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zaskórniaków
Czyta; na stronie 7
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Na

święta

dla kierowców: taryfikator

wykroczeń

MANDAT
BEZ TARGOWA lA
Koniec targowania się zpolicjantem
o wysokość mandatu. Rozmowa
przez telefon kom6rkowy w czasie
kierowania autem będzie kosztować
200 Złotych, a nie od 20 do 200.
Amerykańskie wojska we współpra

Taryfikator wykroczeń drogowych zacznie obowiązywać od
23 grudnia. owością jest wprowadzenie przy większości wykroczeń stałych kwot grzywien. Widełki, czyli kwoty od ... do ... pozostawiono tyLko przy niektórych
przewinieniach, np. za przekroczenie dozwolonej prędkości .
- Taryfikator dotyczy jednego wykroczenia. Natomiast w przypadku popełnienia co najmniej
dwóch przewinień nie sumuje się
kwot za każde wykroczenie, tylko
policjant karze grzywną od 20 do
1000 złotych - wyjaśnia komisarz
Krzysztof Zimoch ze świętokrzy
skiej drogówki.
Pierwszy raz pojawiły się
w taryfikatorze grzywny za jazdę
bez wymaganych dokumentów - po
50 złotych za każdy brakujący dokument, ale nie więcej niż 250 zło
tych łącznie. Kierowca, który za-

cyzbojownikami kurdyjskimi schwyIalyw sobotę wTikricie byłego dykIaIJlra Iraku Saddama Husajna.
Czytaj na stronie 4

UE nie zdołał uzgodnić
Pierwszej unijnej konstytucji.
Czytaj na stronie 5

Talony
nie dla

każd

• Nadal nie wiedzie się
w rozg.rywkach ekstraklasy piłkar
kom ręcznym Kolportera Kielce,
które w sobotę uległy w Piotrkowie Piotrcovii 24:25 (11:14).
• Miłą niespodziankę sprawiły drugoligowe siatkarki WSBiP
Ostrowiec, zwyciężąjąc we własnej
hali lidera MMKS Dąbrowa Górnicza 3:0.

Czyta; w
pomni prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia wpła
ty OC - zapłaci 150 złotych .
- Dotychczas kierowcy liczyli, że zapłacą niższą stawkę grzywny, np. 20 złotych (a nie górną granicę 150 złotych) za jazdę bez zapiętych pasów bezpi eczeństwa.
Teraz będą wiedzieli, że to kosztuje 100 złotych i się nie opłaca
- ocenia komisarz Zimoch.

Głodówka

l'

ini wprowadziła mocniejszą

e~lę słynnego modelu cooper S.

Czytaj na stronie 20

kolejarzy
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Jasne reguły gry sprzyjają przestrzeganiu prawa

Warto wiedzieć

J E

• Adam Małysz zajął 12 miejsce Y' kolejnym konk~rsie Pucharu Swiata w niemieckim Titised-Neustadt, ale mimo to nadal utrzymał prowadzenie w kJasyfikacji generalnej .
• Polscy piłkarze pokonali
Litwę 3:1 w ostatnim tegorocznym
meczu, rozegranym w La Valetta na
Malcie.
• Piłkarze ręczni Vive Kielce w pierwszym meczu 1/8 Pucharu Zdobywców Pucharów zremisowali w Velenje ze słoweń ką siódemką Gorenje 25:25 (12:13) .
Dziś , także na Slowenii mecz rewanżowy.

Pierwszy taryfikator, który określał wysokość mandatów, wszedł
w życie w październiku 2000 roku. Policjanci byli zadowoleni, że ukrócił
targowanie się kierowców o wysokość mandatów. Rok później wprowadzono tzw. widełki. Policjant według swojego uznania decydował
o wysokości mandatu. Brał pod uwagę zagrożenie , jakie stworzył
kierowca, a także to, czy kara spełnia charakter wychowawczy.
np. 100 złotych było dotkliwą karą dla emeryta, a łagodną dla biznesmena.

iemilkł redakcyjny telefon. CzyIników Interesowały zasady dzieleniawspólny;h pieniędzy.
Czytaj na stronie 6

Sportowy
weekend

Większoś ć zapytanych przez
nas kierowców jeszcze o nowym
taryfikatorze nie słyszała .
- Wolę wiedzieć, ile kosztuje
wykroczenie, a nie przymilać się do
policjanta, żeby ukar;:I\ mnie z niż
szej półki. Taki system jest mniej
korupcjogenny - mówi kielczanin.
Kierowca, tak jak dotychczas,
może nie przyjąć mandatu, wówczas
swoje racje przedstawi przed obliczem Sądu Grodzkiego. Nie zmienia się forma zapłaty - policjant wystawia mandat kredytowy, a ukarany ma go zapłacić w ciągu 7 dni. ie
zmienia się również system punktowy za przewinienia drogowe.
Taryfikator znaj d ziemy
między innymi w Internecie
na stronie: www.fN FOR.pl.
MARTYNA GŁ~BOCKA
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ZA HASŁO! I

Wielki

konkurs
dla dzieci
szkół!
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Czytaj w

środku

~

rozszerzyła się

mogą stanąć pociągi

KIELCE. Już pięć os6b głoduje
w kieleckiej siedzibie PKP przy
ul. Paderewskiego. Na jutro zaplanowany jest strajk ostrzegawczy
w większych miastach kraju.
- Mamy lekkie zawroty głowy.
ale czy.jemy się dobrze - mówi Urszula lusarska. jedna z pięciu osób,
które podjęły głodówkę w Kielcach.
- Boim się trzeciego dnia głodu.
Jest podobno ciężki, ale opiekuje
ię nami lekarz. Mam oki i wodę.

Głodówka kol jarzy rozpoczęła się w Kielcach w piątek. Zdecydowały się ją podjąć cztery osoby. W nocy jeden z mężczyzn ile
się poczuł. Wrócił do domu .
W sobotę do protestujących przyłączyły ię jednak kolejne dwie
o oby: Andrzej Bugajski z zakła

du w Kielcach oraz ndl'Zej Korzeniowski ze związku zawodowego konduktorów. Jeden z tych
mężczyzn je t chory na cukrzycę
i lekarz tanowczo odradza mu
udzial w glodówce. Chory zamie-

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

pozostać wśród protejak długo będzie mógł.
Wczoraj w siedzibie Komisji
Zakładowej "Solidarności" w budynku PKP przy ul. Paderewskiego, gdzie
strajkujący i'ozłożyli materace. ks.
Andrzej Drapała odprawił mszę.
Strajkujących odwiedzili także koledzy związkowcy. - Gdyby komuś
co ' ię talo. jest li ta kolejnych osób
gotdwych przyłączyć si~ do nas
- mówi głodująca Urszula Slusarska.
BARB RA RYNKOWSKA

rza jednak
stujących,

zyta; też na tronie 2

W

Wąchocku

nie ma

Jednością

POGODA,Ś~ĘTOKRZYSKłE

WĄCHOCK. Gdyby nie najmłodsza
działaczka, miejscowy SLD nie
przetrwałby weryfikacji, i nie jest to

wcale jeden z cyklu dowcip6w
o Wąchocku.

962hP.
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SOBOTA
Mulli lotek: 4, 6, 7, 9,13,18,19,
27,47,48,56,61,63,64,68,69,
71,72, 76,80
Duży lotek: 7,13,15, 24, 37, 49
Express lotek: 3, 10,29,32,37

Jeszcze w trakcie wyborów
prezydenckich w 1995 roku poparcie dla kandydatów lewicy i
prawicy rozłożyło się idealnie po
równo. Aleksander Kwaśniewski
i Lech Wałęsa otrzymali po 767
głosów. Minęło kilka lat i w mieście rządzi należąca do prawicowego Samorządu 2002 burmistrz
Bożena Markiewicz. W SLD natomiast po weryfikacji została tylko jedna działaczka - jak ją nazwał marszałek Sejmu Marek
Borowski, jedyna sprawiedliwa
- 22-letnia Anna Fidos. Student-

Głodówka

kolejarzy

Jutro

SLD

silny

dzając się jednak na publikację
ka kieleckiej WSH przez krótki
nazwiska. Skąd ta "dekomunizaczas zastępowała asystentkę posła
cja" Wąchocka?
Andrzeja Jagielły. Weryfikację siłą
- Część z nich to osoby starrzeczy musiała przejść w Starachosze. Może są zmęczone polityką?
wicach.
- zastanawia się Anna Fidos.
- W Sojuszu jestem od trzech
- Może władze koła nie
lat. Zapisałam się , bo mam lewicosprawdziły się albo nie odpowiawe poglądy, chcę pracować na
rzecz naszej gminy - wyjaśnia . - Z . dał im termin weryfikacji - dodaje
Sylwester Kwiecień , przewodnitych samych powodów postanowiczący SLD w powiecie starachołam poddać się weryfikacji i powickim. - Dla nowego zarządu
zostać w SLD.
partii sytuacja w Wąchocku to
Na krok taki nie zdecydował
wyzwanie. Nasza jedynaczka, któsię m.in. tak doświadczony polira pozostała z tego koła , to osoba
tyk jak Zdzisław Przygoda, przemłoda, aktywna. Właśnie na tawodniczący Rady Miasta, który w
kich ludzi stawiamy. Wybraliśmy
miniony piątek został z tej funkcji odwołany, oraz inni lokalni ją do władz powiatowych i mam
nadzieję, że wspólnie uda nam się
członkowie SLD. - Ja już nie chcę
odtworzyć koło Sojuszu w Wą
mieć z nimi nic wspóh\ego. W
chocku - podkreśla Kwiecień.
Wąchocku nie mają szans - mówi
(pen)
jeden z byłych działaczy, nie zga-

rozszerzyła się

mogą stanąć pociągi

NIEDZIELA
Multi lotek: 2, 4, 7, 8, 10,13,14,
16,23,24,27,31,36,43,48,53,
59,61 , 64,65

Napadli
policjantów

KIELCE. Kieleccy kolejarze głodują
wspontanicznej akcji protestu
przeciwko likwidacji połączeń.
A jutro staną pociągi.

- To strajk poparcia solidardla akcji rozpoczętej

nościowego

w Warszawie - mówi Zenon Kozendra, przewodniczący Komisji
Zakładowej "Solidarności" Węzła

PKP Kielce. - Liczymy na to, że
rząd podejmie rozmowy. Domagamy się realizacji uzgodnień podpisanych podczas kwietniowych i
lipcowych rozmów. Chodzi o li-

SKARŻYSKO. Grupa mężczyzn zaatakowała w nocy patrol policji. Jeden
z funkcjonariuszy oddał strzał ostrzegaw-

czy.
Policjanci podeszli do grupy
osób stojących przed sklepem przy
ulicy Okrzei. Był środek nocy z piąt
ku na sobotę. Mężczyzn było - jak
oceniają policjanci - 10 do 15. Policjanci chcieli ich wylegitymować.
Wtedy jeden z funkcjonariuszy otrzymał cios pięścią w twarz, posypały się
kopniaki, razy. Potem grupa się rozpierzchła. Policji udało się zatrzymać
najbardziej agresywnych napastników. W czasie pościgu padł ostrzegaw(br)
czy strzał w powietrze.

Wczoraj wproteście głodowym

brało udział pięć

osób

kwidowanie kolejowych połą
czeń: około 500 w całym kraju.
Kolejnych 200 jest zaś bardzo niepewnych. Dla pasażerów oznacza
to mniej możliwości dojazdu do
pracy, szkół , lekarzy. Dla kolejarzy - mniej pracy.
Na jutro kolejarze planują
strajk ostrzegawczy w całym kraju. Ma być zorganizowany "o/więk
szych miastach, także w Swięto-.
krzyskiem. Gdzie i o której godzinie? Tego protestujący nie chcą
zdradzać, bo obawiają się wywierania presji na pracowników.
- Zdarzało się już , że telefonowano do pracowników do
domu , straszono ich, aby sparaliżować protesty. Chcielibyśmy tego
uniknąć - mówi przewodniczący
Zenon Kozendra.
Kolejarze choć terminu nie
podają , uprzedzają jednak, że jeśli ktoś jutro w godzinach dopołudniowych będzie miał do zała
twienia bardzo pilne sprawy - musi
zaplanować dojazd koleją tak, by
doliczyć godzinę, dwie na prz~rwę
w pracy PKP.
BARBARA RYNKOWSKA

Redaktorowi

Pani Dyrektor

WOJCIECHOWI PODOLECKIEMU

ANNIE SIKORZE

Prezesowi Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci
OJCA ADAMA

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
OJCA ADAMA PODOLECKIEGO

Koleżanki

z Kieleckiego Oddziału

i Koledzy
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Ośrodka

177l/gm

Pracownicy
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kielcach

Panu

ANDRZEJOWI MARTOSIOWI

JULIANA ŚWIDZICKIEGO

dyrektorowi Wydziału Zarządzania
Kryzysowego w ŚUW

PRZYJACIOŁOM
składam

wyrazy

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu
śmierci
,

TESCIA

głębokiego współczucia
składają
Włodzimierz

Wójcik

Wojewoda Świętokrzyski
2

Sławomir Neugebauer
Dyrektor Gen. ŚUW wraz z pracownikami

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

KIELCE. Wsobotę zwi,IZkolVCI
uczcili dwudziestą drugą
wprowadzenia wPolsce
wojennego.
Związkowcy

z
kwiaty przed
skiem upami
~rnn ó,· ; "
wstanie "
wodniczący Waldemar
przypomniał: - Od 1976
od pamiętnych wydarzeń
domiu i Ursusie, w
obchodzone były
rocznice związane z
złożyli

niepodległość.
Powiedział też , że
sympatycy związku nie
się spotykać w publi

miejscach - spotykali
ściele . W bazylice
odprawiona została
tencji ofiar stanu UTnl Pnr",
ojczyzny.

Zginął pieszy
OPATOWSKlE. Do
gicznego wypadku
doszło w Gołębiowie,
nik. Wczoraj , k
godz. 17, samochód
pieszego. Mężczyzn a
Jak wyjaśnij kierowca
to, był ciemno, a pieszy
środkiem drogi.

Pogrom

pstrągów

OKSA. Pięćd ziesiąt
sięcy sztuk narybku
wytruli w gminie Oksa
młodzi ludzie. W piątek
środek chemiczny do
ka wody zasilającego
wylęgowe z narybkiem.
oszacowane zostały na
5 tys. zł. Obydwaj
zostali zatrzymani,
.
ją w jędrzejowskiej izbie

Rozbój na staruszkU

Z wielkim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci

RODZINIE i

Przy obelisku obok kieleCkiego

trzymań .

składają

składają

Kwiaty
13 grudni

SKARŻYSKO. N'
ni sprawcy pobili i
89-letniego m .
rozboju dos
rano. Grupa mf"7~.r.VLI
szła do starszego
Najpierw otrzymał cios VI
lice żeber, potem zostat
wrócony. Napastnicy
mu zegarek oraz 140
Szuka ich policja.

Gazem w twarz
KlELCE. Lepiej
nocy ulicy W"r"7'~\\I'~J\'V'
weekend napadnięto
kobiety. Do rozboju
nocy z piątku na
godz. 2.30. Sprawc?VI
dwóch. Napadli na dWIe
nie kobie~. Mieli
cy. Użyli go. {)h..7\I"ł~(mUJ
ry. Zabrali im I./l"'U'l: - fony komórkowe, a
czyki z uszu .
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Reglo n
Aukcja charytatywna w WDK

ko w 59 autach zamontowano kasy fiskalne

Obiad za

axiczeka na co
Tylko w 45,
800 taksówek
Kielcach, zamontowaCzy to oznacza, że
miesiącu kilkuset
nie wyjedzie do pracy?

Ruchu nie ma też w firmach
montujących urządzenia. - W paź

dzierniku i listopadzie zainstalowaliśmy kasy fiskalne w trzydziestu kilku autach - mówi Marcin
Malczewski, współwłaściciel
PPHU Noma-System w Kielcach.
. - Na razie sporo osób dopytuje się
Taksówkarze nie spieszą się o ceny, ale mało kto składa zamókas fiskalnych, choć wienie na usł u gę. Jeśl i jednak taksówkarze zaczną przyjeżdżać manJ"~I'~I"' " Finansów zapowieod l stycznia 2004 r. sa- sowo, to mogą być klopoty, bo
dziennie możemy przyjąć do pięt
muszą być w nie wypo- Z całego województwa nastu samochodów.
Z urządzeniem w samochosię do nas zaledwie sześć
osób, które prosiły o zale- dzie trzeba jeszcze jechać do Urzę
urządzeń - mówi Padu Miar, bo specjaliści muszą
, naczelnik O bwodowe- sprawdzić, czy taksometr działa
prawidłowo zarówno w czasie jazu Miar w IGelcach. - Ledy, jak i postoju, a także założyć
ot rzymał o 45 samocho17 ze Starachowic, 4 plomby. - Legalizacja trwa około
Świętokrzyskiego, po 40 minut i na razie nie mamy kolez Opatowa i S karżyska jek - zapewnia naczelnik Sarek.
ej. Nie wiem, na co cze- - J eśli zacznie zgłaszać się do nas
. taksówkarze, chyba wi ęcej taksówkarzy, będziemy prabo od l stycżnia nie będ ą cować na dwie zmiany, ale i tak
. świadczyć u sług przewozo- dziennie uda się sprawdzić do 50
aut.

SŁOWO
DLA CZYTELNIKOW
.
ulgowa infolinla

Oszczędzić

od kluczem
. Gminy Moskowszczególny sposób
sili na mapie Kielecczyw nich ani jednej
publicznej.
Ponad dwa lata temu w Wiślitał istnieć Gminny O śro
Przy okazji zamknię
-·-"·-~L'~\,.c; się w nim Muzeum
i bibliotekę. MuzealtKSn,>n"""przeniesiono do byPodstawowej w Kobyla co do książek - słuch o
na jakiś czas zaginął.
- 1Ylko mała część zbiorów
do biblioteki szkolnej w
- mówi Halina Panek z
Biblioteki PubliczKielcach. - Reszta książek
została zmagazynowana,
udało mi się dowiedzieć, w
miejscu . Z moich rozmów
. Wiślicy wynika, że biformalnie istnieje, tylko
zawieszona.
książek nie znał rówWiślicy Stanisław Krzak.
rnoment zastanawiał się nar:zy za czasów poprzedniego

na wydatkach

wójta zbiory nie zostały zamienione na makulatu rę. Wreszcie specjalne dochodzenie w sprawie ksią
żek przeprowadził Jacek Balicki,
sekretarz gminy.
- W bibliotece było dziesięć
tysi ęcy książek - mówi Jacek Balich - Jylko 250 trafiło do Szkoły
Podstawowej w Wiślicy, a resztę
zmagazynowano w byłej Szkole
Podstawowej w Jurkowie.
Wprawdzie wójt Krzak zapewnia, że los biblioteki bardzo mu
leży na sercu, ale nie ma pomysłu,
jak ją z powrotem uruchomić : w
Wiślicy nie ma odpowiedniego
budynku.
W Moskorzewie radni sami
zagłosowali około dwóch lat temu,
że bibliotekę trzeba zlikwidować.
Książki przeniesiono do biblioteki
szkolnej w Chlewiskach. Co było
powodem likwidacji? Rzecz rozgrywała się za poprzedniego wójta
a obecny wójt Jarosław Klimek nie
chce na ten temat zabierać głosu.
- Chyba zabrakło im zdrowego rozsądku - komentuje oględnie
Jarosław Klimek. - Może uda nam
się dobudować nowe pomieszczenia biblioteczne do szkoły.
(E)

naszej interwencji

mieć

..

:,
Y.
--./,'"

iążki

dzie

Czy zatem po sylwestrowej
nocy będziemy musieli wracać do
domu pieszo? Wygląda na to, że tak,
choć innego zdani~ jest Stanisław
Majchrzak, prezes Swiętokrzyskie
go Zrzeszenia Transportu Prywatnego. - W ustawie zobowiąz u jącej
taksówkarzy do montażu kas fiskalnych są niezgodności i dlatego wnieśliśmy odwołanie do Trybunału
Konstytucyjnego. Czekamy na odpowiedź, która powinna nadejść
jeszcze w grudniu - mówi prezes.
- Jeśli będziemy musieli założyć urzą
dzenia, to założymy, ale musimy mieć
na to realny termin. Konieczne bę
dzie wydłużenie czasu na montaż
i na pewno tak się stanie.
Jeśl i jednak ministerstwo się
nie ugnie, to taksówkarze, którzy
wyjadą na ulice po Nowym Roku
bez kas fiskalnych, narażeni będą
na mandaty sięgające nawet 500 zł,
a jeśli przyłapani zostaną po raz
dru gi, to sprawa t rafi do S ądu
Grodzkiego, który może wymierzyć 5 tys . zł.
ANNA LATO S

,

gminy bez bibliotek!
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państwa

KIELCE. Nawet złote monety
ze starożytnej G;ecji i Egiptu poszły
wczoraj pod młotek podczas aukcji
charytatywnej w WOjewódzkim Domu
Kultury.
- Chcemy, żeby dzieci miały
gorącą zupę, a jeżeli uda się zebrać
więcej pieniędzy, także drugie danie - mówiła podczas aukcji dyrektor szkoły w Sołcu Starym Graży
na Patrzałek, która zwróciła się o
pomoc dla swoich uczniów.
Na apel odpowiedzieli, organizując aukcję staroci, WDK oraz
Kielecki Klub Kolekcjonera.
Włączyli się parlamentarzyści .
Posypały się dary. Przekazali je

Na co kogo stać

Sprostowanie

Samorządy majq coraz
mniej pieniędzy na wypłaty zasił
ków, na pomoc socjalną . Stać je
natomiast na wypłaty, jak w przypadku Kielc, 11 tys. ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop jednego z funkcjonariuszy miejskich.
Zwracam na to uwagę nie dlatego, żebym uważał, że za niewykorzystany urlop nie trzeba płacić.
Sądzę natomiast, że nikt nie dopilnowal, aby ten, któremu urlop
przysługiwal, wykorzystał go zgodnie z przepisami.
(tam)

drachmę

Na wczorajszej aukcji pod młotek poszło 279 przedmiotów

Rozumiem wezwania wicepremiera Hausnera do zaciskania
pasa. N ie rozumiem jednak, dlaczego tak mało miejsca w programie oszczędnościowym zajmują
propozycje ograniczania wydatków
państwa. Chodzi mi o rozbudowaną administrację wszelkich szczebli, powszechne nadużywanie do cel6w prywatnych służbowych samochodów, funkcjonujące od lat dodatki i bonusy dla urzędników.

m. in.: Krzysztof Stradowski,
Małgorzata Wiąiarczyk-Kossa

kowska, Danuta Zbikowska, Alojzy Sobura, Marek Sochacki, Jerzy Kwiecień.
Ofertę wzbogacili też kolekcjonerzy. W sumie więc pod mło
tek poszło 279 przedmiotów: od
przedwojennej butelki za jedną
złotówkę po ikonę , markową por-

Wartykule Ewy Ziółkowskiej
"Lotek daje mało " ("Słowo Ludu "
z 26 listopada br.) znalazły się nieprawdziwe informacje dotyczące
spółki Totalizator Sportowy sp. z
0 .0. Nie jest prawdą , że "w poło
wie lipca br. minister kultury wydal rozporządzenie, że 5 proc.
wpływów z losowań Totalizatora
Sportowego zostanie przeznaczonych na kulturę ". To znowelizowana Ustawa o grach i zakładach
wzajemnych (weszla w życie 15

celanę, lampy naftowe, starożytne
monety. Jak przystało na aukcję
charytatywną, powalczyć można

by ł o np. o drachmę - grecką monetę l iczącą - bagatela! - 2,5 tys .
lat. Została wystawiona z ceną
wywo ł awczą zaledwie kilkudziesięciu złotych (zmieniła wł aścicie
la) . W sumie w licytacjach udało
się sprzedać ok. 60 przedmiotów.
Posłanka Bożena Kizińska walczyła o starą wagę , młynek , figurkę .
Potem przyznała : - Znam Sołec .
Urodziłam się w sąsiedniej wiosce.

Wiem, jaka tam jest sytuacja .
Najmłodszy uczestnik aukcji.
licytujący pierwszy raz w życiu
ośmioletni Jaś wydal kilkadziesiąt
złotych na zabawki.
Za rekordową kwotę 750 zło
tych sprzedano platerową paterę.
Dzieci ze Starego Sołca zrewanżowały się za pomoc wystę
pem w sali kominkowej . Natomiast dyrektor WDK Alojzy Sobura godzinę po zakończeniu aukcji powiedział nam : - Mamy na
obiady dla dzieci 2140 złotych .
BARBARA RYNKOWSKA
czerwca br.) zwiększyła z 20 do
25 proc. dopłatę do stawek wszystkich gier liczbowych Totalizatora
Sportowego, przeznaczając dodatkowe środki na wsparcie i promocję kultury narodowej. Wbrew
twierdzeniu red. Ziółkowskiej,
nasza Spółka nie " przeznacza na
sport 45 proc. wpływów ", a jedynie - zgodnie z wolą ustawodawcy - 80 proc. środków pochodzqcych z 25 proc. dopłaty do stawek
w grach liczbowych .
Paweł Burdzy
rzecznik prasowy
Totalizator Sportowy sp. z 0 . 0 .

Trwa druga edycja superkonkursu .' Olym pus i Ty"

Bierz nagrody od Kodaka!
Wciąż trwa druga edycja wielkiego

czy numer telefonu może być przeniesiony z domku do nowego
mieszkania. Przez cały czas opła
cany był też abonament za telefon,
z którego nikt już nie korzystał .
- IGlka dni temu przyszedł
pracownik telekomunikacji i zapewnił mnie, że jest to możliwe
- zawiadomiła nas ucieszona pani
Teresa. - Obiecał też, że w ciągu
miesiąca usługa ta zostanie wykonana.
Zobaczymy, czy telekomunikacja dotrzyma słowa.

I,t.Ui,'ł J t,tt1

konkursu " SL n i firmy Kodak Professional. Wystarczy odpowiedzieć
na jedno pytanie i moina wygrać
rewelacyjne fotograficzne aparatyl
W najbliższy czwartek kieleckie Laboratorium Fotografii Cyfrowej Kodak Professionał przy
ul. Sienkiewicza 66 organizuje
Dzień Otwarty Olyrnpusa. zapraszamy miłośników fotografowania
do superkonkursu, którego pierwsza edycja odbyła się w lipcu.
Teraz wystarczy przyjść w najbliższy czwartek, 18 grudnia, do
siedziby LFC i wypełnić specjalny
kupon, na którym znajdzie się pro-

ste pytanie z dziedziny fotografii
cyfrowej. Kto ma do Kielc za daleko - może wziąć udział w konkursie przez pocztę internetową ! Wystarczy wejść na internetową stronę laboratorium, znaleźć odpowiedź na pytanie i przesłać ją na
podany poniżej adres mailowy wraz
ze swoim nazwiskiem i numerem
telefonu . A pytanie brzmi: "Jak
nazwę nosi nowy system fotografii
cyfrowej wprowadzany na rynek
przez firmę Olyrnpus?"
Na odpowiedzi czekamy do 18
grudnia do godz. 18. Spośród poprawnych zgłoszeń specjalna komisja "SC' i LFC wylosuje odbiorców
cennych nagród. A czeka na was nie
lada gratka - 6 markowych aparatów

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

fotograficznych Kodaka i Olympusa, 10 zestawów firmowych gadże
tów Olympusa, 10 koszulek Olympusa oraz 10 wartościowych zestawów prezentowych od "Słowa ". Listę szczęśliwców podamy w poniedziałek 22 grudnia, na łamach , SC'.
każdy, kto w czwartek w godz.
12-16 odwiedzi salon Kodak Professional , może wziąć udział w pokazie aparatów Olympusa, zapozna
się z możliwościami komputerowej
obróbki zdjęć i z naj nowszym systemem fotografii cyfrowej Olympusa. Zapraszamy!
(red)

Kodak ~_~~<tlUI~
Kielce, ul. Sienkiewicza 66
.... JAlI_ ......... O"'MIł'\HMl:b±+O '
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KI aj" Swi a t
Saddam Husajn schwytany!

Premier zmartwiony

Tyran

słal się więźnie

Amerykańskie wojska we współpra
cy l bojownikami kurdyjskimi
schwytały w sobotę w Tikricie
byłego dyktatora Iraku Saddama

Husajna.

Dyrektor szpitala MSWiA Marek
Durlik w Warszawie powiedział , że
pogorszył się stan kręgosłupa premiera. Nie stanowi to jednak zagrożenia
dla jego zdrowia. Dyrektor dodał, że
premier czuje się dobrze, jednak jest
wyczerpany podróżą do Brukseli i
zmartwiony wynikami badań .

Betlejemskie

r

światło

Wiesław Maślanka (z lewej) - naczelnik ZHP i słowaccy skauci podczas wczor~jszego przekazania Betlejemskiego Swiatla Pokoju. Po raz trzynasty dotarło do Polski z Betlejem
światło zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego.

Papież pObłogosławił

Główny cywilny administrator Iraku Paul Bremer potwierdził wczoraj po południu krążą
ce pr2jez wiele godzin pogłoski 'o
zatrzymaniu Saddama, asa pik z
amerykańskiej talii kart, na której umieszczono 52 wizerunki
najbardziej poszukiwanych irackich prominentów.
- Panie i panowie - mamy go.
'!yran stał się więźniem - powiedział

Paul Bremer podał , że Saddama zatrzymano w sobotę o godzinie 20.30 czasu miejscowego
(18.30 czasu poLskiego) w miasteczku Dawar, 15, km od jego
rodzinnego miasta Tikrit.
W czasie operacji były prezydent Iraku n.ie odniósł najmniejszych obrażeń. Amerykań
scy wojskowi pokazali na konferencji w Bagdadzie nagranie wideo, na którym widać badanego
przez lekarza Saddama Husajna
z bujną brodą i następnie - już
bez brody. PóźnIej to samo nagranie wyemitowała iracka telewizja.
Bremer powiedział, że Saddama znaleziono w piwnicy jednego z domów w Dawarze. Jak
wynika z potwierdzonych przez
Amerykanów informacji, Saddam ukrywał się w zamaskowanym cegłami i ziemią schronie,
wykopanym w piwnicy jednej z
chałup w Dawarze. Pomieszczenie miało rozmiary 1,80 na 2,40 .
metra. Było wyposażone m.in. w
wentylator. Saddam mógł się tam
ukrywać przez dłuższy czas.
Schron został zauważony przez
żołnierzy, którzy zaczęli badać
pomieszczenie i tam natrafili na
chowającego się człowieka .

Naczelny dowódca wojsk
amerykańskich i koalicyjnych w
Iraku generał Ricardo Sanchez
powiedział, że Saddam miał przy
sobie 750 tys. dolarów.
Jan Paweł II pobłogosławił
wczoraj , na zakończenie odmawianej
wspólnie z wiernymi południowej
modlitwy Anioł Pański , figurki Dzieciątka Jezus, które rzymskie dzieci
umieszczają w bożonarodzeniowych
szopkach. Papież pozdrowił także
serdecznie obecnych na placu św. Piotra Polaków. - Wszystkim życzę szczę
śliwych świąt Bożego Narodzenia
- powiedział Jan Paweł II po poLsku,
zwracając się do ~ebranych na placu
przed bazyliką watykańską rodaków.

Epidemia grypy

... dziś

Przed rokiem dumny dyktator Saddam Husajn...
Według Sancheza, Saddam
skłonny do współpracy", a
także "niesłychanie rozmowny".
Przeprowadzone już testy
DNA potwierdziły, iż jest to fak-

"jest

tycznie Saddam, a nie jeden z
jego licznych sobowtórów.
Saddam Husajn był intensywnie poszukiwany od miesięcy przez wojska koalicji na terenie Iraku. Wielokrotn.ie mówiono, że udało mu się o wlos
uniknąć schwytania. Od października wiadomo było, że
ukrywa się gdzieś w okolicach
Tikritu.
Na wieść o zatrzymaniu bylego dyktatora na ulice miast irackich - od Kirkuku na północy
przez Bagdad aż po Basrę na poludniu - wyległy tłumy radujących się ludzi. Strzelano na wiwat z karabinów, naciskano klaksony samochodów, tańczono i
śmiano się z radości .

więzień, ukrywający się

Zatrzymanie byłego dyktatora stanowi olbrzymi sukces koalicji. Już w chwilę po ogłoszeniu
informacji o ujęciu Saddama sekretarz generalny NATO George
Robertson powiedział, iż fakt ten
z pewnością będzie mieć zasą.dnicze znaczenie dla stabilizacji sytuacji w Iraku.
Ostatnie tygodnie przyniosły
nową, wielką falę zamachów na
żołnierzy koalicji, a także wspólpracujących z nimi Irakijczyków.
Już po zatrzymaniu Saddama, w
niedzielę rano, doszło do zamachu pod Ramadi, w którym zginęło co najmniej 17 irackich policjantów, a 32 odnioslo poważne
obrażenia. Zdaniem dowództwa
USA, był to zamach samobójczy.
Amerykańskie władze oferowały za pomoc w schwytaniu Saddama Husajna nagrodę w wysokości 25 milionów dolarów. Na razie
nie wiadomo, kto ją otrzyma. (PAP)

24 lała tyrana
tj ~~dama
lipca 1979r. - S;!ddam
f } [ ). . .

wrl~nia

Iran;
wojna

Prof. Janusz Danecki, wykładowca w
nym Uniwersytetu Warszawskiego:

na Kuwejt;

przez USA siły wielonarodoWe
wojny w Zatoce Perskiej;
11 kwietnia - zakończenie
wojny w zatoce;

29 stycznia 2002 r. USA George W. Bush

Irak, IFan [Koreę półnącnąiakO

Mświatową oś zła";

11 marca 2003 r: - Bush
przedstawia SaQdamowi
tlltimatum • albo uda się na
wygnanie. albo narazi kraj na

Władzach

Koalicyjnych Iraku odpowiada za

20 marca - siły USA atakują
9 kwietnia - upadek BagdadU:
16 kWietnia - rozpoczyna się

politykę

Zakładzie

amerykańsko-brytyjska

Iraku;
12 maja - do Iraku przybywa
główny cywilny administrator
USA Paul Bfemer;
13 lipca - powołana zostaje
tymczasowa iracka Rada

Arabistyki i Islamistyki w Instytucie Orientalistycz-

- Nie wpłynie to w żadnym stopniu na prowadzoną przez Stany Zjednoczone politykę, skończą to, co zaczęli
doprowadzą do całkowitej demokracji. Reakcje społeczeństwa będą na pewno podzielone. Część Irakijczyków będzie zadowolona z jego schwytania, a u części może to wywołać radykalizację nastrojów. Powinni
wozić go po całym świecie w klatce l pokazywać światu , jaki z niego tyran albo - tak jak dawniej robiono
- zakuć go w dyby na placu.
Stanisław

Zarządzająca;

22 lip!:a - w starciu z silami
w Mosulu giną dwaj syncti!
Saddama· Udaj i Kusaj;
16 października· Rada
Bezpieczeństwa ONZ jedf109O'
śnie przyjmuje rezolucję 'Ił
sprawie odbudowy IrakU:
3 grudnia - koło Tlkritu Z21fZ't
many zostaje Saddam Husajn-

Koziej :

- W krótkiej perspektywie z pewnością jest to szok dla zbrojnej opozycji. Chwilowo mozna oczekiwać wstrzymania akcji, ale w ciągu dni do tygodnia ich wzmożenia, bo być może będą chcieli pokazać, że schwytanie
Saddama ich nie sparaliżowało. Można oczekiwać zatrzymania centralizacji, być może i dezintegracji zbrojnego
podziemia. Do głosu mogą zacząć dochodzić dowódcy polowi. Można spodziewać się .czeczenizacji" - w
Czeczenii dowódcy polowi mają duże znaczenie, natomiast brakuje władzy politycznej.

4
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bombardują Irak - początek

i

KRZYSZTOFOWI i LIDII
MUSZKAT
głębokiego współczucia

z powodu

Podziękowania

dr. Leszka
lekarzy,

śmierci

Zarząd

oraz

koleżanki

pielęgniarek

dla

MIERZWY
i

pozostałego

personelu

Oddziału Opieki Paliatywnej ŚCO w ~ielcach

MATKI i TEŚCIOWEJ
4S57/ km

iracko-irańska;

17 stycznia 1991 r. -

- To jesl bardzo dobra wiadomość zarówno z punktu widzenia wojskowego, jak i politycznego. Myślę, że lo
osłabi wolę oporu czy leż morale sil stojących za atakami na wojska koalicyjne, które były motywowane
perspektywą powrotu Saddama do władzy.

składa

1980 r. - Irak

rozpc)czyna się

20 sierpnia 1988 r. nfewojny Irańsko-irackieJ;
2 sierpnia 1990 f. - Irak

gospodarczą):

wyrazy

prezy.

wojnę;

Ambasador Marek Belka (w Tymczasowych

Kol.

rHu .... ur;Ząd

@

Zdaniem ekspertów

Gen. bryg. w stanie spoczynku, prof.

Wzrost zachorowań na grypę zanotowano już we wszystkich stanach
USA, a w 24 z nich panuje epidemia
tej choroby. Chętni do zaszczepienia
się ustawiają się w długie kolejki. Na
zdjęciu pielęgniarka przeprowadza
szczepierua mieszkańców S1. George
w stanie Utah, zorganizowanych
w miejscowym supermarkecie. (PAP)

od miesięcy w

za dar dobrego serca,
i

kołedzy

ze Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z 0.0. w Kiełcach

peł ną poświęcenia pomoc i opieo<ę w ostatnich dniach życia

śp. JULIANA ŚWIDZICKIEGO

I 774/gm

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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UE nie zdołał uzgodnić pierwszej unijnej konstytucji

•

•

•

nlec umierania za

Niceę

EUrllpejSKlf1}, który miał
w historii konstytucję
7aklłllczVłSię Wsobotę brakiem
Im7U"UemiJ. Jedną z głównych ról
odegrała delegacja polska.
Tym samym przywódcy 25
nr71,1<:'7Ivrn państw Unii,
, raczej nie dotrzymazłożonej na czerwcow Salonikach, że
konstytucji swoprzed wyboraParlamentu Europejskiego w
2004 roku.
Przedstawiciele Francji i Nieobwiniali za fiasko Polskę i
. , które sprzeciwiły się
do konstytucji zapisu o
w 2009 roku od korzystdla obu krajów nicejskiego
głosowania w Radzie UE.
przewodniczący obradom
Włoch Silvio Berlusconi
obarczania winą Polski i
i wskazal na sztywne staFrancji, Niemiec i Belgii.
trzy kraje upierały się bowiem
zaDl~oDIOm)Walnv:m przez Konsystemie uzależ

Polska delegacja na szczycie wBrukseli
nie doszło do żadnej klęski i prace
nad kompromisem w sprawie konstytucji będą trwać nadal.
- Koniec umierania za Niceę,
rozpoczynamy walkę o silną Polskę
głosu każdego pań
- powiedział prezydent.
od liczby ludności.
- Stanowisko, jakie zajęła PolPo powrocie z Brukseli pre- ska w Brukseli, powoduje, że nasz
się w Belwederze z
kraj bierze na siebie współodpowie
"mn,,"", ,,", Aleksandrem Kwa- - dzialność w tworzeniu unijnej konPrezydent podkreślił, że stytucji - uznali prezydent i premier.

Według premiera, nasza postawa w Brukseli, gdzie nie zmieniliśmy już prezentowanego od dawna
stanowiska w sprawie systemu glosowań w Radzie UE, dowiodła, że
Polska jest przewidywalna.
- Nie zmieniliśmy stanowiska,
nie ulegliśmy presji - Polska jest
poważnym partnerem i jest wraż
liwa tylko na argumenty - mówił
Leszek Miller.

Do Sali Pompejańskiej Belwederu, gdzie odbywało się spotkanie,
premier wszedł sam; prezydent pomagał mu zająć miejsce w fotelu
przystołe .

Zdaniem Millera, konferencja
międzyrządowa przygotowująca
przyszłą konstytucję rozszerzonej
Unii była zbyt krótka. - Być może
chcieliśmy biec zbyt szybko - dodał premier.

- Oprócz konferencji jutro
mamy nowy dzień. Musi toczyć ię
dialog i współpraca - mówił premiel; dodając , że dotyczy to zwłasz
cza kontaktów z naszymi ą iadami i strategicznym partnerem
- icmcami oraz Francją , jednym z
największych inwestorów w Polscc.
Uczestniczący w spotkaniu
marszałek Sejmu Marek Borowski
przypomniaj, że w przeddzień konferencji Sejm poparł stanowisko
l"Ządu polskiego, które na tępnie
prezentowane było w Brukseli.
- Wydaje mi się, że prawdziwe
wejście Polski do Unii Europejskiej
nastąpiło dziś, ponieważ po raz
pierw zy doszło do prawdziwych
negocjacji w naszej prawie i PoIska swoje stanowisko zaprezentowała w posób godny, ale i twardy
- mówił marszałek .
Według szefa polskiej dyplomacji Włodzimierza Cimoszewi- ,
cza. premier Irlandii. kraju. który
od stycznia przejmuje przewodnictwo Unii, zapowiedział już na początku przyszłego roku konsultacje,
a na wiosennej sesji prezentację
raportu określającego, "gdzie jesteśmy" po Brukseli. Cimoszewicz
dodał, że blisko 90 procent zapisów przygotowanego przez konwent projektu unijnej konstytucji
będzie podstawą do dalszych prac
nad jej ostateczną wersją .
(PAP)

BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ
KIELCE
ul. Targowa 18
telJtax (041) 343--02-79
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 34448-58
fax (041) 344-72-51

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

e-mail: reklama@slowoludu.com.pl

Nie wszyscy z rudoś(iq oczekujq Świqt. Pomóżmy.

CHOINKA POD CHOINK~
Dziś

w

":II

~"'

101_4

POLSKIE
U ~ ~~

re

MHz 90.4

popołujniowych ,,Aktualnościach

licytujemy

dnia"

choinkę

prezydenta miasta Kielce

WOJCIECHA LUBAWSKlEGO
"Aktualności

dnia" w godzinach 16.00-18.00

HMB "PTAK"
Włoszczowa,

Zapraszamy do salonu ~kody:

Okna PCV - Wielka Promocja Noworoczna

od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 19:00
oraz w soboty
od 8:00 do 16:00

INVEST-MOT
KIELCE - Zgórsko 36A
26-052 Sitkówka
tel. 346 55 88
LUDU 15 GRUDNIA 2003 NR 290

ul. Partyzantów 162
0606788-594

c:

§

...
....

1465 x 1435
- 499 zł brutto
1765 x 1435
- 553 zł brutto
865 x 2295
- 387 zł brutto
• WIENERBERGER POROTHERM - niskie ceny
• Klej do glazury CM-11 - 17 ,60 zł
• Płyty gips-karton - od 15,90 zł
• Beton komórkowy biały:
luz 4,40 zł, na paletach - 4,80 zł
DOWOZIMY NA BARDZO DUŻE ODLEGł.OŚCI

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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"głośnym

I d dY

telefonie" o funduszu socjalnym

Talony na

Gwiazdkę

nie dla

każde
zakładu na podstawie
kodeksu pracy. Co stało się
~zym funduszem socjalnym,
Dył utworzony w poprzednim

W trakcie czwartkowego dyiuru nie
milkł redakcyjny telefon. Czytelników
interesowały zasady tworzenia
w firmach funduszu socjalnego,
a najbardziej dzielenia wspólnych

kładzie?
~ Dotychczasowy
ca zobowiązany jest
mu część pieniędzy z zak
go funduszu świadczeń
wynikającą z liczby nr7 1'">r",~h

pieniędzy.

Na pytania i wątpliwości naszych czytelników odpowiadali
prawnicy Państwowej Inspekcji
Pracy; w Kielcach - Barbara Kaszycka, w Radomiu natomiast
- Agnieszka Turbakiewicz.
• Mój pracodawca twierdzi,
nie musi tworzyć funduszu socjalnego. Czy to zgodne z przepisami?
- Wszystko zależy do wielkości firmy. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 20 peł
noetatowych pracowników, a także w tak zwanej budżetówce , niezależnie od liczby zatrudnionych,
pracodawca ma obowiązek utworzyć zakJadowy fundusz świadczeń
socjalnych. W firmach zatrudniających poniżej 20 osób pracodawca może utworzyć fundusz, ale nie
ma takiego obowiązku. Natomiast
podmioty większe, zatrudniające
co najmniej 20 osób, iN których
liczba pełnych etatów nie sumuje
się do 20, muszą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe.
Przepisy mówią także, że każdy
pracodawca, z wyjątkiem zaldadów sfery budżetowej, może w
układzie zbiorowym lub regulaminie wynagrodzeń ustali ć w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a gdy nie ma związków to z
przedstawicielem za łogi , mniejszą
kwotę odpisu lub ustalić, że fundusz w firmie nie będzie tworzony. Tę samą zasadę można zastosować do świadczenia urlopowego.

cowników. Kwotę wylicza
odjęciu wykorzystanych
z funduszu na ostatni
siąca, w którym nastąpił o
cie .

że

• W naszej firmie są zatrudnieni również pracownicy sezonowi. Czy mają prawo do pomocy
z funduszu socjalnego? Czy skoro
pracują jedynie przez pół roku, powinni otrzymywać np. talony wartości o połowę niższej niż pracują
cy na całym etacie?
- Osoby zatrudnione sezonowo, o ile z zakładem wiąże ich
umowa o pracę, są w świetle prawa
pracownikami. Przysłu guje im zaKącik

• Firma, w której jestem
trudniony, jest w upadłości .
dostaniemy przed świętami '
pieniąd ze z funduszu
go?
- Syndyk masy UI'CIUIU~ll
wej, który wszedł w
pracodawcy, może
tylko te pieniądze , które
dzono na koncie funduszu
ogłoszenia upadłości . Jeżeli
ogłoszeniem upadłości
pieniądze z funduszu

Wiele osób otrzymanymi talonami podbudowuje domowe budżety przed nadchodzącymi świętami
tern podobnie jak pozostalym zatrudnionym na etacie prawo do korzystania z funduszu socjalnego.
Wysokość przyznawanej pomocy,
w tym przypadku wartość talonów,
powinna zależeć jedynie od sytuacji życiowej , rodzitmej i materialnej osoby uprawnionej, a nie od
tego, czy pracuje ona na całym etacie, jego części, na stałe lub sezonowo.
• Mamy w firmie fundusz socjalny, a mimo to nie otnymujemy
przed świętami talonów. Dlaczego?
- Kwestię wykorzystania i
rozdzielenia pieniędzy z funduszu
regulują nie przepisy kodeksu pracya regulamin danej firmy. Jeżeli
w regulaminie jest zapis, że pracownicy otrzymują raz czy dwa
razy do roku bony towarowe, to
pracodawca powinien się do tego
zapisu dostosować . Kwota świad
czenia nie jest jednakowa dla poszczególnych pracowników. Zale-

Praca w więzieniu
Jeszcze jako młody człowiek spędziłem nieco ponad rok za
kratkami. Będąc więźniem, przez 12 miesięcy pracowałem
jednak na pół etatu. Czy ten rok może mi zostać doliczony do
stażu potrzebnego dla ustalenia emerytury?
Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (OzU nr 162, poz. 1118 z roku 1998) pracę
wykonywaną w czasie odbywania kary pozbawienia wolności na
terenie kraju w wymiarze nie niższ.ym niż pół etatu traktuje się jako okres
składkowy. Jeżeli więc przedstawi pan dokument potwierdzający
zatrudnienie, ZUS uwzględni ten rok przy ustalaniu prawa do emerytury
i jej wysokości.

Świadczenie bez zmian
dostanę wyższe świadczenie

wcześniejszej

emeryturze. Czy
po przekroczeniu ustawowego

wieku emerytalnego?
Nie. Pana emerytura została wyliczona zgodnie z przepisami ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych . Ustalając
świadczenie, wzięto przecież pod uwagę cały udokumentowany staż
pracy 1 uzyskiwane dochody.

Zasiłek

pogrzebowy

Jaka jest obecnie wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacane
go przez ZUS?
Od 1 grudnia br. wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4.320 zł.
(tam)
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ży od warunków materialnych i sy-

tuacii rodzinnej.
• Odkąd jestem na emeryturze, nie otnymuję żadnej pomocy
z funduszu socjalnego, także talonów. Dostają je wyłącznie pracownicy. Czy to zgodne z prawem?
- Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym ,
uprawnionymi do korzystania
z funduszu są pracownicy i ich
rodziny, emeryci i renciści - byli
pracownicy i ich rodziny oraz
inne osoby, którym pracodawca
przyznał w regulaminie tego rodzaju prawo. Z punktu widzenia
przepisów emeryt więc nie może
zostać pozbawiony do prawa korzystania z funduszu socjalnego.
Niewykluczone jednak, a szczegóły w tej sprawie trzeba sprawdzić w zakładowym regulaminie
funduszu socjalnego, że nie
otrzymuje pan żadnej pomocy
w związku z dobrą sytuacją materialną·

Poznaj swoje prawa

emeryta

Od dwóch lat jestem na tzw.

nowane, to
nie d ostaną.
obowiązku odn rr""oln
niędzy na konto fundu szu
nego .

już

• Czy jest jakaś kwota maksymalna dochodów, której pnekroczenie dyskwalifikowałoby pracownika starającego się o pomoc
z funduszu socjalnego?
- Nie, nie ma takiej kwoty. Zasady i warunki korzystania z ustug,
świadczeń i pomocy reguluje wewnętrzny, zakładowy regulamin .
W każdym zakładzie może przewidywaćróżnekryteria. Najważniejsze

jednak - pomoc powinna być przyznawana z uwzględnieniem sytuacji
materialnej i rodzinnej osób uprawnionych, a więc potrzebującym.
• Jestem w okresie wypowiedzenia. Czy mam prawo do ubiegania się o talony lub inną pomoc
z funduszu socjalnego?
- Tak. Ma pani prawo na takich samych zasadach jak wszyscy
inni pracownicy, ubiegać się o pomoc z funduszu socjalnego.
• Zostaliśmy przejęci przez
nowego pracodawcę wraz z częścią

• Nie zgadzam się z
rocznym podziałem
z funduszu socjalnego w
kładzie. Uważam , że

talony rozdzielone
sprawiedliwie. Do kogo
nem się zwrócić o "nr·"WI~7.en
i ewentualne ...".......,.......
, - Zasadność
datkowania funduszu
może skontrolować jedynie
tor pracy. Stwierdzając. że
dawca nie wykonuje
ustawy bądź podejmuje
niezgodne z przepisami,
wystąpić z wnioskiem o
grzywną·
.
Można też zwróci ć SIę
związków zawodowych w
dzie, którym przysługuje
wystąpienia do Sądu Pracyz

czeniem o zwrot funduszowi
ków wydatkowanych .
z przepisami ustawy.
MAŁGORZATA

TADEUSZ

,.

Konkretna umowa o dzieło
• Jakie są istotne różnice
między umową o dzieło a umową
-zleceniem? Jakie przepisy określają zasady zawierania umów
o dzieło? Czy tego rodzaju umowę można zawrzeć tylko i wyłącz
nie na wykonanie dzieła artystycznego, literackiego?
Wszelkie kwestie związane z
zawieraniem umów o dzieło zawiera kodeks cywilny w artykułach od
627 do 646. Najistotniejsza różni
ca między umową o dzieło a umową-zleceniem polega na tym, że
pierwszą podpisujemy, jeżeli przyjmujemy na siebie zobowiązanie do
wykonania ściśle oznaczonego i
konkretnego dzieła . Drugą, czyli
umowę-zlecenie, natomiast wtedy,
gdy zobowiązujemy się jedynie do
wykonania określonych czynności .
Umowę o dzieło można zawrzeć nie tylko na wykonanie dzieła artystycznego, ale każdego inne-

Dziełem może być między

innymi sporządzenie bilansu finansowego
go. Najczęściej tego rodzaju umo- szkolnej, ale r.Ównież opinia
wy podpisują rzeczywiście twórcy l:zoznawcy, bilans finansoWy.
i ludzie pracujący w tzw. wolnych konkretne urządzenie
zawodach . Dziełem może być jed- budynek czy inny ___,M'r"""
nak nie tylko zbiór opowiadań, pu- względu na swoje funkcje
blikacja prasowa, ilustracja lektury we bądź artystyczne.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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rodzina "powinna 'mieć" 32 tys. zł oszczędności

iliardy dolarów
skórniaków
z nas trudno pewnie
uwierzyć, ale ... przybywa
ImDII!me,uzv. Statystyki pokazują,
więcej oszczędności
kłopot z tym, jak je
ulokować.

Z bankowych wyliczeń wyniże pod koniec 2003 roku Polacy
na różnego rodzaju lokatach

300 mid zł, czyli mniej więcej

dolarów. Suma, od której w
może się zakręcić. Chociaż ...
. strony to zaledwie dwa razy
niż ma na koncie jeden jedyGates. Tak czy owak, prosty
pokazuje, że na każdego z
Polaków (wliczając w to dziemniej więcej 8 tys. zł
Statystyczna czterorodzina powinna więc
Ueśli chce uchodzić za typowo
,uys lllczną ) 32 tys. zł.

lWoja rodzina tyle nie ma?
Nie martw się, należysz do więk
szości. Oczywiście, o ile jest to dla
ciebie jakakolwiek pociecha. Statystyka ma niestety to do siebie, że
jak jeden zarabia 10 tys. zł, a drugi
2 tys. zł , to średnio zarabiają po 6
tys. zł. Dla jednego i drugiego jest
to abstrakcja, ale taką właśnie mają
przeciętną. ..
Ludzie bez oszczędności
mogą się jeszcze pocieszać (choć
to już wyjątkowo naciągana metoda) , że nie mają przynajmniej kło
potu z rozmyślaniem, jak zainwestować swoje pieniądze. Dla tych,
którzy ten problem na szczęście dla
siebie mają, najprostsza odpowiedź
jest taka: bezpiecznie i zyskownie.
Sęk w tym, że te dwa pojęcia do
pewnego stopnia się wykluczają. W
rzeczywistości jest bowiem tak, że
im bardziej bezpiecznie, tym mniej
zyskownie. I na odwrót - im bar-

dziej ryzykujemy, tym większą
mamy szansę na duży zarobek. Ale
i na stratę .
Z danych przedstawionych
podczas spotkania z kieleckimi in- '
westorami przez Dariusza Kowalewskiego z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych DWS Polska
wynika, że z roku na rok coraz więk
szą część naszych oszczędności decydujemy się lokować poza typowymi wkładami bankowymi.
- Mimo że lokaty bankowe wciąż
dominują w strukturze oszczędno
ści Polaków, coraz większy udział
zdobywają inne formy lokowania
gotówki - mówi. - Wpływa na to
coraz bogatsza oferta usług finansowych, a przy tym niskie oprocentowanie bankowych lokat terminowych.
Na różnego rodzaju rachunkach i lokatach w bankach mamy
obecnie około 200 mld zł. Mniej

l

Co z tym VAT-em? Będą obiecane
przez nąd zwroty dla osób budują
cych domy? Kiedy? Na jakich
warunkach? Te pytania zadają sobie
prywatni inwestorzy, zaniepokojeni
możliwością wzrostu kosztów
budowy po podniesieniu stawki na
materiały do 22 proc.
więcej

35 mld zł ulokowaliśmy do ,
tej pory w funduszach inwestycyjnych, około 40 mld zł - w otwartych
funduszach emerytalnych i 10 mld
zł - w obligacjach skarbu państwa .
Szczególnie widoczny jest zwłasz
cza wzrost sumy ułokowanej w funduszach inwestycyjnych. W połowie
lat 90. były to jeszcze ilości ślado
we, w 2000 r. wartość naszych inwestycji w fundusze przekroczyła 5 mld
zł i z roku na rok rośnie . Skąd tak
wielka popularność tej nieznanej u
nas jeszcze do niedawna formy lokowania pieniędzy?
- Boom zacząl się tak naprawdę w momencie wprowadzenia tzw.
podatku Belki - mówi D. Kowalewski. - Lokata w fundusze była jedną
z metod uniknięcia płacenia tego
podatku . Niejako przy okazji ludzie
zorientowali się, że tego typu inwestycja może dać bardzo dobre dochody, nawet przy minimalnym albo
wręcz żadnym ryzyku. Dowiedzieli
się, że w fundusz można wejść nawet z niewielkimi pieniędzmi, a dodatkową zaletą jest możliwość wycofania pieniędzy praktycznie w
każdej chwili. Osoby, które się zdecydowały, dziś nie żałują. Dość powiedzieć, że np. fundusz DWS Polska FIO Akcji dał od początku działalności (styczeń 1998) do paździer
nika 2003 r. 140 proc. zysku.1Ylko
od stycznia do października 2003 r.
zysk wyniósł 27 proc. DWS Połska
FIO Zabezpieczenia Emerytalnego
przyniósł po dziesięciu miesiącach
tego roku około lO-proc. zysk. Przypomnę, że lokaty bankowe rzadko
dziś przekraczają 4 proc.
ARTURPOTACZAŁA

(depozyty bankowe. fundusze
inwestycYJne, fundusze
emerytalne, obligacje)
1996
90 mld zł
1997
120 mld zł
1998
155 mld zł
1999
175 mld zł
2000
225 mld zł
2001
255 mld zł
2002
280 młd zł
2003
300 mld zł

naszych oszczędności trzymamy wciąż na lokalach bankowych

~hyał;Op~rtf;I~~h
zł bruno. Właśnie

tyle
ostatnio średnia pensja
.....u:>Ił!Olllrstw;rj~hnaszego regiunu.

przeciętną płacą
mogą się cieszyć praprzedsiębiorstw z sekto-

le

,. . V1"\ .. ~__

i zaopatrywanie w

elektryczną, wodę i gaz" .
firmach średnie zarobki

ostatnio 2778

zł.

Najgo-

rzej wiedzie się natomiast osobom
zatrudnionym w branży "hotele i
restauracje", gdzie przeciętnie pła
cono tylko 1665 zł brutto miesięcz
nie. Ten ostatni sektor miał jednak
najwyższe w tym roku podwyżki
zarobków - aż o 37,5 proc. Na drugim biegunie znalazły się pod tym
względem firmy budowlane, których pracownicy zarabiają teraz
o prawie 6 proc. mniej niż przed
rokiem.
Mimo pewnych ruchów
w płacach, nasz region wciąż odstaje od średniej krajowej. Przeciętne zarobki mieszkańca Kielc
czy Radomia są o około 200 zł niż
sze od średniej dJa całej Polski. Porównanie z płacami w dużych aglomeracjach, a zwłaszcza w Warszawie, wypada jeszcze gorzej .
(pot)
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VAT nie
bez wad

aj później w lutym rząd
przyjmie projekt ustawy o zwrocie inwestorom indywidualnym
podatku VAT na mateńały budowlane - poinformowała wice minister finansów Elżbieta Mucha .
- Ministerstwo Finansów w poro·
zumieniu z Ministerstwem Infrastruktury pracuje nad projektem
ustawy. W styczniu bądź w lutym
2004 roku rząd powinien go przyjąć .

Zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami rządu , system zwrotów ma rekompensować wprowadzenie 22-procentowego podatku
VAT na materiały budowlane dla
budownictwa indywidualnego.
Nowa stawka ma zacząć obowią
zywać od dnia wejścia Polski do
Unii Europejskiej, czyli od 1 maja
2004 roku.
Posłowie Komisji Finansów
Publicznych skrytykowali przedstawicieli resortu finansów za to,
że do tej pory nieznane są zało
żenia systemu zwrotów. Jak powiedział Janusz Lisak z Unii Pracy, przewodniczący podkomisji,
która zajmowała się rządowym
projektem ustawy o VAT, do tej
póry rząd nie przesłał harmonogramu prac nad ustawą o systemie zwrotów, mimo że posłowie
wnioskowali o to jeszcze w paź
dzierniku .
Brak założeń systemu zwrotów był przyczyną, dla której komisja odłożyła glosowanie nad
przyjęciem poprawki po cł Barbary Marianowskiej, według której inwestorzy budowlani mogliby korzystać z 7-procentowej
stawki VAT dla materiałów i gruntów sprzedawanych , o ile złoży
liby oświadczenie, że wykorzystają je w budownictwie społecz
nym .
Według projektu rządowe
go stawką 7 -procentową objęto
by tyłko " dostawę , budowę , remont łub przebudowę budynków
mieszkalnych i ich części , z wyjątkiem lokali użytkowych realizowanych w ramach budownictwa społecznego " .
(opr. a)

•

lylka do interesów
Czy Polacy, zwłaszcza ci
małych firm, poradzą sobie z
konkurencją zachodnią po wejściu Polski do Unii Europejskiej?
Obawy są silne, wszak nie od dziś
wiadomo, że duży może więcej.

z

ALe i my mamy swoje atuty.
Jeden z bardzo znanych polityków opowiadał ostatnio, jak
jego kolega, dziś bardzo znany
profesor, zakładał w latach 80.
interes pod nazwą "kręcenie
waty cukrowej". Stan wojenny
:zrobil, co zrobil, dla "ekstremy"
pracy nie było , a żyt z czegoś
przecież trzeba.
Za ostatnie pieniądze kupił
zdezeLowany aparat do wyrobu
cukrowej waty i stanął z tym na
jednej z głównych ulic Gdańska.
Interes szedł dobrze, chętnych
nie brakowało, do tego stopnia,

że wkrótce zabrakło " mocy produkcyjnych ". Przyszły profesor
postawił więc przy maszynie
żonę, a sam kupił drugi aparat i
stanął na sąsiedniej ulicy. Dalej też szlo jak po maśle . Profesor uznał, że skoro wata tak dobrze sprzedaje się w Gdańsku
to jeszcze lepiej sprzeda się w ...
Berlinie. l nie pomy/il się. Zainstalowal swoje dwie maszyny
gdzieś w centrum i zamiast zło
tówek, zaczął kasowat marki.
Biznes się rozwijał i wkrótce dobrze prosperująca firma miala
trzeci aparat i pierwszego pracownika. Niemca, a jak . Niemiec grzecznie kręcil, zarobio·
ne pieniądze oddawał, a z tych
pieniędzy nasz biznesmen sfinansował czwartą maszynkę do
waty.

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

Tym razem nie zatrudnił
jednak kolejnego Niemca, a kolegę z Gdańska, który pros ił o pracę. Cztery maszyny, żona i dwóch
pracowników, iemcy zaja dają
cy się cukrową watą - żyt nie
umierat. Niestety, do czasu. Oto
w okolicy pojawiła się watowa
konkurencja . Jedna, druga , trzecia maszyna. iższe ceny. Kto
wyczul koniunkturę? Oczywiście .. . Polak, pracownik naszego
profesora. Już po miesiqcu uznał.
że nie ma sensu pracowat na kogoś, skoro można na siebie.
- To jest coś, co mamy najcenniejszego i czym wszystkich
innych bijemy na głowę - mówi
dziś bardzo znany polityk. - Przedsiębiorczość, żyłka do interesów.
Dlatego Unii się nie boję.
ARTUR POTACZAŁA
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Takiej Europy mieszkańcy Starachowic sobie nie życzą

Dom przy szkole

Smieciowe
•
rozczarowanie
nienia do organizacji zbiorki i
wywozu śmieci w zamian za opła
tę. Równolegle miała być wdrożona selektywna zbiórka odpadów. Po podjęciu przez Radę
Miasta stosownych uchwał rozpisano przetarg na praktyczną
realizację zadania. Wygrała go firma Almax . Od początku jednak
pojawiło się mnóstwo problemów. Pojemniki na śmieci nie

STARACHOWICE. Mieszkańcy nie są
zadowoleni ze sposobu, wjaki firma
Almax wdraża nowy system gospodarki odpadami.
Przypomnijmy: starachowiczanie w drodze referendum ,
które odbyło się przy okazji
ostatnich wyborów samorządo
wych , przekazali gminie upraw-

Piłka

mieściły się do altan śmietniko
wych. D o prywatnych posesji
niejednokrotnie ich nie dostarczano. Mieszkańcy skarżyli się na
słabą organizację wywózki śmie
ci. Niektórzy narzekali, że tygodniami nie mogli się doczekać na
przyjazd śmieciarki . Posypały się
skargi. Mieszkańcy alarmowali
radnych , ci zaś władze miasta. Te
z kolei przekazywały uwagi zarządowi firmy. Generalnej poprawy sytuacji jednak to nie przyniosło , a skargi nie ustają .
Firma apeluje o zrozumienie,
zapewniając , że sukcesywnie stara się przyzwyczajać mieszkań
ców miasta do standardów europejskich. Starachowiczanie jednak coraz częściej twierdzą , że
Europy w wydaniu firmy Almax
sobie nie życzą . Również prezydent Sylwester Kwiecień, który
wcześniej apelował o cierpliwość,
przyznaje, że sytuacja nie jest zadowalająca. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta po raz pierwszy
publicznie wspomniał o ewentualnej możliwości rozwiązania
umowy z firmą .
- Po naszych interwencjach
sytuacja poprawila się nieco, jednak w listopadzie znów pojawiło
się więcej skarg. Będziemy jednak
w dalszym ciągu starać się o to, aby
nakłonić firmę do właściwego wykonywana obowiązków - zapewnił.

Z se l ektywną z biórką odpadów bywa i tak

(pen)

fruwa nad ogrodzeniem

Boisko pod kluczem
SKARŻYSKO. Po protestach jednej
z mieszkanek wiceprezydent Bogusław Ciok zamknął osiedlo..we boisko.

Plac między targowiskiem
a klasztorem 00 . Franciszkanów
w skarżyskiej dzielnicy Kamienna,
to wzór gospodarności . Są korty
tenisowe, skwer z zielenią, plac zabaw i boisko do piłki nożnej . 1Yle
że od ponad miesiąca na boisku
nikt nie gra. Powód - wiceprezydent miasta Bogusław Ciok wydał
decyzję o zakazie gry w piłkę .
- Jedna z mieszkanek kierowała do nas skargi na grających,
piłka uderzała w jej dom, niszcząc
dach ówkę, kilka razy grający wybijali futbolówką szyby. Zachodziła
obawa, że kobieta wystąpi do gminyo odszkodowanie, więc zamkną
łem boisko - tłumaczy B. Ciok.
Dodaje, że gdyby grały tylko
dzieci, problemu by nie było, ale
na mecze na Kamiennej umawiają
się dorośli amatorzy i to oni bombardują dom , przebijając piłkę
ponad metalowym parkanem. Zapowiada, że boisko zostanie otwarte na wiosnę, po tym, jak zostaną
dobudowane i podwyższone przę
sła siatki ochronnej.
Z decyzją prezydenta nie zgadzają się skarżyscy miłośnicy spor.lu. Uważają , że protesty jednej
pani to niewystarczający powód,
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by zabraniać gry dziesiątkom sportowców.
- Razem z miejscowymi chło
pakami zbudowaliśmy to boisko,
grają tu nawet ministranci z księ
dzem. Jeśli odbywają się tu turnieje
dorosłych piłkarzy w razie szkód
trzeba się zwrócić do organizatorów,
ale nie zamykać obiektu sportowego.
Boisko jest potrzebne. Zamiast pić

Wzorowa placówka Caritas

piwo przed sklepem, młodzi chłop
cy spędzają tu czas - mówi radny
osiedla Kamienna AdolfWalkowiak.
Jego oburzenie jest tym więk
sze że boisko, korty i skwer budował z pomocą młodzieży.
- W marcu boisko będzie
otwarte - zapewnia wiceprezydent
Ciok.
MATEUSZ BOLECHOWSKI

Uroczyste n abożeństwo w kaplicy rozpoczęło rocznicowe spotkanie w domu
wadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej
RATAJE. Budynek szkoły służy
uczniom i ...potrzebującym opieki
dorosłym .

Uroczysta msza święta celebrowana przez ordynariusza diecezji kieleckiej ks . biskupa Kazimierza Ryczana w asyście miejscowych duchownych rozpoczęła
rocznicowe spotkanie w D omu
Pomocy Społeqnej w Ratajach .
Minęło właśnie pięć lat od
chwili, gdy w zachodnim skrzydle
wielkiego gmachu nowo wybudowanej szkoły otwarto placówkę dla
ludzi starszych i samotnych. Budynek wzniesiony za środki przekazane gminie w ramach odszkodowań powodziowych służy dziś

Kilka firm

wszystkim - uczniom z
nych wiosek oraz tym, którzy
magają szczególnej opieki.
W rocznicowym spo
wzięli udzia ł przeds ta
wiadz gminnych Staros
towego i Powiatowego
Pomocy Rodzinie w Busku
ju, a także wielu mieszkańców
tajów i młodzież .
W programie artystyc
wystąpiły dzieci z miej
szkoły, istniejący w DPS
śpiewaczy oraz chluba gminy,
li chór " Pacanowianie" pod
runkiem Janiny Mich()roWS~:lel
W domu w
kają 34 osoby. N .
ką jest pani Wiktoria
ra liczy sobie 94 lata.

zakwestionowało procedurę

Do trzech razy
przetarg
szość z naszego województWa,

MAI:.OGOSZCZ. Po raz drugi oprotestowano wyniki przetargu na budowę
Urzędu Miejskiego.
Po raz kolejny nie udało się
rozstrzygnąć przetargu na budowę
nowego gmachu Urzędu Miasta.
Pierwszy przetarg odbył się 18 lipca - firma Karteł zakwestionowała
w nim m.in . wskaźniki dotyczące
cenników. Kolejny miał się odbyć
pod koniec października , ale
w przeddzień Kartel przysłał kilkadziesiąt zapytań, na które trzeba było odpowiedzieć, przesuwając termin.
W listopadzie do drugiego
przetargu stanęło 7 firm , więk-

pochodziła z Nowego
Najniższą ofertę znoWU

na

.

Zakład Usług Remontowych l

dukcyjnych z Małogoszcza ,
nując wybudowanie
3,94 miliona złotych,
łoby gminie za()SZCZ()QZII,;
złotych .

1Ym razem przetarg
stionowało kilka przegrany~h.
Władze mają jednak nadZIeJę·
do podpisania umowy
dojdzie.
Nowy Urząd Miasta ma
wstać na starym boisku
wym . Prace mają potrwać
Budowa jest fmansowana
nie z budżetu gminy.

Awaryjny numer
SANOOMIERZ. Nowy numer alarmowy dla pogotowia wodociągowo
-kanalizacyjnego uruchomiło PGKiM.

Boisko jest potrzebne - mówi radny Walkowlak

Numer alarmowy uruchomiony przez PGKiM to 994. Jest
on bezpłatny i czynny całą dobę .

- Prosimy o korzystanie Z
numeru tylko w sytuacjach
nych, takich jak ni
wyciek wody z sieci WOl[]{J<,.J'!b czy też zatrzymanie
ków sanitarnychStolarski, kierownik
dociągów i kanalizacji.
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mają już siły

na strajk

Tylko desperacja
JĘDRZEJÓW. Już od 58 dni strajkuj.,

pracownicy sp6łki Resanus. Wielu z
nich m6wi, że brakuje im już sił, by
dalej okupować zakład.
- Nie wiem co mam powie-

- Chcemy nagłośnić tę sprawę w Radzie Krajowej NSZZ "Solidarność". Faktem jest, że właści
cielami firmy są trzy osoby, które
niewiele sobie rob ią z protestów
kilkudziesięciu pracowników. Jeżeli nas będzie więcej, może zmie-

nią nastawienie. Skierowaliśmy
sprawę do prokuratury i
(K,
może to coś wyjaśni - mówi przewodniczący Swiętokrzy kiego

Regionu NSZZ "Solidarność"
Waldemar Bartosz.
(B.Z.)

dzieć, nie wiem, jaką podjąć decyzję czy strajkujemy dalej, czy nie?
Nie mamy już siły, załoga się rozlatuje, ludzie nie wytrzymują psychicznie. Wiemy, że na to liczy
w łaściciel zakładu - mówi ze łza

IOczysloś:ci zakończono odśp i ewanie

hymnu
obchody podpisania p orozumień
WICE. Jak co roku z okazji sierpniowych, niemniej co roku (po
1989 już legalnie) w kościele przy
wprowadzenia stanu
ul. Radomskiej odprawiana jest
działacze i sympatycy
z tej okazji msza święta. Tak było
SOlid.rrno:ści" złoiyli kwiaty pod
również w ubiegłą sobotę. Po naupamiętniaj.,c., pomordowarobotników.
b ożeństwie poczty sztandarowe
oraz uczestnicy przeszli pod tab liGrudniowa rocznica nie przy- cę upamiętniającą pomordowanych
tylu zainteresowanych, co robotników.
(pen)

badań

mammograficznych za darmo

rzełamać

strach

mi Krystyna Pazera p.o. przewodn iczącej N SZZ .. Solidarność"
w Resanusie.
Pracownicy dowiedzieli się,
że wniosek o ogłoszenie upadło
ści złożony w zeszłym tygodniu
okazał się niekompletny, kolejny
wniosek trafił do sądu wczoraj.
S trajkują, bo od marca nie otrzymują pensji. Ich sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ nikt z wła
ścicieli z Warszawy ani prezes zarządu z nimi nie rozmawia, nie
proponuje żadnych możliwości
rozwiązania konfliktu.
Strajkującym pomagają
związkowcy z innych zakładów
- żywność i pieniądze dostali

m.in. od kolegów z Trz~skawicy,
Huty Ostrowiec, Chłodni KieJce,
Cementowni Lafarge w Mało
goszczu, jędrzejowskiego ZOZ
i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz prywatnego
przedsiębiorcy Kazimierza Grabowskiego.

Z podarowanych produktów strajkują cy mogli u gotować zu p ę

Regionalne centrum hodowli

gołębi

Stare polskie rasy
OSTROWIEC. Blisko 760 gołębi
róinych ras, około 200 sZluk drobiu
ozdobnego i 50 ptaków egzotycznych
można było podziwiać podczas XXII
Regionalnej Wystawy Gołębi i Drobiu
Ozdobnego, która odbyła się w
sob o tę i niedzielę wsali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 na osiedlu
Słoneczne .

Miłośnicy ptaków przyjechan~ wystawę z całej Polski , m.in.

Bardzo sprawnie puebiega
mammograficznych
··»·',"Lalwa~,a na Ponidziu puez
Zofię Gu ebisz-Nowick.,.
Po trzech dniach badań paz rejonu Pacanowa, mamsprowadzony z Instytutu
Jądrowej zainstalowano
Oddziału Chorób Płuc
ego Szpitala Rejonowego .
6 dni mieszkanki Buska
wio ek z gminy mogą korzylo tego dobrodziejstwa. Akcja
się 18 grudnia.
. - POmijając aspekt finansowy,
Jest ważne w obliczu kosztów
do Kielc czy Krakowa,

taka akcja ma sens również z innego powodu. Łatwiej przełamać
barierę lęku przed diagnozą . Wybrałyśmy się zatem razem z sąsiad
kami i jest o wiele raźniej - powiedziała nam w poczekalni Halina
Czyż .

- Organizacja akcji badań jest
na szóstkę, a swoją drogą, taki region jak Ponidzie już dawno powinien posiadać na staje pracownię mammograficzną - dodala Bernadeta Kostyra.
Badania prowadzone są według list sporządzonych wcześniej
przez koordynatorów. W poczekalni nie ma tłoku. Z bezpłatnych
badań skorzysta tysiąc kobiet.
(imi)

dzieje w świątyni
Nel!golyckrkości6ł pod

r"'w:~n;.,_ Swiętej Teresy wJurkowie

wsobotę włamywacze.

Zł~zieje wtargnęli do świą
al~ bIały dzień między godziną
WYkorzystując nieobecność

proboszcza, który w tym czasie
udzielaJ sakramentu spowiedzi w
sąsiedniej parafii. Z kościoła skradli sprzęt nagłaśniający i metalowe zdobione naczynia liturgiczne. Wartość skradzionych przedmiotów szacowana jest na 2,5 tysiąca złotych .
(i mi)

LUDU 15 GRUDNIA 2003 NR 290/ABC/ABCO

li
ze Swidnika, Starachowic, Sandomierza, Skarżyska, Urzędowa,
Rzeszowa, Krakowa i Warszawy.
Podczas obrad jury, wiele ptaków
na 100 punktów otrzymywało ponad 90, co oznacza, że wzorce były
bardzo ściśle przestrzegane. Najwięcej tytułów championa zdobyli miejscowi hodowcy, pięć Kazimierz Kocowski po trzy Ireneusz
Ociepa i Janusz Urbański, po dwa
Stefan Kowalski, Kazimierz Maciejski. - Ostrowiec staje się powoli regionalnym centrum hodowli
gołębi - mówi znany przyrodnik,
prezes miejscowego oddziału Ligi
Ochrony Przyrody Andrzej
Szczypkowski. - To stąd wywodzi
się piękny ptak, brodawczak świę
tokrzyski, skrzyżowanie brodawczaka polskiego z buldogiem.
Z okazami starej pięknej rasy
- brodawczakami polskimi przyjechał na wystawę prezes Swięto
krzyskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu
Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych Marian Leśkiewicz, któremu
hodowla ciągle daje olbrzymią satysfakcję· - Kiedyś trzymałem orliki, aJe jestem już z za stary, by je

codziennie płoszyć - opowiada.
Naj starszy hodowca, 82-letni Wła
dysław Gorazd wystawiał piękne
sztuki koroniarza końcatego, najmłodszy, 28-letni Mariusz Marzec .
- garłacza brneńskiego.
O tym, że hodowla uczy punktualności, zawziętości obowiązko
wości mówi Stefan Kowalski, który już od pół wieku zajmuje się

ptakami i od 25 lat jest w towarzystwie. Ma wiele pięknych okazów
rysia polskiego, kinga, strassera.
Wiceprezes towąrzystwa Ireneusz
Ociepajest zadowolony, że wystawa cieszyła się ołbrzymim powodzeniem. W ciągu dwóch dni odwiedziło ją ponad 2 tys. osób.

- Malo jest w kraju tak wspaimprez, gdzie można zobaczyć tyle ptaków - chwalił wystawę
prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego Zygmunt Woźniak .
- Teraz hodowcy odtwarzają stare
polskie rasy, listonosza polskiego,
białkę tatrzańską, maściuka polSKiego, turczyna. Starają się także
sprowadzać nowe rasy z zagranicy.
Podczas wystawy Srebrną
Odznakę Hodowcy Gołębi Rasowych o trzyma I Kazimierz Kocowski i Kazimierz Maciej ski , brązo
wą - Józef Nowak, Marian Borowiec, Józef Pomykała .
A DRZEJ NOWAK
niałych

Od lewej: wiceprezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych Ireneusz Ociepa, przyrodnik Andrzej
Szczypkowski zrysiem polskim. jeden z najstarszych hodowców Stefan Kowalski

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

Sklepy spożywcze

od 15.12 do 21.12
Ostrowiec Świętokrzyski os. Słoneczne 41
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Wybraliście waszą ulubioną modelkę

Dziewczyna Roku
Zakończyliśmy wielki plebiscyt,
w którym czytelnicy głosowali na
Dziewczynę Roku ekskluzywnego
kalendana, załączanego do naszej
gazety. Najwięcej głosów zdobyła

Kasia Selma, niewiele mniej
uzyskała Ania Kłys, a kolejną mszę
wielbicieli ma Maglla Pobocha.

W ostatni czwartek zakończy
do " Słowa Ludu"
kolejnych stron ekskluzywnego kalendarza na 2004 rok. Najpierw podarowaliśmy czytelnikom okładkę,
a później zaprosiliśmy do kolekcjonowania poszczególnych miesięcy.
W każdym z nich posiadaczom kalendarza towarzyszyć będzie pięk
na dziewczyna. Wszystkie modelki
wybieraliśmy na specjalnych castingach w miastach naszego regionu,
wszystkie pochodzą stąd, są zwyczajnymi, sympatycznymi dziewczętami z radomskich, kieleckich
czy sandomierskich osiedli; dla wielu była to pierwsza w życiu przygoda z obiektywem aparatu. Łączyła
je jedna cecha. - Mają ogromny naturalny wdzięk i nie boją się morderczej pracy na zdjęciowych sesjach - podkreślał Jerzy Bednarski,
autor kalendarzowych fotografii.
Kolekcjonerów naszego kalendarza zaprosiliśmy przy okazji do
miłej zabawy - głosowania na tę
dziewczynę miesiąca, która ich zdaniem jest naj piękniejsza i zasługuje
na tytuł Dziewczyny Roku. Telefonów i kartek otrzymaliśmy mnóstwo, a walka o tytuł była bardzo
wyrównana. Głosowała nie tylko
młodzież, ale również osoby dorosłe, a pawet nobliwe wiekowe panie! - Swietna zabawa. nzeba pokazywać, że mamy naprawdę śliczne
dziewczęta . Gdyby to było 40 lat
lemu, też startowałabym w takim
konkursie - mówiła jedna z nich.
Kasia Selma, czyli dziewczyna sierpnia, szybko zdobyła sympatię naszych czytelników. Już
w dniu, w którym załączyliśmy kalendarzową stronę z jej zdjęciem ,
rozdzwoniły się telefony. - Jest
śliczna i delikatna. Bardzo kobieca i skromna. Ma naturalną swobodę . Rewelacyjna dziewczyna.
Taką nosiłbym na rękach do koń
ca życia - to tylko niektóre glosy,
jakie otrzymywaliśmy.
Bardzo wiele głosów otrzymała także dziewczyna stycznia
Ania Kłys . Wielu czytelników urzekła jej rewelacyjna sylwetka i burza włosów blond. - Widać, że to
dziewczyna z fantazją - komentowano jej wybór. by do zdjęć pozować w krwistoczerwonej bieliźnie.
liśmy załączanie

Głosowali

i wygrali

W naszym plebiscycie dostaliśmy setki głosów. Wśród
głosujących rozlosowaliśmy

nagrody. Główną, czyli
S-dniowy pobyt sylwestrowy
w znakomitym ośrodku .Jodłowy
Dwór" dla dwóch osób, wygrał
Maciej Krysztofiak zWierzbicy.
- Naprawdę wygrałem?!
Rewelacja! Nigdy nie byłem
w Puszczy Jodłowej, a nie mam
żadnYCh planów sylwestrowych
- ucieszył się szczęśliwy
zwycięzca , Kosmetyki firmy
Avon otrzymują: Małgorzata
Nawrot z Kielc, Katarzyna Gocał
z Jędrzejowa, Anna Michalska
z Kielc, Krystyna Wojniak z Kielc
i Marta Bednarska 'z Łopuszna.
Upominki od .Słowa Ludu·
dostają: Danuta Makuch
z Radomia, Paulina Dziewiesz
z Jędrzejowa, Barbara Burska
i Sylwester Gruszecki z Radomia,
Mikołaj Rembosz z Przysuchy,
Beata Kowalska i Zofia Klusek
z Jędrzejowa. Robert Skowron,
Leszek Tamborski i Mańanna
Szymańska - wszyscy troje
z Kielc. Zwycięzcom gratulujemy
i prosimy o kontakt pod
nr, tel. 041 36-36-223.

Niewiele mniej głosów dostała
dziewczyna czerwca Magda Pobocha. Głosujących urzekła jej
ogromna subtelność i uchwycona
na twarzy romantyczna delikatność . - Dajcie mi jej telefon! Zakochałem się - błagał jeden z młod
szych czytelników.
Dziewczyna Roku w nagrodę
dostanie komplet rewelacyjnych i
kosztownych kosmetyków z ekskluzywnej peńumerii "Douglas", która mieści się w kieleckiej Galerii
"Echo" . Dla zdobywczyni II miejsca mamy w prezencie wspaniałą
kolację dla dwojga z romantycznym
pobytem w hotelu "Karczówka" w
Kielcach, natomiast zdobywczyni
III miejsca otrzyma 2-osobowe zaproszenie na sylwestrowy bal w
Wojewódzkim Domu Kultury.
Dodajmy jeszcze, że na tym
nie kończy się współpraca z naszymi modelkami 2004. Jeszcze o nich
usłyszycie ! A my już w tej chwili
planujemy wydanie kolejnego rewelacyjnego kalendarza za rok.
Znowu będziemy szukać pięk
nych mądrych i odważnych dziewcząt , które chcą przeżyć przygodę
w fotograficznym atelier i pokazać
swoją urodę tysiącom ludzi.
Dziewczyny! Już teraz przemyśl
cie swój start w przyszłorocznych
castingach!!!
(Ewa)

Oni

biorą

satelitarne zestawy i

Wpiątek zamknęliśmy wielki konkurs
na odblaskowe hasło. Dostarczone
plakaty, transparenty i rysunki zajęły
nam cały redakcyjny pOkój! Po wielu
godzinach ciężkiej pracy wybraliśmy
zwycięzców.

Przypomnijmy, że w konkursie należało wymyślić hasło promujące bezpieczną drogę do szkoły.
Dostarczone hasła i plakaty z trudem pomieściły sięw naszym redakcyjnym archiwum. Techniki były
różne: malowanie, wyklejanie, kompozycje na drewnie, na styropianie,
na płótnie, kolaże z wycinanek i dłu
gie łańcuchy. Dużą część prac opisaliśmy już w sobotnim wydaniu .
Zdaniem komisji najciekawsze
prace nadeszły z następujących placówek: SP w Grabownicy gm. Ło
puszno - od klasy I pod opieką Teresy Wiśniewskiej (rewelacyjna ruchoma choinka, ozdobiona hasła
mi) , SP w Sukowie (od klasy II
ogromne hasło na malowanym styropianie, ozdobionym wspaniałą
Babą-Jagą) oraz SP w Szumsku k.
Rakowa pod kierunkiem Anny B0chenek (fachowo wykonany transparent z aniołem stróżem w roli
głównej) . Te placówki otrzymają
zestawy telewizyjno-satelitarne od
wojewody Włodzimierza Wójcika.
Delegacje tych szkół zaprosimy' osobiście na środową fetę przed ŚUW;
gdzie uroczyście odbiorą nagrody.
CJratulujerny vvszystkim placówkom, które nadesłały swoje plakaty. Są piękne i większość z nich
na pewno opiszemy na łamach naszej gazety. Spróbujemy urządzić z
nich także specjalną wystawę.
Z wielu setek indywidualnych
haseł nadesłanych przez uczniów
komisja wybrała te, które, jej zdaniem, wyjątkowo trafnie oddają
potrzebę noszenia odblaskowych
światełek. Podobały nam się rymowane hasła w rodzaju: " Noś świe
cące odblaski i przechodź przez
zebrę w paski", "Noś modne i zdrowe światełka odblaskowe". "Chroni dzieci znak, co świeci" , czy
"Odblaski naszą bronią. od wypadku nas ochronią" . Podobały
się też hasła kierowane do dorosłych: "Kiedy jedziesz, a coś świe
ci, zwolnij! Zbliżasz się do dzieci"
albo: "Chcesz o swe dziecko spokojną mieć głowę , przyczep maluchowi światło odblaskowe".
Wieżę stereo otrzymuje grupa autorów z klasy III Szkoły Podstawowej w Suchowoli k. Chmiel-
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prace z trudem IIUIIIICl>IiI'ry
nika pod opieką Jolanty Pisarczyk.
Walkmany odbiorą: Ola Brożyna
(Psary) , Tomek Sobaszek (Tarłów), Małgosia Zwolińska (Ła
gów) , Wojtuś Rosicki (Zemborzyn), Adaś Kowalczyk (Kielce) .

Aparaty fotograficzne : Artur Angielski (Gnojno), Piotr Szczypkowski (Ostrowiec), ' Mateusz
Kwapisz Uanowice Poduszkowskie), Tomasz Ramski (Gnojno) ,
Ania Kaleta (Kielce). Wspaniałe
pluszaki: Marzena Gołębiowska
(Psary) , Ola Szczypała (Cedzyna),
Kasia Mułarczyk (piotrowiec),
Angelika Kaleta (Psary) , Magda
Plech (Brynica) , Konrad Kudłacz
(Raków) , Martynka Stempor,
Iwonka Sałata, Marysia Markow-

Środa przy Odblaskowej choince
Już pojutrze 1200 dzieci będzie świadkami odpalenia gigantycznej
odblaskowej choinki, która zabłyśnie 10 tysiącami odblaskowych
światełek przed Urzędem Wojewódzkim.
Punktualnie o godz. 16 ną parkingu SUW padnie komenda odpalenia
choinkowych świateł. Tak zacznie się wiolka dziecięca feta, będąca
zarazem apelem o beZpieczną drogę dLiecl do szkoły. Na 18-metrowej
choince zawisną ufundowane przez PZU i PZU Zycie odblaski, które
w przyszłości trafią do szkół. - To będzie piękna wizytówka regionu, ale
przede wszystkim przesłanie do dzieci, że trzeba chronić swoje życie
- mówi wojewoda Włodzimierz Wójcik, którego wspierają kuratorium oraz
policjanCi świętokrzyskiej drogówki.
Zabawa zapowiada się rewelacyjnie! Będą występy artystyczne i pokaZ
sztucznych ogni. Zacni sponsorzy będą rozdawać tysiące prezentów
i gadżetów, np. każde dziecko dostanie mikołajkową czapeczkę, kielecka
PSS Społem rozda wszystkim po paczce nowych chipsów .chrupalo1
(eksperci PSS zarzekają się, że będzie to przebój rynku!) . •Słowo Luciu'
z pomocą starachowickiego Constaru ugotuje gigantyczny kocioł
grochówki, do której chleb sprezentuje Piekarnia "Pod Telegrafem".
Wiele konkursów odbędzie się na scenie dowodzonej przez nallepszycll
showmanów Radia Kielce. A sponsorami wielkiego serca są: PZU SA.
PZU Życie, Plus GSM. firmy Dubr, Fart, Prcmesa, Absolutus, Wydawn lC'
twa Szkolne i Pedagogiczne, Starostwo Powiatowe, Kolporter Kielce,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Salon Toyoty, MAKRO, Solo·FIliI
Dealer.
(ZO)

kartkę

Znane osobistości będą dziś podpisywać świąteczne kartki, a potem
spnedawać je na necz Szpitala

I®TOYOTAI

nagród!

Odblask masz
, .
na szczęSCle

Dziś

Dziewczyna Roku Katarzyna Selma Ulchwyca urodą, wdziękiem i delikatnością

górę

od VIP-a i uratuj dzieci

ten sposób leczenie chorych
dzieci.
Charytatywna zabawa w UP
12 będzie zarazem sympatycznym
festynem dla wszystkich kielczan.

Będzie specjalny wystrój,
muzyka, hostessy rozdadzą
ty i ulotki, a do tego
rzą chętnym ciśnieni e i
cukru we krwi. Zapraszamy

Na taki pomysł wpadli kieleccy pocztowcy. którzy dziś od
godz. 13 zapraszają wszystkich
do Urzędu Pocztowego 12 przy
ul. Sienkiewicza 7. Znane regionalne osob i stości będą sygnowa ć tutaj piękne , specjalnie
wydrukowane świąteczne karty.
Każdy będzie mógł taką kartę

kup ić za 2 złote , wspi e raj ąc w

Tak wygląda projekt karty, którą będzie można dziśkupić, aby wesp

http://sbc.wbp.kielce.pl/
SŁOWO

LUDU 15 GRUDNIA 2003 NR

L~'I MJ,MU"'"

'ej

eo - Ci d z l e -KI e dJ
TELEFONY ALARMOWE
pogotowie Ratunkowe - 999.
pogotowie Policyjne - 997.
policyjna infolinia "Stop przestępczo
ści" . 0800-55-99-75 (numer bezpłatny).
Straż pożarn a - 998.
Straż Miejska - 986, 368-75-15 (przez
ca~ doiJę) i 368-75-33 w godz. 7 -15.
posterunek czynny w godz. 7 - 22 - 36760·13.
Pomoc drogowa - 366-00-65 , 981 czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76, 30·11609.
Pogotowie energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wodo -kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne PGM - całodobowa obsługa pod nr. tel. 361-1833.
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
olla - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza . żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

SZPITALE ..
Dyżury w Kielcach pełnią szpitale: na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej
Górze.

USł.UGI

MEDYCZNE

344·85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 884)
DENTYŚCI Wiesława Kwiecińska, Jarosław
KWieciński, Bocianek, Konopnickiej 5, 041/
331-01 -60.
(nd 9128)

DR n. med. Jerzy Stodolny - leczenie manualne chorób kręgOSłupa i narządu ruchu. Kielce, Spacerowa 6. Tel./lax 041/
361·68-04, 344-70-69.
(na 391)
ECHO serca, testy wysiłkowe, Holter; porady kardiologiczne, Kielce, Jagiellońska 23,
0606,1 00-091 , 0608-476-102.
(gb 9027)
UROLODZY - Jagiellońska 13, 346-22(nd 883)

99

USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Speqahstycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. LangiewicZll 2, tel. 361-55-25.
ECHO, HDLTER, RTG, USG, BADANIA SPIROMETRYCZNE. Urodynamika. EndoSkopia. Testy alergologiczne. Badania iaboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
[nn 465)

TEATRY
(JELCE
Teatr im. Stefana Żeromski,ego
. Oleczynny.
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" - nieczynny.

KINA
KJELcE
Kinopiel Galeria " Echo", ul. Świętokrzy
~ 20, (dOlby digital) - "Dar1< water", jap, I.
8, g. 19, 21 ; "Naciągacze", USA, I. 12, g.
20; "Rekrut", USA, I. 15, g. 14,20.45;
.Pod słońcem Toskanii", USA, I. 12, g.
11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30; "Pan i
~ca: Na krańcu świata", austral.-amer.,
'U12 , g. 9.15, 12, 14.45, 17.30, 20.15;
• nderworld", USA, I. 12, g. 12.45, 18,
~~.30; "Snowboarder", franc. -szwaje., I.
' g. 20.15; "Nienasycenie", pol., I. 15, g.
9.30 1615' Good bye ,-~. I" '
12' . '" .
' Le< oIn. , mem., I.
~. 11, 17.30; "Niebezpieczny umysł",
12 I. 12, g. 18.30; "Pornografia", pol., I.
u~· 10.30, 15.15; "Matrix. Rewolucje",
KIedy I. 12, g. 11.30, 17.30; "Stara baśń.
9 słońce było bogiem", pol., I. 12, g.
, 13.30; .zrÓbmy sobie wnuka", pol., I.
~~ g. 9.45, 15.45; .Gdzle jest Nemo",
13 A, b.a., g. 9.15, 10.15, 11.15, 12.15,
.30, 14.30, 15.45, 16.45.
~ny biletów - pono- pl. - do godz. 11 2 Zł, po godz. 17 - 15 zł; weekend - do

godz. 17 - 14 zł, po godz. 11 - 16 zł .
Dzieci • 10 zł. Klub konesera i tanie wtorki bilety po 12 zł. Rezerwacja I informacja tel. (041) 332-13-30; www.kinoplex.pl

BUSKO 1DRÓJ
"Z*ói: - nieczynne.
PINClDW
.. Belweder" - Stara baśń . Kiedy
było bogięm ", pol., I. 12, g. 17.

słońce

SĘDZISlOW

..Ballada" - Stara baśń . Kiedy słońce było
bogierl)", pol., I. 12, g. -9, 17.
SKARZYSKO-KAM.
"Centrum" (dolby digital) - "Inwazja barbarzyńców" - kan., I. 15, g. 17; "Warszawa" - pol., I. 15, g. 19.
STARACHOWICE
"Miejskie". - nieczynne.
SUCHEDNIOW
.. Kuźnica " - nieczynne.
WlOSZCIOWA
"Muza" - nieczynne.

MUZEA

• Muzeum Narodowe w Kielcach plac Zamkowy 1 tel. 344-40-14; hHp://WWW.muzeumkielce.net dawny pałac biskupów
krakowskich w Kielcach - Wystawa czasowa: ,,'mi lat pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Pawła li", "Dar Mariana i Ireny Ney-Bigo".
Czynne we wtorki w godz. 10-18, środa niedziela w godz. 9-16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
- ul. Jana Pawia 11 25, (leI. 344-57-92).
Czynne: wtorek, czwartek, piątek, niedziela
w godz. 9 - 15.30, środa - 11 - 17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku ,
tel. 303-04-26. Wystawy czasowe: ,,lamki
i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka", "Stulecie żarnowca. Sienkiewicz i
poetka". Kolekcja kałamarzy ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w żamowcu. Czynne od środy do niedzieli w godz. 10 - 16.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park
Etnograficzny w Tokarni - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9-14. Wysta·
wa: "Ocalić od zapomnienia" - Jan Bemasiewicz - twórca ogrodu rzeźb.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa "Płonęły 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 Świętokrzy
skiego Parku Narodowego na Świętym
Krzyżu - czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz.
10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Staroźy1nego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedziałków w godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja. Czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i świąt
w godz. 9 - 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10 - 17.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza
7 - nieczynna.
JĘDRZEJÓW
Muzeum
im.
Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386-24-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", tel. 381-45-70
- czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Slennleńska 54, tel.
263-20-48 - wystawa malarstwa Tomasza
Kandyby, Andrzeja Rzepki i Norberta PaImera.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul.
Świętokrzyska 37, leI. 265-36-51 . Wystawa czasowa: . PoplelDWie herbu Sullma z
przydomkiem Chościak". Muzeum czynne
wtorek - piątek 9-16, sob. 8-14.30, niedziela 12.30-16 (wstęp wolny).
Rezerwat I MUIeum Archeologiczne w
Krzemionkach - leI. 262-Q9-78. Muzeum
czynne Wł.- sob. 9-15, nledz. 11-15.
Galeria Fotografii - al. 3 Maja 6 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
10-18. Wystawa Zbigniewa Tomaszczu-
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Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej

2a - nieczynne. W synagodze - "Społeczeń
'stwo żydowskie w Pińczowie".

RADIO-TAXI
ISKRA
tARTA STAŁEGO KLIENTA

ka "Sweet POLSKA - obrazy znalezione
na ,ulicy".
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Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 - czynne od
wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, ul. Ry.
nek 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 wcześniejszym uzgodnieniu. Wystawa czasowa:
"Portrety" - rzeźba Gustawa Hadyny.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział lamek - ul.
Zamkowa 14, tel. (015) 644-57-57 - czynne: od wIorku do piątku w godz. 9 - 16,
sobota 9 - 15, niedziela 10 - 15, w poniedziałki nieczynne. Wystawy czasowe: "Widoki zabytkowej architektury w malarstwie
Ireny Nowakowskiej-Acedańsklei", "Poetyckie pory roku", "Krzemień pasiasty w biżu
terii i obiektach sztuki", "Ogniem i mieczem"
- kostiumy, militaria i rekwizyty z filmu J.
Hoffmana.
Ratusz, ul. Rynek 1, czynny od wtorku do
piątku w godz. 9 -16, sobota 9 - 15, niedziela 10 -15, w poniedzialki - nieczynny.
Wystawa czasowa: "Pod znakiem kłoska" ekspozycja poświęcona dorobkowi wydawniczerJ]u Jakuba i Janiny Mortkowiczów.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul. Słonecz
na - czynne od 8 do 17.
Galeria "Kruigankl" - wystawa częścI repliki XII-wiecznej płyty orantów wypożyczo
nej z Wiśłicy.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, tel.
274-62-68, czynne w dni robocze w godz.
10-16.
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum
im. Jana Pazdura w Starachowicach 27200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa 1, tel.
275-40-83, czynne wt.pl. 9-15.30, sob.niedz. 12-16. Bilety: 3 - 2 zł. Wystawy czasowe: Nabytki do muzeum - wystawa eksponatów zgromadzonych wiatach 20022003; "Rytm ulicy" - wystawa prac foto' graficznych Konrada Kowalskiego.

KOMUNIKACJA'_-'--A
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Inlormacja PKP- 366-93-28, 94-36.

USlUGIPOGRZEBOVVE
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE " USTRONIE" - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawia~ie kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Telefon 361-29-18,
361-39-12.
(nj 445)

MA

It(,l!2,)!łtd!7

POWSZECHNA KAS4 OSZCZĘDN
BANK POLSKI SPOŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ CENTRU M W BUSKU ZDROJU
28-100 Busko Zdrój, pl. Zwycięstwa 9, skrytka pocztowa 104

Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 21,07 m kw.
wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,33 m kw. i udziałem
24,40/312,41 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie
wieczystego użytkowania działk i nr 2552/2 o powierzchni 487,00 m kw.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.100,00 zł.
Warunkiem przystąp ienia do przetargu jest wniesienie wadium
wwysokości 10 % ceny, tj. 1710,OOzł .

. ............. ............. .............................. ........... .

Wpłaty wadium należy dokonać na konto PKO BP SA Oddział Centrum
w Busku Zdroju 10202645-13-551-914 najpóźniej do dnia 22 grudnia 2003r.
Wtzja lokalna przedmiotowej nierucr. omości odbędzie się w Kazimierzy
Wtelkiej, ul. Mikołaja Reja 15A, dnia 19 grudnia 2003 roku (w godz. 8-15).
Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2003 roku w siedzibie PKO BP SA
O/Busko Zdrój, pl. Zwycięstwa 18, pok. nr 1 o godz.10.00.
Informaqi na temat przetargu udzjel~ Zespól Obsługi Własnej Oddziału
PKO BP SA OIBuskoZdrój,pl. Zwycięstwa 18, pokój nr6, tel. (041)378-21-45 w.32.
Oferty należy składać w Sekretariacie PKO BP SA O/Busko Zdrój,
pl. Zwycięstwa 18 do dnia 23 grudnia do godz. 9.30. Oferty należy składać

w zamkniętych kopertach,
Oferty winny być zaadresowane na ogłaszającego przetarg: PKO BP SA
Oddział Busko Zdrój, pl. Zwycięstwa 18, 28-100 Busko Zdrój oraz powinny być
opisane następująco: "Oferta na przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości wKazimierzy Wielkiej, ul. Mikołaja Reja 15A, lokal nr 4 .
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania
powyższych warunków przez Oferenta.

Oferent jest związany ofertą 90 dni od daty przetargu.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg,jeżeli żaden z oferentów nie
zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium zIożone przez oferentów, których oferty nie
zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz ogłaszającego przetarg, jeżeli oferent, którego
oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
W razie ustalenia, iż kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący
przetarg kontynuuje postępowanie w formie licytacji. Minimalne postąpienie
wynosi 500,00 zł.
. W przypadku wygrania przetargu przez a. dzoziemca, jest on z.obovviązany do
~ia "':: terminie . 90. dni Z~:'Iia ~inistra Spraw Wewnętrznych
I Admtnislraql na nabyde nierucłlomości Zgodr:lie z przepisami Ustawy z dnia
24.111.1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (OZU
z 1996 r. nr54, paz. 245zpóźn. zmianami). NiedopełnienietegooboNiązku uprawnia
komisję do sprzedaży p!2E!dmiolowej nieruchomości kolejnemu oferentowi.
Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawaraa
umowy pod rygorem utratywplaconegowadium.
Wszelkie opłaty z tytułu zawarcia ur11O'NY ponosi Nabywca.
Przetarg organizowany jest zgodnie z przepisami Rozporzą:lzenia Rady
Ministr6wz dnia 26 sierpnia 1997 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad
i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku bwałego lub
oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę
POWS~ '!' wyniku komercjaflZaqi oraz warunków, w których dopuszcza się
odstąpienie od przetargu ( OzU nr 1OB, poz. 696 z późn . zmianami). PKO BP SA
zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania ~y.
4101bh

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
..zwOLSKI"
• BezpIaJna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kiełce, Radiowa 14
344·37-78, 343-17-52.

Kryta

Pływalnia

j6;3} W

Nowinach

Superpromocja!
Od poniedziałku do piątku od 8.00 dG 22.00
Wykup bilet na godzinę - drugą (lQ taniesz GRATIS!*
(nc 828)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodo
bowe, tel. 366-31-77, 344-67-88.
(na 334)

PODRm
OMNIA - bilety autokarowe, bilety lotnicze, turystyka zagraniczna, Sienkiewicza
61, 34-577-43, 34-577-46.
(og 875)

Zapranamy JIJI wspan.lale .pęduni. woluqo C2UU Da basuie "Perla" I konysbale z atrakcji:
- maIy basen głębokość 0,4 - 0,8 In,
- masaże podwodne,
• sauna 6fuk1,
- (ooWUla w kszzaIei. gnybb,
- dzilóe trócIla,
• RURA
- mmi%jcżdżalnia Jioruk,
- sc:i=y,
- zjeżdżalru. dl . 96 m.
- duźy basen gJębolcołć 1,2 • 1,6 m.
- plylki napowietnaj,ce,
Dla szkól, prudsztoU na role aw>lny 21lOJ12004 - 2 plziny lekcy)ne pIy10arua TYLKO 4 zł

z-am. waowy i pocIJęCK miej WIp6łpnIcy pan <>kra roku IZkolnqo 200312004 onoz korz)'sw»c • bum.
4 tuy w mics.." Pl'"!'~ !,*j~ _
• tylko 4 21 od 0II0by za 90 min. Szkołom. k:u\n: 1XIecyduJ' "ę
kcrzyItać % co AlJ""'!") 2 tuy w _1JIOPI'Il'lJe'Dy cenę WSIępu l)'Iko 4 zł od 0II0by za 60 Glin.

W przypodIcu DIIlICtesoWlllll lIIIINIaaźcm .-ki pływarua
~okowany lII>1nIkIo< .. ...,.,.wonydl wanmIcIdL

10formuJemy, U .. dnIuh:
Koatakt:
t<l3459650,
- 24 pudnia br, (WIGILIA) basen czynny do godz. 14.00
.2S &fUdoia br. (I DZIEŃ ŚWIĄT) BASEN NIECZVNN)'
J.4 65160,
·26 grudnia br. (II DZIEŃ SWIĄT) ~a czynny od godz. 6.00 do 22.00
(u 34 652 70
·31 pudnia br. basen czynny do &odz. 14.00
www.porIa.muJmum.p1
• J S1yCmia 2004 L basen CZ)'IlDy od godz. 14.00 do 22.00
• Docyc:zy osób mdy.ndualnydl.

Bilety lotnicze - "SIGMA", Świętokrzyska
20 (Galeria "Ecbo·. Godz. 9.00-21 .00)
041/341-54-10, 341-54-20.
(ng 872)
LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 368-06-58.

INNE
PRZESYŁKI KWIATOWE na cały
świat. Faktury VAT. Kwiaciarnia POL-

FLOWER . Sienkiewicza 60B , 041/
366-00-94 .
(na 346)

- do Iwdej pupy może 2DI1aĆ pnydzi<:looy

zaprasza

l

Aleksander Fredro

"ŚLUBY PANIEŃSKIE"
w reżyserii Bartłomieja VVyszomirskiego

20 i 21 grudnia - godz. 19

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.00 Wiadomości 6.05 Telezaku,
py 6.15 Kawa czy herbata? 8.00
Wiadomości 8.10 Prognoza pogody 8.15 Woronicza 17 8.25
Moda na sukces (2084) - tel enowela USA 8.50 Słoń Beniamin - serial anim. 9.15 Budzik program dla dzieci 9.45 Kolory
- program dla dzieci 9.55 Cedric
- serial anim. 10.10 Renata - serial anim. 10.20 Na klopoty...
Bednarski (7 -ost.) - serial sens.
11.15 ZUS radzi 11.30 Gladiatorzy drugiej wojny światowej
- serial dok. 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 To trzeba wiedzieć 12.25 Rolnictwo na
świecie 12.45 Pleba nia (361,
362) - serialobycz. pol. (powt.)
13.35 Sprawa dla reportera
1514.10 Zawodowy list gończy
14.30 Pomysl na życie (l) - cykl
dok.
15.00 Wiadomości
15.10 Kalejdoskop - magazyn
15.30 Kulisy i se nsacje - program publicystyczny
16.00 Rower Blażeja - magazyn dla miodzieży
16.25 Moda na sukces (2084) telenowela USA (pOWI.)
16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 G ość Jedynki - wywiad
17.40 Klan (768) - telenowela
pol.
18.05 Magazyn olimpijski: Echa
stadionów
18.45 Wrzuć Jedynkę - magazyn
19.00 Wieczorynka: Tabaluga serial anim.
19.30 Wiadomości
20.00 Sport i Prognoza pogody
20.20 Miej oczy szeroko otwarte: Niesamowite tajemnice
medycyny. Mali ludzie, bogate życie - film dok.
I/ie więcej niż
120 centymetrow. a ich niski
wzrost wiąże się z licznymI
cierpieniami psychiczllymi i fizycznymi. Zmagają się bowiem nie tylko z nieprzychylnością i brakiem zrozumienia
ze slrony otoczellia, lecz równieizpoważnyn/l powiklamami medycznymi. Ricardowi
fakt, ze ;es/ mellllelki, me przeszkodził w zrobieniu kariery
w fi/mie. Dopiero groźny wypadek zmusił go do porzucenia ekral/u. Radość życia przywróci/a mu pasja fo/ografowania i ukochana Meg, również
karlica. Oboje bardzo chcieli
mieć dzieci . Choć lekarze
dawali imniezby/ duże szanse na /0, że ich potomek bę
dzie normall/ego wzrostu, postal/owili zaryzykować.

7.00 Studio urody - magazyn
7.1 5 Gwiezdny P irat (3/7) - serial przygodo pol. 7.40 Maurycy i Hawranek - serial a nim.
7.50 Dziwne przygody Koziolka Matołka - serial anim. 8.00
M jak miłość (170) - serial
obycz. pol. 8.50 Pytanie na śnia
danie 10.30 Za mlodzi na sen Ryszard Rynkowski i Joe Cocker 11.20 Podróże kulinarne
Roberta Maklowicza - magazyn kuli narny (pOWI.) 11.50
Animals 12.10 Wędrówki przyrodnicze - serial dok. (powt.)
12.40 Telezakupy 13.00 Panorama 13.15 Złoto polscy (413)
- telenowela pol. 13.40 Sokole Oko (20/22) - serial przygod. USA 1994 14.30 Węd rów
ki z dinozaurami (1/6) - serial
dok.
15_00 Sila ludzkiego instynktu (1) - serial dok.
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Fil m dla n ieslyszących :
Na dobre i na zle (159) serial obycz. pol. (pOWI.)
17.20 Smak Europy - program
publ.
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Kabaretowe kawalki program rozrywkowy
19.35 Szukamy tego, co łączy
- reportaż
20.05 M jak miłość (182) - serialobycz. pol.
20.55 Kochaj mnie (56) - telenowela dok.
21.25 Wyznania budowlańców
- film dok.
Fachowcy pracujący w branbudowlanej opowiadają,
w jaki sposób postępują z
ludźmi korzystającymi z ich

21.15 Polska 2004
21.20 Thatr Telewizji : Powtórka
- sztuka Feliksa Falka, reż.
Feliks Falk, wyk. : Krzysztof Stroiński, Marek Siudym (59 min)
22.25 Dotyk czasów - reportaż
22.40 Hit kultury - magazyn
23_10 Monitor Wiadomości
23.25 Biznes raport - magazyn
23.30 Dobre książki - magazyn
0.00 Aktorskie klany. Edward
Lubaszenko: Układ krąże
nia (l) - serial obycz.
1.20 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 6.45
TV Market - magazyn reklamowy 7.00 Power Rangers
(65) - serial SF (powt.) 7.30
Pokemon - serial ani m. 8.00
Pogotowie górskie (3) - serial
sens. USA (powt.) 9.00 Bar
bez granic - reality show 9.30
Idol 3 Ext ra - program rozrywkowy 10.10 Bar bez granic rea li ty sh ow 10.55 Bar bez
gra nic - gorące krzesła - real ity show 12.30 Z ka m erą wś ród
ludzi - talk-show 13.25 1Wój
lekarz - magazyn medyczny
13.40 Wystarczy chcieć - magazyn medyczny 13.55 Power
Rangers (66) - serial SF USA
14.20 Pokemon- serial anim.
14.45 Miodowe lata 9 (125 ) serial kom. pol. (powt.)
15.45 In formacje
16.10 Interwencja - report aż
16.30 Pogotowie górskie (4) serial sens. USA
Sarah zostaje przewodniczkqJQfografa j acka H awkin ·
sa, który pragnie wspiąć się
na szczyt China Peak, gdzie
na zamiar sfotografować zaćmienie księżyca. Niezrównoważona psychicznie Callie wnosi oskarżenie przeciwko by/emu kochankowi
Kyle'owi. Twierdzi, że próbował jq zamordować. Andie
pragnie ją skłonić do wycofania pozwu. Sarę i jacka
zastaje w górach bu rza
śnieżna . Próbując odzyskać
torbę

ze sprzętem, fotograf
omal nie traci życia. Nagle
okazuje się, że cierpi na postępującą chorobę oczu, która może doprowadzić do

ży

Karły mierzą

20

tv 4

LIsług. Przyznają, że często

lIie wywiązLlją się w pełni z
otrzymanych zleceń, oferując gorszą jako§t za wyższą
cenę. Na;chęlniej w ogóle nie
kupujq materiałów, lecz zabierają je /la przykład z są
siednich posesji. W len sposób zdobywają nowego
klienta. któremu oferują

oślepnięcia .

17.30 Hugo Express - program
dla dzieci
17.55 Bar bez granic - reality
show
18.30 Informacje, Sport
19.00 Prognoza pogody
19.10 Awantura o kasę - teleturniej
20.10 Bar bez granic - reality
show
21.00 Samo Życie (296) - serialobycz. pol.

uzupełntanie powstałych

janina ma wątpliwości, czy
dobrze robi, decydując SIę
na ślub. Uważa, że będz ie
śmiesznie wyglądać jako
panna młoda . Podczas prasowania ulega zn iszczeniu
jedyna biała koszula Lucjana. Z pomocą przychodzi
mu Lukasz, który pożycza
panu młodemu swoją. Renia
jest przerażona, że ślub się
nie odbędzie. Zdenerwowana J.(ubiakowa odmawia p6jścia do kościoła, lecz
Agnieszce udaje się ją prze-

braków. Oszczędzają również na wywozie odpadów,
które unlleszczają pod podlogą·

22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 997 - magazyn kryminalny
23.05 Pechowy kontrakt film sens. USA, 1997, reż .
K.C . Bascombe , wyk.:
Laurent Imbault , Johanna Black, Billy Dee Williams, Matthew Olver (91
min)
0.40 Ekstradycja 3 (9/10) - serial sens. pol.
Sawka i jerzy odwiedzają
Halskiego w szpitalu. Policja
wysyła list gończy za Sumarem . Tymczasem Ćma,
wstrzqśnięta artykułem o Olgierdzie, postanawia obserwować skorumpowanego ministra.

1.40

Zakończenie

programu

konać.

21.30 Studio LOTTO
21.40 Megahit: Wyścig szczurów - kom . USA, 2001, reż .
Jerry Zucker wyk. : Rowan
Atkinson, Whoopi Goldberg, John Cleese, Cuba
Gooding Jr. (112 min)
23.55 Biznes Informacje
0.15 Prognoza pogody
0.20 Graffiti - program publ.
0.35 Bumerang - program pub!.
1.05 Zakończenie programu

6.45 Te1esklep 7.30 Drew Carey Show (47/80) - serial kom.
USA 8.00 Alf (86/100) - serial kom . USA ·(powl.) 8.30
Wiosenna namiętność (6) - telenowela argent. (powt.) 9.20
Cena miłoś ci (41 /95) - telenowela meks. (powt) 10.15 (na
żyWo) Łamisłówka - telet urniej 11.05 Przygody Supermana (9/66) - serial przyg. USA
(pOWI.) 12.00 Mała księżnicz
ka (53/1 75) - telenowela meks.
12.55 Telesklep 14.25 Wiosenna namiętność (7) - telenowela argent.
15.20 Cena miłości (42/95) telenowela meks.
16.10 Rodzinka z Manhattanu (10/16) - seri al kom.
USA
16.40 Alf (87/ 100) - serial
kom. USA
17.10 MortaJ Kombat (14/22)
- serial sens. USA (powt.) .
nuelem. Vid.a nie może uwie18.10 Przygody Supermana
rzyć, że mężczyzna zaintere sował się prostq szwaczką.
(1 0/ 66) - s e rial przy g.
USA
Anni wraz z Claudiq spędza
ją wieczór w dyskotece, gdzie . 19.10 Drew Carey Show (48/
gwiazdą wieczoru jest Rafa80) - serial kom. USA
19.40 Rodzinka z Manhattael. Azael postanawia rozs ta ć
nu (11/16) - serial ko m.
się z Dulce Marią.
USA
.
17.10 Prawdziwa miłość (65/
20.10 Serce rodziny - dramat
90) - telenowela meks.
obycz. USA 1998, reż .
Ojciec Urbano informuje Manuela o problemach HumberDennis Q uai d, wyk.: Ryan
Merriman, D ennis Quaid,
to. josefina z całych sił stara
Mare Wi nningham, Harve
się pomóc swojemu mężowi.
Persnell (120 mi n)
Stan Cataliny jest bardzo cięż
22.10 Brygada ratunkowa 3
ki. Kobieta jest um ierajqca.
(4/22) - serial sens. USA
Adolfa nie odstępuje chorej
23.10 Do diabla z miłością żony nawet na krok. Humkom . obycz. USA, 1999,
berto ma ogromny żal do
swojej matki o to, że wtrąca
reż. Karl Kozak, wyk.: David Coburn, Corey Michesię do jego małżeństwa i wyal Blake, Kate Parselte, Miwołuje kolejne kónflikty.
chael McCaffer ty (120
18.00 Rozmowy w toku - talkmin)
show
Basia urodziła dziecko, które
1.10 Pokona ć si ebie - film
obycz. USA, 1993, reż.
cierpi na karłDwatość. Kiedy
była w ciąży, lekarze nie poBobby Roth, \"yk.: Craig T.
Nelson, Helen Shaver, Brazwolili jej na wykonanie badań prenatalnych. Dziecko
dley Pi erce, Max Gail (110
Ewy nie ma narzqdów rodmin)

5.20 Uwaga! - magazy n
(powt. ) 5.40 Prawdziwa miłość
(64/90) - telenowela meks .
(powt.) 6.30 Telesklep 7.10 Biały we łon (12) - t~lenowe l a
meks. (powt.) 8.00 Scieżki milo ści (170/220) - te lenoweJa
meks. 8.50 Action Man - serial
anim. 9.15 (na żywo) Tele Gra
- teleturniej 10.15 Teleskle p
11.15 Rozmowy w toku - talkshow (powt.) 12.15 Na Wspólnej (206) - ser ialobycz. pol.
(powt.) 12.45 Savannah (22/
34) - serial obycz. USA 13.45
Action Man - serial ani m. 14.10
Brzydula (124/169) - telenowela kol umb.
15.00 Nikita (67/96) - ser ial
se ns. USA
16.00 TVN Fakty, Pogoda
16.20 Biały welon (13) - telenowela meks.
Andrea spotyka się z Jose Ma-

Kiedyś Franka Shelby'ego
(Craig TNelson) nazywano
Orłem. By/ jednym z najlepszych motocyklistow rajdowych . Ostatni wypadek
sprawi/Jednak, że jego kariera zostala zagrożona.
Mężczyzna podczas pobytu
w szpitalu ma dużo czasu
na zastanowienie się nad
swoim dotychczasowym ży
ciem i planami na przyszłość. Frank postanawia
zaryzykowat i zgłasza się
do udzialu w /I11strzoslwach
kraju. W klinice spotyka
małego Dann y'eg o (Bradley Pierce) , który jest
śmiertelnie chory. Jego matka Katherine Bames (Helen Shaver) wychowuje
chłopca samotnie. Kobieta
modli się, aby stal się cud i
jej syn wyzdrowial. Dany

nych i wydalIliczych. Lekarze proponowali kobiecie usunięcie ciqży. Ona jednak podjęła deCYZję o urodzeniu potomka. W programie będzie
my starali się odpowiedzieć na
pytanie, co się musi stać, aby
matka zaczęła ża łować, że
urodziła swoje dziecko.

19.00 TV Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Na Wspólnej (207) - serialobycz. pol.
20.40 Chwila prawdy - program rozrywkowy
22.00 Usterka - serial dok.
Zdarza się, że lodówka z dnia
na dzień przestaje mrozić. O
pomoc poprosili§my kilku specjalistów. Ukryta kamera zarejestrowała ich pracę.

22.30 Maraton uśmiechu program rozrywkowy
23.00 Fakty Wieczorne
23.25 Fakty, ludzie, pieniądze
23.55 Multikino - magazyn filmowy
0.25 Co za tydzień - magazyn
0.55 Nic straconego - programy powtórkowe

:

~. '-I.
"

4

.'

z "iezależ

nym motocyklistq . Między
nimi tworzy się wyjątkowa
więź. Obaj mają przed sobą
jasno okre§łony cel - chło
piec walczy o życie, Frank
o mistrzostwo kraju.

3.00

Zakończenie
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zaprzyjaźnia się

6.10 S trefa P - ma
muzycz n y 6,35 V m
magazy n motor yzac
7.00 Muzyczne li sty
Z ame k cza rodziejów .
turnie j ( pow t.) 8.30 R
co p - seria l anim . 9.00
riowany świat Malcoł
(15) - serial kom . L'
(powt.) 9.30 Droga do
wy (6) - serialobycz .
(pow t. ) 10.30 VIP rz en ia i pl o t ki 1 1.00
miłości (56 ) - tel en
p e ru w. (powt.) 11
Mar ket - magazy
mowy 12.00 S trefa
gazy n muz . 12 .30
za morderstwo (62)
kty m . USA 13 .30 M
ne list y 14.30 Xena,
nicza księżniczk a przygod o USA (powt. )
15.30 Super Mario Brosr ial anim.
16.00 Robocop - serial
16,30 Cud miłości (57) .
le nowela peruw.
Body prosi f uana . by
szedł od Rosy, i
mu, że go kocha .
sem Gerarda ",,,, elTa"- 1
że jose An ton io
mi ary wobec Mi
D ziewczyna obi
że poślubi swojego
czonego dopiero po
tan iu testamentu.
17 .30 Kolorowy dom (5)

s eri al
kom.
US
( powt.)
18.00 Drogówka - magazj
'policyjny
18.30 Idol 3 Extra r ozrywkowy
19.00 Dziwny traf (16)ria l se ns. U SA
Miody fotogra
st rzelec zawsze
sz a, cierpi na TI
przypadłość - /I adm
szczęścia. Za ka żdy m
zem staje się ofiarq
równo dobrych, jak i
zbieg6w
re wprowadza
lego i przYjac lól
zamęt, przynoszą c moproblemów.

20.00

A n i oł ciemności

(
serial sens . L'
(pow!.)
21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportolI'
_Prognoza pogody
21.30 Informator PraWO)'
magazyn
21.45 13.XII - koncert

23.15 Tragiko m iczne
ki z ży ci a Cbrist
T itusa (16) - serial
USA
23 .45 M iłość po zmi erzch
film obycz . USA .
reż. Alan Rudolph.
ick Nolte, Ju lie
Lara Flynn
Lee Miller (1
1.50 X Laski - program
2 .20 Muzyczne listy
3 . 10 Informator Prawny
magazyn
3 . 25 S t refa P

-_._..._,

programu

\

I

I

I

Powtórka
- sztuka Feliksa Falka
godz. 21.20
W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Staszek, jeden z byłych dysydentów, organizuje w więzieniu
spotkanie dawnych intemowanych, umieszczonych przed
laty w jednej celi. Ma nadzieję , że stanie się ono okazją, by
powspominać i dowiedzieć się,
jak potoczyły się losy kolegów.
__ __

14

_

.. _._ ._

! Pechowy kontrakt

l - film sens. USA

godz. 23.05

i Luc, płatny morderca, zna naji mroczniejsze tajemnice swo-

i

i ich kolegów i przełożonych .
i Szczególnie zagrożony z tego

.
'
,
,
.

; powodu czuje się senator
i Harmon, ubiegający się o fotel prezydenta. Pewnego dnia
i zabójca znajduje w InterneI cie atrakcyjną ofertę. PodejI rzewając podstęp, odrzuca ją ·

i

___ ._ _ .1

!

I

Wyścig

szczurów
- kom. USA, 2001
godz. 21.40
Miliarder Donald Sinclair
wpada na pomysł zwiększenia
zysków z automatów do gry,
znajdujących się w należącym
do niego hotelowym kasynie.
Informuje kilkunastu hazardzistów, że niektóre żetony są
z czystego złota. Pierwszy z
, graczy, który trafi na taki że
ton, dostaje milion dolarów.

I
I
I

l

I

I

i.~

Na Wspólnej
- serial obycz. pol.
godz. 20.10
Gabriela j Leszek rozmawiają ,
z lokatorką mieszkania, które i
należalo do matki Basi. KO- I
bieta nie zna jednak aktualnego adresu Janiny Kosowskiej.
Karolina postanawia doprowa- I
dzić do pojednania Sylwii i l
Igora. Roman pragnie, aby jego
rodzina mieszkała w bardziej
komIortowych warunkach.
-------~_._--_._ --'

Serce rodziny

I - dramat obycz. USA
,

i

!

I

godz. 20.10
athan. kilkunastoletni chło
piec, mieszka z rodzicami na
ranczo. Dobrze rozumie się z
matką Kyle, ale jego stosunek
z ojcem jest raczej chlodny.
Chłopak próbuje zwrócić
uwagę ojca, ucząc się rzucania lassem i jazdy konnej. Jednak odnosi to niewielki skutek._ _._ _ _ _

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

Miłość po zmierzchu
- mm obycz. USA
~5
godz. 2)·
Dwie małżeńskie pal)' miesI;
kające w Montrealu cierpią
powodu swoich nieudany .
związków. Lucky i PhyIlis (11B~
długi staż małżeński, jedna)
liczne ~y i kłamstwa ZJll .
czyly ich uczucie. MariaJllle I

JeICrey, choć dopiero roz~
li wspólne życie, nie pO
się ze sobą porozumieć.
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Firma zatrudni
osoby z samochodem,
dyspozycyjne
od godz. 7.00 do 17.00
do dystrybucji
bezpłatnych książek telefonicznych
z powlat6w: Kielce, Końskie, Wloszczowa,
Jędrzej6w, Kazimierza Wielka, Pińczów.
Busko Zdrój, Stasz6w, Sandomierz, E
Opat6w, Ostrowiec Świętokrzyski,
;..,
Starachowice, Skarżysko·Kamlenna . E

Tel. 041/3318289 w. 37.

L

OŚRODEK SZKOLENIA

Świadczymy usługi w zakres ie:

" MARKUS"

AKTUALNEJ INFORM ACJI GOSPODARCZEJ:

• udZiela n ie Infonnacjl o dziala l noścl
firm za posrednictwem ogólnopolskIego

KIELCE

numeru telefonu

~

ORGANIZUJE
SZKOLENIA:

*KURSY PRAWA JAZDY

Kielce, ul. Karczówkowska SA,
tel. 368-47-77, 0-600-22-77-66

A, B, C, D - rozpoezęcie
w każdy poniedziałek

Kat. A" A, B, C, D, E

*KOMP
KURS NA CERTYFIKAT
E T E NCJI

Zapisy:
wtorek, czwartek, godz. 14-17;
sobota, godz. 10-12

ZAWODOWYCH
PRZEWOŹNIKÓW

*TAXI

KURS INSTRUKTORA
NAUKI JAZDY

*ADR - materiałyniebezpiecme

Cemrtikat ratownika drogowego

94~77 t

• udzielanie informaCji o reklamach
zamieszczonych w c.za50plsmac.h
regionalnych,
o aporz~dzani. wykazów branżowych.
o .porz~dunl. baz danych firm :
PRZEGLĄDU PRASY:
• informacjo o przotargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz wykonastwo,
• informacje o fiNtlaeh wygrywaj~cych

przetargi
o wybranej tematyce;

o ł'tyku ły

C'IRECT MARKETINGU;

• bazy danych.
• tol.marketing

• dlrect I .,.mailing

w ww.tai.pl
www.9477.pl

- MARZEC 2004

~

ZAPISY: Kielce, ul. Czarnowska 22
(budynek Polmozbytu),
tel. (041) 366-05-60, 0604 499-274.

ŻYCZYMY WESOlYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚUWEGO NOWEGO ROKU

Telefonlcma AgenclB Informacy,na

•~

OPROGRAMOWANIE
KSIĘGOWE, MAGAZYNOWO-FAKTURUJĄCE, KADROWO-PŁACOWE

OKNA

COMARCH-CDN

DRZ\NI

OPTIMA
Hurl, Oe"'81

INSTALACJE • WDROŻENIA • SERWIS
KOMPUTERY, DRUKARKI FISKALNE, SERWERY, SIECI

Jacek :Maj
Kostki Duże 66 (Makarony)
28-100 Busko Zdrój

Complex Computers S.A. ISO 9001 :2000
25-520 Kielce, ul.Targowa 18
tel.: (041) 368-06-01, fClX: (041) 368-25-02
e-mail: office@complex.pl http://www.complex.pl

Wentylatory
O Klimatyzatory
J Kurtyny powietrzne O Akcesoria wentylacyjne
Anemostaty i kratki O Odkurzacz centralny
Przewody wentylacyjne
pn.- pL 9-17, sb. 9-13
25·522 Kielce, ul.

Świat 48/2, tel./fax

343-18-26

kupon na

bezpłatne ogłoszenie

PRACA
Wypełn iony

~ wytniJ. wypełniJ, wyśI

drobne w rubryce

(s~ukam/dam/nawiążę współpracę)

kupon wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam i Ogłosze ń .Słowa Ludu·
w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a

Twoja ogłaszanie opublikujemy w

najbliższą środę

f .. _·_· ·_· · · ...· - . ·.. • • ... • • • • __ • ....... ·_·_·- · ·· · _ · ·· .... · · ··_······· ................ _._ ..... . .. . ................ _ ................... .....................- •• -.- ............... ... _ ............................... ':

!
!i

li

maks. 25
• • • • • • • •_

TreśE
_iL..
MUW ....... _ •••• _._ .............. _ ........ ....................................... _ ••••••••••••••••••••••••••••• _

l
l~

I

II
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .q
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Adra II1II 18111fon kantaktawy ................................................... podpls ......................... _
Blin Rllldam I

Dl'oszai

zaslmłp

sobie prawD do zredagowania

lub niIzamiIszczaDi

ogłasza

- •

L_. _....._.__ . _.........._............................................ _......._..............._...................._.:...................;y;;;f~:-..;;;śiij...~
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ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PROMOCdA

uc

LIC

w
dowolnej
rubryce
LEASING

AUTO-MOTO

AD-DRĄGOWSKJ,

samochodów ,
NAGRZEWNICE: stacjonarne, przeno-

tel. 0696-462-019 .

śne

zlecających ogłoszenia

Oferta dotyczy osób fizycznych

termokurtyny

041/368-24-34 .

MEDYCYNA

www.dragowski.kielce.pl

wejściowe , odwilżacze .

nn433

Kielce, 041/366-46-52.
041/343-17-57. AUTOALARMY.

nt895

Warszawska

170,

I

041/369-82-76 nt921

OPONY, felgi. naprawa, renowacja fetg.

CENTRAl2AMKI.

DO

041/332-22-12 ,
OGRZEWANI E hal, magazynów

1 Maja 250, 041/34-60-840.

- dmuchawy olejowe. Tel. 332-22-12.
nj447

041/344-85-25, 36-222-35 MOTOART
- autoczęści zachodnie, japońskie, koreań

prywatne.

..

WYNAJĘCIA

ML.,",vr'UL U VY>

umeblowane M-4,

54 m kw. , 450 zl + opłaty , Kielce.
0601-515-408.
BEZWIERTŁOWE, bezbolesne

gb9218

zębów.

STOMATOLOGIA, Beata

041/368-74-92.
skie . HURT. Detal. Kielce, Tamowska 18.
nd881

WYP02:YCZALNIA samochodów.
041/345-46-68, 0605-441-448.

OKNA . drzwi , parapety. Adaptacja
wnętrz

gb8860

Zagnańska

84B .

WYP02:YCZALNIA samochodów
PARAPETY. schody. kominki - producent.

- nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.
nj448

M-2, 506-687-710.
gb9182
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi

nd882

nt905

wynajęcia

041/361-68-52.

041/345-16-29. FOTA MOTOMARKET
HURTOWNIA części samochodowych ,

DO

. Drokplast", Kielce , Nowa 5 .

JagIellońska

DO wynajęcia M -2, Uroczysko .
041/368-02-16.0609-121-107.
gb9219

11 . 041 /345-42-01 . 307-35-06.

GINEKOLOGIA - doświadczem
ści.

nt897
041/345-16-29 . BMW - oryginalne

06021335-083

0605/560-704

DO wynajęcia dome k (5 osób)

BUDOWNICTWO

CZęŚCI

z wygodami. 041/345-67-70.

PARK IET. 041/384-75-24

kb4472

ntg07

gb9178

VIAGRA. 0604/529-343, 048/366·9

BLACHY:
041/362-00-29

TRAPEZOWE

PRODUCENT:

AUTO NA GAZ.

(14wzor6w)

• deska podłogowa

Kielce, Pakosz 53.

PŁASKIE

• boazeria

RATY.

(na wymiar)
n1920

DO wynajęcia umeblowne luksusowe

spółkę.

• schody

0506-648-854 .
.OMEGA"

041/254-10-20.

041/331-49-62.

- SZKOty POLICEALNE:
ng869

AMORTYZATORY. 041/344-66-86.

POKÓJ do wynajęcia - Herby.

n1918
041/345-02-42.

np55

041/344-11-55

gb9211

• parapety.

BramStai

NAUKA

biura, magazyn, centrum Kielc. sprzedam

• KOSMETYCZKA.
• PROJEKTANT MODY

KUPNO

gb9156

• INSPEKTOR BHP

BRAMY, automatyka, szlabany, drzwi.
AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17.

ŚREDNIE :

041/366-46-52. NISKIE CENY.

ng870

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

n1913

BRAMY, napędy. 041/366-19-17.

MAKULATURA, folia, zlom . • Sinoma",

nn440

Kielce, ul. Poniatowskiego 27, Zagnańska
232 , Zagnańska 46 , 041/344-10-03 ;

0602-435-702.

kb4049
BRAMY.

Ogrodzen ia .

Siatki.

nt893

331-54-45.
Chęcińska

OMEGA

LOKALE

POLICEALNE STUDIUM
gb9074

Sklep - hurtownia.

SPRZEDAM mieszkanie 51 m kw ..
041 /34-463-63 EUROLOCUM - od 1984,
HORMANN.

ng868

INTER CAR S SA. Hurtownia części

gb9155

ng867

Bramy, drzwi, napędy.
Kielce. Domaszowice 174F

041 /344-53-62 Agencja N ieruchomości

041/342-84-32.

344-23-73, 343-20-75.

Warszawska 34/511
www.lce-omega.edu.pl

Barwinek. 041/361-12-85.

Sienkiewicza 9.

AUTORYZOWANY PARTNER

samochodowych . Kielce. ul. Wiejska 1.

FARMACEUTYCZNE
(najstarsze w regionie)

no437

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

041/344-11-55

41 - 115,36 m kw.; Kaczmarka

16- 36 m kw.

najkorzystniei:

041/366-19-17 .

BMW.

Warszawska 34/511 .

- 30,80 m kw. , 36 m kw., 111 m kw.;
gb9159

CZĘŚCI do samoc.hodów

Szkole Podstawowej
RSM Armatury 041/361-01-38 wynajmie

PAWILON. sklep spożywczy. Kielce,

ng871

japońskich. koreańskich,

po Gimnazjum
lub ośmioklasowej

lokale na biura lub usługi : Krysztalowa 4

041/346-46-93.

HORMANN

POZSZ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

gb9213

251-10-66, Pińczów. ul. Nowowiejska 39.

AUTOSZYBY. •Autofenix· Kielce ,

Warszawska 115, tel.lfax 048/333-27-00.

lokalu hand loweg?

Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 65, 041/

nt887

Wrzosowa 25, 041/361-61 -7 1. Radom,

POSZUKUJĘ

do 100 m kw. - parter ul. Sienkiewicza .

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ANGIELSKI. 041/34-555-30.

H

we WIesZCZOWie. Tel. 041/39-45-662.

INTERLOCUM.
nd891

nd873

SPRZEDAM mieszkanie M-4 w bloku

tw80

nt909

COMPUTEX - kursy kompu terowe
041/344-32-02.

•

ELb U dEX

SKORZYSTAJ

® Specjalista

w systemach dociepleń
,

UłJlłrl'f)"TNIił łlA,.'Ełłli\l~f)"T

ZAKUPU
SLACH
DACHÓWKOWYCH
W PROMOCYJNYCH
CENACH
~

IlłJI)f)'fIANY(~U
- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian
SVSrEIVIV POCIEPLEŃ
W związku

16

POLYSK -18,50 zł/m kw.
MAT - 20,00 zł/m kw.

z otwarciem nowej siedziby ATRAKCYJN E RABATYI!!

Kielce. ul. Sikorskiego 17. tel. 332-86-60 do 62
W iśnióvvka (Biuro Handlo'We)
tel. 301-16-37
P iekoszóvv ul. VVolności 2 tel. 30-62-114

e
MARKSOFT - kursy kom putero ..

Z OSTATNIEJ SZANSY

i

..

~ P.B•• PIĄTKA"
..... __

~

25-633 Kielce
ul. Kazimierza W ielkIego 21
telJfax (041) 369-91-30

041 /343-12-52,

Zapraszamy do nowego
salonu spnedaiy
Ślichowice, ul. Massalskiego 6
tel. 602-109-871, 369-BO-04
KIelce, uJ . Batallon6w Chłopsklcb 77,
tel. 345-71-91,345-54·27
JO.lce, ul. Pad....wsłd."o 55 (ZDl),
tal. 344-21·29
JO.lce, ul. Źlódło a 18, teJ. 344~2
~jów, ul. S1rałac:ka 5, tel. 386-20-01
Końskie, ul. JOelecb tel. 372·32·92

HURTOWNIA ..n ....6~.

Ij]JrrELTOR5~
POLSKIE

SKt.AQ~ BUOOłN &J'o

oferuje systemy RJGIPS
oraz
tli
wszystko do budowy I rern on

Kielce, ul. Górna 2

tel./fax 041/368 14
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SPODNIE dżinsowe 20 zł netto każda
ilość, pełna rozmiarówka , szeroki wybór.

KOMPLEKSOWA obsługa pracodawców.

DAM PRACĘ

041/362-38-87. www.personelcenter.com

0692-448-252.
gb9180
SZKOtY PRO-FIL
TOYOTA Hiace 2,40, (1997). Nissan

368-17-43.

Vanette 2,30. (1997), Ford Fiesta 1,80,

NOWY NABÓR

(1996), Opel Astra combi l,4 / gaz, (1998).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

gb9179

kb4169

nie. Panele. Rigips. 041/368-36-66.
nt881

DOMOWA. 1500, umowa. 0606/665-886
MALOWANIA -

gładż

DZIAŁ

UNO Fire 1.0 (1997), 11 .000zldo uzgod-

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

-

stała

obsług i

klienta zatrudni

praca. 041/343-43-30.

nienia . 041/331-55-74.

DOROSŁYCH

nc847

POLICEALNE STUDIUM
FHU zatrudni - szkolenie, praca , tel.

ZAWODOWE

041/343-43-31 , 343-43-32.

- fryzjerstwo,

nc848

- informatyka,
- kosmelyka.
nd888

TURYSTYKA

FIRMA hand lowa zatrudni osoby
w wieku: 18-35. do promocji i reklamy

NIER UCHOMOŚCI

ZAPRASZA

kb4502

- natryskowe.

041/34-28-089.

GIMNAZJUM

SlowoLudu

Pytaj w kioskach.

0601-739-034.

- mlodzieżowe.

dla

ATRAKCYJNA praca. Poradnik Posada.
L-GOLD - czysto. Malowanie. Tapetowa-

Kielce, ROMUALDA 3,

Biuro Reklamy

gb9057

.

, 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
punkt przyjmowania

041 /361-77-15 (9.00-16.0W.
SYLWESTER w Górach Świętokrzyskich.

gb9222

ogłoszeń

0502-745-058.
SPRZEDAM

działkę

Qb9122

budowlaną

....""now" K. 0604-235-626.
WŁOCHY_

.Fenix· 084/639-14-63

Bezpłatne

cje: 0800/455-447.
kb4428

USŁUGI

- odzysk .

praca

Każdą warlość ,

30% po wykonaniu. 0508-820-668.

ODDZIAŁ

POSZUKUJEMY przewożników
z samochodami 1-24 tOrl

DŁUG I

Kielce ul Źródłowa 19
tel./fax (041) 342-23-83

informa-

kb3864

RÓŻNE

TO'P-MEBLE

KURSY ochro,?y w Twoim mieście .
Promocja, raty, praca .

stała .

(również wywrot).

.

041/334-91-00.

041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.

kb4462

gb9117
STUDENTÓW zaocznych zatrudnię .
AUTOMATYCZNE pralki . lodówki.

0411343-43-31 , 343-43-32.

041/331-53-20.

nc846

.. RADOM

",' .'

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

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

ZATRUDr'lIĘ d świadczońe szwacz~i ,

AUTOMATYCZNE pralki . Rybak

KREDYT. 34-07-103.

KieJce.0602-872-568.

na364

LOTERIA wizowa USA - pełna obsługa .
041/368-12-27.

gb9104

VERTICALE -

żaluzje

- rolety

BALUSTRADY,

ogrodzenia .

gb9160

0602-327-825.

POŻYCZKA. 344-71-66.

znajomość zagadnień sprzedaży

średniej

gb8925

- kredyt, leasing oraz spedycja.

041/334-91-00.

ZGUBY

DRZEJÓ\V

kb4537

PIÓRCZVK Sylwia zgubHa legitymację
studencką AS . 0503-495-819.

BIURO Rachunkowe. 041/362-31-10.
na363

gb9220

gb9056

ROLETY ANTYWŁAM.

SPRZEDAŻ

CYKLINOWANIE. 041/345-98-10.

:E

CZYSZCZENIA

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

LeszczyńSka

1, 041/368-00-32.

dywanów.

nt899

041/331-45-56.

Ferguson 575 . Kom .
CZ'YSZCZENIE

dywanów .
KORZVSTNY leasing, kredyt samochogb9197

dowy. Na zakupione samochody gwarantujemy

FO RD Focus (1998/99) . Kielce ,

stałą pracę.

041 /334-91-00.

kb4461

DOMOFONY. 041 /302-40-03.

362'34-08 po 17, 0606-444-292.

(FIŃSKIEIDACHOWE

SIDING

PA N E L E~::
• RYNNY ALUMINIOWE
• PARAPETY ALUMINIOWE
• KAMIEŃ ELEWACYJNY

BIZNES

gb9099

041/331-75-64.

BLACmSZWEOZKIEI

Sprzedaż, MONTAt, Ra ,Transport

"U.S.-POD' Kielce
ul. tniwna 3, 342-52-32.
ul. Ściegiennego 2BOA, 361-63-95

Z tym ogłoszeniem

rabat 7%

gb9164

K.O~B.A.JNY
nowofundlandy.

HYDRAULICZNE - 041/369-19-31 ,
060 1-47-88-17.

041138-10-240, 0604-64-30_11 .

gb9133

20

HONDA Civic (1998). 041 /368-22-36
Po 17.00.

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;
0502-542-071 .

~~~~!
rolnicze

.........

KA.TY
części

na

gb9118

gb9175

KAZIMIERZA WJELKA
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

ul. Przemysłowa 8
tel. (041) 352-20-47

(wszystkie kolory)

WMK,

041/343-18-81 SIATKI plastikowe,

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

PODSUFITKI

gb9221

GOLDENY,

pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20

bezpo-

BIURO Rachunkowe. 041/348-36-40.
na365

POŻYCZKI. 34-44-106.

BUSKO

Sklep "M ała Moda"

ZATRUDNIMY pracownika, wymagana

- producent. 041/368-68-77.

gb9214

E

,
gb9158

- 041/369-82-22.

KOŃSKIE

,

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

PIŃczów
Firma

handlowo-usługowa

"DMlJELA"
pl. Wolności 4
tel. (041) 357-26-06

STARACHO\VICE
RadioMTM
ul. Partyzantów l A
tel. (041) 275-11-11

SKARŻYSKO-KAM.
firma U

ługowo-Handlowa

,KORO A-BI '
Piotr Korona
ul . Zwycięzcó, 5
tel. (04 J) 253-13-08
o iedle Bór

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10
p.211
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
WŁOSZCZO\VA
Kielce, ul. Łódzka 270, tel. 368-30-61
Kielce, ul. Łódzka 181, tel. 346-27-90

Zagrody 540, kINowin, tel. 366-75-50
Bilcza, ul. Kielecka 6, tel. 312-87-83
Radom, li. waszawska 87, /el J85.1~ 10
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Biblioteka Publiczna
ul. Kościu zki 11
teL (041) 394-23-13, 394-34-33
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SlowoLudu
SAMOCHODY
UŻYWANE

AUTOKOMISY ,

- komis Autoexpert .
I. Fiat eicento 1.1 , 2003 r., niebieski

metalik, cena 20.800 zł

fJ Sa?,ochody
CITRO~N uzywane
Kielce, ul. 1 Maja 191

2. Fiat Punto van 1.2, biały, 2002 r.,

l. Renault Megape classic 1.6,
1999 r., cena 33.000 zł

cena 27.500 zł
3. Fiat A1bea 1.2, 16Y. bordowy, 2002 r.,

cena 28 .500 zł
4. Fiat Stilo 1.6 actual, :L003 r., 50,
czerwony, cena 44.000 zł
5. Fiat Doblo 1.6 elx, 2003 r.,
niebieski metalik, klimatyzacja,
osobowy, cena 49.500 zł
MOŻLIWOŚĆ negocjacji cen.
Wymiana ogumienia - tanio
- tel. (041) 346 35 27

4. Citroen CIS, 1998 T., biały,
, 5-osobowy, cena 14.000 zł

EUROCAR Kielce Sp. z 0.0.,
ul. 1 Maja 191,
~
tel. (041) 346 35 26, 366 32 07 ~

R.Og, (JAR.
AUTO· HANDEL - KOMIS
Kostomloty I 270,

tel. 303-22-28, 502179-104
1. Opel Astra, 1993 f ., szary metalik,
1.4 B, sedan, RM, M-Iock,
salonowy, c. 14.700
2. VW Polo Classic, 1997 r., 1,4 B+G,
zielony, ABS, CZ, WK, alarm,
c. 25.600
3. Peugeot 306, 1999 r. 1.6 B+G, 16V,
salonowy, bezwypadkowy, bordowy
metalik, WK., ABS, Cz, airbag, radio,
cena 23.900 zł, możliwość zamiany
4. Toyota Camry, 1993 r., 2.2, 16V,
B+G, 4x.ES, CZ, WK, ABS, alarm,
IMM, radio+CD, granatowy
metalik, cena 19.700
S. BMW 730, 1990 r., szary metalik,
pełna opcja, 3.0 z gazem, cena 18.900
6. Renault Laguna, 1995 f ., 1.8 B+G,
biały, 50, WK., Cz, ES, cena 20.900
7. Ford Escort combi, 1993 r., 1.3 B,
czerwony, salonowy, cena 12.900
8. Mercedes A 140, 2000 r., bordowy
metalik, POW bez skóry,
] właścicie~ salon Polska,
cena 44.800 zł.
9. Opel Kadett, 1992r., 1.6, CZ, WK,
RM, szyberdach, 50, czerwony,
salonowy, cena 10.400
10. Fiat Punto 75 ELX 1996 r., 1.2,
niebieski met. 50, CZ, ES,
halogeny, AL, M-Lock, cena
16.900

AUTO-HANDEL "T&J"

SAMOCHODÓW; KOMIS
inż. DOROTA
KURKIEWICZ

25·523 KIELCE. UL STOLARSKA 11A
TEL 368·36"()0. 366·09·31.
TELJFAX 34·577·140605089·866
lub 0603 094-627

25.-394 Kielce, ul. Tarnowska 29,
teUfax (041) 368-73-47,
kom. 0600 828 005

!

I. Daewoo Lanos 1.5 16V, 99 r., niebieski
mel. CZ, WK,!MM, R, cena 18.700 zł
2. Fiat Brava 1.4 12 V, 96JUl, fiolet met.,

IMM,CZ,radio,cena I8.200 zl
3. Fiat Marea 1.616V, 98 T., bordo mel., AL,
!MM, CZ, WK, PP, ES, R, cena 22.300 zł
4. Fiat Punto 1.1B, 98 T., zielony mel.. AL,
IMM, CZ, ES, cena I7 .OOOzł
S. Ford Escort Kombi 1.6, 16V, 99 r.,
granat, AL, CZ, ABS. K, 2PP. ES, R, cena
24.800 zł
6. Ford Focus Kombi 1.8DTI, 99 r.,
srebrny met., AL, CZ, PP, ABS, WK, cena
37.000 zł
7. Honda Civic 1.4ies, 98 r., 'zielony met.,
AL, CZ, WK, ES, 2PP, !MM, R, cena
30.500z1
8. Opel Astr. II Kombi 1.6 16V, 2001 r.,
srebrny mel., AL, WK., K, ABS, ES, cena
42.500z1
9. Renault Clio m 1.2B, 2001/02, oliwka
met., AL, CZ, 4PP, WK, ES, R, cena
28.300 zł
10. VW GolflV 1.9 TDI, 2000 T., srebrny
met., AL, CZ, 2PP, ABS, ES, WK, cena
45.500z1
H. VWPa5satl.8TB 98 T., granat met, AL,
K,ES,CZ, WK, MTL,R, cena 42.900 z!

Ty też złap swojq okazję '

i

346·35.20, 346·35·21,
fax 346·35·30

SKUP-SPRZEOAŻ, POŚRED.

1. OPEL CORSA 1.2i B+G, 1993 T.,
50, czerwona, 122.000 km, salon,
serwisowany, bezwypadkowy, RO,
MTL, cena 15.900,2. MAZDA 323 J.70, 93/94 T., sedan
czerwony, 171.000 km, salon,
bezwypadkowy, ESZ, ROK, cena
15.300,3. RENAULTCLlOII 1.2MPi, 1998r.
miedziany metalik, 80.000 km, salon,
I właściciel , serwisowany,
bezwypadkowy, PP, AL, IMM, cena
21.900,4. OPEL ASTRA li l.4i 16V, 98/99 r.,
50, bordowy metalic, 98.000 km,
salon, serwisowany, bezwypadkowy,
2 PP, CZ, WK, ES, AF, AL, IMM,
RO+CD, ospojlerowany, sportowa
atrapa i filtr powietrza, koła zimowe,
cena 31.200,AMORTYZATORY, OlŁJE, FILTRY,

PIÓRA WYCIERACZEK,
ŚWIECE, KLOCKI,
• WYMIANA GRATIS
PASKI, NAPINACZE, ŁOŻYSKA
• NAPRAWA SAMOCHOO W

Agila:
Corsa:
Astra:
Zafira:
Vectra 4DR:

Łódzka

308,
25·655 Kielce
tel. (041) 368-48-99
0603 11-60-80, 0504 666·767
od pono do piątku 9-18,
sob.-niedz. 9-14
ul,

l. BMW 320 TURNING, 1997

2. Skoda Felicia kombi 1.6 MPl,
1999 T., biały, homologacja
na ciężarowy, 19.000 zl brutto
3. Hyundai Atos, 1.0, 1999 T.,
zielony, cena 18.000 zł

AUTO KOMIS "SKALPOl"

salon,
163 tys . km, zielony metalik,
PW + telefon BMW, jasna skóra, cena
38.500PLN
2. CITROE SAXO - 11000 cm sześc.,
2000 T., 50, 14,5 tys. km, srebrny
metalik, 1 xPP, WK,cena22.500PLN
3. DAEWOO LANOS - 1500 16V, 1999 r.,
97 tys. km, srebrny metalik, CZ, WK,
ES, !MM, AL, RM, sedan, salon, I
właściciel , cena 19.500 PLN
4. FJAT PU TO 1100, 1996 r., 80 tys.
km, czerwony, salon, I właściciel,
SD, ES, Cz, AL, 1MM, RM, cena
17.200PLN
5. FIAT PUNTO 1100, 1998 r., 94 tys.
km, czerwony, salon, Iwiaściciel ,
5D, ES, CZ, AL, IMM, RM, cena
19.200PLN
6. FIAT PUNTO UOO, Xl1.l998 r.,
101 tys. km, koniakowy metalik, 50,
lMM, RM, AL, salon, I właściciel,
pełna dokumentacja, cena 19.200 PLN
7. FIAT SEJNCENTO 1100 B+G, 2002 r.,
niebieski, 35 tys. km, cena 18.700 PLN
8. FORD ESCORT 1300 cm sześc. ,
zielony metalik, 108 tys. km, salon,
IMM, PP, cena 17.700 PLN
9. FORD KA 1300 cm sześc. , 1997 r.,
108 tys. km, srebrny metalik, w.
Lufthansa, 2 x PP, CZ, ES, EL, CZ, AL,
K, MP, skóra, cena 18.700 PLN
10. FORD MONDEO 2000 TDC, 2001 T.,
38 tys. km, kombi, błękitny metalik,
PW, bez skóry, cena 49.900 PLN
11. OPEL ASTRA 1700 D, kombi, 1993
r., bordo metalik, 144 tys. km, WK, CZ,
cena 15.600 PLN
12. OPEL CORSA, 1200 cm sześc., 1995
r., bordo metalik, CZ, AL, salon, cena
15.800PLN
13. PIAGGIOPORTER 1000 cm sześc. ,
1997 r., 69 tys. km, biały, salon,
I właściciel, zakupiony w 99 r., RM, AL,
cena 16.900PLN
14, SKODA FELICIA 1600 MPI,
X.1998 r., czerwony, 69 tys. km, salon, I
właściciel , AL, WK,cena 19,800PLN
15. CITROEN BERLINGO 1900 D,
1997 T., ciężarowy, 126 tys.-km, WK, 2
os., cena 17.500+ VAT
16. SKODA PICK-UP 1,90, WK, 2000 r.,
czerwony, 120tys.km,cena 17.8oo+VAT
T. ,

-2500 zł
-3000 zł
-4500 zł
-5000 zł
-6000 zł

Nie przegap okazji. Opel Agila, Corsa, Astra, Zafira i Vectra majq teraz bardzo atrakcyjne ceny.
W dodatku wszystkie modele są dostępne od ręki. Zapraszamy do naszych salonów.
Obręcki Sp z 0.0.

Kielce ul. Krokowska 285, Busko-Zdrój ul. Partyzantów 69, Ostrowiec Świętokrzyski ul. Waryńskiego 53A
salon, komis, części, serwis, wypożyczalnia samochodów (41) 368-10-25
naprawy blacharsko-Iakiernicze (41) 344-45-64 wew. 220,224, pomoc drogowa 0601-717-989
Oferta dotyczy modeli z 2003 roku.
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1. DAEWOO LANOS , 2000r., 1.4
50, bordowy, I 'łAaścicieł, c. 17.'
2. FIAT PUNTO 1.1,1998 r., SD
czerwony, cena 17.900
'
3, FIAT PALIO WEEKEND
kombi, 1998 r., 1.4, szary
metalik, cena 16.600 z VAT
4. PEUGEOT 205,1991,1 .4, CZ
ES, szyberdach, cena 9000 zł
5. DAEWOO TICO, 1997 r. ,
srebrny, 0.8, M-Lock, I
właściciel , cena 8000 zł
6. POLONEZ CARO, 1997,1.6,
cena 8300 zł
7. BMW 750,1987 r., 5.0, POW,
cena 14.000 zł
8. WoJ GOLF IV, 2001 r., 50, 1.9
POW, bez skóry, cena 43.500 zł
9. FIAT SEICENTO, 1999 r., 0,9,
bordowy metalik, cena 14.000
10. POLONEZ CARO, 1994, 1.6,
zielony, cena 4800 zł
(041) 345-59-62
lub 0502 322-755.

AUTO-KOM
OIAECHI
I

ul. Krakowska 285,
tel. 345-50-12
l.Daewoo Mam Friend,
niebieski, 1999r.,c.l6400 PL
2.Fiat Brava, 1.2,
2000r., c.25 400 PLN
3.Fiat Palio Weekend,
niebieski, 200Ir., c.18
PLN
4.0pel Astra Kombi.
biały, 1999r., c.19 500 PLN
S.Opel Astra, 1.4,
1998r., c.19700PLN
6.0pel Astra , lA,
niebieski, 1993r., c.14 700 P
7.0pel Astra, 1.4, ziel
1995r., c.18 700 PLN
8.0pel Astra Kombi M
1.4, zielony, 1999r., c.22
PLN
9.0pel Astra Classic l
Biały, 1999r., c.19 500 PL
IO.Opel Astra Classic, I
zielony, 1998r., c.19 700
U.Opel Astra II, 1.6, zi
2000r., c.36 900 PLN
12.0pel Astra n, 1.6, III" L"~-1998r., c.33 600 PLN
13.0pel Combo 1.7, DT
czerwony, 200 lr., c.43 OOOPL r
14.0pel Vectra, 2.0,
1992r., c.15 900 PLN
1S.0pel Vectra C GTS. '
DTR, czarny 2002r., c.91
PLN
16.0pel Vectra Kombi. '
CDX, granat, 1999r. eJ3
PLN
17.0pel Vectra Kombi, "I
srebrny, 1999r., c.36 700 PLl'
18.Peugeot 406, 1.8, niebie kL
) 998r., c.29 700 PLN
T
19.Reoault Megaoe, J..fR I
platynowy, 1998r., c.23 400 pU'
20.Seat Cordoba. ).4,
1997r. c.22 900 PLN
21.skoda Felicia, 2.0,
2000r., c.19 700 PLN
22.Toyota Carina E,
granatowy,1996r. e22 800
23.Volkswagen Golf IV, I
16V, zielony, 2001r., cA5

PLN
24.Volkswagen Polo, 1.-·
biały,1991r.,e.12000 PL
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Kielce

Słomczyn

80: 91 - 19,5, 93 -20,0,
94 - 21,9; A6: 95 - 27,5;

80: 91 -14,3,92 -17,5, 94 - 26,3;
100: 91 - 18,5, 93 - 23,6,94 25,4;

318: 86 - 9,8, 90 - 12,3,
93 - 23,0;

318: 91-16,5, 92 - 21,S, 9531,3,98 - 56,8, 00 - 69,5; 520: 93
- 24,S, 96 - 42,S, 98 - 63,5, 99 68,3;

ZX: 91 - 6,9 (gaz); xsara: AX: 92 - 7,2, 93 - 8,0, 96 -13,2,
97 - 20,7, 98 - 21,9;
97 - 14,3; saxo: 96 - 15,2, 98 17,5, 99 - 21 ,5, 00 - 25,5;
89 - 1,8, 90 - 1,7, 91 - 91 - 1,5, 92 - 3,3, 94 - 3,7,951,8, 92 - 2,3, 93 - 2,4, 96 4,4, 96 - 5,4, 98 - 6,5, 99 - 7,7;
- 3,6, 97 - 4,1, 99 - 5,3;
91 - 2,2;

cc 700: 95 - 7,6, 96 - 8,6,
97 - 8,8 cc 900: 94 - 9,1,
95 - 11 ,4; punto: 97 16,2, 98 - 18,0; stilo: 03
- 58,1; seicento 900: 99
- 15,2; 00 - 15,5; 1.1: 98
- 12,7 (gaz), 99 - 13,8;
lI1O: 97 -10,5, 98 -14,1;
palio: 01 - 27:5;

cc 700: 91 - 6,2,93 - 6,5, 94 - 7,5,
96 - 8,2, 97 - 9,2, 98 - 10,2; cc
900: 93 - 7,5, 95 - 9,5, 96 -10,2;
punto: 96 - 16,3, 97 - 17,5, 99 19,3, 00 - 21,3; tipo: 91 - 8,2, 93
- 9,0, 94 - 9,2; marea: 98 - 22,5,
00 - 37,7, 01 - 42,8; brava: 97 18,5, 98 - 20,8, 99 - 25,5, 01 33,8; tempra: 92 - 8,2, 93 - 9,7;
siena: 97 - 15,5, 98 -16,5;
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orion : 91 - 8,9 (gaz);
fiesta: 94 - 9,9, 02 - 37,0;
escort: 91 - 11 ,6, 93 14,9; mondeo: 93 - 14,8;
scorpio : 92 -12,6 ;
sierra : 84 - 4,2; galaxy:
97 - 42,5;

ka: 97 -17,5, 99 - 25,0, 00 - 26,2;
escort: 91 - 10,8, 93 - 13,4,94 15,2, 95 - 18,2, 97 - 21,4, 98 23,5; ońon: 91 - 10,2, 92- 11 ,3,
93 -12,2; modeo: 95 - 22,3, 9625,5, 99 - 39,3, 00 - 44,5; fiesta:
91 -10,3, 93 -12,2, 95 -14,2, 97
- 18 ,5 , 99 - 24,0,00 - 28 ,3;
scorpio: 91 - 11,2, 93 - 15,5,96 29,4, 97 - 32,2;

accord: 95 - 22,5;

civic: 93 - 16,3, 96 - 23,2, 98 33,2,01 - 43,5; accord: 92 -16,5,
96 - 29,3,99 - 47,5, 00 - 54,3;
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92 - J.,8, 93 - 4,3, 94 - 91 - 2,5, 93 - 3,6, 94 - 4,5, 95 4,8, 95 - 7,2, 97 - 7,3, 98 6,5, 97 - 9,2, 98 - 11,2, 00 - 13,2,
01 - 15,3;
- 10,0;
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Nowy Transporter

Aułocenłrum

S.A.

AutoryzowanyDealerVW

25-670 KIELCE, ul. Zakładowa 18, Teł . Salon (041) 36-64-161 , 34-57-206,
Serwis: (041) 34-57-208, Części zamienne: (041) 34-57-214
'łNłW. vwautocentrum.com.pl

samara: 91 - 4,5; 2107: /ada: 91 - 2,1, 93 - 2,8, 95 - 4,5,
86 - 1,6; sputnik : 91 - 96 - 5,6; samara: 91 - 2,5, 93 3,9;
3,5, 94 - 4,2, 97 - 6,5, 98 - 9,2;
200: 87 - 13,4; 190E:
83 - 7,3; 1900: 8612,0, 90 - 14,7;

RENAULT

190E: 91 - 20,0, 92 - 21 ,2, 93 23,3; 1900: 91 - 21 ,3, 92 - 23,2,
93 - 25,3; 2000 : 93 - 32,5, 94 34,5, 97 - 70,S, 98 - 76,8;

Prezent perfekt

vectra: 91 - 12,9, astra: corsa : 91 - 7,2, 94 . 15,3, 95 :
96 - 19,5; corsa : 95 - 16,3, 98 - 21,3, 99 - 22,7; vectra:
14,8 ;
91 -12,3, 94 -17,3, 95 - 19,5,98
- 36,4 , 99 - 40,5 ; omega : 94 24,5, 96 - 36,3, 99 - 47,5, 01 92,3;
106: 92 - 8,5, 206: 98 26,8, 99 - 25,2; 405: 93
- 10,8;

106: 93 - 10,4, 95 - 15,5, 96 16,5, 99·20,5, 00 - 22,2; 205: 91
- 7,7, 92 - 8,8, 94 - 10,2; 405: 91
- 10,3, 92 - 11 ,2, 94 - 14,3, 95 .
15,2; 406: 97 - 24,3, 98 - 33,2, 00
- 48,8, 01 - 51 ,0;

felicia: 95 - 12 ,5 , 98 - favorit: 91 - 6 ,2, 93 - 8,6, 94 18,8; fa~ńt 91 - 5,5;
10,3; felicia : 96 -15,3, 97 -16,5,
99 - 21,S, 00 - 23,3;
clio: 91 - 9,8,93 - 9,8, 98
- 23,8; megane : 9721 ,0; scenie: 97 - 27,2,
99 - 43 ,5; thalia : 02 35,0;

clio: 92 - 10,3, 94 - 12,2, 96 15,3,97 - 16,3, 00 - 27,5, 01 29 ,S; megane : 96 - 22,5, 97 25,3, 99 - 31 ,5,00 - 35,3; 19: 92
- 10,3, 93 - 11,5, 95 - 14,5, 96 15,5; 21 : 91 - 9,3, 92 -10,2, 9311 ,3; laguna: 95 - 22,4, 98 - 31 ,4,
99 - 36,6, 01 - 55,S; twingo: 96 15,3,97 -16,2, 99 - 21 ,3;

Czas. by poIIlV$I~ o plucntacłl. Czv my ~ sugtluj(my7 Rebat
RMMt na Renault 010 - do 3800 zł. Dobry rocznik 2003.

lIa

Renault ICangoo - 2500 zł. ~bat na Ren ult Thaliłl - do 3500 zł.

Szcug61y u Au tlM'fZowanych P:lrtne,ow Rtnault.

passat: 90 - 12,7 (gaz),
97 - 39,0; golf: 93 - 14,9
(gaz), 96 - 23,0;

golf: 92 - 12,3, 93 - 14,5, 94 16,2, 95 - 18,3, 96 - 20,S, 98 3.4,5, 01 - 48,8; jetta: 91 - 10,5,
92 - 12,3; passat 92 - 16,8, 94 21 ,5,96 - 29,5,97 - 33,2, 99 49,3, 00 - 59,5; verm: 93 - 19,7,
95 - 24,0, 96 - 25,S, 98 - 29,S;
polo: 91 - 8,2, 93 -1 0,5,94 - 13,2,
96 - 20,5,97 - 23,3, 98 - 26,S, 00
- 34 ,0;

Rado~
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Mini cooper S z ZOO-konnym silnikiem!

Małe

jest ••• mocne!

Firma Mini wprowadziła mocniejszą
wersję słynnego modelu cooper S,
opracowaną w niewielkich warsztatach w fast Preston, w angielskim
hrabstwie Sussex.
Właścicielem owej "fabryki "
jest JohnMichael Cooper, syn czło
wieka-legendy brytyjskiego sportu samochodowego - Johna Coopera, który na początku lat 60. skonstruował prototyp pierwszego mini
coopera oraz Coopera S . Mimo
bardzo dobrej sprzedaży obecnego modelu mini w Stanach Zjedn oczonych, niemieccy właści- _
ciele marki zdecydowali, że jed en model w ofercie to stanowczo za mało . Dlatego wła
śnie pojawiła się wersja z East
Preston, w której podwyż
sz o no mo c s ilnika z
ob ecnych 163 KM
d o ... 200 KM ! Jest
t o s p o re os i ą
gnięcie, jak na

drowąjednostkę o pojemności 1,6
litra. Modyfikacja ta w znaczny
sposób poprawiła osiągi tego niewielkiego auta. O ile standardowy
mini cooper S przyspiesza od Odo
100 km!h w 7 sekund, to 200-konna w ersja John Cooper Works
(JCW) setkę osiągnie po 6,4 sek.
Zwiększenie mocy silnika aż
o 23 procent konstruktorzy z J CW
osiągnęli m.in. poprawiając pracę
cylindrów i tłoków, z,,!iększając

turbodoładowanie oraz usprawniając uklad wydechowy. Silnik,

podobnie jak w innych wersjach
mini , napędza przednią oś. Nie
wprowadzono natomiast żadnych
zmian w konstrukcji sprzęgŁa, sześciostopniowej skrzyni biegów, zawieszeniu, a nawet w układzie hamulcowym wychodząc z założenia,
iż te podzespoły wytrzymają
zwiększone obciążenie.
Wzrosła za to cena nowego
modelu i to o około 5 tys. dolarów.
Tak więc podstawowa wersja mini

coopera S JCW kosztuje ok. 25 tysięcy dolarów. Jeżeli mamy ochotę na skórzaną tapicerkę, elektryczny szyberdach, sportowe
zawieszenie lub dobrej klasy
sprzęt audio musimy dołożyć
jeszcze około 3 tys. dolarów.
W podobnych granicach
cenowych mieszczą się jednak
już większe samochody sportowe takie jak, np. mazda RX-8
lub nissan 350Z. Ale małe jest
piękne, a od te raz także
mocne.
ŁUKASZ ŻĄDECKI

ni e du ż ą ,

czterocylin-

Nie przegap swojej S28/1sy! Teraz motasz kupić wybfane modele Citrc6na: C3, es,
Xsa18, Xsata Picasso i 8eI1lngo po wyjIjtkowo koaystnych cenacłl. Ponadto
w ZWIązku z planowaną zmianą pnepIs6w na początku 2004 roIw moie być to
ostaInIa oIaI:zja, by ~ wa8ję z łlomcIogacją dętarową I odliczyć poda!ak VAT.
To os1aInie odliczanie tego roIwl Citro&\. Połubisz każdą drogę.
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AUTO LIDER Sp.

Z 0.0.

Kielce, ul. 1 Maja 191,
tel. (41) 346-35-20, 346-35-21, 345-33-96
faks (41 ) 346-35-30

DRZWI PRZESUWANE DO SZAF
RABATY DO
dź

- zobacz -

30 0/ 0

przekon

sie

25-516 KIELCE, al. IX Wieków Kielc 33a
TEL./FAX (041) 344-34-12

Nis s a n Pr i lTlera
KTORĄ WERSJĘ WYBIERZESZ?

www.nissan.com.pJ

Nissan Primera - to trzy różne wersje nadwozia: hatchback,
sedan oraz wagon*. To także pelna gama silników benzynowych
oraz najnowsza propozycja - sześciobiegowy turbodiesel 1.9 dCi.
Nissan Primera. Masz teraz
'Samochody

dostępne także

pełen

w wersjach z

wybór.

homologaCją cięzarową .

AC CORTES s.j.
~
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26-600 Radom, ul. Sobieskiego 23
SALON: tel. (O 48) 333-14-34, SERWIS : (O 48) 333- 13-70, faks (O 48) 333-1 4-34
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