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Energetycy

darują dług

rodzinie z Maleszowej

PRĄD POPlY IE
A GWIAZDKĘ

z łóżek
Gminy Swarzędz.
krążą plotki, że to zeobecnych władców.

stracimy, ana czym zyskawejściu do Unii? Nasz reporsP rawdziłspecjalnie dla was.

Decyzje te to sku tek wcześniejszych podwyżek, kiedy to firma Reth mann zaczęł a wywozić
ś mi eci aż do odległego o 190 km
Kamieńska kolo Radomska.

Czytaj na stronie 9

Przejazd
dzieli i łączy

liśmy we

MlVltlur '....~; .. i wyciągnęli

OSTROWIEC. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Wspólników spółki
ZUO " Janik" obniżyło stawkę z52
do 47 zl za tonę składowania śmieci
i odwołało prezesa firmy.

D ecyzj a fir my Ret h mann
o rezygnacji z uslug miejscowego
wysypiska "Janik", które znajduje
się na terenie gminy Kunów, wywolała spore poruszenie. - Zmu siły nas
do tego wysokie ceny - wyj a śnia
prezes firmy S tanisław F ulara.

MALESZOWA. Barbara i Adam
Grychowscy z czterema córkami
ponad dwa lata żyli bez prądu.
Energetycy na prośbę " Słowa "
darują jednak rodzinie krociowy dług.
To najpi,kniejszy prezent gwiazdkowy, jaki mogli dostać.
Do Grychowskich przyjechawtorkowy wieczór. W całym domu panowały egipskie ciemności. Gospodarz Adam Grychowski zapros ił nas do kuchni, gdzie
najwidniej, bo dochodzi światło
z ulicznych lamp .
Barbara Grychowska zajęła
z córkami jeden pokój . Dziewczęta w wieku od 10 do 20 lat u czą
się przy lampie naftowej . Pokój
ogrzewa prowizoryczny piecyk, a
nad nim wisi sznUIek na upraną
bieliznę. Na tym piecyku podgrzewa się wodę na mycie i pranie.
Rodzina myje się w tym samym
pokoju , bo najcieplejszy. Adam
Grychowski zamieszkał w pokoju obok. Przy oknie stoi turystyczny telewizor zasilany na akumulator. Wiadomości ze świata docierają też z radia na baterie .
S ześcioosobową rodzinę utrzymuje z renty 612 zł Barbara Grychowska. Przed laty po urodzeniu

Taniej
za śmieci

STARACHOWICE. Opomoc
w pertraktacjach z PKP władze
miasta i powiatu poprosiły ministra.

Przy lampie naftowej rodzina Grychowskich spędZiła ostatnie dwa lata
naj młodszej córki popadł a w depresję . Raz w roku musi leczyć się
w szpitalu, w którym pracowała .
Adam Grychowski zarabia dorywczo. Z trudem opłacają podatki , rachunki telefoniczne i w dodatku mieli wobec Rejonowego
Zakładu Energetycznego w Busku
Zdroju ponad 12 tys . zł długu .
Nie do zapłacenia .

Dar

łodzianina

Wczoraj " Słowo " zwróciło
do Rejonowego Zakładu Energetycznego w Busku Zdroju. Dyrektor Czesław Maj zgodził się
odstąpić od egzekucji kary. - Z robię to ze względu na dzieci i chorobę pani Grychowskiej - powiedział dyrektor Maj .
IWONA BORATYN
się

Czytaj na stronie J

Przejazd w Starachowicach
Wschodnich ma być zamknięty
od pierwszego stycznia przyszłe
go roku . Tak przynajmniej wynika
z pisma, jakie Zakład Linii Kolejowych PKP ze Skarżyska przesłał
do starostwa i magistratu . Władze
miasta i powiatu nie chcą się z tym
pogodzić .

-nasa Północ - Południe, której częścią jest wiadukt, ma charakter tranzytowy, natomiast zamknię
cie przejazdu spowoduje przerwanie ciągu dróg powiatowych - mówi
starosta Mieczysław Sławek. .
Czyta; na stronie 8

dla skansenu w Tokarni

Cenny spadek po dziadku
"Magazynem "
·uż jutro

'Płatek
z Watykan

KIELCE. Mieszkaniec Łodzi chce
przekazać Muzeum Wsi Kieleckiej
wyposażenie starej manutalctury
ceramicznej, Idóra była własnością
jego dziadka.
Podczas rozbiórki starego zaceramicznego w okolicach
Kluczewska, Stefan Soboń z Łodzi
natrafił na zamurowane pomieszczenie, a w nim kilka tysięcy wyrobów
garncarskich - porcelanowych figurek, wazonów, doniczek.
- Zakład należał do mojego
dziadka Jana - opowiada Stefan Soboń . - Pod koniec XIX wieku był on
zarządcą w majątkach ziemskich
i początkowo garncarstwo traktował
jako hobby. Dopiero z czasem pokładu

stanowił stworzyć manufakturę.

W latach 20. Jan Soboń przyjął do spółki młodego Niemca - Zygfryda Bredlaga.
Kolejny interesujący wątek
w tej cąłej historii, to postać niemieckiego Zyda Antona Rosentala, który w 1934 roku przyjechał wokolice JGelc i przystąpił do spółki z Janem Soboniem. Doskonałe znał się
na wyrobie ceramiki. Jest to o tyle
ciekawe, że pod koniec XIX wieku
powstała w Niemczech słaWna, znana na całym świecie fabryka porcelany Rosenthala i być może wspólnik Jana Sobonia należał do tej rodziny. Niestety, Anna Kwaśnik-Gli
wińska, kierownik działu rzemio ła
artystycznego nie ma żadnych informacji o takim zakładzie i postaci
Rosentala (do końca nie wiadomo,
jak pisało s ię jego nazwi ko). Przed

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

wybuchem wojny Rosental wyjechał
do Palestyny, a Bredlag na front,
z którego już nigdy nie wrócił.
Stefan Soboń chce przekazać
ceramikę , maszyny i kilkanaście
książek na temat produkcji ceramiki którejś z kieleckich instytucji.
Zbiorem tym zainteresowaliśmy
Muzeum Wsi JGeleckiej. - To bardzo interesujące, natychmiast zadzwonię do Łodzi - mówi Andrzej
Szura, dyrektor MWK.. - Po taramy
się w ciągu najbliższych dni tam
pojechać. Najważniejsze jest to, aby
maszyny były prawne. Wówczas
przy okazji festynów w Tokami, moglibyś my urządzać pokazy produkcji ceramiki. Cenne będą również
książki, w którym znajdziemy opisy, jak ta ceramika był!ł wyrabiana.
EWA ZIOŁKOWSKA

c:.wartc/i., 19 grudl/ia 2002
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Zima daje

się

Wyciekał

we znaki kierowcom i pieszym

gaz

Jaz a po blocie

POGODA.ŚInĘTOKRlYS~E

SKARŻYSKO. Ze stojącej na
kolejowej bocznicy cysterny
wyciekał gaz - propen. Wporę
zauważono wyciek i strażacy
nie dopuścili do katastrofy.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Paskudna breja
na ulicach najbardziej dokuczyła
wczoraj opryskiwanym przez auta
pieszym. Kierowcy starali się być
ostroini, ale i tak nie obyło się bez
śmieńelnego wypadku.
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1ródIo: Progmet Radom

Multi lotek

2,11,16,22, 23,35,40, 41 , 44,
47,51,52,56,59,61,62,63,70,
72, 74
Ouiylotek

Rano, w Woli Jachowej osobowy mercedes wpadł w poślizg i
uderzył w bu sa iveco, przewożą
cego pasażerów na trasie Kielce Ostrowiec. Na szczęście tylko jedna osoba została ranna. Mniej
szczęścia miał kierowca volkswagena. Thż po godz. II, koło Bolmina, jego samochód zderzył się czołowo z polonezem. Mężczyzna zginął na miejscu. Przyczyną wypadku była śliska nawierzchnia i zbyt
szybka jak na te warunki jazda.
Wieczorem, koło Łopuszna daewoo matiz wpadł w poślizg i dachował. Jedna ranna osoba trafiła
do szpitala.
Największym problemem
kierowców było wczoraj błoto pośniegowe, czyli szara breja zalegająca na ulicach. Bryzgała spod kół
samochodów, ochlapując przeklinających pogodę i kierowców pieszych. Błoto usiłowały usuwać z
ulic pługi, ale nie wszędzie się to
udało. - Po mieście jeździ 13 płu-

Wczoraj w Skarżysku
szło do wycieku gazu
słowego - propenu.
miało miejsce na górce
dowej, gdzie zawsze stoi
pociągów - kilka kilometrów
centrum miasta. Z jednej ze
jących na bocznicy .
kich cystern zaczął wyci
gaz pro pen. Przy zaworze
jawiła się mgiełka

"m,"'n."o"

cej się na zewnątrz
Kolejarze w porę
wyciek - na miejsce
straż pożarną, teren
czyła Straż Ochrony

Wwypadku koło Bolmina zginął kierowca volkswagena
gów i dwie ładowarki, ale nie da się
całkiem posprzątać błota - mówiJ
Tadeusz Selin, inspektor z Miejskjego Zarządu Dróg w Kielcach.
- Snieg można zebrać w pryzmy i
wywieźć, błoto zostaje przy krawężnikach.

Na drogach wojewódzkich od
rana prytcowało 17 piaskarek i pługów. - Snieg pada i błoto powstaje
z godziny na godzinę - mówił rano

dyżurny ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Na bieżąco pracował też
sprzęt na drogach krajowych. Po
południu błoto zalegało jeszcze na
trasie nr 79 w okolicach Sandomierza i na drodze 42 koło Końskich.
Warstwa śniegu w naszym województwie była wczoraj grubości 7
cm. ~g zapowiedzi synoptyków
śnieg ma padać też dzisiaj.
(mow)

Intensywność wyc
zbadano specjalistycznym
dzeniem, na szczęście
on wielki . Przyczyną
wania się gazu z cysterny
poluzowanie zaworu -

dokręceniu

normy. Jak
zbiornik był nowy i
przechodziłprz~ąd

ny.

6,9,13,16,17,23
Expresstotek
2, 3, 28, 3D, 34

Odznaczeni za krew

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Wojewoda nie ogłosi zakazu używania petard
w okresie świątecznym. Zostawił tę
decyzję władzom samorządowym .
Wojewoda może ogłosić czasowy zakaz używania petard dla całego

województwa. W tym roku postanotego nie robić . Wysłał natomiast
specjalne pismo do wójtów, burmistrzówl prezydentów miast i to wła
śnie im zostawił decyzję.
(mow)
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KIELCE. Kto kupi kielecki biurowiec
centrum biznesu Exbudu Skanska?
Sprzedający ucina wszelkie spekulacje, a gospodarz zapewnia: biurowiec wciąż żyje.

Nie b,dzie zakazu

Informacje o waftln~
na stokach narciarskich i •

Biurowiec

Krwiodawców wyróżniono państwowymi i resortowymi odznaczeniami
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Około 11 tysięcy
Iitr6w krwi oddali honorowi dawcy
w tym roku. Wczoraj podziękowania
Oddającym krew złożyły władze
wojew6dztwa i PCK.

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy z województwa świętokrzy
skiego spotkali się na wigilijnym
opłatku. Ci, którzy oddali najwię
cej krwi, uhonorowani zostali
państwowymi i resortowymi odznaczeniami. W sumie odznaczono 45 osób. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski otrzy-

W święta

mał

Grzegorz Zakrzewski z
Ostrowca, złote krzyże zasługi Józef Chliwiński (Sandomierz),
Józef Dawgiert (Kielce), Stanisław
Ostrowski (Małogoszcz), Bogdan
Wilczyński (Ostrowiec). Najważ
niejsze odznaczenie - Kryształo
we Serce, które przyznaje się po
oddaniu 40 litrów krwi, otrzymał
Aleksander Mrozowski z Kielc.
Podziękowania krwiodawcom złożyła także wicewojewoda,
Joanna Grzela oraz prezes Zarzą
du Okręgowego PCK, Andrzej
Pawlik.
(bas)

tańsze

ŚWIĘTOKRlYSKlE. Zokazji świąt
Bożego Narodzenia TP SA obniża
ceny połączeń międzymiastowych
i międzynarodowych.

W dniach 25 i 26 grudnia tań
sze o 25 proc. będą wszystkie połączenia międzymiastowe i mię
dzynarodowe wykonywane z sieci Telekomunikacji Polskiej SA
(za wyjątkiem połączeń realizowanych z automatów telefonicz-

halo

nych). Promocja dotyczy wszystkich pakietów taryfowych. W przypadku połączeń międzynarodo
wych obejmie połączenia z wszystkimi państwami. Za minutę rozmowy międzymiastowej, np.
z Kielc do Radomia zamiast 0,30
zł trzeba będzie zapłacić 0,22 zł
(w godz. 8-18, pakiet standardowy) . Natomiast za minutę połącze
nie z abonentem w Niemczech zapłacimy o 30 groszy mniej (0,90
złzamiast1,20zł).
(eref)

Reprezentacyjny biurowiec
przy ul. Manifestu Lipcowego
sprzedawany jest już od dwóch
lat. Rok temu pisaliśmy, że "podobno" zakupem zainteresowany jest
były prezes Exbudu Witold Zaraska. Na początku listopada na
"giełdzie" pojawiło się kolejne
"pewne" nazwisko - Bogusława
Peczeli, byłego pracownika Exbudu, później szefa grupy Odlewnie
Polskie i prezesa zakładu BLBBick. Miesiąc temu miał już podpisać tzw. umowę przedwstępną.

Rzecznik EJcbudu Skanska
Agnieszka Kania powołuje się na
rozmowę ze "Słowem" sprzed
roku , gdy dementowała wszelkie
spekulacje na temat biurowca, i
dodaje: - Nic nowego nie mam do
powiedzenia, toczą się rozmowy
z kilkoma finnami zainteresowanymi zakupem.
To samo powtarza Arkadiusz
Cichy, dyrektor Skanska Development - spółki , która sprzedaje biurowiec. Gospodarz obiektu, dyrektor Kieleckiego Centrum Biznesu,
Arkadiusz Karch twierdzi, iż nie
jest upoważniony do wypowiedzi
na ten temat Dementuje pogłoski,
jakoby biurowiec już był w poło
wie pusty. - Budynek wciąż żyje i
zarabia - dodaje dyrektor.
(kk)

weszli na posesję
Najpierw zaczęli jej
później wtargnęli

do
Najpierw przewracali i
czyli meble, później
21-letnią córkę I!.U:;,LJUC' ~·

Właścicielom mieszkania
ło się wezwać policję.

mężczyzny.

.
z przedawkowanIa
holu . Po południu kolejne
ło mężczyzny znalezionO
mieszkaniu przy ul.
ski ego. Przypuszczalną
zmarł

czyną śmierci też było

ciealkoholu.

Pr:zecllsiebiolrstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z 0.0.
w Kielcach
wraz z parkiem maszynowym oraz pomieszczenia
o pow_ 195,43 m kw. - usytuowane na terenie
Zakładu Remontowego przy ul. Hauke-Bosaka 6 w Kielcach.
Kontakt: Kielce, ul. Piesza 6, tel. 368-62-25 lub Hauke-Bosak 3 6361-23-13.

2

SŁOWO LUDU 19 GRUDNIA 2002 NR

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

ergetycy umorzyli

wiatło

dług

na

rodzinie z Maleszowej

gwiazdkę

ło się opłacać podatki i rachunki
telefoniczne. Kulą u nogi było im
ponad 12 tys. długu wobec Rejonowego Zakładu Energetycznego w

Busku Zdroju.
- W latach 90., gdy budowaliśmy dom, założyłem prowizoryczne przyłącze elektryczne. Był licznik, płaciliśmy rachunki. Wiedziałem, że muszę założyć nowe, zgodne z wymogami ZEORK. Ponad dwa
lata temu poprosiłem znajomego z
Zakładu Energetyki w Busku, żeby
założył nową szafę rozdzielczą i licznik. Przyjechał, zamontował, ale nie
podpiął. Za usługę zapłaciłem 1400
zł. Pewnej nocy wpadła kontrola,
odcięła linię i wymierzyła mi karę
ponad 8 tys. zł za kradzież prądu.
Nie miałem z czego zapłacić . Sprawa trafila do sądu. Uznano mnie winnym - opowiada Adam Grychowski.
Dług wraz z odsetkami przekroczył 12 tys. zł. - Rodzina nigdy
nie zapłaci tego długu . 'Iheba dać
dzieciom jeść. Kupić bilet miesięcz
ny jednej córce. Druga w przyszłym
roku ma studniówkę, to też wydatek. Do tego dochodzi opał, środki
czystości, wydatki na leki - podkre-

,

a w I:.opusznie
" Słowo Ludu" wspólnie
ekranizacji "ławki pod
'ń .." .... " wciąż szuka plenerów
1 [~aI17:J1!1I

filmu.

Pod nieobecność reżysera
. sza Malca, który właśnie krę
. Kolejny film dokumentalny,
w Czeczenii, "Słowo"
kolejne świętokrzyskie
mają szanse zagrania w
i powieści Ryszarda SaWczoraj byliśmy w Łopusznie.

śla lekarka, u której leczy się Barbara Grychowska.
Wczoraj zwróciliśmy się do
Rejonowego Zakładu Energetycznego w Busku Zdroju. Dyrektor
Czesław Maj znał sytuację Grychowskich. Gdy poprosiliśmy, by
odstąpił od egzekucji kary ze wzglę
du na sytuację rodzinną i materialną dłużników zgodził się. Jutro
RZE podłączy Grychowskim prąd.
Ale, by procedura umorzenia doszła do skutku, ZEORK <;hce otrzymać przynajmniej zwrot kosztów
za założenie przyłącza około 350
zł i opłacenia egzekucji komorniczej, na wypadek, gdyby komornik
nie zrezygnował z przysługujących
mu opłat.
Dlatego apelujemy do naszych
czytelników o pomoc dła rodziny
Grychowskich. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
da im na święta 200 zł zapomogi.
Paczkę żywnościową przekaże prezydent Kielc.
IWONA BORATYN
Wszystkich, którzy chcieliby
pomóc prosimy o kontakt z redakcją pod numerem (41) 36-36-153.
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Rynek wprawdzie nie spełnia warunku starej, zwartej zabudowy, ale
usytuowanie kościoła i sąsiedztwo
pięknego parku wraz z palacem
Lubienieckich przysparza tej kandydaturze zdecydowanych atutów.
Przy okazji odwiedziliśmy panią Janinę Chudzik, która zgłosiła
Łopuszno do ekranizacji i wygrała
jedną z trzech ostatnich egzemplarzy "Ławki pod kasztanem", które
specjalnie dla nas odszukało
w swych magazynach krakowskie
Wydawnictwo ZNAK.
(kk)

SLOWO

DLA CZVTELNIKOW
ulgowa in'olinia

Wcześniej

nie gwizdano

Dzwonię po przeczytanźu relacji z wczorajszego protestu
związkowców przeciw bezrobociu
przed Świętokrzyskim Urzędem
Wojewódzkim . Nie chodzi mi o
wrzaski i petardy, ale o sam - słusz
ny zresztą - cel manifestacji. Jej
organizatorzy powinni usiąść
przed lustrem, spojrzeć sobie w
oczy i odpowiedzieć na pytanie:
skqd i kiedy wzięło· się tak duże
bezrobocie? Ludzi posłano na bruk
właśnie w czasie, kiedy rządziła
poprzednia ekipa.
Ryszard P ze Starachowic

Wyłącznie

z datków

Moje zdanie w sprawie fun dacji charytatywnych jest takie
samo jak autorki refleksji z poprzedniego wydania " Słowa "; powinny prowadzić swoją działal
ność wyłącznie z datków i zbiórek.

(tam)
Na Państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinH lub 344-48-16.

Przyślij

Zdążyć, zanim się
przedawnią winy
Niektórzy kierowcy nie płacą mandatów. Liczą,
w nadmiernie obciążonych sądach grodzkich ich
sprawa ulegnie przedawnieniu i dzięki temu unikną
kary. O sytuacji w kieleckich sądach grodzkich rozmawiamy z sędzią Arturem Adamcem, przewodniczą
cym Wydziału XII Grodzkiego Sądu Rejonowego w
Kielcach.
że

Czy są w pana wydziale spra-

wy, którym grozi przedawnienie?
- Są ale staramy się , aby było
ich jak najmniej. Sędziowie pilnują terminu przedawnień i te zagrożone wyznaczają jako pierwsze. Do nas trafiają sprawy, które
przedawni~ją się w ciągu dwóch
lat od zdarzenia, a więc bardzo
szybko. Najczęstszą przyczyną
przedawnienia jest niemożność
ustalenia miejsca pobytu obwinionego. A zgodnie z procedurą ,
sprawcy wykroczenia musi być
doręczony wniosek o ukaranie.
Dlaczego sądy grodzkie są taprzepełnione sprawami?
- W październiku ubiegłego
roku , kiedy powstały sądy grodzkie, Wydział XII (w kieleckim są
dzie są dwa wydziały XI i XII rozpoznające sprawy o wykroczenia)
przejął z Kolegium do Spraw Wykroczeń około 2500 spraw. Już na
~tarcie mieliśmy zatem zaległości .
Srednio, co miesiąc wpływa do
naszego wydziału 300-350 nowych spraw. Zajmuje się nimi piękie

MARTYNA

Rozmawiała
GŁĘBOCKA

Zartem i sercem
KIELCE. " Pół żartem, pół sercem"
to komedia Kena Ludwiga w reżyserii
Piotra Szczerskiego, którą będziemy
mogli oglądać już od soboty
w Teatrze im. S. Żeromskiego.
- "Pół żartem , pół sercem" to
opowieść o dwóch młodych aktorach, którzy mają ambicję grania
szekspirowskich ról. Niestety, nigdy nie docenia icr publiczność.
Nagle odnajdują w gazecie ogło
szenie, przez które starsza kobieta, milionerka, poszukuje swych
dwóch kuzynów - zamierza im zostawić w spadku swój majątek .
Młodzi aktorzy postanawiają wcielić się w rolę owych kuzynów i w
ten sposób wkroczyć do domu bo-

gaczki. I tam zaczynają się wszystkie perypetie, intrygi i przeżycia
- opowiada reżyser spektaklu Piotr
Szczerski.
Sztuka autorstwa Kena Ludwiga , współczesnego pisarza
amerykańskiego, jest opowiedziana w niezwykle zabawny sposób.
Precyzyjnie zaplanowanej intrydze
towarzyszą emocje, poczucie humoru i niezwykłe wydarzenia. Scenografię przygotowała Marta Pabian, a na scenie zobaczymy Artura"Słabonia , Grzegorza Kwasa ,
debiutujących Agnieszkę Dulębę
Kaszę i Sebastiana Owczarka, Ewę
Pałuską, Krzysztofa Wieczorka,
Marcina Brykczyńskiego oraz
Marię Wójcikowską .

(kmm)

kupon, a wyposażymy ci kuchnię!

obfitości
DOWYGRAN'A
WSPANIAłE NAGRODYII

AGO!
W konkursie " Słowa Ludu" i
Zakładów Mięsnych SA niłgrody
są wyjątkowo atrakcyjne. Zeby je
zdobyć, wystarczy wyciąć poniż
szy kupon, wypełnić go i dostarczyć do redakcji w Kielcach lub

3 gru nla

Czy w przyszłych latach bę
dzie lepiej?
- Już zmniejszamy zaległo
ści. W ubiegłym miesiącu wpły
nęło do nas 335 spraw, a rozpatrzyliśmy 437 . Jeśli jeszcze procf- dury zostaną uproszczon e i
dostaniemy więcej etatów, to uporamy się tym ogromnym napły
wemspraw.

•

KIELCE. Trwa wielki konkurs "Kraina
obfitości". Wśród nagród czeka
lodówka, mikrofalówki, roboty
kuchenne, tostery i cała góra sprzętu

•

Niektórzy kierowcy nie pła
mandatów, bo uważają, że ich
sprawa przedawni się w sądzie.
- Nie ma takiej możliwości.
Sprawy dotyczące kolizji i wykroczeń drogowych staramy się rozpatrywać w pierwszej kolejności.
Wiemy, że za takimi zdarzeniami
kryją się osoby pokrzywdzone,
którym towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowań, zanim sąd nie zakończy sprawy.
cą

Przed premierą w Teatrze im. S. Żeromskiego

Prezenty z krainy

"Słowem"
.

ciu sędziów. Każdy z nich wyznacza ponad 200 spraw miesięcznie .

w Radomiu .
Kupony będziemy publikować do 30 grudnia. Potem odbę
dzie się wielkie losowanie. Kto
wypełni kupon - może wzbogacić
swoją kuchnię o cenny sprzęt !
Nazwiska szczęśliwców opublikujemy zaraz po sylwestrze!
(zo)

Gdzie znajduje

się

siedziba
S.A. ?

Zakładów Mięsnych

wpisz miasto i

imię,

ulicę

nazwisko i adres

telefon kontaktowy
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Kraj -5 wi a t
Opozycji nie

Zmarł

Jan

Łomnicki

udało się odwołać

ministra finansów

Kol dko zostaje

,,~iały Dom ogłosi wczwartek, że
Irak złamał rezolucję Rady
czeństwa ONZ" - podał wczoraj
amerykański dziennik "New York
Times".

Rezolucja nr 1441 .
Bagdadu ujawnienia
broni masowego rażenia i

Sejm odnucił wczoraj wniosek
opozycji o wotum nieufności dla
wicepremiera i ministra finansów
Gnegona Kołodki.

Wniosek o wotum nieufnodla ministra finansów złożyła
Platfonmi Obywatelska, podpisali się pod nim również posłowie
PiS, LPR i kola SKL.
Jak mówiła w imieniu autorów wniosku Zyta Gilowska
(PO) , iskrą zapalną do jego zgło
szenia była niezgodna z konstytucją ustawa o abolicji podatkowej i deklaracjach majątkowych.
- Ustawa o abolicji i deklaracjach była forsowana z bezmyśl
nym uporem, a jej wnioskodawcy
lekceważyli argumenty oponentów - mówiła posłanka PO.
Swojego ministra bronił
premier Miller, który przekonywał, że Kołodko jest autorem wielu dobrych pomysłów, jest czło
wiekiem twardym, niepokornym,
ale - jak zaznaczył premier - cza-

rządkowania się

wym inspekcjom
wym. Zdaniem licznych
kańskich komentatorów i
tów prawa międ;lynaro
taki krok może uz asadniać
ne uderzenie na Bagdad.
Zdaniem "NIT",
qylematem, przed którym s
raz Bush, jest pytanie, czy
już odpowiedni moment na
szenie, iż Irak dopuścił si ę

ści

- Jan Łomnicki - reżyser i scenarzysta filmowy - zmarł po długiej chorobie w wieku 73 lat - poinformował
wczoraj j~go syn Marcin Łomnicki.
Najbardziej popularnym dziełem
Łomnickiego - brata aktora Tadeusza
- jest serial "Dom", przedstawiający
dzieje mieszkańców kamienicy przy
ulicy Złotej w Warszawie. Za reżyse
rię "Domu " Łomnicki otrzymał w
1989 roku Złoty Ekran - nagrodę przyznawaną przez pismo "Ekran".

Bakteria ze szpitala
Wstępne wyniki badań genetycznych bakterii klebsiella pneumoniae,
która była przyczyną śmierci noworodków w jednym z łódzkich szpitali
wskazują, że ma ona wszystkie cechy
bakterii "pochodzących ze środowi
ska szpitalnego". Poinformował o tym
mikrobiolog, prof. Andrzej Denys .
Zaznaczył, że nie jest to dowód na

zakażenie wewnątrzszpitalne.

Plenerowa szopka

--=-=---=-----,

W parafii św. Józefa w OpoluSzczepanowicach powstaje najwięk
sza w południowej Polsce plenerowa .
szopka. Na wykonanie stajenki i 20
innych obiektów, zajmujących cały
parafialny dziedziniec, zużyto dotąd
100 choinek, 14 metrów sześc. drewna i blisko 30 kg gwoździ .

Ranna kobieta jest w

Strzały

- Na razie nieznane są jeszcze wszystkie okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, ile osób brało udział w napadzie ani jakiej
broni użyto - powiedziała nadkomisarz Stanisława Gruszczyńska
z częstochowskiej policji.
Ofiara napadu to właściciel
ka agencji banku PKO Bp, mieszczącej się w'budynku Politechniki Częstochowskiej . Kobieta była
na ulicy w pobliżu wejścia do
agencji, gdy podszedł do niej męż
czyzna i oddał kiJka strzałów z
broni palnej. Sprawca zrabował
czarną torbę i zbiegł .

byłoby

Wicepremier zachowa swoje stanowisko dzięki lojalnej postawie koalicjantów
sy, w jakich przyszło mu pracować, wymagają takich cech. Wicepremiera bronili także przedstawiciele klubów koalicji.
Ostatecznie za odwołaniem wicepremiera Kołodki za-

ciężkim

stanie

w centrum

Nieznany sprawca postnelił wczoraj
w centrum Częstochowy kobietę i
zrabował jej torbę. Ofiara napadu,
właścicielka agencji banku PKO Bp,
jest w ciężkim stanie.

Nie

ważnych naruszeń " .
Dziennik podkreśla , że
te słowa mogą być N~I"""U W<

Rysopis bandyty
Sprawca napadu to pra'(łdopo
dobnie męzczy+na w wieku
4'0-45 lat - w czasie napadu był
ubrany na ciemno, w ręku miał
kolorową plastikową torbę.

Komendant miejski wyznaczył
nagrodę za J)9moc w ujęciu

bandyty.
Kobietę, ranioną dwoma pociskami w klatkę piersiową, zabrano do szpitala, gdzie natychmiast trafiła na stół operacyjny.
Po południu lekarze określili jej
stan jako ciężki .
Policja zorganizowała blokady na drogach i zaapelowała do
świadków napadu o przekazywanie informacji mogących pomóc
w schwytaniu sprawcy.
(PAP)

Kopenhagi bez

"Solidarn ości "

Premier przekonuje
- Nie byłoby pOlskiej delegacji
wKopenhadze, gdyby nie polski
Sierpień i polska "Solidarność"
- mówił w Senacie premier Mil/er.

Życzenia od papieża
Jan Paweł II podczas mającej
szczególny, świąteczny charakter audiencji generalnej złożył w środę rodakom w kraju i na świecie najserdeczniejsze życzenia . Była to ostatnia audiencja generalna w tym roku.

Więzienie

dla byłej
prezydent

Prokurator oskarżający przed
ONZ-owskim Trybunałem ds. Zbrodni w byłej Jugosławii byłą prezydent
Serbów bośniackich Biljanę Plavszić
zażądał wczoraj dla niej kary od 15
do 25 lat więzienia . Obrona zgadza
się na maksimum 8 lat.
(PAP)

Szef rządu przekazał wczoraj Senatowi raport o rezultatach
negocjacji o członkostwo Polski
w UE.
- Dziś historia daje nam satysfakcję, na którą w pełni zasłu
żyliśmy i na którą sami zapracowaliśmy. Nie byłoby delegacji polskiej w Kopenhadze, gdyby nie
polski Sierpień i polska "Solidarność ", gdyby nie Okrągły Stół ,
przy którym zaczęliśmy naszą ,
Polaków rozmowę o lepszej polskiej przyszłości - mówił do senatorów premier, dodając , że
przełamano w ten sposób "brak
zdolności do współdziałania oraz
nieumiejętno ś ć dialogu , czego
symbolem jest inny 13 grudnia".
(PAP)

głosowało 150 posłów (do odsunięcia ministra potrzeba było
231 głosów) , przeciwnych było
249 , a wstrzymało się trzech
posłów.

zyskania przez U
w ich rozprawie z
tym wywrą nacisk na Irak,
Bezpieczeństwa ONZ i
.
narodowych inspektorów, a
że być może skłonią Bagdad
do
na
.
.

(PAP, RMF)

Trybunał

o

podwyżkach płac

Racja
pielęgniarek
- Ustawa ,,203", na mocy której
podniesiono płace pracowników
służby zdrowia o 203 zł, jest zgodna
z konstytucją - onekł wczoraj
Trybunał Konstytucyjny.
1tybunał przyznał rację pielęgniarkom, odrzucając argumenty Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej . Orzeczenie Trybunału

oznacza, że pracodawcy, którzy nie podwyż
szyli pensji pracownikom ZOZ, będą musieli to zrobić wraz z wyrównaniem.

.,.-----:=-:=-----..

Ustawę wywalczyły

d wa la ta tern u p iel ę- h:.7-...,;;...--;::;-::::--.......-;:;"""""~':.Jl:.....--.~
gniarki po ogólnopolskich protestach, jednak
wiele szpitali nie miało
pieniędzy, by zapisane w
prawie podwyżki wypłacić. Dlatego do są
dów pracy trafiło wiele
pozwów o należne wypłaty. Sporo z takich
spraw zakończyło się
sukcesem piel ęgniarek,
bo sądy nakazywały wypiaty podwyżek.
Przepisy zaskar- • _ _......~~-~-_...
żyła do 1tybunału Fe- Wczorajszej rozprawie przed Trybunałe m
deJ acja Związków Pra- chiwały się pielęgniarki

Babcia

włamywaczka
ka mieszkania. Następnie

Siedemdziesięcioletnia mieszkanka
Modnejewa na Pomonu włamała
się do mieszkania w Tuchomiu
i okradła je.

- Europa powiedziała nam "tak" . teraz my powiedzmy "tak " Europie
- wezwał premier

- Żwawa siedemdziesięciolat
ka pod nieobecność domowników
rozkręciła drzwi i weszła do środ-

SŁOWO
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wała je i uciekla.
ją dzięki sąsiadom

oficer prasowy policji w.
komisarz Rafał Bumicki . .
Całe skradzione mieJ1le
tości 500 zl udało si ę
O losie kobiety zdecyduje
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wieku sandomierskiej trasy turystycznej

Minister Kurczul< napisał do gubernatora

odziemne miasto Skazany Polak
dosłał szansę

Trasa Turystyczna jest
lat jedną
,iw;,.!t.,J'IIl'h atrakcji Sandomierza.
UU,,.;U,i>LU zorganizowano
Już pierwszego dnia
ją niemal 500 osób.
~11f",rl7;.,."" pięciu

Pomyślna dla skazanego na śmierć
Gnegorza Madeja informacja dotarła z

Konsulatu Generalnego RP w Chicago
- w sprawie przekazania Polaka do
kraju wystąpił oficjalnie minister
sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk.

w ciągu

ćwierćwiecza trasę
turyści z wszystkich kon- Największym zainterecieszyła się na przełosiedemdziesiątych i osiem-

tych, gdy rocznie przytu około 100 tysięcy osób
Marzena Martyńska, sekreoddziału Polskiego Towarzytyczno-Krajoznawczel.ILI'~I~;I"L.a chluba miasta przyw przeszłości wielu proNajgłośniejszym echem
się wydarzenia z 1857 roku,
pobliżu nieistniejącej już
Zawichojskiej zapadł się

lOD-metrowy odcinek muoOrom1Vchwraz z przylegają
budynkami. Podob. powtarzały się później '

jakie podziemny
ił na górnikach,
z AGH w Krakowie,
"J~"~ "''-J1 pracujących przy zamiasta, wreszcie na
miasta, zaowocowało w
roku decyzją o udostępni ecz!ści wyrobisk dla turystów.
zWIedzania przekazane zostaskłady na towary sandokupców. Na pewno skłatu sól, śledzie i wino, na
Sandomierz od XIV wieku
królewskie przywileje skladu
- opowiada Marze-

Ta beczka może pomieścić półtora tysiąca litrów wina
daleko poza miasto, aż do pobliskich Kobiernik i Krakówki. Istnieją też opowieści, według których istnieje podziemna trasa poprowadzona pod dnem Wisły do
zamku w Baranowie Sandomierskim.
Odrestaurowaną i zabezpieczoną trasę otwarto 10 grudnia
1977 roku. Przebiega pod ośmioma kamienicami - ulicami Oleśnickich, Bartolona, Opatowską i Rynkiem. Ma 470 metrów długości, 32
komory, z których naj głębiej położona sięga aż 12 metrów pod
powierzchnię Rynku. W całym
kraju było 17 takich tras. Pozostały tylko cztery.
Projekt techniczny całej trasy wykonał mgr inż. Edward Paszkiewicz. On także nadał nazwy
poszczególnym komorom. Jest sala
katowska, tatarska, komnata rycerska, czy sala Kazimierza Wielkiego. Wszystkie nawiązują do historii miasta. W jednej z piwnic zrekonstruowana została ogromna
beczka, która może pomieścić nawet 1,5 tysiąca litrów wina . Grozę
budzi komora kata, gdzie za żela
zną kratą stoi drewniany pień z
wbitą siekierą·

Schronienie i skarbiec
Sandomierskie lochy zwiedzali liczni dygnitarze oraz goście
z egzotycznych krajów. Najwięcej
ciekawych historii zna właśnie
Bronisław Augustyński. W swoich
zbiorach ma m.in. pamiątkę, którą
dostał od przewodniczącego
związków zawodowych Wietnamu. - Dał mi pierścionek zrobiony
z aluminium , które pochodziło z
zestrzelonego amerykańskiego sa-

zchOdników Podziemnej Trasy Turystycznej

molotu. W latach 70-ych bywali tu
prawie wszyscy, poza Gierkiem
- opowiada Augustyński.
Opowiadając o początkach
funkcjonowania trasy, pan Bronisław wspomina przygody, jakie staty się udziałem zwiedzających ją
turystów. - Na początku na trasie
często gasło światło. Zdarzało się,
że wycieczka ruszyła podziwiać

uroki podziemnego miasta, a w
połowie drogi zastawały ją egipskie ciemności. Musiałem wtedy z
latarką wyprowadzać turystów na
zewnątrz - opowiada. Mało przyjemną przygodę przeżyła też turystka, której pod ziemią przyszło
spędzić całą noc. Kobieta została
zamknięta przez pomyłkę, a odnalazła ją następnego dnia sprzątacz
ka.
Podziemne piwnice wielokrotnie dawały schronienie mieszkańcom miasta. W cza~ie ostatniej
wojny ukrywali się tu Zydzi. Wła
śnie wtedy ktoś zakopał w jednej z
piwnic złoto i inne kosztowności.
Natrafiono na nie dopiero po kilkunastu latach. Znaleziono złotą
biżuterię, srebrną zastawę oraz
siedmioramienny świecznik.
Skarb trafił do muzeum . Na inne
cenne znalezisko natknęli się pod
koniec lat 70-ych elektrycy, którzy
odnaleźli warte wówczas ponad 2
mln zl wyroby ze złota : drogocenny naszyjnik i sztabki zlota. Na
początku nie przyznali się do tego
nikomu i podzielili skarb między
siebie. Sprawa wydala się , gdy próbowaH upłynnić znalezisko. Skoń
czyło się procesem sądowym .
Sandomierska Podziemna
nasa Turystyczna zainteresowała
znakomitych dokumentalistów.
Powstał m.in. cykl reportaży o podziemnych wyrobisk,ach . lch autorem jest Zbigniew Swięch .
Znaleziska sandomierskie,
które od niedawna można oglądać
w jednej z komnat, trafiły także na
łamy " National Geographic" . Wyposażenie grobów neoHtycznych z
IV - II wieku przed naszą erą, wydobyte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych w Malicach, Złotej i Pawłowie, cieszą się
wielkim zainteresowaniem Ghoć
sezon turystyczny ju± się zakoń
czył i zwykle trudno spotkać więk
szą grupę turystów na starówce,
pierwszego dnia ekspozycję podziwiało niemal pół tysiąca osób. Gliniane naczynia, toporki, siekierki,
drobne narzędzia czy kolia wykonana z zębów wilka, to naj ciekawsze eksponaty.
BEATA ORŁOWSKA

Przypomnijmy: W 1981 roku
21-letni Grzegorz Madej, urodzony w Chmielniku, mieszkający od
drugiego roku życia w USA, został skazany na karę śmierci za
zgwałcenie i zamordowanie mieszkanki Chicago Barbary Doyle.
Polak odwołał się od wyroku , podkreślając, że nie iniał sprawiedliwego procesu. Jako obywatelowi
Polski przysługiwała mu opieka
prawna polskiego konsulatu., Prokuratura w Chicago nie poinformowała jednak polskiej placówki
o aresztowaniu Madeja. Polacy
dowiedzieli się o procesie i skazaniu dopiero po 14 latach.
Zgodnie z konwencją wiedeńską ambasada albo konsulat są
informowane o zatrzymaniu obywatela na jego prośbę. Matka Grzegorza Madeja powiedziała "Sło
wu", że nie wiedziała , iż może to
zrobić .
Wystąpienie

ministra Grzegorza Kurczuka może doprowadzić do przełomu w sprawie skazanego w USA. - Szef resortu sprawiedliwości oficjalnie wyraził zainteresowanie strony polskiej skorzystaniem z praw konwencji o
przekazywaniu osób skazanych.
Zgodnie z jej zapisami skazani
poza granicami mają prawo odbywać karę w kraju swego obywatelstwa. Grzegorz Madej już o to występował , ale do tej pory brakowało wystąpienia ministra sprawiedliwości do gubernatora stanu lllinoiso Teraz dokument - wraz z pismem przewodnim konsula generalnego Franciszka Adamczyka
został już przekazany do biura
gubernatora - mówi konsul Alan
Aleksandrowicz.
Jakich decyzji w sprawie
Madeja można oczekiwać od gu-

Chcą karać

bernatora IlIinois George 'a Ryana? - Gubernator może w ramach
aktu łaski zmienić obecny wyrok
śmierci na dożywocie i wydać dyspozycję przekazania skazańca Pols<:e. Przypomnę , że Komisja ds .
Ułaskawień rozpatrywała niedawno prośbę Grzegorza Madeja popartą rekomendacją Konsulatu
Generalnego RP o zmianę wyroku . Opinia komisji trafiła do gubernatora, choć jej treść została
utajniona. Gubernator może się nią
sugerować, ale nie musi. Po oficjalnym wystąpieniu ministra sprawiedliwości szanse Polaka na zmianę
wyroku wzrastają.
Niezależnie od biegu spraw
związanych z posunięciami polskiego ministra sprawiedliwości ,
sąd ma rozpatrywać odwołanie od
pierwotnego wyroku sprzed 20 lat.
W czerwcu zapadło już korzystne
dla polskiego skazanego orzeczenie . Sąd stwierdził, że Grzegorz
Madej nie miał zapewnionego prawa do właściwej obrony. Skutkiem
uprawomocnienia się wyroku
może być ponowny proces Polaka. Jednak od tego werdyktu odwQłał się prokurator stanowy.
Ruzprawy odwoławczej jeszcze
nie było .
Gdyby gubernator Ryan skorzystał z prawa laski wobec Polaka, prokurator prawdopodobnie
zrezygnowałby z dalszego zaskarżania pierwotnego wyroku i przystał na transfer do Polski. W kraju
skazany mógłby liczyć na ewentualne złagodzenie wyroku i wyjście
na wolność po 25 latach.
Wystąpienie polskiego ministra sprawiedliwości Grzegorza
Kurczuka otwiera skazanemu furtkę do zmiany ciążącego na nim
wyroku . - To odważny i etyczny
krok w dobrą stronę - skomentował wystąpienie ks. Arkadiusz
Nowak, znany ze swoich działań
humanitarnych kamilianin, organizator akcji poparcia-dla ratowania
Grlegorza Madeja.
WALDEMAR PIASECKI ,
Chicago

za promowanie przemocy

Ekran do kontroli
Kara grzywny lub pozbawienia
wolności do roku ma groziĆ tym, którzy
będą promować pnemoc w mediach.
Jakie sankcje zakJada obywatelski projekt ustawy, który wczoraj
powrócił pod obrady sejmowych
komisji . Pod projektem podpisało
się 160 tys. obywateli. Zbierał je
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej
o ~akazie Promowania Przemocy
w Srodkach Masowego Przekazu z
Przemyśla, w sklad którego wchodziły przede wszystkiin matki zaniepokojone skutkami oglądania przemocy w mediach przez dzieci .
Projekt ustawy wprowadza
zakaz emisji między godziną 6 a 22
audycji i filmów, w których zawarta jest przemoc i obsceniczność.
Za~az taki dotyczy także audycji
radiOwych. Wulgarnych i obscenicznych filmów skierowanych do
dzieci nie można - w myśl projektu
- wyświetlać w kinach; przed, w

trakcie lub po projekcji filn1Ów dla
naj młodszych nie wolno też pokazywać reklam skierowanych do dorosłych. Spoty takie nie mogłyby się
pojawić się 10 minut przed lub po,
a także w trakcie programów i filmów przeznaczonych dla dzieci .
Projekt ustawy zakłada też zal<az
wyświetlania w pobliżu programów
dla dzieci zapowiedzi audycji przezna.:zonych dla dorosłych. Zakaz
treści wulgarnych, obscenicznych i
zawierających przemoc dotyczyłby
też prasy i książek dla najmlodszych a także gier komputerowych .
Proponowane przepisy zabraniają sprzedaży, wypożyczania
czy udostępniania kaset wideo ,

DVD, CD , gier komputerowych
czy telewizyjnych, w których zawarte jest "wulgarne przedstawienie". Wyodrębniony zostal też zakazrozpowszechniania produkcji,
w których pokazane są metody i
instruktaż działań przestępczych .

(PAP)

5

LUDU 19 GRUDNIA 2002 NR 294

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

l inna,or ogłoszeniowy

SlowoLudu

...

HURTOWNIA
Jak i za ile można surfować po sieci www (część 2, ostatnia)
KOMPUTEROWEGO
SPRZĘTU
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Komputery
w dowolnej konriguracji!
Niskie ceny, Pełny servvis,
Realizacja zamówienia
do 3 godz.

{
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- komputery, drukarki
- modernizacje, serwis
- sieci komputerowe
- kserokopiarki
- projektory
- notebooki
- raty, leasing

Możliwość wypożyczenia PROJEKTORA !!!

Kielce ul. Manifestu lip. 15A
Tel. (0-41) 3-444-000

""""",,_Ic.vve:. ... t .. c:.~ ....... p'

Bramy do Internetu
transmisji bądź też niedostępność
w regionie kieleckim lub radomskim - pomijamy.

Dostęp

do Internetu można uzyskać
na kilka sposobów, Należy jednak
wybrać wariant, który zapewni
komfort surtowanla po sieci, czyli

Internet przez telelan

dobrą prędkość połączenia za
atrakcyjną cenę.

Możliwości jest kilka : modem, Pakiety Internetowe, SDI,
ISDN i Neostrada (usługi realizowane poprzez Telekomunikację
Polską SA) , sieć telewizji kablowej lub satelitarnej oraz połącze
nie drogą radiową . Różnią się one
od siebie: prędkościami transmisji danych (im jest ona większa ,
tym szybciej uzyskamy dostęp do
witryn internetowych lub wyśle
my pocztę elektroniczną), jednorazową opłatą za podlączenie
urządzeń i/lub oprogramowania
umożliwiającego połączenie z Internetem, a także ceną miesięcz
nego abonamentu za korzystanie
z usługi.
Obok prezentujemy najkorzystniej sze warianty umożliwiają
ce dostęp do Internetu . Niektóre
- ze względu na cenę , prędkość

Najpopularniejszy sposób łą
czenia się z Internetem jest realizowany za pomocą modemu. Opła
ty za surfowanie po Internecie są
równe opłatom za impuls (zależą
od posiadanego pakietu taryfowego, koszt impulsu od 0,27 zł do
0,58 zł). Taryfa w godzinach szczytu, jak i poza nimi, jest identyczna, jak lokalna rozmowa telefoniczna. W godzinach szczytu - od
godz. 8 do 18 w dni robocze - impuls naliczany jest co 3 minuty, a w
dni świąteczne oraz poza godzinami szczytu impuls naliczany jest co
6 minut. Prędkość transmisji: do
56 kb/s.
Drugim rozwiązaniem są Pakiety Internetowe, czyli stała liczba godzin autoryzowanego dostę
pu do sieci za ustaloną z góry cenę .
Połączenia z siecią są rozliczane z
dokładnością do jednej sekundy.
Dostęp do sieci jest autoryzowany

,"V'E

:LJ\..
naprawy, modernizacje komputerów wszystkich typów,
mlNK
monitorów, notebooków, itp.

(Polecamy wysokiej klasy komputery na zamówienie

l

Skutecznie, profesjonalnie, tanio
Kielce, ul. Pocieszki 17, I p. (10-18), tel. 041/344-65-46, 0-601-408-425

Kielce, uJ. Ściegiennego 50

tel (041)362-04-99

na podstawie przyznawanego
przez TP SA numeru identyfikacyjnego ID oraz kodu PIN. Ceny
pakietów za miesiąc: 16 godzin
połączeń - 37,45 zł (Pakiet 15) , 33
godziny połączeń miesięcznie 64,2 zł (Pakiet 30) lub 51 godzin
połączeń miesięcznie - 85,6 zł (Pakiet 45). Po wykorzystaniu limitu
kolejne połączenia rozliczane są
według stawek właściwych dla pakietu taryfowego klienta. Prędkość
transmisji: do 56 kb/s .
Kolejną możliwością surfowania po sieci jest usługa TP SA
o nazwie sm (stały dostęp do Internetu). sm wykorzystuje linię
telefoniczną, ale rozdziela kanały pomiędzy usługi telefoniczne
i transmisję danych, pozwalając
na jednoczesne korzystanie z dostępu do sieci i prowadzenie rozmowy telefonicznej . Opłaty za
SDI są stałe , a dostęp do sieci jest
nielimitowany. Opłata instalacyjna to wydatek rzędu 535 zł (przy
umowie na 24 miesiące) lub 856
zł (przy podpisaniu umowy na
czas nieokreślony) . Natomiast
abonament miesięczny wynosi

139,1 zl. Prędkość transmisji:
115 kb/s .

Sieć z "kablówki"
się również przez sieć
blowej. W Kielcach taką
mają abonenci TVK Vectra.
kający na osiedlach Na Stoku,
czysko, Bocianek i części
KSM. Opłata za umożliwi enie
rzystania z usługi wynosi 399
Abonament miesięczny
70 zł (128 kb/s) lub l
kb/s) . Opłata jest staJa,
od czasu połączenia z sieci ą

Drogą radiową
z Internetem

możn a
czyć się również drogą
Kielcach taką usługę ~\AI""lI" U
ma Octava Net. Za Ił' ,, ;)l("' (l~I~
powiednich urządzeń i

mowania osoba fizyczna
608 zł. Miesię czny
bez limitu czasu połączeń,
52 zł. Prędkość transmisj i: do
kb/s.
(I '

PROGRAMY-KOMPUTERY-SIE(

Komputery
Drukarki Skanery
Monitor lG F700 B
-740 zł
CD REC. lG 48x24x48 - 258 zł
Monitor lG F700 P
- 860 zł
ceny brutto

~~~e~~ FINANSOWO-KSIĘGOWE
KADROWO-PLACOWE
HANDLOWE

. 1987

254/nn

CZ'YNSZE i wiele innych

CERTYFIKAT ISO 9001 :2000

..

XI:
~
.,

:h.

OPROGRAMOWA IE
; KSIĘGOWE, MAGAZYNOWO· FAKTURUJĄCE,

I
!

i

KOMPUTERY, DRUKARKI

' INSTALACJE

KADROWO-PŁACOWE ;

SERWERY, SIECI!

WDROŻENIA

SERWIS

Proc:esar
P - . . n 4 1 , 7 GHz
OORAM 256MB
FDO 1.4SVGA MX-400 64MB
GeForc:8 l'V-OUT

HOO 40GB
~6/48~~__, .

Pad, Mysz
N0032
GłałnIkJ
Monłtor

1~~Wft'V\o~~

l20W
17'" ~

Proc:esar
CELERON 1_8 Gtu
RAM OIMM 256MB
FDO 1-4HOO 40 GB
SVGA MX-400 64M B

~~~_ LG
K1awIatura
Pod. Mysz
N0032
GtołnlkJ 1 2aw
MonItor 17'" LG

Complex Computers S.A_ 25-520 Kielce, ul.Targowa 18
tel.: (041 )368-06-01, fax: (041) 368-25-02
e-mail: office@complex.pl http://www.complex.pl
5Ibb

SŁOWO LU DU 19 GRUDNIA 2002 NR

6

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

1isji:

1m
El!!m
CASH&CARRY
ADOM

ul. Czarnieckiego 112
OFERTA

OBOWIĄZUJE

Pł.20.12. - Nd.22.12.2002

GODZINY OTWARCIA:
OD PON. DO SOB.

600 _21 00

NIEDZIElE: 811O-18DO
20-21.12.: 600-22 110

22.12.: 800-2000
23.12.: 6DO-2224.12.: 1100-1600
25 ł 26.12.-NlEClYNNE

31.12.: 611O-16DO
1.1.2003-NlEClYNNE
()

SŁUCHAWKI

SBC

HP 200 PHIUPS

avi:)

-=-"'....

DVD 640 PHIUPS
• mechanizm Ouallaser Orłve
• odczyt płyt : OW. VCO. SVCO, CD-R(W). DVO+RW, MP3. Pieture CD
• odtwarzanie plików graficznych w formacie JPEG z płyt Picłure CD
• wyjścłe sygnału wideo w formacie RGB
• cyfrowe formaty sygnału : MPEG. IC3, OTS. PCM
.30 Surround Sound efekty przestrzenne na dWóch głośnikech .
• gniazda wideo w formacie Composita, SCART
• gniazda audio: stereo Up, cyfrowe współosiowe
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Kierowcy

-

wolą czekać

Kolędowanie

pod szlabanem

Przejazd dzieli,
przejazd łączy

Czy minister uratuje jeden z dwóch przejazdów na terenie miasta

STARACHOWICE. Opomoc
w pertraktacjach z PKP władze
miasta i powiatu poprosiły ministra.
Przejazd w Starachowicach
Wschodnich ma być zamknięty od
pierwszego stycznia przyszłego
roku . Tak przynajmniej wynika
z pisma, jalcie' Zakład Linij Kolejowych PKP ze Skarżyska przesłał
do starostwa i magistratu.

Problem nie jest nowy. Kolej
szuka oszczędności, a utrzymanie
przejazdu od czasu kiedy tuż nad
nim wybudowano wiadukt, nie ma
jej zdaniem uzasadnienia. Inaczej
myślą władze miasta i powiatu.
- 'Ihlsa Północ - Południe, której częścią jest wiadukt ma charakter tranzytowy, natomiast zamknię
cie przejazdu spowoduje przerwanie ciągu dróg powiatowych co poważnie utrudni dojazd do licznych

w tej okolicy zakładów pracy, sklepów, hurtowni. Położenie przy
czynnym ciągu komunikacyjnym
jest dla nich bardzo ważne - podkreśla starosta Mieczysław Sławek.
Właściciele firm obawiają się, że po
zamknięciu przejazdu pies z kulawą nogą do nich nie zajrzy i trzeba
będzie zwijać interes. W pobliżu
położona jest również targowica
miejska, z której korzystają mieszkańcy całego powiatu. Kierowcy
choć nieraz złorzeczą na konieczność oczekiwania przed opuszczonym szlabanem, jednak chętnie z
tej możliwości przedostania się na
drugą stronę podzielonego torami
miasta korzystają. Według pomiarów prowadzonych przez Zarząd
Dróg Powiatowych w mijającym
roku w ciągu doby przejeżdżało
tamtędy ponad 8,6 tys. pojazdów.
Władze miasta i powiatu w ciągu
minionych czterech lat wspólnie
z ZDP i miejscową policją spotykały się z przedstawicielami PKP,
aby odwieść ich od likwidatorskich
zamiarów, jednak bezskutecznie.
- Biorąc pod uwagę skutki
ekonomiczne i społeczne jakie wynikną dla mieszkańców naszego
miasta z likwidacji przejazdu postanowiliśmy wspólnie ze starostą
zwrócić się o poparcie do Ministerstwa Infrastruktury - poinformował
prezydent Sylwester Kwiecień .
- Pismo w tej sprawie przesiano do podsekretarza stanu
w tym resorcie Mieczysława Muszyńskiego .
(pen)

po raz siódmy

MOSTKI. Ponad sto os6b wzięło
udział w wigilii zorganizowanej przez
Wiejski Oom Kultury. WspÓlnie
kolędowali mieszkańcy Mostek
i przyjaciele Oomu Kultury.
W Wiejskim Domu Kultury
Mostkacąpo raz siódmy odbyła się wigilia. Zaproszeni zosŁali wszyscy mieszkańcy - szcze-

w

gólnie osoby starsze i samotne
oraz przyjaciele Domu Kultury.
- Nic więc dziwnego, że sala szlacheckiego dworku zapełniła się
po brzegi. Na wspólne kolędo
wanie przyszło ponad sto osób,
w tym burmistrz Suchedniowa
Tadeusz Bałchanowski, przedstawiciele Rady Miejskiej , ludowi twórcy.
Rozpoczęto występem zespołu ludowego Skokotliwi.

Mercedesem w drzewo
SARNÓWEK. Wczoraj w
mercedes bus uderzył
w drzewo, pasażer w stanie cięż
kim trafił do szpitala. Mercedes
jechał w kierunku Sienna. Niespodziewanie wpadł w poślizg,
południe

obrócił się niemal o 180 stopni
i prawą stroną uderzył w drzewo.
Niezbędna była pomoc straża
ków, by wydostać pasażera ze
środka . Strażacy użyli narzędzi

hydrauliczńych, rannego przeka-

zali pogotowiu . Kierowca doznał
jedynie drobnych obrażeń". Przyczyną wypadku były bardzo trudne warunki jazdy w tym rejonie.
Pod śniegiem jezdnia była oblodzona.
(an)

Na razie

łagodnie,

ale gdy poprószy

Piaskiem w zimę
STARACHOWICE_2 tysiące ton
piasku i 300 ton soli pomoże
wpowiecie zwalczyć skutki zimy
na drogach.
Pięć pługopiaskarek i trzy ła
dowarki będą pracować nad utrzymaniem przejezdności dróg
powiatowych. Jest ich prawie
167 kilometrów.
- Aby zapewnić kierowcom
jak najlepsze warunki jazdy starostwo zamówiło 2 tys. ton piasku.
W kopalni w Klodawie zamówiliśmy też 300 ton soli - wyjaśnia
rzecznik prasowy starostwa Marcin Bondarowicz.

Zima była na razie
dla kierowców i rl.-"o''''lJriIVl.
chu i soli nie powinno
nąć. Za utrzymanie
warunków jażdy odpowiada
rząd Dróg Powiatowych.
W jego siedzibie, przy
Ostrowieckiej 15 pełnione
dyżury mające na celu
nie i likwidację zalcłól:en
spowodowanych
nią i opadami śniegu.
formacje na temat stanu
wiatowych można lI:nlSKll\,
całą dobę pod numerami
nów 273-19-72 i 273-1
też można zgłaszać

i uwagi co do stanu dróg.

lJwaga! Ta oferta elektryzuje i powoclJje silne wyładowania ernocii. Teraz s:amoch6d, Idórego .
szukasz, mażesz mleć już iZz. ..:żZa. ... Zajrzyj do salonu Peugeot. a będziesz mleć jasność.

PEUGEO't ZAPROjEICI'OWANY, BY aESZYt.

PEUGEOT

~w"'"

• Sylwester

lITA MOTOIS

•

Kielce, ul. Domaszowska 52, tel. (041) 344 30-10,343-&0-30
Ostrowiec
ul. Kilińskiego 37b, tel. 1) 247-95-45

Przyjęcia weselne

• Przyjtcia okolicznościowe
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Cytowali je w Senacie

Wspólnicy odwołali prezesa ·spółki "Janik"

o ediacja

Taniej za

konkursowa

śmieci

należą do najniższych. Za
tonę odpadów przywożonych z
okolicznych gmin będących
udziałowcami spółki pobiera 52
zł, do tego dochodzi podatek
VAT i opłata ekologiczna. Skła

tak

SKARŻYSKO. Katarzyna Kwapiszewska i Agnieszka Boguszzostaly
wyróżnione za udział w konkursie
mediacyjnym. Rzecznik praw dziecka
Paweł Jaros w swoim przem6wieniu
cytował pracę jednej ze skariyskich
gimnazjalistek.
Skarżyskie Gimnazjum nr 2
jako jedno z dwunastu w kraj u
zgłosiło swój udział w zorganizowanym przez Polskie Centrum
Mediacyjne konkursie "Rozwią
zując spory bez przemocy, czyli co
wiem o sprawiedliwości naprawczej w Polsce". Konkurs objęli
swoim patronatem minister Krystyna Łybacka i rzecznik praw
dziecka Paweł Jaros. Uczniowie

pisali prace - mieli przedstawić OSTROWIEC. Nadzwyczajne Walne
konflikt, z jakim spotkali się w Zgromadzenie Wsp61nik6w spółki
swoim życiu, prezentowali też pla- Zakład Unieszkodliwiania Odpad6w
katy związane z ideą mediacji. W " Janik" obniiyło we wtorek stawkę
Senacie odbyło się uroczyste za- z 52 do 47 zł za tonę składowania
śmieci. Odwołało takie prezesa
kończenie konkursu. Dla skarży
skich gimnazjalistów okazał się on firmy. To skutek wcześniejszych
sukcesem - Katarzyna Kwapiszew- podwyżek, kiedy to firma Rethmann
ska i Agnieszka Bogusz zostały zaczęła wywozić śmieci aż do
odległego o 190 km Kamieńska koło
wyróżnione - dostały discmany. W
Warszawie byli z nimi opiekuno- . Radomska.
wie - m.in. wiceprezydent Skarży
Spore poruszenie wywołała
ska Bogusław Ciok i Marian Kulecki - mediator. Podczas swojego decyzja !inny Rethmann o rezygnaprzemówienia rzecznik praw cji z usług miejscowego wysypiska
dziecka cytował pracę Kasi Kwa- "Janik", które znajduje się na tepiszewskiej - jej praca była jedną renie gminy Kunów. - Zmusiły nas
z najlepszych, nadesłanych na kon- do tego wysokie ceny - wyjaśnia
prezes firmy Stanisław Fulara.
kurs.
- Próbowaliśmy negocjować
(BOL)
z zarządem wysypiska, ale nic to
nie dało. To nie była łatwa decyzja, ale mamy na względzie interes
około 80 pracowników, którym
zagwarantowaliśmy zatrudnienie
przez siedem lat.
Były prezes Zakładu "Janik"
Józef Kojder twierdził wtedy, że
proponowane przez niego ceny i

dowanie odpadów z innych gmin
kosztuje 84 zl.
- Dlaczego prezydent miasta
zgodził się, by Rethmann wywoził
śmieci aż do Kamieńska? - pytał
podczas ostatniej sesji radny Lech
Janiszewski. - Mam zestawienie 23
zakładów zajmujących się unieszkodliwianiem śmieci i "Janik" pod
względem kosztów znajduje się na
21 miejscu.
Prezydent miasta Jan Szostak odpowiadał, że wszystko zależy od składników, które składa
ją się na ostateczną cenę. Potrzebny jest inny sposób finansowania
składowiska. Wspólnicy już wcześniej zobowiązaij zarząd do obniżenia kosztów. Była zgoda na zakup kompaktora do zagęszczania
śmieci, ale przy zapewnieniu, że
nie będzie wyższych opłat. Na
wszystko są dokumenty. Gmina,
zdaniem prezydenta, nie może do-

.1

puścić

do podrażania kosztów
utrzymania mieszkańców, a do
tego zmierzają działania zarządu
"Janika". Dlatego Rethmann otrzymał zgodę na wywóz śmieci do
Kamieńska . Nie jest jednak monopolistą, tymi usługami na terenie
miasta zajmują się cztery firmy.
- Nie może być tak, by w zakła
dzie "Janik" zatrudniającym 16
osób aż 8 pracowało w biurze
- mówił prezydent. - To podraża
koszty, to niewłaściwa praca zarzą
du. Wspólnicy otrzymali taką wiedzę i na najbliższym zgromadzeniu
należy spodziewać się rozstrzygnięć.
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Jana Szostaka udziałow
cy spółki dokonali ważnych zmian

w jej funkcjonowaniu . Po odwołaniu Józefa Kojdera na jego miejsce powołano Ingę Kamińska , dotychczasowego wiceprezesa. Stawkę za składowanie tony śmieci dla
gmin będących udziałowcami
(Ostrowiec, Ku nów, Bodzechów,
Waśniów, Wojciechowice, Łagów)
obniżono z 52 zł do 47, dla pozostałych z 84 zł do 69.
ANDRZEJ NOWAK

..

Akwizytorzy martwych dusz
STARACHOWICE. Dwudziestu
nieuczciwych alcwizytorów funduszy
ubezpieczeniowych stanie przed
sądem.

- Wykryliśmy 700 sfałszowa
nych umów - wyjaśnia oficer-operacyjny rozpracowujący sprawę.
Nagminnym procederem
było płacenie osobom które przystępowały do funduszy, co jest niezgodne z prawem. Opłacało się

obu stronom. Akwizytor dostawał
za jedną zapisaną osobę od 80 do
250 zł, z tego 10 do 30 złotych
" odpalał" swojemu klientowi i
obaj byli zadowoleni. Rekordzista
przystępował aż 18 razy do róż
nych funduszy. Umowy były masowo fałszowane. Akwizytorzy wypisywali je na osoby nieistniejące,
bądź takie z którymi nigdy nie rozmawiali. Często były to dosłownie
martwe dusze, gdyż nazwiska spisywano z nagrobków. Pracownicy

Łopat

poszczególnych funduszy wymieniali się między sobą nazwiskami
klientów sporządzając fałszywe
umowy.
Jak powiedział nasz informator do sądu trafiły akty oskarżenia
dotyczące 20 akwizytorów reprezentujących dziewięć funduszy. Są
to nie tylko starachowiczanie ale
również mieszkańcy Skarżyska,

Ostrowca, Warszawy. Za ich wyczyny płacili uczciwi klienci funduszy.
(pen)

do wyboru i koloru

Czym odśnieżać
gdy napada
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Śnieg na łopatę
i za siebie, albo przed siebie - to
najprostsza metoda odśnieżania
chodnik6w.
Łopaty plastkikowe, metalowe i aluminiowe można kupić we
wszystkich sklepach ze sprzętem
budowlanym. Także sklepy rolnoprzemysłowe i ogrodnicze mają w
sprzedaży narzędzia do odśnieża
nia. Ceny kształtują się w granicach od 11 do 20 zł. Na bazarze
już za 5 zł kupimy używaną łopa

tę·

Z kupnem łopat, mioteł , soli
i piasku do odśnieżania nie ma
problemu. Sklep NOM I prócz ło
pat i brzozowych mioteł ma w
sprzedaży piasek w 15 kg workach,
mieszankę soli i piasku po 5 zł
za10 kg i sól w cenie 6 zł za 10 kg.
Niewielką ilość piasku można
równi eż kupić w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Zieleni.

teł (048) 331 1S 82
bx. (048) 331 2028
www ~md~uto pl

VOUCSWAGłN

1lANJ( POlSKA $.A.

Szeroki wybór ~przętu do
oferuje Swiętokrzy
ska Centrala Narzędzi Ogrodniczych i Budowlanych KASAND
przy ul. Górnej 19 A. Kupimy tu
po atrakcyjnych cenach łopaty
metalowe, aluminiowe, zgarniacze
drewniane do śniegu, skuwacze do
lodu, łopaty plastikowe firmy
Kwazar to wszystko pomoże nam
usunąć śnieżne zaspy. Najtańszy
przyrząd do odśnieżania kupimy
tu już za 9 zł.
(mt)
odśnieżania

Uwaga!
Na pięciu czytelników .Słowa
Ludu·. którzy zatelefonują dziś po
godzinie 11 pod numer telefonu
344-48-16 czekają zestawy do
odśnieżania ufundowane przez
firmę Kasand_ Nagrody będą do
odebrania w siedzibie firmy przy
ul Gómej 19 A, od poniedziałku do
soboty w godz. 9-15.30.

Masz spraw, -

zadzwoń!

tel. 34-448-16
9
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SZPITALE APTEKI

I ·

f

Dyiury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki i
w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: ,Przy
Pogotowiu', ul. św. Leonarda 10
(8-20), ,Centrum', ul. Radomska
8 (1D-2O), ..Aptekarz", ul. Hoia 39
- czynna codziennie (8-23), .,Alfa",
ul. Żeromskiego 20/24 (8·15),
,Gemellus", ul. Serninaryjska 27 B
(8-13). ,Malgosia'. ul. Pocieszka
17 (8-22) - czynna w niedziele i
święta. .,Zdrowie', ul. Sienkiewicza
58 (8-15) • czynna w soboty I niedziele.
Apteki z dyiurami stałymi:
Apteka .Na Rogatce" - ul. Jana
Pawia II 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 i święta - 9· 19.
Apteka ,,1drowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 8-22.
Apteka ,Gemellus' - całodobo
wa, ul. Starodomaszowska 11
(obok S2pitala przy ul. Kościuszki).
APTEKA "Parkowa', Kielce, Żyt
nia, niedziele, święta 7.30-21.00.
041/368-30-33 .
(gb 4774)
OSTROWIEC ŚW.
- os. Słoneczne 14.
STARACHOWICE
- ul. Waryńskiego 6.

344-85-15 - .zDROWIE"
• CODZIENNIE.
(nd 481)

<

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica ,Medistar". Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA),
czynne NON STOP, 041/344-3945, 368-28-02.
(nd 478)
NAGŁA Pomoc Lekarska - 041/
331 - 56 - 50.
(nh 52)

UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-3D-60. Jagiellońska 23. 34622-99 .
(nd493)
BIOTERAPIA REIKI, inż. Janusz P.
Molęda. Zapisy. 041/368-46-32.
(gb 4299)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25. ECHO, HOLTER, RTG, USG. Urodynamika.
Endoskopia. Testy alergologiczne.
Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 240)

Teatr im. S. Żeromskiego - nieczynny.
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś" "Małe opowieści biblijne", g. 9, 11;
spektakl dla dzieci od lat 5.

KINA
=,·_ _ _ _ ____
"Romantica" (dolby digital), tel.
366-37-19. - ..Planeta skarbów" USA., bo., g. 11, 15.45; "Śmierć
nadePzie jutro' - USA. I. 15, g. 13,
17.45, 20.30.
"Moskwa" (dolby stereo), tel.
344-47-34 - .WIBlbicielka" - USA,
I. 15, g. 13. 18.45; ,Dragon Bali
jap., bo., g. 14.45; "The Ring"
- USA. I. 15, g. 16.45, 20.30.
"Studyjne· - .Mr. Deeds - milioner z przypadku" - USA, 1.15, g.
16.15; ,Głośniej od bomb' - pol.,

r-

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'U' 96-63
366-40-40
KARTA

STAŁEGO KLIENTA
cellll iD JIllodllitllia

i"Yia:i ~ ",illSIo -

DOJAZD GRATIS

I. 15, g. 18.15; ,Księżnlczka i wojownik" - niem., I. 15, g. 20.
.Echo" (w WDK) - 361-27-37
-..Asterix i Obelix - Misja Kleopatra'
- USA. bo., g. 16, 18.

BUSKO ZIRiI
"zdrój" - brak terminarza.
JfIJIIlEJÓW
.DK" - nieczynne.

DS1JłDWIEC św.
,Etiuda" - .,Znaki", g. 17, 19.

niczJiw

.Belweder" - nieczynny.

SMDDMIEJlZ
.Millennium" -. "Czerwony smok",

g. 19.
S{DlISZÓW
• Ballada " - nieczynne.
SKARirSKtJ.KAM.
"Centrum" (dolby digital) - nieczynne.
• Wolność· - brak terminarza.
STARACHOWICE
• Miejskie· - nieczynne.
SI1CHEDMJÓW
.Kuźnica" - nieczynne.
WlDSZCZDWA
"Muza· - nieczynne.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus główny - nieczynny.
Skrzydlo p61nocne - Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej.
Wystawa czasowa: Szopka bożo
narodzeniowa - Józef Piłat Czynne
we wtorek w godz. 10 - 18, środa
- niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. żerom
skiego - ul. Jana Pawła II 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i
literackich z mJodzjeńczych lat pisarza. Czynne: wtorek. czwartek, pią
tek. niedziela w godz. 9 - 15.30,
środa - 11-17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku . tel. 303-G4-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: .lamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne od środy do
niedzieli w godz. 1D-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - nieczynne
do końca marca 2003 r. Muzeum
może być udostępnione zbiorowym wycieczkom po uprzednim
telofonicmym uzgodnieniu terminu - tel. 34-21-982 lub 34-43598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1D17. Wystawa stała: .Modele redukcyjne"; .Zabawki dawniej i dziś·,
"Folklor sześciu kontynentów - 406
lalek z całego świata" - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych chałup, XIX-wiec:zna apteka, dwór z Suchedniowa. Wystawa: .Ocalić od
zapomnienia. Jan Bemasiewlcz twórca ogrodu rzetb". Wystawa
czasowa: .Szmaty, sorce, kierezyje... Tradycyjna tkanina i strój Iudo- ~
wy na Kielecczyźnie" . Czynne: w dni
robocze w godz. 9 - 14, w soboty,
niedziele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
Laszczyków - wystawa perspektywy 25 !ar. Czynne od poniedziałku do piątku i w niedziele w
godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział ŚWiętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - . Era krzemu".
Galeria BWA .PlWNICE" - ul. leśna 7 - Wystma Okręgowa Związ
ku Polskich Artystów Plastyków
okręgu w Kielcach; Wystawa po-

.z

Ęt:~;A RADIO·t
~ łI
96-25
....

....

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

plenerowa rlP1JJy Związku Polskich
Artystf:m Rzeźbiarzy okręgu w Kielcach. Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 11-17, w .
niedziele 11-15, w soboty nieczyrtna.
Galeria BWA .NA PIĘI1łZF' - Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszenia Edukiq Plastycznej. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, w
soboty i niedziele nieczynna.
Galeria .Bartosz· - ul. Ściegien
nego 35A - Wystawa malarstwa
Józefa Ziomka. Galeria czynna - od
poniedziałku do piątku w godz. 1D16, w soboty - lD-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty 7/9
- Andrzej Świetlik .Nadziei 5". Galeria czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 1D-16. Wstęp wolny.
Klub Civitas Christiana, u!. Równa 18 - .xxIX Pokonkursowa Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej" .
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. lD-14.

REGIOII
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemikiewicz6w w Bodzentynie,
ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz poniedziałkf:m i świąt
w godz. 9 - 15.
Jaskinia BAJ - czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek 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; 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Micbniowie k. Suchedniowa - wystawa .PIonęły niebo i ziemia· - czynne codziennie oprócz poniedziałków w
godz. 10 -16. W soboty i niedziele
wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - leI. 041/
25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
, lD-15. Ekspozycja prezentuje działy
archeologiczny, geologiczny, flory i
fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA ,.lielona" - ul. Mickiewicza 7 - Waldemar ŻUchnicki malarstwo; Wiesław Tumo - fotografia. Oprócz poniedziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW
•
Muzeum im. Przypkowskicb,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386-2445 - czynne od 8 do 16.

PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - nieczynne. W synagodze - "Społeczeństwo żydow
skie w Pińczowie·.
Galeria "Krużganki" - wystawa
części rep/iId XJI-wiec2I1ej płyty orantf:m ~j z WlŚIicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział lamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty
- 9-15, w niedziele - lD-15, w poniedziałki nieczynne - wystr-Ny stale: "Kuchnia królewska", ,Historia
wzgórza zamkowego w ikonÓQrafii", ,Ekspozycja etnograficzna·,,.liemia sandomierska w pradziejach i
średniowieczu", "Srebra. Nabytki
muzealne z lat 1992 - 199T. ,lapidarium zamkowe". Wyst;rwy czasowe: wystawa popłenerowa 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. 916, w soboty - 9-15. w niedziele 10-15, w poniedziałki nieczynne.
Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: .Pokolenia - w 400-1ecie Collegium Gostomianum".
Galeria SzIuki Wspók:z2snej BWA,
ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do
soboty w godz. 9 - 16, w niedziele
13.30 - 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9. Godziny otwarcia: pon .-piątek 8-16,
sobota, niedziela - po wcześniej
szym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: "Portrety" - rzeźba Gustawa
Hadyny.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego
- ul. ' Słoneczna - czynne od 8 do
17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki
l, tel. 274-62-68, czynne w dni
robocze w godz. lD-16.
Muzeum Historii Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa l, tel.
275-40-83, czynne Wlpt 9-15.30,
sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespól wielkopiecowy z 1899 r~ obiekty hutnicze z pol. XIX w., zabytki
techniki samochodowej, skansen
hutnictwa starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stale:
.Dziedzictwo kultury technicznej w
dolinie Kamiennej", "Rzeźby plenerowe - impresje na temat dinozaurf.NI'. Wystawa czasowa: .Architektura znana i niemana' - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno i
Barbary Kotwicy.

NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", tel. 38145-70 - czynne od poniedziałku
do soboty w godz. 8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel. 26320-48 - Tadeusz Kurek - "Rysunek, malarstwo, rzetba". Czynna
od wtorku do piątku w godz. 917, w soboty i niedziele w godz.
11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wysfzNy stale "DzIeje
Ostrowca Świętokrzyskiego od
końca XVI w. do 1939 r.", "Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany Ćlniełowskiej", "Poczet ksiąt.ąt i
królów polskich wg Bacciarellego'.
Wystawy czasowe: .Indonezja mozaika kultury"; ,Buddyjskie królestwo Lo istnieje naprawdę". Muzeum czynne wtorek - piątek 916.30, sob. 8-14.30, niedziela 1316.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 262-0978 - .GÓmictwo krzemienia w ne0licie", dwie podziemne galeńe turystyczne, skansen wioski neolitycznej,
wschodnią granicą"; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalnianego i
pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne Wł.- sob. 9-15, niedz.
11-15.

.za

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja ~P- 366-93-28, 9436.
.
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11, Jesionowa -331-7919; bagażowe - Sandomierska
801-31-18; ciężarowe: - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna Infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarsklego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .METRO" - teJ. 34222-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI .. WICHROWY" - tel.
33-10-919 (dOjazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dOjazd gratis).
TAXI "NA STOKU· - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI
" OMEGA
ORIENT", korporacja .Łysogó
ry", tel. 36-00000, 36 -11111,
96 - 26, numer bezpłatny 080036-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY· - tel.
368-74-00 (dOjazd gr.atis).

OMNIA - Komunikacja Między.
narodowa, Sienkiewicza 61 , 34577-43, 345-77-46.
(ng 423)

TAXI "HERBY· - tel. 801-41-00
(dOjazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS" - tel.
366-11-11, 3-600-600: Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd
gratis, karta stałego klienta), tel. 3611-611 .
TAXI . BARWlNEK" - tel. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORlON· - tel. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

MA CAl:.ODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE "USTRONIE" Krzysztof Sieczko & Stanisław·Za
wiIizld - wystawianie kartzgonu przez
lekarzy uprawnionych - nagrobki.
Tel. 361-29-18, 361-39-12.
(nj 286)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE

POGRZEBOWE
"ZWOlSKI·
• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(oc 369)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe calodobowe, tel. 366-3177, 344-67-88.
(na 203)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7 - 22 - 367-60-13.
~ Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pomoc 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 - tel. 361-18-33.
TAI - OgÓlnopolSka Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - OgólnopOlSka InformaCja
Gospodarcza - ż6lta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
PoC'ltowa informacja telefoniczna - 932.

Pizzeria "Studio· - tel. 368-8601. Czynna w godz.: pn.-CZ. 1022, piął. 10-23, sob. 12-23,
niedz. 12-22. Dostawa na terenie
miasta przy zamówieniu powyżej
16 złotyCh - gratis. ceny pizzy - od
7do19z1.
Pizzeria "Magia·. tel. 362-2511 . Czynna w godz. 11-21. niedziela 15-21. Zamów PIZZę! Dowóz gratis!
TelePiIZa - ul. Radomska 18, tel.
(041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34, tel. (041) 366-41-60. Godz.
otwarcia: niedziela - czwartek 10.0023.00, piątek - sobota 10.0024.00.
Dowóz gratis. ZAPRASZMI.Y.

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

Portal Internetowy

Świętokrzyskie Stowarzyszenie
" Pomocy Ofiarom Przestępstw·
r. Komenda Miejska Policji w Kiel·
.. cach - Punkt KonsultaCYjny Po·
mocy Ofiarom Przestępstw, Kie~
ce. ul. Mickiewicza 9; poniedziałek - piątek w godz. 14-18, tei.
0-41/349-33-44.
· Świętokrzyski Klub . Amazon·
kan - 366-34-54, od poniedZial·
" ku do czwartku w godz. 10,14,
>
psycholog, pedagog - telefon za·
ufania 366-17-41 w poniedzi~
• 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 poniedzialku do piąto
" ku w godz. 8 - 17, pomoc psy'
chologiczna dla rodzin wycho·
wujących małe (lzieci 368·16·
59. poniedziałek, godz. 15.31l18.
Świętokrzyskie Centrum Profi·
laktyki i Edukacji - 041 /331 ,
53 - 13 - pomoc psychologicz·
na i pedagogicma, terapia rodzi!
i małżeństw, psychoterapia inllt
widualna i grupowa, pomoc d~
., tycząca uzależnień , interwenqa
kryzysowa - od poniedziałku do
piątku w godz. 8 - 20.
F Polskie Towarzystwo Zap
_ gania Narkomanii - Punkt Koił'
sultacyjny w Kielcach, ul. Kar'
czówkowska 5A - 346-1 6-27:
poniedziałek - piątek - godz. 12·
16.
Rodzinna Poradnia Profilaktt·
ki i Terapii Uzależnień od nar'
· kotyków, Kielce, ul. Wojska Pol·
skiego 230a, tel. 362-92·50.
Służymy pomocą w zakresie t~
rapii indywidualnej i grupoWel
osób uzależnionych i ich rodzin,
poradnictwa psychiatrycznego I
medycznego. Leczenie bezplal'
ne.
Centrum InterWencji Kryzyso'
wej - tel. 041/366-48-47. ui.
Urzędnicza 7b. Terapia ofiar przemocy, konflikty wewnątrzrodzilt
ne i kryzysy małżeńskie, problemy z osobą uzależnioną w rodzt
nie. Konsultacje indywidualne I
grupy wsparcia. Zapewniamy
anonimowość. Zapraszamy od
poniedziałku do medzleli w goGL
13 - 20.

BILETY lotnicze - rezerwacja, sprzedaż. "Sig ma· , Sienkiewicza 56,
344-30-33,
kielce@slgmatravel.pl
(ng 422)

C.zęstotliwości stacji
słyszalnych w regio nie:

TAK -106,5; 98,0; 89,7; p~;
GRAM I - 102.7: FA ..
- 100,8. PLUS - 107.9; 71.95.
MARYJA - 100,9; 107,2; 7.~
RMF - 88,2, BIS - 92,3. I .
96.2, KIELCE - 90,4; 101,4
ZET - 105,3. WAW~ - 95.5.
ESKA - 103,3, OPATOW - 93.1
MTM FM - 1021 RdC - 89.1
LELlWA - 104:i, REKORD '
106,2.

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
- - - - W KIELCACH
--

zapras:za

Ken Ludwig

"PÓŁ ŻARTEM~ PÓŁ SERCEM"
reżyseria Piotr

Szczerski

21 grudnia godz. 1.9. - PREMIERA
22 grudnia) godz. 19

SŁOWO

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

LUDU 19 GRUDNIA 2002 NR 294/NABC/ABC

D

Te te W JZ} a

-

,t[,j~f,'ł)[ri1J

iędzy.

, 345-

2

423)

lA

azon·

edziaJ.
10,14,

on za·

ldziałXi

17.

Kawa czy herbata? 8.00
8.10 Prognoza po8.15
Woronicza 17
Telezakupy 8.45 Tęczowe
- serial anim. 9.10 Budzik
dla dzieci 9.40 Fraserial kom. USA 10.05
- kom. pol., 193911.40
l elel~J\I.,,'y 12.00 Wiadomości
Agrobiznes - rolniczy mainformacyjny 12.20 Hoy - magazyn rolniczy
Klan (655) - telenowela
(powt.) 13.15 Męka czytaDysleksja - film dok.
Telezakupy 14.00 Obserwojskowy - magazyn
Sprawa Traugutta dok. 14.50 Nie lękajcie
. Praca .- cyklyrzypo~aj
slowa Ojca Świętego klerodo rodaków podczas pieldo ojczyzny
Wiadomości '

OKwadrans na kawę -program Barbary Markowskiej
dla osób otyłYCh
Babiniec - magazyn
Rower Blażeja - magadla mlodzieży
Moda na sukces (1796)
USA
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - wywiad
Plebania (243) - serial
obycz. pol.
Borosiukowa martwi się zniknięciem Romka. 1}Imczasem
on j est nadal przetrzymywa/Iy przez Ciepłaka . WystraSlO /Ul Elżbieta potępia postę

powanie brata. fan przekoIlule ją, że tylko szantażem
aże zmusić Norberta Borouka do pomocy w zniszczeiu Krystyny i odzyskaniu
6rki. Romuś ciqgle dopytuje
ię o swojego ojca. Ciepłak,
•zukając wyjścia z sytuacji,
wyznaje Romusiowi, że jest
;egoojcem.

7.05 Studio urody - magazyn 7.15
(74) - telenowela po!.
7.40
Dwójka Dzieciom: Przygody Bolka i Lolka, Miś Kudła
tek - seriale anim. 8.00 Lada
dzień (9) - serial obycz. USA 850
Pytanie na śniadanie - magazyn 10.20 Smak Europy - progr.
pub!. 10.30 Szanujmy Ziemię przesIanie Davida Attenborough'a (3) - serial dok. 11.20 Jestem stąd ... : Mój własny Ursynów - rep.1.l50 Sławny Jett Jackson (14/39) - serial dla młodzie
ży amer.-kanad. 12.30 Arka Noego - magazyn przyrodniczy
(powt.) 13.00 Panorama 13.15
Miami Sands (74/110) - serial
obycz. USA 14.00 Zimowy S~ow
Kabareto\y'y, czyli Gwiazdy, Zar1yiŚnieg (l) -programartystyczny
15.00 Europub - magazyn
15.25 Sławny Jett Jackson (15/
39) - serial dla mlodzieży
amer.-kanad.
15.55 Pęjzaż z Europą w (Je (8)
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Gruby (317) - serial przygogo pol.
16.55 Swiat obok nas: Uwaga!
Naciągacze - film dok.
17.45 Pejzaż z Europą w tle (8)
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Polaków portret wlasny:
Utopia - magazyn publ.
20.00 W poszukiwaniu prawdy - dramat obycz. USA,
1987 , reż . Michael Pressman, wyk .: Angela Lansbury, George Coe, Kyle Secor, MoHy Hagan (93 min)
Złotopolscy

Wyjazd dwudziestotrzyłetnie
go Johna Moore'a (Kyłe Secor)
na rok do Chin staje się znakomitq okazją do zorganizowania pożegnalnego wieczoru z udziałem całej rodziny.
Podr6ź chlopaka najbardziej
przeżywa j ego matka , Nan
Moore (Angelal1znsbury), kióTa wkrótce zostanie sama w
sw oim w a s zy ng t ońs k im
domu . Zajmująca eksponowane stanowisko w rządzie
USA N an przeży ła niegdyś
wielką tragedię - straciła syna,
k tóry zmarł na raka w w ieku
siedemnastu łat. N ie załama
ła się wówczas, gdyż całko
wicie poświęciła s ię pracy zawodowej. 1}Imczasem John
wylatuj e z Lotniska Ken nedy'ego rejsem KAL 007. Nawet nie przypuszcza, że wyrusza w ostatn ią podróż.

Na żywo - program publ.
MotoexDress TV - ma-

Pegaz - magazyn kult ulny
KJan (653 ,654,655) - telenowela pol. (powt.)

Córki Lu biczów wciąż n ie

w iedzą, że rodzina s ię powiększy. Krystyna zasta na-

liJ/a się, jak im o tym powledz/eć. KoziełiD propon uje prowadzenie jej ciąży. Wdzięcz
l/y Paweł przyjmuje jego oferlę· Graży nka zabiera się do
Szycia ka rnawałowej kolekCfI do butiku.

Zakończenie programu

21.40 Manewry miłosne
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 Zakręty losu: Puenta - kom.
obycz. USA, 1988 (118 min)
0.40 Mózg Ravela - film dok.
Zmarły w 1937 roku Maurice
Ravel przeżył niespełna 62 lata.
Ostatnie trzy to powolne odchodzenie od tw6rczości, świata i
ludzi spowodowane afazją .

1.35 Ostatni świadek - fi lm dok.
2.30 Zakończenie programu

\

. "--,

_

pardonu
serial krym. USA
godz. 20.20
delegacji przybywa
zyng lo n u~ by w z iąć
w rozmowach pokojo. Jeden z jej przedstawilesl dawnym terrorystą ,
Ponosi odpowiedzial. za lamach na l\1cGregoI lego E!,legę z policj i.._ _ ,

tv4

.

.

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Psotny Bill - serial anim .
(powt.) 7.30 Normalny Norman - serial anim . franc .
(powt .) 7.55 Szpital na perypetiach (14) - serial kom. poJ.
(powt.) 8.25 Roswell (31) - serial SF USA (powt.) 9.15 Graczykowie (3) - serial kom. poJ.
(powt.) 9.45 Benny Hill 10.15
13 Posterunek (13) - serial kom.
poJ. 10.50 Awantura o kasę teleturniej 11.40 Różowa Pantera - serial anim. 11.50 Kachorra to ja (60) - telenowela
argenŁ. (powt.) 12.45 Luz Maria (52) - telenowela peruw.
13.40 Imprezka Fox Kids - pr.
dla dzieci 13.50 Hitmania 14.40
PokemoJl - sedaJ anim,
15.05 13 Posterunek (14) serial kom , pol. (powt)
15.45 Infoqllacje
16.10 Różowa Pantera - serial
anim .
16.20 Kachorra to ja (61)lelenoweła argent.
17.15 Centrum przygotowań
świątecznych Winiary
17.20 Idol Extra - program rozrywkowy
18.15 Graczykowie (4) - serial
kom. poJ.
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.05 Świat wedJug Kiepskich
(41) - serial kom. poJ.
Halina przynosi ze szpitala
o poszukiwan i u
kandydatów do eksperymentu, który ma polegać na
uśpieniu /la 72 godziny. Gdy
Ferdek dowiaduje s ię, że za
ud z iał w doś w iadc ze niu
otrzyma 1500 złotych, natychm iast decyduje się wziąć
w nim udział.
ogłoszen ie

20.45 Samo życie (143) - serialobycz. pol.
Wbrew decyzji dziennikarzy
Marla ustana·w ia Marię redaktorem naczelnym. Wła 
ścicielka pisma grozi Andrzejowi zwoblieniem, jeśli będzie
kwestionowal jej postanowienia. Łu kasz prosi A ugustynka o pomoc w sk ręcan iu łó
żeczka dła dziecka.

21.15 Psie serce (3 ) Pauza film obycz. pol.
21.30 Losowanie Lotto
22.15 Ally McBeal (105) - serial kom. USA
Ally postanawia przeprowadzić badan ie DNA, k tóre zaświadczy, czy Maddie jest jej
córką. Fish reprezentuje w są
dzie mężczyznę, który przed
dwudz i es tu pięci u la ty, w
szkałe średniej przeżyl wielkie rozczarowanie miiDsne i
od tej pory nie potrafi utrzy-

5.35 Kropka nad i - program publ.
(powt.) 550 Miłość i nienawiść
(47/130) - telenowela meks.
(powt.) 6.35 Telesklep 7.05 Przyjaciółki i rywalki (60/185) - telenowela meks. (powt.) 7.50 Przybysz z gwiazd - serial anim. 8.15
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial anim. 8.40 Łebski Harry
- serial anim. 9.05 Inspektor
Gadget - serial anim. 9.30 (na
żywo) Tele Gra - teleturniej 10.35
Telesklep 11.50 Rozmowy w
toku - talk-show 1250 Wielka
niespodzianka Klaudiusza - program rozrywkowy 13.25 Szczenięce lata Toma i Jerry'ego - serial anim. (powt.) 13.50 Łebski
Harry - serial an1m. (powt .)
14.15 Beverly Hills 90210 (278)
- serial obycz. OSA
15.15 Milionerzy (powt,)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.20 PtzyjaciQłki i rywalki
(61/185) - teJenowela
meks.
Po Rrzeshlchaniu w studiu
nagraniowym Nayeli obiecano kontrakt. Prosi ona Roberta o pomoc w sprawdzeniu
umowy, którą ma podpisać z
wyt wórnią nagrań. Ten odradza jej to i podpowiada, by
żądała więks zego honora ri um . Tamara postana wia
w alczy ć o uw olnienie Armando. Idzie w lej spraw ie
do biura prokuratora generał
nego i tam dowiaduje się, że
Manuel i Moncho są bliźnia 
kami.

17.10 Miłość i nienawiść (48/
130) - telenowela meks.
18.00 Rozmowy w toku - talks how
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.3,5 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.00 Kasia i Tomek - serial
kom. poJ.
20.30 Prawdziwe historie: Stan
pogotowia - film obycz.
USA, 1994, reż . Lesli Linka
Glatter, wyk.: Joe Ma ntegna (91 min)
22.20 Chicago - serial dok.
Historia milionera Wesłeya
Ż6tkowskiego. Jan i Zosia Slodyczkowie jadą do swojej chaty góralskiej, do Wisconsin.
Kacper jest już w szpitalu.
Przechodzi ostatnie badonia
przygotowujące do operacji.

22.55 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i - program
pu b!.
23.25 Noktowizjer - magazyn
dla ludzi o mocnych nerwac h
0.00 Kryminalne gry - serial
dok. (powt.)
Zaloieniem serialu jest pokazanie najciekawszych akcji
policyjnych realizowanych na
terenie całej Polski. Prezentowane materia ły dotyczq nie

ma ć żadnego związku.

23.15 Informacje, Sport
23.35 Prognoza pogody
23.40 Graffiti - program pub!.
23.55 Pamiętnik Czerwonego
Pantofelka (7) - serial erotyczny USA
0.25 Eden (7) - serial erotyczny
0.55 Muzyka na bis

6.55 TelesJdep 7.10 Wojownicz-

ki z krainy marzeń - serial anim.
7.35 Yaiba - legendarny samuraj - serial an1m. 8.00 W niewoli
uczuć (81/135) - telenowela
meks. 8.50 Daniela i przyjaciele
(65/100) - telenowela meks. 9.40
Drew Carey Show (25/135) serial kom. USA (powt.) 10.05
Norman w tarapatach (25/ 54)
- serial kom. USA (powt.) 10.30
(na żywo) ~mislówka - teleturniej 11.00 Zar tropików (42/ 66)
- serial sens. kanad . (powt .)
11.55 Przeklęta mJlość (38/
100) - serialobycz. kolumb.
12.40 Telesklep 14.30 Albert serial anim. 14.55 Wojowniczki
z krainy marzeó - serial anim.
(powt.)
15.20 Yaiba • fegendarny samUTaj
- serial aoim .
(powt .)
15.40 Pełna chata (159/192) serial kom. USA
16.15 Bajer w Bel-Air (42/49)
- serial kom . USA
16.45 Bliźniaczki (22-ost.) serial kom. USA
17.15 Gliniarze (6/32) - serial
sens. USA (powt. )
18.10 Aktualności
18.20 Żar tropików (43/66) ..
serial sens. kanad.
Spidera odw iedza jego downa w i elka milość - Anita .
D ziewczy na ucieka przed
swoim niebezpiecznym kochankiem Melito i szuka pomocy u starego przyjaciela.
Nadal czu ły na j ej względy
chłopak prosi o pomoc Nicka. Okazuje się, że mężczy
zna, którego boi się ukochana Spidera, leży w pokoj u
hotelowym zastrzeiDny z broni na leżą cej do Anity.

19.15 Drew Carey Show (26/
135) - serial kom. USA
Drew korzysta z porad specjalistyodspraw motywacji i wkrótce odnosi sukcesy w pracy. Jest
podbudowany i ambitny. Zaczyna S/lUĆ plany na przyszłość
i m~ozmianiestatlowiska.
Jednak ciqg ła konieczność
wymyślania nawych rozwiqzafi
zaczyna go nużyć.

19.40 Norman w tarapatach
(26/54) - serial kom. USA
20.10 Zachowania mordercy film sens. USA (powt.)
22.00 Puma - szkola męstwa
(8/9) - seri al sens . niem.
23.00 Indiańska krew - fil m
o byc z . US A, 1994 ( 105
min )
0.55 Europejska corrida - film
d OK.

1.25 Klub - h o rror kanad .,
1994 (90 min )
D yrekcja szko ły średniej
Eastern H igh organizuje w
gotyckim zamku bal dla maturzystów. Jetlen z uczniów
(Joel Wyner) należy do organi zacji o nazwie K lub, zrzeszajqcej osoby obdarzone po-

6.00 Strefa P - program muzyczny 6.30 Tilt TV - magazyn
komputerowy 7.00 Muzyczne
listy 7.50 Motomyszy z Marsa serial anim . (powt.) 8.10 Czarny Królewicz (13) - serial przygod. bryt. (powt.) 8.35 Przygody rodziny Addams6w (25) serial kom. USA (powt. ) 9.00
Fiorella (175) - telenowela peruW. (powt.) 9.55 Zbuntowany
anioł (77) - telenowela argent.
(powt.) 10.40 Baza Pensacola
(18) - serial sens. USA (powt.)
11.35 Menażeria (21 ) - serial
obycz. USA (powt.) 12.30 Strefa P - program muzyczny 13.00
TiJt TV - magazyn komputerowy 13.30 Muzyczne listy 14.30
Teknoman - serial anim .
15.00 Czarny Królewicz (14) •
serial przygodo bryt.
15.30 Fiorella (176) - telenowela peruw.
Fiorella podsłuchuje rozmowę Rebeki 2 lekarzem , z której dowiaduje się, fż Iwbieta
nie była w ciąży. Diego uciekając przed policją próbuje
schronić się w domu Barbary, ona j ednak wyrzuca go z
mieszkania. Rebeka usiluje
przekupić Fiorel/ę, by la nie
pow i edziala nikomu o j ej
oszustwie.

16.30 Przygody rodziny Addamsów (26) - serial kom. USA
17.00 Jak dwie krople czekolady
(11) - serial kom. USA
17.30 HOT CHAT
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany aniol (78) telenowela argen t.
19.00 Misja w czasie (12) - serial SF USA
Cztery lata temu teolog Christopher Bass wraz z grupką
wiernych opu~cił rodzin ne
miasto i wyruszy I na poszuki wani e ziemi obiecanej.
Władze chcą wyegzekwować

od n iego za l egle poda t ki.
Dom. w który m schron ił się
Bass i jego wspólnota, zostaje
o/oczony przez uzbrojonych
policjantów.

20.00 Szczęki 3 - horror USA
(powt.)
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i
Pr~gnoza pogody
22.15 Zyciowa szansa - teleturniej
23.15 Komenda - magazyn
policyjny
23.45 Czerwony pająk - film
sens. USA, 1987 , reż . Jerry
}ameson/Pau l King, wyk .:
James Farenti no (90 min)
Porucznik nowojorskiej polio
cji usiłuje wyjaśnić zagadkowy splot morderstw. których
korzenie t kwią w porachunkach dawnych żoll/ierzy z
Wiemamu.

0.30 Nie do wiary - opowieści
niesam owite
1.00 Na tropie agenta
1.30 Nic straconego

3.05 Kung-fu (21/24) - serial USA
3.35 Pelna chata (powt.)
4.20 Bajer w Bel-Air (powt.)
4.45 Bliźniaczki (22-ost.) - serial kom. USA
5.10 Zakończenie programu

1.35 X Laski - program erotyczny
2.05 Muzyczne listy
2.55 Muzyczny VIP
3.20 A kuku - program rozrywkowy
3 .45 To się w głowie nie mie ' ci
- magazy n
4.05 Zakończenie programu

Stan pogotowia
- film obycz. USA, 1994
godz. 20.30
Ofiara wypadku trafia na izbę
, przyjęć szpitala, który boryka SIę z problemami organizacyjnymi . W zamieszaniu i
tłoku pacjent d ługo czeka na
pomoc. Chcąc ratować jego
życie, doktor John ovelli ryzykuje nowatorski zabie .

Indiańska krew
- film obycz. USA, 1994
godz. 23.00
. Jesse RainIeather Goldman
: jest z pochodzenia lndiani! nem. W dzieciństwie został
adoptowany przez bogate
ma łżeństwo z Beverly Hills i
nie zna zwyczajów swoich
przodków. Pewnego dnia ·
otrzymuje z rodzinnego rezerwatu amulet należący do jego
biologicznej maIki.

Szczęki 3
- horror USA (powt.)
godz. 20.00
Mike. syn szeryfa Brody'ego,
pracuje w parku morskim na
Florydzie. Zgromadzono tam
wiele zwierząt , w tym rekiny.
nad którymi grupa biologów
prowadzi badania. ajnol\ zym
nabytkiem parku jest mIody
bialy rekin. i\..1: jednak nie wie,
że w oceanańum znajduje ię
również jego malka.

tylko najcięiszych prustępstw,
takich jak morderstwa, rozłxr
je, wymuszanie haraczy i hantleł narkotykam i.

n adna turalną mocą.

. -~}~. I"Z~.·
. ....,
~.

t~ .

,

..'

.t.~ ...

.'~"
.
~
...... PC.Ir '

Puenta
- kom. obycz. USA, 1988
godz. 22.35
Lilah Krytsick prowadzi podwójne życie. W dzień jest gospodynią domową, żoną i matką trzech córek, a wieczorami
występuje jako aktorka komediowa w klubie Stacja benzynowa. przez wiele lat rozśmie
szanie ze sceny ludzi było jej I
największym marzeniem, trud·
nym do spełnienia z powodu
obowiązkó~ domowych. ----..1

I Psie serce
, - mm obycz. pol. , 2002
godz. 21.15
, Hanka, niegdyś znana dzienf nikarka, kupiła dom na wsi i
i zamieszkala w nim ze swoim
psem Pauzą · Od czasu do czasu odwiedza ją Szymon, student medycyny. Kiedy Hanka
dowiaduje się , że wszystkie
psy we wsi mają zostać uśpio
ne, namawia ludzi, by stanęli
w obronie życia tych, których
!

I

I

kochają·

I

J I.

,

1
1
1
'
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ogłoszenia

drobne

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

w

ZA

"

Jeśli

dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych

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

..

AUTO-MOTO

zlecających ogłoszenia

LOKALE usługowe 64 m kw., gotowe

BUDOWNICTWO

PARAPETY, schody, kominki· producent.
Jagielloriska 11, Okrzei 65. 041/345-42-01,

041/343-17-57. AUTOALARMY. RAW

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

nt414

drzwi

MIESZKANIE nowe , od zaraz w Oazie

e GERDAe
041/345·16-29 . HURTOWNIA-autoczę
ści

zachodnie. Bagażniki samochodowe .

TIumiki. Elementy karoserii.

Oświetleme .

MOTOMARKET, Jagielloriska 23.

AUTOS2YBY. .Aulofenix" Kielce, Wrzo&>-

PARKIET,

. Firmus"

wa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,

transport

gratis.

085/653-75-04.

Na Stoku sprzeda Dorbud P roje kt
345-61-09, 366-49-11, w godz. 8 - 16.

Kielce, Paska 6.

kb2534

362-91-00.

tel./fax 333-27-00, Szewc e 39 k.Kielc,

nt459

346-52-05.

PARKIET. 041/384-75-24.

nt394

MIESZKANIE powyzej 60 m kw

ng428

tj178

AUTOBRAMY. 041/366-19-17 .
041/36-222-35 MOTOART - autoczęści

345·61-09, 366-49-11, w godz. 8 - 16.

nd508

antywłamaniowe

nt402

w Oazie Na Stoku sprzeda Dorbud Projekt

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

0% REKLAMACJI

nt386

-

prywatne.

w Busku

kupię,

tel. 0505-091-272.

nn204

1&1 WYPOŻYCZALNIA samocho-

WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

do zachodnich. HURT. Detal. Kielce,
dów.041/369-93-36, 0501-522-032.

BALUSTRADY, ogrodzenia . kraty

Tarnowska 18.
gb5073

Chęcińska

rozsuwane, 041/25-44-559.

00476

na .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,
14,041/362-12-97.

POSZUKUJĘ

1-, 2-pokojowego

umeblowanego mieszkania do wynajęcia.

gb4761

nd480
Tel. 34-30-430, 34-30-258 (13.00 - 19.00).

INTER CARS S.A . Dystrybucja części

041/362-00-29

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe,
do samochodów zachodnich . Kielce,

AUTO NA GAZ

Wiejska 1. 0411344-23-73.

Kielce, Pakosz 53.

napędy.

- producenł. 041/331-49-62.

,

nd498

RATY.

SPRZEDAM segm e nt 210 m kw
nt481

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA

SPRAWDZANIE POJAZDU. Sta-

kb2475

BRAMY, automatyka , szlabany. Bariery

silników - sterowników

MAKULATURA,

złom .

folia ,

Kasowanie błędów.
Skarżysko-Kamienna,

cja Kontroli Pojazdów. Auto salon - komis -

Baranówek.0602-291-OO5.

parkingowe. 041/366-46-52. 300-33-28.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:.;nt;.;,44.;.;6;..

PŁATNE

MAKULATURA, folia, złom . Kielce,
ul. Zagnariska 232 tel. 041/344-10-03.

nt455

041/368-44-23 .IKAR - ZłMA 2003'. BEZ-

KUPNO

BLACHY dachówkowe, trapezowe

Airbag. ABS.

BRAMY. Ogrodzenia . 041/346-46-93.

serwis. Aulomyjnia. Blachamia - lakiernia

Kielce, Pakosz 53.

bezgotówkowo. Rabaty - 40% IKAR-Kiel-

041/361-18-56.

ul. Rejowska 65,

n\398

BRAMY.NET.PL . 041/345-09-41 ,

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

RAZEM . 041/343-43-53, www.razempol·

tel. 041/251-10-66.
kb2476

LOKALE

MEDYCYNA

502-58-05-43.

nd516

ska.com.pl

nt438
OPONY. felgi, naprawa, renowacja felg.
Warszawska 170, 0411332-22-12.

041/344-53-62 Agencja Nieruchomości
HORMANN.

ni287

GINEKOLOG · leczenie, zabiegi. Łódz

INTERLOCUM.

Bramy, drzwi, napędy.

nt370

05021335-083

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

041/342-84-32.

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
nd482

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

He
kb2018

Kielce, Domaszowice 174F

GINEKOLOGIA· doświadczeni speCJai!'

Sienkiewicza 9 .
ng430

nt433

śd . 0607/887-732.

PC

wsl99
DO WYNAJĘCIA lokal handlowy 200 m kw.
w centrum Jędrzejowa . 0604-917 -604 .
gb5075

PARADONTOZA. Nowoczesne leczenie
041/34-511-47.

DO wynajęcia budynek 132m,
Sandomierska 203, 041/34-28-132.
gb5002

...010..

ELb UdEX

®

Specjalista
w systemach dociepleń

,

DUIl'l'f)"rNIA łIA'I'EIllillf)"r
IIIJI)f)"r LANY (~D
- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian
SVSrEIVIV POCIEPLEŃ
Kielce, ul. Warszawska 248, tel. 368-60-56
Wiśniówka (Biuro Handlowe)
tel. 301-16-37
Piekoszów, ul. Wolności 2, tel. 30-62-114

BAWBD
ZAPRASZA DO HURTOWNI

WEDLIn
•

BIURO: KIELCE, ul. GÓRNA 25, tel. 41/368-15-72, 368-23-99, fax 368-21-21
O KIELCE, ul. GÓRNA 25, tel. 41/368-15-13
OKIĘLC~ ul. CHAŁUBIŃSKIEGO 13, tel. 41/368-32-32
O PINCZuW, ul. 3 MAJA 30, tel. 41/357-51-30
O BUSKO ZDRóJ, ul. WOJSKA POLSKIEGO 33, tel. 41/378-7~
OKOŃSKIE, ul. TOWAROWA 6, tel. 41/375-19-19
O STARACHOWICE, ul. ZGODNA 4B, leI. 41/274-55-60
O WŁOSZCZOWA, ul. MLECZARSKA 11, tel. 41/394-57-51
O SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. NIEPODLEGŁOŚCI 5, leI. tl7r.!:JL-JU-~łL.
O JĘDRZEJÓW, ul. PRZEMYSŁOWA 9, tel. 41/386-35-90
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VIAGRA, 048/366-91-02. 0604.529.3.1 3

Pc

SYLWESTER w Raju (zajazd przy

NAUKA

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe

Jaskini Raj). Eleganckie przyjęcia wesel-

drzwi,

ne.041/346-51-27.

nie,

również

stalowe. Awaryjne otwiera-

ramkowe . PROMOCJAI Roletki tekstylne,

montaż zamków .

bh252

gb4964

SYLWESTER w Ambarasie (Dąbrowa).

041/361-2040 TELEWIZORY - Walczak.

COMPUTEX kursy komputerowe .

Wesela ,
MARKSOFT - kursy komputerowe ,
,sieCIOWI)ŚĆ,

bankiety

do

200

gb5079

osób .

żaluzje .

vertlkale .
Materiałów

nt4

ok na . Hurtownia

Vertlkalnych ..WMK",

Leszczyń

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

POSIADAM lokal 300 mkw. z pełną infrastrukturą. Poszukuję wspólnika

nt483

z pomyslem

i kapitałem w cełu wspólnego przedsięwzię
cia

fax 344-33-77.

041/362-58-05, 0601/75-25-55.

gospodarczego.

0604 - 505 - 755

po godz. 18.00.
ng448

bh254

grafika. 041/343-12-52.

041/361-60-56, 0602-212412. Gazowe
piecyki, kuchenki - naprawa,

SPRZEDAŻ

nt390

BIZNES

ROLOKASETY. MOSKITIERY zwijane,

montaż .

TRANSPORT 2,5t oraz 4t (30 m3 ) .

OPRAWA OBRAZÓW

041/362-55-90, 0602-295-283.

Hydrauliczne.

nt488

gb4520

041 /361-3749, Chęcińska 14_

MATEMATYKA - 041/345-38-15.
041/343-18-81 SIATKI plastikowe,

ng429

NOWE ZAPISY

nt362
AUTOMATYCZNE pralk i, lodówki

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

II

- naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-098.

VERTICALE -

żaluzje

- rolety

PRACĘ

gb4902

gb5040

otowe

DAM

- producent. 041/368-68-77.

- angielski
rojekl.

,.

DAEWOO Espero 1.8, (1996), 125.000 km.,

- niemiecki

bezwypadkowy, 14.000

- wioski

zł

do negocjacji.

Szkoła Języków

ojekl

CZYSZCZENIA

Obcych
GARAż. murowany - Sady, prąd, księga

Kielce,

l.

dywanów.

PRACA SZUKAM

GARAż. murowany ul. Poleska (obok gieł

dy), cena 5.900

zł.

041/366-78-86.
gb4894

FIRANKI- wielka
PRODUKCJA

ciągła

-

sprzedaż;

ogrodzenia , pustaki, bloczki, przepusty,

wyprzedaż,

- 15% - 20% Szycie firan,

zasłon .

ROLETY ANTYWŁAM.

- 041/362-53-70.
gb4702

041/346-21-00.

-

TOWARZYSKIE
AFRODYTA. 041/345-11-14.

zatrudnię .

Oferty prosimy

siedzibie

firmy SOLO ,

w

346 B.
ng449

343-07-04.
WYDAWNICTWO , telegazeta 473.
nt378

06081385-010.
kb2566

ROLET - 041/362-03-67, 0691-860-680
Kusocińskiego 50. Jut OD 165 zllm

gb5048

Gładż .

WIDEOFILMOWANIE
AP P -ST U DIO - Video-foto, DV D,

Tapetowanie.

WMK, Leszczyńska 1, 041/368-00-32.

cyfrowo 041/361-65-13, 315-25-19

nt485

nt478

041/368-36-66.
nt493

TURYSTYKA

kw.

ng431

Panele . Regipsy. Remonty - czysto .

HOTEL Stella - Bal Sywestrowy. Przyję
weselne. 041/346-51-64.

0502-542-071 .

MALOWANIE.

gb5078

NAPRAWA pralek. 041/332-3746.

BALEXMETAL
Producent
4491NK

048/37-80-307,0601-280-977 Frankfurt,
bh251

Mannheim. lipsko .Wojtek".
ww154

.J

~

Blachy dachowe

POŻYCZKA. 041/34-07-103.

W

USŁUGI

wsl 99

zenlil

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

gb5082

DANCIN GI - piątki, soboty. Wesela,

b2018

składać

doświadczonego

do samochodów

041/33141-06.

vva"""IA/"k" 4, 041/344-32-01

bh235

częściami

osobowych

Dąbrowa

gb4997

TOYOTA Corolla 1.4 (1997) 16V,

ŁóoZ

SAMODZIELNEGO,
w hilndlu

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

ni42

Restauracja ,Tara", Warszawska 4,

kb2594

cję szkolną.

tj182

HYDRAULICZNE - 041/361-54-12.

bh233

346 B.

WIDlIŃSKA Katarzyna zgubiła legityma-

nt495

8AL Syweslrowy. Restauracja .Tara',

Oferty prosi-

ROZNOSZENIE, 012/268-04-00.

GLAZURA - hydraulika - panele

orek" Ostrowiec, 041/247-77-07

Dąbrowa

zatrudnię .

w siedzibie firmy SOLO,

ng450

gb4289

rRAKCYJNY sylwester - restauracja

składać

gb5087

Kielce ,

gb4941

REGAty sklepowe stan b .dobry.

motoryzacyjnej

my

Podróznik 97021007530: polisa Lew Do-

rabaty 10%

pl. Moniuszki 11,041/3444-940.

stropy teriva. ATEST. 041/317-16-07.

RÓŻNE

ży

mownik 40101001102, 40101001103.

gb5086
ELEKTRYK 110kV eksploatacja + dozór.

60001078460,60001078461,60001078462,
60001078463, 60001078464; polisa Lew

041/369-11-94.

b5070

pt73

GENARAlI T.U. S.A. unieważnia zagu-

PRZEDSTAWICIELA handlowego w branCZYSZCZENIA dywanów, verticall. .

nt492

do pracy w domu

bione druki: wniosek komunikacyjny :

gb5076

n kw.

pełnoetatowych

od 06.01 .2003. 0600-805-811 .
gb4765

041/343-13-16

DUNKEN Polska zatrudni pracowników

ZGUBY

041/33145-56.

wieczysta. 041/344-12-38.

Źródłowa 19

nd509

kb2421
gb4838

gb5085

"WORLD OPEN"

1800, umowa. 0691/735-663

LALUZJE tanio. 041/369-86-37.

.gb4943

0501-047-760.

- francuski
Oazie

DO~~OWA .

BIURO Rachunkowe. 041/361-10-35.

POtYCZKI bankowe. 041 /34-07-1 08.

Płyty warstwowe

041 /303-1647 - rELEWIZVJNE.
9

gb4934

RESTRUKTURYZACJA pożyczek

041 /331-13-41 - PIECYKI , kuchenki,

I zadłużeń.

041/34-07-106.

C

naprawa, hydraulika.

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

Technika
-'
~
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna
o Wentylatory
O Klimatyzatory
O.Kurtyny powietrzne
O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki
O Odkurzacz centralny
O Przewody wentylacyjne
Sprzedaż

detaliczna i hurtowa

Zapraszamy firmy do współpracy - upusty
Codziennie 9.00 - 17.00
25-522 Kielce, ul, Nowy Świat 48/2, tel./fax (041) 343-18-26
LUDU 19 GRUDN IA 2002 NR 294
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OBWIESZCZENIE

Biuro Reklamy

Komornik Sądowy Rewiru VII przy Sądzie Rejonowym Kielcach zawiadamia na podst art, 953
kpc w związku z aft. 955 kpc, że w dniu 23,1.2003 r. o godz. 13.30 w Wydziale Cywilnym Sądu
Rejonowego Kielcacb sala nr modbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

51owoLudu
TWOJA GAlETA CODZIE',,,,

ZAPRASZA
KIELCE
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
teL (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ODDZIAŁ
RADOM
ul. Żeromskiego 51
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

,

BUSKO

własnościowego prawa do lokalu położonego
stanowiącego własność dłużnik6w:

w

miejscowości

Kielee, os.

a Stoku 35/17

Liguz Wiesław, Liguz Maria, os. Na Stoku 35/17, 25-437 Kielcc
posiadającegoa założony zbi6r dokument6w w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Stoku",
Nieruchomość oszacowana jest na kwot~: 84.600,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj, ~ot~:
63.450,00 zl
Przystępujący do licytaCji zobowiązany jest złotyć rękojmi" w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki
oszczędnościowej bank6w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
('Ostanowienia Sądu.
Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwócb tygodni przed licytacją, zaś elaborat
szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecicb nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeó, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że
wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji lej nierucbomości lub innycb przedmiotów razem
zniązajętycb.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie
na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu
własności.
'
lOO2lgm
zostaną zgłoszone najp6źniej

~

AWRSP OIT W RZESZOWIE

•
~ GOSPODARSTWO
'
AOMINJSTRACYJNO·HANDLOWE W KIELCACH,

iM)
,t

-

Biuro w Kurowie
iż ogłoszono

wykazy
na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych
w gminie Ożarów i Tar/ów
informuje,

TERAZ
, WIĘCEJ
2
SMS-ow R-d:~. "'-u
'L
W~
100,8
Mhz

Codziennie o 9 - sms-owy koncert życzeń
o 15 - piosenki na życzenie
o 18 i 23 - pozdrowienia

nr861
nr 862/3

o pow. 7,91 ha,
o pow. 12,04 ha,

D O M Y
dla
Sprzedaż

Twojel

~~~(
~

rodziny

gotowych projektów domów jednorodzinny(b i obiektów towarzyszqcy(h,
kotologów oraz CD·ROM,

w cenie 11.000zł
w cenie 13.200 zł

• Powiat Opatów, gmina Tarłów
- obręb Tarłów
działka
działka

nr1966
nr 1967
działka nr 1968
działka nr 1971
działka nr 2220

o pow. 0,53 ha
o pow, 0,54 ha
o pow. 0,57 ha
o pow. 0,57 ha
o pow. 0,53 ha

cena wywoławcza 1.100 zł
cena wywoławcza 1.150 zł
cena wywoławcza 1.200 zł
cena wywoławcza 1.350 zł
cena wywoławcza 1.300 zł

- obręb Bronisławów
działka rolno-leśna

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20

działka
działka
działka

nr 115/1 o pow. 0,77 ha
cena wywoławcza 2.500 zł, w tym drzewostan - 700 zł
nr118 o pow. 0,44 ha
cena wywoławcza 800 zł
nr 296 o pow. 0,47 ha
cena wywoławcza 850 zł
nr 72
o pow. 0,35 ha
cena wywoławcza 1.200 zł

- obręb Brzozowa

JĘDRZEJÓ\V

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

': KAZIMIERZA WIELKA
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 352-20-47

działka
działka
działka
działka

p!ŃCZÓ\V
Sklep }(LEKS
ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10

o pow. 0,32 ha
o pow. 0,21 ha
o pow. 1,80 ha
o pow. 0,83 ha

cena wywoławcza 4.000 zł
cena wywoławcza 2.700 zł
cena wywoławcza 4.500 zł
cena wywoławcza 2.200 zł

o pow. 0,33 ha

cena wywoławcza

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

'\ STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p.211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
\VŁOSZCZO\VA

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

Promocja

l,ł,':!JM=mB

działka

nr 220

900 zł

CHŁODZIARKA

- obręb Julianów
działka

nr 1030

działka
działka

nr 256
nr 455
nr 456

działka

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

o pow. 0,61 ha,
w cenie 1.500 zł , w tym drzewostan - 600 zł
• o pow. 1 ,23 ha cena wywoławcza 1.900 zł
o pow, 0,47 ha cena wywoławcza 800 zł
o pow. 0,47 ha cena wywoławcza 800 zł

- obręb Maksymów
działka
działka

nr 537
nr616

o pow. 0,45 ha
o pow. 0,21 ha

cena wywoławcza
cena wywoławcza

900 zł
450 zł

o pow. 1,06 ha
o pow. 2,11 ha

cena wywoławcza 2.300 zł
cena wywoławcza 4.500 zł

o pow. 0,57 ha
o pow. 0,33 ha

cena wywoławcza 800 zł
cena wywoławcza 700 zł

- obręb Potoczek
działka

nr1121
nr 1266

- obręb Tadeuszów
działka
działka

nr 290
nr 292

Zgodnie z art. 29 ust. 1 p. 1 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi. Skarbu Państwa, pierwszeństwo
w nabyciu powyższych nieruchomości po cenie podanej
w wykazie przysługuje w kolejności:

• byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego
spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz
Skarbu Państwa przed 1 stycznia 1992 r.
• dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa
trwała faktycznie przez okres co najmniej 3 lat.
Szczegółowe

STARACHOWICE

Świąteczna

- obręb Cegielnia

działka

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

nr 1559/3
nr 1560/3
nr 921
nr 930

informacje można uzyskać w siedzibie
Agencji w Rzeszowie, tel. (017) 853-78-64 lub GAH Kielce,
Biurow Kurowie, tel. (015)869-14-04.
259SIkm

KRÓTKI CZA!i REALIZACJI
FACHOWE WYKOI\IAWSTWO

_ _ OBMIAR, TRANSPORT, KOSZTORYS liRATI!i!

[J;ST POKRYCIA DACHOWE

Centrala
Bilcza, ul. Kielecka 4
26-026 MORAWICA
teJ. 0411311-73-73
fax 041/311-74-74

Filia:
ul. Kielecka 3
28-200 KOŃSKIE
telJfax 041/372-90-50

OLEJU
OPALOWEGO
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Gwarantujemy:

~

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

Kielce, ul. Chorzowska 22,
tel. 346-53-60, 0-604-403-477
14

Filia:
ul. Miła 16
25-618 KIELCE,
telJfax 345-85-85

Autoryzowany Dystrybutor '

ekoter'11

Illiej:
wOI

A ponadto:
od poniedziałku do czwartku o 20-FAMA DANCE. czyli DJ-e na żywo!
w piątki o 19- CLUB DANCE PARTY-lista przebojów muzyki dyskotekowej

• Powiat OPATOW, gmina Ożarów
- obręb Julinanów
działka
działka

Mon
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Śląsk Wrocław - Vive Kielce 32:27 ( 17: 13)

Zmęczeni ,

młode piłkarki ręczne

ale walczyli

Wczoraj we Wrocławiu
wzaległym meczu
ekstraklasy piłkarze
tę,czni Vive Kielce ulegli
"siódemce" Sląska 32:27 (13:17).
Śląsk: Banisz, Ciechanowicz
- Lewicki, Gliński 1, Lijewski 1,
Salami 2, Wardziński 6, Gudz 1,
Nowak, Garbacz 2, Kubisztal 9,
Mistak, Gómiak A, Dmytruszyń
ski 6. Karne minuty: 4
Vive: Bernacki, Tkaczyk Wasiak 3, Grabarczyk, Janyst, Bystram 1, Bielecki 7, Makogon 2, P.
Sieczka 5, Nowakowski 4, J. Sieczka, Tetelewski 1, Kliszczyk 4. }}arne minuty: 10
Sędziowali L i A. Sołodko
wie (Warszawa). Widzó,w 400.
Szczypiorniści Sląska od
dawna nie widzieli pieniędzy za
zwycięstwa czy premie. Wczoraj,
przed meczem obiecano im, że jeśli wygrają z Vive, dostaną pod
choinkę po tysiąc złotych. Gospodarze grali z ogromną determinacją, chcąc pokazać, że zasługują na
zaległe pieniądze. A Vive? Nasza
siódemka była jakby zmęczona. W
kilku przypadkach podopieczni
Aleksandra Malinowskiego popeł
nili proste błędy Vf obronie, jak i
ataku. Ponieważ Sląsk też "grze-

'rały

do

końca

Wczoraj wmeczu
ekstraklasy piltarek
ręcznych wJeleniej
G6rze "siódemka"
/(O/DllrtIlINł Kielce zremisowała z
Vitaralu Jelfa 28:28 (13:13).

Vitaral: Sadura, Alberciak,
- Silantiewa lI, Oreszczuk
ipnarowicz O, Pociecha O,
O, Jędrzejczak O, Młot 5,
-~'uaU~'Wd O, Saczuk 4, Wypych
Karne minuty: 12
Kolpqrter: Pawłowska, Fijas
Sebrala 3, D. Rębosz O, Hołowa
Czaplińska O, Stokłosa 3,
5, Artsiomenka 11, S.v atko
. Karne minuty: 14.
Sędziowali: Z. Thrczykowski
), J. Hodysz (Koszalin).
400.

meczu doprowadziła do remisu,
potem jeszcze szczypiornistki Jelfy dwukrotnie próbowały zaskoczyć Edytę Pawłowską, jednak ta
nie dała się pokonać i kielczanki
mogły cieszyć się z cennego, ale jak
najbardziej zasłużonego remisu.
- Cieszę się z remisu jak i dobrej gry całego zespołu, który wykazał się nie tylko dobrym przygotowaniem wytrzymałościowym, ale
również odpornością psychiczną.
W końcówce dziewczyny potrafiły zrealizować w stu procentach
założenia taktyczne i wywalczyć
punkt w wydawałoby się przegranym już meczu. Warto było grać
do końca - powiedział nam trener

Kolportera, Marian Siewruk.
Inne wyniki: Nata Gdańsk Sośnica 30:29, Start Elbląg - Zgoda 27:20, Pol-Skone - Łącznościo
wiec 28:19, Zagłębie - Pogoń
34:16, Piotrcovia - Chorzów
31:19.
13 25395-297
1. Pol-Skone
13 21 329-314
2. Kolporter
13 16 337-325
3. Sośnica
13 16 302-290
4. EB Start
13 16 321-297
5. Zagłębie
6. Piotreovia
13 15 306·304
13 13 340-340
7. Vitaral
8. Nata
13 12 370-335
9. Zgoda
13 10294-303
10. TPR Chorzów
13 7269-301
3242-321
11·lącznościowiec 13
12. Pogoń
13 2241-319
(wid)

Tym razem wrocławianie okazali się lepsi w konfrontacji z "siódemką" Vive
Artura Banisza pokonał Jewgienij
szył" w prostych sytuacjach, przeMakogon a chwilę potem celnym
to mecz stał na słabym poziomie.
rzutem wykończył kontratak AnRozpoczęło się od gola Roberta Nowakowskiego. Potem, aż drzej Bustram. Na tablicy 14:12 i
do 18 minuty rywalizowano na za- wydawało się, że dogonin}y rywasadzie gol za gol. W 18 właśnie li. Nic z tych rzeczy, bo Sląsk za
minucie Mirosław Gudz pokonał sprawą Michała Salami i Macieja
Dmytruszyńskiego powiększył dyRafała Bernackiego i było 10:8.
Gdy w 23 minucie Michał Kubisz- stans wykorzystując bezlitośnie
tal doprowadził do stanu 13: 10 tre- dziury w naszej defensywie.
Początkowa faza drugiej czę
ner Malinowski wziął czas. Pości nie rozgrzała kibiców. Obie
skutkowało. Chwilę potem gralidrużyny walczyły twardo i 4-bramśmy bez dwóch zawodników i ...
kowa różnica nie ulegała zmianie.
zdobyliśmy dwa gole. Najpierw

Lawina kuponów
Wczoraj otrzymaliśmy prawdziwą
lawinę kuponów 51 Plebiscytu
"Słowa Ludu".

Ci, którzy jeszcze nie oddali
głosów muszą się pospieszyć, bo
kupony drukować będziemy tylko
do poniedziałku .
Główną nagrodą dla czytelników będzie komputer najnowszej

generacji, który funduje Centrum

SJowoLudu

. ZRÓŻNYCH AREN

Systemów Komputerowych ZETO
SA, mające swpją siedzibę w Kielcach przy ul. Sniadeckich 31. Na
kibiców czekają też między innymi telewizory, wieża stereo hi-fi,
sprzęt sportowy i liczne nagrodyniespodzianki. Czterech czytelników wybierze się na dwudniową
wycie~zkę do Zakopanego na Puchar Swiata w skokach narciarskich (wyjazdy organizuje Gold
Tour) .
(d)

ZEToe

I'J
.......

51 Plebiscyt "SL"
NAJPOPULARNIEJSI z NAJLEPSZYCH
SPORTOWCY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

l .................................................................................... .

2 ...•.....•.............•.........•....•..............................................
3 .................................................................................... .
4...•..•.•..•..................•.•.......•............................................
5 .................................................................................... .
6••••..•.••.•....•...........••..••••.•••.••.••••...•...••....•...........•..••..•••.•
7 .................................................................................... .
8 .................................................................................... .
9 ....•................................................................................
10.................................................................................... .
Imię

Dopiero w 39 minucit; po kontrze
Jacka Wardzińskiego Sląsk odskoczył na 23:17. W tym momencie
kielczanie zaczęli pilnować indywidualnie Kubisztala i Dmytruszyńskiego. W konsekwencji, w 53
minucie po kontrach Pawła Sieczki i No)Wakowskiego zrobilo s i ę
30:26. Sląsk jakby zupełnie stracił koncepcję gry w ofensywie.
Inna sprawa, że w naszej bramce
kilka kapitalnych interwencji mial
Jarosław Tkaczyk, który wybronił
między innymi rzuty karne egzekwowane przez Kubisztala i
Krzysztofa Lijewskiego. O ile w
obronie Vive grał naprawdę dobrze, o tyle szwankowal atak . Dość
powiedzieć, że przy stanie 30:26
nie wykorzystaliśmy aż ... czterech
kontrataków.
16 30 465-364
1. Wisła
16 28 459-365
2. Vive
16 28 499·443
3. Śląsk
16 18 431-400
4. Warszawianka
16 17 423-451
5. Kwidzyn
16 16 379·368
6. Mercus
16 14 352-367
7. Powen
16 13 371·411
8. Olimpia
16 12 370-393
9. Wybrzeże
16 10 358401
10. Chrobry
16 3403·472
11. Anilana
16 3373·448
12. AZS AWF
z Wrocławia
MACIEJ CENDER

Na początek Ergo

w sobotę w Kielcach na
boisku Atestu przy ul. Helenówek rozpoczyna się
25 PiŁkarski Turniej Sylwestrowy im. Jerzego Wój-cika.
Wśród 24 4gloszonych zespolów jest takie drużyna
Dora Uroczysko/SłowoLu
duo Naszym pierwszym przeciwnikiem będzie "jedenastka" Ergo Domaszowice (początek meczu o godz. 14.30).
Szachowa gwiazdka
Z powodzeniem w ogólnopofskim szachowym turnieju gwiazdkowym w Olkuszu
grali młodzi kieleccy szachi- .
ści. W grupie do 9 lat siódma
była Barbara Komomiczak~ w
grupie do 11 lat czwarta Justyna Furman, ÓSPlY - Konrad
Cieśla (wszyscy Zak Kielce),
natomiast w grupie do 13 lat szósta Juanna Giemza (Fart
Kielce) .
(d)

i nazwisko ................................................. .

Adres .............................................................. .
25-363 KlELCE, UL.WESOłA 47/49
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SPRINTEM
Na 100-lecie FIFA
Piłkarski

mistrz świata
- Brazylia, zagra z mistrzem
Europy - Francją w specjalnym meczu, który ma uświet
nić uroczystości związane z

Ronaldo

Piłkarzem

Majewski
czy Janas?

Roku w plebiscycie FIFA

Trzy korony

Wpiątek poznamy
nazwisko nowego
selekcjonera piHcarskiej
reprezentacji Polski.
Trwają spekulacje, kto
tecznie zostanie następcą L-UIJ;UJI<:- .
wa Bońka. Na nieoficja\nej
skiej giełdzie pewniakiem nrp7".,_
Michała Listkiewicza """h""",ł
jeszcze do niedawna
ski. Sporo zwolenników
że koncepcja, by od "'7~'rur,r-~
poprowadził obecny szkolelnJ01Mec.
krakowskiej Wisły Henryk >......,u.:;l·_
czak, któremu asystowalby wIalSrue.
Majewski. - Chciałbym, by za
jej kadencji Kasperczak ,"""nr",,,,o l_
dził reprezentację "bI3Io-c:zerw(}'.
nych". Teraz jednak jest to ruemoz·.
liwe - twierdZi szef PZPN.
Tymczasem ,,',,~ ... r\"''7,pw:~n i.l.
W gronie kandydatów
funkcji selekcjonera
reprezentacji Polski pojawiło
nazwisko Pawła Janasa.
Były reprezentant Pol
ostatnio dyrektor sportowy
Wronki już raz przed trzema

setną rocznicą założenia
Międzynarodowej Federacji
Piłkarskiej - poinformował

prezydent FIFA Sepp Blatter.

Żurawski zostaje

w środę napastnik pił
karskiej reprezentacji Po\ski
i Wisły Kraków Maciej Zurawski podpisał nowy kontrakt z dotychczasowym klubem, który będzie obowiązy
wać do 2007 roku.
laur Rumsasa
Trzeci kolarz tegorocznego Tour de France, Raimondas Rumsas, został wybrany
na najlepszego sportowca
2002 roku na Litwie.

otrzymał propozycję noI)rm.vad2~

Idea Śląsk - ASVEl 75:73
Zespół Idei Śląska Wrocław pokonał Adecco ASVEL

Villeurbanne 75:73 (17:21,
22:12,19:14,17:26) w meczu
9. kolejki grupy C Euroligi
koszykarzy.

Komplet Anwilu
Koszykarze Anwilu Wło
pokonali w wyjazdowym meczu Pucharu Europy
FIBA EURAS ]ekaterinburg
79:73 i z kompletem zwycięstw awansowali do drugiej
fazy rozgrywek.
cławek

Zieliński w Łęcznej
Jacek Zieliński został
trenerem drugoligowego zespołu piłkarzy Górnika
Łęczna zastępując na tym
stanowisku Pawła Kowalskiego.
(PAP)

TELEKIBIC
EUROS PORf: 10.15 Biathlon: Zawody Pucharu Świata w
Osrblie - sprint kobiet, 14.15 Biathlon: Zawody Pucharu Świata w
Osrblie - sprint mężczyzn.
DSF: 17.40 Narciarstwo klasyczne: Zawody Pucharu Świata
w Linzu - sprint kobiet i męż
czyzn.

lewej: Zinedine Zidane, aktorka z Indii Parminder Nagra, Birgil Prinz, Ronaldo, Amerykanka Mia Hamm i OIiver Kahn
z nagrodami otrzymanymi podczas piłkarskiej gali FIFA w Madrycie
cji, a na trzeciej Niemca Michaela roku był graczem Barcelony, w
BalJacka. Wszystkie tytuły Piłkarza 1997 zawodnikiem Interu MedioBrazylijczyk Ronalda,
Roku RonaIdo zdobywał jako pił lan, a obecnie występuje w słynnym
grający w Realu Madryt,.
Realu Madryt.
(soy)
karz trzech klubów. W 1996 roku
został Piłlcatzem Roku
2002 w plebiscycie
Międzynarodowej Federacji Piłlcar
Wyniki plebiscytu FIFA:
skiej (FIFA). Ronalda po raz ttzeci
Piłkarz Roku 2002
otrzymał to wyróżnienie (poptzedn;o
1. RonaIdo (Brazylia/ReaJ Madryt) 387 pkt.
w latach 1996 i 1997).
2. Oliver Kahn (Niemcy/Bayem Monachium) 171
3. Zinedine Zidane (Francja/Real Madryt) 148
To pierwszy hat trick w dwu4. Roberto Carlos (Brazylia/Real Madryt) 114
nastoletniej historii plebiscytu
5. Rivaldo (Brazylia/AC Milan) 92
FIFA. Król strzelców mundialu
6. Raul Gonza1es (Hiszpania/ReaI Madryt) 90
zanotował też drugi, tym razem
7. Michael BaUack (Niemcy/Bayern Monachium) 82
klasyczny, hat trick: zwyciężył w
8. David Beckham (Anglia/Manchester United) 51
trzech najważniejszych plebiscy9. Thierry Henry (Francja/Arsenal) 38
tach roku. Najpierw koronę przy10. Michael Owen (AnglialLiverpool) 34
znali RonaIdo kibice w plebiscyPiłkarka Roku 2002
cie "World Soccera", potem dzien1. Mia Hamm (USA/Washington Freedom) 161
nikarze "France Football" i teraz
2. Birgit Prinz (Niemcy/Carolina Courage) 96
trenerzy reprezentacji narodo3. Sun Wen (Chiny/Ątlanta Beat) 58
wych. W plebiscycie FIFA glosoNajlepszy piłkarz MS 2002
wało ich 148 z całego świata, a
1. Oliver Kahn 25 proc. głosów dziennikarzy
każdy typowaf pięciu piłkarzy.
2. RonaIdo 21
Brazylijczyk 59 razy stawiany był
3. HongMyungBo 1~
na pierwszym miejscu , 28 razy na
Najlepszy strzelec MS-2002
drugim i 8 razy na trzeciej pozy1. RonaIdo 8 bramek
cji. Co ciekawe, trener Brazylii
2. Miroslav K10se (Niemcy) 5
Luiz Felipe Scolań nie umieścił
2 . Rivaldo (Brazylia) 5
Ronaldo w czołowej trójce. Według niego najlepszym piłkarzem
Nagroda Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza MŚ 2002:
roku był Anglik David Beckham,
Oliver Kahn.
na drugim miejscu umieścił ZidaNagroda Fair Play za MŚ 2002: Belgia.
ne'a, a na trzecim Portugalczyka
Nagroda Fru, Play za rok 2002: Korea Płd. i Japonia za organiLuisa Figo.
zację finałów MS.
Polskę reprezentował były
Najbardziej efektowna drużyna: Korea Płd.
trener reprezentacji Zbigniew S0Drużyna Roku: Brazylia.
niek, według którego najlepszym
Drużyna, która zrobiła największy postęp: Senegal.
piłkarzem 2002 roku był Włoch
Nagroda Prezydenta FIFA: Panninder K Nagra, odtwórczyni
Francesco Totti zAS Roma. Boniek
glównej roli w filmie "Bend it like Beckham".
umieścił RonaIdo na drugiej pozy-

nia reprezentacji. Kto wie,
właśnie teraz ziszczą się IUCI"L.~" "
Pawła Janasa?
Michał Listkiewicz,
PZPN, przyznał, że do kojic01N~
rozgrywki o fotel selekcjonera
prezentacji zakwalifikowało
dwóch kandydatów.
- Paweł Janas doszedł
wniosku, że jego kłoloo1tv
ne nie byłyby prz.eSZKOClą
wadzeniu reprezentacji.
biorę pod uwagę jego osobę
twierdził Listkiewicz.

Wraca
Schmitt
Wnajbliższy weekend w konkursach
skoków o Puchar Świata w
gu ma wystąpić Martin "''''''''111.

-

Chcę skakać

w

Występ ten byłby w pełni WSKaZill~

przed Turniejem Czterech
Nabrałbym potrzebnej
Zdaję sobie sprawę, że nie
razu liczył się w czołówce,
wiam sobie całkiem inne cele.
pierw muszę wrócić na skcK:Zfuę '
pewnie poczuć się na rozlbiej!~ .

pewno muszę sporo
chodzi o trening siłowy, bo moja
wa noga jest słabsza od lewej,
sprawia mi kłopoty przy
- powiedział niemiecki skoczek.
W Engelbergu zabraknie
tomiast Tomasza Pochwały,
stracił miejsce w kadrze
sza Tajnera.
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