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Samoobrona: - Wrogowie rozwieszali nasze reidamy

przyszłość!

O metr
za wąsko
DOBRO WODA. Rodzina Kwasów
od siedmiu lat walczy o przywrócenie
polnej drodze szerokości 4,5 metra.
Tyle droga miała przez 70 lat
i to wystarczało , żeby wjechać
na podwórko snopowiązałką . Teraz jest zwężona o ponad metr, bo
sąsiadka ogrodziła swoją działkę

Rołhveii:~;;:ł 7-letnią dziew(na zdjęciu) w Redzie koło
Kiedy rozgrywała się traa opiekunowie zwierzęcia
z matką dziewczynki raczyli
alkoholem.
Czytaj na stronie 4
owi·
(, bj
u ży
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"Pershingiem"
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tak, że o przejechaniu maszynami
trzeba zapomnieć.
- Będę walczyć do śmierci,
żeby droga miała tyle szerokości ,
ile mieć powinna - mówi Zdzisław
Kwas, wspierany przez żonę Elż
bietę i syna Krzysztofa.
Czytaj na stronie 7

SKARŻYSKO. Starostwo Powiatowe
chce ukarać komitety wyborcze, które
nielegalnie rozwieszały swoje
plakaty. Samoobrona widzi w tym
prowokację , jeden z kandydatów
na prezydenta- sprawę polityczną.

W trakcie kampanii wyborczej ulubionym miejscem do reidamawania kandydatów do samorzą
dów były przydro:żme drzewa i sł u
py oświetleniowe. Większość chęt
nych wyku p iła zezwolenia na wieszanie reklam w Z akładzie Energetycznym , do którego należą· latarnie. Ale tylko nieliczni za płacili
właścicielom terenów sąsiadują
cych z ulicami, którzy mają prawo
pobierać opłaty za tzw. zajęcie
pasa drogowego.
Starostwo Powiatowe, które
jest jednym z takich właścicieli ,
postanowiło się rozprawić z tymi,
którzy reidamowali się "na dziko".
Pracownicy Z arządu Dróg Powiatowych co trzy dni objeżdżali ulice, fotografując nielegalnie rozwieszone afisze.
Wszczęto dwanaście postępo

wań o ukaranie u grupowań,
nagrzeszyły.

Skok na

Jnóre

aptekę

Zabawa
z jajami
JĘDRZEJÓW. Kierowcy, którzy

wczoraj przejeżdża li koło budynku
Zespołu Szkół Zawodowych, mogli
zostać obrzuceni jajami.

Plakaty wyborcze " ozdob iły"

przydrożne

Problem w tym, że niektóre
komitety nie chcą płacić . Pełno
mocnik skarżyskiej Samoobrony,
Dariusz Ledzion stwierdził , że ...

Poszukujemy

drzewa i słupy oświetleniowe
plakaty Lepperowców złośliwie
rozwieszali ich wrogowie, działa
jąc na szkodę komitetu .
Czytaj na stronie 7

świętokrzyskiego

miasteczka, które zagra w filmie

Kultowy rynek
REGION. Ekipa filmowa poszukuje
miasteczka, w którym osadzi akcję
niezwykłego filmu tabularnego.
Pochodzący z Kielc reżyser chciałby,
aby zdjęcia kręcono w Swiętokrzy
skiem . ., Słowo " deklaruje pomoc.

pierwszego

zwycięstwa

uuecnvm sezonie koszykarskiej
drużyna Cezarego
JUliiiiSJ(Ieao Memphis Grizzlies.
Czytaj na stronie 16

KIELCE. Wczoraj wieczorem trzech
mężczyzn napadro na aptekę przy ul.
Zagórskiej. Jeden z nich odwrócił uwagę sprzedawczyni - poprosił o medykament znajduj ący si ę z dala od kasy.
Wtedy drugi z napastników wskoczył
za ladę , otworzył kasę i ukradł p i en i ą
dze z utargu. Wszyscy wyglądal i bardzo młtldo , mieli po 17-19 lat. Kilka
policyjnych radiowozów ruszyło w pościg za bandytami. Poszukiwan ia
nie przyniosły jednak rezultatów. (DG)

Znany reżyser Mariusz Malec kończy pracę nad kolejnym
scenariuszem. Podstawą filmowej
historii je t wybrana z ponad 250
tytułów powieść , Ławka pod kasztanem " Ryszarda Sadaja, która
otrzymała główną nagrodę w prestiżowym konkursie Vlydawnictwa
"Znak" w 2000 r. Jest to historia
dojrzewania niezwykłego chłopca,
opowieść o tajemniczej mocy, którą może zdobyć człowiek mieszkającyw małym miasteczku. Temat
ten nawiązuje do tak kultowych

Przydarzyło się to jednej
z mieszkanek Jędrzejowa. Surowe
jajko ciśnięte z dużą siłą, roztrzaskało się na jej samochodzie. Co prawda zauważyła ona na chodniku przed
szkołą grupę młodych mężczyzn, lecz
nie jes~pewna czy to oni rzucali jajkami . Swiadkowie zdarzenia twierdzili, że jajeczny atak nastąpił z okien
na piętrze nowego skrzydła szkoły
skąd wychylała się grupa rozbawionych dziewcząt i chłopców.
Do szkoły została wezwana
policja.
Czytaj na stronie 9

obrazów, jak

czechosłowackie

"Postrzyżyny"

czy włoski ,,Amar-

cord" .
Planowany termin rozpoczę
cia zdjęć do filmu to początek
czerwca 2003 r.
Obecnie ekipa poszukuje
miasteczka, w którym można by
o adzić akcję filmu.
- Możemy wspólnie znaleźć
plenery do "Ławki pod kasztanem"
- powiedział " Słowu " Mariusz
Malec. - Miasteczko powinno posiadać nieduży rynek o zwartej ,
starej zabudowie sprzed 1945 r.
W pobliżu powinien znajdować się
kościół. Dobrze, jeżeli niedaleko
osady przepływa rzeka. W okolicy
"naszego ' miasteczka powinien
być również stary park z zabytkowym pałacem lub dworem oraz
staw.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Mamy zatem propozycję dla
czytelników " Słowa": rozejrzyjcie się dobrze wokół siebie i poszukajcie miasteczka , które najbardziej odpowiada podanemu
opisowi . Reżyser deklaruje, że
osoba, która pomoże odnaleźć
plenery do " Ławki pod kasztanem " będzie później gościem
na planie zdjęciowym . Zgłoszenia
przyjmujemy w redakcji " Słowa
Ludu " (25/363 Kielce, ul. Wesoła
47/ 49) teł. 34-448-16. Uwaga!
Prosimy o dołączenie do opisu
miasteczka informacji o ciekawych ' więtach odbywających się
w okolicy (np. Dzień Swiętego
Floriana) oraz podanie terminu
parafialnego odpu tu .
KRZYSZTOF KROGULEC
O Mariuszu Malcu
czytaj na stronie 2

Śl'oda,

Szewach Weiss spotkał się wczoraj z kielczanami

6 /i,\ topatla 2002

imieniny: Feliksa, Jacka, Leonarda

Ambasador

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

•

KIELCE. Opolsko-żydowskich
tęsknotach i.sentymentach, o tym, co
we wsp6Jnej historii obu narod6w jest
bolesne i trudne, i o tym, co jest w
niej piękne m6wił wczoraj w Kielcach
ambasador Izraela Szewach Weiss.

i

~

-hP•

l
i

Temperatura
Kielce
Końskie
Skarżysko

Starachowice

Sandomierz
Busko
Włoszezowa

Mufti lotek

3, 7, 8, 15, 16, 20, 21,
35,41,43,45,48,51,61,
64,66,69, 70, 74,77
Numerek

14 (3, 6, 36, 43)

POLICYJNA

KRONIKA

Napadli o świcie
KIELCE. Dwie kobiety straciły
torebki tego samego ranka. Wczoraj o
godz. 5 mieszkanka Szydłówka szła do
pracy. Nagle ktoś uderzył ją w głowę .
Kobieta upadła. Napastnik wykorzystał to i ukradł jej torebkę . Straciła
dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy. Kilkadziesiąt minut później podobny napad zdarzył się w osiedlu
Sady. Napastnik złapał kobietę za szyję i przewrócił. Ukradł jej torebkę, w
której były dokumenty i 250 zł. (mow)

Okradli grób
KIELCE. Z pomnika na Cmentarzu Nowym w Kielcach zniknął krzyż
z czarnego marmuru. Rodzina zmarłego zauważyła kradzież w poniedziałek . Natychmiast zawiadomiono policję . Skradziony krzyż był wart 500 zł.
Złodzieja nie schwytano.
(mow)

W~IE
Dłużej

do stolicy

REGION. Rozpoczął się kolejny
etap modernizacji linii kolejowej Kraków-Warszawa. Pociągi znów będą jeź
dziły opóźnione, nawet do 80 minut.
Roboty prowadzone są na odcinku p<r
między Piasecznem a Czachówkiem Południowym, tuż przed Warszawą. 1hłsą
okrężną - przez Dęblin, Pilawę z pominięciem stacji Warka - kursować będą
jadące do stolicy pociągi pospieszne z
Krynicy, Zakopanego, Kielc oraz ~
myśla i Krakowa (opóźnienia do 80 minut) . Pozostałe pociągi kursujące na odcinku Warszawa - Radom - Warszawa
mogą mieć spóźnienia od 5 do 25 minut.
Utrudnienia potrwają do 22listopada. (r)

wojewody świętokrzyskiego Wło
dziJl!ierza Wójcika. W auli Akademii Swiętokrzyskiej wygłosił wykład dla studentów, a kiedy mówił,
cisza była jak makiem zasiat. Szewach Weiss złożył kwiaty przed
pomnikiem przy kieleckiej synagodze i przed domem na Plantach.
Po południu w pałącyku Zieliń
skiego spotkał się z kielczanami.
Mówił o swojej książce "Ziemia
i ehmury" oraz o polsko-żydow
skich tęsknotach i sentymentach,
o tym, co we wspólnej historii obu
narodów jest bolesne i trudne,
i o tym co jest w niej piękne. - To
jest bardzo osobista - książka
- stwierdził Szewach Weiss.

Uderzył,
by zabić

Dziesięciu

KIELCE. - Wtej sprawie nie ma

starcie Wkulturze

żadnych okollemości łagodzących.
Oskariony zadał c/os, aby zabić
mówił sędzia J6zef Gacek i skazał 28letniego Piotra D. na 251at więzienia.

Do zabójstwa doszło 6 kwietnia br. w Połańcu. W nocy Piotr D.
wraz ze swoim 17-letnim znajomym pili alkohol, potem wyszli do
sklepu po kolejne butelki. Wówczas postanowili odwiedzić Macieja K. Ten chętnie przyłączył się do
picia. Nagle z jakiegoś błahego
powodu doszło do kłótni między
przybyszami a gospodarzem. Piotr
D. uderzył kilka razy pięścią Macieja K. , po czym zdał mu śmiertel
ny cios nożem w szyję .
Wczoraj zapadł wyrok. - Ofi~
ra nie dała oskarżonemu najmniejszego powodu do tak drastycznego zachowania. Co więcej znali się
od wielu lat, Piotr D. był częstym
gościem u Macieja K. - uzasadniał
wyrok sędzia Józef Gacek, przewodniczący składu . - Oskarżony
wiedział, co zrobił, bo po zbrodni
zacierał ślady, prał ubranie.
Oskarżony jest recydywistą,
był już karany za bójkę z użyciem
niebezpiecznego narzędzia. Wyrok jest nieprawomocny. (MAG)

KIELCE. Oo piątku będą znani
dyrektorzy trzech wojewódzkich
instytucji kulturalnych. Dziś poznamy
nazwisko pierwszego szefa.
Jak już informowaliśmy, konkursy na dyrektorów trzech placówek podległych marszałkowi województwa świętokrzyskiego
- Muzeum Narodowego, Wojewódzkiej Biblioteki Public~nej
i Wojewódzkiego Domu Kultury
- ogłoszono w październiku . Batalię o trzy dyrektorskie fotele rozpoczęło kilkunastu kandydatów,
ale na placu boju pozostało już tylko dziesięciu , bowiem złożone
przez kilku kandydatów dokumenty nie spełniły konkursowych
wymogów.
Najwcześniej , bo już dziś
poznamy nazwisko dyrektora
WDK. O kierowanie tą instytucją ubiega się największa liczba
kandydatów, bo aż pięciu . Są to:
Arkadiusz Szostak (dyr. Krajowego Centrum Kultury Niewido-

Mgr.

śmierci

MATKI

2

Dyrekcja i pracownicy ŚCDN LZOŚCDN w Kielcach

mych i dyr. ds. artystycznych
WDK), Wiesław Andrzejewski
(kierownik działu edukacji kulturalnej WDK), Małgorzata
Kaczmarek (szefowa agencji artystycznej), Irena Borowska
(pracownik MDK) i Janina Malasińska (dyr. ośrodka kultury w
Końskich).

W czwartek rozstrzygnie się
konkurs na szefa Muzeum Narodowego . O dyrektorski fotel ubiegają się : p.o. dyrektora tej instytucji Ryszard de Latour, były dyrektor Muzeum Krzysztof Urbański
oraz kierownik działu historycznego MN Jan Główka.
Dopiero w piątek dowiemy
się, kto zostanie szefem WBP. O
dyrektorską posadę ubiega się dwóch kandydatów - Andrzej
Maćkowski, główny specjalista ds.
marketingu i reklamy, p .o. dyrektora WBP oraz Andrzej Dąbrow
ski, zastępca dyr. Departamentu
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego.

ROBERT FELCZAK

RYSZARDOWI ZIĘZIO

Dyrektorowi Muzeum Zabawkarstwa
w Kielcach
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
żony JOLANTY

Wiesławie Drążek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

kandydatów na trzy fotele

Decydujące

Jadwidze Wierzbińskiej

878/ gm

- Czy w Izraelu tęskni pan
za Polską?- pytał prowadzący spotkanie red. Marek Maciągowski.
-Czasem tak, czasem nie, a czasem
bardzo- odpowiedział ambasador.
Zwierzył się również, że jego mat·
ka, która urodziła się w Warszawie,
byłaby szczęśliwa, gdyby doczekała dnia, w którym jej syn został
ambasadorem w Polsce. Zmarła,
niestety, zanim to się stało.
Spotkanie zakończyło się
bankietem. Na stole znalazły się
jarzyny, owoce, ciasta oraz potrawy z wołowiny i kurczaków przyrządzone według przepisów ży
dowskich.
(m,el)

- Panie profesorze, niech mi
pan powie, tylko szczerze, czy paJenie szkodzi na płuca, czy nie
szkodzi? - zapytał Szewach
Weiss, ambasador Izraela w Polsce, dra ~tanisława Góździa, dyrektora Swiętokrzyskiego Centrum Onkologii.
~ - Szkodzi - odpowiedział dr
Góźdź, znany przeciwnik palenia
papierosów. W drodze wyjątku
zgodził się jednak, by ambasador
zapalił papierosa po obi~dzie
w szpitalnej restauracji w SCO.
- Korytarze są tu jak w Pentagonie, a ja chyba jeszcze nigdy nie
zrobiłem w Polsce tylu kilometrów,
co tutaj - mówił żartem Szewach
Weiss, z wielkim uznaniem wyrażając się o centrum.
Wizyta ambasadora w ŚCO
nie była przypadkowa. Centrum
ma doskonałą kadrę. Specjaliści
z Kielc odbywają staże za granicą
i współpracują z wieloma znanymi ośrodkami onkologicznymi
w świecie. Być może wkrótce,
dzięki wizycie ambasadora Weissa, kieleccy onkolodzy będą mo- ·
gli odbywać staże w jednym z najlepszych szpitali onkologicznych
na świecie- w Hajfie.
Ambasador Izraela przebyOswojej książce "Ziemia i Chmury" mówił w pałacyku Zielińskiego ambasador
wał w Kielcach na zaproszenie
Izraela Szewach Weiss

Koleżankom Bozenie Markiewicz

sldadają

tęskni

składają
233/ nc

pracownicy Muzeum

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

~ żyser Mari us
Malec odnosi ostatnio seryjne suk
~w kraju i za granicą. Jego film "Cz
wiek, którego nie ma" zdobył nagr
dęfrancuskiej Telewizji PLANETIE d
najlepszego polskiego dokument
Ten ·sam film na prestiżowym festiw
lu DokumentART w Neubranderbur
gu reprezentował Polskę i zdobył N
grodę Federacji Niemieckich Klubó
Filmowych. Na październikowy YAC
FILM FESTIWAL w Gdańsku zg/osz
no 180 teledysków. Jury, m.in. z Ur
szulą Dudziak i Maciejem Dejczere
przyznało główną nagrodę Mańusz

wi Malcowi za reżyserię teledysku z
spo/u Voo-Voo "Zejdź ze mnie". R
żyser gościł ostatnio w rodzinny
mieście jako pomysłodawca przeg
du niezwykłego kina światowego p
czas Święta Kielc, na którym zapr
zentował swój słynny film .,Człowi
wózków". Teraz kończy pracę nad s
nariuszem kolejnego filmu, na po
stawie powieści .,Ławka pod kas
nem" Ryszarda Sadaja. Zdjęcia do ni
go chciałby kręcić w wojewód
świętokrzyskim.
(k

Kogo p(Jpiera
Samoobrona
KIELCE. Nasza redakcja otrzym
la dwa oświadczenia od działac
Samoobrony. Wwyborach na
prezydenta miasta jedni popiera·
ją Stępnia, inni Lubawskiego.
Apel w sprawie poparc·
dla Stępnia podpisali Jan Ol
pełnomocnik Samoobrony
Kielce oraz Mariusz Jabłońs ·
przewodniczący Młodzieżów

Samoobrony. - Olk nie jest p
nornocnikiem Samoobrony,
Jabłoński szefem Młodzieżóll
ki. Obaj działają samowolni
bez uzgodnienia ze mną. Dla
kich Judzi nie ma miejsca w n
szej partii - mówi szef woj
wódzkiego sztabu wyborcze
Samoobrony, poseł Józef Cep
który zaapelował do wyborcó
by w drugiej turze poparli W ·
ciecha Lubawskiego.
- Mam ustne petnom
nictwo od posła Cepila, udzi
)one w obecności kilkunas
osób. Informowałem go, że z l
kół Samoobrony w Kielcac
12 poparło prezydenta Stępni
Poseł nie zna sytuacji w Ki
cach i nie wie, że najhardzi
bliskie programowo jest n
SLD- przekonuje Olk. (etza

Olszewski
chce Stępni
KIELCE. Mariusz O
szewski, kandydat na pre .
den ta Kielc Alternatywy P
Pracy, który w pierwszej tu
zdobył 4 proc. głosów popi
w II turze Włodzimierza S
nia z SLD. "Kierując się
brem Kielc , postanowi
zwrócić się do mieszkańcóW
moich wyborców o popar
dla pana Włodzimierza Stę
nia. ( ...)"-czytamy w oświa
czeniu.
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bierz sobie.

Czy

zimą

grozi nam pandemia grypy?

Groźny

dzę!

bawski. W Bliżynie nadal wygrywa Tomasz Rokita, a w Piekoszo- - - - - - - - wie Henryk Salwa. Wczoraj
REGION. Zdaniem epidemiolog6w,
otrzymaliśmy sporo kuponów od
zwolenników Mieczysława Fin- w tym roku epidemia grypy może
mieć gigantyczne rozmiary. Najgordrała z Górna i Henryka Popika
sze jest jednak to, że do końca nie
z Końskich.
można pnewidzieć mutacji wirusa,
Dziś drukujemy ostatni kupon. Wyniki prawyborów opubli- kt6ry zaatakuje.
kujemy 8 listopada w "MagazyEpidemie grypy pojawiają się
nie". Przyjmujemy wyłącznie oryśrednio co 7-8 lat, ale wzrost zaginalne kupony wycięte z gazety.
chorowań obserwuje się mniej
Wśród czytelników, którzy wezmą
więcej co trzy ląta. Tak było
udział w naszym konkursie, rozlow 1993, 1996 i 1999 roku, kiedy
sujemy nagrody.
(e!) to za każdym razem w Polsce chorowało około 3 mln ludzi, a więc
osiem procent społeczeństwa.
Z roku na rok grypa była groźniej
sza. W wymienionych latach na
powikłania umierało coraz więcej
ludzi, odpowiednio: 88, 212 i 402.
SiiiiiVbdJ
- 'frudno przewidzieć, jak wirus zachowa się najbliższej zimymówi Cezary Goczyński, dyrektor
kieleckiego ZOZ. - Musimy się
jednak przygotować na najgorsze.
Ja już przeżyłem epidemie i wiem,
jaki to jest horror i dla pacjentów,
i dla zakładów pracy, i dla służby
zdrowia. Nie chciałbym , by sytuacja się powtórzyła. Dlatego przestrzegam: nie lekceważmy tej
z pozoru błahej choroby.

ruga tura!
i nazwisko zgłaszającego

J
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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ZACHOROWANIA NA IIRYPĘ W ŚWIĘTOKłłZYSKIEM

2001
100tys

801ys.

60tys

401ys.

Specjaliści obawiają się, że

ra

iera

mutant

Wszystkim Kielczanom. Przyjaciołom, Znajomym i Sympatykom,
którzy udzielili mi poparcia w wyborach do Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego serdecznie dziękuję za okazane zaufanie.

zmutowany wirus może okazać się
bardzo trudnym przeciwnikiem.
Ciężko go będzie pokonać dostęp
nymi na rynku specyfikami . Przestrach wywołała już epidemia, która w czerwcu pojawiała się na pół
kuli południowej, na Madagaskarze. Zaatakowała na terenach pozbawionych łączności ze światem .
Zachorowało 20 tys . ludzi, głów
nie dzieci i osoby starsze. Zmarło
671 osób. Historia też uczy nas
pokory wobec tej infekcji - tylko

w tym stuleciu grypa była przyczyną zgonów około 30 mln ludzi
(patrz tabela) .
Jak wobec tego się uchronić
przed wirusem?- Jednak szczepie-

Andrzej Marek Łach
881/gm

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Grodzki PSL w Kielcach dziękuje wszystkim mieszkańcom Naszego
którzy udzielili poparcia kandydatom PSL w wyborach samorzącło •
Twórczy l rozsądny program PSL oparty na trwałejidei obrony lnte •
narodowych Polaków l współpracy ze wszystkimi. któ(ym na sercu
Kielc, jest i będzie ogniwem łączącym coraz większą ilość oby •
Miasta i Województwa Świętokrzyskiego.

ZIITlJlll Grodzki PSL w KklcGCh

Warto wiedzieć
Pandemia- to epidemia obejmująca duźe obszary, np. cały kraj, kontynent,
świat Grypa rozprzesłlzenia się bardzo szybko. Wirus przenosi się
z jednej osoby na drugą najczęściej podczas kichania i kaszlu. Zaszczepić
powinni się lUdzie najbardziej z.agroZeni: powytej 50 roku życia, dorośli i dzieci
z przewieidymi chorobami układu oddechowego, ukladu sercowo-naczyniowego, decpiące na hemoglobinopatię, choroby nerek, schof_enia onkologiczne,
a także pacjeod z osłabioną oclpomoścją i często 1apiące infekcje baktel)jne.
a

l
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POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Szanowni Państwo, Drodzy Kielczanie,
wKielcach kierując się-realizmem i poczuciem odpowiedzialności za los
zdecydował się nie zgłaszać swojego kandydata do urzędu Prezydenta
i udzieiK poparcia obecnemu Prezydentowi • Panu Włodzimierzowi
Jesteśmy przekonan~ że była to trafna decyzja. Jesteśmy przeko •
że ważni~sze od ambicji politycznych są:
f'liliiDIIIIZaCta władzy Wmieście

raealltZOwanie i rozwinięcie rozpoczętego programu inwestycji zich
IIWZglednilmiem na peryfeńach
~onsolidal:ia Kiełczan dla dobra naszego miasta
przedyskutowaniu z Panem Włodzimierzem Stępniem jego programu
miastem i rozwoju Kielc oświadczamy, że wimię nadrzędnego
jakim jest dobro naszego miasta udzielamy obecnemu prezydentowi
Włodzimierzowi Stępniowi poparcia wdrugi~ turze wyborów i o takie
apelujemy do członków oraz sympatyków PSL, atakże do wszystkich
Zarząd Grodzki PSL wKielcach

SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Wygrali wszyscy?
Czytając opinie przedstawicieli poszczególnych partii po wyborach, można odnieść wrażenie,
że wygrali wszyscy. Tylko ja, wyborca, nie za bardzo jestem zadowolony. PrJtfzielone prawie równo
mandaty między różne ugrupowania prawicy i lewicy nie wróżą dobrze. W nowych radach będzie
więcej sporów i kłótni niż zgodnej
pracy.

Władzy

i sobie na przekór

Odżywają

polskie przywary
popularne w XVII i XVIII wieku:
sobiepaństwo, warcholstwo.
Wręcz uwielbiamy też robić wła
dzy i sobie na przekór. Stąd takie,
a nie inne wyniki wyborów. Stąd
społeczne poparcie dla ludzi i partii kultywujących wydawało się
zaniechane, zapomniane już postawy i cechy charakteru.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

grożą im powikłania . Zrozumiało
to już wiele państw, gdzie zabieg
jest bezpłatny. W Polsce, niestety,
należy jedynie do zalecanych ,
a więc cały koszt - od 25 do 30 zło

tych ponosi pacjent.

(bas)

Gwiazdy
dla wszystkich
Akademia Świętokrzyska buduje w Kielcach planetarium i obserwatorium astronomiczne. Czy na gwiazdy będą
mogli też popatrzeć mieszkańcy regionu i twyści? - r-apytaliśmy prof. dr. hab. AdarnaMassalskiego, rektora AS.
Planetarium będzie własno
ścią uczelni. Czy ona sama będzie
decydować, jak je wykorzystać, czy
też ma ograniczenia w otwieraniu

dnwi dla zainteresowanych?
- Uczelnie są autonomiczne .
O sposobie wykorzystania planetarium i obserwatorium zadecyduje więc rektor.
Jakie są plany?
- Mamy -naukowców, którzy
będą prowadzić tam badania. Będą
zajęcia ze studentami. Oprócz tego
pokazy i lekcje dla uczniów szkół
średnich, gimnazjów. To ostatnie być
może będzie się wiązać z drobną oplatą, ponieważ kosztuje choćby sprzą

tanie po takiej grupie. W grę wchodziłyby jednak niewielkie kwoty.
Przygotujemyregulamin ~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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nia - tłumaczy Marian Patrzałek,
ordynator Oddziału Zakaźno
-Neurologicznego Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. - Bez względu na to, jaka
mutacja do nas dotrze, to i tak osoby zaszczepione są bardziej odporne od tych, które szczepieniu się
pie poddadzą. Ponadto rzadziej

na jakich zasadach uczniowie wchodziliby do planetarium i obseJWatorium. Oczywiście, podamy go do
publicmej wiadomości za pośrednic
twem mediów, roześlemy do szkół.

Nasi czytelnicy chcieliby, aby
na gwiazdy mogli popatneć także
turyści i rodzice z dziećmi, które nie
chodzą jeszcze do szkół. Czy speł
nienie ich próśb będzie możliwe?
- Zdajemy sobie sprawę , że
obserwatorium i planetarium będą
atrakcją . I pamiętamy, że pierwsze
uniwersytety nosiły nazwę studium generale, a to oznaczało powszechność. My to chcemy kontynuowa ć. Będą więc dni drzwi
otwartych dla wszystkich.
Rozmawiała

BARBARA RYNKOWSKA

3

l

lt(,jtf.1łfdi11

Kraj - 5 wJa t

Pobił

i uciekł

W Słocinie koło Rzeszowa starszy mężczyzna skatował chłopca, który napluł na buty jego wnuczki. Krystian trafił do szpitala. Lekarze twierdzą, że dziecku nic już nie grozi. Dziadek-bokser nadał ukrywa się przed
policją .

Stoen pod lupą
NIK skontroluje przebieg prywa- .
tyzacji firmy Stoen. Kierownictwo
izby nie zdecydowało jeszcze czy bę
dzie to osobna kontrola, czy stanie się
to przy okazji dużej kontroli dotyczą
cej prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Czy planowana sprzedaż
Stoenu niemieckiemu holdingowi nie
zagraża bezpieczeństwu państwa
sprawdzi też Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.

Oskarżona

Ryder

Zagryzł
Rottweiler zagryzł l-letnią dziewczynkę w Redzie koło Gdyni. Jego
właściciel był już karany za niewła
ściwe zabezpieczenie posesji, gdzie
znajdował się pies.

- Ciało dziecka znaleziono
około godz. 21 w poniedziałek
-powiedział wczoraj Jan Kościuk
z zespołu prasowego pomorskiej
policji.
Według dotychczasowych
ustaleń policji, 7 -letnią Emilkę ,
która poszukując matki weszła na

teren posesji, pogryzł najprawdopodobniej jeden ze znajdujących
się tam trzech rottweilerów. Kiedy
funkcjonariusze przybyli na miejsce, dwa inne P.SY były w kojcach.
Jak o wstępną przyczynę
śmierci dziecka policja podaje
wykrwawienie na skutek przegryzienia tętnicy szyjnej. Niewykluczone, że dziecko zmarło na skutek wychłodzenia. Okaże się to po
sekcji zwłok.

~

Na ławie oskarżonych - w
szldanych boksach- zasiedli m.in.
Mirostaw D. ps . "Malizna",
oskarżony o zlecenie zabójstwa
"Pershinga" i Ryszard B., oskarżony o jego wykonanie. Katowic-

Apel kandydatów
Kraje kandydujące do Unii Europejskiej, w tym Polska, wezwały
wczoraj Unię, żeby rozłożyła im dochodzenie do pełnej składki człon
kowskiej na tyle samo lat ile będzie
trwało objęcie ich pełnymi dopłatami
bezpośrednimi dla rolników.

Wybory wUSA
Amerykanie wybierali wczoraj
nowy Kongres, gubernatorów stanów i
władze loka)ne w całym kraju. Stawką
wyborów są 34 miejsca w 100-osobowym Senacie, gdzie co Zlata wymienia
się jedną trzecią składu , i wszystkie
mandaty w liczącej 435 członków Izbie
Reprezentantów.
(PAP)

Także

wczoraj na terenie jednego 2 ośrodków wypoczynkowych w
znaleziono zwłoki 73-letniej mieszkanki Darłowa. Na ciele kobiety
odkryto ślady pogryzienia. Policja nie wyklucza, że kobietę mógl zagryźć
dobennan, który pilnował posesji, ale możliwe jest też, że pies mógł pogryźć
kobietę już po jej śmierci. Do podobnej tragedii jak ta w Redzie doszło rok temu
w Bydgoszczy. Dwa rottweilery zagryzły swoją właścicielkę, kiedy 79letnia kobieta chelala je nakarmić. Póltora roku temu w Częstochowie 65-letni
mężczyzna został zagryziony przez swojego psa - również rottweilera.
Darłowie

Opiekunowie zwierząt i zabezpieczenie pos.esji, gdzie
matka dziewczynki. zostali już znajdowały się psy.
zatrzymani przez policję , ale .
-Miał wybudować kojce odwczoraj rano nie można było powiedniej wielkości -powiedział
ich przesłuchać , ponieważ cała Soliński. Według niego te, które
trójka była pijana i trafiła do zostały wykonane, były nieodpoIzby Wytrzeźwień. Mieli we wiednie.
krwi od 1,5 do 2 prom. alkohoPsy przewieziono do Inspeklu .
cji Weterynaryjnej w Wejherowie.
'JYmczasem, jak poinformo- Na razie nie wiadomo, jakie zarzuwał zastpca komendanta policji w . ty w związku z tragedią postawi
Wejherowie Jarosław Soliński, prokuratura właścicielowi psów
właściciel trzech rottweilerów
bądź ich opiekunom. Niewykluczo- obecnie przebywający za grani- ne, że będzie to nieumyślne spowocą- był już karany przez Kolegium
dowanie śmierci, za co grozi do
ds. Wykroczeń za niewłaściwe pięciu lat więzienia.
(PAP)

.

serdeczne wyrazy
współczucia z powodu
śmierci
MĘZA

składają

koleżanki

875/ gm

i koledzy
z II LO im. Jana
Śniadeckiego

Przedwczoraj po kon
rencji prasowej na Pradze
Warszawie kandydat Prawa ·
Sprawiedliwości na prezyden
stolicy Lech Kaczyński do
nego z nagabujących go mie
kańców Warszawy
·
·
"Panie, spieprzaj pan, spi
dziadu". Pokazała to teł
TVN.
Wczoraj Kaczyński tłum
czyi, że mężczyzna "ubliżał
bez powodu".
-Nie odpowiedziałem mu
pierwszych sekundach, ,..,",...".
serię wytrzymałem, a pó źniej
powiedziałem mu twardo, alej
na praską ulicę łagodnie , żeby
bie poszedł - tłumaczył '""'-Lv,, ..
ski. D odał, że nie zamierza n
go przepraszać.
7 .,

Przeciw Chavezowi

ka prokuratura postawiła zarzuty także sześciu innym osobom
- członkom grupy przestępczej
Ryszarda B. Podstawą aktu oskarżenia są zeznania świadka koronnego Adama K. , ps. "Dziadek",
który był razem z zabójcami "Pershinga" w chwili zbrodni.
Według prokuratury, bezpośrednimi wykonawcami wyroku
byli Ryszard B. i poszukiwany
międzynarodowym listem goń
czym Ryszard Niemczyk, który w
październiku 2000 r.
zbiegł z więzienia w Wa"
dowicach.
Ryszardowi B. i
" Maliźą.ie" grozi doży
wocie. Zaden z nich nie
przyznaje się do winy.
Pozostałym oskarżonym

o udział w zbrojnej gru~ pie przestępczej, wymu!:! szenia rozbójnicze i po~ rwania biznesmenów
~grozi do 10 lat więzie
; nia.
~
Andrzej K., ps.
c5 "Pershing"
zginął
u. 5 grudnia 1999 r. w ZaObrońca Ryszarda B., były minister sprawiedli·
kopanem, zastrzelony
waści , mec. LeszekPiotrowski poprosił sąd , aby na Polanie Szymoszkojego klientowi pozwolono na używanie prywat- wej przy swoim samonego ubioru. Wczoraj Ryszard B. był ubrany w chodzie.
czerwony uniform
(PAP)
Dnia 1.11.2002 r. zmarł

Koleżance

BOZENIE
WRONIE

-Nikt nie ma obowiązku słuchać ·
obelg bez powodu i każdy, także
polityk, ma prawo do godności
osobistej- powledział Lech Kaczyń·
ski, odnosząc się do słów wypowie·
dzianych w poniedziałek na warszawskiej Pradze.

To już kolejne śmiertelne pogryzienie

Z ,,Pershingiem'' w tle
Rozprawa wsprawie zabójstwa
domniemanego szefa gangu pruszkowskiego Andneja K. " Pershinga "
rozpoczęła się wczoraj w nowosądec
kim Sądzie Okręgowym.

się tłumaczy

dziecko

Proces w sprawie zabójstwa szefa "Pruszkowa"

Wtorek był kolejnym dniem procesu aktorki Winony Ryder oskarżo
nej o kradzież w sklepie luksusowych
towarów o wartości 6 tysięcy dolarów
w grudniu ub. roku.

Kaczyński

rozszarpał 7-letnią dziewczynkę

Rottweiler

STANISŁAW GALIŃSKI
Żołnierz września, uczestnik walk
pod Tobrukiem i Gazolą - Odznaczony
Gwiazdą za wojnę 1939-1945 r.
Gwiazdą Italii
Gwiazdą Afryki
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Zasłużony działacz Związku Kombatantów RP i BWP. Utrata wzroku
nie pozwoliła Mu pracować i służyć spoteczeństwu jak tego pragnął.
Był człowiekiem dobrego serca, czuły na ludzkie potrzeby.
Stasiu pamięć o Tobie żyć będzie
zawsze w naszych sercach
Cześć 1\vej Pamięci
Wyrazy głębokiego współczucia żonie
i najbliższej rodzinie
składa

Zarząd Okręgowy Związku
874/ gm

Kombatantów
RP i BWP w IGelcach

Wzamieszkach, które wybuchły wczoraj w stolicy Wenezueli- Caracas,
zostało kiłJeanaście osób. Opozycja p11emaszerowała ulicami Caracas, by w
stwowym Biu11e Wyborczym złożyć podpisaną p11ez ponad dwa miliony osób
tycję z żądaniem p17eprowadzenia referendum w sprawie dalszego <~:nr.~wn>wlll11 ~
rządów p11ez Hugo Chaveza. Zwolennicy prezydenta zaatakowali utm•umm
cych p11eciwników głowy państwa. Do eskalacji starć nie dopuściła policja.

Ksiądz

pedofil?

Zanut molestowania seksualnego
dzieci postawiła wczoraj Prokuratura Rejonowa w Jaśle księdzu
katechecie z jednej ze szkół
podstawowych na Podkarpaciu.

Podejrzanym jest ponad 60letni proboszcz z 'JYlawy koło
Dukli, ksiądz Michał M. Zastosowano wobec niego zakaz
opuszczania kraju oraz zawieszono go w czynnościach wykonywania zawodu nauczyciela.
Grozi mu od roku do l O lat wię 
zienia.
Doniesienie do Prokuratury Rejonowej w Krośnie złoży
ła w maju ub. roku Lucyna K. ,
żona księdza grekokatolickiego. Jej zdaniem, rzymskokatolicki ksiądz Michał M. molestował seksualnie uczennice z

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

Sprawa molestowania
dzieci stała się głośna po publikacji w lecie 2001 roku w . Gazecie Wyborczej", a potem w in·
nych mediach. Po umorzeniu
sprawy do redakcji .GW' w Rzeszowie nadchodziły protesty.
m.in. od organizacji zajmujących
się ochroną praw dzieci i parta·
mentarzystów.

młodszych klas podstawówki

Po kilku miesiącach prokuratu
ra jednak umorzyła sprawę , p
nieważ nie dopatrzono się "zn ..
mion czynu zabronionego
Prokurator Stanisław Piotr
wicz tłumaczył wówczas , i.
ksiądz nie molestował dzi ec
brał je jedynie na kolana i ca l
wał .
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l e -lte l a c je _,tt.iif.)jif,ttJ
uguracja sezonu narciarskiego

tuż-tuż

Bez zaniżania cen i nieuczciwej reidamy

zekamy na mróz Koniec
yń·

'ie·

temperatura spadnie
zera, na stokach narciarskich
poszuso wać na
rn:voLIWir.talllil do sezonu
~rl'i~~1ti11nn już się zakończyły.

,. . . . . .~.a krowa

e Telegraf · leży na północ
nym zboczu góry Telegraf, najwyż
szego szczytu Kielc (406 m n.p.m.)
Główna trasa liczy 500 metrów,
obok jest krótsza, l 00-metrowa dla
dzieci. U podnóża stoku serwis
narciarski, restauracja, miejsce na
ognisko i parking.
e Stadion, północne zbocze
Pierścienicy (367m n.p.m.), obok
dawnej skoczni narciarskiej. Trasa. bardzo łagodna, w górnej czę
ści szeroka na około 50 metrów, w
dolnej o połowę węższy. Na stok
doprowadzono wocnr, więc nie bę
dzie już problemów z jego naśnie
żaniem i oświetleniem.
e Krajno - około 15 km od
Kielc, na stoku znajdują się dwie
trasy.- Jedna z nich została przedłużona do 770 metrów. Poza tym
mamy dwie dodatkowe armatki
śnieżne· powiedział "Słowu" Zbigniew· Górecki, współwłaściciel
stoku. W Krajnie oprócz dobrych
warunków do sz.usowania, pięknej
panoramy Gór Swiętokrzyskich z
Łysicą oraz Doliną Wilkowską w .

będzie miała

numer

kolczykach
o Unii
Unii Europejskiej wszystkie
krowy wejdą z osobistym
-szn1~n11m l dwoma kolczykami

'1
•

Krowa z peelką
W województwie świętokrzy.
skim kolczykowaniu ma zostać
poddanych 220 tysięcy sztuk
bydła, w byłym radomskim około
170 tysięcy sztuk. Każda sztuka
otrzyma swój niepowtarzalny
numer identyfikacyjny składający
się z 12 cyfr oraz liter oznaczających kraj, z którego pochodzi •
w naszym przypadku PL

go Agencji Reśtrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Ten dowód tożsarności będzie towarzyszył zwierzęciu od urodzenia aż
do śmierci. Odnotowywana będzie
w nim m.in. każda zmiana właści
ciela krowy- opowiada.
Kolczykowanie krów ma się
zakończyć w marcu przyszłego
roku. Jednak już od stycznia, zgodnie z żądaniami UE, identycznym
zabiegom zaczną być poddawane
świnie, owce i kozy. One jednak
obejdą się bez paszportów. W przeciwieństwie do koni, które unikną
za to przebijania.uszu.
ELZBIETA WIKŁO

tle do dyspozycji jest dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu

narciarskiego, duży parking oraz
restauracja.
e Ameliówka ·około 10 km
od Kielc. 'frzy około 800-metrowe
trasy, każda o innym spadku. U podnóża stoku jest parking, lokal z ciepłymi daniami oraz miejsce na grill.
e Tumlin - około 12 kilometrów od Kielc. Północne zbocze
Góry Łajscowej (409 m n .p.m.).
Parking, bar z ciepłymi daniami.
Właściciele stoków zapowiadają, że sezon narciarski rozpocznie się jeszcze w listopadzie. W stosunku do lat poprzednich ceny za
korzystanie ze stoków mają pozostać bez zmian. Utrzymane zostanie również zróżnicowanie cennika -taniej będzie w godzinach dopołudniowych oraz w dni robocze.
Gdy tylko rozpocznie się sezon narciarski, w każdym wydaniu
" Słowa Ludu" będziemy informować o bieżących warunkach na
kieleckich stokach.
ROBERT FELCZAK

Skopany
na śmierć
Poszli do lasu, aby wypić wódkę.
Wyprawa zakończyła się bestialskim
pobiciem i skopaniem młodego
mężczyzny. Trójka oskarżonych stanęła
przed Sądem Okręgowym wKielcach.
- Od bicia Robertowi trysnęła
fontanna krwi z ust, charczał. Sła
wek dopadał do niego jeszcze cztery razy. Kopał go po całym ciele,
butem przygniótł mu szyję. Jak odchodziliśmy, to Robert żył - relacjonowała w sądzie przebiegzajścia 19letnia Izabela P., oskarżona o nieudzielenie pomocy konającemu nastolatkowi. Wraz z nią na ławie
oskarżonych zasiedli 19-letni Sła
womir M. oraz 23-letni Marcin P.
Obaj odpowiadają pod zarzutem
zabójstwa Roberta L.
Dramat rozegrał się 25 stycznia tego roku w lesie w kieleckiej
dzielnicy Łazy. mej młodzi męż
czyźni i ich koleżanka wybrali się
do lasu, by tam pić wódkę .
·Atmosfera spotkania była przy·
jazna, rozmawialiśmy o znajomych,
· planach na przyszłość - wyjaśniała
oskarżona. -Nagle Robert powiedział
coś obraźliwego do Marcina. Chłop
cy zaczęli się sprzeczać. Robert podpuszczał Marcina, ten uderzył go w
twarz. Robert przewrócił się na ziemię. Marcin zaczął go kopać, potem
dołączył do niego Sławek. Kiedy
Robert zaczął krwawić Marcin przestał go bić, ale Sławek kopał dalej .
~arcin próbował go odciągnąć. Pobitego Roberta zostawiliśmy w lesie.
Było zimno, przeczuwałam, że coś
moż~ się z nim stać. Nie wiem, czemu me wezwałam pomocy.
Po pobiciu Roberta L. trójka
młodych ludzi wróciła do domów.
Sławomir M . wdał się w kolejną
awanturę i trafił do Izby Wytrzeźwień.
I~la P._poszła ze znajomymi na
piWO, dopiero po czterech godzinach
wróciła wraz z Marcinem P. do lasu
po pobitego kolegę. Już nie żył. Wówczas zawiadomili policję.
. <:?skarżeni_ mężczyźni nie przyznali s1ę w sądzie do zarzutów, choć
po~erd~ili , że ? baj bili ofiarę .
~dy z mch llffi?lej~zał swoją winę
1zrzucał odpoWiedzialność na drugiego. Nie potrafili wyjaśnić, dlaczego doszło do tragedii. (MAG)

superokazji

Już wkrótce znad

sklepowych półek znikną krzyki iw~ napisy: "Promocja!"

e

Za kilka dni z supermarketów mają
zniknąć atrakcyjne promocje, a po
obniżonej cenie będzie można kupić
tylko towary... przeterminowane.
Kupcy nie wierzą jednak wkoniec
nieuczciwej konkureącjf.
W niedzielę , 10 listopada,
wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zabronione mają być
praktyki stosowane zwłaszcza
przez duże sieci handlowe. Dzięki
zmianom przepisów, drobni producenci mają mieć lepszy dostęp
do rynku , a właściciele małych
sklepów- do klientów.
Zgodnie z nowelizacją nieuczciwą konkurencją będzie np.:
e sprzedaż towarów lub usług
połączona z obdarowywaniem
klientów prezentami;
e organizowanie wyprzedaży, w czasie których dla ściągnię
cia klienta zaniżane są ceny towarów. Po l Olistopada dopuszczono
jedynie wyprzedaże posezonowe
(tylko dwa razy w roku, na koniec
lata i zimy, trwające nie dłużej niż
miesiąc) i ze względu na upływa
jący termin przydatności do spożycia (lub datę minimalnej trwało
ści) oraz podczas likwidacji sklepu. W placówkach dyskontowych
tylko 20 proc. towarów może być
produktami własnej marki danej
sieci;

e

posługiwanie się rekJamą
robiącą wrażenie neutralnej infor-

macji np. wypowiedzi podstawionych ekspertów medycznych czy
ekonomicznych;
e łudzenie klientów obietnicami wygranych w razie np. zakupu określonych towa rów - imienne adresowanie ofert i nadawanie
im charakteru oficjalnych zawiadomień o wygranej ma być suro·
wo karane;

na akwizytorów.
Wszystkie czyny nieuczciwej
konkurencji mają być zakazane.
Za ich popełnianie grozi ć bę dą
grzywny i kary więzienia . Czy
nowe przepisy będą egzekwowane? · Zachodnie korporacje han:ll ~we w sposób tak pokrętny i
wyrafinowany opracowały metody
omijania przepisów, iż nie sądzę
by znowelizowana ustawa cokolwiek zmieniła · mówi Wiktor Kozubek, honorowy prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w
Kielcach .
(kk)

Wątpliwości już są
Już teraz nowe przepisy budzą
sporo wątpliwości. Bo jak, na
przykład , interpretować ten
uniemożliwiający obdarowywanie kupujących prezentami? Czy
zakazuje on dołączania do gazet
próbek z kosmetykami?
A stacjom benzynowym
organizowania promocji
polegających na zbieraniu
przez klientów punktów?
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów przyznaje,
że zapis jest nieprecyzyjny.
- Wydaje się . że np. wydawcy
gazet nadal będą mogli dołączać
uo nich płyty, koraliki czy próbki
kosmetyków. Zakaz ten nie
będzie też raczej dotykał
wspomnianych promocji na
stacjach benzynowych - mówi
E!Zbieta Anders z biura prasowego UOKiK.

TYDZIEŃ WYBORCZY

4-8
Godz .

111151
1

204'bhl

listopada z Polsk1m Rad1em Kielce

.
DZis gośćm1 naszego sludia są:
Godz.
KandydliCI na słat>O'Ni$ko
Kandydaci na stai"IOWJs/co ~
Burmistrza Miasta Końskie
Prezydenta M iasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
.

Henryk POPIK

l325

•

Wojciech SIPORSKJ
JanSZOSTAK

Kny~ofOBRATANSKI

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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sprzedaż lawinowa, zwana
też piramidą finan s ową . Polega
ona na wykorzystaniu naiwn ości
osób przystępującyc h do swoistego " łańcu szka szczęścia". Wstępu
jąc do organizacji trzeba np . odkupi ć od niej towar po zawyżonej
cenie, uwzględniającej premie dla
zwierzchników, sprz e da ć go i
zwerbować kolejnych kandydatów

[>

www.rad•o.kJelce.com .pl

5

Słowoludu

był

Aby grzejnik
i

Wielka

PROMOCJA
do 14 grudnia

ozdobą_

CHŁODZIARKA

i ZMYWARKA
za 10 zł*
Projekt, transport,
montaż GRATIS•

Kielce, ul. Jagiellońska 11. tel./fax 345-42-35
10-18, sob. 10-1

Kaloryfer, choć zbawienny
podczas jesiennych i zimowych
chłodów, zazwyczaj traktowany
jest jako element szpecący mieszkanie. Często więc jego obecność
maskujemy firanką lub zasłaniamy
którymś z mebli. Gorzej, gdy okazuje się, że instalacja grzewcza
znajduje się w miejscu, które zamiast ukryć, dodatkowo ją eksponuje. W takim przypadku nie pozostaje nic innego, jak uczynić atut

z posiadanego grzejnika. Najprostszą i najtańszą metodą jest pomalowanie go na ładny kolor.
Do ochronnego i dekoracyjnego malowania żeliwnych i stalowych grzejników centralnego
ogrzewania poszczególne formy
oferują specjalne farby, np. Nobiles przygotował tzw. emalię alkidową. Taka farba jest odporna na działanie temperatury oraz nie ma tendencji do żółknięcia na gorących
powierzchniach.

podłoża
Pierwszy krok to odpowiednie przygotowanie kaloryfera .
Upewnijmy się czy podłoże jest suche i odtłuszczone . Pozostawienie
na powierzchni zanieczyszczeń

Przygotowanie

~

Kielce, ul. Chorzowska 22,
tel. 346-53-60, 0-604-403-477

BALEXMETAL
Producent
..J

Płyty

Kielce

warstwowe

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

~ =IZOBUDI
w
c

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

r/111\\\

ul. 1 Maja 151, tel./fax 041/368-36-87
26-600 RADOM,
UL. KASZUBSKA 12,
tel./fax (048) 365-53-45, 0602 658 905, 0602 652 531

czyć rozcieńczalnikiem do \11\lr_,_
bów ftalowych ogólnego sto:so\\tałMI•
nia. Ważnym elementem
odpowiedniego efektu jest
bór pędzla . Przy malowaniu
ryferów niezastąpione są
kątowe, składające się z ora:sKU"'• c•w
uformowanej wiązki
ujętej w blaszaną
cowaną do trzonka.
cza jest zagięta pod kątem w
sunku do trzonka. Dostępn e
w szerokościach od 25 - 27
i długości szczeciny 45 - 64 mm.
Do malowania wyrobami rn7n-..,""
puszczałnikowymi prod
ogół zalecają pędzle z
go, twardego i krótkiego
Przed rozpoczęciem mai
należy pędzel przygotować tak,
usunąć z niego pył i włosy. W
celu należy go najpierw
wodzie z mydłem, starannie
płukać i wysuszyć. Następnie
kakrotnie powoli zanurzyć w
bie i każdorazowo usunąć
farby ocierając pędzel o brzeg
nego naczynia.

Jak malować?
Farbę nakładamy cienkimi
warstwami, silnie wcierając
w podłoże, w dwóch kierunkach
prostopadłych do siebie Qest to
tzw. malowanie krzyżowe).
Podczas malowania powierzch·
ni pionowych w celu uniknięcia
zacieków, najpierw nakładamy
farbę w kierunku pionowym
w kilku pasach, mocno dociskając pędzel do powierzchni.
Następnie malujemy w kierunku
poziomym, rozpoczynając od
lewej strony. Druga warstwę
naldadamy co najmniej po trzech
godzinach, od góry do dołu, tym
razem już słabiej dociskając

NAJTAŃSZE
t/ RYNNY - 9 zł/m.b.
t/ BLACHODACHÓWKI
>FIŃSKI RAUTARUUKKI

t/ BLACHY TRAPEZOWE:
> POWLEKANE
> OCYNKOWANE

pędzel.

155/ww

TOPAZ S.J. ul. KASZUBSKA 12
6

Sposób malowania
Przed rozpoczęciem
emalię należy dobrze wvmieli••Ptn
szać, a w razie potrzeby rozc1en1•t>arr.

- ciągłość i terminowość dostaw
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę

Blachy dachowe

obniża przyczepność emalii, a
skrajnych przypadkach m""'""' rl-.lo_
do jej odpadania.
większości mieszkań znajdują ·
grzejniki żeliwne, niezbędne ·
się usunięcie ewentualnej
Jotowej, zgorzeliny i starej
powłoki . Jeżeli tego nie ....n.n• m•·- ·
proces korozji nie zostanie
mowany i może doprowadzić
dąlszego niszczenia materia l
W przypadku eksploatacji w
rujeszczeniach o dużej \1110.onr nl\llo
ści (pralnie, łazienki)
jest wstępne zagruntowanie DOQ;j,_,, p
kładem ftalowym. Parniętaj
również o tym, by emalii nie rrilftl•urn
kładać na gorące grzejniki.

nia,

Gwarantujemy:

ekotera11

Oddział

Grzejnik jest najbardziej widocznym
elementem instalacji grzewczych
w mieszkaniu. Tradycyjne kaloryfery
żeliwne - mimo że są najtrwalsze
-nie należą jednak do najbardziej
estetycznych. Co zrobić, jeżeli nie
stać nas na wymi~nę grzejnik6w?

ZELANT

ul. OKRZEI65, teł. 343-13-30
ul. PLANTY 6/4, tel. 343-10-72

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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wrogowie rozwieszali - twierdzi Samoobrona

lakatowe wojny

Ważą się

losy zabytkowych samolotów

Negocjacje
•
•
w zaw1eszen1u
Skarżyska miałyby zostać przeję

Owanaście spraw
wszczęło Starostwo

SKARŻYSKO. Muzealnicy i stojący

na czele Fundacji " Polskie Orły "
milioner Zbigniew Niemczycki
wymieniają pisma i czekają
na zmianę władzy w mieście.

IPIItiatloweprzeciwko komitetom,
nleteg.~tmre rozwieszały swoje
terenie. Samoobrona
prowokację, jeden
llilłld•vdailów na prezydenta- sprawę

Samolotami i

IZnt-~ne słupy oświetleniowe. Więk
chętnych wykupiła zezwolewieszanie reklam w Zakła

- Od ugrupowań, które dopeł
formalności, dostaliśmy już 2

400 zł. Spodziewamy się poro~~-~- (:ma tej sumy - powiedział
Tomasz Kieres z Zarządu
Powiatowych w Skarżysku.

ustali

szerokość

śmigłowcami

letnią dotację finansową.

stojącymi na placu Muzeum im.
Orła Białego w Skarżysku zainteresował się jeden z najbogat-

W trakcie kampanii wyborulubionym miejscem kandyn"...- .•.. do samorządów były przy-

Energetycznym, do którego
latarnie. Nieliczni zapłacili
,.., ..,, ..,v•u terenów sąsiadująu ..........., a ci mają prawo i
pobierać opłaty za tak
podbJlne "zajęcie pasa drogowego".
Jednym z właścicieli jest Stanaw•um Powiatowe. Jednak tylko
I<Olrut•etow złożyło w powie.....tv lllv",J\.1 o zalegalizowanie wieplakatów przy drogach.
)l".ltcydm.val większość reklamo"na dziko", co urzędnicy
1eJIIae1tnie wykorzystywali nabijacleltJIIIt>aJnotLa.... v ..·a kasę. Po złoże
~n"""'•on podania taryfa
,...J.U~"" dziewięćdziesiąt groszy
kwadratowy dziennie. Ci,
w.,• . -:, v nie dopełnili formalności,
· "'""~•"u ukarani dziesięciokrotnym
ęd l~IPI•rtoz•eniem ustawowej opłaty.
tasiKftRc,wrticv Zarządu Dróg Pawiadni objeżdżali ulivmoR!Ioltol!raft jąc afisze. Wszczęto
e postępowań o ukara-

te przez fundację i doprowadzone
do "latalności " . Każdego roku odnowione maszyny byłyby eksponowane w macierzystym muzeum, w
dodatku placówka otrzymywałaby
_oawilon wystawienniczy podczas
pokazów w Guraszce oraz kilku-

Plakatów nie wolno wieszać m.in. na urządzeniach energetycznych
Drogowcy zacierają ręce, bo zanowski jest kandydatem do prepieniądze za zajęcie pasa drogozydenckiego fotela - w pierwszej
wego to środek specjalny, przezna- turze zebrał najwięcej głosów. W
czony wyłącznie na budowę ulic. powiecie dowiedzieliśmy się, że
Zapominalskim licznik bije każde- odmówił przyjęcia zawiadomienia
go dnia, mimo to niektóre komite- o wszczęciu postępowania przeciw
ty nie chcą płacić. Felnornocnik niemu.
skarżyski ej Samoobrony, nowo
-Pierwsze słyszę- powiedział
wybrany radny powiatu Dariusz nam lider NOM. - Zapłaciliśmy
Ledzion w piśmie skierowanym do ZEORK, do którego należą słupy.
starostwa stwierdził, że ... plakaty Jeśli mieliśmy zapłacić jeszcze koLepperowców złośliwie rozwie- muś, powinniśmy zostać powiadaszali ich wrogowie, działając na mieni, nie byłoby problemu - zaszkodę komitetu. Jednocześnie
pewnia kandydat, który przypuszzażądał ścigania i ukarania tychże
cza, że cała ta sprawa ma podłoże
przez odpowiednie organa.
polityczne. Płynąca z urzędu inforPodobnymi argumentami macja o nieprawniewiszących plabronią się dwa inne komitety. Najkatach może bowiem zmniejszyć
większym dłużnikiem jest Nowe
jego szanse przed druga turą wyOblicze Miasta, którego plakaty borów.
wiszą do dziś. Lider Andrzej KaMATEUSZ BOLECHOWSKI

Niestety, oferta Z . Niemczyc- ·
kiego jest skromniejsza niż oczek:i\YanO. Zastrzeżenia budzi kwota dotacji dla muzeum. Choć jest
ona tajemnicą handlową, dowiedzieliśmy się, że "nie zwala z nóg".
-To oferta wyjściowa, będzie
my ją negocjować - powiedział
Artur Buńko z Muzeum im. Orła
Białego. - U nas nie będzie środ
ków na doprowadzenie samolotów
do stanu, jaki obiecuje fundacja .
Jeśli eksponaty mają służyć społe
czeństwu , będzie korzystne, jeśli
je przekażemy. Pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej rekompensaty. Ocenę oferty poleciliśmy
fachowcom z muzeum.
-Nie spieszymy się z ostatecz:lą decyzja. Podejmie ją nowy Zarząd Miasta - powiedział nam wiceprezydent Skarżyska Jan Mać
kowiak.
MATEUSZ BOLECHOWSKI

szych ludzi w Polsce, pasjonat Jotnictwa Zbigniew Niemczycki.
Niedawno przyleciał oglądać
skarżyskie maszyny i złożył propozycję przejęcia kilku z nich
przez jego fundację "Polskie
Orły", zajmującą się ratowaniem
zabytków lotnictwa.
Niszczejące ze względu na
brak pieniędzy na remonty samoloty byłyby doprowadzone do stanu, w którym mogłyby się wzbić w
powietrze - każdego roku w Guraszce pod Warszawą Niemczycki
organizuje pokazy lotnicze, podczas których można oglądać in .in.
pojedynki myśliwców z czasów II
wojny światowej.
Przychylnie do pomysłu milionera odniosły się władze miasta
i muzealnicy - fundacja złożyła
konkretną ofertę. Eksponaty ze

Buski rynek ma swoje stadko

Dokarmiajcie
zimą gołębie

polnej drogi?

metr za

wąsko

Kwas walczy o metr gminnego, czyli i jego- poniekąd- mienia
Problemem polnej "arterii"
między zwaśnionymi gospodar~
stwarni zdążyły się już zająć sądy

- Będę walczyć do śmierci,
droga miała tyle szerokości,
powinna -mówi Zdzisław
. Wspierany przez żonę Elż1 syna Krzysztofa.

wszystkich instancji, wojewoda,
Starostwo Powiatowe w Busku,
Rada Sołecka i Urząd Miasta i
Gminy, który jest stroną, bo droga
jest gminna. Szkapę z siodłem
temu, kto w stosach papierzysk
dojdzie, ile tak naprawdę drożyna
ma mieć szerokości. Kwasowie nie
przyjmują do wiadomości wyroków sądów, orzeczeń, postanowień
i decyzji.
- Nikt nie chce sięgnąć do archiwum w Wydziale Ksiąg Wieczystych, a przede wszystkim do "ope-

ratu nr 248-15/236/88" znajdują
cego się w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie chcą mi wydać
kopii tego dokumentu, bo nie jestem stroną w konflikcie- wyjaśnia
Zdzisław Kwas. - Skoro gminie nie
zależy na jej własności, w starostwie
traktują mnie jak intruza, wojewoda nie powołuje kontroli, a sądy
uważają, że nie jestem stroną w
konflikcie, to ja kieruję pisma do
NIK, Ministerstwa Sprawiedliwości, rzecznika praw obywatelskich,
telewizyjnej "Sprawy dla reportera". Jeśli nie pomogą, wyślę te papierzyska do Trybunału Międzyna
rodowego w Strasburgu - zapowiada właściciel maszyn rolniczych o
standardowych gabarytach.
Gmina Busko, do której droga
należy, nie wnosi żadnych roszczeń
wobec pani D., która ją zwęziła.
Małżonkowie Kwas i owszem, wnoszą. Jednym z ostatnich dokumentów, jaki przygotowali, było zażale
nie na decyzję prokuratury, odmawiającej wszczęcia dochodzenia
przeciwko urzędnikom UMG w
Busku . Prokurator rejonowy
uwzględnił je. W ślad za jego pismem
nadeszło zawiadomienie z Komendy Powiatowej Policji o wszczęciu
postępowania w sprawie ,,niedopeł
nienia obowiązków przez urzędni
ków UMiG w Busku".
MICHAŁ IMOSA

Buskim gołębiom potrzebne
je.sienno-zimowym

będzie

BUSKO. Podobnie jak Krak6w i wiele
innych pięknych miast Busko ma
swoje stadko go/vbf na rynku.
Poczciwe buskie ptaki nie
"raju" jak ich
skrzydlaci bracia w innych miastach. W Krakowie na przykład
funkcjonuje sieć handlowa służą
ca wyłącznie dokarmianiu tamtejszych gołębi. Torebki z pszenicą i
innymi gołębimi przysmakami
sprzedawane są turystom i rodzicom spacerującym z dziećmi. Te z
upodobaniem fotografują się w
chmarach ptaków.
Z kolei w centrum Buska gołębie bytują od kilku lat i ich liczba wzrasta. Wysiadują na drzemają jednak takiego
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dokarmianie,

zwłaszcza

teraz w okresie

wach, dachach, balkonach i gzymsach kamienic. Ciężar ich dokarmiania spoczywa jednak głównie
na taksówkarzach, którzywysypują
un pr.L.ywiezione z domów resztki
pieczywa.
- Okruchów chleba, ziarna i
innych gołębich przysmaków z
pewnością nie poskąpią im ·mieszkańcy miasta. Nadchodzi zima i
trzeba im pomóc w przetrwaniu,
bo też są stałym fragmentem naszego rynku - mówi Jan Sztuk, doświadczony taksówkarz, szczególnie kochający te ptaki.
Popieramy apel pana Jana i
przypominamy star ą maksymę :
" Pami ętajcie o tym dzieci. brak
gołębi miasto szpeci".
MICHAŁ IMOSA

7

Witamy w szkole
ŚWIĘTOKRlYSKIE. Dziś paedstawiamy najmłodszych ucmiów szk6ł podstawowych w Piotrkowicach, Bejscach i Stradlicach.

Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach (gm. Bejsce) była przez rok zamknięta. Komitet rodzicielski nie pogodził się z taką
decyzją władz gminy i w ostateczności decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w Krakowie szkołę we wrześniu
otwarto ponownie. Ku radości dzieci, w tym pierwszoklasistów, których jest siedmioro i wszystkie mieszkają w Piotrkowicach. Szkoła jest piękna, czyściutka i obszerna. Wychowawczynią klasy l jest Ewa Partyka.

Zyskały

dzieci i radni

Remont
dwudziestolecia

W sali wielofunkcyjnej wymieniono już okna
na i groziła zawaleniem.
ściana składa się z nmvoc:zesnvll
JĘDRZEJÓW. Największy od 20 lat
Okien W aluminiowych onr:"UT~1 rlf
remont prowadzony jest w Domu
wpuszczających """r""'p
Kultury.
światła i osz.czę:ctul)ąc:ycn
Kosztem
- Obe€ne prace to największy
remont od czasu kiedy placówka z Gminnego Funduszu
działania Alkoholizmowi rPrnnnłlf
powstała . Trzeba przyznać , że
Dom Kultury budowano około lO wana jest tzw. sala wielofunkcyj
lat, a socjalistyczne metody budo- Do tej pory odbywały się tutaj
wania nie były najlepsze - mówi tkania, kameralne imprezy i
wy: Teraz dyrekcja zmierza
dyrektor Józef Straszak.
Remont jest finansowany z dzić tu świetlicę socJotc~raJDeutvcc
dwóch źródeł. Kosztem ponad 30 ną dla dzieci, która
tys. złotych z budżetu DK wymie- po południu . Raz w
niono już na kol}'tarzu jedną z ścian , godzinach dopołudniowych ,
wać się tu będą sesje Rady
składającą się z samych okien. Kiedy je rozebrano okazało się, że me- skiej. Na remoncie zyskają
talowa konstrukcja jest skorodowa- radni, i dzieci.

Nasz telefon
36-36-207
Szkoła Podstawowa w Bejscach stoi w samym centrum stolicy gminy. Bliziutko stąd do wszystkich najważniejszych budynków. Wpierwszej klasie uczy się 9 dzieci, ale na zdjęciu brakuje Oli Zuwały, która była chora.lście anielską dobrocią otacza
dzieciaki dyrektor szkoły Jolanta Anielska, a wychowawczynią klasy l jest Natasza Obrępalska. Obie panie pozowały do
zdjęcia razem z pierwszakami.

Masz sprawę- zadzwoń. Reporterzy działu miejskiego zajmą się sprawami Czytelników.

1. Sortownica GREFA

2. Zestaw do ważenia i pakowania
owociNI i warzyw- 4 szt.
3. Zestaw sortujący M612

4. Pakowaczka ogórków P-300.P
,-.. ,.....-..".-

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

..........

Stowarzyszenie lnŻ'mi4Etr'Ó11N I
i Techników Komunikacji

w Radomiu

~

-:' : f~-:: . :: - : ~ ~
Pl

OC

~ Zł~

zaprasza na
kurs przewoźników

DWA

drogowym przygotowującyc

OKNA PC~

W CIĄGŁEJ SPRZEDAtf ~
0341035,030/031,087/088
P.P.H.U.

fonfaraiJF

e

do egzaminu państwowego
na c.tyfbt Kon.,..ICji
Zawodowych W mera III
la 8Jjowego l INQckynii'Odii:MII!gol
prmwaD.I oe6b rBZ/
organizujemy egzaminy
państwowe w Radomiu.
Najbliższy

e

egz.amin

09.11.2002 r.
kolejne szkolenie kursowe
rozpoczynamy 15.11.2002

BIURO HANDLOWE

Radom, ul. Gagarina 9
tel./fax 366-55-60
Patronem Szkoły Podstawowej w Stradlicach (gm. Kazimierza Wielka) jest Tadeusz Kościuszko . W całej szkole uczy się 80
uczniów zczego 15 to pierwszaki. Owszystkie remonty i naprawy troszczą się od wielu lat rodzice i może dlatego w szkole jest tak
przytulnie i miło. Dyrektora placówki Kazimierza Huskiego martwi stan okien, bo dużo ciepła ucieka z budynku przez szparki
w nieszczelnej stolarce, a to podnosi koszty ogrzewania. Wychowawczynią pierwszej klasy jest Alicja Pławecka.
(imi)
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t.ALUZJE, ROLETY,
VERTICALE

RATY, MONTAŻ, JłRZERÓBKI
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sledz/IM Stowarzyszenia,
buclynelc NOT
RMiom, ul. Struga 7a,

pokój 103.

Tel. (tul) 312-31-21, wew.
lub teł. kom. 0602 101-121.

Region Jtt.lif.1iltdtJ
"gości"

uczniów dyrekcja wezwała radiowóz

bawa z jajami
Przydarzyło się to jednej z
Jędrzejowa. Surowe
ciśnięte z dużą siłą, roztrzasię na jej samochodzie. Co
zauważyła ona na chodniszkołą grupę młodych

1ezc;zyzn, lecz nie jest pewna czy

to oni rzucali jajkami. ŚWiadko
wie zdarzenia twierdzili, że jajeczny atak nastąpił z okien na piętrze
nowego skrzydła szkoły, skąd wychylała się grupa rozbawionych
dziewcząt i chłopców, zaczepiają
ca przechodniów niewybrednym
językiem .

- Dzisiaj w szkole znalazłam
rozbite jajko. Na korytarzu zastałam takze grupę młodzieży nie
uczącej się w naszej szkole. "Goście" zostali wyproszeni z budyn-

ku , jednak nadal wałęsali się przed
szkołą- denerwuje się wicedyrektor Jolanta Jędrzejowska .
- lhldno sobie poradzić z taką
młodzieżą. Trudno też brać odpowiedzialność za to co te osoby robią. Podobne przypadki zdarzają
się nie tylko w naszej szkole, dzisiaj mamy wyjątkową sytuację, dlatego wezwaliśmy radiowóz policyjny - mówi wicedyrektor Bernard
Su chmiel.
(B.Z.)

nos dla policji
EOZ'ISZ,óW. Rada Miejska wsparła
policyjnego radiowozu.

~atrlw~·muAndrzejowi Piątkowi .

Uważamy, że pomoc w zaieniu bezpieczeństwa jest
-·~n".." z najważniejszych zadań
-twierdzi burmistrz Ej-

-

-~l.Jll lt:uuv Głównej .

(B.Z.)

PONIDZIE. Znacznie więcej niż wroku
ubiegłym przyniosły kwesty prowadzone na cmentarzach w Pińczowie
I w Busku.

W Pińczowie 30 wolontariuszy zebrało 2700 złotych (w poprzednim roku 2158 zł) . Pienią
dze przeznaczone zostaną na renowację zabytkowych nagrobków.
Publiczną kwestę już po raz 9 w
Pińczowie zorganizowały Towarzystwo Przyjaciół Ponidzia, Muzeum Regionalne oraz Szkoła Porlstawowa nr l i Gimnazjum nr2.
W Busku Zdroju w poniedziałek podliczono zawartoś ć puszek.
Okazało się że i tu suma jest rekordowa. Buszczanie wrzucili do nich
2424.30 zł, 20 USD oraz 3,70 euro.

Społecz ny

Nowy radiowóz sędziszowskiej policji jest wyposażony włączność , blokadę zamków oraz szybę , która oddziela tylne siedzenie od kierowcy

NAJWIĘKSZE

- Kwestę zorganizowały Towarzystwo Miłośników Buska Zdroju
oraz komenda Hufca ZHP. Tegoroczny dochód z kwesty zdeponujemy na
koncie TMBZ i przeznaczymy go na
uratowanie Cmentarza Wojennego
przy ul Prusa. Pełną dokumentację
tej nekropolii przesłaliś my do Ambasady Austrii, która prześle ją do austriackiego Czarnego Krzyża, organizacji zajmującej się miedzy innymi miejscami pochówku obywateli
tego kraju - powiedział nam Leszek
Garlawski prezes TMBZ.
Dochód z kwesty przeprowadzonej na cmentarzu parafialnym
parafii Wi śli ca w Garysławieach
przeznaczony zostanie na renowacje kaplicy cmentarnej wycinkę starych drzew i odnowienie alejek
(irni)
cmentarnych .

Rekordowa kwesta
SANDOMIERZ. Niema/12 tysięcy
złotych udało się zebrać podczas
tegorocznej kwesty na miejskich
nekropoliach. .

Burmistrz January Ejsmond
z członkami poprzedniej RM
lanosa komendantowi po-

ru:Ul<l l''llt:ISka W tym rOku prze·
dofinansowanie samo,4 tys. zł. Pozóstałe środki
z budżetu Komendy PoPolicji w Jędrzej owie

Datki policzone

Komitet Od nowy
Cmentarza Katedralnego zorganiz ował w tym roku kwestę już po
raz d zi esiąty. Na konserwację nagrobków zebrano 11 tys. 700 zł.
-To niemal rekord. Więcej zebrali śmy tylko raz, w 1999 roku.
Było wówczas 12 tysięcy złotych
- mówi Dariu sz Fugiel, prezes
S KOCK.

Pie niądze pozwo l ą na kontyn u ację prac konserwatorskich
i inwenta ryzację na cmentarzu
świętopawełski m.
- Chcemy s pi ać wszystkie

obiekty zabytkowe na tym cmentarzu , bo nie znamy ich d okładnej
liczby. Konieczne jest także odczytanie inskrypcj i, które z roku na
rok są w gorszym stanie - mówi
D. Fugiel.
W tegorocznej kweście ,
oprócz członków SKOCK, uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele sandomierskich szkó ł śred
nich .
(bea)

W REGIONIE CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE

WIELK E OTWARCIE
30 LISTOPADA

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

9

/

Co -6 dzi e -KJ-ed
SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki
i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
"Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 1O (8-20), .,Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20), "Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), .,Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15), "Gemellus", ul. Sarninaryjska 27 B
(8-13), " Małgosia", ul. f'ocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele i święta, "Zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) -czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziele i święta),
041/362-02-25.
Apteka .. Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7 22, w niedziele l święta - 9 - 19.
Apteka .Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-22.
Apteka "Gemellus" - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki) .

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Starokunowska 1/7.
STARACHOWICE
- ul. Radomska 52.

344-85-15 - .ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 449)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznicą "Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP. 041/
344-39-45 , 368-28-02 .
(nd 439)
NAGŁA

Pornoc Lekarska - 331
-56- 50.
(nh 45)
UROLODZY - Sarninaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99.
(nd 459)
BIOTERAPIA REIKI, inż. Janusz
P. Molęda . Zapisy. 041/368-4632.
(gb 4299)
USŁUGI

..

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziec ięcego w Kielcach. ul.
Langiewicza 2, tel. 361-55-25 ECHO, HOLTER, RTG , USG.
Urodynamlka. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania labo rato ryjno-bakterio l ogiczne.
Rehabilitacja.
(nn 225)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromsklego
-.,Antygona", g. 11 .
Teatr Lalki i Aktora .. Kubuś" "Igraszki z bajką", g. 9. 11 .

KINA

..

"R omantica " (dolby digital),
te l. 366-37-19. - .Zemsta" - pol.,
1. 12, g. 8.30, 11, 15.45; .Niebo" - Wloch./Niem./USA, l. 15,
g. 14, 20.30; "Pianista" - bryt.niem.-franc.-pol. , l. 12. g.
17 .45 .
,.Moskwa" (dolby stereo), tel.
344-47-34 - .,Don's plum" dun.-USA, l. 15, g. 12.45,
18.45; . Droga do zatracenia" USA, l. 18, g. 14.30; "8 kobiet"
, - tran .. l. 15, g. 16.45; . Czło
wiek. który płakał" - Franc./
W.Bryt., l. 15, g. 20.30.
" Studyjne" - .Człowiek, który
płakał" - Franc.JW.Bryt., l. 15, g.
16.30; .s kobiet" - franc ., l. 15,

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'U' 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO $.LIENTA
·av~ w Itiitisto - tWł do ur.godnienia

DOJAZD GRATIS

g. 18.15; . Droga do zatracenia"
-USA, l. 18, g. 20.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37
- .. Świr"- pol., l. 18, g. 16, 18.
BUSKO·ZDRÓJ
"Zdrór - nieczynne.
JfDRZEJÓW
,. OK" - nieczynne.
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda" - "Pianista", g. 8, 11,
16._30,_19.30.
PINCZOW
"Belweder" - nieczynne.
SANDOMIERZ
"Millennium" - . Zemsta", g.
18, 10, 18, 20.
SfDZISZÓW
"Ballada" - nieczynne.
SKARiYSKD-KAM.
"Centrum" (doiby digital) - .Zemsta'', g. 8.30, 11 -seanse zorganizowane, 17, 19.
"Wolność" - ..
g. 17, 19.
STARACHDWICE
"Miejskie" - nieczynne.
SUCHEDNIÓW
"Kuźnica" - nieczynne.

xxx·.

gicznego, ul. Zgoda 21 - .. Era
krzemu".
Galeria BWA .PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - .,X lat w sztuce" - prezentacje nowatorskie. Galeria
czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 11-17, w niedziele
11-15, w soboty n ie cżynna .
Galeria BWA .,NA PIĘTRZE" Wystawa malarstwa Waldemara
żuchnickiego. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
9-15, w soboty i niedziele nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - Wystawa malarstwa Józefa Ziomka. Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w
godz. 10-16, w soboty- 10-13.
Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Retrospektywna wystawa
fotografii Jerzego Kamody. Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16. Wstęp
wolny.

Wł.OSZCZOWA

REGION

"Muza" - .Bad Company", g.
16, 18.

Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień oprócz
poniedziałków l świąt w godz. 9 -

MllżEI
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (teł. 344-23-18) - ekspozycje stałe : korpus główny .,Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w.". "Dawne uzbrojenie europejskie l wschodnie" .• Sanktuarium
Marszalka Józefa Pilsudskiego".
Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej. Czynne we wtorek w godz.
1O- 18, środa - niedziela w godz.
9- 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (tel. 344·57 -92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z mło
dzieńczych lat pisarza. Czynne:
wtorek, czwartek, piątek, niedziela
w godz. 9 - 15.30, środa - 1117.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku , teł. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe:
.. Zamki i warownie w akwarelach
Zbigniewa Szczepanka". Czynne
od środy do niedzieli w godz.
10-16.
Muzeum Pamięcl Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz.
10-17. Wystawa stała: . Modele
redukcyjne"; .Zabawki dawniej l
dziś" •• Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z całego świata" kolekcja Małgorzaty MroczekStachowiak, wystawa zabawek prac dyplomowych absolwentów
Państwowego Uceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
.Ocalić od zapomnienia. Jan
Bernasiewłez - twórca ogrodu
rzetb". Wystawa czasowa :
.Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i strój ludowy
na Kielecczytnie". Czynne: w dni
robocze w godz. 9 - 14, w soboty, niedz.f ele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - wystawa - .z
perspektywy 25 lat". Czynne od
poniedziałku do piątku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddz iał Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geolo-

E'~~;A RADIO-TAXI

···@···

96-25

3-611-611

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

17.
Jaskinia "RAJ" - czynna od
wtorku do niedzieli w godz. 1O17.
O~rodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
Pomnik·Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa "Pionęły niebo i ziemia"- czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 1O- 16. W soboty
l niedziele Wystawa dostępna dla
grup turystycznych . Zgłoszenia
- teł. 041 /25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory l fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA ,.Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - ,.Rok patrona
szkoły " - wystawa prac dyplomowych uczniów Zespołu Rań
siwowych Szkół Plastycznych im.
J. Szermentowskiego w Kielcach.
Oprócz poniedziałków czynna
codziennie w godz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW

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

Muzeum .. Dworek Reja", teł.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 16, w niedziele 1O - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54 , teł.
263-20-48 - .VI Jesienny Salon
Sztuki" - wystawa pokonkursowa. Czynna od wtorku do piątku
w godz_ 9-17, w soboty i niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Sw iętokrzyska
37 , teł. 265-36-51 - wystawy
stale . Dzieje Ostrowca Swi ęto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", . Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćmielow
skiej", . Poczet książąt l królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: .Indonezja mozaika kultury"; . Buddyjskie królestwo Lo istnieje naprawdę" .
Muzeum czynne wtorek - piątek
9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - teł.
262-09-78 - . Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen
wioski neolitycznej,
wschod-

.za

TAXI .. WICHROWY " - teł.
33·10-919 (dojazd gratis).
TAXI " ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, teł. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI "NA STOKU" - teł.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI
. OMEGA
ORIENT", korporacja .Łysogó
ry", teł , 36-00000, 36 -11111 ,
96 - 26, numer bezpłatny 080036-00-36.
TELE-TAXI . WALIGÓRY" - teł.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI "HERBY" - teł. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO- TAXI . EXPRESS " · teł. 366-1 H 1, 3-600-600 .
Dojazd gratis, z nami najta-

nią granicą"; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalolanego i pracowni
krzemieniarskiej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-16, niedz. 11-16.

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armil Ludowej 2a - wystawy stale:
.Pradzieje Ponidzia", .Pińczów historia miasta", .Adolf Dygasiń
ski - życie l twórczość" •• Sławne i
znane postacie w dziejach Piń
czowa", "Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - . Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie", Wystawa
poplenerowa ZPAP O. Kielce
.Pińczów 2000". Czynne wtorek,
piątek w godz. 9-15, środa,
czwartek w godz. 9-17. sobota,
niedziela w godz. 10-15.
Galeria ,.Krużganki" - wystawa
części repliki Xli-wiecznej płyty
orantów wypożyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do piątku w godz. 9-16,
w soboty - 9-15, w niedziele 10-15, w poniedziałki nieczynne
- wystawy stale: "Kuchnia królewska", .Historia wzgórza zamkowego w ikonografii" .•Ekspozycja et nografiezna •, .,Z i emla
sandomierska w pradziejach i
średniowieczu", . Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992 - 1997",
.Lapidariur(l zamkowe". Wystawy czasowe: wystawa poplenerowa dzieci i młodzieży ..Tęczowy
plener", .,Zbigniew Karpiński
(1920 - 1996) malarstwo - grafika - rysunek", "Starej porcelany czar".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do piątku w
godz. 9-16, w soboty- 9-15, w
niedziele - 10-15, w pon iedziałki
nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa
czasowa: .Pokolenia - w 400lecie Collegium Gostomianum".
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nleczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 - 16, w
niedziele 13.30 - 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego , ul. Rynek 9.
Godziny otwarcia: pon.-ptk. 816, sobota, niedziela - po wcześniejszym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: .Portrety" - rzetba
Gustawa Hadyny.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od 8 do
17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, tel. 274-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa 1,
tel. 275-40-83, czynne wt.pt. 915.30, sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z
1899 r., obiekty hutnicze z poł.
XIX w., zabytki techniki samochodowej, skansen hutnictwa
starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stale: .Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej", .,Rzetby plenerowe - impresje na temat dinozaurów". Wystawa czasowa: .Architektura znana i nieznana" - wystawa prac plastycznych Agaty
Kosno i Barbary Kotwicy.

KOMUNiKACJA

ńiej.

RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stałego klienta), tel. 3-611-611.
TAXI ,.BARWINEK" - teł. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORION" - teł.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRO·
NIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-18, 361-39-12.
(nj 256)
041/34-43-944 - HADES - Ki·
wiorski, całodobowe pogotowie
pogrzebowe, karty zgon·u.
chłodnia.

(nc 324)

'· r-----------------~
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
•

e

ł

'

•

e

POGRZEBOWE
"ZWOLSKJ"
Bezpłatna chłodnia

Kąrty zgonu
Pomnikl
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc .254)

: ~--------------~
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG·
KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 36631-77 , 344-67-88.

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13 .
Pornoc drogowa - 3.66-00-65,
981 - czynna non stop .
Pornoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - teł. 36118-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna - 932 .

KIELCE
Informacja PKS • 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28,
94-36.
Informacja MPK· 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa -33179·19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18; c i ężarowe : Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO-TAXI .ALFA"
• tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinla
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarsklego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "METRO" - teł. 34222·22, 345-55-55 (dojazd gratis).

Pizzeria . studio" - teł. 36886-01 . Czynna w godz.: pn .cz. 10-22, piąt. 10-23, sob. 1223, nledz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamówieniu
powyżej 16 złotych - gratis,
ceny pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzeria .Magia", teł: 362-2511 . Czynna w godz. 11-21, niedziela 15-21 .
Zamów piuę! Dowóz gratis!
TelePizza • ul. Radomska 18, teł.
(041) 362-89-51; ul. Paderewskiego 34, teJ. (041) 366-41-60.
Godz. otwarcia: niedziela-nzwartek 10.00-23.00, piątek-sobota
10.00-24.00.

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

Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.
Pizzeria Roma, teł. 344 99 05.
Czynna pon .-czw. 10.00·
22.00, piątek 10.00-23 .00,
sob. 12.Q0-23.00, niedz. 12.00·
22.00. Zapraszamy na piz zę
włoską oraz dania kuchni chi ń·
sklej. Na terenie miasta dowóz
gratis.

BILETY lotnicze - rezerwacja,
Sienkiewicza 56, 344-30-33, kielce@sigmatravel.pl
(ng 401)
sprzedaż.• Sig ma",

OMNIA • Komunikacja Między·
narodowa, Sienkiewicza 61,
345-77-43, 345-77-46.
(ng 402)

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

Portal Internetowy

Świętokrzyskie Stowarzyszenie
· Pornocy Ofiarom Przestępstw
- Komenda Miejska Policji w Kiel·
cach - Punkt Konsultacyjny Po·
mocy Ofiarom PrzestępsiY{, Kie ł·
ce, ul. Mickiewicza 9; poniedzia·
lek-piątek w godz. 14-18, te ł.
0-41/349-33-44.
Świętokrzyski Klub " Amazon·
ka " - 366-34-54, od poniedział·
ku do czwartku w godz. 10-14,
psycholog, pedagog - telefon
zaufania 366-17-41 w poniedziałki i czwartki w godz. 15 ·
17 .
Telefony zaufania - dla ludzi z
problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz.
18 - 20, tel. 345-73-46, w spra·
wach rodzinnych - 368-18-67.
czynny od pon iedziałku do piąt·
ku w godz. 8- 17, pomoc psy·
chologiczna dla rodzin wycho·
wujących małe dzieci 368-1 6·
59, poniedziałek , godz. 15.30·
18.
Świętokrzyskie Centrum Pro·
filaktyki i Edukacj! - 041 /331 ·
53 - 13 - pomoc psychologicz·
na i pedagogiczna, terapia ro·
dzin i małżeństw, psychoterapia
indywidualna i grupowa, pomoc
dotycząca uzależnień, interwen·
cja kryzysowa - od poniedziałku
do piątku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobie·
gania Narkomanii - Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ul. Karczów·
kawska 5A - 346-16-27; ponie·
działek- piątek- godz_ 12-16.
Rodzinna Poradnia Prolilaktyki
i Terapii Uzależnień od narko·
tyków, Kielce, ul. Wojska Poiskie·
go 230a, tel. 362-92-50. Służy
my pomocą w zakresie terapii in·
dywidualnej l grupowej osób uza·
leżnionych i ich rodzin, porad·
nictwa psychiatrycznego i me·
dycznego. Leczenie bezpłatne .
Centrum Interwencji Kryzyso·
wej - lei. 041/366-48-47. ul
Urzędnicza 7b. Terapia ofiar
przemocy, konflikty wewnątrz ·
rodzinne i kryzysy małżeńskie .
problemy z osobą uzależnion ą
w rodzinie. Konsultacje indywi·
dualne i grupy wsparcia. Zapew·
niamy anonimowość . Zaprasza·
my od poniedziałku do niedzieli
w godz. 13 - 20.

RADIO
Częstotliwości

stacji
słyszalnych w regionie:
TAK -106,5; 98',0; 89,7; PRO·
GRAM l - 102,7 ; FAMA
- 100,8, PLUS -107,9; 71,95.
- MARYJA -100,9; 107,2; 7,34.
RMF -88.~. BIS - 92,3, 111-96,2.
KIELCE- 90,4; 101,4 , ZET·
105 ,3, WAWA-95,5 , ESKA·
103,3, OPATÓW-93 ,7, MTI\l
FM-102.1. RdC-89,1, LELIWA
-104,7, REKORD-106,2.
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7.05 Studio urody - magazyn
6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Kosmiczne wojny - serial anim.
7.15 Złotopolscy (44) - telenowela pol. 7.40 Dwójka dzieciom
(powt.) 7.30 Pokemon - serial
- seriale anim. 8.00 Cena życia - ani m. (powt.) 7.55 Bar 8.20 RosweU: W kręgu tajemnic (19)(28/40) - serial obycz. austral.
8 .50 Pytanie na śniadanie - serial SF USA (powt.) 9.10 Bar
9.45 Samo życie (119, 120) magazyn 10.25 Praca dla kaiserial obycz. poL (powt.) 10.45
dego-magazyn (powt.) 10.35
Magazyn Ekspresu ReporteRosyjska ruletka - teleturniej
rów (powt.) 11.25 Wielkie ro11.40 Różowa Fantera - serial
manse dwudziestego wieku : anim. 11.50 Kachorra to ja (30)
Marlena Dietrich i John Way- telenowela argent. {powt.)
ne - serial dok. 11.50 Sukces
12.45 Luz Maria (22) - teleno( 15/36) - serial o bycz. pol.
wela peruw. 13.40 Zerwane
•·czenia wspomagającego w
12.30 Kochaj mnie (4) - telewięzi - talk-show 14.40 Bat••w~;•uu - serial dok. 11.40 Tenowela dok. (powt.) 13.00 Pamao dwadzieścia łat późrńej 12.00 Wiadomości
norama 13.15 Miami Sands
serial anim.
Agrobiznes 12.20 Kon{44/110) - serial obycz. USA
15.10 Najzabawniejsze zwie- świat, ludzie, pieniąrzęta świata- program roz14.00 Raz na ludowo- koncert
12.25 Samo życie - magalaureatów ,.Szansy na sukces"
rywkowy
12.45..Klan (637) - teleno15.00 Selekcja 2002 (powl.)
15.45 Informacje
poL {powt.) 13.15 Sfinks
15.25 W poszukiwaniu szczę16.10 Różowa Pantera - serial
••tag<twi!J historii: Tajemnice
ścia {9/26) - serial dla mło
ani m.
• •lbil•tmu -serial dok. 13.45 Tedzieży kanad.-amer.
16.20 Kacbona to ja (31}- te•''""'""v 14.00 Plus minus
lenowe1a argent.
przekonywania . 16.00 Panotama
.\6.20 Prognoza pogody
Josefina opowiada braciom,
Wiadomości
że widziała jak Kachorra i
lO Ostatni IndianiE'- z Titi- - 16.25_l:ł(ltQP.Qiscy (45_4) - telePablo obejmowali się w salonowela pol. (powt.)
kaka- rep.
17.00 Ryzykanci 2 - reality
nie. Francisco postanawia
Bezpieczna Jedynka
show
zaciągnąć pożyczkę na obroRower Błażeja - maga17.50 Program lokalny
nęswojej córki. Dziewczyna
dla młodzieży
18.30 Panorama
jest szczę~liwa, bo dostała
Moda na sukces (1761)
18.55 Prognoza pogody
pracę pokojówki u Germana.
USA
19.05 Jeden z dziesięciu - teleNie może się już dłużej kryć i
Teleexpress
turniej
postanawia wyznać pracoSportowy Express
19.35 Linia życia: Karol Szydawcy, kim naprawdę jest.
Gość Jedynki
manowski (1882-1937) 17.20 Idol Extra- program roz.40 Klan (638) - telenoweprogram dok.
rywkowy
la pol.
20.05 M jak miłość (90) - se18.15 Bar
10 50 lat TVP: Taka była
rial obycz. pol.
18.45 Informacje, Sport
telewizja - serial dok.
21.00 Linia specjalna - pro19.10 Prognoza pogody
.05 5 minut o Unii Eurogram publ. (audiotele: tak
19.15 Awantura o kasę - telepejskiej
0-70025055,
nie
0tumiej
10 Wieczorynka
70025022)
20.10 Bar - reality show
Wiadomości
22.00 Panorama
20.50 Samo życie (121) - seSport i Prognoza pogody
22.20 Sport telegram
rial obycz. poL
Okruchy życia : Słodka
22.30 Prognoza pogody
Do redakcji przychodzą Agapokusa - dramat psychol.
22.40 Kino mocnych wrażeń :
ta i Antek, pokazują Elżbie
USA, 1996, reż. Ron LaKwestia wartości - film
cie ~wiadectwa ze szkoły. W
gomarsino, wyk.: Beverly
l<rym.'USA, 1997, rei. Nelze obecnoteł Ratajczak inD'Angelo, )enny Lewis,
son McCormick, wyk.:
formuje o zwolnieniu go-lica,
Rob Estes, Ted ShackelWilliam Forsythe, Maria
ki6ry nawalił. Antek propoford (90 min)
Conchita Alonso, Robert
nuje mu swoją pomoc. tlt.lRoz-,uódka fesse l.Aroson (BeDavi, Robert Constanzo
drze; przyjeżdża po Barbflrę
verly D'Angelo), wychowują
(88 min)
do szpitakt. Okazuje się, że
ca pięlnastoletn ią córkę Jade
0.15 Jak upolować mężczyzn~,
przebywa tam również Stin(fenny l;ewis), prowadztwtaczyli seks w wielkim mieger.
sne przedsiębiorstwo cukierście (10/18) - serial kom.
21.20 Zabawka - kom. franc.,
nicze. jej wypieki chętnie zaUSA
1976, reż. Francis Veber,
mawiają okoliczni restauraOd pewnego czasu Samanwyk.: Pierre Richard, Mitorzy, a w~ród nich wla~ci
tha spotyka się z milionerem
che! Bouquet, Jacques
ciel kawiarni Billy Stone (Rob
Haroeyem Terkellem. CharFrancois, Fabrice Greco
Estes), samotny ojciec dwojlotte również ma nadzieję na
(89 min)
dzieci . Młody
mężczyzna znajduje oparcie
w jesse. Wkrótce wspólnie zamieszkują i planują matżeń
stwo. 1}1mczasem dorastają
ca jade zaczyna sprawiać coraz więcej kłopotów wychowawczych.

ga

małych

.00 Kronika kryminalna Jedynki - poza prawem
Kto ma rację? - program publ.
.00 Monitor Wiadomości
20 Profit - wiadomości
ekonom.
Czas na ... kontrowersyjny dokument: 18 sposobów robienia dzieci film dok.
20 Plebania - serial obycz.
(powt.)
Zakończenie programu

Frasier
-serial kom. USA
godz. 955
Frasier nie ~ązal się dotychc~ na stale z żadną kobietą.
Rownież jego brat Niles narzeka na brak życiowej part~erki. Mężczyźni postanawiaJą Więc urządzić przyjęcie dla
• "•m<>lmorh które da im szan~ poznania atrakcyjnych kolet. ie wszystko jednak

nowy romans. W swojej galerii poznaje bowiem gwiazdora filmowego, Wylie Forda,
którym jest zafascynowana
już ·od pierwszej chwili.

0.40 Z Archiwum X (19) - serial sens. USA
Producent filmowy Wayne Fedenna n poszukuje tematu do
nowego filmu. jego inspiracją
mają się stać przygody agentów FBI Muldera i ScuUy. Pracują oni wWnie nad sprawą
tajemniczego wybuchu w krypcie katedry w Waszyngtonie.
Mulder odkrywa zwłoki domniemanego terrorysty. Okazuje się jednak, że bandyta
żyje i cieszy się dobrym zdrowiem, natomiast podejrzanym
w sprawie jest kardynał.

1.30

Zakończenie

programu

Kwestia wartości
- krym film prod. USA
godz. 22.40
Johnny Rochetti jest właści
cielem najlepszego nocnego
klubu w mieście. Pewnego
dnia w jego lokalu zjawiają się
ludzie Vinniego Grosso, jego
przyjaciela z młodości , który
wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. W zamian za
ochronę domagają się udziałów w zyskach.

Bezrobotny dziennikarz Francois Perrin (Pierre Richard)
rozpoczyna pracę w domu
magnata finansowego, Rambalil-Cccheta (Michel Bouquet) jako żywa zabawka jego
niezno~nego synka Eryka
(Fabrice Greco) Początkowo
tyranizowany przez samowolnego malca, stopniowo zdobywa jego zaufanie i staje się
zastępczym ojcem dla spragnionego uczuć dziecka.

21.30 Losowanie Lotto
23.15 Informacje, Sport
23.35 Prognoza pogody
23.40 Graffiti - program publ.
23.55 Bar - reality show
1.00 Video szok (2) - program
rozrywkowy
1.55 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

Idol Extra
- program rozrywkowy
godz. 17.20
Największe wydarzenie medialne tego roku. Th program. którego celem jest znalezienie nowego talentu woKalnego. Kogoś, kto swoimi umiejętnościa
mi, charyzmą i wyjątkowością
powali na kolana
i

5.35 Kropka nad i (powt.) 5.50
Miłość i nienawiść ( 17/130) telenowela meks. (powt.) 6.35
Telesklep 7.05 Przyjaciółki i
rywalki (30/185) - telenowela
meks. (powt.) 7.50 Animaniacy - serial anim. 8.15 Fiłiputki
- serial anim. 8.40 Łebski Harry - serial anim. 9.05 Inspektor Gadget - serial anim. 9.30
(na żywo) Tele Gra - teleturniej 10.35 TeleSldep 11.50 Rozmowy w toku- talk-show 12.50
Maraton uśmie chu - program
rozrywkowy 13.25 Filipułki serial anirn. (powt.) 13.50 Łeb
ski Harry - serial anim. (powt.)
14.15 Beverly Hills 90210
(250) - serial obycz. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
(powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.10 Przyjaciółki i rywalki
(31/185) - felenowela
meks.

6.55 Telesklep 7.10 Dragon
Bali Z - serial anim . 8.00 W
niewoli uczuć (50/135) - telenowela meks. 8.50 Daniela i
przyjaciele (34/100) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place (220) - serial obycz. USA
(powt.) 10.30 (na żywo) Ła
misłówka - teleturniej 11.00
Żar tropików (11/66) - serial
sens . kanad . (powt.) 11.50
Przeklęta miłość (7!100) - serial obycz. kolumb. 12.35 Telesklep 14.25 Dragon Bali GT
- serial anim . 14.50 Dragon
Ball Z- serial anim. (powt.)
15.35 Pełna chata (129/192) serial kom. USA
16.05 Bajer w Bel-Air (12/99)
- seńal kom. USA

Angela obraża Laurę wobecności Roberta juniora, który
staje w obronie swojej przyjaciółki. Don Roberto dowiaduje się, że Armando dawał
jimenie narkotyki i wyrzuca
go z domu. !.Aura mówi Iimenie, że jest zakochana w
jej ojcu. Don Roberto próbuje
porozmawiać z córką, ona
jednak nie przyjmuje do wiadomo~ci jego argumentów.

niać jej wszystkie jego kaprysy. Dziewczyna musi czytać
na glos komiksy i prać jego
skarpetki. W końcu Hiwry nie
wytrzymuje i mówi rodzicom

17.00 Kropek
17.10 Miłość j nienawiść (14/
130) - telenowela meks.
Maria Magdalena zaczyna
pracę w fabryce Ociavia zostaje sekretarką Marciala.
Frida zarzuca Octaviowi, że
spotyka się z inną kobietą.
Ten zaprzecza, jednak ona
wkrótce widzi, jak jej kochanek caluje się z Aną Christiną.

18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19..30 Sport
19.35 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.00 Oko za oko - program
rozrywkowy
21.00 Agent (5)
22.00 Kompania braci (S) serial wojenny USA
Winters zostaje awansowany
za to, że dowodził ryzykowną misją w Holandii, zakoń
czoną powodzeniem . Nie
może jednak poradzić sobie
z nękającymi go wyrzutami
sumienia ani uwolnić się od
pozostałego w pamięci widoku młodego Niemca, którego
zastrzelił podczas akcji.

23.15 TVN Fakty
23.30 Kropka nad i - program
pub!.
Przewroty polityczne, strajki,
kryzysy gospodarcze, zmiany
ustrojowe. Monika Olejnik
oraz jej go~cie komentują bieżące wydarzenia oraz dyskutują na ich temat.

23.50 Na tropie agenta
0.20 Kropek (powt.)
0.30 Superwizjer - magazyn
(powt.)
1.00 Nic straconego - programy powtórkowe

godz. 21.00

1Ym razem uczestnicy muszą

wyłowić z dna oceanu ośmior

nice, zatopione w glinianych
misach. Naczynia znajdują się
na głębokości kilku metrów.
Zadanie zostanie zaliczone,
gdy każda ośmiornica znajdzie się na plaży.

Willdowiadule..się, że Hilary
porzuciła college, niemówiąc

o tym rodzicom. Natychmiast
wykorzystuje tę informację i
szantażuje siostrę, każqcspel

całą prawdę.

16.35 Nie do pary (5/13) - serial kom. USA
17.05 Las Vegas (9/10) -serial
sens. USA (powt.)
18.00 Aktualności
18.10 Żar tropików (12/66) serial sens. kanad.
19.05 Melrose Place (221) serial obycz. USA
20.00 Co gryzie Gilberta Grape'a - film obycz . USA
(powt.)
•
22.15 Gliniarze (10/32) - serial sens. USA
23.15 W imię ducha - kom .
sens. USA, 1990, reż . Sandra Seacat, wyk.: Marlo
Thomas, Elaine May,
Olympia Dukakls , Peter
Falk (105 min)
Marianne Fliln (E.laine May)
przeprowadza się wraz z mę
żem Rogerem do Nowego jorkri, gdzie zamierza zająć się
odnowieniem domu.. Poznana przypadkowo Reva Prosky
(Marlo Thomas), owdowiała
wla~cicielka sklepu ze zdrową żywno§cią, oferuje F/anom pomoc i proponuje, by
na czas remontu zamieszkali u niej.

1.00 Styl - magazyn mody
1.30 Krwawa pięść 4- film sens.
USA, 1992, reż . Paul Ziller, wyk.: Don cThe Dragon» Wilson, Cat Sassoon ,
Amanda Wyss, Kale Browne (79 min)
Danny Holt (Don «The Dragon» Wilson), mistrz walk
wschodnich, pracuje w firmie
działającej na granicy prawa,
która zajmuje się odzyskiwaniem skradzionych samochodów. Jeden z pojazdów okazuje się wyjątkowo podejrzany .

3.00 Pełna chata (129/192) serial kom. USA (powt.)
3.25 Bajer w Bei-Air (12/99) serial kom . USA (powt.)
3.50 Nie do pary (5/13) -serial
kom. USA (powt .)
4.15 Zakończenie programu

Melrose Place
- serial obycz. USA
godz. 19.05
Eve, aby zostać wspólniczką
Kyle'a, musi wykupić połowę
jego klubu. 'JYmczasem Jane
spędza noc z jednym z klientów, który wkrótce proponuje jej małżeństwo . Dziewczyna odmawia, więc mężczyzna
rezygnuje z transakcji. To wyprowadza z równowagi szefa-
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6.00 Muzyczny VIP - magazyn
muzyczny 6.30 KINOmaniaK
- odjazdowy magazyn filmowy
7.00 Muzyczne listy- magazyn
muzyczny 7.50 Sklep Mopotopa - seńal anim. (powt.) 8.15
Rudzielec- serial anim. (powt.)
8.40 Masked Rider- serial a nim.
(powt.) 9.05 Fiorełla (144)- telenowela peruw. (powt.) 10.00
Zbuntowany anioł (46) - telenowela argent. (powt.) 10.50
Dharma i Greg (19) - serial
kom . USA (powt.) 11.20
M.A.S.H. (6) - seńal kom. USA
(powt.) 12.05 Herkules (5) serial przygod. USA (powt.)
13.00 Automobilizm: Rajdowe
Mistrzostwa Świata - rajd Australii (powt.) 13.55 Sklep Mopotopa 14.20 Rudzielec 14.45
Masked Rider
15.05 Fiorella (145) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
17.00 Jak dwie krople czekolady (6) - serial kom. USA
Ray zaczyna spotykać się z
nauczycielką bliźniaczek .

Tamera ma nadzieję, że dzię
ki temu uniknie odrabiania
lekcji.

17.30 HOT CHAT- program
publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł {47)
- telenowela argent.
Jvo prosi Milagros o rękę, wzruszona dziewczyna natychmiast się zgadza. Opowiado
siostrze Pulchnej o pwnowanym małżeństwie. Ramon niespodziewanie znajduje sponsorów, którzy zgadzają się sfinansować operację jego syna.

19.00 Anioły miłosierdzia (4)serial obycz. USA
20.00 Baza PensacoJa (12) serial sens. USA
23 grupa korpusu traci w kolejnych wypadach trzy samoloty. Załoga Bazy Pensacow
musi dostarczyć im nowe
maszyny w miejsce strąco
nych. W tym czasie pulkownik Ballinger podeJmUJe decyzję o wysłaniu Iee z misją
w głąb kontynentu afryka11skiego.

20.55 Idol Extra
21.50 Dziennik
22.15 Życiowa szansa
23.15 Kod milczenia - film
sens. USA 1985, reż . Andrew Davis, wyk.: Chuck
Norris (96 min)
Policja obserwuje ~wiat przestępczy ;ednej z bardziej niebezpiecznych dzielnic Chicago. Stróże prawa starają się
przejąć dużq dostawę kokainy, zaaranżowaną przez
mafijną rodzinę Comacho .
Niestety, towar zostaje przechwycony przez członków
konkurencyjnego gangu, na
którego czele stoi Tony Luna .

1.10 X Laski
1.40 Muzyczne listy
2.30 Strefa P
3.05 KINOmaniaK
3.30 To się w głowie nie mieści
4.05 Zakończenie programu
:-Anio y mHos1er z1a · ' - serial obycz. USA
godz. 19.00
Dr Ben Turner przyjmuje na
oddział 2,5-letniego Rafaela.
Dziecko jest w stanie agonalnym, liczne obrażenia na jego
ciele wskazują , że było wielokrotnie maltretowane przez
rodziców.

11

ogłoszenia

Jeśli

zamówjcie Państwo 1 ogłosz_enie· drobne
w dowolnym wydaniu " Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową grat i sową emisję w wybranym
przez siebie dniu.

drobne

ZA

PROMOCdA

w
dowolnej
rubryce
INTER CARS S.A. Dystrybucja części

AUTO-MOTO

do samochodów zachodnich . Kielce ,

Oferta dotyczy osób fizycznych

BRAMY.

Ogrodzenia .

KUPNO

NAUKA

nt397
nd454

0001 S.C . AUTA powypadkowe kupię

MA KULATU RA , foli a , z łom . Kielce ,
BRAMY.NET.PL. 041/345-09-41 ,

-0604-228-214.
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

ANGIELSKI

ul. Zagnańska 232 teł. 041/344-10-03.

502-58-05-43.

-NIEMIECKI

kb2134

Warszawska 170, 041/332-22-12.

-WŁOSKI

nt437

- FRANCUSKI

ni258

0001 S .C . AUTA powypadkowe ,

MAKULATURA,

zniszczone- kupię . 041 /346-21-67.

Skarżysko-Kamienna ,

HORMANN.
gb4340

prywatne.

Sia tki.

041/346-46-93.

Wiejska 1, 041/344-23-73.

gb4338

zlecających ogłoszenia

WYP02:YCZALNIA samochodów

Bramy, drzwi, napędy.

-nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.
041 /343-17-57. AUTOAlARMY. RATY.

teł.

folia ,

.WORLD OPEN"

ul. Rejowska 65,

Szkoła Języków

041/251-10-66.

041/342-84-32.

Obcych

Kielce,
kb2135

Kielce, Domaszowice 174F

nj259

złom .

.

Źródłowa 19
041/343-13-16

LOKALE

346-16-00

nd457
WYP02:YCZALNIA SAMOCHODÓW
041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę

""

.AGM" 041 /362-93-63. 0602-601-695

ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA

KOSTKA brukowa, bloczki, ogrodzenia
nt432

amortyzatorów. Tłumiki . Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

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

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng410

BUDOWNICTWO

nt393
OKNA PCV - producent. PROMOCYJ041/36-222-35 MOTOART - autoczęści

NE

do zachodnich . HURT. Detal . Kielce ,

Odrzywół

CENY.

Łódzka

. Okno · .

Tarnowska 18.

041/366-05-93 Świętokrzyska Giełda Nieruchomości ,

Okrzei 15B.

308 .

n'261

041 /346-19-17.

ul. Praga 44
teł . 048 481 80 90

nt424

nd447

ATRAKCYJNE

nowe

OKNA . drzwi , parapety . Adapta cja
wnętrz

AUTONAGAZ
l

•

.. Drokplast ". K1elce . Nowa 5 .

antywłamaniowe

PARAPETY. schody. kommki - producent.

drzwi

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

Jagiellońska

e GERDA e

ng407

- 041 /361-90-60.

PLN

.

POKÓJ do
nt413

041/331-64-32.

DOM w Bilczy z klinkieru , ocieploOJ

Kielce, Łazy 37 , 041/345-44-84.

SPRZEDAM pilnie mieszkan i e.

BLACHY dachówkowe, trapezowe

PRODUCENT:

VII/IX, cena 58 .000 ,-; 041/361-01 -.71 ,

e deska podłogowa

-producent. 041/331-49-62.
nt480

0609-915-840.

MEDYCYNA
SPRZEDAM pawilon, Plac

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
041/254-10-20.

japońskich , koreańskich,

041/36-11 -370.
ng406

nt445

CZĘŚCI do samochodów

BRAMY, ogrodzenia , automatyka .

Sklep - hurtownia.

0411366-19-17.

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż
06021335-083

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabrycz-

BMW.

nn200

CD

Technika
Wentylacyjno-K limatyzacyjna
O Wentylatory
O K limatyzatory
O Ku rtyny powi etrzne
D Akcesori a wentylacyjne
O Anemostaty i kratki
D Odkurzacz centralny

kb2017

na . LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,
GINEKOLOGIA- doświadczeni specjali-

Chęcińska 14, 041/362-12-97.

ng405

nd456

ści. 0607/887-732 .

ws180

KIELECKA
SZKOŁA

ORTODONCJA.

..JAZDY

Pelny

KURS PRAWA JAZDY

•iJ:W

Popołudniowy-

Weekendo

!

7 .XI (g.16J

zakres
usług

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.

- 9.XI (g.9)

D Przewody wentylacyjne

Zapraszamy firmy do
-upusty

współpracy
1 (Hala Wid-Sport.)

Codziennie 8.30- 16.30, Sobota 9.00 -13.00

25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 48/2, tel./fax (041) 343-18-26

12
l' ,

480 m

gb4626

• parapety.
parkingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.

działka

041/368-02-54.

e boazeria
e schody

115, teiJfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

2-pokojowe - 39 m kw ., częściowo
umeblowane, Kielce , Kochanowskiego,

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe.

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

ng408

wełną. dachówka brass, woda , świa tło

okna. 041 /311-76-23.
nt458

napędy.

346-52-05.

041/331-98-25,

PARKIET, mozaika, kleje , lakiery. ·

nd440

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

wYnajęcia .

gb4555

362-91-00.

041 /344-53-62.
nt37i

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

AUTOALARMY 041 /34-434-79
nt401

. gb4570

Kielce, Paska 6.

b4606

f•

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce

oficyna . 0602-501-420

11 . Okrze165 . 041 /345-42-06 .

. Firmus·
250

DO WYNAJĘCIA lokale biurowe :
45, 75 'm kw. l • 11 piętro, Sienkiewicza,

0% REKLAMACJI
nt454

AUTOALARMY

gb4597

NIERUCHOMOŚCI
nd455

RATY.

MATEMATYKA- 041/345-38-15.

0602-571-927.

041 /361-88-52.

Kielce, Pakosz 53.

041 /343-12-52.

M-4 ,

sprzedam w Kielcach. Tel. 0602-571-284;
041/362-00-29

041/344-32-02.

361-18-97
366-0 3 - 79

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

nt450

343-07-04.

BALUSTRADY.

RÓŻNE

Ogrodzen ia.

041/366-29-94.

NAPRAWA

pralek ,

Ryba k

BIZNES

• - 041/369-82-22.

----------------~g~b4609
~~

Biuro Reklamy

gb46~
PROS PERUJĄCĄ aptekę

TRAKCYJNE pożyczki. 041 /340-72-31 .
CYKLINOWANIA - lakierowanie

b4447

PANELE- 04 1/362.53-70.

w Kielcach

sprzedam. Telefon 0604-731-083 po 18.
gb4544

- 346-20-18.
gb4571

OZYCZKA - 041/34-07-103.

OPRAWA OBRAZÓW

R-0-L-E-T-Y

gb4321
CZYSZCZENIA dywanów, vertical i.
OlYCZKI bankowe. 041/34-07-108.

ANTYWŁAMANIOWE

ROLETKI

041/366-78-86.

gb4519

PRODUCENT

041/362-19-07.

ALUTECHNIKA

gb4633
RESTRUKTU RYZACJA
dłużeń .

DAMPRACĘ

PARAPETY

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
b3266

Agent Celny. Kurs 7 .12. 2002. Licencja.

Paderewsk1ego 3

pożyczek

Superpraca. Radom -

041 /343-07-03.

041/34-07-106.

CZYSZCZENIE

Prażmowskiego

dywanów
n\381

wb177

ROLOKASETY, MOSKITIERY zw1jane.

DOMOWA, 1800, umowa. 0691/735-663.

ramkowe . PROMOCJA' Roielki tekstylne,

kb2278

- 041/331 -75-64.
gb3920

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
041/343-18-81 SIATKI plastikowe,

gb4615

talowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

vertikale,
Materiałów

żaluzje.

GLAZURA - terakota , mal owanie ,

Vertikalnych ..WMK', Leszczyń

ODDZIAŁ

kadr kieleckiej firmy zatrudni

ul Żeromskiego 51
teł.

(048) 363-97-88

fax (048) 362-81-60

nt482
MAGISTRA farmacj i

gb4631

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

1000 zł/m-c. 041 /368-22-52.

608-818-672. -

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ZAPRASZA

. gb4640

szpachlowanie. Remonty. 041/315-47-64,
b4596

DZIAŁ

fax 344-33-77

WCZARKI niemieckie- 041 /301-70-56.
nt4l

C OD ZIENNA

okna . Hurtownia

ska 1, 041 /368-00-32 , 0411344-14-80 ,

ng409

15.

022/825-85-49.

gb4521

SPRZEDAŻ

GAZETA

nt361

VERTIKALE
OlYCZKI. 041/34-44-106.

TWOJA

041 /361-37-49, Chęcińska 14.

TEKSTYLNE

gb4452

Słowoludu

TRANSPORT 1,5 t. 0601-492-202.

TOWARZYSKIE

z~trudn i my.

0604-919-643.
tb63

gb4564

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

GLAZURA , hydraulika , remo nty.
MĘlCZYŻNI ,

041/346-44-49.

VERTICALE -

ARMEN. 041/345-11-14.
gb4617

gb4624

TURYSTYKA

i

żaluzje

- rolety

kob iety,

praca

we Włoszech . 012/6 38-55-89.

- producent. 041/368-68-77.

kb2274

gb4612

OPIEKUNKĘ

WYMIANA piecy c.o. 041 /306-26-63.

kb2275

8/37-80-307, 0601-288-977 Frankfurt,
HYDRAULICZNE. 041/332-39-28 ;

PILNIE! Zlecimy

nnheim. Lipsko .Wojtek".
LALUZJE tanio. 041 /369-86-j7.

0502-542-071 .

Dosława-

ANTW ERPIA - Nie mcy, Holandia,
KOPARKO- ładowarką. 0601-611-737.
gb4454

03/951 -239

LALUZJE, verticale, roletki tekstylne,
0501 - 725-421 ,

041/331-31-62 ,

KUCHNIE ,

odbiór. 0501/664-419
kb2270

ZATRUDN I Ę

gb4625

zabudowy

studentów studiów zaocz-

nych do pracy w księgami i do roznoszenia
ulotek.

050!>-140-947.

ws156

składanie długopisów.

gb4618

gb4610

Zgłoszen i a

do 9 listopada .

0691/022-676, agnieszkabemacka@wp.pl
gb4628

9 plon)

wiatlo

APPIA -

Rzym,

Sycylia . te l.

wymiarowe .

Długa

22, 0411366-14-33.

www.kuchnie.kielce.com.

1182!>-56-53

WIDEOFILMOWANIE

nn229

kb2163

BLICHARZ Michał zgubił leg itymację AŚ .

b456i

USŁUGI

APP-STUDIO - video-foto. DVD ,
gb4634

L-GOLD. Malowanie. Gładź. Tapetowanie.

m kw
Kielc

ZGUBY

Panele . Regipsy. Remonty - czysto .
041/331-29-83 - HADES - <lodatkowe

041 /368-36-66.

cyfrowo 04 1 361-6!>-13, 31!>-25-19
nt477

KSEROKOPIARKI

nt486

· . również stalowe.

b4605

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

dra uliczne.

gładź

- natrysk.

041/34-28-089.
gb4400

AUTOMATYCZNE pra lki, lodówk i

Rada Powiatowa i Grodzka
STRONNicrwA DEMOKRATYCZNEGO w Kielcach

Pr:zewodlłiczący

gb3999

POKRYĆ t>.ACHOW'YCH

TARTA
tellfax(0-41) 361·32•18

~AJ: 1(Je(a, ul.~ 230 TRANSPORT G RAT l S l
~/tDc{0-41}3464664

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

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

-

Sklep )(LEKS
ul. 7 Zródeł 8
te l. (041) 357-44-1O

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej l O,
p. 211,
teł. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

ORYGINAlNYCH BLACH SZWEDZKICH

SKARŻYSKO-KAM.
BTKiZTERRA
ul. Sokola 18

KRÓTKI CZAS REALIZAC.JI
FACHOWE WYKONAWSTWO
OBMIAR, TRANSPORT, KOSDORYS liRATI!il

AKCESORIA DACHOWE
1lajazd oo kftenta wraz zpoiliarem (GRATIS!)
-fachowy 11mtal ekment17.v ~(Z r;N~)

Rady POU!ialowej i Grodzkiej
Waldemar Barczyli

CENTRUM DYSTRYBUCJI

BLACHY
DACHÓWKI

Ściegienneao 257 -pełne~~~Gt\TIS!)

KAZI.l\UERZA \VIELKA

STARACHOWICE
Radio MTM
ul. Partyzantów l A
teł. (041) 275-11-11

zwraca się z uprzejmą prośbą
do wszystkich członków i sympatyków SD,
aby w II turze wyborów na prezydenta Kielc
poparli pana WŁODZIMIERZA STĘPNIA

NAPRAWA pralek. 0411332-37-46.
b4616

7(JP.L.CYE 25 116

gb3787

gb4614

MALOWANIE b4520

602-666-510.
na177

ecyki, kuchenki - naprawa, montaż .

·'\ ·, JĘDRZEJÓW .
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościu szki 7/8
teł. (041) 386-10-42

VIDEOKIELCE . 041/34-560-72 ,

MALOWANIE- 041 /362-53-70.
041/361-60-56, 0602-212-412. Gazowe

teł.

do Włoch . 012/623-95-70

gb4621

lgia - wtorki, piątk i. 081/825-62-45,

pl. Zwycięstwa l
(041) 378-28-20

gb4604

GLAZURA. remonty. 041/332-38-55.

ww154

··
BUSKO
Sklep "Mała Moda '

c:bsr POKRYCIA DACHOWE

Centrala
Bllcza, ul. Kielecka 4
26-C26 MORAWICA
tel. 041/311 -73·73

ul. M iła 16
2~18 KIELCE,

fax 041/311·74-74

teiJfax 345-85-85

Filia:

Filia:

ul. Kielecka 3
28-200 KOŃSKIE
teiJfax 041 /372·90-50

c

~

..

teł. (<»1) 251-16-09, 251-1~

telJfux (<»l) 251-16-m
WŁOSZCZOWA

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

http://sbc.wbp.kielce.pl/
-------------------------------------------------------------- 13
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OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RliCHO:\IOŚCI
Komomik Sądowy Rewiru n przy Sądzie Rejonowym w Kielcach mający kancelarię_ w Kielcach przy ul. Wesoła 51
pok. 406 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2002 roku o godz. 14
w kancelarii komomika odbę_dzie się_ pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacjijest nastę_pująca ruchomość
-Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO 1,4 benzyna, rok prod. 1998, kolor zielony.
Wartość szacunkowa ruchomości wynosi l 5.000,00 zł. Cena wywoławcza ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4
wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu to jest 11.2SO.OO zł.
Ruchomość będąca przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 8 na parkingu
znajdującym się_ przed siedzibąkancelarii komomika w Kielcach, ul. Wesoła S l .
866/gm

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHO:\lOŚCI
Komomik Sądowy Rewiru n przy Sądzie Rejonowym w Kielcach mający kancelarię_ w Kielcach przy ul. Wesoła S l
pok. 406 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2002 roku o godz. 14
w kancelarii komomika odbędzie się druga licytacja ruchomości . Przedmiotem licytacjijest nastę_pująca ruchomość
-Samochód osobowy TOYOTA LEXUS 4,0 KAT, kolor ciemnoczerwony, rok prod. 1992.
Wartość szacunkowa wynosi 40.000,00 zł. Cena wywoławcza ruchomości w powyższej licytacji jest 112 wartości
szacunkowej podanej w obwieszczeniu to jest 20.000.00 zł.
Ruchomość bę_dącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 8 na parkingu
znajdującym się_ przed siedzibą kancelarii komornika w Kielcach, ul. Wesoła S l.
867/gm

P,odaje do publicznej wiadomości informacje
ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych
-pochodzących z dawnego PFZ położonych
na terenie gminy Pacanów, pow. buski, woj.•świętokrzyskie.

o

Przedmiotem przetargu będzie 40 nieruchomości zlokalizowanych
na terenie gminy Pacanów w obrębach: Bisk:upice, Rataje Słupskie,
Żabice ~
- powierzchnianieruchomości wynosi: od 0,02 ha do l ,82 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2002 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Gminy w Pacanowie.
Przed przetargiem należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia
o przetargu.
Bliższe informacje uzyskać można w Oddziale Terenowym AWRSP
w Rzeszowie teł. 017 8626477 lub u Pana Jana Żwirek
tel.0413512047 0502385209.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

•·

Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Kielcach mający kancelarię_ w Kielcach przy ul. Wesoła 51
pok. 406 na podstawie-art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2002 roku o godz. )2
w kancelarii komomika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacjijest nastę_pującaruchomość
-Samochód ciężarowy uniwersalny OPEL FRONTERA 2,2 KAT, rok prod. 1998, kolor srebrny.
Wartość szacunkowa ruchomości wynosi 50.000,00 zł . Cena wywoławcza ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4
wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu,to jest 37.500.00 zł.
Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 8
na parkingu znajdującym się przed siedzibą kancełarii komornika w Kielcach, ul. Wesoła Sł.
8681gm

o
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- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
-akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
-płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian

SVSTEI\AV

POCIEPLEŃ

Kielce, ul. Warszawska 248,

teł.

Wiśniówka (Biuro Handlowe)

tel. 301-16-37

Piekoszów, ul.

Wolności

•

368-60-56

2. tel. 30-62-114

~
teł.

Informacyjna
www.tai.com.pl
94-77 lub 368 22 06 do 07

Świadczymy usługi w zakresie:

aktualnej infonnacji gospodarczej:
- udzielanie informacji o działalności firm
za pośrednictwem ogólnopolskiego
numeru telefonu 94-77,
- udzielanie informacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych,
- sporządzanie wykazów brantowych,
- sporządzanie baz danych firm;
przeglądu

ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnych
- pochodzących z dawnego PFZ położonych na terenie
gminy Szydlów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.

Przedmiotem przetargu będzie 38 nieruchomości zlokalizowanych
na terenie gminy Szydłów w obrębach: Brzeziny, Szydłów, Gacki,
Osówka, Potok. Kotuszów, Korytnica.
-powierzchnia nieruchomości wynosi: od 0,02 ha do 3,48 ha.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 Ustopada 2002 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Gminy w Szydłowie.
Przed przetargiem należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia
o przetargu.
Bliższe informacje uzyskać można w Oddziale TerenowymAWR'SP
w Rzeszowie tel. 017 8626477 lub u Pana Jana Żwirek
teł. 0413512047,0502 385209.
GRAFICZNE Spółka z o.o.
ul. 11-go Listopada 85, 26-600 Radom

prasy:

- informacje o przetargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz wykonawstwo,
- informacje o firmach wygrywających
przetargi,
- artykuły o wybranej tematyce;

Marketingu
-

Podaje do publicznej wiadomości informacje

o

bezpośredniego:

pośrednictwo

w zamieszczaniu
w dziennikach na terenie
całego kfaju.
2/lai
ogłoszeń

Zapraszają do składania ofert na nabycie maszyn

Podziękoulanie
l. Halę magazyąowo-warsztatową
o powierzchni użytkowej 130 m kw.

z wszystkimi mediami w Kielcacb
przy ul. Lódzkiej 244.
2. Halę magazynowo-produkcyjną
o powierzchni 230 m kw. w 1\unlinie

Miasta i Gminy Kozienice,
26-900 Kozienice, ul. Parkowa S

Wsz1Jstltim WIJhorcfJm z terenu mittst« i 9min1J MaloiJ.OSzcz.~
lttórziJ udzielili popttrcia mojej lumd1J.tlaturze
na SUinowisito Burmistntt
serdeczne

podziękowania

siclada

Pożądany

]ttn GlofJ.owsfci

- wydzierżawi:
l. Plac składowy o powierzchni
2000 m kw. z pomieszczeniem
biurowym w Kielcach przy ul.
Zagnańskiej 228.

864/gm

urządzeń

Zarząd

-Dąbrówce.

Wszelkie informacje udzielane są
w Nadleśnictwie Kielce przy ul.
Łódzkiej 244 łub telefonicznie nr te!.
3661181.

i

poligraficznych:
ROMAYOR 314, SEYPA 132UC, DOMINANT 72S, Sklejarka
ESCOMAT, Zszywarka ZD-2C, Kopiorama THEMER, półautomat
szt~cujący FUB oraz inne urządzenia dla przemysłu poligraficznego.
Informacje można uzyskać codziennie od 7 do 15 pod numerem telefonu:
048/364-4'6- Fax 048/364-30:55.

- działki o powierzchni ogólnej 1123 m kw.
zabudowanej budynkiem magazynowym.
Cena wywoławcza 220.000,00 złotych.
Jednocześnie informuj~ się, że

wydanie magazynu nastąpić może
do 2.01 .2003 roku.
Pisem.ne oferty prosimy składać w terminie do 22.XI.2002 r. w siedzibie
Spółdzielni przy ul. Pocztowej nr l .
Składający ofertę obowiązany jest wpłacić wadium gotówką w kasie
Spółdzielni - przy ul. Pocztowej nr l w wysokości lO proc. ceny
wywoławczej .
,
Wadium przepada jeżeli oferent, który przyjął ofertę uchyli się_ od kupna

termin realizacji zamówienia koniec m-go kwartału 2003 r.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kozienice w pok. 124. Osobami
uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Maria Bartosiewicz
iPanSławomirTokarczyk, te!. 048 611-71-52w godz. 8.00-15.30.
Tennin składania ofert- do dnia 27.11.2002 r. do godz. l 1.00 w pok. Nr 11 1
Urzę_duMiasta i Gminy Kozienice.
Otwarcie ofert- dnia 27.11.2002 r. w pok. Nr 212 UrzC(du Miasta i Gminy
Kozienice o godz. 12.00.
Kryteria wyboru ofert: - cena- 90 proc.,- termin- l Oproc.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte wart. 22
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Postę_powanie bę_dzie prowadzone z· zastosowaniem obowiązujących
preferencji krajowych.

najpóźniej

nieruchomości .

Zastrzega si ę unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2S..x:I.2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie
.
. nr l.

3S/to

AWRSP 0/T RZESZÓW
GOSPODARSTWO ADMINlSTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH

informuje, że zostały ogłoszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
-działki nr nr 853, 1146 położone we wsi Szaniec, gm. Busko Zdrój, pochodzące z PFZ,
- działka nr 655/1 położona we wsi Młyny gm. Busko Zdrój, pochodząca z PFZ,

oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
z uwzględnieniem pierwszeństwa nabycia:
- działki nr nr 96, 123 położone we wsi Szczaworyż gm. Busko Zdrój, pochodzące z PFZ,

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w biurze Gospodarstwa Administracyjno-

Han~o~ego w Kie.l cach, ul .T~gowa 18, pok. 518, V piętro, teł. (041 ) 34 422 04, 34 300 45, na naszej

strome JtnemetoweJ www.gah.kielce.com.pl oraz w siedzibie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
OffRzeszów, ul. 8Marca 13, teł. (017) 862 64 77.
231Sikm

14

OGŁOSZE:\'IE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONY:\1

Zarząd

Miejski w

Jędrzejowie,

28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33
ogłasza przetarg

nieograniczony na

prowadzenie "Akcji Zimowej" na drogach gminnych na terenie
miasta i gminy Jędrzejów w sezonie zimowym 2002-2003.
Termin realizacji Xl2002- m 2003 r.
Wykaz ulic i kolejność ich odśnieżania można otrzymać w siedzibie
zamawiającego , pokój nr 22.
W ofercie należy podać cenę brutto za l km odśnieżania i l km miałowania.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena l 00 proc.
Warunki konieczne do spełnienia przez wykonawców, by byli oni
dopuszczeni do udziału w postę_powaniu:
- posiadanie udokumentowanego doświadczenia prowadzenia zimowego
utrzymaniadrógconajmniej l rok,
- dysponowanie odpowiednio wykwalifikowanym personelem .
legitymującym się doświadczeniem zawodowym i posiadającym
doświadczenie z zakresu prowadzenia zimowego utrzymania dróg,
- posiadanie telefonu w celu utrzymania stałej łączności z Zamawiającyro
Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzę_du
Miejskiego ul. 11 Listopada 33, pokój Nr 12 do dnia 12.XI.2002 r.
do godz. 9 .00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12..x:I.2002 r. o godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego w sali nr 36.
Postę_powanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków
określonych w 3TL 19 i 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
E
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Andrzej Wieliński, teł. 386-12-40.~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Konkursy z folderu, nagrody od "Słowa"

Już za

10 dni nowy sezon
rozpocznie Bartosz
Kizierowski.

Zmęczeni

kadrowicze

:ni a
~SP

rek

Dziś o godz. 18 szczypiorniści Vive Kielce
zagrają awansem mecz
ligowy z Zagłębiem

Nasz pływacki mistrz Eurow wyścigu na 50 metrów stylem
zawodnik Delfina Ponr?·~>htJUI" i ostro

Lubin.

ych
cki,

.00

:ni a
tSP

arny
już
li\yyStartuje w zawodach o
Świata, które rozegrane
w Rio de Janeiro. Następgo cykl startów w USA.
Polsce pojawi się w końcu mi ebowiem od 29 listopada do
walczyć będzie w Płoc
medale Mistrzostw Folski i
głównym faworytem do ty(d)

rka ma
aj lepszych
ków

:ń
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:o.

W klasyfikacji klubowej imnhnw"''" i pływaczki Arki z
202 pkt. wyprzedzili
...,,,c,"" Orkę Jędrzejów- 80 pkt.,
. - 73 pkt., MO- 30 pkt., UKS
Końskie - 28 pkt.,, UKS
18 Kielce- 27 pkt., STSiR
Kielce -19 pkt., Delfina Poła- 15 pkt. oraz reprezentację

9
p~d·ualrue
. zwyc1ęz
. . al'1:
In-dyw1
Dziewczęta- 50 m mot. 9-10
Anna Kawecka (Arka) - 39,42,
-12 lat Aleksandra Rokicka
tarni
- 35,82, 13lat i starsze Kariwicz
vv""'-"'a (Arka) 34,79; 100m
- 9-1 O lat Anna Kawecka
Il i
- 1.28,00, 11-12lat Karolina
e J)fZIJ'cka 121,41, 13 lat i starsze
niny
(KSZO) -1.17,81; 200
11-12 lat - Martyna Dersz(Arka) - 3.09,88, 13 lat i Start. 22
Ewelina Górecka 2.59,15; szta4x50 m dow. 9-10 lat- Delfin
,24,11-12lat-Arka2.14,22, 13
i starsze- Arka 2.25, 71.
Chłopcy- 50 m mot. 9-10 lat
Jackowski (Orka) - 42,91,
lat Łukasz Kucek (Arka) 13 lat i starsi - Paweł Łyżwa
• Katr7 uoko) - 28,54; 100m grzb.
Jacek Kubka (Wodnik) 11-12 lat Marcin Perkow,nie
- 1.21,59, 13 lat i starsi
(Arka) 1.06 78;
klas . ll-12lat Marcin Per. (Arka) - 3.12,84, 13 lat i
tibie
Piotr Frankiewicz (KSZO)
lO; sztafeta 4x50 m dow. 9wia.
- Orka- 2 .38,65, ll-12lat2.14,00, 13lat i starsi -Arka
OJll
L

ero.
cym

;yro
~ędu

12 r.
ribie
mej i

(wid)

Na wczorajszym popołudnio
wym treningu trener Aleksander
Malinowski miał- po raz pierwszy
od tygodnia - do dyspozycji
wszystkich zawodników. Na treningu pojawili się bowiem kadrowicze Rafał Bemacki i Filip Kliszczyk. - Obaj byli trochę zmęczeni,
ale jestem przekonany, że dziś będą
w normalnej dyspozycji. Podobnie
było z młodzieżowcami - Karolem
Bieleckim i Piotrem Grabarczykiem. Oni po powrocie ze zgrupowania i turnieju też na pierwszym Od postawy ,.siódemki" Vive w obronie wiele będzie zależało w dzisiejszym
treningu mieli nieco "zwolnione" spotkaniu z Zagłębiem
ruchy- m.ówi trener Vive Aleksan- · bardzo ciężko. Zawsze musieliśmy
Dla kibiców działacze kluboder Malinowski. Pytany o dzisiej- się sporo napracować, by osiągnąć wi szykują kolejne niespodzianki.
końcowy sukces. A szczerze móPrzed meczem na specjalnym stoszą konfrontację, trener odpowiada: - Zagłębie jest wysoko w tabe- wiąc, nie zawsze wygrywaliśmy. isku rozprowadzane będą kluboli, ma naprawdę dobry zespół. Cze- Zdarzało się, że porażki z Lubi- we foldery, w których będzie moż
ka nas ciężki, ale mam nadzieję nem były kluczem do tego, że prze- na znaleźć kupon konkursowy.
zwycięski bój.
grywaliśmy najważniejsze batalie.
-Każdy, kto wypełni tenże kupon,
Podobne stwierdzenie pada z
Nasza "siódemka" zagra już wrzuci go do specjalnej urny, bę
ust kapitana Vive Radosława Wa- w pełnym zestawieniu z kontuzjo- dzie mógł wziąć udział w konkursiaka: - Proszę nie zapominać, że wanymi ostatnio Pawłem Sieczką sie, w którym przewidziane są do
w siódemce rywala będzie chciał i Pawłem Tetelewskim. - To daje wygrania atrakcyjne nagrody- insię pokazać Grzesiek Gowin, któwiększe pole manewru szkoleniowformuje Andrzej Jung, dyrektor
ry nie-znalazł miejsca u nas. W ogó- cowi. Myślę, że zwłaszcza powrót klubu.
le lubir,rianie to niewygodny prze- Pawła powinien scementować deDodajmy, że nagrody funduciwnik. Odkąd tylko pamiętam , fensywę - komentuje krótko To- je w powyższym konkursie także
zawsze grało nam się z tą drużyną masz Opara, członek zarządu Vive. redakcja "Słowa Ludu".
(mac)

ltl.Uf.JjłtdtJ
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Cekol w Sandomierzu
Dziś o godz. 17 w hali
sportowej w Sandomierzu rozegrany zostanie awansem
mecz o mistrzostwo ekstraklasy tenisistek stołowych, w którym KTS Sandomierz podejmować będzie zespół Luks
Cekol Stawiguda. Dla liderujących w tabeli podopiecznych trenera Zbigniewa Nęc
ka będzie to ostatni sprawdzian formy przed sobotnim
ćwierćfinałowym meczem ze
Statisztiką Budapeszt.

Sukces Marty
Marta Krzemińska z
Contactu Kielce wygrała rozegrany w Warszawie Narodowy
Junior Tour w "9". W finale
pokonała 4:2 Karolinę Rujner
z TWP Kołobrzeg. Chłopcy
rywalizowali w odmianie 14/
l. Najlepszy okazał się Jacek
Walter (Alf Ostrów Wielkopolski), zaś 13 był kielczanin
Bartosz Rozwadowski .
(d)

Kolporter Korona gra w Wieliczce

-

Derbowe emocje w Pińczowie
Dziś mecze o mistnowskie punkty rozegrają

nasi tnecioligowi
piłlcane.

Nida czy Pogoń?
Bardzo ciekawie zapowiadaią się świętokrzyskie derby pomię
dzy Nidą oraz Pogonią Staszów,
które rozegrane zostaną o godz. 13
w Pińczowie.
Gdyby mecz odbywał się

przed dwoma, trzema tygodniami,
nietrudno byłoby wskazać faworyta. Byliby nim pińczowianie, którzy prezentowali wysoką dyspozycję. Zupełnie inaczej przedstawiała się gra Pogoni, która przegrywała mecz za meczem.
Dziś wskazywanie faworyta
mija się z celem, bo sytuacja obu
drużyn jest niezwykle skompliko-

cydowanie najlepszy mecz zespołu w czasie mojego pobytu w Staszewie-stwierdził szkoleniowiec.
Mówiąc o rywalizacji z Nidą, Gą
sior dodaje: - Chłopaki jakby zła
pali pewien rytm. Może sprawimy
niespodziankę, przecież rywale są
w dołku .. .
Niepokój panuje w obozie
Nidy. - Mieliśmy wywalczyć 24
punkty. I mogliśmy zrealizować
plan, gdyby nie wpadka w Tarnowie. O Unii już nie pamiętamy. Teraz liczy się tylko Pogoń . Sytuacja
najlepsza nie jest, ale mam nadzieję, że drużyna otrząśnie się i wywalczy trzy punkty. W innym przyQadku zima będzie bardzo gorąca
-mówi prezes Nidy Mariusz Karcz.

nika pokonaliśmy gospodarzy
2:1. Wierzę, że w środę będzie
podobnie, tym bardziej że po
przymusowej przerwie za żółte
kartki do zespołu wracają Artur
Kupiec , Łukasz Woźniak oraz
Rafał Różycki . Nie ma, na szczę
ście, żadnych kontuzji ani poważ
niejszych urazów, więc trener
Dariusz Wdowczyk będzie miał
pełen komfort przy ustalaniu
składu . Nie ulega wątpliwości, że

czeka nas bardzo trudny mecz,
co potwierdza choćby ostatnie
zwycięstwo "jedenastki" Górnika w Nowym Sączu nad wysoko
notowaną Sandecją .

W obozie dzisiejszego rywaia kielczan po zwycięstwie nad
Sarrdecją nastroje są bardzo bojowe, a zespół Górnika, podobnie
jak kielczanie, będzie mógł wystą
pić w optymalnym składzie .
(wid, mac)

Po siódme zwycięstwo

lhldny, wyjazdowy mecz czeka dziś pilkarzy Kolportera Korowana .
ny, którzy w Wieliczce zmierzą się
Owszem, za Nidą przemawia z tamtejszym Górnikiem.
atut własnego boiska, ale beniami- Naszym celem są kolejne
nek jest w głębokim dole, czego dał trzy punkty. Zespół jest bardzo
dowód w minioną sobotę, przegry- bojowo nastawiony i podbudowając aż 0:5 z Unią w Tarnowie.
wany psychicznie ostatnią znakoInaczej jest w Staszowie. Oto . mitą passą -mówi kierownik drupodopieczni Włodzimierza Gąsio żyny Kolportera Korony Paweł
ra jakby złapali wiatr w żagle, cze- Wolicki. -W Wieliczce jeszcze nie
go dali dowód, wygrywając pew- przegraliśmy, a w ostatnim nanie z Niedźwiedziem. -To był zde- szym występie na stadionie Gór-

Czy piłkarze Kolportera Korony zagrają w Wieliczce skuteczniej niż w meczu
przeciwko lewartowi
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PRINTENI
Skoczkowie do Gallivare
We wtorek zapad ła decyzja, że kadra polskich skoczków narciarskich p ierwsze
treningi na śniegu przed tym
sezonem przeprowadzi na 90metrowej skoczni Gallivare w
Szwecji. Na tym samym obiekcie ćwiczą już Niemcy.

'Bez Miglinieksa i lugo

t:

...

Bez Raimondasa Miglinieksa i Richarda Lu go udali się
do Belgradu, na kolejne spotkanie Buroligi z miejsCOW)II!l Partizanem, koszykarze Idei Sląska
Wrocław. Nowym zawodnikiem wrocławskiego zespołu
jest Alan Gregov.

McCarthy zrezygnował
Mick McCarthy zrezyz funkcji trenera pił
karskiej reprezentacji lrlandii, po 6,5 latach pracy.

gnował

,,..

Białek odchodzi
Na wtorkowym posiedzeniu zarządu warszawskiej
Polonii postanowiono rozwią
zać, za porozumieniem stron,
kontrakt z trenerem piłkarzy
Januszem Białkiem. Do koń
ca rundy jesiennej zespół poprowadzi jego asystent
Krzysztof Chrobak.

Bajmpomaga Monteksowi

..

Lubelski zespół muzyczny Bajm, kojarzony z wokalistką Beatą Kozidrak, pomaga w przetrwaniu trudnych
chwil ośmiokrotnym mistrzyniom Polski, piłkarkom ręcz
nym Monteks u Lublin. Zespół
muzyczny będzie sponsorem
wyjazdu Monteksu na mecz
ekstraklasy piłkarek ręcznych
z Zagłębiem w Lubinie, który
rozegrany zostanie w środę.

Skoki na stadionie?
Może już niedługo na
Arena auf Schalke będą organizowane nie tylko mecze pił
karskie, ale także zawody w
skokach narciarskich. Niejest
jednak wykluczone, że za jakiś czas na stadion w Gelsenkirchen wybierze się Adam
Małysz. I to nie jako kibic pił
karski. Menedżer niemieckiego klubu Rud i Assauer zamierza bowiem zorganizować na
Arena auf Schalke zawody dla skoczków narciarskich. (PAP)

TELEKIBIC
POLSAT SPORT: Koszykówka - Buroliga mężczyzn: 20.25
Partizan Belgrad -Idea Sląsk Wrocław, 22.20 Unicaja Malaga - Mon.
tepaschi Siena.
EliROS PORT: 18.30 Zeglarstwo: Puchar Louisa Vuittona w
Auckland - 2 runda, 21 .30 Tenis
ziemny: Turniej Masters WfA w
Los Angeles - 1/8 finału.
DSF: 20.15 Pilka ręczna - 3
runda Pucharu Niemiec: SG Flensburg-Handewitt- S.C. Magdeburg.

2 miliony widzów, 115 milionów doiarów w budżecie

Nordgaard

Kołodko

śladem

już niedługo

Wicepremier Grzegorz

cja Polski koszykarzy

Kołodko był najbardzlej

będzie poważnie

znanym z 37 Polaków,
którzy ukończyli
33maraton nowojorski.
Minister finansów uzyskał
3:58.15 i zajął 8499 miejsce (7083
wśród mężczyzn). W swojej grupie
wiekowej50-SSlat (Kołodko ma 53
lata) uplasował się na 546 pozycji.
18 sekund później minął
metę konecczanin Wojciech Pasek. - W tym tłumie nawet nie widziałem, że wicepremier biegnie
przede mną, bo może starałbym się
go wyprzedzić -mówi wicedyrektor OSiR w Sielpi. - Wiem, natomiast, że jeden z polskich biegaczy otrzymał od sponsora warunek: musisz wygrać z Kołodką .
Wygrał i zyskał sponsora na dłu 
żej. Zaraz za metą wpadłem na premiera i mieliśmy chwilę cza.s u na
pogawędkę. Pan Kołodko zdradził, że codziennie, bez względu
na miejsce i okoliczności w jakich
się znajduje, wstaje o godz. 5 rano
i biegnie 6 mil.
W klasyfikacji open Wojciech
Pasek zajął 8612 miejsce. Nazajutrz po biegu, w specjalnym dodatku, "New York Times" opublikował
szczegółowe wyniki
uwzględniając miejsca wszystkich
30697 biegaczy, którzy ukończyli
maraton. Wystartowało 32185
osób z 80 krajów.
- Organizatorzy zastosowali
szczególne środki bezpieczeństwa
- opowiada Pasek. -W strefę startu
można było wejść tylko z jedną,
przezroczystą torbą zawierającą
sprzęt sportowy. Niesamowity był
doping około 2 milionów ludzi,
którzy zgromadzili się przy trasie.

Futbolowe
targi
Dziś w Kielcach rozpoczyna się wystawa " Sport

obiekt 2002".
Przez trzy dni na terenie Targów Kielce można obejrzeć najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie budowy i zabezpieczenia
obiektów sportowych. Dodatkowo
w czwartek odbędzie się między
narodowa konferencja "Bezpieczny stadion" z udziałem, m.in.: prezesa PZPN Michała Listkiewicza,
Waltera Gagga, dyrektora FIFA ds.
bezpieczeństwa i stadionów, Ernie
Walkera, odpowiedzialnego za podobne sprawy w centrali UEFA
George' a Wcllkera, szefa sportu przy
Radzie Europy, }ona de Quidt, przewodniczącego Komitetu Stałego
Rady Europy ds. Konwencji 120 i
ministra sportu Adama Giersza.
Specjalną atrakcją będzie klubowe stoisko Kolportera Korony
Kielce. W czwartek o godzinie 12 trening na sztucznej trawie poprowadzi ze swoimi piłkarzami trener Nidy
Pińczów Siergiej Gacenko. Dwie
godziny póZniej zaprezentują sięfut
boliści Kolportera Korony z trenerem Dariuszem Wdowczykiero.
(sts)
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McNaulla
Wiele wskazuje na to, że

...... ~ TliNIE MEBlE~
~

i... Pasek

MEBLE

n/ona.

Anglik Lloyd Scott w .,kosmicznym" stroju pokonuje
maratonu. Wlewym górnym rogu Wojciech Pasek
Nawet, jak ktoś chciał się wycoto widzowie mobilizowali go
do dalszego biegu.
Trasa biegu prowadziła przez
wszystkie pięć dzielnic nowojorskiej metropolii: State lsland, Brooklyn, Queens, Bronx i Manhattan. Maraton tradycyjnie rozpoczął
się od wystrzału z armaty na drugim pod względem długości wiszą
cym moście świata - Verazzano
Bridge w dzielnicy Sta te Island.

fać,

trasę

33 nowojorskiego

Zwycięzcy- Kenijczycy Rodg er s Rop i Joyce Chepch u mba
(dziś obchodzi urodziny) otrzymaHw nagrodę po 80 tysięcy dolarów
i samochód.
Budżet imprezy wynosił 115
milionów dolarów. Na nagroqy przeznaczono ponad 300 tys. dolarów.
Pierwszy maraton w Nowym
Jorku odbył się w 1970 roku w Central Parku. Uczestniczyło w nim
zaledwie 127 zawodników. (soy)

Po Joe McNaullu o
· obywatelstwo stara się
kolejny amerykański ll' n<''7'""'~"'
wy stępują cy na parkietach
skiej Ligi Koszykówki.
Mowa tu o
r.rlłi'1,U.lUM
wilu Jeffie Nordgaardzie,
do Włocławka ściągnął przed
poczęciem poprzedniego
były tren er Cersanitu Nomi
ce Stefan Tat.
Nord gaar d
wręcz zagrał w , u-.-.u.'"' "Y ...
"na szczycie" l!aszej
przeciwko Idei Sląskowi
i miał ogromny ud ział w <>fPJnn,wl
nym zwycięstwie Anwilu 91
Zdobył 35 pkt. dla swojego
tu, aż l O-krotnie (!) trafiając
linii 6,25 m.
- Stosowne dokumenty zos
ły j uż złożo ne i procedura prz~
znawarna polskiego obywateis
Jeffowi j u ż trwa. Jako klub jest
śmy zainteresowani tym, by zako'
czyła się jak najszybciej - ·powi
dział wicedyrektor Anwilu Ark
diusz Krygi er.
Z a in teresowania p olski
obywatelstwem dla Nordgaard
nie ukrywa tak?;e szkoleniowi
reprezentacji Po lski D ariu s
S zczubiał .
'
· - Takiego koszykarza bardz
nam potrzeba: kompletnego, o t
lencie rzutowym, dobrze broni.
cego, potrafiącego grać na trze
pozycjach - powiedział Darius
Szczubiał, który ma cichą nadzi
ję, że Nordgaard mógłby zagrać
reprezentacji Polski już w stycz
niu .
(d

Grizzlies krok od wygranej
Blisko pierwszego zwycię
stwa w obecnym sezonie
koszykarskiej ligi NBA była
drużyna Cezarego Trybań
skiego Memphls Grizzlies.
W poniedziałek, dopiero po
dogrywce, przegrała ona, przed
własną publicznością, z SanAntonio Spurs 101:103. O sukcesie
gości zadecydował rzut z czterecfi
metrów, oddany przez Tima Duncana niemal równo z końcową syreną. Duncan był najskuteczniejszym graczem spotkania (29 pkt.,
w tym 9 z 13 pkt. S purs w dogrywce 14 zbiórek, S asyst, 2 bloki).
Zespół z Memphis, któremu
nie udało się przerwać serii 19
kolejnych porażek ze Spurs, na
początku dogrywki prowadził nawet siedmioma punktami. Proste
błędy w ataku i słaba obrona w
ostatnich 180 sekUndach gry sprawiły, że doznał czwartej porażki i
jest jedną z dwóch drużyn które
nie odniosły jeszcze zwycięstwa .
Cezary Trybański , jak wiadomo, znajduje się na liście kontuzjowanych i będzie mógł zagrać
dopiero w szóstym meczu sezonu.
New York - Milwaukee
88:97, New Jersey- Minnesota 106:82, Toronto - Chicago
109:105 (po dogr.), Dallas
- Golden 107:100, Memphis
- San Antonio 101:103 (po
dogr.), Phoenix-Detroit82:84.

W akcji gracz Toronto Raptors Jerorne Williams w meczu z Chicago Bu lis
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