W" komendy straży

ImBMIVDill/ilnll:

czeniu ulega flora bakteryjna"
- czytamy m.in. w raporcie kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej buskiej KP PSP st. asp. Grzegorza Karwata ~

Strażacy i strażnicy przyrody
podkreślają , że w pożarach lasów
i traw . wszystkie żywe organizmy
giną na kilkanaście centymetrów
w głąb gleby. Giną też jeże, krety,

Stoki Góry Byczowskiej na terenie
już zostały doszczętnie wypalone

opieszczanie hali
- Oprócz impregnacji
Ściany hali sportowej będą

/mpfl!gn"walrJe substancjami
Według zaleceń Powiatowej
Mm,pn ,il1 PSP ściany hali sportobyć zabezpieczone
pożarem. Trzeba zdemontowszystkie rekłamy, dostać się

latwo palnych elementów i imje. - Na prace te przezymy 70 tysięcy złotych
mówi burmistrz Henryk Popik.

pre!!.nm/Vać

wypłaty
OSTROWIEC. W najbliższych dniach zaległe wypłaty powinni dostać pracownicy Ostrowieckich Zakładów

młode zające,

ptaki, dżdżownice ,
owady i ich larwy. Do atmosfery
wędrują przy tym ogromne ilości
dwutlenku węgla, siarki, szkodliwych węglowodorów.
Corocznie z apelami o rozwagę i zaniechanie wypalania traw
zwracają się do ludności kapłani
z kościelnych ambon . W szkołach
także prowadzona jest akcja
uświadamiająca. Efekty są jednak

Materiałów Ogniotrwałych,

których upadłość ogłoszono
przed tygodniem. 240 osób
swoją ostatnią pensję otrzymało w styczniu br. Sąd Gospodarczy w Kielcach syndykiem upadłej firmy ustanowił
Mariannę Moskwę , której
pierwszym krokiem było wystąpienie do F}1nduszu Gwarantowanych Swiadczeń Pracownictych o pieniądze dla

niezadowalające .
W ubiegłych latach na Ponidziu w czasie pożarów, wywołanych
wypalaniem, dochodziło do śmier
telnych poparzeń. Ogień strawił
dziesiątki hektarów lasów i wiele
zabudowań. - Czy ten rok ma być
równie tragiczny? - pytają strażacy.
Liczba podpaleń nasila się w
każdy weekend. W tych dniach wła
śnie najczęściej trzeba używać strażackiego sprzętu - węży, motopomp,

" Konsekwencją

procederu
są rozległe pożary lasów,
.
w miejscach bardzo
do opanowania. W połąk, pastwisk nieużytków
cenne gatunki roślin. W temdochodzącej do 700
ni niszczone są korzenie,
kora młodych drz~w, a z nisz-

Będą zaległe

będziemy

wymieniać oświetlenie na
oszczędne.

energo-

Starosta Adam Sosnowski
dodaje, że powiat pokryje część
kosztów utrzymania hali, bo lekcje wf odbywają tu wszystkie kła
sy I LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych. Gospodarzom hali
można podpowiedzieć, by czę
ściej wynajmowali ją na imprezy
komercyjne, wtedy przybędzie im
pieniędzy.

(kam)

Kozubo~skiego

Parku Krajobrazowego
.

Rolnik chce

załogi. Będzie też sprzedawać
majątek, by pokryć zobowią
zania. W zakładzie przy ulicy
Kilińskiego wstrzymano już
produkcję, ostatnie zamówienia realizowane są jedynie
w zakładzie przy ulicy Sando-

samochodów i kombinezonów, za
które jako podatnicy płacimy przecież z własnych portfeli.
(imi)

mierskiej.
(an)

Walcownia
ostatecznie

upadła
OSTROWIEC. Sąd Gospodarczy w Kielcach ogłosił
wczoraj upadłość Zakładu
Walcowni Huty "Ostrowiec"
S.A. Wniosek o upadłość zarząd spółki zgłosił w grudniu
ubiegłego roku. Jej zadłuże
nie wynosiło już wtedy 75 milionów złotych i znacznie

się szkolić
Średnio raz w tygodniu przez

KAZIMIERZA. 700 rolników z terenu
powiatu uczestniczyło w cyklu
zimowych szkoleń.

- Wiedza jest n aj tańszym
a zarazem najważniejszym elementem produkcji rolnej , dlatego starostwo sfinansowało większość
tych szkoleń - mówi naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Srodowiska SP Mirosław Magnes.
Wsparcia udzielały też firmy, które
prezentowały swoje oferty handlowe w czasie kursów i szkoleń.

miesiące rolnicy mogli poszerzać swoją wiedzę w wielu dzie-

cztery

dzinach . Szkolenia prowadzili
wybitni specjaliści krakowskiej
i lubelskiej AR oraz WODR w Modliszewicach.
Szczególne zainteresowanie
wzbudzały wykłady Czesława Nowaka z krakowskiej AR na temat
żywienia krów oraz pozyskiwania
jakościowego mleka. - Sezon szkoleń zakończy dwudniowy kurs
z podstaw rolnictwa ekologicznego - dodaje M. Magnes.
(imi)

przekraczało ogólną wartość
majątku całej firmy. Ponad
700-osobowa załoga nie
otrzymywała w terminie wypłat, po ogłoszeniu upadłości
będzie mogła otrzymać trzymiesięczne pobory z I:undu-

szu Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych. Walcownią zainteresowane jest Towa-

rzystwo Inwestycyjne Zakła
dów Ostrowieckich i to ono
prawdopodobnie przejmie od
syndyka majątek spółki. Ma
już nawet zapewnione zamówienia, przynajmniej połowa
załogi może liczyć na zatrudnienie.
(an)

misa2001

SlowoLudu

Zostań

MISS POLONIA

W ubiegłym roku w ramach
publicznych pracowało 39
natomiast przy pracach inlClWl~nr'I,;'nl1l,h zatrudnienie znalahP7T"},,,tnl1,·h. Ludzie pranie dłużej niż sześć miesię
dla wielu potrzebujących
był to poważny zastrzyk goWykonywali oni głównie
remontowe i budowlane zleprzez Wydział Inwestycji
Miasta, jednak finansowaw większości ze środków
UWlCltmwe,'o Urzędu Pracy.
- Prace przy sprzątaniu miabudowie i remontach
czy odnawianiu rowów
aj
planowane są
....J\:znosc od wielkości kwot,
można na ten cel przezna. Niestety, nie wiadQmo jeszIle pieniędzy dostanie PUP na
formy zwalczania bezro-mówi Anna Wiśnios, rzeczprasowy Urzędu Miasta.
Rzecznik zapewniła jednak,
. tylko Urząd Pracy przena ten cel jakieś pieniądze,

będzie się starała dać pracę

ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ' 200 1
Warunki startu:

Złotówka

za gadzin.

- wiek 18-24 lata
- bezdzietna panna Z obywatelstwem polskim
Zgłoszenia przyjmują:

SCLEX

.,

zł

wystarczy. by przez
gadzinQ rozmawiać

z

Echo Dnia, ul. Targowa 18
Słowo Ludu, ul.Wesoła 47/49
Radio FaMa, ul.Piotrkowska 12
Sponsorzy:

-

te
~K~

FIRMA
DROGERYJNA

,

SALON MODY
l URODY

I N E S·
,.

Plac Targowy

Patron internetowy

Q'łC'ItłA 1'OUGRAflC2t"'''Co

Patron radiowy

wybraną osobą!

Da

Erlc• •on A320.

.&laSzt

aa
Pl.Wolności

S. teIIbx: (041) J#.89-n
c.r-.. .....,.-...".
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Punkty Sprzedaży:
.
ul. Sienkiewicza 66a, tel: (041) 368-38-04. &x: (041) 3~39-4l
ul. Sienkiewicza -40, teII&x: (041) H3·19-29
ul.Warszawska 12, tel: (041) 362-71-52, fax: (041) 362-71-51

........,...-..-.--,.---. ........ ....-._.....................
...

kszej liczbie swoich
·.'°l.IGln,'n",
(pen)
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury

ostre szpitali: Oddział
i Chirurgiczny Czarn6w.
Apteki dyżurujące: całodobo
wy dyżur tygodniowy od 19.111.
do 25.111. pełni apteka "Przy pogotowiu"ul. św . leonarda 10 .
W niedzielę czynne są apteki:
"Przy Pogotowiu", ul. św . leonarda 10 (8-20), "Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20), "Pigularz", ul. Jagiellońska 23 (916), "Alfa", ul. Żeromskiego 20/
24 (8-15) , "Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B (8-13), " Mał
gosia", ul. Pocieszka 11 (8-23).
Wewnętrzny

Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .. Na Rogatce " - ul.
Jana Pawła II 13 - czynna codziennie 7.30-23 (w niedziele
i ~więta) 041/362-02-25.
Apteka "Herby" - ul. 1-go Maja
194 (os. Herby) - czynna
w godz. 7 - 22., w niedziele
i ~więta - 9 -19.
Apteka "Gemellus" - ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul. Ko~ciuszki) .

BUSKO
"Zdró)" - nieczynne.
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda" - "Stracone dusze",
g. 17; "Niezniszczalny", g. 19.
PIŃCZÓW

"Belweder"- "Dinozaur", g. 17.
. SANDOMIERZ
" Milenium"- "Tam gdzie ty",
g.18; "Gdzie serce twoje", g. 20.
SĘDZISZÓW

"Ballada" - nieczynne.
SKARŻYSKO-KAM.

"Metalowiec" - ,,102 dalmatyń
czyki", g. 17; "Poza ~wiatem",
g. 19.
STARACHOWICE
"Miejskie " - nieczynne.
SUCHEDNIÓW
" Kuźnica " - nieczynne.
WŁOSZCZOWA

"Muza" - brak terminarza.

MUZEA- - - - -

BUSKO_ZDRÓJ
- pl. Zwycięstwa 10.
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowiecka 3a.
PIŃCZÓW

- ul. Batalion6w 3.
STARACHOWICE
- ul. Szlakowisko 2.

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15 - "ZDROWIE"
- CODZIENNIE.
(zd 471)
GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY· Seminaryjska 27b,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99 - specjali~ci urolodzy.
(zd 485)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - lecznica .. Medistar",
ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA) , czynne NON STOP tel. 344-39-45.
(zd m)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel.361-55-25 ECHO, HOL TER, RTG, USG,
urodynamika, endoskopia, testy alergologiczne, badania - laboratoryjno-bakteriologiczne,
rehabilitacja.
(zn 325)

I

tyczy "Przedwiośnia").
"Echo" (w WDK) - 361-27-37"Gdzie serce twoje", g. 16 i 18.
Na specjalne zam6wienie szk61
istnieje możliwość (do końca
marca) organizowania seansów
" Syzyfowych prac".

36B - 11 - 07 OSTEOPOROZA.
BADANIA KRĘGOSŁUPA - KOŚCI UDOWEJ. Specjalista reumatolog, Paderewskiego 14.
(dg 12068)

GASTROLOG Ewa Ambroż poniedzialek, ~roda (godz. 1618). Gastroskopia, leczenie otyło~ci. Kielce, Mąchocka 25,
041/344-03-47.
(elg 12486)

]EATRY'-__

- t '......

Teatr Im. S. Żeromskiego "Prywatna klinika". g. 11 .
'I

Teatr Lalki i Aktora .. Kubuś " "Tajemnice starej szaty", g. 9,
11 .
KIELCE
"Romantica" (dolby digital),
tel. 366-37-19 - " Przedwio~nie "
- pol. , I. 15, g. 8.30, 11 .30,
14.30, 17.15, 20.00.
" Moskwa " (dolby stereo), tel.
344-47 -34 - "Stop Making
Sense" - USA, I. 12, g. 12.30;
"Kruk 3: Zbawienie" - USA, I.
15, g. 16.30; .. Zatrute pióro" USA, I. 18, g. 14.15, 20.30;
" Egoiści" - pol., I. 18, g. 18.30.
"Studyjne" - " Mordercze lato"
- USA, I. 15, g. 19.45; "Happy
together" - hongkoński, I. 15,
g. 18.00; .Stop Making Sense" - USA, I. 12, g. 16.15.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15 bilet tylko 10 złotych (nie do-

Muzeum Narodowe - pałac biskup6w w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus gł6wny " Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w. ", "Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie", "Sanktuarium Marszalka J6zefa Piłsud
skiego". Skrzydło p6łnocne:
Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od XVII w. do
1939 r.) . Wystawa czasowa :
" Piotr Michałowski (1800 1855) - w dwusetną rocznicę
urodzin artysty". Czynne we wtorek w godz. 10-18, ~roda - niedziela w godz. 9-16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła /I
25, (tel. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiał6w
biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza.
c..zynne we wtorki, czwartki, piąt
ki i niedziele w godz. 9 - 16 oraz
środy w godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA " Zielona "
- ul. Mickiewicza 7 - Wystawa
okręgowa ZPAP 2000. Opr6cz
poniedziałków czynna codziennie w godz. 11-17, w niedziele
godz. 11 - 15.

JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Ko~ciuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGt OWICE
Muzeum "Dworek Reja". tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54,
tel. 263-20-48 - wystawa pokonkursowa" Wystawa memoratywna Tadeusza Maja " - czynna od wtorku do piątku w godz.
9-18, w soboty i niedziele w
godz. 10 - 15.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe:
"Pradzieje Ponidzia", "Pińczów historia miasta ", .Adolf Dygasiń
ski - życie i twórczość", " Sławne I
znane postacie w dziejach Piń 
czowa", "Przyroda Ponidzia "; w
synagodze - " Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie ", Wystawa
poplenerowa ZPAP D/Kielce " Piń
czów 2000". Czynne wtorek, pią
tek w godz. 9-15, środa, czwartek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
Galeria " Krużganki " - wystawa czę~ci repliki XII-wiecznej pły
ty orantów wypożyczonej z Wi~licy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do piątku w godz. 916, w soboty w godz. 9-15, w

niedziele w godz. 10-15 - wystawy stałe: "Kuchnia kr6lewska", "Historia wzg6rza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", "Ziemia sandomierska w pradziejach i śre
dniowieczu", " Rzeiba Andrzeja
Tkacza ", " Lapidarium zamkowe". Wystawa czasowa: "Moneta
Polska w Tysiącleciu ".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne: od wtorku do piątku
w godz. 9-16, w SOboty w godz.
9-15, w niedziele w godz.
. 10-15 - wystawa stała: "Dzieje
Sandomierza". Wystawa czasowa: " Wsp6łczesne szkło arty. styczne".
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, tel. (0-15) 832-2147. Czynne: poniedziałek - pią
tek w godz. 9 - 15. Wystawa
stała: "Jazdy do Sandomierza "
- wystawa po~więcona związ
kom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem.
Galeria Szluki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do soboty w godz. 9 - 16,
w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Kinowe

!

Muzeum im. Orła Białego - ul.
Słoneczna - czynne od 8 do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne ul. Krywki
1, tel. 274-62-68, czynne
w dni robocze w godz. 10-16.

KOMUNIKACJ
~
A __
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94 -38.
Inlormacja MZK - 345-06-95.
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż. "Sigma", Sienkiewicza
56, 366-44-32, 344-30-33.
(za 803)

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

LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 368-06-58.

lJSł.UGllOGBlBowa

POGOTOWIE POGRZEBOWE
.;USTRONIE" - usługi całodo
bowe, wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych. Tel.
361-29-18, 361-39-12.
(u 578 )

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi
pogrzebowe calodobowe, tel.
366-31-77, 344-67-88.
(z1234)

AlARMO~

p...-;;Po;;;;g;;;;o':'to;;:;;w'::ie;;';;"';Ratunkowe - 999,
Pogotowie POlicyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie Gazowe - 312-020
i 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne,
PGM - czynne w godz.
15-23 codziennie i w godz.
7-23 wdni wolne od pracy - tel.
361-18-33.
TAI - Og61nopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - OgÓlnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

INNE
KWIATY DLA CIEBIE - dostawy
bukietów pod wskazany adres.
Kwiaciarnia . Polllower", Kielce,
ui. Sienkiewicza 60, tei. 041/366
- 00 - 94.
(zn 301)
Bank Informacji Gospodarczej
041/366-03-03, 366-19-19
www.infomax.com.pl
WYSZUKIWARKA

Świętokrzyski Klub .,Amazonka" - 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz. 10-14,
psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-17-41 w poniedziałki
i czwartki w gódz. 15 - 17.
Telelony zaufania: - dla ludzi z
problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz.
18 - 20, tel. 345-73-46; w sprawach ro11zinnych - 368-18-67,
czynny od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 - 17; pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących małe dzieci 346-5311, poniedziałek 15-18.
Świętoknyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - 041/33153-13 - pomoc psychologiczna
i pedagogiczna, terapia rodzin i
małżeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień, interwencja
kryzysowa - od poniedziałku do
piątku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach, ul.
Karcz6wkowska 5A- 346-1627; poniedziałek, wtorek- godz..
9-20, ~roda, czwartek, piątekgodz. 16-20.

nowości

"Zatrute pióro"
Francja w okresie rewolucji. Markiz de Sade,
autor skandalizujących
powieści , które szokują
opinię publiczną , osadzony zostaje w przytułku dla
obłąkanych w Charenton.
Nie przestaje jednak pisać
- rękopisy jego kolejnych
powieści przemyca poza
mury przytułku młoda
praczka. Nowa powieść de
Sade'a, "Justyna", budzi
wściekłość samego Napoleona Bonaparte, który
wysyła do Charenton swego zaufanego lekarza i specjalistę od tortur, dr. Royer-Collarda. Nakazuje mu
"uleczyć" markiza, którego uważa za niebezpiecznego szaleńca. Drakońs kie

~IM.~FANAŻEROMS~EGO

RADIOi ~st~ac~ii~~
~~~C~
zę~s~
to~tI~OŚ~C~

W~ELCACH

zaprasza na spektakl '
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w regionie:
TAK-106,5; 98,0; 89,7, FAMA100,8, PLUS-107 ,9; 71,95,
MARYJA-100,9; 107,2; 67,34,
RMF-88,2 , BIS-92 ,3, 111-96,2,
KIELCE-101 ,4, ZET-105,3,
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"P~A Jt]LIA"

'adaptacja j r~żyseria Anna 'frbjanowska
24 marca. godz. 19 ,
%§

0.~

,-v:

;j

John Chapman i Dave Freeman

"' "PRYWATNA KLINIKA"
reżyseria Jerzy Bończak

TELEWIZJA

25 marca, ~o...dz
...""....
1...
9'i<lI·_....;;JO_~

TVK SKARŻYSKO
8:00 Muzyczna Dami, 9:00 Telezakupy, 10:00 Muzyczna Dami,
10:15 Zawierucha dla malucha,
10:45 Muzyczna Dami, 11:00
Saga rodu Palliserów (3), 11:55
Eksplozje (2), 12:40 Muzyczna
Dami, 13:00 Zawierucha dla malucha, 13:30 Burza nad Balkanami (3), 14:00 Życie zwierząt, 14:30
Prawo ziemi, 15:30 Telezakupy,
17:00 Muzyczna Dami, 17:15
Skarżyski Kalejdoskop, 17:35
Świat dalekich podróży, 18:00 awierucha dla malucha, 18:35
Kuchnia smakosza, 19:05 Zemsta,
20:00 Skarżyski Kalejdoskop,
20:25 Ciosy - dramat psych.,
22:00 Skarżyski Kalejdoskop,
22:20 Zakończenie programu.

Krzyżówka

rozrywka

TVK STARACHOWICE
9:00 Telezakupy Mango, 10:00
Starachowicki Serwis Informacyjny, 10:15 Konferencja prasowa
klubu radnych SLD, 11:00 Saga
rodu Palliserów (3), 11:55 Eksplozje (2), 13:00 Bajki, 13:30 Burza
nad Bałkanami (3), 14:00 Życie
zwierząt 14:25 Studio Infor, 14:35
Prawo ziemi, 17:00 Program dnia,
17:05 Poradnik działkowca, 17:45
Starachowicki Serwis Informacyjny, 18:00 Bajki, 18:30 Kuchnia
smakosza, 19:10 Zemsta, 20:00
Starachowicki Serwis Informacyjny, 20:25 Ciosy - dramat psych.,
22:15 Starachowicki Serwis Informacyjny, 22:30 Powiatowy Zakład
Opieki Zdrowotnej.

9:00 Telezakupy Mango, 10:15
Maty lord, 11:00 Saga rodu Palliserów (3), 11:55 Eksplozje (2),
13:00 Mały lord, 13:30 Burza nad
Bałkanami, 14:00 Życie zwierząt,
14:25 Studio Infor. 14:35 Prawo
ziemi, 17:20 Teledziennik, 17:35
Świat dalekich podr6ży, 18:00
Mały lord, 18:30 Kuchnia smakosza, 19:10 Zemsta, 20:00 Teledziennik, 20:25 Ciosy - dramat
psych., 22:15 Trudne rozmowy.

5

4

Nagrodę książkową

za rozwiązanie krzyżówki nr
Renata Tuzinek z Radomia.
Po odbiór nagród zapraszamy od poniedz
do piątku w godz. 9 -16.30, pokój nr 305.
Zwycięzcom spoza Kielc nagrody wysyłamy pocztą.
wygrała

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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'Te/ewlzJa

" t,U2,jjł&n

tv 4

TVP :'!
07.30 Dzienni k krajowy 07.50
Studio urody - magazyn 08.00
Program lokalny 08.30 Złotopolscy (305) 09.00 Arystok raci
(2/6) - serial 09.55 Cena ryzyka (6/13) 10.20 1Ym boleśniejszy jest upadek - dram. obycz.,
USA Bokser wagi ciężkiej, Toro
Moreno, 'przyjeżdża do Ameryki.

sprowadzony przez impresaria Nicka Benk.a. Qeszy się złą sławq
w środowisku, kilkakrotnie też
.ł d
m/a o czynienia z wymiarem
sprawiedliwości Toro jest czlowiekiem prostym i naiwnym, i nie domyśkJ się, że bezwzględny boss ma
wobec niego pkJny zupełnie nie
bokserskie. 12.05 Po prostu żyć
12.25 VI Festiwal Kabaretowy
Camping Europa 2000 (2) - Na
bislll 13.20 Kupidyn - posłaniec
miłości (ll/15) 14.10 .Magia kina
(23/26) - serial 14.30 Ale heca dla dzieci 14.55 Ojczyzna-poIsz.
czyzna: Opodal - nieopodal
15.10 Miami Sands (36) - serial
16.00 Panoram a
16.10 Sukces (3.4136) - serial

Tekla przyjnutjepropozycję

Jakubowskiego - w imieniu biznemten4 zajmie się
sprawami holdingu ABC.
1Ymczasem III rodzinie
Madej6w liczne kłopoty,
nie tylko rodziJme. Do kradzieży starej lady i scysji
Beaty z maIk, docl1.cxq.q
także problemy zawodowe.
'TYmczasem Te!da daje do
chlopcu, porozmawiać z jelP matką o życiu. Krystyna
ma żal Darek zwierza się
Graiynce ze swoich Idop<r

06.00 1hy razy Zofia (7,8) - reI e06.00 Piosenka na ŻYa.en.ie 07.00 06.00 Kamila (4/90) - serial obyCasper (9) 07.25 Polityczne graffiti .czajowy, Meksyk 06.45 Thlesklep
nowela, Meksyk 06.50 Odjazdo 07.40 Xena, oojmmicza księżnicz- 07.00 Przeklęta milo ć (45) - sewe kreskówki: Dragon Bali - filka (95) 08.35 Strażnik Thksasu rial obyczajowy, Kolumbia 07.50
my animowa ne 07.50 Moje dru(43) 09.30 Zbuntow.my Anioł (223)
Super świnka (26) - serial anigie ja (9) - serial dla mlodzieży,
10.20 Fiorełla (158) _ serial 11.15 mowany (25 min) 08.15 He-Man
Słodka trucima (SS) -serial WaJdo.
USA 08.15 Izabella (66) - telei władcy wszechświata (22) - semiro mówi zakochanej w nim Lavi- rial animowany 08.40 Księżnicz
nowela, Peru 09.05 Gra w przenii,żeniemożezapomniećo!nezinie ka Sissi (21) - serial animowany
boje - teleturniej muzyczny 09.35
widzi możliwości ich dalszego
09.05 Wodnikowe wzgórze
Śmiej się razem z nami - prozwiązku. Carfota rozpoc:zynil pracę wz (13/26) - serial animowany 09.30
się
Mf1lTTIO/T!iJJ. Waldomiro SjXJfykaice.
rozrywkowy 10.00 One
gram
reBrother
Telesklep 10.30 Big
Ade/memi"mlnint;.,_n~;ioCJm
~ ~"'''''''''J
ality show 11.15 Rozmowy w toku
West Waikiki (S) - serial sensaTen nie mówi jednak, że się z niIj wi- - talk show 12.00 Na ratunek - cyjny, USA 10.50 Medicop ter
dziaŁ CkJrice wspomina swoje serial dokumen talny 12.30 Super
117 (12) - serial ensacyjny,
asIaInie spotkanie z Waldomirem ..
świnka (26) - serial animowany
12.05 Przyjacie le (106) - serial
iemcy 11.45 Wzywam dr.
13.00 He-Man i władcy wszechkomediowy, USA 12.30 Adam i
ny
animowa
Bruckne ra (9) - erial medyczny,
świata (20) - serial
Ewa (72) - serial obyczajowy,
zka Sissi (22) - seKsiężnic
13.25
iemcy 12.35 Teleshop ping
Polska 13.00 Życiowa szansa Wodniko13.50
ny
animowa
rial
owie
Graczyk
13.40 Izabella (67) - telenowela,
teleturni ej 14.00
- serial ani(53) - serial komediowy, Polska we wzgórze (13/26)
Peru 14.30 1hy razy Zofia (9,10)
14.30 Rodzina zastępcza (66) - mowany 14.15 Łowcy skarbów
- telenowela, Meksyk
(15) - serial przygodowy, USA
serial komediowy, Polska
15.20 Odjazdo we kresków ki:
j
teleturnie
zy
Milioner
15.15
15.00 Pokemo n (84) - serial
Dragon BalI - filmy ania
prognoz
i
16.00 1VN Fakty
15.30 Informa cje
mowane
pogody
serial
patrol
y
Słoneczn
l5.s5
drugie ja (10) - seNa plaży <:J</0>;m się kon- 16.20 W niewoli uczuć (66) - 16.25 Moje
młodzieży, USA
dla
rial
Meksyk
y,
obyczajow
seńal
kurs p~J(f/ości o tyM Miss
fu lI.fz)ne /I dentystyAlJdfl?lI'
Stan zdrowia Deborah
Mach zostaje

. dkJ ojca.
na Magalikawa w trosce o
profesora posui'iuJwia sama zająć się rekrutacją
kandydatek..

Plaży Malibu.
...ybrwry 1/fI jedn~ Z juro-

row k:onkzustL Ku jego 1Iiezadowoleniu /Iie wolno mu
nawet zbli:.ać się do uaestnic:zek, nie ma=e falće z nimi rozmawiać. Jedna z
dziewcząt - AlIdI)' - przeWP~'IU}Ć na
!'.-roll/ie
Teksasu (44) serial sensacyj ny, USA
W trakcie policyjnego śledzlJ.m wniera męiczyz:na podejrzany o zabójstwo trenera

pogarsza się. Federico odbywa. że Jadnta powiedziała Cristinie prawdę.
Doktor Robles infonnuje
Carlosa Malluela, że
żyCUI jego d=ieci nie zagraża lIiebezpieczeflstwo.
Soledad,
Pallcho
Federico

.;wbić Jadn/e ...

17.15 Big Brother: W cztery
oczy - reality show
17.45 Thlegra - psychozabawa
/ÓW, Cześk.a2'Upelnie zwano.
liceaJnej drużyny piłkarskiej. 18.15 Rozmowy w toku - talk
17.10 Program publicystyczny
wakJ na punkcie wr6żb.
show
tajemniczą śmiercią kry'ZA
lokalny
Program
17.30
Jaka to melodia? - quiz
1VN Fakty
19.00
hazard..
i
szanJaż
się
ją
pogody
a
18.20 Prognoz
Więzy krni (3) - serial oby19.25 Kropka nad i - program
17.45 Fiorella (159) - serial
18.30 Panoram a
czajCMy, Polska
publicystyczny
cje
18.40 Informa
18.50 Dwójkom ania
Ropuszy
Wieczorynka:
Sport
TV
Kurier
18.45
telet.
u
dziesięci
z
Jeden
18.55
zwiad (2) - serial anim.
goda
~o~n~ii~~__~19~.~05~Z~b~u~n~to~wa~n~An~io~ł~2~~__~~~P~o
~~~'~·~S~~i~~~Jl~9~.2~5-Jl~00~la~t!~~I~ha~rm
Big Brother - rea ty s CfW
Adam I Ewa (73) - se20.00
Reu
EkSpres
Magazyn
20.00
'IliWiif
żyda;
0Iiliiaij'
ścigany (3) - seńal senrial obyczajowy, Polska
porterów
cha-dramatwojel1llY. USA
sacyjny, USA 2000, wyk.
zcz
Chrabąs
Kochany
anła
20.50 Dwójkom
1989, reż' Robert M
Dały, Mykelti WiJTtm
USA
.
komedia
Young. wyk. WillemDafoe, 21.00 Panoram a
Stephen Lang,
liamson,
i
LOTTO
nie
21.30 Losowa
Robert I...oggia, Edward Ja- 21.20 Sport telegram
Connie Britton
wego Numerk a
Szczęśli
pogody
a
Prognoz
21.25
mesOlmo;, WendyGazelIe
22.35 Telewizyjne Biuro Śled- 21.45 8everly Hills 90210 (61)
Adam jest nasz
(l15 min)
- seńal obyczajowy. USA
cze - magazyn krymiLepsza śmierć niż hańba
Kronika kryminalna
fuU/fI otl'Z}muje propo:;ycję
nałny
USA
sens.,
f!lm
śd.
Monitor 'Wiadomo
z NOWt!fP JOtf.:u, dotyczIJcq
23.05 Informa cje I biznes in23.35 Auto - magazyn
Sportooy:fłesz
najnows::.ej kolekcji odziejej
formacje
w
00.00 Fotografia ze śmiercią
Gorąco połeaun: listonosz
. DOflt/fI jest przeży
a
Prognoz
tle (1) - film dok., USA
-liIm obycz.,FrancJWlochy

l)bako do-

Piernl~odcinek

cyk1upre-

IOwy,
Cena wstydu - dramat
sensacyjny, USA
Powszechnie .szanoK.I2I1 Q pani sędzia (Jkubara Hershey)
zabija z:nienawidzonq przez

fi

Pablo
wielki poeta
NI!IUda. Postanawia zallUd/lić się u niego w charakterze
osobistego listonosza, codziennie przywozi star listów
i paczek do willi zajmowanej przez Nerudę i jego żonę.

między mężczy
znami nawiqzuje się nić p<r

Z

CIaSenl

rozumienia i przyjaźni
Smutek Serl>ii - reportaż
Reportaż

Czas na komputer - magazyn komputercMy
~programu

szych agencji Towarzyszą
oni konfliktom zbrojnym,
wielkim klęskom żywioIo

lIYnI> ~mpolitycz
nym. Są tam, gJzie dzieje
s~ coś interesującego. Starają się wszystko ,,zapisać w
kadrze'; ale nierzadkopłacą

za to najwyższą cenę.
00.50 Jesteś cudowna (3m: Jak
odzyskać radość życia serial obycz., Wlk. Bryt.
01.40 Europejs ki przegląd pił
karski
02.05 Zakończenie program u

20.10

8

G~ecki bokser pochodze-

rua zydawskiego

trafia w

~e wojny do Oświęcimia
7

Jego przybyciu dct.viaduje
~ komendant obozu, n:llł<r
~ .lxlksu. Organizuje on

~ki

bokserskie.

Stawką

~ dla zwycięY:j porcja

. .ba, dla przegranego _
SInIe'
re w komorze gazv.vej.

02.00 Muzyka na BIS

Kochan y chrabąszcz

Lepsza śmierć...
sensacyjny

wszystkich współmieszkań
ców SZt1TI1ai:)lStk Podejrzenie pada na mIodą dzieHaynę (CaroIe Cook), która dla
K-ieJu lokilJorów wydaje się
idealnym kozłem ofiarnjm
1Jlko adwokat (CJUJd Everen) broniljcy dziewczyny
wierzy w jej niewinność.

komedia

22.00

Pułkownik wojsk inter-

wencyjnych zostaje porwany przez terrorystów. Na
pomoc wyrusza jego stary
przyjaciel, weteran wojny
wietnam skiej. Nawiązuje
kontakt z fotoreporterką,

którą terroryśQ uprzedzają
o akcjach, by zapewnić s<r

bie reklamę i rozgła;.

20.30

Volkswagen z numerem
bocznym 53 - " OrrabąszczemU - sam ~uje, co
chce robić. Jtm Douglas wybiera go na 0CNI'f samochód.
Ale właściwie to volkswagen
pozwala, by Jtm był jego kierowcą. lim i auto nie od razu
dochodzą do porOZllrnieoia.

la 10/ 11
przygo towafa firma Teleprogram , 00-585 Warszawa , ul. Bagate

rzeniem,wbuJikuNowWear
1his y"ybucha pożar. Steve
a.OOo.dcza się JIJfU?I. DyIan
~ wznowićstudia. ..
22.45 TVN Fakty

22.55 Nocne rozmowy w toku talk show
23.40 Big Brother: Extra - reality show
00.25 Nie do wiary - opowieści
niesamowite
00.55 Supergli ny - magazyn
01.25 Urzekla mnie lWoja historia - talk show
01.55 Automan iak - magazyn

Ścigany (3)
sensacyjny

15.45 Garfield (86) - serial
16.15 PIM (-'5.46) - serial
16.45 Wspólna chata - serial

Maestro bielU rlibial
s-..kobrym plzedstawiellill,

Hal/oweeJ/. NiesteOl
nie nwie pojawić się
prelllier..e, ponieważ
go 1lui1~' słl/::1JOlly
Oboll'uJZkistarszego
przejmuje więc Sean...

"pb-Wrm/

16.50 Medicop ter ll7 (13) - seriaJ sensacyjny, Niemcy
W flukcie akcji ra/W/kowej

Gabi zostaje

uwięzioll(J

..

zO/gal/izowanym z

cxJkJ)'wa, :e
leMlI' pr..ecill'b61(JI~ych jego
fajenlllic:.a moc ::niknęfa...
pod

Dwa światy - reality .
Dzienni k

w

zale~wl}'m

wie ekipy nie mogą jej uwolnić i nikt nie wie, jak wyłą
CZ)Ć dopływ wody. Z minuty IUJ mil1Ulę życie Gabi jest
coraz bardziej zagrożone.

17.40 One West Waikiki (6) serial sensacyjny, USA
18.30 Gra w przeboje - teleturniej muzyczny
19.00 W akcji - magazyn sensacji
19.30 Śmiej się razem z nami ko
ro am ro
- rana
mat obyczajowy. USA
1988, rei. Michael Pressman. wyk. Eric Roberts,
Glynnis O'Conno r. Marshal Colt, Scott Paulin
21.50 52 minuty: Asfaltow i
kowboje - reportaż
22.50 Przebud zenie wulkanu film przygodowy. USA

.

\

19.30

roroWJ

Opatta na lak/ad/ histona
IWbuchu wulkaru, w 1980 r.

W' USA.

fPy. Wezwany na pomoc
geolog oświadcza, że wulkan
grozi wybuchem Nauko-

wiec chce ostrzec mieszkań 
c6w i lokalne władze. Jego
przełożony ba[ptelizuje jednak zagrożenie. Dochodzi
do eksplozj~ kJ6ra niszczy
0f70I1V1Y obszar Oregonu. ..

00.35 W akcji - magazyn sensacji
01.00 Uzdrowić naród -_ dramat obyczajowy, USA
02.35 Przebud zenie wulkanu film przygodowy, USA
04.15 Teleshopping

Uronm1ć

20.30

SW)f :JlCZ)?Ul .ob-

20.45

-l

Świetnie ..yszkolelli, specjalni agenci FBI: Fax Mulder i
Dana ScuJJy praatjq nad
rozwiązaniem k.alejnych niesamowiJych za[pdek, kJóre

przerastają mażliwości

20.00

Scruggs wraca z wojny
w Wietnamie. Weteran wojny czuje się 00cy w świecie,
który opuścił dwa lata wcześniej. Sobą jest tylko w towarzystwie swoich kolegów z
nieznanego cywilom świata.
Mimo to szuka sposobu, by
porOZllmicć się z cywilami.

regu-

larnych sil policyjnych ..
22.30 Ten drugi (8) - serial
23.30 Dwa światy - reality show
00.00 Czarny deszcz - thriller,
USA
02.00 Spotkajm y się - magazyn
02.30 Muzyczn e listy - magazyn muzyczny
03.30 trefa P - pr. muzyczny

Pacillc blue (17)
sensacyjny

naród

dramat

W Kalifornii Kimbłe jest
barmane m. Interweniując
podczas bójki Zacka i Jessego, Kimble wzbudza podejrzenia szeryfa. Zack kradnie samochó d, wrabiając
w jego zniknięcie J~.
Podczas kradzieży auta 'IDstaje zabity policjant Kimbledecyd uje się na wyjazd.

06.00 Muzyczn y VIP - magazyn ciekawo stek 07.00 KINOmaniaK - odjazdo wy magazyn
filmowy 07.30 Muzycz ne listy magazyn muzyczn y 08.30 uper Mario Brother s (34) - erial dla dzieci 09.00 Sandoka n
(23) - serial 09.30 Był sobie
złodziej (5) - serial sensacyj ny,
Kanada 10.20 Różowe lata iedemdzie siqte (15) - serial komediow y, USA 10.45 Świat
według Kiepskic h (46) - serial
komedio wy, Polska 11.15 Dwa
światy - reality show 11.30 imon (15) - serial komedio wy,
USA 12.00 W pólna chata (6)
- serial komedio wy, USA 12.30
Hawaje Pięć - Zero (43) - serial krymina lny, USA 13.25
KINOm aniaK - odjazdo wy
magazyn filmowy 13.55 Muzyczny VIP 14.45 Muzyczn e listy - magazyn muzyczn y

18.30

Victor poznaje Lindę,
której młodszy brat utrzymuje kontakty z miejscową bandą· Wkrótce d<r
chodzi do strzelan iny
i wojny dwóch gangów.
Victor stara się pomóc
!indzie, która niepoko i
się o przyszłość i życie brata. Czy mu się to uda?

- - - - -_ _ _ _ __ __ _ _ _

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ZNiŻKI

NA

JEŚLI...

... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w "Słowie Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy
w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia
UWAGAI Tylko dla osób fizycznych,

Agencja Reklamy

"Słowa

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

Ludu"

umieszczających

AUTO-MOTO

DROBNE

w

" Słowie

ogłoszenia

Ludu"

prywatne.

BUDOWNICTWO

BLOKADY, szybiHdachy, autoalarmy.

PARKIET. 3846-034.

041/342-22-28.
dg12477

SlowoLudu
TWO.ł.

aAz.!TA

0% REKLAMACJI

041/343-17-57. AUTOALARMY, centralzamki. GPS. RATY.

CHCESZ szybko
zt459

CODZIENNA

sprzedać

chód? Tygodnik AUTO-BIT.

samo-

Dzwoń ,

DRZWI
.GERDA.
Salon firmowy
FIRMUS,
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

tel.

032/785-94-94.

ZAPRASZA

041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-pod-

kd2980

woziowe, (zachodnioeuropejskie), wymiana
amortyzatorów - gratis.

CZĘŚCI do samochodów zachodnich,

zd480

PIASEK z dostawą do Kielc - 1
041/361-27-01,345-53-69.

ANTYWŁAMANIOWE

PRODUCENT:
• deska pOdłogowa
• boazeria

USA .•Auto-S~stem·, Domaszowska 41,

• schody
• parapety.
041/254-10-20.

zt516

041/34449-86.
041/345-16-29. HURTOWNIA - samochody zachodnie.

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

(, I

części

BEZPŁATNA

dg12327

WY-

MIANA amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka.
Oświetlenie.

CZĘŚCI do samochodów

MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

japońskich, koreańskich,

zt542

BMW

Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53,361-18-56.

041/362-00-29

za817

AUTO NAGp.z
Kielce, Pakosz 53.

FORD -

RATY.

części

zamienne. Kielce, Górni-

ków Staszicowskich 15, 34-502-52.
zt547

RADOM

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

AMORTYZATORY,
daż, montaż,

tłumiki,

.Auto-System' ,

Domaszowska

41.

kiego 6, 041/361-61-06, 344-23-73,

zd466
MATERIAŁY

wulkanizacyjne,

AUTO

RADIO

HI-FI

048/363-35-48.
mw236

366-2849 Kielce.

PRZYJMOWANIA

za797

NAJWIĘKSZY

Sklep

regionu. Tygodnik AUTO-BIT. W

zt456

SYSTEMY
WENTYLACYJNO - GRZEWCZE
OGRZEWANIE:
- hal
-warsztatów.
041/36646-52.

DOMKI

drewniane

letniskowe .

013/43-539-94.

wtorek.

OPONY, akumulatory do wszystkich po-

041/34434-79.

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

każdy

jazdów. Sprzedaż, serwis w tym TIR. MOTO-

GLAZURA, TERAKOTA.

PŁYTOM EX,

OPONY, felgi, naprawa i renowacja

Ja-

gieliońska41a . 041/34-514-66 .

CINQUECENTO
zt538

AGROMAX, Kostomioty 260b, 303-1349.
zd477

KUPNO

kd3084

kd2981

CAŁODOBOWO

"Mała

TERMOKURTYNY.

wybór ofert z Twojego

AUTOAlARMY

BUSKO

041/346-24-17.

zt550

WiBtronic,

KOSTKA brukowa , bloczki , ogrodzenia
betonowe. 041/302-13-14.
dg12778

900

cm

041/3115-191 .

GARAż blaszak. 041/368-1841.

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

Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

zz579
SKUPUJĘ

żej

KAZIMIERZA WIELKA

wszystkie samochody powy-

1990 roku, 041134-559-62, 0502-302462.
zz590

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

TŁUMIKI ,

Kielce ,

Bodzentyńska

13,

34432-76.

tel. (041) 352-20-47

dg12586

NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych , gresów,
sanitariatów, armatury. Import, raty.
Ul. Cedro Mazur 7 (Cedzyna, cmentarz)
041/368-01-65. Oddziały: Zagnańska 71,
041/362-68-70, Wspólna 19, 366-27-99.
dg12887

OGRODZENIA, BRAMY. 041/368-32-15.
zt526

MAKULATURA, folia odpadowa ,
Sinoma,

WYPOŻYCZALNIA

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

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO. Drzwi zewnętrzne , wewnętrzne .
Parapety, rolety. Montaż , raty.• DROKPLAST", Kielce, Nowa 5, 041/361-71-90,

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041 /34-64-750
zt473

Kielce,

041/361-49-78,

Ściegienn ego
Zagnańs ka

041/344-10-03, Pińczów, Nowowiejska
Transport.

SKODA Fa~orit - 041/311-57-25.

KOŃSKIE

.

18.

362-08-75.

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

ciężarki.

za807

Dymińska

041/361-04-63,

Kryształowa

DOCIEPLANIE
• GIPS-karton
.Siding
• Panele
• Wełna

dg12326
AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17.

Kielce,

zt534

do samochodów zachodnich. Kielce, Słowac

041/34449-86.

garażowe, przemysłowe, wjazdowe,
Drzwi przeciwpożarowe, uniwersalne.

BRAMY.NET.PL - automatyka, szlabany.
041/346-19-73,0502-580-543.

części

INTER CARS SA Dystrybucja

PROMOCJA WIOSENNA!! !
BRAMY na 100 lat - HORMANN,

BRAMY, automatyka, szlabany. Promocyjne ceny. 041/36646-52, 300-33-28.
zt528

za805

haki - sprze-

naprawy eksploatacyjne.

BLACHY: trapezowe, dachówkowe. ONDUlINE: rynny, obróbki. BRAMY, automatyka. BRAMSTAL, 041/33149-62.
zt536

LOKALE
041 /34-313-17, . EURODOM',

361-88-52.

zd486

. PIŃCZÓW "
Sklep KLEKS "\

I

".~

ul. 7 Źródeł 8
tel. (041) 357-44-10

r

WYPOŻYCZALNIA samochodów - nowe.

041/34-559-62, 0502-302462.
AUTOSZYBY. .Autofen!x· Kielce, Wrzo115, tel.lfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

.

STARACHOWICE
RadioMTM
ul. Partyzantów 1 A
tel. (041) 275-11-11

STASZÓ\V '
ul. Armii Krajowej 10,
p.211,
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel (041)251-16-09,251-16-08
te1.lfux (041) 251-16-07

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

zz591

sowa 25, 361-61-71 . Radom , Warszawska
346-52-05.

Z NAMI korzystnie kupisz samochód .
Tygodnik AUTO-BIT. W

każdy

wtorek.

za806

041 /34463-63. WOJSAOKNO S.C. - producent okien PCV - niemieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar. Mikrowentylacja gratis. 041 /346-19-17,
Kielce, Łódzka 308, Skarżysko-Kamienna ,
Sikorskiego 4,041/25-25-288.
zt455

041/343-92-50 - DOMENA ści.

www.domena.kielce.pl

kd2982
PANELE

Zarząd

PODŁOGOWE

Gminy Rzeczniów

041 /344-68-08 - , MEDIUM' -

BO~ERYJNE

ści ,

PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.

ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora
Publicznego Gimnazjum w Rzeczniowie

ARMIKO, Okrzei 56, 041/344-3745.
za820

l. Kandydatami p~stępującymi do konkursu mogą być nauczyciele spełniający
wymogi określone w § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące
stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U . nr 14, poz, 126) oraz posiadający
minimum S-Ietni staż pracy pedagogicznej.
2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy
- aktualny kwestionariusz osobowy
- przebieg pracy zawodowej (opinie z ostatnich S lat pracy)
- pisemne zgłoszenie do konkursu z podaniem motywacj i
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,
37, 0411345-44-84.

Łazy

zd476

041 /344-98-98 PARTNER N i"ruonUl "~

,AD-DRĄGOWSKI · Nieru cn olT1OS
041/368-24-34.

AGE NCJA INTER.LOCU M.

W:I

. ._ _•

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z podaniem adresu i dopiskiem na kopercie "Konkurs" w terminie do dnia
10 kwietnia 2001 r, w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczniowie.

O terminie i miejscu konkursu kandydaci ,ostanąpowiadomieni indywidualnie.

Popołudniowy - 27.111 (g. 16)

tij.)#)
IPadeie!WS~)4n

0411344-53-62.

~

Sob. - niedz. 24.111 (g. 13)

319 111a
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c

wynajęcia duży lokal handlowy (80 m

ŁUSZCZYCA, bielactwo. 0-601-21-43-88.

centrum Kielc, ul. Św. Leonarda 18.

dgll448

PRACA

DODGE grand caravan, śliwka metalic

607-45-79-38.

0602-516-616,0604-515-616.

NAUKA

KSEROKOPIARKI

(1996), 3,3SE, pełna opcja, fąktura VAT,
A . Chałupniclvo!0 od zaraz. 024/355-18-32.

dg12743

BIUREX , 34-44-222, 34-32-222.
zl231

kd3150
"ORZWI drewniane, klejone. Tarcica bu0411344-11-55

zI229

AVON Cosmetics poszukuje konsultan-

OMEGA - SZKOŁY Policealne:

dowlana. Wyroby z drewna. STOLMARK
PLUS, Ściegiennego 159, 041/368-71-89.

tek. 041/247-08-38 po 18.00.

MEDYCZNE

kd3094

dg12750

PRACA w domu na pełen lub pół etatu

FORD Sierra 1.6 (1983) - 041/331-16-86.

zleci zdyscyplinowanym Financial Partners

dg12865

- Technik Farmaceutyczny
- Asystentka Stomatologiczna
zt557

- Kosmetyczka
ARTYSTYCZNE

wynagrodzenie od 850 zł. 0605/673-022 .

- Projektant Mody

kd3037

ŚREDNIE

zd479
ALFA: Akademia Szybkiego Czytania .
041134~30-438.

M-2

Barwinek.
2857

dg12322

kd3000
ZATRUDNIĘ absolwentkę

psychOlogii.
dg12877

0604-515-616.

PRASY, kombajny zbożowe niemieckie.

dziewczyny. 0605-13-16-18.

dg12193

ZLECIMY składanie długopisów - dosta-

ku . 041/361-79-97 wieczorem .

wa, odbiór. 060/2~6-1 5-43.

SEAT Cordoba (1996) - 041/36-98-258.

RÓŻNE

dg12850
SIATKI- 041/344-71-93 .

AAA LOMBARD - " U Marynarza "

zd468

dgll067

368-22-42 - natychmiastowe pożyczki. Kantor .U Marynarza" 368-22-24 także w niedzielę.

SIATKI. 041/332-38-02.
dg12344

za815
UNO 1.4 (1995/1996), alarm, multilock
KUPIĘ

MATEMATYKA-041/345-38-15.
dg12741

stare meble, obrazy, srebra, lam-

Kościuszki

py.

(okazja). 041/331-85-98, 0601-589-298.
dg12873

10, 344-32-40.

zz583

TOWARZYSKIE

POLSKI. 041/331-60-54.
dg12622

LCI Mikrotech atrakcyjny leasing operacyjny srodków trwałych oraz nieruchomo-

2893

SZKOŁY

PRO-FIL. KURS kosmetyczny.

ści.

Tel. 041/368-13-17, 048/360-91-78.

Atrakcyjna cena. Kielce , Romualda 3,

041/361-17-11 - LAIS.
dg12458

kd2829

368-17-43.
piekarni. ul. Warszawska 46.
2880

zd467

NIERUCHOMOŚCI

Umowa

041/344-98-98 PARTNER sprzeda działki
Zagnańsk,

041/362-46-51 .

nheim.
dgl15S6

POŻYCZKI- 34-30-142 .

Suków, Mójcza.

dg12429

da Nieruchomości. Kielce, ul. Okrzei 1SB,

POŻYCZKI bez poręczycieli ekspresowo.

Kielce, Karczówkowska Sa, 041/362-25-90.
kd3027

tel. 041/366-13-61, tel.lfax 366-05-93.

zz580
SPRZEDAM działkę budowlaną, uzbrojo-

_ in-

2700
narkomania skuteczna
e-mail
2876
'~I\'Ullll~_

leczenie, zabiegi.

Łódź,

041/331-18-59, 0502-373-539.
dg12739
SPRZEDAM działkę budowlaną 1,44 ha

zagospodarowaną - Ćmińsk - Światełek .
0-502-687-511.

SPRZEDAM działkę budowlaną - Dymi-

048/37-80-307, 0601-280-977, Frankfurt,
Mannheim Lipsko "Wojtek".

041/361-28-13 ,
ANTWERPIA - Niemcy, Holandia, Belgia

0607-201-275.

piątk i.

wtorki ,

dg12773

081/825-62-45 ,

0603-951-239.

SPRZEDAŻ

ms239
AUTOKARAMI BOVA przewozy. Kraj

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, meta-

1,701km, zagranica 2,30Ikm. 041/362-59-00.
kd3141

lowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za813

dg12826

ZGUBY
AUTOMATY zręcznościowe, darty, piłka
rzyki, bilardy, szafy grające , najtaniej .

ny. 0602-260-205.
dg12878

BŁAWAT Mirosław zgubił ks! ążeczke zdro-

0601/22-72-22, fax. 653-56-08.
kr2977

wia studenta WSP.
dg12886

STAN surowy Dąbrowa , Chęciny, Ostra
Górka sprzeda "Kontrakt", 368-33-22 ,

CINQUECENTO 900 cm sześc. (1993).
041/3115-191 .

366-33-45.

dg12883

zz596

ms244

Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Telefoniczna Agencja
Informacyjna

działając na podstawie art 35 ust

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
gosP<>darce nieruchomościami

~

Kiedy Ty je przeczytasz?
Zrobimy to za CIEBIEl

jednolity Dz. U. m 46 pozpodaje do publicznej
ci, iż na tablicach
w Urzędzie Miasta
Busko Zdrój wywieszone
obwieszczenie zawierające

Świętokrzyska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Kielcach,
ul. Warszawska 155
przetarg na nadzór
inwestorski przy budowie
budynku mieszkaJnego
wielorodzinnego na os .
U roczysko w Kielcach.

rnw255
WRÓŻENIE .

ną 630 m kw. os. Dąbrowa . Kielce ,
1I.<łiL ~rl Ań ElŻBIETA WALCZAK

Szczególowe informacje
codziennie w godz. 9-15,
tel. 0603 032-886

ogłasza

041/332-47-60 Kielce - Mannheim.
dg12507

CHEMADIN Export - Świętokrzyska Gieł

.ład.

- profile aluminiowe typ
Reynoldsa
- skrzynię ład . otwartą i izotermę
- inne materiały i wypo aż. biura

1831 /rg

041/332-40-08 - FRANKFURT - Man-

dg12724

• Fart-Art",

sprzeda po cenach
do cen zakupu
(trzecia przecena)
- stalowe ksztahowniki ,ceowniki
-ocynkowaneceowniki40x30x 1,5
- ocynkowane ramy no ' ne skrzyń

notarialna .
dg12879

2867

TURYSTYKA

PILNIE pożyczę 5.000 tys. zł , oddam
10.000 tys . zł.

Syndyk masy upadłości
Sp. z 0.0.
Kunów, ul. Fabryczna 1
obniżonych

Informacja nocna 0501-394-677 .

zt545

~E .

za814

"Moduł-Mobil"

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

MARKSOFT - kursy komputerowe.

WYPOŻYCZALNIA Kielce , Sandomier-

ska 76 , 34-422-23.

oraz egzaminów wstępnych na wyższe uczel-

041/343-12-52.

SUKNIE ŚLUBNE

kd3070

KURSY przygotowawcze do matury 2001

mieszkanie 60 m kw. Uro-

UNIROLEX - SYSTEM 041/368-31-33.
ztS20

dg12745

ztS40

12742

ROLMAX, Górna 19, 041/344-90-84 .
zd469

",
RENAULT Laguna combi (99) po wypad-

041/344-32-02.

ROLET - 041/362-03-67, Kusocińskiego 50 .
za810

mg407

dg12668
COMPUTEX - Kursy komputerowe .

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3 ,
343-07-04.
ztS06

dg12744

012/387-15-66.

. 041/34-499-82 po 18.00.
2891

ROLETY ANTYWLAM.

PEUGEOT 206 (1999), 1,4 orange metalic, 2-drzwiowy, pełna opcja. 0602-516-616,

Kontakt 0601-340-456.

ZATRUDNIĘ

041/34-30-438.

~,

836-584.

ALFA: kursy ochroniarskie l, II stopnia.

jednopokojowe + kuchn'ia

dg12812

SYSTEMY Multilotka, 2.500 zysku . 0503/

- Liceum Ekonomiczne

2182

KOPARKA K-406 (1983), K-408 (1986),
041/34-527-09,0602-492-881 .

- Liceum Ogólnokształcące

PROMONT - SERWIS, 041/366-10-91 .
za811

Informacje oprzetargach na ~woim biurku.
tel. 94-77
e-mail: marketing@tai.com.pl
Oddział

Kielce

ul. Winnicka 4, 25-3341<;81c;8, tel./f8)( (0-41) 368 22 07

"YARSZAWSKI Michał zgubił legitymację
WSU.
dg12892

Zarządu

Szczegółowe informacje
o zakresie robót i wysokości
wadium można otrzymać
w ADM os. Uroczysko, pokój
nr 2, teI.33l-10-01, w.l23.
Oferty należy składać
w sekretariacie ŚSM do dnia
26.III.200l r., do godz. 15.
Przetarg odbędzie się
w siedzibie ŚSM, ul.
Warszawska 155 w dniu
27.II1.200l r., o godz. 11.
S półdzielni przysługuj e
prawo swobodnego wyboru
oferty jak i uznania, że przetarg
nie dał rezultatów bez podania
przyczyny oraz odwołania
przetargu bez podania
przyczyny.
ilOlirJ

KOMUNIKAT
Miasta i Gminy w Wąchocku

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia,
projekt zmiany nr l w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego, obejmujllcy wyznaczenie pasa terenu szeroko ci ca 100 m, wzdłuż
którego będzie przeprowadzony gazociąg wy okiego ciśnienia Dn 300 pr. = 6,3
MPa, rełacji Parszów - )(jelce z towarzyszącymi obiektami, ciągnący się
od istniejllcego gazociągu poprzez sołectwo Parszów do granicy administracyjnej
z gminą Suchedniów, będzie wyłożony w terminie od dnia 2 kwietnia 2001 r.,
do dnia 23 kwietnia 2001 r, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku
przy ul. Wielkowiejskiej 1, pokój nr S, w godzinach od 8 do 14.

że

Zgodnie z art. 23 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyj~te w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, może wnieść protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, którego interes
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjecte w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać prote ty i zarzuty w Urzccdzie Miasta i Gminy
w Wąchoclru z podaniem omaczenia nieruchomości, w tenninie 14 dni po upływie
okresu wyłożenia.

318S/kr

3114IKR

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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USŁUGI

041/361-64-24.361-46-59 TELEWIZORY.

BALUST~DY,

magnetowidy Sowiński.

VERTICALE - żaluzje - rolety -

NAPRAWA pralek - 041/332-37-46.

ogrodzenia. kraty rozsu-

dg12312

wane, 041/25-44-559.

041/368-68-77.

dg12143

dg12684

NAPRAWA pralek - 041/369-82-22.

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe
CYKLINOWANIA

drzwi. również stalowe.
041/369-86-89

dg12256

332-40-32.

0602-519-254
041/332-29-64. 34-437-04 - TELEWIZYJ-

NAPRAWA pralek. lodówek, .DOMUS·.

dg12755

362-23-70.
dg12859

CYKLINOWANIA, lakierowanie - 041/346-

• DOMOFONY

VERTICALE
PANELE - 041/362-53-70 .

dg12144

• INSTALACJE

041/368-49-36.

dg12800

• GWARANCJA!!!

041/344-79-74 - SZKLARSKIE.

Ż-A-L-U-Z-J.-E

41-33 .

• ELEKTRYKA

dg12794

VIDEOKIELCE .
0602-S66-510.

• ANTENY

NE.

dg12821

lakierowanie-

zg231

dg12277

CYKLINOWANIE - 041/346-50-05.
PANELE - PROFESJONALNIE .

dg12861

żALUZJE - 041/331-04-97.

041/362-70-40.
ALARMY. domofony. instalacje elektrycz-

041/361-20-40. NAPRAWA telewizorów.

dg11643

dg12335

Suchedniów informuje,

iż w dniach 22.111. - 5.1V. br. w siedzibie Nadleśnictwa przy ulicy Bodzentyńskiej
16 w .sali konferencyjnej" zostanie wyłożony do publicznego wglądu "Plan
Urządzania Gospodarstwa Leśnego na okres 1.1.2000 r .
- 31.XII.2009 r." oraz "Plan Urządzania Gospodarstwa Leśnego - Program
Ochrony Przyrody i Wartości Kulturowych na okres 1.1.2000 r. -31.XII.2009 r."

Wfrakcie wyłożenia projektu planu urządzania las.v, każdy może wpisywać swoją
na temat projektowanych przedsięwzięć z zakresu trwale zrównoważonej
gospodarki leśnej oraz zadań wynikających z programu ochronyprzyrody.

0604-578-046.
dg12558

041/366-78-86.
dg12726

PRZEPROWADZKI Tanio - transport 51.
GLAZURA - hydraulika. 041/34-26-317.

dg12658

GLAZURA - hydra~lika - 041/362-53-70.

R-O-L-B-I-T

parkiet,

remonty.

041/368-49-36

041/368-86-89. 0601-867-547.

zt559
dg12366

")

Sądowy

że

w dniu 27 marca 2001 r., o godz. 11 w Ostrowcu

R-O-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

GLAZURA. Remonty. Fachowo .

ROLOKASETY

Św.,

VERTlCALE
ALUTECHNIKA

0603-053-837.

2. Sam. ciężarowyMAZ,nrrej. KlZ-1413,rokprod. 1977

Paderewskiego 3

dg12729

- cena wywoławcza 7.500,00 zł

.

343-07-03.

3. Sam. m-kiMULTICAR,~rej.I(JZ-1413,rokprod.1980

HYDRAULICZNE. montaż. dostawy, ser-

- cena wywoławcza 6.500,00 zł
4. Ładowarka UNK, rok prod. 1979

zt508

- cena wywoławcza 7.500,00 zł

R-O-LE-T-Y

dg12509

PRODUCENT - .UNIROLEX·

- cena wywoławcza 12.500,00 zł
7. Pawilon handlowy pow. 40

8. Węgiel orzech mieszany 22 t
9. Koks opalowy gru by 11

HYDRAULICZNE .

= 14 mb - cena wywoławcza 20.000,00 zł

m kw.

- cena wywoławcza 5.000,00 zł

Krakowska 255,

041/332-39-28;

Q-502-542-071 .

368-31-33.

- cena wywoławc~ 3.960,00 zł
- cena wywoławcza 2.200,00 zl

t

NAJLEPIEJ! Najtaniej. Chęcińska 14.

wis. 041/303-17-41. 0603-596-478.

5. Naczepa (wywrotka) ZREMB N-24, rok prod. 1987

6. Waga samochodowa W-40 L

041/366-38-26.

ROLETKITEKSTYLNE

HYDRAULICZNE - 041/34-567-17,

- cena wywoławcza 4.500,00 zł

.

żALUZJE . Verticale. Rolokasety.

BRAMY

da12682

uJ. Zagłoby 2 odbędzie się druga licytacja ruchomości :
I.Sam. os. VOLVO 340, nr rej. KJT-6746

żAl:.UZJE wszystkich typów.

naprawy. 041/331-45-56.

0606-373-159.
zawiadamia,

żALUZJE tanio. 041/369-86-37 .

ROLETKI
GLAZURA.

Rewiru 1/ przy Sądzie Rejonowym
w Ostrowcu Sw.

344-90-84.

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

dg12802

3192/kr

Komornik

stylne - produkcja, montaż .
MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH.

041/366-78-36.0603-34-36-01.

dg12791

opinię

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

żALUZJE Expresowo - 331-57-76.

PARKIETY, panele. cyklinowan ie .

dg12648
CZYSZCZENIE dywanów. verticali.

Nadleśnictwo

dg12888

CZYSZCZENIE dywanów - 331-75-64 .

ne - 041/362-31-82.

Walczak.

dg12860
3183/kr

zt518

MALOWANIE - 041/362-53-70.

.ROLET"
dg12801

Przedsiębiorstwo Yaństwowej Komunikaqi
Samochodowej w Skarżysku-Kam •• ul. Ekonomii 5,
telefon (041) 253-14-51. wew. 114.

skiego 14. 041/368-86-00, 041/369-71·01

ROLOKASETY
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE

MALOWANIE - gładź - natrysk - tapeto-

VERTICALE

wanie.041/34-458-11 .

KSEROKOP. FAXY

MOSKITIERY
dg11947

pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu
marki JELCZ C-317D ciągnik (bez silnika), nr rejestracyjny
KIG-593X, rok produkcji 1981, cena wywoławcza 3.500,00 zł.

KLIMATYZACJA , wentylacja .
powietrzne. ,AQUAKLlM". Kielce.

MARKIZY

ogłasza

Kusocińskiego

MALOWANIE - gładź - natrysk -

50, tel..
TOP SERWIS. 041/362-01-00.

362-03-67.

.za809

34-28-089.
dg12796

Warunkiem nabycia jest zaoferowanie najwyższej ceny. Oferent jest związany
ofertą do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Pisemne oferty przetargowe, zawierające
nazwę oferenta, sposób zapłaty, należy złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa w terminie

14 dni licząc od daty ukazania się ogłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją
,,Przetarg" oraz złożenie najpóźniej w przeddzień 10 '· proc. odpowiedniej ceny
wywoławczej przez wpłatę do kasy przedsiębiorstwa. Bliższych' informacji udzieła
Dzial Przewozów pod ww. numerem telefonu. Przedmiot przetargu moźna oglądać
w terminie składania wadium od godz. 8 do 14. Oferentowi, którego oferta zostanie
przyjęta, wadium zachowuje się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się
od zawarcia umowy w ciągu 7 dni ulega ono przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Spl7.edajqcy ,asll7.ega

sobie prawo swobodnego wyboru oferty, uniewai.nienia pl7.elargu be, podania
pl7JlctJIny. O wynikach przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie .
50/ua

ROLETY
(każdy

MALOWANIE - gladkie - natryskowe.
041/332-39-88.

Info Line

'!'I_
"V

us

PRODUKCJA, montaż . Kolon ia

(wjazdowe. garażowe)

dg12889

041/368-47-50.

Kielce. 1 Maja 124
MALOWANIE - natryskowe, gładkie .

041/368-49-03.

041/369-87-30.

zg240

SZKLARSTWO

dg12843
SCHODY w drewnie. 041/361-42-28.
MALOWANIE ,

tapetowanie

dg12798

OPRAWA Obrazów. lustra. usługi

041/34-561-94.
dg12885

AUTORYZOWI',NY
PRZEOSTAWIC1El.

ela p budowy)
BRAMY

skie. Turystyczna 1,041/331-54. 79 .

TELEWIZYJNE. 041/303-16-47.
dg12846

MEBLE kuchenne na wymiar - sprzęt
do zabudowy. Garderoby. Szafy wnękowe.
STOLMARK. 041/361-39-50. 0601-86-81-90.

UKŁADANIE

kostki

brukowej .

041/31-17-469,0604-786-619.
dg12760

dg12753

FIRANY - OBSZYCIE GRATIS.
UKŁADANIE

NAPRAWA - AGD - pralki. lodówki.
041/331-22-32.

kostki

brukowej .

narzuty. kamisze (montaż). 041/368. 1
PI. Wolności 12

041/361-50-17, 0601-980-155.

CN BRAMIE).

dg12828

dg12489

Syndyk masy upadłości
zaprasza
do negocjacji nt.

sprzedaży

nw.

nieruchomości

Położonych w Stąporkowie przy ul Piłsudskiego 101

a) prawa uż. wiecz. dz. nr 3782163 o pow. 0,1940 ha wraz z własnością budynku ttzykond
o pow. ok. \ 800 m kw.
b) prawauż. wiecz. dz. nr3782/34 o pow. 0,0767 ba i wlasności budynku o pow. 200 m kw.
c) prawa uż. wiecz. dz. nr 3782/62 o pow. 0,0\50 ba i własności lokalu użytkowego
opow. 98,30 mkw. zewspółwłasnościąopisanegowp. a).
.

TEUFONY JUi
ODS ..'

25-025 Kielce ul. Jana

Pawła

II 13

tel. 041/361 66 66

fax. 041/362 02 93
www.lnfolin •. plusgsm.pl
"Szaq6ly okriy w
ProlDO(jL l'tIda.M cny *
podatku VAT.
~

U1'rirr\I~

Opbb abywJqju 15 zł ... VAT dDUaalS.a do pkrwsZIrp rachu.nt.\L

W

sprzedaży także

zestawy Simplus.

~~==~~====~

Położonych w Starachowicach przy ul Myśliwskiej 3

a) prawa uż. wiecz. dz. nr2540/4 o pow. 0,85\ Oba wraz z wlasnością2 budynków magazynowych
b) prawa uż. wiecz. dz. nr 254015 o pow. 0,7993 ba z własnością budynku dwukood., bali,

2 kanałówsamoch.
Istnieje moi/iwośćpodzjabl działek.
Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie oferty wstępnej w terminie do dnia
30.ill.200\ r., pod adresy poIożenia nieruchomości z dopiskiem "Oferta".
Ofertawstępna powinna zawierać:

Nasze reklamy
'11.
w Katowicach, Krakowie, WrocłaW!
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść reklam z ostatniego tygodnia

z gazet
"Gazeta Krakowska" - KtakÓ~
"DzIennik Zachodni" - KatQWiC6
"Słowo Polskie" - WrocłaW

'"Głos Wielkopolski" - poznań
"Gazeta Współczesna" - .

"Głos Szczeciński" - 5zczeOn
oraz treść ogłoszeń drobnych
z ostatnich trzech numeróW
.Słowa

Luclu-

-określenie oferenta ijego status prawny
- określenie przedmiotu zainteresowania
-proponowaną wstępnącen~

O dalszym przebiegu negocjacji oferenci zostaną powiadomieni do dnia 9.IV.2001 r.
Bliższe informacje nI. przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod adresami położenia nieruchomości
lublelefoniczniepodnumerami (041) 273-33-82. (041) 374-11-40. tel. kom. Syndyko6()8208647.

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

51/ua

SŁOWO

LUDU 21 MARCA 2001 NR

.'

51owoLudu

owy rekord
Siłacz TęczyjSpołem

Kielce, Jarosław Olech,
pobił rekord Europy.
Znakomitą fonnę zaprezento-

kielczanin w zawodach o miBundesligi w trójboju
Czołowy zawodnik świaho ł.,nm,ii·· wagowej do 67,5 kg
790 kg poprawił rekord
Poprzedni należał także
niego i był gorszy o 15 kg.
1Ymczasem klubowy szkole. Jarosława Olecha, ArkaZnojek z Tęczy Społem
nominację na trenera
narodowej kobiet w trójbo(wid)

Do drugiej lig ii pod patronatem " Słowa Ludu"

~ierwszy
Wpiątek wKielcach
rozpocznie się ćwierćfinało
wy turniej koszykarzy
o awans do drugiej ligi.
Rywalami gospodarzy, druży
ny UMKS Lafarge Nida Gips będą
kolejno Sokół/Petrogaz Nowa
Brzeźnica (piątek), Korona Kraków (sobota) i AZS AWF Biała
Podlaska (niedziela). Awans do
półfinału, z zaliczeniem wyników,
wywalczą dwie najlepsze drużyny.
Kielczanie od wczoraj trenują w pełnym składzie, ze wszystkimi nowo pozyskanymi graczami.

Z RÓŻNYCH AREN

etap LNG

- 1rener Stanisław Dudzik ma jeszcze trochę do zrobienia aby poprawić taktykę zespołu, ale jesteśmy
dobrej myśli - mówi prezes UMKS
LNG, Krzysztof Sieczko. - Wszystkie zespoły, z którymi będziemy
grać, znamy z bezpośrednich konfrontacji bądź z obserwacji .
Awans do półfinału jest w naszym
zasięgu, ale na pewno przyda się
nam pomoc kibiców.
Dla tych, którzy wybiorą się
na mecze (szczegółowy program
turnieju podamy w piątek) organizatorzy tym razem przygotowali
bilety w cenie 5 zł na dzień . Pozwoli to klubowi na częściowe

StoI bud zaprasza

zmniejszenie kosztów organizacji
zawodów.
W zamian, jak zwykle, sporo
niespodzianek i losowanie nagród
dla kibiców, które fundują Mc
Donald ' s, "Słowo Ludu " i znana
kielecka cukiernia Banatkiewiczów.
Patronem medialnym turnieju jest "Słowo Ludu".
Drugi zespół z województwa
świętokrzyskiego, OKK Ostrowiec, wyjeżdża na turniej do Zabrza. Rywalami podopiecznych
trenera Pawia Boronia będą drużyny MOSiR Zabrze, MKS Zgierz
(sts)
i MOSiR Krosno .

KSZO gra z Kristalem
Dziś o godz . 15.30 drugoligowi piłkarze KSZO
Ostrowiec rozegrają na wła
snym boisku mecz towarzyski
z Kristalem Smoleńsk.

Sukcesy Kuzy
Jacek Kuza, reprezentujący na co dzień Zdrój Busko
zajął indywidualnie czwarte
miejsce w międzynarodowym

turnieju castingowym, który
roz~rywany był w Berlinie. W
klasyfikacji zespołowej Poiska (Kuza zdobył najwię cej
punktów) uplasowała się na
pierwszym miejscu .

Zwycięstwem Kolportera
Kielce zakończył się

makroregionalny turniej
juniorek młodszych.
Podopieczne Moniki Ciszek
komplet zwycięstw, pokoąc 14:12 Łysogóry Kielce,
:11 MKS Zgierz oraz 29:8
. Dobrze spisały się
przez Ewę Kruk
~ IUl1U:)LKI Łysogór, które po
MKS 23:14 oraz Piotr15:9, zajęły 2 miejsce.
zakończenia rywalizacji
jeszcze turniej w Piotr. Kieleckie "siódemki" są bliawansu do półfinałów MP.
Kolporter: Pad ak, WiśniewK. Zawiasa - Pro kop 23, Bu16, Radwańska lO, WiktoID, Pokrzywka 4, Siecz3, Zawadzka 3, Grusz2, Kusek 2, M. Zawiasa O,
O, Piecaba O.
. Łysogóry: Bator, Lachowska
Piotrowska 2, K. Drogosz 16,
6, L. Drogosz 12, TulO, Mańkowska O, Miśkiewicz
Czapla 3.
. Bardzo dobrze spisali się w
Mistrzostw Polski
młodszych szczypiorniStrzelca Lider Market. Pod. Tomasza OIesińskiego
bezapelacyjnie swoją grudo półfmałów, któw Gdańsku.
zajęli pierwsze
uzyskując wyniki: z MKS
24:14 i 24:20, z Victorią
Mazowiecki 19:11 i
: l, z MSPR Łódź 29:26 i 22:26.
. Ostatnie spotkanie nie mia~'WV"L..IIlt: żadnego znaczenia.
złożyło, że mielione już pierwsze
l dałem pograć chłopakom
l<lerWn,,,"
_ powiedział nam treI\It:leCKle' drużyny Tomasz

Dziś o godzinie 17 w hali
przy ul. Szkolnej w Starachowicach mecz ekstraklasy koszykarek STK Stolbud Włosz
czowa - SMS Warszawa. Ceny
biletów 8 i 5 zł.

Dwa finały Grzejdak
Zawodniczka Jezierskiego Orlicz Suchedniów Dorota Grzejdak wystąpiła
w dwóch finałach ogólnopolskiego turnieju badmintona,
rozegranego w Piotrkowi e.
Grając w parze z Moniką
Bieńkowską z Bizona Płock
zwyciężyła w grze podwójnej
.oraz była druga w grze pojedynczej .. Ponadto Łukasz Miła
z AZS Kielce sklasyfikowany
został na miejscach 5-8.

Łukasz Łagodzki

Trójboiści na podium
Student Wszechnicy Świę
tokrzyskiej, Grzegorz PaweJec,
na co dzień reprezentujący barwy Staru Starachowice wywalczył wynikiem 575 pkt. na pomoście w Pułtusku tytuł akademickiego wicemistrza Polski w
trójboju siłowym , w kategorii
wagowej 82,5 kg. Inny trójboista Staru - Grzegorz Winnicki
był najlepszy w wadze do 90 kg
z rezultatem 682,5 kg, jednak
startował on w barwach AZS
WSP Słupsk.

i Piotr Szydłowski: - O, tam jest droga do drugiej ligi

Ring wolny
Jeżeli chcecie się podzielić swoimi
opiniami, spostrzeżeniami, zwrócić
uwagę, gdy w sportowym środowi
sku, klubie dzieje się coś niedobre-

go, telefonujcie do nas.

Dziepnikarze działu sportowego wysłuchają was i pójdą śla
dem waszych inte~encji. Nasze
telefony.: 3?-36-298 l 36-36-.253.
Zblgmew K. Z SandOmIerza:
- - Jestem zbulwersowany postawą
Mr:zełl!c LM grał w składzie: pił~arzy ręcznych MKS Koń.skie,
Jurkowski , Łęski ktor~y sw,ą post~v.:ą w ru.n~I~ re12 goli), G. Mochoc- wanzo~eJ spra~aJą.~razem~ J~
, Smolar (10), A. Mróz (6), by grali na ~łosc "slO,de~ce ~I
ski (3), Boszczyk (3), T.
sł!, S~nd<?"3lerz. Ch?c me powmCzaja (8), Wiórkiewicz, ~ om mJ~c kłopotow ~ pokona(3), Konczewski (23) T. ~1I~m druzyn ~l.tastu I Łączn?(43)
'sclOwca, to najpierw w RadomIU
.
(wid), (mc) oddali dwa punkty a teraz zremi-

sowali u siebie ze szczecinianami.
Nie wierzę w nagłą obniżkę fonny
zespołu , skoro w pierwszej rundzie MKS oba te zespoły pokonywał różnicą kilkunastu goli . Po
prostu nieładnie . Zamiast pomagać sobie w okręgu, robi się dokładnie odwrotnie ...
Krzysztof Dragan ze Stalowej
Woli: - Byłem w sobotę przejazdem
w Ostrowcu . Znajomy namówi!
mnie, aby obejrzeć mecz KSZO Myszków. Chciałbym pogratulować kibiców. Wiele złego mówi się
i pisze o szalikowcach. 1Ymczasem
byłem zdumiony dopingiem mło
dych ludzi, którzy przez 90 minut
zdzierali gardła i ani raz nie zabluź
nili . Oby takich kibiców było jak
najwięcej .
(mac) (d)

Mistrzynie
disco
Kolejny turniej taneczny przyniósł
sukcesy kieleckim tancerkom.
Na rozegranych w Brodnicy
Mistrzostwach Polski seniorów
w tańcu nowoczesnym tytuł wicemistrzyni Polski w disco dance
solo wywalczyła czolowa tancerka świata, Agnieszka Karyś
ze Szkoły Tańca i Wdzięku "Step
by Step".
W tej samej kategorii świet
nie spisata się także Ewelina Stę
pień ze Swiętokrzyskiego Klubu
Tańca "Jump", która dotarła do
półfinału . Na tym etapie kielczanka musiała uznać wyższość zawodniczki z Torunia, która później
została mistrzynią kraju .
(sts)

Rusza liga Firm
Dziś (środa, 21 bm .)
o godz. 17. Na boisku przy ul.
HeUenówek w Kielcach odbę
dzie się spotkanie kapitanów
drużyn biorących udział
Piłkarskiej Lidze Firm.

w

(d) (mac)
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Odkrycia roku
Dwaj tenisiści: 20-letni
Rosjanin Marat Safln i o rok
starszy Hiszpan Juan Carlos
Ferrero zostali nominowani
do wyróżnień przyznawanych
przez World Sport s Academy,
w kategorii Sportowe Odkrycie Roku. Oprócz Safina triumfatora wielkoszlemowego US Open - i Ferrero, który
wraz z zespołem Hiszpanii się
gnął w 2000 roku po Puchar
Davisa, do tej nagrody pretendują również Brett Lee z reprezentacji Australii w krykiecie, golfista z antypodów
Aaron Baddeley oraz kierowca Formuły 1, Brytyjczyk Jenson Button.
Piąte

Reprezentanci Polski

trenują

w Niemczech

Utopieni w śniegu
Piłkarze reprezentacji

Polski w Niemczech
przygotowują się

do sobotniego meczu

z Norwegią.
W ekskluzywnym kurorcie
Bad Zwischenhan, oddal<mym o
kilka kilometrów od Oldenburga w
Niemczech, rozpoczęli przygotowania do sobotniego meczu z Norwegią polscy piłkarze . W położonym
nad jeziorem Zwichsenahner kurorcie o tej porze przebywają tylko
emeryci, więc nikt nie powinien

zakłócać spokoju wybrańcom Jerzego Engela. Wybór selekcjonera
na Niemcy, jako miejsce przygotowań do jednego z najważniejszych
spotkań w historii polskiego futbolu (zwycięstwo w Oslo znacznie
przybliży Polaków do finałów MŚ
2002 w Japonii i Korei) , nie był
przypadkowy. Oldenburg i okolice
pokrywa kilkunastocentymetrowa
warstwa śniegu, a temperatura powietrza spadła poniżej zera. Podobnych warunków atmosferycznych
należy spodziewać się w Oslo.
Na miejscu zbiórki zameldowali się już niemal wszyscy kadro-

wicze. Na drobne urazy narzekają
czołowi napastnicy Emmanuel
Olisadebe i Andrzej Juskowiak, ale
do soboty powinni być w pełni sił.
Zanim reprezentanci zdążyli rozpakować swoje bagaże już przyjmowali pierwszych gości. Polskich
piłkarzy odwiedzili mieszkający
na stałe w Oldenburgu były obroń
ca GKS Katowice Krzysztof Zając
(jeden z organizatorów zgrupowania) i złoty me~alista olimpijski w
skoku o tyczce (Moskwa 1980)
Władysław Kozakiewicz.
Nastroje wśród kadrowiczów
są ~borne. I nic dziwnego. Hotel

po krótkim

Dorota Zagórska i 1\'Iariusz Siudek (Dwory Unia
Oświęcim) zajmują piąte miejsce po programie krótkim par
sportowy~h podczas Mistrzostw Swiata w łyżwiar
stwie figurowym, które odbywają się w Vancouver. Prowadzą Rosjanie Jelena Biereżna
i Anton Sichandidze przed
Chińczykami Xue Zhen i
Hongbo Zhao oraz Kanadyjczykami Jamie Sale i Davidem
Pelletierem.
Załoga

Puchar Ligi
Półfinał piłkarskiego Pucharu Ligi: Górnik Polkowice - Zagłębie Lubin 0:0.

.'

\

Widzewiacy do wzięcia
Adwokat reprezentujący
dwudziestu piłkarzy Widzewa
Łódź złożył do PZPN wnioski o rozwiązanie umów z klubem. Widzew nie płaci swoim
graczom od kilku miesięcy.
(PAP)
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Piłki Nożnej 7lU·P71'l"Ul,()U},,,,ł

kart wstępu dla n"<'7Uf'n
- Tyle dostaliśmy we]
Norweskiego Związku
nej. Nie było żadnego
z ich rozprowadzeniem.
podróży wzięły bilety "w .
- mówi Marcin Stefa6ski,
ca sekretarza generalnego
W biało- 7PI·UTr",
wach pojawią się w Oslo
z naszego regionu, będą
nich między innymi prezes
tokrzyskiego Związku Piłki
nej Mirosław Malinowski oraz
zef Szczepa6czyk, marszałek
jewództwa świętokrzyskiego.
Okazuje się jednak, że na
dionie Ullevall, mogącym
ścić 25 tys. ludzi, może być
nie więcej naszych rodaków.
bowiem do Oslo wybierają się
ne grupy Polaków mieszkaj
i pracujących w Norwegii.
MACIE}
. PIOTR LI,-,'Un..LI

walczy

Załoga Warty-Polpharmy, katamarana, który został
poważnie uszkodzony na
środku Atlantyku i musiał wycofać się z regat The Race,
nadal walczy o jego doprowadzenie do portu schronienia
w Brazylii. Prowizorycznie
naprawione pęknięcie lewego
pływaka nie jest całkowicie
szczelne i jacht stale nabiera
wody, którą żeglarze muszą
bez przerwy wypompowywać.

EUROSPORT: 14:30 Łyż
'ijiarstwo figurowe: Mistrzostwa
Swiata w Vancouver - program
skrócony par sportowych.
DSF: 20 :15 Piłka ręczna:
Liga niemiecka.
TVP 1: 16:50 The Race - regaty dookoła świata.
WIZJA SPORT: 18:00 NBA:
Toronto Raptors - Indiana Pacers,
20:00 Piłka nożna : Mistrzostwa
Brazylii - Corinthians - Santos.

Radosław Kałuiny

Małysz

i Jerzy Dudek są w dobrych nastrojach przed sobotnim meczem

chory

~istrz świata i zdobywca

Pucharu
Swiata w skokach narciarskich Adam
Małysz nie wystąpi na polskiej
skoczni w tym sezonie. .
W niedzielę na Dużej Krokwi
w Zakopanem planowano rozegrać konkurs skoków o Puchar
Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Miała wziąć w nim
udział cała czołówka krajowa z
Adamem Małyszem na czele.
Adam Małysz wyraził wstęp
ną zgodę na udział w tych zawodach, jednak wrócił z Planicy chory i lekarze zabronili mu startów
oraz treningów.
W tej sytuacji niedzielny konkurs został odwołany. Natomiast
nie odwołano sobotniego uroczystego posiedzenia zarządu PZN w
Zakopanem, podczas którego nastąpi podsumowanie bogatego w
sukcesy sezonu.
Na posiedzenie zarządu oraz
na wieczorny bankiet zaproszony
został Adam Małysz wraz z rodziną. Jeśli lekarze mu na to pozwolą,
przyjedzie do Zakopanego.
~~.,
(PAP)

BII'~ jlA'~I~Ćrt:'~.Jrj

•••

"Haus am Meer", w którym
to światowa
Luksusowe i
.
trza, świetna kuchnia.
swojego urzędowania właśnie
ośrodek jako miejsce OQ1JOC.zvnk
wybierał były kanclerz
Helmut Kohl.
Wczoraj podopieczni
trenowali dwa razy. Dzi ś o
nie 17 w Oldenburgu
mecz kontrolny z miej
a na jutro szkoleniowiec
wał zajęcia teoretyczne. piłkarz musi dokładnie
la, wiedzieć o nim
Każdy musi być UV ,'''LH,QlI:
gotowany, dlatego jutro
zajmować się sprawami
tycznymi ..
Tymczasem do SVUIJlIlIlt; .
spotkania przygotowują się
rodzimi kibice . Polski
bywają ,

~fr""~

SYSTEM BRW

KIELCE, ul. Olszewskiego 9, tel./fax (041) 34 51101,34 50172

Telegraf europejski?
Kielce zn6w mają
szansę organizować

kolarskie Mistrzostwa
Europy.
Tym razem chodzi o mistrzostwa w kolarstwie górskim
w roku 2002, których organizacja została już przyznana Polsce.
Dużą szansę na goszczenie najlepszych "górali" Starego Konty-

nentu mają Kielce . Generalnym
sprawdzianem możliwości będą
Mistrzostwa Polski, które od 24
do 26 sierpnia odbędą się na stokach góry Telegraf. Trasa mistrzostw (pętla o długości 6,2 km)
została już wyznaczona osobiście przez Marka Gali6skiego,
olimpijczyka i mistrza Polski.
W dużej części kolarze ścigać się
będą w miejscach odsłoniętych,
więc kibice będą mogli bez prze-

szkód oglądać
strzostwa
s.c. Powołano już także
organizacyjny, na czele
stanął wiceprezydent Kielc
zy Sobura.
Redakcja " Słowa Ludu"
prasza też sympatyków
edycję
bike'ów na
frajdy", która zainaulguJ
stanie 1 maja, a relacje z
pokaże program 1 TVP.

Hit piłkarskiej
PIli

J

wiosny

.Norwegia • Polska
• Reporteay",SIoWd ludu" Ieq do Oslo SdlIIOIotem CZdIteIowym dIił
• NdSZd supeneldcj;ł W ponledzJdlkOwym "SIowle O SporcJe".

• OekdwostkI, komenliuze I zdJt#cl;J prosto Z stadionu UUe.-d/I•
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