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Kto będzie
Politykiem
Roku?
To zależy także od Ciebie
czytaj na stronie 3
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w kraju. Tak wynika z najnowszego
ogólnopolskiego rankingu.
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trezentlcia Połski w piłce ręcz
przygotowuje się ostro do Mi·
Europy, które na przeło·
stycznia i lutego rozegrane
wSzwecji.
Czytaj na stronie 16

Ranking co roku tworzy miesięcznik , Perspektywy" do spółki
z " Rzeczpospolitą ", sprawdzając
ponad 700 placówek. Tym razem
wśród 379 szkół na liście znalazło
się 20 z naszego województwa.
Najwyżej, na 34 miejscu w ~kali
kraju, znalazło się II LO im. Sniadeckiego.
Kryterium przyjętym przez
edukacyjne pismo byt udział
uczniów w olimpiadach przedmiotowych. I LO w Sandomierzu zaję
ło 71 pozycję, ale jednak trochę straciło - w ub. roku było pierwsze
w województwie, teraz jest czwarte.
W rankingu pojawiły się natomiast szkoły, których wcześniej
nie było - licea i szkoły średnie
z mniejszych miast województwa,
m.in. Buska, Opatowa, Pińczowa,
a poza liceami także np. Zespół
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Połańcu.
- Gdyby konkurs organizowano 6 - 7 lat temu, bylibyśmy o wiele
wyżej, na pewno w pierwszej 50
w kraju - zapewnia Lucjan Defratyka, dyrektor LO w Busku.- Wtedy mieliśmy wielu laureatów olimpiad, później trochę "odpuścili
śmy" . Ale przed rokiem postanowi-

Anioły władzy
KIELCE. Po wczorajszej aukcji
pierników mamy już 3900 złotych dla
Wielkiej Oltiestry Świątecznej Pomocy.

wątpliwości,

czy pomóc

Orkiestrze Świątecznej
Przeczytaj, co Owsiakjuż
jak decyduje, komu pomóc,
rozlicza, jak pomagają mu
Nie bajkowe, ale prawharujące za 1000 zł.

poHennaniacy! Harry
kinie, a u nas konkurs
Znasz książkę? Masz
bilety na film, a na- prawie czarodziejską.

Wczoraj na antenie Radia
TAK padł rekord w licytacji . Za
aniołka z twarzą Stanisława Rupniewskiego zapłacono 850 zł!
Motyl upieczony i ozdobiony
przez Władysława Pokrzepę i Annę
Rzepkę poszedł za 400 zł.
Dziś kolej na lic;:ytację piernikowego serca władz miasta oraz
aniołków z buziami marszałka województwa Józefa Kwietnia, przewodniczącego sejmiku Władysława
Pok.rzepy, wojewody Włodzimie
rza Wójcika i wiceprezydenta Kielc
Alojzego Sobury który został
z wczorajszej aukcji .
(elza)
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liśmy, że szkoła dostanie się do finału i udało się. Teraz chcemy awansować do pierwszej dwusetki.

Dyrektor sandomierskiego
l_ LO Collegium GostomianumJan
Switalski określił tegoroczny wynik jako niezły. - Co roku nasza
szkoła znajduje się na dobrych pozycjach. Jest to ważne potwierdzenie poziomu nauczania -mówi dyrektor. Podkreśla, że na czołowych

Mesko

może zrobić

miejscach w kraju znajdują się zawsze tzw. licea akademickie współ
pracujące z wyższymi uczelniami.
Dyrektorzy wielu szkół podkreślają jednak, że wspomniany
ranking nigdy nie daje pełnego obrazu placówki. Skupia się głównie
na osiągnięciach o limpi jskich,
a tak samo ważna jest np. praca wychowawcza
MONIKA WOJNIAK, (bea)

Zapachniało
Wiedźminem
KIELCE. Tekst " Słowa Ludu" na temat
słynnego filmu " Wiedźm in " intemauci
-fani prozy Sapkowskiego, ocenili jako
jeden z najlepszych w tej tematyce.
a najpopularniejszej stronie
internetowej poświęconej twórczo, ci Andrzeja Sapkowskiego i ekranizacji ,,Wiedźmina ' pojawił się
tekst opublikowany w " Słowie
Ludu ' na początku listopada
u b. roku pt. "Zapach Yermefer". Zapowiedziany jest słowami : "Dziennikarz produkuje zapach bzu i agrestu". Choć je t bodaj najkrótszym
tekstem s po ' ród blisko 190 artykułów w tym internetowym archiwum ,
to przyznano mu najwyższą ocenę
-aż trzy gwiazdki (tak samo, jak nielicznym pi m om ogólnopolskim) .
Grę uczuć wiedźmina i czarodziejki Yennefer wzbogaca magiczna woń bzu i agrestu . " Słowo "
postanowiło odnaleźć ten zapach
i zademonstrować go widzom na kieleckiej premierze filmu . To było nietypowe doznanie clla kinomanów.
Szkoda, że Internetem nie
można przesyłać zapachu.
(kk)

Cało!ć wspomnianego tekstu jest
na stronie: www.film.sapkowski.pl/archiwum/gazety.html.

pocisk, ale armia nie jest nim zainteresowana

Gdzie jest ta cudowna
SKARŻYSKO. Nawet firmy ochroniar-

skie nie są zainteresowane ewentualnym kupnem pocisku obezwładniają
cego, który okrzyknięto cudowną
polską bronią antyte"orystyczną.

O wynalazku_chorążego sztabowego 56 Pułku S migłowców Bojowych z Inowrocławia, Wojciecha
Steckiego, stało się głośno po zamachach terrorystycznych w USA.
abój kalibru 9 mm, dostosowany do pistoletów typu "parabellum", zamiast ostrego pocisku
ma woreczek wypełniony ołowia
nymi kuleczkami . Trafiają one napastnika jak rękawica bokser ka,
powalają go, ale nie ranią . Pocisk
nie przebija poszycia samolotów,
więc może być używany przeciwko porywaczom .
Ogólnopolskie media zaczę
ły kreować nabój na przebój eksportowy skarżyskich Zakładów
Metalowych Mesko. Obwieszczono już nawet, że na początku roku
półka rozpocznie jego produkcję.

Tymczasem zarząd firmy jest
co najmniej zaskoczony całym zamieszaniem . - Nabój przeszedł
pozytywnie testy w naszych zakła
dach i rozważamy możliwość podjęcia produkcji. Ale jej uruchomienie zajęłoby około pół roku
- mówi rzecznik prasowy Me ko
Zbigniew Kotarba.

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

broń?

Wbrew prasowym doniesieniom ani MO , ani MSW w tej
sprawie z Mesko się nie kontaktowały. - O nabój pytali przedstawiciele zachodnich firm, ale tylko telefonicznie , a zainteresowanie
wkrótce opadło. ie są też zainteresowane firmy ochroniarskie
-przyznaje rzecznik Kotarba (pen)
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PróbQwano zastraszyć reporterów "Słowa Ludu"

Prosię żre padlinę
świń wpodkieleckim Tumlinie karmi je
zdechłymi kurczętami. Smród padliny
uprzykrza życie sąsiadom.

ID

Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka Podgrodu skarżąc się na smród z sąsiedniej p_
osesji. Przyczyną fetoru są martwe
kury, składowane u właściciela
hodowli świń, zarazem radnego

gminy Miedziana Góra.
- Smród rozkładających się
zwierząt nie pozwala wyjść
z domu, nie można nawet otworzyć okien - żali się nasza czytelniczka, którą nasi reporterzy odwiedzili w domu. Jej zdaniem codziennie hodowca gotuje kilka
worków zdechlych ptaków razem
z piórami. Tę osobliwą paszę trzyma też w stodole i na odkrytej przy-

CIŚNI&NIE
tródlo: Proamet Radom

urzędniczka.
Z właścicielem tuczarni nie
udało się nam skontaktować. Jego
żona powiedziała reporterom .. s~ ·,
że kurczaki składowane są na podwórku tylko zimą. Stwierdziła ponadto, że świnie wszędzie są kar-

Mieszkańcy świętokrzyskich
Multi lotek

4,8,12, 14, 19,21,22,24,28,36,
37,40,44,48,50,52,63,65,66,80
Duży lotek

Zwały śniegu i brei nadal
pokrywają chodniki w miastach.
Dzienni~arze wciąż o tym piszą,
a wczoraj przyszli na konferencję do

KIELCE.

5, 11, 16, 17, ~6

prezydenta miasta ... w gumowcach.

Groźna

wciąż toną

W gumowcach

1, 8, 9, 10, 21,38
Express lotek

miast

iść

Nieprzemakalne obuwie zamediom "Gazeta Wyborcza- Kielce". Kolegom
dziękujemy, choć mamy za złe, że
. buciki miały duży rozmiar i były
męskie (dziennikarki prezentopewniła wszystkim

"siódemka"

w wyniku wypadku na trasie krajowej nr 7. -Ford escort zjechał na przeciwległy pas ruchu i w jego bok uderzyła nadjeżdżająca z przeciwka łada
- wyjaśnił podkomisarz Bogusław
Herman z Komendy Powiatowej Policji. - Kierowca łady został zaklinowany w samochodzie, więc musieliśmy ciąć karoserię - mówił kpt. Waldemar Madej ze straży pożarnej . (pen)

na fotel szeryfa

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Na pewno

jest jeden chętny na stanowisko wojewódzkiego szefa policji - Tadeusz
Winiarski, komendant miejski policji
w Kielcach. Zawiozłem dzisiaj swoją
ofertę do Komendy Głównej - powiedział nam wczoraj. - Mam kilka nowatorskich pomysłów na usprawnienie pracy komend powiatowych i wojewódzkiej.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że na złożenie ofert zdecydowały się już cztery osoby. Nazwiska pozostają jeszcze tajemnicą , ale wymienia się obydwu dotychczasowych zastępców komendanta wojewódzkiego, Jerzego Fabijańskiego i Ryszarda Mochockiego.
Termin składania dokumentów
upływa dziś.
(mow)

.

Informacje o wa~n~c~
na stokach nai'C1arsk1c~~
Telegraf. teł. 361-83-40
Amell6wka,

teł.

361-83-40

dobte

takim ochronnym obuwiu mogą teraz pracować kieleccy reporterzy

Prąd

Przypomnijmy, że w obu liceach od poniedziałku nie ma lekcji ze względu na brak prądu. Polecenie odłączenia szkoły wydał
wójt gminy Piekoszów. W salach
było po 4 - 6 stopni C. Dyrektor
szkoły Joanna Pasternakiewicz
w obawie o zdrowie uczniów zawiesiła lekcje.
Prąd odcięto, bo gmina (wła
ściciel budynku) chciała, by powiat, któremu podlega szkoła,
więcej płacił za media. Urzędy nie

~

Krajno, teł. O!i02-391-Q81

dobre

Tumlln, teł. 303-49-82

dobre

W19ceJ InformacJI o stokach
www..slowoludu.com.'fftarty.htm

Zabił, odjechał
STASZÓW. Wczoraj na drodze
w Osieku nieustalony samochód

śmiertelnie potrącił mężczyznę.

Jadący ulicą Sandomierską
w Osieku samochód potrącił pieszego. Lekarz stwierdził zgon
mężczyzny . Kierowca, który spowodował śmierć przechodnia, odjechał z miejsca wypadku .
(kk)

śmierci

Męża,

w Kieleckiej

ma 48lat

Służy w ~&liliA
wojsku od 281at,
uczestniczył w
misjach na Wzgórzach Golan, w
Bośn i. Od marca
1998 roku był
dowódcą Polsko-Ukraińskiego

Batalionu S ił Pokojowych stacjonującego w
ślu . Zwierzchnik kieleckiego
ka. dowódca wojsk lądowych
rał Edward Pietrzyk dwukrotnie
zytował batalion podczas jego mi
pokojowej na Bałkanach , w Kos
wie. l tam, wkwietniu ubiegłego ror
ppłk Tworkowski otrzymał propaz K
cję objęcia stanowiska w Kielcac ogł
Wrócił z Kosowa w sierpn iu, sko
wczoraj przystąpił do przejmoll wy
nia obowiązków komenda nt da
Przedtem był w Kielcach tylko r no
w 1994 roku, gdy załatwiał form j
noścl przed wyjazdem na sw Wi
pierwszą misję pokojową.

Podpulkownik
Mazur
ma 47lat,

Jest zwią
zany. z Wojskowym Centrum
Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ (taką
nazwę nosił ośro

dek do 1 stycznia
2002 r.) od chwili
jego powstania w lipcu 1989. W
tach 1992-93 był uczestnikiem
ONZ w Kambodży. W1998 roku
stal zastępcą komendanta cent
a w 2000 roku został komendant
zastępując płk. Marka Olbrychta.
na powiedzieć, że wprowadził kie'
kie centrum w struktury NATO, g
zaczęto organizować tu szkolenia
tylko uczestników misji ONZ,
wszystkich sił pokojowych, a ta
kandydatów na żołnierzy służb k
traktowych NATO. Obowiązki ko
danta ośrodka przekaże podczas
czystego pożegl1ślnia szkolących
właśnie w kieleckim ośrodku ucz
ników misji KFOR do Kosowa .
SFOR do Bośni i Hercegowiny. ( SJ8

Taty i Dziadziusia

TADEUSZA
DOBOSZA
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione

dn. 10.01.2002 w Kościele Katedralnym w Kielcach
o godz. 14.30, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok
na Cmentarz Komunalny w Cedzynie
23/ gm

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

by,ło

Zdzisław

ŚP.

składają

Koleżanki i Koledzy zrzeszeni
Okręgowej Izbie Aptekarskiej

Podpulkownik
Bogdan Tworkowski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci

współczucia

MATKI
~0/gm

w nich niezbyt atrakcyj-

rozpocząć naukę, odwołanie zajęć

mgr farm. DANUCIE .KIEŁTUCKIEJ
z powodu

władzy

-Zareagowaliśmy na stwierdzenie dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Stanisława Kamiń
skiego, że breja jest czymś normalnym i należy założyć kalosze. Jak·
długo będziemy w nich chodzić?
- pytali dziennikarze
Szef MZD wyjaśnił , że nie
chciał nikogo urazić . - Moja wypowiedź miała na celu uświado
mienie, że nie likwidujemy skutków zimy; a tylko je łagodzimy.
Władze za utrudnienia przeprosiły kielczan. - Od 2 stycznia
wywozimy śnieg, choć za każdą
tonę płaci się 85 złotych . Zimowe
utrzymanie dróg kosztuje w tej
sytuacji dziennie blisko 70 tys. zło
tych. Dziś podjęliśmy decyzję
o wielokrotnym zwiększeniu funduszy na zimowe utrzymanie dróg.
Może będzie to 200, może 400
procent więcej -mówił prezydent
Włodzimierz Stępień .
(br)

nie zostanie przedłużone - mówi
Henryk Salwa, członek Zarządu
Powiatu.
(br)

Wyrazy głębokiego

Amellówka 2, tel 31-12-Q10 dobre

2

mogły dogadać się przez dwa lata.
W końcu odbiło się to na dzieciach.
Kompromis osiągnięto wczoraj. Powiat dotąd płacil2000 zł miesięcznie, teraz przyjął nowe stawki.
- Włączyliśmy prąd jeszcze przed
zakończeniem rozmów- mówi wójt
Wiesław Jóźwik . - Szkoła będzie
płaciła 5000 złotych za ogrzewanie,
a za wodę i prąd - według wskazań
podliczników. My ze swojej strony
chcemy wymienić okna w szkole.
Zadowolona jest także druga
strona. - Będzie remont okien.
Uczniowie mogą w poniedziałek

wały się

brei

nie).

dobre

Pod SkoczniJt, tel. 361-83-40 dobre

inastron~ 1

dla ucznia

KIELCE. Liceum Ogólnokształcące
i Liceum Ekonomiczne w Piekoszowie
mają już prąd. Wczoraj władze gminy
i powiatu zawarły porozumienie.

śniegowej

do

ŁĄCZNA. Cztery osoby, w tym
małe dziecko, trafiły do szpitala

Chętni

w

Jedyny w kraju wojsko
Szkolenia dla potrzebs
Pokojowych w Kielcach- Buków
ma nowego komendanta. Pp
Bogdan Tworkowski zastąpi pp
Zdzisława Mazura. Nowego kc
mendanta i decyzję ministra obr1
ny narodowej przedstawiłwczo r
w Kielcach generał brygady Zd ka
sław Goral, zastępca dowó d
wojsk lądowych.
Ośrodek

mi one padliną i nie jest to nic nadzwyczajnego. Rozmowa odbywała
się w kulturalnej atmosferze, ekipa
"Słowa" nie była traktowana jak
intruzi.
Tuż przed zamknięciem wydania gazety zadzwonił do naszych reporterów syn radnego.
Natarczywym tonem dopytywał
się, jakimprawem robili oni zdję
cia jego terenu, dlaczego "szperali" po podwórku. Zagroził , że jeśli opublikują tekst, poda dziennikarza do sądu za rzekomą kradzież części samochodowych, które znajdują się na jego posesji.
Zdaniem wojewódzkiego lekarza weterynarii Pawła Banasika, nie powinno się karmić tuczników padłymi zwierzętami, choć
gotowane i dodawane do paszy nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia.
MATEUSZ BOLECHOWSKI

czepie od ciężarówki, którą ostatnio przysypał śniegiem. Zwierzę
ta pochodzące z kurzej fermy leżą
tak po kilka tygodni.
- Prosiłam sąsiada , żeby coś
z tym zrobił, ale bez skutku. Interwencje telefoniczne w Urzędzie
Gminy nie dały rezultatu - mówi
zdenerwowana kobieta.
, Kierownik Wydziału Ochro~
ny Srodowiska UG Irena Danieluk przyznaje, że podobne problemy są bardzo trudne do rozwiąza
nia, bo "za smród w Polsce się nie
karze". -Nie mamy norm jego dopuszczalnych stężeń - twierdzi

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Właściciel hodowli

D
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SŁOWO LUDU

10 STYCZNIA 2002 NR

Region
Trwa aukcja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pornocy

t S seniorów czeka na jubileusz

raina stulatków

ojsko
1trzeb S
Buków
ta. Pp
ąpi pp

OKRZYSKIE. W regionie
ywa nam osób, które przeżyły

~ego

t.

ko

;tra obn
łwczo r

ady Zd
dowód
~
~ski

lu Świadczeń- jest ich 16. W tym
roku kolejnych 15 osób prawdopodobnie tę listę powiększy.
Wśród seniorów p_rzeważają
panie. Jednymi z najstarszych w
województwie świętokrzyskim są
panie; Marianna Konys z Osieka,
która ukończyła 105 lat, a także
Janina Filipowska i Aniela Kwiatkowska ze Starachowic oraz Aniela Głownia z Kielc, z których każ
da przeżyła już 103 lata.
Osoby, które kończą l 00 lat,
bez względu na to czy mają emeryturę czy nie, otrzymują z ZUS ,
bądź z KRUS, specjalne świadcze
nie. Obecnie wynosi ono 1.683,27
zł miesięcznie.
(tam)

urator ponownie
v Przem
f. Wojewoda ogłosił drugi
go oś ro
'/S na stanowisko kuratora.
ych gen Z.llit!szamie, powstałe wokół pietWrotnie 11
kandydata próbuje
jego m1
Ministerstwo Edukacji.
w Kos
Jłego ro:
wczorajszej rezygna cji
· propaz
Fijałkowskiego wojewoda
Kielcac
ił drugi konkurs na stanowi ratera oświaty. Ogłoszenie
j u ż do medi ów. Wojewo. jednak, że akt ruiaprzyznano K. Fi jest prawomocny.
\AIP-r'" kopię dokumentu można
·rzeć w Urzędzie Woje-

k
ur

oświaty musi być co
ej nauczycielem mianowaauczycieł mógł uzyskać

gdy 6 kwietnia 2000
w szkole i miał umowę co
· na pół etat u. Jeśli dłużej
ruz'•u~c
nauczyciel nie pracuje
na,sg:l.nowJsku pedagogicznym (z
pęjMisarta u mową), traci uprawi proces awansu zawodowei zaczynać od· p oczątk u .
skiem pedagogicznym nie

""'''".er""" ·

jest praca w Urzędzie Miasta, nawet
jako dyrektor Wydziału Oświaty.
Andrzej Łyczak , prezes Zarządu Okręgu Związ ku Nauczycielstwa Folskiego twierdzi , że z
dokumentów przedstawionych komisji konkursowej wynikało, że od
styc zn ia 1995 r. do wrz eśn i a
2000r. Karol Fi jałkowski, kandydat na kuratora, nie prac owa ł w
szkole.
- Karol Fijałkowski nie straci ł u prawnień. W 1999r. p racowa ł
w Z espole Szkół Zawodowych.
Czy istnieje umowa? Pracował
społecznie, mam zaświ adczenie
-mówi Alojzy Sobura, wiceprezydent Kielc.- W 2000 r. pracował w
Szkole Podstawowej nr 11, miał
podpisaną umowę, chociaż nie
brał wynagrodzenia. Nie pamiętam
konkretnej daty. Nie mogę pokazać dokumentów, może to zrobić
tylko sam pan Fijałkawski.
Sp r awę bada Ministerstwo
Edukacji. Sprawdza m.in. czy mianowanie się nal eżało i czy komisja
konkursowa dobrze spełnił a swoje obowiązki, sprawdzając dokumenty kandydata.
(mow)

•

•

•

1e z sum1en1em
W komisji wybierającej kandydata na kuratora byli
m.in. przedstawiciele wojewody, Ministerstwa Edukacji, związków zawodowych. Zapytaliśmy Marię Szydłowską , przewodniczącą komisji, dlaczego nie odrzucono dokumentów, które części komisji wydały się
podejrzane.
__......w czasie obrad komisji
.....,-.JI\u\lvcv zwracali uwagę, że akt

młlillt!.w..ni<>

jednego z kandydatów

być podpisany wbrew prze-

Dlaczego komisja nie oda tej oferty?
W świetle przepisów komirawdza tylko czy kandydat
st awi ł wszystkie wymagane
enty. Nie kon trolujemy ich
ści. Dokument mianowania,
przedstawi ł pan Fijalkowski
dził żadnych wątpliwości. To
awomocna decyzja admini·na, podpisana przez wiceenta miasta. Nie mogliśmy
estionować.

ie można było poprosić
data o dodatkowe dokurnenwyjaśnienia?

Komisja nie może żądać
I.'IIIIC!IIU<owych dokumentów. A sakandydata nikt o wyjaśnie
e zapytał. Dyskusja o miaiu była w pierwszym etankursu, kiedy przeglądali
okumenty. Uznaliśmy, że
my prawa wypowiadać się
ażności. D o drugiego e ta-

pu , czyli rozmowy, pan Fij ałkow
ski przes z edł w i eksz o ścią gł o
sów. Nikt z cz ł onków komisji nie
zapytał go o okolicz n ości mianowania. Widocznie nie czu li takiej
potrzeby.
Czyli każdy może zgłosić
swoją ofertę i nawet z fałszywymi
papierami startować w konkursie?
Komisja tego nie sprawdzi?
- Wszędzie można pods u nąć

dokumenty bud zące wątpliwości.
A jeśli stanie przed komisją czło
wiek, który zachowuje się jak niezrównoważony psychicznie, ale
ma zaświadczenie lekarskie, że
jest zd rowy? My musimy skorzystać z domniemania ważności dokumentu. Możemy tylko nie zagło
sować na takiego kandydata.
AJ e w tym P!Zypadku kandydat " z wątpliwościami " przeszedł.
-Glosowanie było tajne. Każ
dy wybierał zgodnie z sumieniem.
Jestem przekonana, że komisja
dobrze spełniła swoje zadanie.
Rozmawiała

MO IKA WOJNIA K

Serce

władzy

~

KIELCE. Rośnie temperatura naszych
licytacji na necz sztabu Jurka
Owsiaka. Wsumie za zdobione
pierniczki zebraliśmy już 3900
złotych!

W grudniu świętokrzyskie
VIP-y razem z drużyną " Słowa
Ludu" piekły pierniki . Od poniedziałku do soboty, 12 stycznia
włącznie prezentujemy je na tamach gazety i licytuje,my na rzecz
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej
Pornocy w redakcji i na antenie
Radia TAK. Cena wywoławcza
każdego piernika - 50 zł.
W poniedziałek za pierniki
dostaliśmy 1300 zł , we wtorek
- 1200 zł. Wczoraj zebraliśmy już
1400 złotych ! Rekordową cenę
- 850 zł- pani Krystyna (nie chciała podać nazwiska) zapłaciła za
aniołka z podobizną przewodniczącego Rady Miejskiej Kielc Stanis ława Rupniewskiego.
Piernikowego motyla z napisem "Róbta co chce ta", wykonanego prze~ ekipę Sejmiku Województwa Swi ętokrzyskiego Wła -

Tak wygląda wspaniałe serce,
upieczone przez prezydenta
Kielc i jedną z radnych
Na aukcję wystawiamy także
trzy piernikowe "anioł ki" wykonane przez dziennikarzy "Słowa
Ludu" - Bożenę Smorawską
i Marka Maciągowskiego z buziami marszałka województwa Józefa Kwietnia , przewodniczącego
sejmiku Władysława Pol<rzepy i
wojewody Włodzimierza Wójcika

Uskrzydlony Wło dz i m i erz S t ęp i e ń
An i ołek Józef Kwiecień

oraz skrzydlatego wiceprezydenta Kielc Alojzego Soburę , który
został z wczorajszej licytacji.

dysława Fokrzepę i Annę Rzepkę,
ku pił pan Piotr za 400 zł. Aniołka

Marka Piotrowicza wylicytowano
za 150 zł .
Dziś .Proponujemy serce upie- .
czone przez prezydenta Kielc W ł o
dzimierza Stępnia i radną Alicję
Obarę. Piernik jest oblany czekol adą, ma lamówkę z migdałów i
napis: "Ala i Włodek".
l

:

l

••

-·~
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SŁOWO

DLA CZVTELNIKOW
ulgo'Wa infolinia

Zapomniane przyrzeczenia
i e tego spodziewalam się po
lewicy i rządzie SLD. Glosowałam
za nimi, bo obiecywali np. bezpllltne studia, pomoc socjalną dla najbiedniejszych. Teraz o tych przyrzeczeniach już się nie pam ięta. A lewica pewnie zajmować się będzie
przygotowywaniem kolejnej pielgrzymki Ojca Świętego do kraju. 1b
powoduje, że przyrzekłam sobie już
nigdy na SW nie glosować.
Anna N.

Busy też jeździły
Dzwonię po przeczytaniu
opinii pracownika PKS, z której
wynikało, że w czasie ostatnich
śnieżyc praktycznie ludzi przewoziła tylko ta finna, a przewoźnicy
prywatni zawiedli. Z moich obserwacji wynika co innego. 2 stycznia, nie moglem dojechać z Kielc
do Stqporkowa. Kursy PKS były
odwołane. Skorzystalem z prywatnego busa i dzięki temu do domu
udało mi się dojechać. jerzy K. ze
tąporkowa
(tam)

a p aństwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infoJinji lub 344-48-16.

Zapraszamy do licytacji od
godz. 11 .30 do 13 na antenie Radia TAK, teł. 362-22-00 l ub 36223-00. W tych samych godzinach można również telef onować do redakcji " Słowa Ludu ",
nr tel. 36-36-223.
Niebiański Władysław

Pokrzepa

(e łza)

Plebiscyt " Słowa Ludu" i Radia TAK

Polityk Roku 2001
ŚWIĘTOKRZYSKIE. TtWa nasz wielki
plebiscyt na Świętokrzyskiego Polityka
Roku 2001, który " Słowo Ludu" przy
współpracy Radia TAK ogłosiło pod
koniec ubiegłego tygodnia.

Pierwszy rok nowego stulecia
i pierwszy rok nowego mileni um
był rokiem sprzyjającym politykom. Mieli okazję do zaprezen towania się w różnych sytuacjach.
Jedni pomagali powodzianom, inni
zaskakiwali niebanalnymi pomysłami, jeszcze inni koncentrowali
się na kampanii wyborczej do parlamentu.
Przypomnijmy sobie, co zrobili dla naszego regionu , naszych

miast i wsi. Czym zapisali się
w naszej pamięci?
Ogłosiliśmy więc plebiscyt
na najlepszego świętokrzyskiego
polityka 2001 roku. Przez najbliższe trzy tygodnie na łamach
gazety będziemy zamieszczać
specja lny ku pon, na który należy
wpisać imię i nazwisko poli tyka
oraz kró tkie uzasadnienie kandydat ury. Wśró d uczestników konkursu rozlosujemy at rakcyjne
nagrody. Jeżeli ktoś chce wziąć
udział w losowaniu, prosimy
o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu.
Wyniki ogł9simy na Dorocznym Balu Swiętokrzyskim
w WDK 9 lutego.
(e! za)
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Burzliwa debata nad

Spotkanie rady z rządem
Minister finansów Marek Belka
po wczorajszym spotkaniu
z reprezentantami Rady Folityki Pieniężnej, że oczekuje, iż rada na następnym posiedzeniu odpowie napytanie, czy istnieje przestrzeń dla obniżki stóp procentowych.

Dziewięcioletni chłopiec, na którego we wtorek późnym wieczorem
w centrum Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) spadła z dachu bryła
śniegu, wczoraj nadal pozostawał
w szpitalu. Lekarze podejrzewają
u dziecka wstrząśnienie mózgu.

Finansowali
Krzaklewskiego?
Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zarzuciła b. wiceprezesowi
KGHM "Polska Miedź" SA Markowi
S. finansowanie kampanii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego i poświadczanie nieprawdy w dokumentach . Chodzi o pobyt Mariana Krzaklewskiego wraz z towarzyszącymi mu
osobami w hotelu "Bornit" w Szklarskiej Porębie, w trakcie którego kandydat odbył przeszkolenie u Piotra
JYmochowicza.

Wczoraj w Sejmie miała miejsce
bardzo burzliwa debata nad
złoionym przez PO i PiS wnioskiem
o wotum nieufności dla ministra
skarbu Wiesława Kaczmarka.
Odwołania ministra chcą
kluby PO, LPR i PiS, przeciwne
temu są SLD, PSL i UP. Premier
Leszek Miller zwrócił się do Sejmu o odrzucenie wniosku. Gło
sowanie ma się odbyć dzisiaj .
Fiatforma Obywatelska oraz
Prawo i Sprawiedliwość zarzucają Kaczmarkowi obronę interesu
prywatnych spółek pośredniczą
cych w handlu gazem z Rosją .
Wywołany do tablicy minister
bronił się wczoraj jak lew.
· Kaczmarek najpierw ostro
zaatakował swojego głównego
oponenta, posła Jana Marię Rokitę (PO). Minister przypomniał ,
że decyzję o wejściu Gas Tradingu - spółki związanej z Aleksandrem GudzowatYm- do EuroPoi-Gazu podjął rząd Hanny Suchockiej. Wtedy też - mówił szef re-

19%- jest o tym przekonanych
32% - sądzi, te raczej się
nie
i zu ·e

na granicy
w czasie pościgu podjętego przez
izraelskich żołnierzy.
(PAP)

Przebrani za policjantów palestyńscy snajperzy
ostrzelali z terytorium Street fy posterunek armii izrael~ skiej w rejonie miejscowości Karmei Szalom- izraelL-~~~~LL~~~~~~_J~ skiego kibucu niedaleko
Wydany przez pocztę San Marino znaczek Rafah. Izraelczycy odpoz najnowszej serii tylko w euro "Kolory wiedzieli na atak ogniem.
życia", która wejdzie do obiegu 16 bm.
Jeden z palestyńskich naPrzedstawiający noworodka znaczek ma
pastników został zastrzelonajwyższą w serii wartość- 5 euro. (PAP)
ny na miejscu, drugi zginął

KUPNO SPRZEDAŻ

DOLAR.
USA(100)
FUNT
BRYT. (100)

UR

(10.000)

fl,05

18.50

FRANK
FRAN. (100)

SZVLING
AUSTR.. (100)

24,00

26,00

KORONA
(100)

8_..00

10,50

SŁOW.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
7 stycznia 2002 r. zmarła nasza mama,
teściowa, babcia i prababcia

AGNIESZKA BARTOSIEWICZ

EURO
(100)
WŁOSKI

że

Ceny podaje Kantor
możliwość

.u M•ryn•ru•
ne<JOCjacj/ cen

Rannych

obecny
lepiej
od poprzedniego .

życia

Ow6ch Palestyńczyk6w i czterech
izraelskich żołnierzy zginęło
wczoraj w starciach w...
Strefie Gazy.

WALUTA

"Nie igrajcie z gazem". Ja mówię:
nie igrajcie z państwem, powagą
państwa i przyszłością jego obywateli - powiedział premier Miller,
zwracając się do Sejmu o odrzucenie wniosku opozycji. (PAP, RMF)

rząd działa

sądzi, że rząd realizuje swe obietnice, w tym:
2"!6 -jest o tym przekonane, 17% - raczej jest przekonanych

. ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 9.01.2002, godz. 16.00

posłów powiedział, zwracając się do nas:

- Jeden z panów

uważa, że

niema
zdania

Strzały

Alot cztery Jata temu podpi·
sał drugi aneks umowy ZUS z fir·
mą Prokom na komputeryzacji
ZUS (samą umowę, wartości ok
750 mln zł, zawarła w paździe rni·
ku 1997 roku AnnaBańkowsk az

Msza święta odprawiona zostanie w piątek,
dn. 11 stycznia 2002 r., o godz. 12, w kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP (kościół
o.o. Franciszkanów) w Skarżysku-Kam.
Pogrzeb na cmentarzu komunalnym
na Łyżwach.
Córka, zięć, wnuki i prawnuki
25/gm

SLD, ówczesny prezes ZUS) .
Aneks zmieniał założ e nia
umowy. Według Alota, mial on na
umożliwić start obu filarów u bez· na
pieczeń równocześnie , w 199 ClE
roku, czego - jego zdaniem - ni .
gwarantował, kontrakt w wersj d
pierwotnej . Sledztwo w sprawi ę
komputeryzacji ZUS wszcz ęt
dwa lata temu , po raporcie Naj
wyższej Izby Kontroli w tej spra
wie.

zostało ośmioro

dzieci i kierowca

Pociąg wjechał

ocenia gorzej
pracę obecnego rząduo;.~~-..;:
niż poprzedniego

Amerykański wojskowy samolot
transportowy KC-130 rozbiJ się wczoraj w Pakistanie - poinformował
rzecznik Białego Domu AriHeischer.

Kolory

Zarzuty wobecAiota pojawi-

nazwy konkretnych firm.
Kaczmarka wsparł później
sam premier Leszek Miller.

w Pakistanie

Niedopełnienie obowiązków

i przekroczenie uprawnień zarzuciła
prokuratura byłemu prezesowi

ły się przy okazji śledztwa doty·
czącego afery wokół komputery·
zacji ZUS .' Były prezes to kolej na
osoba, na której ciążą zarzuty 11
związku z tą sprawą .

postsolidarnościowy.
Wymieniał kolejne przyklady spółek skarbu państwa- jak
mówił - psutych przez urzędników
poprzedniej ekipy. Operował
przyJdadaroi nieudolności i nieuczciwości, wymieniał nazwiska i

CO MYŚLIMY O RZĄDZIE

Zarzuty
wobec Alota
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Stanisławowi Alotowi. Grożą mu trzy
lata więzienia.

sortu skarbu - prominentnym ministrem
w tym rządzie był Rokita.
- To, co dzisiaj
mamy, to jest efekt działalności pana i pańskie
go rządu - mówił Kaczmarek do Rokity (który
był wówczas szefem
URM) .
l{aczrnarek zarzucił
także
Rokicie
wszczynanie prywatnej
wojny z firmą Bartimpex
i jej właścicielem Aleksandrem Gudzowatym.
Później minister przypuścił szturm na cały obóz

• uważa, że rząd nie wywiązuje się
"Z przedwyborczych obietnic;- w tym:

Rozbił się

ministra skarbu

Polityczne igraszki

powiedział

Groźny śnieg

odwołaniem

w gimbusa
~

-c

N

jl Ośmioro dzieci i kierowca z lekkimi

8 obrażeniami trafili do szpitali
~ po zderzeniu pociągu towarowego
~ z gimbusem pod Kartuzami w woj.
pomorskim.

Pociąg towarowy uderzył
wczoraj rano w autobus szkolny
na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Niestę
powie pod Kartuzami. W girobusie było
30 dzieci w wieku
gimnazjalnym.
- Rannych zostało ośmioro dzieci
i kierowca. Obraże
nia na szczęście nie

Według policji, kierowca a
tobusu z prywatnej firmy przewc
zowej, j!lk i maszynista byli trze
wi. Ustalane są okolicznośc i W)
padku . Według rzecznik pomo
skiej policji, dzieci twierdzą. ·
kierowca autobusu zatrzyma! .
przed znakiem "stop", a
nie ruszył i wpadł pod Jau•c:::ztiL~
jący pociąg.

zagrażają życiu. Są
głównie otarcia,
stłuczenia i rany cię
te - powiedziała

to

rzecznik pomorskiej
policji Gabriela Sikora.

Desperat z bombą
Mężczyzna,

który groził wysadzeniem
w powietrze banku PKO BP
w Poznaniu, oddał się w ręce policji.

W:zoraj rano 30-letni pracownik banku zabarykadował się w jednym z pomieszczeń, grożąc, że zdetonuje ładunek wybuchowy. Z budynku ewakuowano kilkadziesiąt

osób, a na miejsce przyjechali
terroryści oraz policyjny ,..,",,""'"'c
który przez kilka godzin
rozmowy z mężczyzną.
ście, wszystko skończyło się
i 30-latek poddał się policji.
Pirotechnicy nie z
żadnej bomby. Przyczyną
rackiego kroku
·
problemy osobiste.

URSZULI DOBOSZ
LIDII DOBOSZ
wyrazy współczucia z powodu

MĘŻA i TEŚCIA

śmierci

składa
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Meandry prywatyzacji warszawskiego "Cefarmu"

a

uci/a

vch

'U

Kosztowna umowa

Do wygrania:

trzy

Kontrakt na kierowanie " Cefarmem",
którym zarządza radomlanka Bożena
Grad, można zerwat pod warunkiem,
że wojewoda zapłaci aż 2 mln zł
odszkodowania. Tę kosztowną
umowę przygotowała sama Bożena
Grad, gdy była jeszcze dyrektorem w
Urzędzie Wojewódzkim.

JjawidotyJteryJlejna
uty w

10dpi·
; z firrzacj
dok.

d 30 listopada 2001 r. do 18 stycznia 2002 r. publikujemy
ach " Słowa Ludu" kupony z liczbami. Liczby te należy zakreślać
RTACH, które otrzymaliście państwo. W przypadku, kiedy na KARostaną prawidłowo zakreślone wszystkie liczby w diagramie odpojącymdanej kategorii nagród, właściciel takiej karty wygrywa nagrapowiadającą tej kategorii.
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li
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an Śliwa, Ireneusz Jankowski i Marek Sołtys z Kielc i Marek Naz Radomia

Warunki ot~zymania nagrody:
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W połowie października ubieroku, po wyborach parlamentarnych i zmianie wojewody, Bożena Grad została pełnomocnikiem
Przedsiębiorstwa Inżynieryjno Usługowego "Inserwis" i zarządza
w jego imieniu warszawską Centralą Farmaceutyczną "Cefarm". Ma
to być wstęp do prywatyzacji "Cefarmu ". "Inserwis" otrzymuje za to
co miesiąc wynagrodzenie w wysokości ośmiokrotnej średniej pensji, czyli ok. 27 tysięcy złotych . Dla
porównania - przeciętne zarobki
głego

l) zgłoszenie wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia
po opublikowaniu w "Słowie Ludu" ostatniej liczby do zakreślenia w danej kategorii. Jeżeli ten dzień wypada w sobotę,
niedzielę lub w święto, wygraną należy zgłosić następnego
dnia roboczego. Zgłoszenie wygranej powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie w Biurze Konkursów "Słowa Ludu"
-Kielce, ul. Wesoła 47/49, pok. 305, teJ. (041) 36-36-223,
2) dostarczenie KARTY konkursowej, którą zatrzymuje organizator loterii,
3) zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie, do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich
przy zgłoszeniu wygranej,
4) ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród)
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej.

zawierająca

wadę

w druku powinna być
czona do redakcji i zostanie wymieniona na nową.
etnytekst regulaminu loterii ODJAZDOWA SZANSA (zatwierprzez Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych Mitwa Finansów) znajduje się do wglądu w Biurze Konkursów
a Ludu" w Kielcach, ul. Wesoła 47/49.

zarządców przedsiębiorstw pań
stwowych wynoszą zwykle kilka tysięcy złotych.

Umowa w sprawie kierowania "Ceframem" została przygotowana kilka miesięcy temu, pod nadzorem Bożeny Grad, gdy była ona
jeszcze dyrektorem Wydziału
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kancelaria prawnicza z Warszawy
na ... zlecenie Bożeny Grad.
Zdaniem wojewody, "lnserwis" nie posiada żadnego doświadczenia "w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami
gospodarczymi". Jego prawnicy
badają również , czy zarządzanie
"Cefarmem" przez Bożenę Grad
nie jest sprzeczne z tzw. ustawą
antykorupcyjną. Wprowadza ona
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez oso-

Bożena Grad w Jatach 90. pracowała w Urzędzie Miejskim w
:Radomiu- do końca 1997 roku pełnila funkcję naczelnika WydziałuMieniaKomunalnego UM. Potem byływojewoda Kazimierz Wlazło powołał ją na stanowisko dyrektora generalnego byłego Urzędu
Wojewódzkiego w Radomiu. Po· wpro.wadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku B. Grad została dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Własl}ościowych UW.

t S-latek chciał

powtórzyć

by pełniące funkcje publiczne.
A w chwili, gdy umowa była sporządzana i podpisywana przez poprzedniego wojewodę, B. Grad
była dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Przekształceń Wła
snościowych Urzędu Wojewódzkiego.
Bożena Grad nie czuje się
winna: - Nie złamałam żadnego
przepisu . Przygotowałam ponad
sto projektów prywatyzacyjnych
na Mazowszu . Teraz nie jestem
już osobą publiczną, złożyłam w
tej sprawie stosowne oświadcze
nia. Pracować natomiast mi wolno . Posiadam odpowiednią wiedzę z ekonomii i w sprawach zwią
zanych z prowadzeniem firm .
Ofertę na zarządzanie otrzymałam od prywatnej firmy i skorzystałam z niej .
B. Grad twierdzi również, że
umowa nie jest skonstruowana na
szkodę "Cefarmu". - Każda umowa kontraktowa ma dwa główne
cele: przygotowanie przedsiębior
stwa do przekształceń własnościo
wych i poprawę jego stanu ekonomiczno-finansowego. Jeżeli chodzi
o "Cefarm", to oba warunJ<i są speł
nione, a umowa wcale nie skupia
się na odszkodowaniach - uważa
B. Grad. Według niej , "Cefarm"
jest dobrze zarządzany, czego dowodzi wycena przedsiębiorstwa ,
którą w grudniu otrzymał wojewoda Mizieliński. Wynika z niej , że
"Cefarm" jest przygotowany do
prywatyzacji.
ALEKSANDER KORNATOWSKI

nowojorski atak

Wirus bin Ladena
Ameryka przeciera oczy ze zdumienia
po tym, jak 15-letni Charlie Bishop
uderzył awionetką Cessna w Bank ot
America we florydzkim rampie.
Początkowo odsuwano myśl,
że chłopakowi mogło chodzić o
naśladownictwo ataku z 11 września na World Trade Center. Szukano tłumaczenia . Jednak po od-

nalezieniu w kieszeni nieletniego
samobójcy listu pożegnalnego, nie
ma jakichkolwiek wątpliwości :
Charlie Bishop działał zafascynowany islamskim terrorem . Można
powiedzieć - został zarażony wirusem bin Ladena.
ponsor konkursu:
Piętnastolatka zapisał na kurs
pilotażu dziadek informując, że
Charlie jest o rok starszy. Aby
uczyć się latać, trzeba mieć w USA
16lat, a o dwa więcej, aby uzyskać
licencję pilota i samemu, bez instruktora poruszać się w przestrzeni powietrznej. Jakim cudem chło
pak wystartował sam, nikt nie poKonkursu "SC', ul. Wesoła47/49, 25-363 Kielce trafi na lotnisku powiedzieć.
Na lekcje pilotażu przywiood poniedziałku do piątku w godz. 9- 16,
zła samochodem chłopca babcia.
Przy pożegnaniu powiedział jej :
teL (041) 36-36-223
"Gdyby coś mi się stalo, nie pozwól, żeby na mój pogrzeb przyAG~. ~CIĘZCY, prosimy o wycięcie i podpisanie zamieszszli moi wrogowie. Nie chcę, aby
o poruzeJ kuponu. Będzie potrzebny przy realizacji nagród.
cieszyli się nad moim grobem".
............................................................................................- ..................~
Kobieta zigr.orowała te słowa i teraz żałuje .
yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i
Charlie nie poszedł do hanga.. ~!owo Media" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 ~ ru, gdzie miał na niego czekać inlow marketingowych firmy. Wyrażam zgodę na opublikowanie 1 struktor, ale wprost do maszyny.
da':lych osobowych w dzienniku "Słowo Ludu" w związku i Bez problemu uruchomił silnik i
s~1em wygranych w ramach loterii promocyjnej ODJAZDOWA j wystartował. Po około trzech minutach Cessna przeleciała nad bazą
odpis........ ................................
j lotniczą MacDill. 1ą samą, w której
·······---------- ----4·----------- ... -····... -·····---~-- ....... ·-----· ... ·---····-·····........ ---·-----··-··. ! znajduje się centrum dowodzenia

OLPORTER. S.A.

Skarbu Państwa i Przekształceń
Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego. Służby wojewody mazowieckiego Leszka Mizielińskie
go twierdzą, dokument ten jest niekorzystny dla przedsiębiorstwa i
skarbu państwa . Wynika z niego,
że w razie rozwiązania umowy
przez wojewodę "Inserwis" otrzyma odszkodowanie w wysokości
aż 2 milionów złotych! Nie ma natomiast ani słowa o odpowiedzialności finansowej w przypadku,
gdyby to zarządca "Cefarmu" źle
wypełniał swoje obowiązki .
Służbywojewody twierdzą, że
umowa nie była opiniowana przez
Wydział Prawny UW Opinię na jej
temat wydała jedynie prywatna

wojną w Afganistanie. Samolot nie
wzbudził żadnych podejrzeń ... Potem chłopak skierował maszynę na
centrum Tampy. Gdy pokonał ok.
35 kilometrów zdecydowano się
po:.łać za Cessną helikopter straży
wybrzeża, ale ten już Chadiego nie
dogonił . Zbliżając się do miasta
chłopak przelecial niespełna 300

metrów nad ... boeingiem 737 należącym do Southwest Airlines, startującym z lotniska w Tampie.
- Pilot boeinga zobaczył awionetkę i przyhamował wznoszenie.
Inaczej doszłoby do tragedii o nieobliczalnych skutkach- powiedział
Jose Formoso, przewodniczący
związku zawodowego kontrolerów

ruchu Jotniczego z Tampy.
Cessna uderzyła w 40-piętro
wy budynek Banl< of America w
centrum Tampy na wysokości 28.
piętra . Poza Charlesem nikt nie
zginął.

W liście pożegnalnym 15-latek twierdzi , że bin Laden jest jego
bohaterem, a to co się stało w Nowym Jorku , było "fascynujące ".
Chłopak stara się także wyjaśnić
"ideologiczne" przesłanki ataku
na wieżowiec Bank o f America, ale
czyni to " mętnie" (obiekt wybrany celowo, jako najbardziej okazały i mający Amerykę w nazwie) .
Oficjalne czynniki starają się
bagatelizować fakt , że Bishop leciał nad centrum dowodzenia operacją afgańską, ale media nie szczę
dzą krytyki zabezpieczeniu bazy
MacDill. Padają pytania, co by się
stało, gdyby za sterami siedział islamski kamikadze, a Cessna wypeł
niona była dynamitem.
Psycholog szkolny piętnasto
latka twierdzi, że był on od dawna w

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

ę w
no z p
depresji, jakkolwiek nie miał z nim
nigdy osobistego kontaktu . Przyjaciel Bishopa, Emerson Favreau pr.~:y
pomniał sobie, że dwa dni wcześniej
Charlie powiedział mu , żeby oglą
dał wiadomości telewizyjne, "bo
zamierza go zatrudnić jakaś linia
lotnicza i będzie o nim mowa w sobotnich wiadomościach".
'JYmczasem we wtorek prowadzący śledztwo wpadli na nowy
trop. W domu chłopca znaleziono
receptę na lekarstwo o nazwie ,accutane", oddziałujące na centralny system nerwowy, a stosowane
przy ostrym przebiegu trądziku .
Nie wiadomo na razie, czy go uży
wał i ~d kiedy. Amerykański Instytut Zywności i Leków poinformował, że od 1982 r. do maja 2000
r. 14_7 osób z ok. 12 młn, które
przyJmowały "accutane", próbowało popełnić samobójstwo albo
je popełniło. Wcześniej farmakolodzy amerykańscy twierdzili , że
nie ma związku między przyjmowaniem lekarstwa a przypadkami
depresji i targnięcia się na życie.
WALDEMAR PIASECKI
owy Jork
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l{omputerowy .robak nie musi

zjadać

plików

Komputery z drugiej

ręki

Wtrosce o dane
Przypadkowe skasowanie ważnych
plików, groźny wirus, a nawet
zniszczenie komputera nie musi
oznaczać bezpowrotnej utraty zawartych tam danych. Ich odzyskiwaniem
trudnią się wyspecjalizowane firmy.
Ich usługi są dośC: kosztowne,
ale skuteczne. W trzech czwartych
przypadków utracone dane udaje się
odzyskać, choć nie każdy infonnatyk
to potrafi. Dlatego firmy, które straciły strategiczne dane, zwracają się o
pomoc do specjalistów z zewnątrz. Spodziewamy się, że w tym roku
trafi do nas ponad 380 przypadków
utraty danych- mówi Marc;in M usil,
szef katowickiej firmy MBM Komputer, specjalizującej się w odzyskiwaniu utraconych danych.
Firma - największa tego rodzaju w Polsce -liczy w przyszłym
roku na dwa razy więcej zleceń.
Szacunki na 2004 rok mówią
o blisko 2,3 tys. przypadków.
Na polskim rynku działa kilka firm zajmujących się odzyskiwaniem utraconych danych komputerowych, m.in . LGB, Media
Katowice, DABI, PS Serwis oraz
DATAREC. Dla części firm odzyskiwanie danych jest uzupełnie
niem szerszej oferty. Są jednak
firmy, dla których jest to działal
ność priorytetowa.

- Przypad ki ut ra~y danych
z grubsza na dwie kategorie. Pierwsza to tzw. przypadki
logiczne - gdy zawinił człowiek, n p.
przypad kowo ka s u jąc pliki lu b
dzielą się

komputer opanował wirus. Druga
dotyczy uszkodzenia sprzętu, np.
w wyniku spalenia czy zalania. Ilość
przypadków z obu kategorii jest
porównywalna - mówi Marcin
Musi!.
Przypadki z tej pierwszej kategorii czasem potrafią rozwiązać
dobrzy informatycy. Jest to możli
we, ponieważ w większości przypadków dane utracone w ten sposób nie są usuwane z dysku , stają
się jedynie niedostępne dla zwykłego użytkownika, który np . usunął ważny plik i opróżnił folder
"kosz" .
Podobnie, gdy komputer zaatakuje wirus. - Wirusy często psują

dane, ale ich nie kasują . Zwykle jakaś ich część, a nawet całość, jest do
odzyskania- uważa Marcin Musi! .
Gdy znisz czył s ię dysk, odzyskanie danych nie jest j u ż takie
proste. Jest również stosunkowo
kosztow ne, nie wszystkie fi rmy
m ogą sobie na to pozwo li ć.
Jed nak przy tak specyficznych u słu gac h nie ma mowy o
sztywnych cennikach - ceny zależą od rodzaju zlecenia.
Zdarzają się. również zlecenia
od klientów indywidualnych -np.
spe cja l iści z MBM Komp uter kilkakrotnie odzyskiwali skasowane
prace magisterskie, doktorskie, a
nawet habilitacyjne. Pytań w podobnych sprawach jest sporo ,
klientów zniechęca jednak koszt
takiej operacji.
(PAP)
Do odzyskiwania danych
służą specjalne programy. Dane
odzyskać można ze wszystkich
nośników orazwszystkich rodza~

jów systemów operacyjnych, nie.
zależnie, od rodzaju ich uszkO:
dzenia. Srednia skuteczność takich działań to 76 proc. W typowych przypadl<ach odzyskanie
danych np. z domowego komputeratorząd2-4tys.zl. W przypadku serwerów np. w małych
firmach - 3,5-8 tys. zl.

Uwaga, wirus!
Przedstawiciele firmy Symantec
wykryli nowego, potencjalnie
niebezpiecznego robaka internetowego- W32.Shatril@mm.
Wirus rozprzestrzenia się za
pośrednictwem programu Microsoft
Outlook i w sieciach lokalnych. "Insekt" usiłuje kasować plilti z rozszerzeniem .exe i pojawia się jako e-mail
zatytułowany FW:Shake a little, którego treść wygląda następu jąco: Hi! ,
This will shal<e your world :-), Regards. Do wiadomości dołączony jest
plik o nazwie shal<e.exe.

W32. Shatrix@mm ual<t)~ r~
nia się po uruchomieniu załączrr a
ka. Pierwszym objawem jego dzi
tania jest przesuwanie się okien
pulpicie (jeśli jakieś są w tym m (z
mencie otwarte). Później rob· ub
kopiuje się do katalogu \\\'ifi
dows\System i modyfikuje n ·11·,""- - · i pliki .html, .li.tm oraz .asp.
Aby usunąć "insekta",
przeskanować dysk programem
tywirusowym i usunąć wszystkie ZI?iE~w..
lezione na dysku pliki o
W32.Shatrix@mm oraz T
Konieczne jest również ~,..,.,n ",·tYaO
nie pierwotnego stanu rejestru. 1n.lłl_r_

0'~1\.t-v www.APOLLO.net.pl
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rozwiązania

• uprawnienia szkoły publicznej
• dogodna lokalizacja w centrum Kielc
• praktyki zawodowe w renomowanych firmach
• nowocześnie wyposażone laboratoria komputerowe z dostępem do internetu

80°/o absolwentów z roku 2001
w ostatnim semestrze

pra cowało j u ż
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informatyczne

mamy; wszY.stko
czego potrzebujesz
25-025 Kielce
41/361 66 66
www.eurokom.com.pl
internet.eurokom.com .p l
ul. Jana Pawła 11 13 41/362 02
konfigurator.eurokom.com.pl eurokom@eurokom.com.pl
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cjaliści

sprzęt

testowali

komputerowy i oprogramowanie

anking ajlepszych

UT

900

marką Adax) wielokrotnie udowad-

atycy oraz dziennikarze
i najlepszych producentów
komputerowego i oprogra·
ia w 2001 roku.

zorganizowanym przez PC
Computer rankingu pięćdzie
specjalistów wybierało zwyspośród ponad 400 nomi'SFT
90 katego~iach sprzętowych
~E2l i
gramowarua. Podstawą był
1
0 1 procrnt zdobytych głosów w rarn_ach
l z ' danej ategorii, natomiast tzw. Jed)02 no
czność wyboru określała
. " r. w
ym sensie liczba zdobytych
pi
zyc~ miejs.c. Y' k~~~j ka:e~orii osu]ący rrueh okreshc, ktore
I>PI.IIIni'U nominowanych produktów
'mil I, II i lU miejsce.
tul Firma Roku w kategoętu przypadł AMD, na druejscu uplasował się Hewlettd, a na trzecim Intel.
kategorii: Firma Roku
aroowanie zwyciężyło Adoą gamą nowych produktów
ch wersji), wyprzedzając
oft (z Windows/Office XP
ternet Exploter 6) oraz Syt z serią produktów "2002".
S ecjaliści zadecydowali, że
e producentów komputerów
e miejsce prZypadło flrmie
' rej komputery (znane pod

niały swoje zalety w różnorakich testach. Firmę doceniono za szybkie

wprowadzanie nowych technologii.
Drugie miejsce w rankingu zajął
Optimus. Cechą wyróżniającą Optimusa jest, zdaniem jwy, staranne przygotowanie sprzedawanych zestawów
komputerowych (dokumentacja, do-

datkowe podręcznik( itp.). 'frzecie
miejsce zajęła firma NIT. ..
Zwycięzcą w kategoru twardych dysków została, dzięki. renomie, firma Seagate,.a dokładrue produkowany przez mą dysk Barracuda ATA IV 80 GB. Na drugim miejscu w plebiscycie znalazł się dysk
IBM Deskstar 60GXP 60GB, a trze-

ZWVCIĘZCYPOZOSTAU'CH, WYBRANYCH, KATEGORJJ

Płyty główne do procesorów Intela: l. ECS PSSSAT, 2. As us P41;

3. Chaintech 6VJD2.

.
Plyty główne do procesorów AMD: l. Asus A7 A266, 2. Ab1t
KG7R, 3. ECS K7S5A.
Karty graficzne: 1. ATl Radeon 8500, 2. Gainward GeForce3
PowerPack, 3. Leadtek WinFast Titanium 500.
.
.
Karty dźwiękowe: l. Creative • Sound Blaster Audigy Plahnum, 2. SB Audigy- Player1 3. Abit Horn e Thea~er.
.
Myszy: l. Logitech MouseMan Dual Opt1cal, 2. Log.1tech Cor·
dless MouseMan Optical, 3. Microsoft lnteiJiMouse Opt1c~J.
Plyty CD-ROM (nośnik) : L Verbatim CD-R?OO DataLife Plus,
2. TDK CD-R74, 3. Philips CD-R80 Silver Premmm.
.
Pakiety biurowe: l. MS Office XP, 2. Sun Star0ff1ce 6.0,
3. Corel WordPerfect Office 2002.
.
Programy edukacyjne: l. YDP eduROM (cała sen a), 2. Lang~
master English inAction- The Royal Family, 3. Cartall Mapa Polski
2001 + Mapa Europy 2001.
.
.
..
Słowniki: 1. YDP: Co!Lins • słowmk angJelsko-polskJ 1 polsko-angielski 2. Techland: Słownik kontekstowy polsko-angielski
i angielsko-p~lskl, 3. YDP: Langenscheidt- słownik niemieckopolski i polsko-niemiecki.
.
.
.
Encyklopedia multimedialna: l. Encyklopedia MulbmedJalna
PWN, 2. Multimedialna Encyklopedia Powszechna Fogra 2002,
3. MS Encarta Deluxe.

Oto nowy iMac

cia lokata przypadła dyskowi Ma-.
xtor DiamondMax Plus 60 40 GB.
W kategorii procesorów najlepiej wypadłAMD AthlonXP 1900-1;,
który- mimo że ma niższą częstoth
wość taktowania zegara - wygrał z
Pentium 4.2 GHz, zdobywając tytuł
Procesora Roku. 'frzecie miejsce zajął natomiast procesor AMD Athlon
Thunderbird 1,4 GHz dzięki "doskonalej kombinacji wysokiej wydajności i niskiej ceny".
Godnego konkurenta w tesrach które zdecydowały o przyznani~ tytułu 17 -calowego monitora roku, nie miał EIZO FlexScan
T561. Kolejne miejsca przypadły
monitorom iiyama Vision Master
Pro 410 i LG Flatron 795FT Plus.
W kategorii drukarek dominującą pozycję uzyskały produkty
Hewlett-Packarda. Wśród atramentowych wszystkie tr:zy pierwsze miejsca zajęły drukarki'HP, kolejno były
to modele: Desk}et 980Cxi, DeskJet
920C, Photosmart 1000. W kategorii drukarek Jaserowych monochromatycznych kolejność była następu
jąca : l. HP LaserJet 22000, 2. OKI
Okipage 14ex, 3. HP Laser] et 1200.
Natomiast werdykt w grupie kolorowych drukarek laserowych
brzmi: l. HP Color Laser] et 4550,
2. Minolta Magicolor DeskLaser
2200, 3. Ricoh AP206.
(eref)

rry Potter w komputerze
~DlflllrłrJąc przed komputerem

"Harry Potter

filn7nfir.7n1v" możemy udać
&i~•mnir.7:~ pełną zabaw i
iełnmfl.v

Atl<aoticia bestsellerowej, biją
rekordy popularności,
Rowling "Harry Potfilozoficzny" już od 18
wyświetlana na ekraKlel!cli<JeJ~O kina "Romantica".
e zapraszamy więc
komputera, gdzie dzię
ej przez firmę EA GAMES
żerny wziąć udział w pojena zaklęcia, nauczyć się Jamiotle, zagrać w quiddit-
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lVIPUTERY
OGRAMOWANIE
TEBOOKI, SIECI
SY KOMPUTEROWE
KOMPLEKSOWA KOMPUTERYZACJA

25-512 Kielce ul. Warszawska 25A
teł. 34-31-252, tel./fax 34-30-628

•komputery
•drukarki
• akcesoria i multimedia
•literatura informatyczna
• kursy komputerowe
•sieci

[computex]

iMac. Zamknięty w półkulistej
obudowie z cienką "szyjką", na
końcu której umieszczono monitor, swoimi rozmiarami przypomina lampkę nocną . Nad
iMakiem
,,unosi
się"
15-calowy monitor LCD, wyświetlający obraz w rozdzielczości 1024x768 punktów. Poniżej, w półkalistej obudowie o
średnicy 26,4 cm, umieszczono 700- lub 800-megahercowy
procesor G4, 256 MB pamięci
RAM, 60-gigabajtowy dysk
twardy, procesor graficzny nVidia GeForce2 MX oraz napęd
SuperDrive (DVD-RW). Za
tak skonfigurowany komputer
trzeba zapłacić 1800 dolarów.

Następca DVD?
Firma LG Electronics
opracowała urządzenie wykorzystujące optyczny nośnik
pamięci o pojemności 23 GB
- blisko pięciokrotnie większej
niż w wypadku stosowanych
obecnie płyt DVD. System pracuje w standardzie HD-VDR
(high definition video disc recorder) . Pozwala na zapis do
160 minut obrazu HD oraz
uzyskanie stop-klatki doskonałej jakości. Nośnik o jeszcze
większej pojemności opracowała Toshiba. Na dysku o strukturze
jednowarstwowej
umieszczono aż 30GB danych.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu niebieskiego lasera .
Projekt Toshiby znajduje się
jednak w fazie laboratoryjnej .

cha oraz poznać wiele tajemnic szkoły magii - Hogwartu , do której
uczęszczał tytułowy bohater bestsellerowej powieści J. K. Rowling. Harremu towarzyszą oczywiście jego
przyjaciele - Ron i Hermiona.
W wiernie odwzorowanym
świecie zagadki rozwiązuje się za pomocą zaklęć magicznych, a karty sław
nych czarownic i czarodziejów, czekoladowe żaby i fasolki różnych smaków Bertiego Botta zbiera się wraz z
innymi postaciami znanymi z książ
ki, m.in. Rubeusem, Peevesem i tajemniczym Profesorem Snapem.
Wymagania: Wm 95/98/2000/
MF/XP, procesor 266 MHz, pamięć
32MB RAM, dysk twardy 400MB,
CD-DVD x4, graftka 4MB. (eref)

www.marksoft.pl

Steve Jobszaprezentował

najnowszą wersję komputera

Intel prezentuje

Kielce
~
Kapitulna 5
041/344-32-02

!l<

Intel zaprezentował swoje najmłodsze dziecko - Pentium 4 2.2 GHz zbudowane na
nowym rdzeniu o nazwie kodowej Northwood, w procesie
produkcji 0,13 mikrometra.
Pierwszy z serii produktów w nowym wymiarze technologicznym jest w tej chwili
najszybszym pow tałym procesorem dła komputera PC. Równolegle zaprezentowana została również słabsza wersja
- 2 GHz -nazwana 2.0A dla odróżnienia od P4 2 GHz w starej
technologii 0,18.
(eref)
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Na rynku i okolicznych ulicach

I<oks, węgiel , a nawet miał za drogie!!!

Parkuj i płać

Byle do wiosny

wanie na placu Kościuszki i okolicznych ulicach trzeba będzie płacić.
Trwaj ą ostatnie przygotowania do w prowadzenia w życie
uchwały Rady Miasta o płatnym
parkowaniu na rynku i okolicznych ulicach. Do tej pory p łatny
był jedynie postój na parkingu.
- Ustalono, że opłaty w formie kart postojowych pobierać
będą nasi inkasenci. Z anim do
tego dojdzie trzeba u stawić znaki
drogowe informujące o strefie płat
nego parkowania - mówi Lesław
Jeżewski kierownik Z akładu Remontowo- Budowlanego.
Za godzinę parkowania trzeba będzie zapłacić l zł od samochodu osobowego, 2 zł od samochodu dostawczego, 5 zł od cięża
rowego powyżej 3,5 t i 4 zł od cią
gnika z przyczepą. Opłaty dotyczą

Mieszkańcy wsi oraz
właściciele domów ogrzewanych
węglem, koksem i miałem węglowym
narzekają na ceny opalu.

PONIDZIE.

- Ogrzanie niewielkiego
domu przez zimę pochłonie prawie 2 tysiące złotych - żali się jeden z mieszkańców Pacanowa.
A płacić nie ma z czego.
Jylko w gminie Busko funkcjonuje około 10 punktów sprzedaży węgla i koksu. Ceny: koks
- 500 zł za tonę, węgiel w zależno
ści od klasy od 380 do 420 zł za
tonę, miałwęglowy od 160 do 180
zt za tonę . -Ludzie kupują zwykle
pół tony lub tonę, tyle żeby nie
zmarznąć. Rzadko trafia się klient,
który !rupi jednorazowo dwie, trzy
lub więcej ton - mówi jeden ze
sprzedawców.
Po wiejskich drogach jeżdżą
wielkimi ciężarówkami handlarze sprzedający węgiel sprowadzony wprost z kopalń. Proponują tonę dobrego węgla w cenie od
340 zł wzwyż, a na większości cię
żarówek mają wagi i mogą odważyć na oczach klienta wielokrotność 50 kg,
na~ypywanych do
blaszanych pojemników. Jak w
aptece.
Do ogrzania domu o powierzchni do 200 metrów kwadratowych powierzchni użytko
wej potrzeba około 7-8 ton opału, a to koszt, najoszczędniej licząc, powyżej 2 tysięcy złotych .
Węgiel, jak gąbka wodę, chłoną
także kuchnie węglowe. Coraz
częściej na wiejskich drogach
spotkać można teraz młodych ludzi i staruszków ciągnących sanki lub wózki wyładowane gałęzia
mi i patykami.
(imi)

Zimny wychów
w Kazimierzy
KAZIMIERZA WIELKA. Był barak
zamiast dworca, teraz nie ma nic.

W powiatowym mieście - Kazimierzy Wielkiej stał na placu dworcowym barak, który zastępował
dworzec. Mieściła się w nim kasa i
poczekalnia dla podróżnych . Pięk
ny nie był, jego jakość pod wzglę
dem technicznym też, oględnie mówiąc , nie była dobra. Ale był. W 2001
roku barak rozebrano, a w jego miejscu są tylko zadaszone ławl<.i. Taki
to jest dworzec PKS w Kazimierzy
Wielkiej . Nietrudno sobie wyobrazić, jak się czują się podróżni w ostre
mrozy albo te pluchy, które są teraz.
Marznie zwłaszcza młodzież z okolicznych wsi , która dojeżdża do
szkół w Kazimierzy.
Tak to jest, że reforma, nikomu się nic nie opłaci, PKS robi
bokami, a powiat nie ma pienię
dzy. 'JYlko w tym ruchu zapomina
się, że to wszystko ma być przecież dla ludzi.
(m)

SANDOMIERZ. Niemani sprawcy
włamali się do garażu w Bugaju, skąd
ukradli narzędzia warsztatowe i paliwo.

,

Złodzieje zabrali klucze, podzespoły samochodowe oraz benzynęwarte ok. 700zł.
(bea)

8

Dochód dla domów dziecka

Taki obrazek spotkać można niemal na każdej wiejskiej drodze

•

Zaglowcem
dookoła świata
W tym roku CEKDiM za
cztery koncerty, któreJ

nawało

SANDOMIERZ. Mieszkańcy miasta
będą mogli wkrótce pożeglować

nocześni~ będą_ nawiązyw ać

dookoła świata .

Zaalarm owała sąsi adów

.Nieudany napad
OKSA. Siaruszka przegoniła rabusiów.

Wczoraj wieczorem w miejscowości Lipno dwie kobiety i
dwóch mężczyzn narodowości
cygańskiej dostało się do domu
starszej kobiety. Szarpiąc ją i wygrażając żądali wydania pienię
dzy. Staruszka zaczęła głośno
wzywać pomocy, zaalarmowała

Lokatorzy nie

tym sąsiadów. Napastnicy przestraszyli się nieulęklej kobiety
i uciekli.
Sąsiedzi zawiadomili policję.
Dzięki współdziałaniu funkcjonariuszy z komisariatów w Nagłowi
cach i Oksie napastników zatrzymano po pościgu kilkanaście kilometrów dalej. Usiłowali się ukryć
na terenie nieczynnego kąpieliska
w lasach kolo Oksy.
(B. Z.)

garną się

SANDOMIERZ. Miejscowe spółdziel
nie mieszkaniowe nie zdecydowały
się na zatrudnianie dłużników przy

- Dzwoniłam do kilku spół
dzielni, które zastosowały takie
rozwiązanie, i okazało się, że nie
zdało egzaminu. My na razie nie
proponujemy dłużnikom takich
prac- twierdzi Maria Aleksandrowicz, prezes Sandomierskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w
Sandomierzu. Dodaje, że spół
dzielni podlega tylko kilka uli-

"Podróż dookoła świata statl<.iem kapitana Cooka" - to hasło,
pod którym Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży organizuje koncerty, z których dochód przeznaczony będzie dla
domu dziecka.
To już druga tego typu akcja
zorganizowana przez pracowników CEKDiM. Marek Harańczyk
z CEKDiM zapewnia, że tegoroczne widowisko będzie podróżą dookoła świata na żaglowcu, który
zawita między innymi do USA,
Meksyku, Chin, Afryki , Turcji ,
Hiszpanii, Grecji, Anglii i Sandomierza. Widzowie będą mieli okazję odwiedzić zaginione lądy.

Obora

PACANÓW. Prawdopodobnie
zwarcie instalacji stało się przyczyną
pożaru obory w Sroczko~ie.

W trwającej ponad 2,5 godziny akcji gaśniczej strażaków bu-

bez

czek. Pozostałe przekazano
w ubiegłym roku miastu . - Mamy
grupę gospodarzy domowych,
którzy radzą sobie z odśnieża
niem.
W Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w prawobrzeżnej części miasta nie zatrudniano dłużników do uprzą
tania śniegu, ale proponowano
odpracowanie zaległości przy
sprzątaniu osiedla, malowaniu
klatek schodowych i reperacji
różnych urządzeń. - Często jest
tak, że wśród dłużników znajduje się ślusarz lub elektryk, który

n

szesnasteJ roczmcy powstama
. społ u Flik i dziesiątej rocz
Sandomierskiego Studia Pi o wio
ki. Obydwie grupy działaj ą r m ·
~EKDiM. Podczas podróży w_ mi
i'
s1e zaprezentowane zostaną ł 1 sobi d
z działalności sandomierskich
· d
społów. Na scenie wystąpią ws . 1
kie grupy działające w CEK
oraz sandomierscy karatecy.
Patronat nad koncertami s
jęły władze miasta i Sandon ię. •
sl<iej Spółdzielni Mieszkani o1 c
Dwa pierwsze koncerty zapl ku
wano na 9 i l Olutego. Mogą na Cz
przyjść wszyscy mieszkańcy .
sta. Dwa pozostałe koncerty. ZJ
nowane na U lutego, przezn<iL
ne są dla szkół.

wogniu

do pracy przy usuwaniu

Odśnieżanie
odśnieżaniu.

O~radli garaż

parkowania w godz. 9- 17 na pl
Kościuszki, ulicach: Pińczows
3-go Maja, Kościelnej, Daszyńs
go, S trażackiej, G ądzio-K o
a w dni targowe w godz. 6- 13 na
Kopernika i Murawiec. Miesz
cy strefy ograniczonego post
którzy nie mają możliwości pa
wania na własnej posesji mogą
kupić roczny abonament w wy
kości 25 zł od samochodu os
wego i 30 zł od samochodu dos
czego.
Wprowadzenie pł atnego
kowania ma spowodować, że u
i rynek, l)a których parkują sa
chody właściciele znajd u jących
tutaj sklepów staną się bard
przejezdne. Dla właścicieli s
pów przewidziano aboname
miesięczne po 100 i 200 zł , kt
jednak nie gwarantują miejsca
stoju. Od opłat zwolnione
osoby uprawnione, m.in. niepel
sprawni.
(B.

JĘDRZEJÓW. Już wkrótce za parko-

ski ej JRG wspierały zastępy oc
ników z Pacanowa i Ol csn
Straty materialne szacu je
wstępnie na 10 tysięcy zl ot~
Uratowane mienie warte jest
tysięcy.

śn i egu

dłużników

może wykonywać naprawy róż
nych urządzeń - mówi Andrzej
Bolewski, prezes SBM . Osoby
zalegające z opłatami zatrudniane były również do prac wykoń
czeniowych w budynku spół
dzielni. - Niestety, to się nie
sprawdziło. Te prace muszą być
wykonane rzetelnie.
W Jędrzejowie natomiast zalegający z czynszem lokatorzy nie
chcą odpracować długów.
- Z propozycją oCłpracowa
nia długów poprzez prace porządkowe na terenie spółdzielni
wyszliśmy już latem, nikt jednak

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

nie chciał pracować za wyna. ~
dzenie, jakie płacimy fir ze
- wyjaśnia prezes SpóJd ZI·
Mieszkaniowej "Przyszłość".
rek Grad.
Spółdzielnia do odśni eż
ulic i chodników zatrudnia
cownika; wśród lokatorów zal
jących z czynszem nie ma ch ęt
do tej pracy.
'JYmczasem około 30 ,
cent lokatorów ma długi. \\
są spółdzielni prawie milion
tych .
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M ejscowi bezdomni nie

chcą

Orkiestra
wielkich serc

noclegu

szedł . po

leki,
afil do noclegowni

SANDOMIERZ. Wielka Orkiestra
Świątecznej Pornocy zagra tym
razem na starówce.
Fundacja Kultury Ziemi
Sandomierskiej przygotowała
wiele atrakcji . Około godz . 11 na
starówce rozpocznie się "Pik nik
motocyklowy". Miłośnicy starych maszyn będą mogli wybrać
się na przejażdżkę i wziąć udział
w różnych konkursach. Od godz .
·16 w siedzibie fundacji koncertować będą różne zespoły m.in.
ludowy zespół ze Słupczy i Sandomierskie Studio Piosenki.
Godzinę później rozpocznie się
licytacja gadżetów orkiestry
i przedmiotów podarowanych
przez miejscowe firmy i mieszkańców.

nik OPS Dariusz Czechowski prezentuje noclegownię , która jest dostępna od godz. 18 do 8 rano
już

ZCZOWA. 92-latek z Często
był jednym z pierwszych gości

owni.

·cze musieli

nazajutrz zabrał go do domu

syn.

Noclegownię uruchomiono
jesienią w dawnym budynku stacji

- Obecnie w placówce jest
dwoje pierwszych bezdomnych,
którzy zgłosili się w sylwestra. Nadal jednak noclegownię omijają
miejscowi bezdomni. Natomiast
schronienie znalazły osoby z gminy
Maskorzew i Słupia }ędrzejowska
mówi kierownik Ośrodka Pornocy
Społecznej Dariusz Czechowski.
Jak się okazuje, rodzimi bezdomni nie chcą się dostosować do
obowiązującego regulaminu.
- Kiedy nie było noclegowni
na naszym terenie, ludzie zgłaszali
się po pieniądze na dojazd. Teraz,
kiedy proponujemy nocleg, a także talony na żywność- odmawiają
i twierdzą, że sobie poradzą - dodaje kierownik Czechowski.

pomp i filtrów basenu , wybudowanego w latach 70, a obecnie zasypanego. W budynku wybudowano ściany działowe, uzyskując dwa
pomieszczenia, w których będzie
mogło nocować 10 osób. Remont
przeprowadzono dzięki bezpłat
nej pomocy bezrobotnych podopiecznych ośrodka- fachowców,
którzy wymalowali ściany, wyło
żyli glazurą ściany i podłogi. Łóż
ka przekazała jednostka wojskowa z Bukówki, a materace i szafki
-kielecki oddział Polskiego Komitetu Pornocy Społecznej . Koszty
utrzymania będą niewielkie, noclegownia działa w ramach zadań
własnych OPS.
BEATA ZNOJKOWA

OMIERZ. Ogródki działkowe
ne mniej niż 30 metrów od
powodziowych będą zlikwidoTaką decyzję wydał główny

or budowlany.
na ul. Podzierżawią działkowicze. Po
ej powodzi burmistrz wystą
wojewody o stwierdzenie nieści decyzji wydanej w 1977
która zezwalała na użytkowa
errów tuż przy wałach i budokkich drewnianych altanek.
a trafila do głównego inspekdowlanego, który potwierdził,
ja z 1977 roku była niezgodereny przy

wałach

na z prawem wodnym. Dzięki temu
władze miasta nie będą musiały pła
cić odszkodowań działkowiczom .
- Uratujemy w ten sposób ok.
350 tys. zł. Działkowiczom może
my zaproponować tereny pod
ogródki w innej części miasta . Jeżeli zwrócą się do nas, to je otrzymają- zapewnia burmistrz Andrzej
Tenderowicz.
Przypomnijmy, że w czasie
powodzi ratownicy, którzy bronili
sandomierskich wałów, mieli spore problemy. Okazało się, że dostęp
do wałów jest utrudniony, bo użyt
kownicy działek, zamiast drewnianych, wybudowali przy samym wale
murowane piwnice i altanki. Po po-

ak? że pośrednik pieniędzy
nte chciał, goście zabrali

z jego domu magnetowid i zapowiedzieli złożenie wizyty za tydzień.
iestety pośrednika nie
będzie w domu bo właśnie odwieziony został do Zakładu Karnego w Pińczowie, gdzie odbywać będzie karę kiJkunastu miesięcy pozbawienia wolności za
wyłudzenia pieniędzy w zamian

Osoby, które chcą podarować
przedmioty na licytację,
mogą zgłaszać się do siedziby fundacji na tarówce (teł. 644-55-00} .
-Chcieliśmy zaprosić na ten jubileuszowy finał orkiestry wolontariuszy i wszystkie osoby, które
przez 10 łat współP.racowa ły
z nami podczas WOSP. Będzie
czekał na nich specjalny urodzinowy tort- dodaje dyrektor FKZS .

jakieś

Jędrzejów.
Dyrektor Domu Kultury Józef Straszak zachęca wszystkich
mieszkańców do przynoszenia darów, które będą licytowane podczas
niedzielnej aukcji na WOSP.
- Aukcja odbędzie się
w Domu Kultury. Swoje prace
przynoszą na ten cel miej cowi plastycy, na aukcję mogą również trafić inne rzeczy, m.in. własnoręcz
nie upieczone ciasto czy tort, wyroby rzemieślnicze czy złotnicze,
ciekawe prLedmioty.
Zbiórkę pieniędzy prowadzić
będą wolontariusze z miejscowych
szkół średnich i gimnazjów. Ich

szefem jest Tomek " Rudi " Kwiecień . Koncet WOŚP rozpocznie się
w sali widowiskowej Domu Kultury o godz. 16. B.Z.
(bea)

Powiatowe ulice czyste

Dyrektor

wodzi okazało się, że ok. 16 kilometrów wałów wymaga remontu .
Aby starać się o środki na ten cel,
miasto musiało być dysponentem
gruntu w pobliżu wałów. Jacenty
Czajka,, szef sandomierskiego Oddziału Swiętokrzyskiego Zarządu

Melioracji i Urządzeń Wodnych
twierdzi, że nie ma zagrożenia powodziowego, bo po o talnich opadach śniegu i odwilży Wisła tylko
nieznacznie się podniosła . Modernizacja wałów na Powiślu będzie
kosztować ok. 200 tys. zł. - Marny
to robić w tym roku , ale najpierw
potrzebne jest pozwolenie na budowę i dokumentacja technicznawyjaśnia J. Czajka.
(bea)

za obietnice załatwienia pracy na
zachodzie Europy. Wyrok w tej
sprawie zapadł znacznie wcześniej. Widocznie goście z kijami
nie zgłosili roszczeń w toku postępowania karnego i teraz zechcieli na własną rękę odzyskać
pieniądze.

(i mi)

Ulica Waryńskiego u zbiegu z Mickiewicza. Środa, godzina 9
BUSKO. Dyrektor buskiego Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak
dotrzymał danego nam słowa
i wszystkie bu skie ulice, których
utrzymanie podlega prowadzonej
pnez niego firmie, są czyściutkie.
O fatalnym stanie huskich ulic
pisaliśmy we wtorkowym wydaniu
"S~'. W środę od rana na próżno
szukaliśmy na huskich ulicach "powiatowych" zwałów błota pośnie-

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

ogródki

-.....re porachunki przy pomocy bejsbola
. Tnej mężczyźni przy użyciu
'sbolowego usiłowali zmusić
~ca miasta do zwrotu pienię
~le_WZiąłod nich za obietnicę
lenta pracy na Zachodzie.

świątecznej

dotrzymał słowa

ustąpić

ały ważniejsze niż

- Z g§ldżetów nad esłanych
przez WOSP mamy między innymi kubek i poduszkę w kształcie
serca, zegar, koszulki i kalendarze.
Tradycyjnie już będziemy licytować również zabawki ofiarowane
przez firmę " Pluszak" oraz torty
ufundowane przez piekarnię pana
Mączki i miejscowe PSS Społem
- opowiada Krzysztof Kwiecień,
dyrektor FKZS .
Od godz. 9 około 30 wolontariuszy będzie zbierać pieniądze
do puszek na terenie miasta. -Ustawimy również w naszej siedzibie
na starówce wielką skarbonkę.
Osoby, do których nie dotarli wolontariusze, będą mogły przyjść
i wrzucić do niej pieniądze- wyjasnia K. Kwiecień. Całodzienną zabawę zakończy o goaz . 20 "świa
tełko" do nieba.

wielka orkiestra

gowego, kolein i innych zimov-tych
przeszkód. Ulice : Waryńskiego,
Grota, Starkiewicza, Partyzantów,
Wojska Polskiego, Bohaterów
Warszawy, Batorego, Wyszyńskie
go, Łagiewnickiej, a nawet dojazdowa do PKP były czyste. Czarna
nawierzchnia, choć mokra, co zrozumiale, dawała komfort jazdy.
Brawo, PZD! O nawierzchni innych huskich ulic, w tym wewnątrz
osiedlowych, lepiej nie pisać.
MICHAŁ IMOSA
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UWAGA! Tanie poniedziałki - bi·
/et tylko 1Ozłotych.
·
,. Echo" (w WDK) · 361·27-37
· .,Psy i koty"- USA. bo., g. 16;
., Ulubieńcy Ameryki" · USA, l.
15, g. 18.
BUSKO
" Zdrój" · brak terminarza .

SZPITALE, APTEKI

ft.

,,

Dyżury pełnią
szpitale:
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
.. Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (8-20), .Centrum ", ul. Radomska B (1020), . Alfa ", ul. Żeromskiego
20/24 (8-15), .. Gemellus",
ul. Seminaryjska 27 B (8-13).
Apteki z dyżurami stałym(:
Apteka "Na Rogatce "- ul.
Jana Paw/a 11 13- czynna codziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta w godz. B - 23)
041/362-02-25,
Apteka "Małgosia", ul. Pocieszka 17 (8-23),
Apteka .,Aptekarz", ul. Hoża
39 - czynna codziennie
(8-23),
Apteka .,Herby" - uf. 1 Maja
194 (os . Herby) - czynna
7 -22, w niedziele f święta
- 9 - 19,
Apteka ., Zdrowie " • ul.
Sienkiewicza 58, czynna od
poniedziałku do piątku w
godz. 8-22.
Apteka . Gemellus " · cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala
przy ul. Kościuszki) .

BUSKO ZDRÓJ
- os. Świerczewskiego 1.
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowiecka 3a.
STARACHOWICE
- ul. żeromsklego 3.

USŁUGI

MEDYCZNE

344·85-15 · .,ZDROWIE"
· CODZIENNIE.
(nd 11)
NAGŁA

Pornoc
- 331 - 56 - 50.

Lekarska
(dg 19067)

l

GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZE·
NIE PROSTATY - Serninaryjska 27b, 361-30-60. Jagiellońska 23, 346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(nd 10)
PDGOTDWIE STOMATOLOGICZNE · Lecznica ., Medistar", Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSŁA) , czynne NON
STOP - 041/344-39-45,
368-28-02.
(nd 3)
USWGI MEDYCZNE Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langfewicza 2, teł.
361-55-25 · ECHO, HOLTER,
RTG, USG. Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjnobakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 4)
ŻYLAKI kończyn metodą kriochirurgiczną, usuwanie hemoroidów, Inne zabieg/. Dariusz KI/mer, specjalista chirurg. Kielce, Sienkiewicza 45,
poniedziałek, środy 16.0018.00, teJ. 0601-598-707.
(dg 19047)

Teatr im. S. Żeromskiego
• .,ARtygona", g. 11.
Teatr Lalki i Aktora .,Kubuś"
- nieczynny.

KINA
• Romantica" (dalby d/gita/),
366-37-19 · . Spotkanie z
Jezusem" - bryt. , b.a., g.
11.45; .. Ostatni bastion" · USA.
/. 15, g. 13.30, 18; . Inni" ·
USA, l. 15, g. 16, 20.30.
.,Moskwa" (dalby stereo), teł.
344-47-34 · .. Jullen: Donkey
Boy"- USA , l. 15, g. 16.30;
. Inni" - USA , J. 15, g. 18.30;
.,Ostatni Bastion · - USA, l. 15,
g. 20.30.
.Studyjne"· . Amores Perras · ·
meksyk., l. 15, g. 17.15; ,.Julien:
Donkey Boy"- USA. l. 15, g. 20.
teł.

JĘDRZEJÓW

" OK" - brak terminarza.
KAZIMIERZA WIELKA
., Uciecha " • brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
., Etiuda" - ,.Gulczas, a jak myśllsf?", JJ. 17, 19.
PINCZOW
" Belweder " · nieczynne.
SANDOMIERZ
" Millenium"· . Wiedtm/n", g. 19.
SĘDZISZÓW

., Ballada " - nieczynne.

SKARŻYSKO-KAM.

" Centrum " - nieczynne.
.. Wolność " · brak terminarza.
SUCHEON/ÓW
., Kuźnica " · nieczynne.
Wł.DSZCZDWA

., Muza" · nieczynne.

•

Muzeum Narodowe - pałac
blskup6w w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (tę/. 344-23-18)
- ekspozycje s ta/e: korpus
główny - .. Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.", "Dawne
uzbrojenie
europejskie
i wschodnie", .sanktuarium
marszafka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło północne : Galeria malarstwa polskiego
· i sztuki zdobniczej (od XVII
w. do 1-939 r.). Wystawy czasowe: .Józef Deskur (1861 1915). Fantazji tysiąc i jedna " (wystawie towarzyszy
pokaz 12 ilustracji Juliusza
Kossaka
do
po wieści
" Ogniem i mieczem"). Czynne we wtorek w godz. 10 18, środa - niedziela w
godz. 9 -16.
Muzeum Lat Szkolnych
S. Żeromskiego - ul. Jana
Pawła 11 25, (te/. 344-57-92)
- ekspozycja stała : wystawa
materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat
pisarza. Czynne we wtorki,
czwartki, piątki i niedziele
w godz. 9 - 16 oraz środy
w godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" ul. Mickiewicza 7 - Wystawa
malarstwa Marka Wawro
.. Cro ix.. . niewiadome tródlo
pochodzenia". Oprócz pon iedziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17, w niedziele godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, p/. T. Kościuszki 7/8,
teł. 386-24-45 - czynne od
B do 16.
NAGtDWICE
Muzeum "Dworek Reja", teł.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
B- 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54,
teł. 263-20-48 - Wystawa Tkanin Artystycznych - czynna od
wtorku do piątku w godz. 9 - 17,
w soboty i niedziele w godz. 11 15, w poniedziałki- nieczynna.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska
37, te/. 265-36-51 - wystawy
stale . Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r. ", "Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćmielow
skiej", ., Poczet książąt i królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: .,Śladami /kara "
- wystawa ze zbiorów Muzeum
Lotnictwa Po/skiego w Krakowie,
Wystawa ikon ks. Stanisława Drą
ga z Radomia, . Hej kolęda, kolę·
da" -plastyka obrzędowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Muzeum czynne wtorek piątek B - 16.30, sob. B • 14.30,
niedziela 13 - 16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Knemionkach te/. 262-09-78 - ,. Górnictwo
krzemienia w neolicie", Dwie

podziemne galerie turystyczne, Skansen wioski neolitycznej, .. Madagaskar - ginący
świat ". Muzeum czynne wt. ·
sob. 9 · 15, niedz. 11 · 15.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne · ul. Ar·
mil Ludowej 2a · wystawy stale: ,.Pradzieje Ponidzia ", .. Piń·
czów - historia miasta", .,Adolf
Dygasińskf - życie i twórczość ",
,.Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa", ,.Przyroda Ponidzia"; w synagodze · .. Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie", Wystawa poplenerowa
ZPAP O. Kielce .Pińczów 2000".
Czynne wtorek, piątek w godz.
9- 15, środa, czwartek w godz.
9 - 17, sobota, niedziela
w godz. 10 - 15.
Galeria ., Krużganki " - wystawa części repliki X/l-wiecznej płyty orantów wypoży
czonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Od·
dział Zamek - ul. Zamkowa
14, teł. (015) 644-57-57 czynne: od wtorku do piąt
ku w godz. 9 - 16, sobota ·
od 9 - 15, niedziela · 10 15. Wystawy stale: .. Kuch·nia królewska", "Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii", ,.Ekspozycja etnograficzna", .Ziemia sandomierska w pradziejach i śre
dniowieczu "• .srebra. Nabytki muzealne z Jat 19921997", . Lapidarium zamkowe". Wystawy czasowe: .Alfons Karpiński (18751961)", ,.Stanisław Młodo
żeniec (1895·1959), .. Nie
zatrzymam wieczoru" • wystawa poświęcona sylwetce
1 twórczości ks . Janusza lhnatowicza.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- nieczynny
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, tei. (0-15) 83221-47. Czynne: poniedziałek
- piątek w godz. 9 - 15. Wystawa stała : "Jazdy do Sandomierza " - wystawa poświę
cona związkom Jarosława
Iwaszkiewicza z Sandomierzem .
Galeria Sztuki 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.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne
od B do 16.
STARACHDWICE
Muzeum Regionalne ul.
Krywki 1, te/. 274-62-68 czynne w dni robocze w godz.
10-16.

KOMUNIKACJA _ __.
KIELCE
Informacja PKS
- 366-02-79.
Informacja PKP
. 366-93-28, 94-36.
Informacja MZK
- 345-06-95.

USWGI POGRZEBOWE
POGDTDWIE POGRZEBOWE
., USTRONIE " · usług i cało
dobowe, wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych. Nagrobki. Tel .
361-29-18, 361-39·12.
(nj 3)
PRZEDSIĘBIORSTWO USWG
KOMUNALNYCH - usługi
pogrzebowe całodobowe, te/.
366-31-77, 344-67-88.
(ni 1)
FIRMA Pogrzebowa Zwolscy,
Kielce, ul. Radiowa 14. Wystawianie kart zgonu, bezplat·
na chłodnia. Całodobowo, teł.
344 - 37 - 78, 343 - 17 . 52.
(nc 30)

TB.EFONY AlARMOWE
Pogotowfe 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 f w godz. 7 ·
23 w dni wolne od pracy - teJ.
361-18-33.
TAJ - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
0/KT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja te/efo·
niczna - 932.

dzynarodowa, Sienkiewicza
61, 345-77-43, 345-77-46 .
(ng 7)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż. ,. Sigma ", Sienkiewicza 56, 344-30-33, 366-44-32.
(ng B)
LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 368-0658 .

INFORMACJA GOSPODAR·
GZA 041/366-19-19,
366-03-03
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski Portal
Internetowy
POMOC drogowa całodobo
wa, naprawa samochodów.
041/368-73-34 , 0601-315106.
(n b 11)

Świętokrzyski Klub " Amazonka " - 366-34-54, od panledział
ku do czwartku w godz. 10-14.
psycholog, pedagog - telefon
zaufania 366-17-41 w poniedziałki i czwartki w godz. 15-17.
Telefony zaufania: - dla Judzi
z problemem alkoholowym
- od_ poniedziałku do piątku
w godz. 18- 20, te/. 345-7346; w sprawach rodzinnych 368-18-67, czynny od panie·
działku do piątku w godz. B 17; pomoc psychologiczna
dla rodzin wychowujących
mafe dzieci 368-16-59, poniedziałek 15.30-18.
Świętokrzyskie
Centrum
Profilaktyki i Edukacji - 0411
331-53-13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia
indywidualna
i grupowa, pomoc dotycząca
uzależnień, Interwencja kryzysowa - od poniedziałku
do piątku w godz. B - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ul. Karczówkawska 5A
- 346-16-27; poniedziałek piątek, w godz. 12 - 16.
Centrum Interwencji Kryzysowej- te/. 041/366-48-47, ul.
Urzędn i cza 7b . Terapia ofiar
przemocy, konflikty wewnątrz
rodzinne i kryzysy ma/żeńskie,
problemy z osobą uzależn io
ną w rodzinie. Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia.
Zapewn iamy anonimowość .
Zapraszamy od poniedziałku
do niedzieli w godz. 13-20.

RADIO

TVK SKARŻYSKO
6.00 E! News 6.Z5 Czas na ...
gwiazdę 7.45 Wkrótce premiera 8.10 Legendy kina 9.45 Hit
dnia 11.00 Tajemnice i skandale 12.00 E! News 12.25 Czas
na ... gwiazdę 13.45 Wkrótce
premiera 14.10 Legendy kina
15.35 Hit dnia 17.00 Muzyczna
Darni 17.15 Skarżyski kalejdoskop - serwis Inf., sport 18.00
E! News 18.30 Skarżyski kalejdoskop - serwis Inf., sport
19.00 Muzyczna Darni 19.45
Skarżyski kalejdoskop - serwis
inf., sport 20.05 Legendy kina
21.40 Hit dnia 23.10 Tajemnice
i skandale 24.00 E! News 24.25
Czas na relaks 1.40 Wkrótce
• premiera 2.05 Legendy kina
3.40 Hit dnia 5.10 Tajemnice i
skandale

u.

TVK STARACHOWICE
6.00 E! News 6.25 Czas na ...
gwiazdę 7.45 Wkrótce premiera - zapowiedzi premier kinowych B.1O Legendy kina: Johnny Depp i Javier Bardem · program dokumentalny 9.45 Hit
dnia: Jak to się robi w Pradze? i
Blade 2 - program dokumentalny 11.00 Tajemnice i skandale: Zapomniane gwiazdy: Glo-

Kinowe

16.55 Powitanie 17.00 Muzyki
17. 15 Starachowicki serwis 1
formacyjny (powt. ze śro dy
17.35 Informator samorząd
wy 22.15 Starachowicki serw1.
, informacyjny (powt. ze środy
22.40 Konferencja pras o~
Krzysztofa Lipca - radnego Se
miku Samorządo wego Woje
wództwa Świętokrzyskieg
23.05 Zakończenie programL

lf

17.110 1
17
17.35

nowości

"Julien:
Donkey Boy"
Jest to pierwszy ameryfilm zrealizowany
zasad manifestu filmowego Dogma '95 . Reży
ser przedstawia nam świat
widziany oczyma Juliena,
kański
według

---------------..
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KLUB STAUGO
CZVTEI.NJKA ~OWA LUDU
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r
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:
•,_______________
10.1.2002 r. ,:

21.05

UWAGA KLUBOWICZE!!! 11' BILETY do Centrum Rozrywki Dziecięcej JAŚ w Kielca
otrzymuje Jan Dudek

21.40

22.30

11' Po KARNET do FITNESS CLUB .WEGA" w Kielca .SS
(ul. Sienkiewicza 65 i 42)zapraszamy Anetę Kaczmarek23.00
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie realizacji
do piątku (11 stycznia) do godz. 12 w redakcji w
nr te/.: 36-36-223.

ZAPRASZAMY DO KINA "ATLANTIC"
l TEATRU POWSZECHNEGO W RADOMIU:
Czesława Gawriołka na thńller .INNI" (pojedyna
zaproszenie na 11 stycznia godz. 16.30 lub 20.30)
11' Mirosława Mąkosę na komedię. WYŚCIG SZCZURól\
(pojedyncze zaproszenie na 11 stycznia, godz. 18.30)
11' Zdzisławę Nurek na sztukę .ROMEO l J
(podwójne-zaproszenie na 12 stycznia, godz. 18.00)

11'

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie realizacji zatJro~;zelt
do piątku (11 stycznia) do godz. 12 w redakcji
nr te/.: 363-97-88
:--------·-KuPON-zGLÓszENiowv· ·------ - ~~
DO KLUBU STALEGO CZYTELNIKA "SŁOWA LUDU" !
IMIĘ .............................................................................. !
NAZWISKO .......................................................... :
ADRES ................................................................. :

Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

TAK-106 ,5; 98,0; 89,7,
FAMA-100,8, PLUS-107,9;
71 ,95, MARYJA-100 ,9;
107,2; 67,34, RMF- 88,2,
8/S-92,3, 111-96,2, KIELCE101,4, ZET-105,3, WAWA·
95,5, ESKA- 103,3, OPA·
TÓW-93,7, MTM FM- 102, 1,
RdC-89, 1, LELIWA-1 04,7,
REKORD · 106,2

ria Grahame i Paul Lynde - pro·
gram dokumentalny 12.00 f '
News - magazyn kultura lny
12.25 Czas na ... gwiazdę13.45
Wkrótce premiera 14. 1O Le·
gendy kina 15.45 Hit dma
17.00 Tajemnice i skanda le:
Zapomniane gwiazdy: Gloria
Grahame i Paul Lynde 18.00
E! News 18.25 Muzyka w TVK
Ostrowiec 18.35 Teledzien mk
TVK Ostrowiec 18.55 Muzyka
w TVK Ostrowiec 19.40 Tele· dziennik TVK Ostrowiec (powt 1
20.00 Muzyka w TVK Ostrowiec s
c
20.05 Legendy kina: Sandr; gram<ll
Bul/ock; 28 days; Miss Conge· {
~
1
niality 21.40 Hit dnia 23.1G do. ś
Tajemnice i skandale: Ciemne
karty Hollywood: Buddy Halfy 12.. :E
Alan Ladd 0.00 E! News 0.25 radli 1
Czas na relaks 1.40 Wkró tce
premiera 2.05 Legendy kina l
Sandra Bullock; 28 days; M1ss cle
Gongeniality 3.40 Hit dnia 5.1
Tajemnice i skandale

............................................................................... 'l

1

TELEFON ............................................................. !
DATA URODZENIA .............................................. •

1 Tak.~ liiOdt IW ~an.ario moich donydl ~przez .S1owo - ·
1 Spólkazo.o. z~wl<iebch.W.-~7/49cll-~~

l WyroUmzgodf ,.~moich donydl~wclliomiw .Siowo ludu"

:
1
1

l w~zogloszanoomwyriMNł-..owpmpa-ctzoni'Chw...--

1

l Slologo Czytolniki.Siowo Ludu'.
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Te l e wl z ja

dma
!da le 6.00 Kawa czy herbata? 7.30
upy 7.45 Kawa czy her8.00 Wiadomości 8.10
oza pogody 8.15 Kra.e Pnedmieście 27 - proienm gram publicystyczny 8.25
luzyka
czy herbata? 8.45 Pippi
l Tele· • a nim. 9.10 Budzik 9.35
powt} KIIMł Malucha 10.00 Muppet
rowiec sb-. czyli rewia gwiazd - pro'andr4 gram la dzieci 10.50 Barnaby
~
1 - (53) - serial krym. USA
,onge· 11. Telezakupy 12.00 Wia23.10 do
ści 12.1 O Agrobiznes
:;emn; 12.
Horyzonty - magazyn
Holly 12. Klan (powt.) 13.10 ZUS
; 0.25 radli 13.25 Telezakupy 13.50
'kr6tc;
żnik 14.15 Od Platona
y kina i
14.40 Ja i moje ży;; MiS!,
ria 5.1

pol.
nie może pogodzić się
Zenon pisywal
ao;me,ran,reJSisi. Walencik dziukochana tak fatwo
obcej kobiecie. Krysię brata, co ma
--~mć. Ksiądz mówi jej, że
·,IJlrlliJrinrra pamiętać o tym, jak
jej pomógł.
należy do cleCzynszówka - propublicystyczny
leczorynka

2
7.00 Życie do poprawki (17)
- serial o bycz . kanad . 7.50
Studio urody 8 .00 Program
lokalny 8.30 W labiryncie (56)
- serial o bycz. pol. 9.00 Transmisja obrad Sejmu 13.00 Panorama 13.10 A życie kołem
się toczy (7) - serial obycz.
USA
Sarah odwozi do szpitala
chorą na zapalenie płuc dozorczynię. jednak kobiet.a
nie okazuje jej żadnej
wdzięczności, wręcz przeciwnie - ma do niej żal, bowiem będzie musiała pok ryć
wysokie koszty leczenia .
13.55 Ponad czasem (39)
- serial przygod. austral. 14.20
Ale heca - program dla mło
dzi eży 14.55 Felicjty (8) - serial obycz. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.30 Jaś Fasola
16.55 Fałalqy rewofwer (4)
- serial przygod . USA
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięci u - teleturniej
19.30 Polaków portret własny
- program publicystyczny
20.00 Tulipan ( 1/6) - serial
obycz . pol.
Młody rybak jurek, zniechę
cony pracą i niskimi zarobkami postanawia spróbować
innego życia. Ufając w silę
swego uroku i zdolności
przestępcze wyrusza w Polskę. jego pierwszym postę
pom w roli uwodziciela
-oszusta patronują prostytutki, które nadają mu przydomek Tulipan. Wkrótce jurek
w swyl1) nowym fachu dochodzi do prawdziwego mistrzostwa ... Serial jest opowieścią o miłosnych podbnjach u wodziciela, bezwzględnie wykorzystujące 

iadomości

iper (7) - serial krym.
A

ika

N1 znani sprawcy usiłują
owadzić męża Andrei,
lnej koleżanki detektyw
m tlake. Andrea ;;ama
o wie na temat przeszloki małżonka . Prowadząc
two, agenci z grupy Viznajdują dowody świade o tym, że mężczyzna
racownikiem służb spenych.
prawa dJa reportera
ogram Elżbiety Jawo icz
godnik polityczny Je-

ki
tonitor Wiadomo' ci
portowy fle z
egaz - magazyn kultu-

y
orąco

.."

uu:

polecam: Portret
1y - dramat obycz.
US , 1996, reż. J ane Cam, wyk: icole Kidman,
lin Donovan, John
kovich, Barbara Her(139 min)
końC?.enie programu

go naiwność kobiet.

21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.35 W cieniu Kremla - program publicystyczny
22 .10 Z archiwum X (19)
- serial sens. USA
Trzej mężczyźni planują
podstępem poznać szczegóły ściśle tajnych obrad odbywających się padczas
konferencji przemysłu zbrojeniowego w Las Vegas .
W tym celu - za pomocą
zsyntetyzowanego głosu
Muldera - zwabiają agentkę Danę Scully.
22.55 Tam, gdzie nie chadzaJą anioły - dramat obycz.
bryt., 1991, reż . Charles
Sturridge , wyk : Helena
Bonharo Carter, Judy Davis, Rupert Graves, Helen
Mirren (108 min)
0.45 Stan posiadania - film
dok.
1.10 Morten Korch- ad Spokojną Wodą {17) -serial
obycz. duń .
1.35 Zakończenie programu

Jtf,JN,Jłłt.ttJ

tv4
6.00 Piosenka na żyC?.enie 7.00
Pokemon - serial anim. (powt.)
7.25 Power Rangees (111)- serial fantast. (powt.) 7.50 Wysokafala (4)-serialprzygod.USA
(powt.) 8.40 Rozbitkowie (19)serial przygod . kanad.-niem.
(powt.) 9.30 Cud milości (177)
- telenowela (powt.) 10.25 Po
prostu milość {111) -serial
obycz. braz. 11.30 Adam i Ewa
(185)- serial obycz. pol. (powt.)
12.00 Czułość i kłamstwa (133)
-serial obycz. pol. (powt.) 12.30
Idź na calość - show z nagrodami 13.25 Disco Poło Uve 14.20
Świat według Kiepskich (90)
- serial kom. pol. 14.50 Power
Rangers {112) - serial fantast.
USA
15.15 Pokemon - serial anim.
15.45 lnfarmacje
16.05 Legendy kung-fu (66)
- serial seńs. USA
17.00 Czułość i kłamstwa (134)
- serial obycz. pol.
17.30 Cud miłości (178) - telenowela
Benitawi nie udaje się zabić
Jose Antonia, który odlatuje
wraz z Sandrą do Stanów
Zjednoczonych. Teresa i Gerardo odwiedzają Milagros.
Zastają u niej Lucrecię, która wmawia im, że się zmieniła i prosi o wybaczenie.
Macarena postanawia walczyć z Rossy o Sebastiana.
18.30 Graffiti
18.45 Informacje
1!T.OO Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Dziki księżyc (148) - telenowela
20.05 Adam i Ewa (186) - ~e
rial obycz. pol.
Przebywająca w areszcie Milagros wyznaje, że to Ewa jest
prawdziwą wnuczką Zlotobramskich. Nik t je4nak jej
nie wierzy. Renata zwraca się
do Ewy z prośbą o pomoc w
sprawie Kamili. Matka obawia się, że dziewczyna zamierza zemścić się na Adamie.
20.35 Miodowe lata (21) - serial kom. pol.
1.1
ly McBeal (13)- serial
om. USA
21.30 Losowanie Lotto
22.10 13 Posterunek (2) - serial kom. pol.
22.40 Telewizyjne Biuro Śledcze
23.10 Era biznesu
23.15 Informacje
23.30 Sport
23.35 Prognoza pogody
23.45 Puls biznesu
0.00 Zbrodnia doskonała -dramat krym. USA, 1997 , reż.
Robert Michael Lewis ,
wyk: Mitzi Kapture, Nick
Searcy (92 min)
joanne jensen, wojskowy prokurator, prowadzi śledztwo
w sprawie zaginięcia żony oficera Roberta Russella. Mimo
braku dowodów pani prokurator - przekonana o tym, że
kobieta została zamordowana pnez męża -zaczyna interpretować fakty tak, by pasowały do jej hipotezy.
1.40 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

5 .45 Kropka nad i - program
publicystyczny 6.00 Miłość
i pneznaczenie (37) - telenowela 6.45 Telesklep 7.00 Cena
milości (53) - telenowela 7.50 Inspektor Gadget - serial anim.
8.15 Animaniacy - serial anim.
8.40 Przygody Mikołaja - serial
anim. 9.05 Denis rozrabiaka
-serial anim. 9.30 Telesklep 10.30
Rozmowy w toku 11.25 Dom
pełen pomysłów 1155 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy 13.05 Animaniacy
- serial anim . (powt.) 13.30
Przygody Mikołaja - serial anim.
(powt.) 13.55 Denis rozrabiaka
- serial anim. (powt.) 14.20
Beverly'Hills 90210 (88)- seri.al
obycz. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.00 TVN Fakty
16.15 Pog•da
16.20 Virginia (127) - telenowela
17.10 Wiosenna namiętność
(4) - telenowela
Francisco idzie na cmentan,
gdzie za jednym z grobów ukrywa pistolet, którym zabita
męża . Margarita jest zaniepokojona nieobecnością justa.
Gertrudis obwinia Franciscę
o §mierć Rigoberta i grozi jej,
że zadenuncjuje ją policji.
TYmczasem ranny jus/o przyjeżdża do domu. Alvaro odwozi go do szpitala, gdzie pacjent natychmiast zostaje poddany operacji.
18.00 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 PRAWDZIWE HISTORlE: Na tropie ojca - ftlm
o bycz. USA, 1991 , reż.
John Nicolella, wyk: Donna Mili s, Jack Scalia, Chris
Mulkey (105 min)
21.45 Granice - serial dok.
22.15 Nowojorski klan (3)
- serial obycz. USA
Amanda przeprowadza się
do Fiony, która przekonuje ją,
że powinna zdecydować się
na aborcję. Kevin z kolei stara się 11amówić siostrę, by
uradziła dziecko. Ostatecznie
Amanda decyduje się pójść
za radą brata. Postanawia
także poinformować Eillen
o tym, że jest w ciąży. TYmczasem Bobby dowia .. uje się
od agentów FBI, że Bingham
jest informatorem.
23.10 TVN.Fakty
23.20 Rajd Paryż - Dakar
23.30 Melrose Place (7) - serial obycz. USA (powt.)
0.25 Zbrodnia i kara - film
obycz. USA , 1998, reż . Joseph Sargent, wyk: Patrick
Dempsey (100 min)
Młody, ubogi student Rodia
Raskolnikow uważa się za ko~wyjqtk.owepp. Wswychrozważar1iach dochodzi diJ wniosku, że bętk/c czlcwiekiem nadzwycza,nym, może popełnić
każdą zbrodnię i nie będzie
musiał za nią ponieść kary.
2.05 ic straconego - programy powtórkowe

6.00 Strefa P - program mu6.40 Teledyski 7.40 Odjazdozyczny 6.30 Supergol - magawe kreskówki 9.35 Grom
zyn pilkarski 7.00 Muzyczne liw raju (7) - serial sens. USA
sty - magazyn muzyczny 7.50
(powt.) 10 .20 Nie z tego
Hoboczaki - serial anim. 8.20
świata (90)- serial kom . USA
Alvaro (44) -serial o bycz. b raz.
(powt.) 10.45 Czy boisz się
9.20 Życiowa szansa - teletur
ciemno ś ci ? (89) - serial dla
niej 10.20 Program sportowy
młodzieży kanad . (powt.)
11.20 M.A.S.H. (52) - serial
11.15 Maria Emilia (68) - tekom. USA (powt.) 11.50 Pnylenowela {powt.) 12.00 lzagody rodziny Addamsów 2 ( 14)
bella (69) - telenowela
-serial kom. USA (powt.) 12.20
Jzabella tle się czuje i dlaStar Trek: Voyager 3 ( 16) - setego obawia się o życie sworial s .f. USA 13.15 TV4 Kropka
jego dziecka . Prosi więc Gapl - magazyn internetowy
briela, by pojechał do Limy
13.45 Strefa P - magazyn mui powiedział Fernandowi, że
zyczny 14.20 Hoboczaki - sebędzie mial syna.
rial anim . 14.45 Muzyczne li12.50 Teleshopping 14.20
sty - magazyn muzyczny
Maria Emilia {69) - telenowe15.35 Hotel (3) - serial kom.
la
USA
15.10 Nie z tego świata (91)
16.00 Alvaro (45) - serial
-serial kom . USA
obycz. braz.
Evie pomaga Donnie w biu17.00 Między nami sąsiadami
rze, pełniąc obowiązki asy.
(3) -serial kom. USA
slentki. Dziewczyna podaW jednym z domów miało
jąc się za matkę, podpimje
miejsce włamanie. W-5zyscy
bez jej wiedzy zgodę na zormieszkańcy wpadają w pa ganizowanie w miasteczku
nihę. Zwołują zebranie są
koncertu rockowego.
siedzkie i zastan awiają się,
15.35 Czy boisz się ciemnojak zaradzić kolejnym raci? (90) - serial dla mloburtkom. Gordon - szef ochrodzieży kanad .
ny -sprawdza taśmy wideo.
16.05 Odjazdowe kreskówki
Okazuje się, że to on sam
18.00 Grom w raju {8) - sewpu~cil złodziei, którzy przyri al sens. USA
jechali dużym meblowozem.
Spence'a, Bru i jess icę od17.30 HOT CHAT 2001- prowiedza angielski lord, lllóry
gram publicystyczny
pada1e się za ojca dziew17.45 Dziennik
czynki i zaprasza ją do Lon18.00 Życiowa szansa - teleturdynu . Spence i Bru godzą
niej
się na jej podróż do Anglii.
19.00 Stan wyjątkowy (11)
Wluótce dowiadują się, że
- serial sens. USA
jessica zos t ała porwana.
20.00
Szczęki 2 - thriller USA
18.45 Władca zwierząt (8)
22 .20 Dziennik i Informacje
- serial fanlast. USA
sportowe
19.35 Ti'zecia planeta od Słoń
22.35 VIP - magazyn
ca 5 (8) -serial kom. USA
22.45 Ten drugi (l) - serial
Dicl! nabywa bezcenne płót
sens. kanad.
no na aukcji dzieł sztuki.
Serial opowiada historię G usa
W ten sposób chce promo- McClaina, profesora collewać swoją osobę. Tymczage'u, dla którego praca, bły
sem Don próbuje delikatnie
skotliwa kariera , a przede
dać Sally do zrozumienia,
wszystkim piękna żona są
że jej chrapanie bardzo mu
treścią życia . Życie szczodrze
przeszkadza.
obdarzyło go wszystllim .
20.00 Columbo (8) - serial
o czym marzył. jednak 1ego
krym . USA
stelankowe życie nieoczeluAtrakcyjna Nadia Donner
wanie kończy się. a skutek
romansuje z doktorem Martragicznego wydarzenia Gus
cusem Collierem , znanym
robi rzeczy, których nie jest
psychoanalitykiem, którego
w stanie wytłumaczyć.
jest pacjentką . Kiedy jej mąż
23.45 Detektyw Blaise - film
dowiaduje się a tym, postakrym . USA , 1996 , reż .
nawia za wszelką cenę zrujC. Thomas Howell, wyk:
nować karierę Colliera .
C. Thomas Howell , Sophie
1.2 Koszmar w Bittercreek
Warci, Jeff Kober, Titus Wel- thriller austral.-amer.
liver {91 min)
USA ,1987 , reż . Tim Bu rW bturzeBlaise'a - prywatnestall, wyk : Tom Skerritt ,
go detektywa z Los Angeles Lind say Wagner, eonpo1awia się piękna Emma
stance McCashin , Joanna
Roussel, która prosi o pomoc
Cassidy (90 min)
w odnalezieniu brata. Zogi23.00 Władca zwierząt {8)
mony mężczyzna jest instruk- serial fanlast. USA
torem spadochronowym. Bła
(powL)
ise dołącza więc do grupy
23.45 Trzecia planeta od Słoń
skoczków licząc, że wpadnie
ca 5 (8)- serial kom . USA
na trop zabójcy. Wkrótcespra(powt.)
wą interesuje się rowuież FBI
0.05 Columbo (8) - serial
1.35 X Laski - program erotyczny
krym . USA (powt.)
2.05 Muzyczne listy - maga1.20 Ko zmar w Bittercreek
zyn muzyczny
- thriller austral.-amer.
3.05 Muzyczny VIP - maga(powt)
zyn muzyczny
2.50 Teleshopping
3.40 Zakończenie programu

-. •
1

tU"

Na tropie ojca

' Tam,gdzie

nie

- dramat prod. bryt., 1991,
godz. 2255
Lilia Herriton, wdowa z angielskich wyższych sfer, przybywa do Włoch w towarzystwie młodej znajomej, Caroline Abbotl . Wkrótce Lilia poznaje młodego i przystojnego
, Gino Carella, z którym zamie1 rza w~iąć 'J_u_b_. _ _ _ ____,

l
J'

chadzają anioły

j - film obyC?..

Ally McBeal
- serial kom. prod. USA,
godz. 21.10
a porannym zebraniu Fish
oświadcza, że zatrudnił nowego pracownika - bardzo przystojnego Jacksona Dupera. 1
Zgodnie z decyzją przetoż nych Ally i Jackson mają
wspólnie prowadzić sprawę
mężczyzny, który chce unieważnić swoje mal~ństwo .

l

USA, 1991 ,
godz. 20.00
Pat Bennell samotrue wychowuje trzy nastoletnie córki. Jej
mąż, David, porzucił ją pewnego dnia i ' lad po nim zaginął.
Pat nigdy nie przestała go kochać, nigdy też nic przestała go
szukać. Po kilkunastu latach,
kiedy udalo jej się ustalić , że
David żyje i ma nową rodzinę,
zrozumiala, że jej uczucia do
niego były tylko złudzeniem.

'
!

,
,
'

- thriller austrał.-amcr, 1987,
godz. 21.20
Cztery kobiety spędzaj ą wakacje w górach Sierra 'evada.
Podczas jednej z wędrówek zauważają kryjówkę neonazit stów.. Turystki zdają sobi~ spra1 wę, ze oprawcy me maJą za1 miaru darować im życia, dlatego natychmiast podejmują
_próbę_.!;lciec~_
k_
i . _ __

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

Szczęki 2
- thriller USA, 1978.
godz. 20.00
Po czterech latach od tragicznych wydarzeń u wybrzeży
Long l land, ponownie zachodzi podejrzenie o pojawieniu
się rekina-zabójcy. Co prawda nikt nie widział bestii i nikt
nie chce wierlYĆ w jej istnienie, ale szef policji ma powody sądzić, że rekin jest w po-

bliżu .
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RÓŻNE

LOKALE

AUTO-MOTO

EDUKACJA

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

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.

041/343-92-50- DOMENA - Nieruchomości.

www.domena.kielce.pl

-podwoziowe, (zachodnioeuropejskie). wymiana amortyzatorów - gratis.
nd5

firm .

Kielce,

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.

Piotrkowska 39a/4, 041/343-31-50.

GAZETA

0411344-54-08

OGŁASZA NABÓR

041/369-91-98, 502-58-05-43.
nt32

kd5284

ZNIZKI
Słowoludu
NA DROBNE
TWOJA

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę- -

dla

dg19091

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

Gagarina 5,

ATRAKCYJNE kredyty gotówkowe,
hipoteczne,

nt22

FIA 1

KIELCE

nt30

DO SZKÓŁ :
ZAOCZNYCH l WIECZOROWYCH ma

e Policealnego Studium Zawodowego
e Liceum Ogólnokształcącego ;
e TECHNIKUM:

FIA s

CODZIENNA

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

JEŚLI...

ści zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA

... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w "Słowie Ludu" ·~
nie odniosło skutku ...
.. .przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
""
w ciągu 5 dni od ukazania

amortyzatorów. nurniki. Blacharka . Oświe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt33

nia

-Budowlane
-Handlowe
- Żywienia Zbiorowego.

FRANCUSKI

się ogłoszenia

0411362-00-29

- Ekonomiczne,

holowe.

041/361-68-54, 0604- 116-602.
AUTONAGAZ
b•

Kielce, Pakosz 53.
RATY.
GIMNAZJALISTĘ

do egzaminu przy

nt29
tują specjal iści Centrum. 041 /362-92-47

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

n 10

041/344-68-08- .. MEDIUM" - Nieruchomości.

BEST S .A . Pożyczk i gotówkowe .
344-66-80, Kielce, Duża 20.

nd17

AUTOALARMY 250,-; 041/361-90-60 .

KURTYNY, NAGRZEWNICE - POWIETRZNE. Budowy. Warsztaty. Szklar-

na32

nie. 041/366-46-52.

KURS - egzamin gimnazjalny 20C
Kielce, 361-50-17, 0605-687-666 ..

nt27

gb 54
041/344-98-98, PARTNER- Nieruchomości.

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

ELEGANCKIE przyjęcia weselne- tanio!
041/345-04-21 .

gb84

dg19077

nt34
DO wynajęcia 51 m kw., Sienkiewicza,
AUTOSZYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo11 piętro. 0692-178-715.

ORGANIZACJA kuligów. 041/317-12-49,

-

mon taż) .

Okna ,

Okrzei

65 ,

gb100

b56

115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,

nt7

OKNA: PCV, drewniane, dachowe. Drzwi,

DO wynajęcia dom w centrum na działal

9

ność gospodarczą.

b58

CZĘŚCI do samochodów

(42

UNIWERSYTET Jagielloński (med)
na, prawo, stosunki międzynarodowe.

my o kontakt pod numerem 048/ 360-80-98.

centrum. 041/362-24-95.

ww5

0% REKLAMACJI

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

szt) ,

ki Piaseczna. Zainteresowane firmy prosi-

DO wynajęcia lokal na gabinet - biuro,

Sklep - hurtownia.

do wykonania roboty: -murarskie,

domków jednorodzinnych

BUDOWNICTWO

BMW.

ZLECĘ

MATEMATYKA- 041/345-38-15.

-ciesielskie , -blacharskie na budowie

gb103

japońskich, koreańskich,

041/343-12-52.

Nowa 5. 041 /361-71 -90 .

POŻYCZKI. 041/34-30-142 .

0604-40-55-62.

MARKSOFT - kursy komputera•

NY MONTAż. RATY... Drokplast", Kielce,

nd2

346-52-05.

KURSY komputerowe. 041/344-32-02

041 /343-14-77 , 307-35-06.

parapety. ża l uzje , rolety. PROFESJONAL-

361-20-33.

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

MARMUR - parapety, schody (produkcja

gotowawcze. Collegium Maximum (pra

gb104

drzwi:

ng1

chologia, itd.) specjalistyczne kursy p

NAUKA·

nicy UJ). 012/421-36-70, (10.00- 17. ·

antywłamaniowe

M-4, umeblowane, komfort, garaż, bezINTER CARS S.A. Dystrybucja czę

eGERDA e
041/34-58-588

czynszowe, wynajmę. 0-602-572-031 .
.Firmus"

ści do samochodów zachodnich. Kielce, Sło

gb115
Kielce, Paska 6.

wackiego 6, 041/361-61-06, 344-23-73.
nd8

Podklasztoma 117
TECHNIKUM:

362-91-00.

POKOJE do wynajęcia . 609-438-998 ,

SPRZEDAŻ

CKD .PROMOTOR"

nt9

505-811· 795.

0411343-16-81 SIATKI plastikowe,

- Samochodowe,

lowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

- Fryzjerskie,

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

-Żywienia zbiorowego, ,

gb94
o411366-19-17 Autobramy.

l v..rars7""'"1c• 170, 041/332-22-1 2.

- Telekomunikacji,
nn3

TANIO . Do wynajęcia lokale na biura,

- Budowlane,

AUDI 80 (1988) 1.6D tanio. 0609-021

LICEA: ·
gabinety w CENTRUM, Kielce, Paderew-

-Handlowe,
BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, napę

skiego 14, tel. 34-539-21.

dg19068

NIERUCHOMOŚCI

dy. BLACHY dachówkowe, trapezowe - pro-

- Ekonomiczne,
CARO (92), b.g. - 041/30-72-327

· Ogólnokształcące
POLICEALNE

ducent. 041/331-49-62.
nt45

- Turystyka,
- Administracja,

CIĄGNIKI , kombajny również NEW P

-Finanse,
AGENCJA INTERLOCUM . K ielce ,

BRAMY, automatyka, szlabany. Raba-

0411344-53-62.

nt26

nt13

Lasów Państwowych w Radomiu,
ul. 25 Czerwca 68
·
ogłasza przetarg nieograniczony

12

-Telekomunikacja.

10607

nt2
Zarząd

Gminy Kazanów,
powiat zwolcński, woj. mazowieckie

Zespół Składnic

na sprzeda± następujących pojazdów i maszyn:
1. Ciągnik URSUS C-360 3P, rokprod. 1983- cena wywoł. 7.800,00 zł.
2. Przyczepa AUTOSAN D-732, rok prod. 1986, cena wywoł. 1.000,00 zł .
3. PrzyczepaAUTOSAND-5501,rokprod.l989,cenawywoł.l.400,00zl.
Ww. środki transportowe można oglądać w dni robocze w godz. 7-15
na Składnicy Drewna w Zagnańsku, ul. Spacerowa 5.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.1.2002 r., o godz. 10 w biurze ZSLP
Radom, ul. 25 Czerwca 68.
Wadium w wys. lO proc. ceny wywoławczej będzie przyjmowane
w tym samym miejscu i dniu przetargu o godz. 9.
Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej
cenie wywoławczej .
Zastrzega się, prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów
przetargu.
8/wg

- Rachunkowość,
- Farmaceutyka,

ty. 041/366-46-52, 300-33-28.

iiiiiiii

FIAT brava van (2001) 1,2 SX. dwu~ . .

ogłasza nieograniczony przetarg na:

gwarancja, teł. 361-5g-39.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji w zakresie budowy woc'ociągów
dla miejscowości: Kazanów, Miechów Wieś i Miechów Kolonia.
Szczegółowe warunki przetargu określa specyfikacja istomych warunków
zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząj Gminy
Kazanów, pi. Partyzantów nr 28, 26-713 Kazanów, w pokoju nr 2 lub za zaliczeniem

pocztowym.

Cena formularza wynosi 20,00 zł . Słownie : dwadzieścia złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2002 r. (tj. w1orek), o codz. 11 ,
w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Kazanów,_pl. Partyzantów m 28, sa.l a
konferencyjna, U piętro .
Treść ogłoszenia jest opublikowana w B i uletynie Zamówień Publicznych
numer 3 z dnia 8.1 .2002 r., pod pozycją 671 .
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości: 1.500,00 zł. Słownie złotych : jeden tysiąc pięćset zł do kasy
tut. Urzędu lub na konto BS Iłża nr 19301217-91290001-400448-3670-13,
w terminie do 191utego 2002 r., do godziny 10.30.
Termin realizacii zamówienia (wymagany) do 28 czerwca 2002 r .

'

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie ogłoszenia : Krzysztof.Kazimierski,
pokój m 2, te l. (048) 676-60-61 , fax (048) 676-60-55 .
•
J8/lan

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

o

FIAT punto (2001) 1,2 SX, dwuletnia.
rancja, teł . 361-59-39.

zaprasza

Ferie zimowe na Sł.ow·a~ll
Keżmarok 29.01 .2002 - 5.02
7
noclegów, wyżywienie,

Instruktor narciarski,
dojazd z Kielc
3 wyciągi przy hotelu l

SŁOWO LUDU 10 STYCZNIA 2002 ~

m

TURYSTYKA

ClYSZCZENIE dywanów, 041/331-45-56.

punto (2001) 1,2 SX, klimatyzajca,

15

Słowoludu

048/37-80-307, 06011280-977 Frankfurt,
Mannheim, lipsko . •Wojtek"

ClYSZCZENIE dywanów- 041/331-75-64.

R-0-L·E-T-Y

dg18723

fili seicento young (2001) 899, dwulet018

.....

bh4

ia gwarancja, tel. 361-59-39.

TWOJA OAZl1'A C:ODZIEH.A

ANTYWŁAMANIOWE

rancja, tel. 361-59-39.

ZAPRASZA

TEKSTYLNE
ng16

ABEX- Biuro Podróży, Sienkiewicza 10,

CZYSZCZEN l E

dywanów .
VERTIKALE

344-23-26.

041/366-78-86.

!QO;

ALUTECHNIKA

nc62

b73
Paderewskiego 3

rancja, tel. 361-59-39.
17

Biuro Reklamy

PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19.

KU LIGI - . AM AZ ONKA", Borków ,

041/343-07-03.

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

317-19-92.

nt20

gb68

MEDYCYNA

nc56
GLAZURA , hydraulika , remonty.

USŁUGI

REMONTY, glazura. 041/362-17-84.

0411346-44-49.

-137-235- ODTRUWANIE poalko-

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

gb49

. ESPERAL.
dg19107

041/303-16-47- TELEWilYJNE.

ODDZIAŁ

TRANSPORT 1,4L Klelee 0602-514-223.
gb19

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;

b78

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

0-502-542-071.
041 /331-29-83. - HADES -dodatkowe

5-083.
kd5275

dg19098

VERTICALE - naprawa, czyszczenie.

drzwi, również stalowe, awaryjne otwieranie.
dg19101

041/366-78-86.

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

MALOWANIE - 041/362-53-70.
b74
b67

KOLOGIA - doświadczen i specjali7/887-732.
tapetowanie- szpachlowanie.

MALOWANIE - Gład:t - Natrysk - Re-

ws1
b62

OGŁOSZEŃ

.

041/361-16-80 MALOWANIE- fachowo-

VERTICALE - żaluzje - rolety - produ-

,

,

dg19102

b83

OSTRO\VIEC:~~l);

ul. 11 Listopada 3 F
tel. (041) 263-16-26
0601 520-789

cent. 041/368-68-77.

monty. 041/34-28-089.

041/3SHl4-24, 361-46-59TELEWIZORY.
mag~etowidy

-

Sowiński.

....

18999

MALOWANIE - tapetowanie - panele.
0411362-18-64.
b113

RA. 048/366-91-02,0604/529-343.

żALUZJE pionowe , rolokasety, roielki

tekstylne - produkcja, monta:t. HURTOW-

Sklep "Mała Moda''

NIA MATERIAŁÓW VERTiKALNYCH ,

pl. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

ADAPTACJA poddaszy, remonty.
Kielce, 344-90-84 .

wg4
041/369-12-49

;,

NAPRAWA pralek. 0411332-37-46.

PRACA

nd24

nd15

dg19083

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

KSEROKOPIARKI
ALARMY, domofony. 0411362-31-82.
łupnicze

od zaraz. 024/355-72-62 .

gb59

owe,

kd5306

NAPRAWA pralek, lodówek, .DOMUS".
PROMONT- SERWIS, 041/366- 10-91 .
gb106

KAZI.MIERZA \\'lELKA!
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu-

1 (pra

A zatrudni księgową do prowadzewane, 041/25-44-559.

ODŚNIEŻANIE

ej księgowości 041/344-26-03.

dg19054

nd22

..

.

362-23-70.

ładowarką .

ROLETY ANTYWLAM.

ul. Przemysłowa 8
(041) 352-20-47

teł.

0603-890-740.
b72

BAŚNIOWA KRAINA- opieka nad dziećmi

AZYNIER bran:ta elektryczna .

- Ślichowice. 0411368-84-25, 0604-57-96-67.

CV + st motywacyjny składać: .Eitasr,
ul.

BIURO Ochrony .EMI", 368-47-47 ,
501-439-168.

mę:tczyzn.

wykształcen i e . 022 570-26-36,

' 0607-031-872.

BIURO

Rachunkowe

soli dn ie .

041/343-14-29.

zatrudni kierownika robót budow-

BIURO Rachunkowe- 04 i /34-33-832.
dg19105

yjna 12.01 .2002r. godz. 8-15,
99 Kielce, Okrzel 35.

BIURO Rachunkowe
kb30

wość) -

(pełna

041 /331-52-44 .
gb105

AWAOBRAZÓW
CYKLINOWANIE.
lEJ, Chęcińska 14.

układan i e

- 041/306-48-78.
nt11

ogłasza

rachunko-

gb69

przetarg nieograniczony

lokalu użytkowego o pow. 994,00 m kw. przy ul. Orzeszkowej 52
l \111-..ln nr 3 3) na os. Słoneczne Wzgórze.
odbędzie się w dniu 18.1.2002 r., o godz. 1O, w siedzibie Spółdzielni.
z wpłaconym wadium {1 .000,00 zł) należy składać w sekretariacie
.......... v.ur., godz. 14.
._llłnlltjena temat warunków przetargu, najmu pod nr teł. 331-16-26.
obie
unieważnienia

TOWARZYSKIE

PROFESJONALNIE ,

na33

dg18980

NA.m

PANELE -

PAWEŁ ,

Zarząd

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

0604-395-895.

gb88

minimum

27.

02 f'.

gb66

0411362-70-40.

ARZYSTWO Emerytalne przyjmie

y kobiety i

nd16

PANELE- 041/362-53-70.

b81

owa 21, Kielce.
gb102

~ do

ROLMAX, Górna 19. 041 /344-90-84 .

PIŃCZÓ\Vifł~
Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
te!. (041) 357-44-10

lj 2

Gminy w Moskorzewie

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi
Kolonia Chlewska, nr geodezyjny 251 (dawna betoniarnia)
o pow. 0,27 ha. Nieruchomość ma założoną księgę
wieczystąnr43813. W składnieruchomości wchodzi:
- bala produkcyjna i budynki towarzyszące ogrodzona
siatką metalową na słupach betonowych. Cena
wywoławcza 30.000,00 zł . Zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Maskorzew jest
to teren adaptowanej wytwórni pustaków (symbol na mapie
C2PB).
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2002 r.,
godz. l O, w budynku Urzędu Gminy. Wadium w wysokości
l Oproc. wartości, tj. sumę 3.000,00 złotych, należy wpłacić
w dniu przetargu do 9.30 w kasie Banku Spółdzielczego
0 /Chlewice, który mieści się w budynku Urzędu Gminy.
Wadium ulega przepadkowi w razie wygrania przetargu,
a nieprzystąpienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg,
zaUcza się na poczet ceny nabycia, którą należy wpłacić
najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Koszty umowy ponosi kupujący. Kontakt telefoniczny
(034) 354-20-08lub (034) 354-20-03.
Jslkm

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

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

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
te l. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.:~ ~

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

tel./fux (041) 251-1&07

·

·WŁOSZCZO\VA~~

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

Zarząd

Gminy i Miasta w Zwoleniu,
pl. J. Kochanowskiego l,
26-700 Zwoleń, teł. (048) 676-21-81, fax (048) 676-24-18
ogłasza

~Słowo ludu

przetarg nieograniczony

na konserwację 1519 jmnktów oświetlenia ulic;mego
na terenie gminy i miasta Zwoleń. Tennin realizacji zamówienia
-2 lata.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Zwoleniu, pok. nr 22.
Kryteria oceny ofert: cena - l 00 proc.
Składanie ofert do dnia 1.02.2002 r., do godz. 9, w sekretariacie
Urzędu (pok. nr 5). Otwarcie ofert odbędzie się 1.02.2002 r.,
o godz. lO w siedzibie Zamawiającego, pok. nr l.
Dodatkowe infonnacje można uzyskać w Urzędzie Gminy
i Miasta w Zwoleniu, pok. nr 22, tel. (048) 676-21-81 ,
Andrzej Skorek, Marek Oczkowski.
45/km

TWOJA

" .. ,

r

CQOZłENaA

Y
KIELCE

ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58, 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel.lf<i?< ~041) 343-02-79

RADOM

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

informuje, że zostały ogłoszone przetargi:
do sprzedaży:
• 16.1.2002 r., o godz. 12- dwie działki rolne, położone we wsi Radoszyce, gm. Radoszyce, pochodzące z RSP (wielkość
działek 0,56 ha i 0,99 ha, w cenie 1.060,00 zł i 1.980,00 zł).
• 17.1.2002 r., o godz. 13 -cztery działki rolne, położone we wsi Lasków, Chorzewa, Gozna, gm. Jędrzejów, pochodzące z PFZ
(wielkość działek od 0,24 ba do l ,20 ha, w cenie 2.100,00 zł do 6.200,00 zł).
• 18.1.2002 r., o godz. li - trzynaście działek rolnych, położonych we wsi Korzenno, gm. Raków, pochodzących z PFZ
(wielkość dzialekod 0,09 ha do l ,76 ha, w cenie od 180,00złdo 2.710,00zł).
• 22.1.2002 r., o godz. 10 - dwadzieścia działek rolnych, położonych we wsi Podmielowiec, Siekiemo, Psary Kąty,
Wzdół Rządowy, Wiącka, gm. Bodzentyn, pochodzących z PFZ (wielkość działek od 0,07 ba do 2,3276 ha, w cenie
od280,00złdo 7.160,00 zł).
• 22.1.2002 r., o godz. li -trzy działki, położone w obrębie Olganów, Budzyń , gm. Busko Zdrój, pochodzące z PFZ (wielkość
działek od 0,94 ba do 4,65 ba, w cenie d l. 730,00 zł do 7.200,00 zł).
• 22.1.2002 r., o godz. 12 - siedemnaście działek rolnych, położonych we wsi Chmielowice, gm. Raków, pochodzących z PFZ
(wielko' ć działek od O, 15 ha do 2,52 ha, w cenie od 340,00 zł do 5.150,00 zł).
• 23.1.2002 r., o'godz. l O- jedna nieruchomość rolna, położona we wsi Serbice n, gm. Łopuszno, pochodząca z RSP (wielkość
działki 3,0790 ha, cena wywoł. 7.810,00 złr
• 23.1.2002 r., o godz. II ; dziesięć działek rolnych, położonych we wsi Starocbęciny, Lipowica, Bolrnin, gm. Chęciny,
pochodzących z PFZ (wielkość działek od 0,28 ba do 7,41 ha, w cenie od 700,00 zł do 28.1 OO,OOzł).
• 23.1.2002 r., o godz. 12- dwadzieścia cztery działki, położone w obrębie Chęciny, gm. Chęciny, pochodzące z PFZ (wie lkość
działekod0,0731 ha do 1,0497 ha, w cenie od300,00złdo 5.100,00zł) .
• 24.1.2002 r., o godz. lO- osiem działek rolnych, położonych we wsi Modliszewice, gm. Końskie, pochodzących z byłego
PGR
Modliszewice:
działka nr5875/3
o pow. 10,0847ha
cena wywoławcza 34.780,00 zł
działka nr 5875/5
o po w. 8,1165 ha
cena wywoławcza 37.280,00 zł
działkanr5875/6
opow.l0,9885ha _
cenawywoławcza42.820,00zł
działka nr 587517
o pow. 6,2255 ba
cena wywoławcza 27.310,00 zł
działka nr 5875/8
o po w. 6,0521 ha
cena wywoławcza 26.570,00 zł
działka nr5875/9
o pow. 6,9512 ha
cena wywoławcza25 . 71 O,OOzł
działka nr 587511 O
o pow. 5.9374 ha
cena wywoławcza 22.320,00 zł
działka nr 5875/ 11
o pow. 4,9427 ha
cena wywoławcza 20.680,00 zł
• 24.1.2002 r., o godz. II -pięć działek rolnych, położonych w obrębie Końskie, gm.Końskie (dawne Browary), pochodzących
zPGRModliszewice:
działkanr3130/6
opow. 1,6022ha
cenawywoławcza 17 . 920,00zł
działkanr3130/7
o pow. 5,9325 ha
cena wywoławcza II6 . 690,00zł
(zabudowana budynkiem kio ku, szklamią4kotłowniąi ogrodzeniem)
działka nr3138/3
o pow. 0,2079 ha
cena wywoławcza 3.210,00zł
działkanr3132/ 13
o pow. l ,1580 ha
cena wywoławcza 12.690,00zł
działkanr3132/14
o pow. 8,5092 ha
cena wywoławcza 113.680,00 zł
(zabudowana magazynem owocowym i wiatą stalową)
• 24.1.2002 r., o godz. 12 - osiem działek rolnych, położonych we wsi Sudół , Nowa Dębowa Wola, Sarnówek Mały,
gm. Bodzechów, pochodzących z PGR (wielkość działek od 0,08 ha do l ,03 ha, w cenie od 310,00 zł do 2.280,00 zł).
• 25.1.2002 r., o godz. 10 -jedenaście działek rolnych, położonych we wsi Korytnica, Lipa, Sobków, Sokołów Dolny, Brzegi,
Szczepanów, Osowa,gm. Sobków,pochodzącychzPFZ (wielkośćdziałekodO, 17hado 1,58 ha, wcenieod61 0,00złdo4.630,00zł).
• 25.1.2002 r., o godz. 12- trzy działki rolne, położone we wsi Celiny, G(llbowiec, gm. Chmielnik, pochodzące z PGR (wielkość
działek od 1,74 hado3,38 ha, wcenieod 2 . 640,00złdo 3.620,00zl).
• 25.1.2002 r., o godz. J l -czternaście działek rolnych, położonych we wsi Bizorenda, Korytnica, Kotlice Nowe, Mokrsko
Dolne, Niziny, gro. Sobków,pochodzącychzP FZ ( wielkośćdziałek od O, 1344 ha do 2,60 ha, w cenie od 300,00złdo 3.500,00zł).
• 28.1.2002 r., o godz. l O - dziewiętnaście działek rolnych, położonych we wsi Owczary, Kostki Duże, Młyny, GaJów,
Łagiewnilc4 gm. Busko Zdrój, pochodzących zPFZ (wielkość działek od O,Q3 ha do 8,20 ha, w cenie od 200,00 zł do 80.000,00 zł).
• 28.1.2002 r., o godz. 11 - czternaście działek, położonych we wsi Zrecze Małe, Suchowola, Lubania, gm. Chmielnik.,
pochodzących z RSP (wielkość działek od O, 13 ha do 14,35 ha, w cenie od 250,00 zł do 30.400,00 zł).
• 28.1.2002 r., o godz. 12 -osiem działek rolnych, położonych we wsi Nieświń, gm. Końskie, pochodzących z SGR (wielkość
działek od 0,27 ha do2, 16 ha, w cenie486,00zł do 6.209,00 zł).
• 28.1.2002 r., o godz. 13 -dwie dzialk.i rolne, położone we wsi Jasiów, gm. Zagnańsk, pochodzące z PFZ (wielkość działek
0,53 ha i 0,40ha, w cenie 3 . 855,00zł i2.815,00zł).
Wadium na ww. nieruchomości płatne w biurze GAH Kielce najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub
przelewem na konto GAH BPH SA Kielce l 0601305-320000167995.
Przed przetargiem należy zapoznać się z jego warunkaini.
Szczegółowe ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane do Urzędów Gmin i sołtysów danych miejscowości.
UWAGA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Kielcach,
ul. Targowa 18,pok. 518, V piętro, teł. (041) 34-422-04,34-300-45 .
Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach w godz. 7.30- 15.30 w każdy dzień roboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargach.
37/lcm

postępowanie

układow

Przedsiębiorstwa

Produkcyjn
- Usługowego "Inste x
Spółki z o.o. w Kielcac
z wierzycielami, wyznac
Sędziego Komisarza w osobi
Mieczysława Czopka Sędzieg
Sądu Rejonowego w Kielcac
wyznaczył nadzorcę sądowe,
Mar~a Sacharz
tennin sprawdze ·
wierzytelności wierzycie
i
na dzień 15lutego, godz. 13. ,..graJ ·
owi

w osobie

wyznaczył

e-mail: reklama slowaludu .com.pl

AWRSP Off RZESZOW
GOSPODARSTWO ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH

(~

OAZł!TA

Postanowieniem z dni
27 grudnia 2001 r. w sprawi
UkJ 21/01 Sąd RejOD0\1
w Kielcach otwor z y'i-- •

ZAPRASZA
NA PREMIEROWY POKAZ

TOYOTY COROLLI
W DNIACH 12-13 STYCZNIA 2002 r.
CENTRUM TARGOWE KIELCE, UL.

ZAKŁADOWA

ogłoszony został przetarg na działki nr 80011 o powierzchni 18,46
i działkę nr 800/2 o pow. 38,13 ha, położone w obrębie Wólka Pr.llri Anr.L
gm.Raków.
Cena wywoławcza działki nr 800/ 1 o pow. 18,46 ha wynosi:
48.670,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedĘ!ffi(izl es:;
0011 00 złotych)
wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy00/ 1 00 złotych)
cena wywoławcza działki nr 800/2 o po w. 38,13 ha wynosi:
93-720,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące
dwadzieścia 00/100 złotych)
wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 001100 złotych).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie
w ww. wysokości na konto BGŻ SA 0/W Rzeszów nr 2030183
2706-1100/0 lub do kasy Off w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, na .:cvu~""' ---~ -- '
przed otwarciem przetargu.
Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ
pieniężnych na ww. konto Agencji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Agencji
Rolnej Skarbu Państwa Off Rzeszów, ul. 8 Marca 13, teł. (O prefi x
86-26-477 lub
biura Gospodarstwa
w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro, teł. (041) 34-42}'
34-300-45.

ogłoszeni ~
* dotyczy tylko osób

14

--

przetarg (licytacja ustna) na sprzedaż nieruchomości odbędzi e '''• ----~'"'
dnia 22 stycznia 2002 r., o godz. 12, w siedzibie Off Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie, ul. 8 Marca l

przez telefon bezpla n·e*
Jeśli

1

Gospodarstwo Administracyjno-Handlowe
w Kielcach informuje, że:

Daj swoje

24h/dobę

portera

TOYOTA M. ROMANOWSKI

041 36 36 22

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

zadzwonisz do piątku, do godz. 12, podyktujesz treść swojego ogłoszenia, to ukaże się ono w najbliższy wtorek w ·dodatku bezpłatnych ogłoszeń
SŁOWO LUDU 10 STYCZNIA 2002

atko

Najlepsi

trenińgu

Mustang nie ylko
na peryferiach

Krislina Swatko, reprezentantka Białorusi,
już dziś spodziewana
jest na treningu
:har;isZIZI~''rni:stekKolportera Kielce.

-

eśli zdążymy załatwić

lq"Uil'-.łlriP formalności,

Swatko za,., ...... ,._. w sobotnim meczu w Cho- powiedział dyrektor Kolportera, Marek Rolak.
Z rozgrywek ekstraklasy asta• wycofał sie AKS Chorzów.
t
K
ter Kielce stracił na tym 2
. Kolegium Ligi Związku Pił
ej w Polsce anulowało wyskane w meczach pierwszej
ekstraklasy z udziałem AKS
·w. Stracili na tym niemal
y, bowiem AKS wszystkie
przegrał, a zremisował tylko
em Chorzów. Kolporter Kieł' 1
cił więc 2 punkty i 38 goli
talelonychAKS-owi w Chorzowie.
Chorzowie ma powstać jekobiecy piłki ręcznej,
się z zawodniczek AKS
Ale dopiero od drugiej
sobotę Ruch zagra więc
Kolporterowi w starym
e. - Straciliśmy 2 punkty
w meczu z AKS, ale zdo.
w Chawiceprezes KSS
Ku sek.
v11 ''""''""'" tabela:
11 20 333·214
9 15 214-186
9 13 236·214
1o 11 279-261
9 10 223-213
9 9 207·225
10 9 276·279
9 7 212·229
10 6 226-290
da
10 6 218·230
nościawiec 9 4 217·256
h
9 4 184-227
(s ts)

pingpongiści

Najlepsi pingpongiści
regionu świętokrzyskiego
są aktualnie w Moskorzewie!

Jeszcze kilka Jat temu , gdy
województwo święto
krzyskie, w Moskorzewie nie było
ani jednego stołu pingpongowego.
-Miejscowość była usportowiona,
ale przyznam, że największy nacisk kładliśmy na piłkę ręczną
- mówi Andrzej Gardyjas, prezes
Mustanga Moskorzew. - Mój syn
Daniel grał w szczypiorniaka w
Częstochowie i chyba dlatego w
gminie mieliśmy zespół piłki ręcz
nej.
Niewiele brakowało, by
szczypiorniści amatorzy zostali
zgłoszeni do ligi centralnej. Kilka
dni przed rozpoczęciem sezonu
powstało

w regionie

rozegrali nawet kilka spotkań z
trzecioligowcami z Włoszczowy.
- Doszliśmy jednak do wniosku, że jest to zbyt drogi sport.
Niewiele myśląc założyliśmy sekcję tenisa stołowego- kontynuuje
Gardyjas.
W ten oto spgsób Moskorzew, ostatnia przed Sląskiem miejscowość regionu świętokrzyskie
go, wzbogacił się o drużynę pingpongową. Zajęcia rozpoczęły się
pełną parą. Do sali gimnastycznej,
przy miejscowej szkole zaczęło trafiać coraz więcej młodzieży. Koniec końcem Maskorzew stał się
stolicą świętokrzyskiego tenisa stołowego.
- Po kilku miesiącach gier
zdobyliśmy tytuł wicemistrza województwa świętokrzyskiego, wywalczyliśmy puchar Gór Swięto

krzyskich, kiJku naszych zawodni-

ków dostało się na listę krajową
-wspomina Gardyjas, który przekształcił Harcerski Klub Tenisa
Stołowego w KS Mustang Maskorzew Włoszczowa. - Duży w tym
udział ma Zbigniew Dragan, który służył nam wielką pomocą. Pomógł nam także Arkadiusz Kiejda, wspaniały człowiek, dzięki
któremu w ogóle zaistnieliśmy na
mapie województwa. Teraz, gdy
już nas znają w regionie jest ła
twiej. Pornaga nam w działalności
wójt Maskorzewa Mieczysław
Woźnica. Nieopisaną pomocą słu
żą władze Włoszczowy z burmistrzem i starostą na czele. Chciał
bym im serdecznie podziękować

za wsparcie, bez wielu ludzi dobrej
woli nasz Mustang miałby wiele
kłopotów. A tak? Rośniemy w siłę ,
zdobywamy coraz więcej tytułów.
(mac)

Dziś

w Połańcu odbędzie

się pływacki Mityng

Nadziei Olimpijskich
Ateny 2004.
Wystartują zawodnicy ze
wszystkich sekcji naszego regionu,
na czele z miejscowym Delfinem,
KSZO Ostrowiec, Arką Kielce .
Gwiazdą zawodów będzie mistrz i
reprezentant Polski, jeden z najlepszych pływaków świata Bartosz
Kizierowski. Olimpijczyk z Sydney jest w Połańcu już od wczoraj.
-Zaledwie w godzinę po przyjeź
dzie byłem już w basenie- powiedział nam Kizierowski.- W kraju
zostanę do niedzieli, po czym udajx się na cykl zawodów o Puchar
Swiata. Potrwa to około trzech tygodni , ale na szczęście wszystkie
zawody odbędą się w Europie.
Bartosz Kizierowski został
jednym z laureatów najstarszego i
najbardziej prestiżowego w regionie, 50 Plebiscytu "Słowa Ludu '
Najpopularniejsi z Najlepszych
Sportowcy Województwa Swięto
krzyskiego w roku 2001 . Dziś bę
dzie więc wspaniała okazja aby
wręczyć zawodnikowi statuetkę
wojewody świętokrzyskiego i nagrodę redakcji "SI.J'.
Zapraszamy na pływalnię
w Połańcu . Początek zawodów o
godzinie 17.
(sts)

Z RÓŻNYCH AREN
Porażka z Japonią
20 :26 (8 :12) przegrali
polscy piłkarze ręczni z Japonią w Thluzie.

"Puch" zaprasza

ŚTN "Puch" zaprasza do
II Zawodów o ~char Prezydenta Kielc i Gór Swiętokrzyskich
w narciarstwie, w sobotę o godz.
10 na stoku pod Skocznią.

owe derby
19 stycznia dojdzie
do zimowych derbów
Kielc. Zagrają w nich
KKP Korona i Cersanil.
).

Mityng
nadziei

Kolarze w Skarżysku
Dziś o godz. 17 w MCK
z kibicami kolarstwa spotkają
się dyrektor grupy kolarskiej
CCC Mat Andrzej Sypytkawski oraz zawodnicy Cezary
Zamana i Piotr Przydział .

Orlicz Suchedniów biedniejszy przed wiosną

Zima czwartoligowców
Dziś prezentujemy
kolejny plan przygotowań do rundy wiosennej
drużyn czwartoligowych.

Piłkarze Orlicza Suchedniów, pod wodzą trenera Wacława
Cybulskiego byli jedną z rewelacji
czwartej ligi świętokrzyskiej .
-Runda wiosenna będzie dla nas o
wiele trudniejsza- uważa wiceprezes Orlicza Leopold Adamczyk.
Wiadomo, z klubu wycofał się generalny sponsor. Ale nie wpadamy
w panikę, zalatwiamy sponsorów,
chcemy, by w rundzie wiosennej
znów pisało się wiele dobrego o
klubie z Suchedniowa.

Czy tak jednak będzie? Odejście z Orlicza Andrzeja Jezierskiego, strategicznego dotychczas
sponsora ~prawi że w klubie bę
dzie znacznie mniej pieniędzy.
Przypomnijmy, że jezierski odchodził z Suchedniowa w niezbyt
przyjemnej atmosferze. Teraz w
klubie będzie brakowało kasy.
- Będziemy robić wszystko, by znaleźć brakujące pieniądze - dodaje
Adamczyk.
Właśnie z braku pieniędzy
drużyna Orlicza nie wyjedzie na
żadne zgrupowanie. -Będziemy
ćwiczyć tylko we wiasnych obiektach. Jestem przekonany, że zaję
cia w hali i bieganie po okolicznych lasach sprawi, iż drużyna mieć

będzie doskonałą kondycjęża trener Cybulski.

uwa-

Wicelider rozgrywek ma ,
oczywiście, zaplanowaną całą serię
spotkań kontrolnych . l lutego Drlicz zagra w Końskich w Halowych

Mistrzostwach Województwa. Potem będą gry kontrolne z Łysicą
Bodzentyn, Bronią Radom, Szydlowianką , Wichrem Miedziana Góra
i Granatem Ruch Skarżysko.
Na zakończenie Adamczyk
dodaje: -15 stycznia wszystko się
wyjaśni. Tego dnia zakończy się
termin podpisywania umów. Niektórzy zawodnicy są może trochę
wystraszeni , ale myślę , że wszystko będzie dobrze - konstatuje wiceprezes.
(mac)

Startują whali
Na mityngu w Warszawie
Mana Król z STS Skarżysko
przebiegła l km w czasie
3.18,25 min, a Szymon Skorupski (STS) uzyskał czas 2.41,95
min. Konrad Rejzowicz z
Ostrowii Ostrowiec pchnął kulę
na odległość 11,04 m.(sts)

KONKURS RADIA TAXI

W3311111
~anrtb> ~fiwt" JJ

o

~ ~H

szukaj na
www.twojeauto.com.pl
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SPRIN'TEiłll

Śmierć na rajdzie
Daniel Vergnes, główny
mechanik ekipy Toyoty, poniósł śmierć w wypadku na
trasie 11 etapu Rajdu Dakar
2002, a trzy towarzyszące mu
osoby zostały ranne- poinformowali organizatorzy rajdu .

Trening na Krowki
Po dwudniowym wypoczynku kadra polskich skoczków narciarskich trenowała w
środę na Średniej Krokwi w
Zakopanem. ll"ener Tajner zadecydował, że Polacy z Adamem Małyszem na czele jednak wystartują w najbliższy
weekend w Wiłlingen.

50 do Korei·
23 maja odleci do Korei
Płd. piłkarska reprezentacja
I?ołski na finały Mistrzostw
Swiata, które osiem dni'"póź
niej rozpoczną się w Seulu.
Folska ekipa Uczyć będzie 50
osób - poinformował prezes
PZPN Michał Listkiewicz.

Wygrana Rostoweewa
Rosjanin Paweł RosŁow
cew wygrał w niemieckim
Oberhofie zaw9dy biathlonowego Pucharu Swiata w sprincie na lO km i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Jordan znów pomógł
Michael Jordan poproWashington Wizards
do kolejnego zwycięstwa w lidze NBA Po słynnym koszykarzu nie było widać zmartwienia wiadomością, że jego
żona zażądala rozwodu, a Wizards wygrali z Los Angeles
Clippers 96:88.
wadził

z najlepszymi,

czach kontrolnych można ćwiczyć
wiele elementów, można trenować
różne zagrywki pod adresem meczów mistrzowskich. Grając we
Francji, chcemy, by błędów w każ
dym elemencie gry było jak najmniej.

Reprezentacja Polski
w piłce ręcznej
przygotowuje się ostro
do Mistrzostw Europy,
które na przełomie stycznia i lutego
rozegrane zostaną w Szwecji.
Polscy kadrowicze przebywe Francji, gdzie ostatnio
zmierzyli się dwukrotnie z siódemką mistrzów świata i Japonią.
Dwa mecze z Francją zakończyły
się przegraną... - zagadnęliśmy
trenera Bogdana Zajączkowskie
go.
-W obu pojedynkach mogliśmy osiągnąć lepszy wynik. W
pierwszym meczu, przegranym
20:25 mieliśmy fatalny początek.
Rywale, grając pomysłowo wataku, odskoczyli na 4-5 goli w pierwszej połowie . My goniliśmy. Podobnie było w drugim spotkaniu.
Jeszcze się dobrze nie rozgrzaliśmy na parkiecie, a Francja już
prowadziła 7 golami. Fotem było
nawet l Ogoli przewagi dla gospodarzy. Goniliśmy, mieliśmy piłkę
nawet na wyrównanie, ale zabrakło harmonii i zrozumienia.
wają

W surnie wynik gorszy

Kobiet z

Małyszem

03-04.
Przypominamy że za darmo
do Harrachova liderzy naszego konkursu "Skacz z Mały
szem . A już 19 stycznia elitę najlepszych skoczków świata na zawodach w Zakopanem zobaczą :
Anna Piasta, Leokadia Stachura,
Elżbieta Szańpruch i Mariusz
Gierczak.
(sts)
pojadą

/--------------------,
1~ Lud Skacz z Małyszem
1
U

KUPONnr 14

RUP Klelee

Wytypuj zwycięzcę indywidualnego konkursu Pucharu Świata wWillingen 13 stycznia (2 pkt.) .

l
l
l
1
l
l
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Nazwisko: ................................................. :······································ ··
Adres: ............ :...................................................................................

·············································································································
"\,: a odpowiedzi czekamy do soboty (12 stycznia) do godziny 15. /
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Oby Radosław Wasiak popi sywał się takimi akcjami V( Szwecji

dziś

Pomoże

Koszt wyjazdu- 280 zł, a wszystki e szczegóły można uzyskać w AT
Gołd Tour w Kielcach przy ul. Jana
Pawła , tel. (41) 344-93-95 i 362-

l

l
l
l
l
l

Z tej wielkiej roboty, z
nie wyjechał Filip Kliszczyk. R
grywający Kolportera Kielce w
Ie nie czuje się gorszy od inn
zawodników. Czy nie jest aby
że foruje pan zawodników gr
cych aktualnie bądź kiedyś w
lenie Płock?
- Z Kliszczykiem rozmm
łem przed wyjazdem na Zach
Mówilem że sprawy techniczne
pozwalają , by jechał tylko na
mecze do Hiszpanii. Filip jest ·
ligentnym zawodnikiem j. prz.
moją decyzję ze zrozumieni
Chcę w tym miejscu dodać że ·
wielce prawdopodobne, iż poj
do Szwecji. Na razie umówili'
się na drugą fazę przygotowa
Cetniewie. Tam właśnie ocze
Kliszczyka, tam zapadną ostat
ne decyzje co do składu kadry.
l{jbice szczypiorniaka w
sce i Kielcach oczekują, że po
lu latach drużyna coś zwojuje
najważniejszej w Europie imp
-Ja też bardzo bym chci ał,
nasz szczypiorniak wyszedł z
nia. Od kilkunastu lat nie mieli
żadnych sukcesów. A sukces
wodą na młyn dla poszczególn
dyscyplin. Kielce zawsze były
licą polskiej piłki ręcznej.
nazwisk zwojowało świat. O
gniewie Tłuczyńskim dłu go
mówić. Jestem przekonany, i
kilka tygodni na szwedzkich
kietach coś zwojujemy. Me
może nie wywalczymy, ale sp
my, że głośno będzie o pol
handballu .

Wyciszkiewicz

W Harrachovie

Imię:

europejskiego czempionatu.
- Dla nas będzie to ostatni
etap porównania tego, co gramy i
potrafimy. Rosja i Hiszpania są
jednym z najpoważniejszych kandydatów do medalu . Cokolwiek by
mówić, optymistycznie podchodzę
do tych gier. Wykonaliśmy wielką
robotę i konfrontacje z tymi zespołami wcale nie muszą być przegrane.

niż

Utrzymamy ją do finałów
Mistrzostw Europy?
- Mistrzostwa to zupełnie co
innego niż gry sparringowe. W me-

.;nOWO

Niebawem wyjeżdżacie do
Hiszpanii, gdzie czeka zespół kolejny etap gier kontrolnych. Rosja i Hiszpania też zagrają w fi-

nałach

gra ...

Hiszpańska liga piłkarska
jest naj silniejsza, wynika z rankingu Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków
(PAP)
Futbolu (IFFHS).

Chcesz sprawić superniespodziankę
swojej damie w Dniu Kobiet? Zabierz
ją na wycieczkę do Harrachova.
W dniach 8-10 marca na
skoczni w Ha;-rachovie odbędą się
Mistrzostwa Swiata w lotach narciarskich. Specjalną wycieczkę dla
kibiców organizuje redakcja " Stowa Ludu" i Agencja Turystyczna
Gołd Tour. Zapełnia się już autokar, którym pojedziemy do Harrachova. Radzimywięc już teraz zarezerwować sobie w nim miej ca.

120

przed mistrzostwami

Hiszpanie najmocniejsi

r

do Hiszpanów

Szczypiorniści

-Jeśli nie przegraliśmy z mistrzami świata wysoko, świadczy
to o niezłej formie naszej druży
ny.

Dzień

jadą

wyjedzie?!

prezes

Nieoficjalnie m6wi się,
że Zbigniew Wyciszkiewicz, pilkarz KSZO dziś
opuści Ostrowiec i
przeniesie się do RKS Radomsko.
Tak na dobrą sprawę nie wiadomo w dalszym ciągu, jak potoczą się losy Zbigniewa Wyciszkiewicza. ,-:;Nycisz" wczoraj ćwiczył z
KSZO do południa , ale nie wiedzieć dlaczego, po południu nie
było go na zajęciach . - Nie wiem
co się stało - konstatował Józef
Antoniak, szkoleniowiec KSZO.
Wieczorem zatelefonowaliśmy do Wyciszkiewicza: - Piszecie w gazetach głupoty. Nie mam
ochoty z warni rozmawiać - rzekł
piłkarz , po czym rzucił słuchaw
ką ..Tak czy inaczej w dalszym cią
gu nie wiadomo jak zakończy się
sprawa Wyciszkiewicza. Zawodnik nadal "gra na zwłokę". Jego
brak ochoty do rozmowy spowodowany jest prawdopodobnie faktem, że w dalszym ciągu nie wie,
co ma zrobić. Przyjąć ofertę
KSZO czy szukać sobie innego
klubu. Pisaliśmy już , że "Wyciszkiewicz w piłkę grać potrafi", tyle
tylko, iż nie może się zdecydować
na konkretną ofertę. Także finan-

okręgu

sową. Cokolwiek by mówić , należy podziwiać wytrwałość działa

czy ostrowieckiego klubu, którzy
wykazują anielską wprost cierpliwość w rozmowach z zawodni-

kiem.
W tym miejscu wypada
przypomnieć, że jesienią pomocnik KSZO, tak na dobrą
sprawę rozegrał 3, może 4 do-

bre mecze w barwach ostrowieckiej drużyny. W pozostałych był kontuzjowany, bądź
nieprzygotowany do twardej,
ligowej walki . A to, że zawodnik nie chce rozmawiać , skła
damy na karb jego umiejętno
ści. W piłce nożnej jest tak, że
im wyższą klasę zawodnik reprezentuje, tym mniej się obraża. Wyciszkiewiczowi ży
czymy, by trafił do reprezentacji Folski wyjeżdźającej na
mistrzostwa, być może wówczas zmieni nieco zdanie o
dziennikarzach.
Wczoraj przedstawiciele
KSZO załatwiali wszelkie formalności związane z transferem Jacka
Dąbrowskiego z Polonii Warszawa . Podpisano wszystkie dokumenty wyjaśniono sobie wszystkie
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