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Aleksander Kwaśniewski jest wielkim fanem Adama Małysza . Otym, jak będzie mu kibicował w czasie olimpiady
-czytaj na stronie 11 wartylcu/e " Adam potnebuje luzu "
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Senator Unii Pracy
Sienkiewicz zaprop 1~ n ov.rałl
datkowanie dzi<tła lriOści
czej kościołów i zwt:azkórn
niowych. Senator Si
proponowała także by to
a nie państwo , nnarnsowa~ 1
religii w szkołach . Co o
kielczanie?

-Jeśli

KRONIKA

POLICYJNA

Księża płacą
współmierne
widać po ich u

Narkotyki w areszcie
KIELCE. 19-letnia dziewczyna
zatrzymana za przenoszenie
amfetaminy i marihuany do aresztu na
Fiaskach. Sprawę rozpracowywali
spece od narkotyków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz pracownicy aresztu . Prawdopodobnie dziewczyna przenosiła narkotyki od sierpnia ubiegłego roku . Dawała je 28-letniemu osadzonemu . Policja ustala,
skąd nastolatka brała narkotyki i czy
jej partner rozprowadzał je do innych
cel.
została

Broń

i amunicja

BODZENrYN. W czasie przeszukania policjanci znaleźli w jednym z
domów samopał na naboje do dubeltówki oraz sztucer z lunetą. W ręce stróżów prawa wpadło także 9 słoików z
amunicją oraz proch i narzędzia do produkcji amunicji. Zatrzymano współ
właścicielkę domu, kobieta przyznała,
że jedna ze sztuk broni jest jej .
(MAG)

Pechowe

cięcia

PONIDZIE. Wezwaniem pogotowia i strażaków zakończyło się
wczoraj nieostrożne obcinanie konarów drzewa w Mieroniowie, powiat
pińczowski .

Do wypadku doszło w południe .
S traż pożarną zaalarmowano, że drzewo przygniotło mężczyznę. Na miejsce pojechał zastęp z JRG w Pińczo
wie. Okazało się pilarz miał szczęście.
Uderzyło go nie drzewo a konar. Rannego zabrało pogotowie. W meldunku
ze zdarzenia odnotowano, że pilarz nie
zachował zasad bezpieczeństwa .
(br)

Z głębokim żalem
zawiadamiamy, że w dniu
4 lutego 2002 roku zmarł
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245/km
0 / VVarszawa

2

. - - --

chodzi o
podatki to
w stosunku
zwydo
kłych obywateli Kościół jest
uprzywilejowany.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Pączki i chrust były wczoraj, jak na "tłusty czwartek" przystało , najbardziej poszukiwanym towarem.! to
już od świtu .- Pierwsi klienci pojawili się u nas dokładnie o_godzinie 6.55. Najczęściej kupowano po około 10 pączków, ale
były i osoby, które brały 70 sztuk- usłyszeliśmy w cukierni "Zelazny" przy ul. Krakowskiej w Kielcach. Cukiernie po całonoc
nym smażeniu- również w dzień pracowały na pełnych obrotach, żeby do klientów trafiał świeżutki jeszcze ciepły towar, a nie
pączki sprzed kilku godzin.- Dziesięt osób pracuje od trzeciej nad ranem. Kielczanie na pewno się nie odchudzają. Zjedzą

4-5 razy więcej pączków niż w zwykły dzień- ocen i ał mistrz Bogusław Pasternak, właściciel cukierni przy ul. Hilarego Mali.
Kolejki po pączki (tę sfotografowaliśmy USołtyków) ustawiały się we wszystkich zakładach ciastkarskich.
(br)

Akrobacje
Chemaro
KIELCE. Konkurencja jest niesamowita.
Finny chcą się wręcz zadeptać, walcząc
o względy inwestorów -tak sytuację
na braniowym tynku opisuje prezes
Chemaro Mirosław Malinowski.
Po pół roku od wprowadzenia się do gabinetu szefa firmy,
M. Malinowski uznaje, że jest
w połowie drogi. - Chemar nadal
jest w bardzo trudnej sytuacji, ale
powoli zaczynamy odzyskiwać
równowagę - mówił wczoraj,
na konferencji prasowej prezes
Malinowski.
- Próbują9 zdobyć pieniądze
na materiały do produkcji i pensje dla ludzi, prowadziliśmy prawdziwe akrobacje, czasem na granicy prawa- przyznał M. Malinowski. -To, a także przychylna postawa firm i instytucji, którym winni
jesteśmy pieniądze, pozwoliło
nam przeżyć.

Zabił,

ale

będzie odpowiadał

granice obrony
Przypomnijmy. We wtorek
wieczorem włamywacz usiłował
obrabować dom 62-letniego męż
czyzny. Złodziej wybił szyby łomem
i wszedł do środka. Th został przyłapany przez gospodarza. Doszło do
krótkiej szarpaniny, po czym obroń
ca domu chwycił siekierę i zadał
intruzowi 5 ciosów. Fotem sam wezwał policję i pogotowie.
62-latka zatrzymano na 48 godzin. Wczoraj, po przesłuchaniach
w prokuraturze, został wypuszczo-

ny. - Nie zastosowaliśmy ani aresztu
tymczasowego, ani dozoru policyjnego- mówi Bogdan Karp, rzecznik
prasowy kieleckiej Prokuratury
Okręgowej . - Zbadamy wszystkie
okoliczności sprawy i nadal będzie
my rozważać kwestię, czy zaszła
w tym przypadku obrona konieczna.
Zdaniem mecenasa Krzysztofa Degenera w opisywanym
przez nas przypadku zachodzi
bardzo dużo przesłanek , które
świadczą, iż właściciel domu działał w obronie koniecznej.- Minusem jest jednak to, że zadano dużą
liczbę ciosów. Trzeba jednak
szczegółowo zbadać wszystkie
okoliczności, zwłaszcza zachowanie włamywacza, żeby podjąć ostateczną decyzję -dodał adwokat.
(mow)

Chemar jest w trakcie odchudzania załogi. Trwają zwolnienia 250 osób (mniej więcej
połowa już odeszła) . Na tym tle
doszło ostatnio do zatargu
związków zawodowych z zarzą
dem firmy. - Wymówienia wrę
czano ludziom z zaskoczenia,
bez konsultacji - oskarżał obecny na konferencji przewodniczą
cy zakładowej "S", Jan Szałow
ski. - Na szczęście mamy to już
za sobą.
Niewykluczone, że jeszcze
w lutym dojdzie do sprzedaży che- ·
marowskiej narzędziowni . Zainteresowana firma (własność kapitału amerykańskiego) czeka już
tylko na zgodę MSWiA.
Jak poinformowała dyr. ds .
finansowych, Terasa Sulek, ubiegłoroczne przychody Chemaru SA
(bez wydzielonych z firmy spółek
KIELCE. Tłumy żegnały wczoraj zmarłą przed kilkoma dniami Barbarę Wiślicką
zależnych) wyniosły około 58 mln
wielol etnią dziennikarkę Radia Kielce. Ceremonia pogrzebowa odbyła się
złotych . Firma zanotowała w tym
w kościele garnizonowym w Kielcach, zmarłą pochowano na Cmentarzu Komuczasie 13,5 mln zł straty.
(pot)
nalnym w Cedzynie.

Pożegnanie

dziennikarki
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płaszczykiem różnych
łów. Dobrze byłoby te
uregulować prawem.

z wolnej stopy

Przekroczył
KIELCE. Prokuratura nie wystąpi o
aresztowanie mężczyzny, który zabił
siekierą włamującego się do jego
domu złodzieja. Czyn ten uznano
jednak za przekroczenie granic
obrony koniecznej.

chodach, którymi
Ludzi bu lwersują
jak sprowadzanie
dów z zagranicy bez

-

Księ

ża są

takimi samymi
ludźmi, jak
my, i teżpo
winni ponosić konsekwencje
trudnej sytuacji gospodarczej.
powodzi im się
niż nam.

- Nie
powodu, żeby
księży traktować inaczej niż innych obywateli. Na
pewno
widzę

mają więcej
większość votecztm"·

podatki
niższe.

tym nrnnLeJ'7lell•
ba mi się też pomysł,
płacili pewną sumę . ,
ny przez siebie Kościot
to odliczyć od podatkU
jąć się
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moich
obserwacji
księża
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łatwiej sze
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niż

normalny
człowiek .

Niektórzy -.__.twierdzą, że żyją tylkO
ślubów, chrztów,
Może, ale są to
dochody. Myślę, że
płacić takie sa me
od dochodów osobisC}
normalni ludzie. (~
MAGAZYN NUMER
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Jego kandydaturę
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Było

porozumienie między pogotowiem a firmą pogrzebową

Zwłoki
OSTROWIEC. Między pogotowiem
ratunkowym a należącym do gminy
Zakładem Usług Pogrzebowych
istniało porozumienie o przekazywaniu informacji o zgonach - przyznał
wczoraj kierownik pogotowia
Szymon Heba.
Porozumienie zostało podpisane 3 lipca 2000 r. W zamian
za informacje o zgonach pogotowie otrzymywało pieniądze i materiały budowlane na przeprowadzany wtedy remont swojej siedziby. - Jako zakład budżetowy
nie mieliśmy na nic pieniędzy, a
akurat zmienialiśmy siedzibę
-wyjaśnia Szymon Heba. - Razem
otrzymaliśmy pomoc o wartości
około 10 tys - twierdzi. Według
Zakład Usług Pogrzebowych to potentat w tej branży
na ostrowieckim rynku. Firma (należąca w 100 procęn
t a ch d o m iasta} zarząd za
cmentarzem kom unalnym,
jako jedyna w mieście posiada chłodnię do przechowywania zwłok, p rowadzi d om
przedpogrzebowy, z a jmuje
się organi.zacją pogrzebów.
Konkurenci uważają; że ZUP
stasuje praktyki monop olistyczpe, bezskutecznie skarżyli się w tej sprawie m.in. do
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

łudzi

dopinguje naszego mistrza

Wisły ".

ponad tygodnia Słowo"
odciski kciuków I~dzi, któby Adam Małysz zdo. · w Salt Lake
medal w skokach nar. Swoje kciuki można
d~~kowanych u nas
(dz1s.znaleźć go można
20) 1 _przysyłać pocztą
· Mozna było też odbispecj alnych tablicach,
łowo" wystawiało w róż
regionu.
byliśmy w Kielcach.
poparcia" pojawiprzed Domem Towaro-

ZUP.
O wszystkich tych faktach
Szymon Heba (jest on także radnym wojewódzkim) opowiadał
wczoraj, na specjalnie zwołanej
konferencji prasowej. Tydzień
wcześniej pytany przez "Słowo"
czy podpisywał umowę z ZUP, zaprzeczał.

Wczoraj dziennikarze pytali
Szymona Hebę czy etyczne jest
zajmowanie równocześnie stanowiska szefa pogotowia i szefa Rady
Nadzorczej firmy pogrzebowej.
Zamiast odpowiedzi otrzymali
wiele pytań . - Czy etyczne było Przed rozpoczęc i em konferencji prasowej na temat umów ostrowieckiego pogoprzekazywanie przez pracowni- towia doszło do incydentu. Zsali konferencyjnej wyproszono kilkunastu pracowków pogotowia kart zgonu bezpo- ników pogotowia, którzy przyszli, by opow i edz i e ć o metodach stosowanych
średnio prywatnym zakładom poprzez kierownika Hebę .- On krzywdzi nas swoimi wypowiedziami, l ekceważy,
grzebowym? Można dokładnie ·
szantażu j e , obrzuca błote m, a my j esteśmy czyśc i - mów i ł w imieniu kolegów
sprawdzić, kiedy były telefony, bo
szef zakładowej " Sol i darnośc i" Jacek Gawłowsk i (na zd j ęc i u z prawej).
są billingi. Czy etyczne jest dorabianie przez pracowników pogo- dycznego i 'frans portu Sanitamego poznaniu się z problemem w potowia w zakładach pogrzebowych? Stanisław Florek - twierdzi, że do- rozumieniu z Komendą Powiato- mówił Szymon Heba. - Nie ma kładnie sprawdza wszystkie fakty w wą Policji poleciłem wszcząć potej sprawie. - Na razie nie podjęli stępowanie sprawdzające, by zbażadnych przesłanek prawnych,
bym nie mógł piastować dwóch śmy żadnej decyzji o odwołaniu dać, czy nie naruszono prawa karstanowisk. W najbliższym czasie kierownika - mówi. - Na tę chwilę nego - stwierdził z kolei szef Projednak podejmę decyzję, czy zre- byłoby to pochopne posunięcie, kuratury Rejonowej w Ostrowcu
zygnuję z jednego, czy drugiego
'frzeba dać szansę chłopu - dodał.
Andrzej Górnisiewicz.
stanowiska- stwierdził w końcu .
- Do dzisiaj ani żaden z przeANDRZEJ NOWAK
Przełożony pana,Heby w położonych, ani podwładnych kieO współpracy firm pogrzegotowiu - dyrektor Swiętokrzy rownika pogotowia nie zgłosił dobowych ze służbą zdrowia
skiego Centrum Ratownictwa Me- niesienia o przestępstwie. Po zaczytaj też na stronie 6
l
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SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

wym "Puchatek", oczekiwało nas
już kilkudziesięciu zagorzałych
kibiców Adama Małysza. - Trzy-

mamy za niego kciuki -zapewniali. -Mamy nadzieję, że dzięki temu
dalej poleci - komentowali, wciskając palce w tablicę.
Wkrótce potem przed "Puchatkiem" były już prawdziwe tłu
my. Do tablicy czasami ciężko
było się dopchać. Olbrzymi karton formatu Al błyskawicznie zapełniał się odciskami.
Ci, którzy w ostatniej chwili
chcieliby poprzeć ze "Słowem"
Małysza - szansę na odbicie kciuka mają jeszcze dziś . Z "tablicą
poparcia" czekamy na fanów
" Orła z Wisły" koło "Puchatka"
między 14 a 16.
Wasze kciuki jeszcze tego
samego dnia odlecą do Salt Lake
City - Adam Małysz wasz dowód
poparcia otrzyma jeszcze przed
pierwszym konkursem.
(MW)

Stracę

szacunek

Sprawą syna kieleckiego adwokata interesowałam się od początku. To, czego się dowiedziałam
z artykułu "Nie zarobił na karę ",
bardzo mnie oburzyło. Człowiek,
który ma na sumieniu śmierć
sześciu osób, pobicie, teraz za napaść na policjanta ma dostać pół
tora roku więzienia w zawieszeniu.
To się w głowie nie mieści. Na dodatek ten młody człowiek studiuje
prawo. Jeżeli on zostanie adwokatem, stracę resztki szacunku do na-

szych prawników.

Kielczanka

nierządem stoi
Artykuł "Nie zarobił na karę"
to kolejny przykład, że są u nas
ludzie stojący ponad prawem. Proponowana wysokość kary dla syna
adwokata budzi śmiech. Jeśli wyrok rzeczywiście zapadnie, nasz
sąd będzie skompromitowany.
A to, że wielokrotny przestępca jest
studentem prawa, to już absolutne kuriozum!
Grzegorz M.

Polska

Gospodarskie myślenie
Przy wielkim rozgłosie i nakladzie środków remontuje się ulicę Jagiellońską. Modernizacja polega gł6wnie na wycince starych
drzew. Problemem większym niż
topole jest brak zatoczek dla autobusów. Te, stając na drodze, blokują jezdnię, nietrudno wtedy o wypadek. Może ktoś pomyśli w końcu
po gospodarsku i zrobi tu poTZfldek
raz, a dobrze. W końcu wychodzi to
taniej.
Emeryt z Herbów
Wysł. BOL
Na opinie czekamy pod numerem ulgowej infolinii lub 344-48-16.
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cegły

niego porozumienie zerwano po
tym, jak we wrześniu 2000 r. Rada
Miejska zdecydowała, że obok
funkcji kierownika pogotowia
będzie on równocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej
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ech Adam leci
a lo,_ by dotrzeć do tablicy,
mozna było odbić kciuk
dla Adama Malysza, trzeba
walczyć. Wżadnym
regionu nie odpowienaszą akcję tylu wielbicieli

za

Ludowcy uczą
o etyce w polityce
EWka w ~olityce była temate!fl końferencji
zorganizowaneJ przez Wszechnicę Swiętokrzyską
i Zarząd Wojewódzki PSL w Kielcach. Priyjechał
na nią przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej
Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Dlaczego to właśnie Polskie
Stronnictwo Ludowe zorganizowało konferencję na temat etyki
w polityce?
- A dlaczego PSL ma nie podejmować takiego tematu? W cią
gu ostatnich dziesięciu lat notowania polityków w opinii społecznej
spadły na łeb na szyję. Nie może
my na to patrzeć obojętnie .
Czy to znaczy, że PSL poczuwa się do takiej debaty bardziej niż
inne partie?
- W poprzedniej kadencji
Sejm zajmował się uchylaniem
mandatu l O posłom, ale żaden
z nich nie był z PSL. Kwestia etyki
nie może być zastrzeżona dla jednego ugrupowania. Jest to dobry
temat do rozważań dla każdej formacji politycznej . Gdyby więk
szość partii podejmowała takie tematy, na pewno wizerunek elit politycznych byłby lepszy.
Jak na ten wizerunek wpływa
ostatnie zachowanie posłów z Samoobrony, którzy okupowali sejmową trybunę, a kiedy marszałek
wyłączył mikrofony, wnieśli na salę
własne nagłośnienit:?
- Gdyby to się działo

w obronie in~er~sów państwa, być może
stanęhbysmy obok protestujących .

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

Ale tu chodziło wyłącznie o interes jednego posła, który chciał
przemawiać z sejmowej trybuny
w czasie transmisji obrad w telewizji. To jest niedopuszczalne.
Co na to Komisja Etyki?
- Je żeli marszałek zgłosi
nam taki problem, to się nim zajmiemy, ale powinna go rozwią
zać Komisja Regulaminowa
i ~praw Poselskich. Do regulammu trzeba będzie wprowadzić
poprawki, które zabezpieczą
Sejm przed takimi niespodziankami .
Czy na konferencji w Kielcach dowiedział się pan czegoś
nowego?
- To była pouczająca konferencja. Wr._ozważaniach przeszliśmy od teorii do codzienności.
Zwróciliśmy też uwagę na rolę
mediów. Gdyby jakiś zagraniczny polityk oparł się jedynie na ich
relacjach, przeraziłby się, że
w Polsce tak źle się dzieje. A przecież mamy wielu pracowitych
polityków, których media pomijają. Szukają tylko ekscentryków
i epatują społeczeństwo tym, co
oru robią .
Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA
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Kra -Swlat
CIA: Terroryści

A imię Jego
czterdzieści i cztery? ..

mogą zaatakować

- Samolot CIA "predator"
Na najbliższy wtorek warszawska prokuratura wezwała lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, by postawić mu zarzut pomó- wienia. Wczasie wczorajszej konferencji
prasowej Leppera Teresa Mickiewicz (podobno skoligacona zWieszczem) odczytała poemat na cześć lidera Samoobrony

Afera korupcyjna w Krakowie
Włoska spółka w nielegalny spokupiła kilka lat temu atrakcyjną
kamienicę w centrum Krakowa. W sprawę są zamieszani byli radni, członko

sób

wie komisji przetargowej oraz obywatele Włoch . Dziennikarze RMF twierdzą, że dotarli do osób, które widziały,
jak wręczano łapówki urzędnikom .
Nieoficjalnie władze Krakowa wiedziały o sprawie, jednak nic nie zrobiły.
Policja już zatrzymała kilka osób.

w ai-Kaidę

Strzał
Amerykanie potwierdzili wczoraj, że
bezpilotowy samolot CIA wystrzelił w
poniedziałek wAfganistanie rakietę
przeciwpancerną do grupy domniemanych przywódców ai-Kaidy.
wystrzelił rakietę w cel uważany
za wyższego przedstawiciela alKaidy. Co najmniej jeden czło
wiek został zabity, być może też

inni. Nie jest jednak jasne, kim
zabity- powiedział Reutersowi zastrzegający sobie anonimowość przedstawiciel władz USA.
Według niego, ataku dokonano w poniedziałek wieczorem
w rejonie miasta Chost przy granicy z Pakistanem. Użytą bronią
był 50-kilogramowy, przekraczający szybkość dźwięku, przeciwpancerny pocisk kierowany "hellfire" ("ogień piekielny").
Wiadomo, że wybrany za cel
osobnik był wyraźnie wyższy od
swego otoczenia. Według amerykańskich listów gończych, Osama
bin Laden mierzy od 193 do 198
centymetrów, ale wielu jego towarzyszy, w tym główny zausznik
był

w Salt Lake City

Ayman al-Zawahri , jest
r ównie postawny.
Spekulacje o zabiciu bin Ladena podsyca

To był błą~
górników

Wczoraj 600
ziemię zjechała :sp(!CJatna

sja. Miała ona nn~f'n :rnw,n..
zję lokalną na mieJscu
w którym zginęło 10
Specjaliści z WV7~7·""n

du Górniczego w
teraz przychylają się do
czyną wypadku były
samych górników:
nie w czasie ~-~~-··•uu

okoliczność ,
iż ,
według

Amerykanów,
otoczenie zaatakowanego
odnosiło się

do niego z wyraźnym szaRakietę w domniemanych przywódców ai-Kaidy wystrzelił
cunkiem.
- Cen- samolot "predator"
tralna figura
nowi poważne zagrożenie dla
doznała najgorszego rodzaju bliskiego zetknięcia z pociskiem USA i ich sojuszników. Terrory"hellfire" - powiedział sarka- ści mają planować ataki na spekstycznie informator Reutersa. takularne cele, takie jak olimpiada w Są! t Lake City.
Zaznaczył jednak, że ustalenie
- Powtarzam, że al-Kaida nie
tożsamości zabitego jest na razie niemożliwe i brak podstaw została jeszcze zniszczona. Ta
do twierdzenia, by ofiarą był bin grupa i jej podobne wciąż chcą
w nas uderzyć i są zdolne to uczyLaden.
'!ymczasem, jak ostrzega dy- nić - oświadczył szef CIA, wystę
rektor CIA George Tenet, siatka pując przed senacką Komisją ds.
(PAP)
terrorystycznaal-Kaidy nadal sta- Wywiadu.

Pracownik banku zdefraudował 750 mln

przekręt,

Specjalista od
Katastrofa w Czeczenii

750 mln dolarów straciła Irlandzka
Grupa Bankowa {AlB) na działalno
ści swojego specjalisty od handlu
walutami Johna Rusnaka.

Dziewięć

osób zginęło w katastrofie rosyjskiego śmigłowca , który
rozbił się w czwartek w Czeczenii.

Seks dobry na wszystko
Dzięki częstym kontaktom z nasieniem ojca dziecka organizm ciężar
nej kobiety lepiej toleruje ciążę- poinformował najnowszy "New Scientist".
Zdaniem biologów z australijskiego
University of Adelaide nawet seks na
rok przed zapłodnieniem nie jest bezowocny, ponieważ dzięki niemu kobieta ma mniej powikłań w czasie ciąży.

Najdłuższe

na

świecie

NIK o ośrodkach nauki jazdy

Szkolą źle
Korupcja, złe przygotowanie
egzaminatorów oraz fatalnykorupcjogenny- sposób finansowania - tak wygląda rzeczywistość w
ośrodkach egzaminowania i
szkolenia kierowców.
·

Tyagi, mieszkaniec miasta Bhopal wIndiach,
z dumą prezentuje najdłuższe na świecie
włosy.•. w uszach. Mierzą one 10,2 cm. Pan
Tyagi posiada certyfikat Księgi Guinnessa potwierdzający jego rekord.
(PAP, RMF)
ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 7.02.2002
KUPNO IPRZEDAŻ

Wczoraj wyniki kontroli
tych ośrodków przedstawiła Najwyższ~ba Kontroli . Wniosek z
raportu generalnie można podsumować jednym słowem : szkolenia
są fatalne.
Wyniki kontroli Najwyższej
Izby Kontroli potwierdzają powszechne przekonanie, że wcale
nie trzeba umieć jeździć samochodem, aby dostać prawo jazdy. Egzamin jest zdać trudno: w
skontrolowanych przęz NIK
ośrodkach w latach 1999-2001
egzamin praktyczny zdało zale-

dwie 32,7 proc. kursantów, teoretyczny 70,2 proc. Zdaniem
Kontrolerów, w ośrodkach pracują też niekompetentni egzaminatorzy.
Taka sytuacja jest wynikiem
m.in. braku kontroli wojewody
nad podległymi im ośrodkami : są
one praktycznie utrzymywane
przez przyszłych kierowców,
więc ich władzom zależy na jak
największej liczbie egzaminów. A
to prowadzi do korupcji .
O łapownictwie egzaminatorów świadczą też wypowiedzi
kursantów w ankietach przeprowadzonych przez NIK. 11,8 proc.
osób potwierdziło, że egzaminatorzy sugerują, że za pozytywny
wynik egzaminu należy zapłacić.
4,4 proc. osób przyznało , żeby
dostać prawo jazdy wręczyło ła
pówkę.
(PAP, RMF)

Mężczyzna, zatrudniony w
amerykańskiej filii Allied Irish
Banks, próbował ukryć straty. W
środę , poprzez swoich prawników, skontaktował się z amerykańskimi władzami. Wcześniej
nie dawał znaku życia.
Władze banku przypuszczają, że Rusnak ominął wewnętrz-

Pałestyńscy

Grupa palestyńskich snajperów
wdarła się wśrodę wieczorem na
teren osiedla żydowskiego Hamra
na Zachodnim Brzegu Jordanu,
zabijając cztery osoby, wtym
niemowlę.

Do ataku przyznała się organizacja Brygad Męczenników
al-Aksa, zbrojnego skrzydła arafatowskiej organizacji al-Fatah.
W odwecie izraelskie myśliwce wczoraj nad ranem zaatakowały siedzibę władz palestyń
skich w mieście Nablus na Za-

chodnim Brzegu. W budynek uderzyły co najmniej dwie rakiety.
Palestyńskie źródła mówią , że
rannychzostał.JYll osób, wwięk
szości policjantów.
(PAP)

Pani HALINIE NOWAK

Pani

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

•

•

MĘZA
składają
921gm

Pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i DHT

snajperzy zabili cztery

MĘZA
składają
91/gm

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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inni spęd.lili .w areszcie ponad pół roku

ie za i ·

'

zwolniono czworo pierwszych podejrzanych.
- W tym dniu 13-letni ,Daniel
B. popełnił samobójstwo. Smierci
chłopca nie można w żaden sposób
wiązać z czynnościami prokuratora
i policji- uważa prokurator Bogdan
Karp .- Prawdopodobnie obie
dziewczyny wiedziały od początku,
kto zabił. Nieletnia Katarzyna wzięła
na siebie winę, aby chronić brata.
Prokurator Karp ocenia tę
sprawę na plus dla prokuratury

Kasia po wiedziała, że wraz
'vLu.fóiiJrll ZdbHa kslędzd w Odrowif.Żku. Pollc}dncl
uwierzyli. Teraz okiłzil.lo się, że są niewinni.
dziewczyny sprawi- - łem spotkać się z dziewczyną, a
cztery osoby. W nie zabić księdza".
ły ponad pół roku.
Prokuratura Rejonowa w
zarzucił im zabójstwo
Skarżysku nie poradziła sobie z
okrucieństwem.
rozwiązaniem tej zagadki. Sprawę przejęła Prokuratura Okręgo
prokuratora .._
wa w Kielcach. Jeszcze raz wró71-letniego księ cono do śladów linii papilarnych
Tacłeusza Kwietnia
mieszkańców Odro. lipca ubiegłego
spędził w tej parafii
lat, był lubiany i szaPolicja wyznaczyła nagro''nr'"~" ' " które pomogłyby
·u sprawców. Na wiejrozwieszono komu- ·

baru w Szydłowcu. Nie chcieli słu
ch\lć. Mówili, abym się przyznała,
bo tak będzie lepiej dla mnie i
dziecka - mówi Weronika. - W
pewnej chwili jeden z nich zapytał się, czy mam w domu czyste
ciuszki dla córki, bo ją zabierają
do domu dziecka. Bałam się, że
stracę córkę . Mówili też, że jak się
przyznam, to w sądzie dostanę
mniejszy wyrok.
· Ze słów policjantów Weronika wywnioskowała, że obciąża ją

- Nie są, to częste przypadki. Zdarza się, że osoby
niewinne przyznają się do czynów, których nie popełniły.
Motywy mogą być różne, mogą
mieć podłoże psychopatyczne
-uważa Jan Widacki, profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
adwokat. - To może być chęć
ochrony jakiejs osoby. Może
zadziałać mechanizm wymuszenia przrz;nania się.
Weronika zgodziła się na rozmowę ze mną , pod warunkiem, że
nie będę ją pytała o brata, który
popełnił samobójstwo.
- Będę się starała o odszkodowanie za niesłuszny areszt. Chcę
zabrać córkę i wjechać z Odrowąż
·ka-mówi .

Nikt n i e podejrzewał .

Mieszkańcy Odrowążka nie
przepadają za rodziną B. Zwłasz

cza za ojcem, który w tej chwili
- odsiaduje wyrok ·za gwałty. Kilka
Jat temu mężczyzna podpalił kościół. Ludzie mówią , że miał też
na sumieniu inne podpalenia.
-Ten Józek to jest najspokojniejszy-mówi jedna z mieszkanek.
-Nikt nie podejrzewał , że on może
mieć coś wspólnego z zabójstwem.
Nowy proboszcz, objął parafię w Odrowążku w sierpniu ubiegłego roku , mówi że dobrze mu się
współpracuje z mieszkańcami.
Rodziny B. nie zna, tyle tylko co z
widzenia. W sobotę był pogrzeb
trzynastolatka, kościół był pełen .
Jak policjanci przeprowadzali w ubiegłym tygodniu wizję lokalną z nowymi podejrzanymi , to
ksiądz wolał nie patrzeć , jak to
było.
'

Prokurator i policja uwierzyli w wymyśl oną przez n astol atkę wersj ę wydarzeń
zabeŻpieczonych na plebanii. Z
(mogło się przecież tak zdarzyć,
ekspertyzy wynikało, że być może że niewinne osoby zostałyby oskarsprawcą zabójstwa jest ktoś inny.
żone, a sprawa trafiłaby do sądu).
Siady z plebanii pasowały do jed- - Rzecznik podkreśla wyjątkową
·
nego ze świadków.
rzetelność prokuratora, który
Wobec tego prokurator po- szczegółowo rozwikłał wszystkie
wtórzył wszystkie czynności.
wątpliwości.
M.in. przebadał podejrzanych i
świadków na wykrywaczu
Wersja Weroniki
W tę lipcową niedzielę poli-kłamstw. Wyniki były zaskakują
ce, okazało się, ż'e żadna z aresz- _c janci przyszli do domu Weroniki
towanych osób nie brała udziału o godz. 6. Wcześniej dz~ewczyna
w zabójstwie księdza. Swoje ze- zdążyła nakarmić swoją roczną
znania zmienił 13-letni Daniel B. córkę.
- Zabrali mnie do komendy.
1Ym razem wskazywał na brata
Początkowo tłumaczyłam im, że w
i kuzyna.
W czasie przesłuchań obaj, czwórkę: Kasia, ja, Rajmund i
Józef B.· i Karol B. przyznali się Zdzisław byliśmy razem w noc zado zabójstwa księdza. \Y_ środę bójstwa księdza. Pojechaliśmy do
Maraton Houaa 24h NON STOP

Nie
brat Józef oraz kuzyn Karol. Podejrzewała, że to właśnie oni mogą
mieć coś wspólnego z zabójstwem.
- Przyznałam się, że stałam na
czatach, chociaż w ogóle mnie tam
nie było. Byłam przekonana, że
prawda szybko wyjdzie na jaw.
Potem odwołam swoje przyznanie
- twierdzi nastolatka. - Nie wiem,
czemu Kasia się przyznała. To chyba ona podała tę wcześniejszą
wersję zabójstwa- kto, gdzie stał i
co robił. Bardzo bała się o brata.
Chodziło jej też o ojca, któremu
podobno bardzo zależy na Karolu. Szkoda mi Józefa, ale nie mogę
za niego siedzieć. Nie mam żalu ,
że mnie oczerniał. W końcu to mój
·
brat.
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wychowałam

mordercy
Matka jednego z mężczyzn,
którego wcześniej tymczasowo
aresztowano, od początku wierzyła w niewinność syna, bo jak mówi
na zabójcę go nie wychowała.
- JYle, co my wycierpieliśmy
przez te ostatnie miesiące żali się
starsza kobieta. - Mąż zawału dostał. A ludzie, co gadali. Już mówili, że syna skazali na dożywocie.
P~piery o odszkodowanie mamy
już przyszykowane przez adwokata.
Nabrała

stare wygi

.

Jak doszło do zabójstwa? Prokurator na razie nie chce ujawnić
przebiegu zajścia . W końcu pół
roku temu organa ścigania dokladnie je opisały za pomocą mediów,
a okazało się, że było inaczej .
Nawet dla laika sprawa jest
dziwna, tajemnicza, niecodzienna.
Czy to normalne, że szesnastolatka przyznaje się do zabójstwa, którego nie popełniła? Czy bywa tak,
że nastolatka podaje wymyśloną
wersję morderstwa, a prokurator i
policja jej wierzą? Tak dalece, że
przez ponad pół roku w areszcie
siedzą niewinne osoby. Można
stwierdzić , dziewczynka nabrała
doświadczone wygi śledcze. Kolejny problem, to czy podejrzani byli
badani przez psycho!.2$ów i psychiatrów? Jeśli tak, to czy i tym
·razem nastolatka potrafiła oszukać
speców od ludzkiej duszy? Czy
nikt nie zauważył, że Kasia kłama
ła?

MARTYNA

GŁĘBOCKA

5

Komu

zal eży

na telewizji w Kielcach

• •

ie basiana eIe IZJI
Szef telewizji publicznej Robert Kwiatkowski
ob/ecywd/, że kielecka redakcja będzie mogla się
rozw/jdć l poszeTZiłć ofertę progrdi110Wif. Potel!' ubrdl
plenliJdze.
Utworzenie niezaleźnego od
Krakowa ośrodka telewizji w Kielcach powraca jak bumerang przed
każdymi wyborami. Czy władze
wojewódzkie i miejskie oraz parlamentarzyści zrobili wszystko, aby
ten ośrodek utworzyć? A może traktowały ten temat jako smaczną i lekko strawną kiełbasę wyborczą? Czy
wreszcie dyrekcja telewizji publicznej naprawdę chce niezależnej od
Krakowa redakcji w Kielcach?
Jesienią goszczący w Kielcach na premierze "Przedwiośnia "
Robert Kwiatkowski, szef zarządu
TVP, namaścił siedzibę przyszłej
kieleckiej redakcji . Wybrał pomieszczenia w Kieleckim Centrum
Kultury, bo oferowany mu przez
miasto budynek przy ul. Paderewskiego 4 nie przypadł prezesowi
do gustu. Fotem na konferencji
prasowej zapowiadał, że, co prawda, szanse na utworzenie niezależ
nego ośrodka telewizji w Kielcach
są mizerne, ale redakcja będzie
mogła się rozwijać . A w przyszło
ści, kto wie ... Wszystko wskazuje
na to, że zarząd telewizji publicznej kpi sobie z kielczan!
Głód

Istnienia

- Niestety, dowiedzieliśmy się,
że mamy obcięty budżet o jedną
trzecią w stosunku do roku ubiegłego . Najprawdopodobniej bę
dziemy musieli zrezygnować ze śro-

dowego wydania "Kroniki Święto
krzyskiej ". W zamian zaproponowano nam udział w programie "Tematy i ludzie", który pochłania
mniej nakładów finansowych
- mówi Jan Gabrukiewicz, szef kieleckiej redakcji telewizji. O rozwoju redakcji i tworzeniu nowych projektów nie ma co marzyć.
A przecież na początku ub.
roku Juliusz Braun, przewodniczą
cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obiecał, że kielecka redakcja otrzyma lO mln zł na rozwój .
Pieniądze miały pochodzić z abonamentu . Ale nikt tych pieniędzy
nigdy nie widział.
- Od tamtej pory zmieniło się
tyle, że wszystkie regiony mają
swoje pasma albo magazyny informacyjne, tylko nie my- mówi Gabrukiewicz.
Głód istnienia w telewizji najbardziej nęka społeczeństwo województwa świętokrzyskiego. Ludzie, oglądając "Kronikę z Krakowa", nie mogą się doczekać informacji lokalnych, a jeśli się już doczekają, to ... : -Skandal. Czy spraw
kieleckich nie powinni relacjonować dziennikarze z Kielc? Ci z
Krakowa popełniają błędy z uśmie
chem na twarzach. Upokarzają nas.
My też płacimy abonament- dzwonili do redakcji " Słowa Ludu"
oburzeni czytelnicy, po relacji Telewizji Kraków z kieleckich ob-

Minorowo w

i niedawnych świ etl a nych planów rozwoju kieleckiego ośrodka ni e-zostało nic
chodów Wielkiej 9rkiestry ŚwiąMarek Piotrowicz nie znietecznej Pomo<;y. Sliczna prezen- chęca się:- Bardzo poważnie trakterka informowała~ że uroczystość tuję obietnice Roberta Kwiatkawodbywa się przed Swiętokrzyskim ski ego. To, że obcięto budżet, o
Urzędem Wojewódzkim, a każdy
niczym nie przesądza. Uważam, że
widział, że zabawa trwała przed
zarząd wkrótce podejmie decyzję
Urzędem Miejskim.
o utworzeniu niezależnej telewi~ji i pójdą za . tym p ienią dz e mówi.
To ostrzeżenie
Marek Piotrowicz, wiceprezySenator Jerzy Su chański nadent Kielc:- Władze miasta nie ma:ją . iwnie uważał, że skoro wokół tesobie nic do zarzucenia . Zrealizo- matu jest cisza, to ona dobrze prowaliśmy wszystkie wymagania, jakie
rokuje dla kieleckiej redakcji. -Czy
postawiły władze telewizji. Po rozparlamentarzyści zrobili wszystko,
mowach ze specjalistami wyposaży aby odciąć się od Krakowa? Pewnie nie. Ale, gdyby skrzyknął nas
liśmy pomieszczenia w KCK w odpowiednie przyłącza. Teraz kolej na pan wojewoda i marszałek, to moruch telewizji. To jej zarząd musi glibyśmy podjąć jakieś ·wspólne
działania. Fakt, że kieleckiej redakpodjąć decyzję o wyposażeniu ,stucji obcięto budżet, to dla nas
dia i przeniesieniu tu redakcji.

Przez dwa dni
z
liszakiem, rzeczn
TVP. Nie udało si ę. By!
zajęty. Przypomnij my
nam powiedział ki lka
temu : - Zarząd telewizji
wa, że na razie nie
utworzenie ośrodka
Kielcach . Telewizj i
otwieranie nowych
A może za rok
telewizji nie stać
manie redaJ<cji w
skontaktować się

dakcji są smutni.bory samorządowe .
sytetu będziemy znowu
borczym hasełkiem . A
razem politycy zajm ą się
prawdę . Może pomogą·
wiają się .

Na "skórach" zarabia nie ty.lko pogotowie

Za darmo,

c~li płacić

- Szp ltide doiif z ndS ogromne plen/iJdze - skdiŻif się
właściciele firm pogrzebowych, którzy dzleiŻdwlif
prosektoria. Ale l te zdzlerd}if _nlezłe p lenliJdze u
przygotowilnie zwłok do poch_ówku, chocliłŻ pra wo
ndkdZuj e robić to nleodplatnle.

łych w szpitalu przed włożeniem do
trumny umyć, ogolić, ubrać... " .'Iłzy
doby po śmierci osoba hospitalizowana jest pacjentem.
Ale to fikcja. W prosektoriach oficjalnie wiszą cenniki za
ubieranie ciała, mycie, włożenie i
ułożenie w trumnie.

Pracownicy pogotowia ratun- nach , które mogą zakończyć się
kowego w Łodzi nie handlowali śmiercią. Oczywiście nie gratis. Za
Złe prawo
zwłokami , a sprzedawali informa"skórę" grabarze płacili l 00 zł. Mię
Jeżeli zmarłego ubiera rodzicje o zgonach - uważa Michał dzy firmami pogrzebowymi docho- na to płaci za korzystanie z urzą
Okła, dyrektor Szpitala Rejonodziło do przepychanek. Dyrekcja
dzeń prosektorium, średnio 150 zł
wego w Końskich .
szpitala musiała zatrudnić ochronę. za kawałek stołu, resztkę mydła , i
Nie wszyscy podzielają ten
Zapewnieniem informacji z wodę . Płacić trzeba nawet za wypierwszej ręki jest dzierżawa przy- dawanie ciała , cena od 100 zł w
pogląd . Zwłokami handluje się w
szpitalnych prosektoriów. Graba- górę. Nasza redakcyjna koleżanka,
całej Polsce od kilku lat. O tym
procederze wielokrotnie pisaliśmy rze narzekają : - Szpitale szaleją z która nie chciała od dzierżawcy
na łamach " Słowa Ludu". Jednak czynszami za dzierżawę. Narzeka- prosektorium żadnych usług i tak
w ostatnich tygodniach prawdzi- ją , ale płacą wywindowane, ich musiała zapłacić 80 zł " stałej opła
wy wstrząs wywołał reportaż "Łow zdaniem, opłaty. Wynoszą one od ty eksploatacyjnej" i 40 zł za wło
cy skór" zamieszczony w "Gaze- 12 tys. zł miesięcznie w mniej- żenie i ułożenie ciała.
cie Wyborczej" i wyemitowany na szych miastach do ponad 20 tys . zł
-Przyczyną jest złe prawo. Z
antenie Radia Łódź .. Autorzy na- w dużych . - Szpitale wciągają nas jednej strony zakazuje pobierania
pisali, że pracownicy pogotowia w przetargi, doją ogromne pienią opłat, bo na to idą pieniądze z bumogli nawet uśmiercać chorych dze, które rekompensujemy sobie dżetu , a z drugiej zabrania kasom
przy pomocy pavulonu, leku zwiot- cenami za usługi . Kiedy ludzie kry- chorych refundowania kosztów
czającego mięśnie . Pogotowie to
tykują szpitale za pobieranie opłat
ponoszonych na ten cel, bo to nie
nie jedyne miejsce, gdzie można za przygotowanie zmarłych do · j est usługa niemedyczna - tłuma
· pogrzebu, te pokazują na nas- skar- czą grabarze.
zarobić na "skórach".
żą się grabarze.
Szpitale za pieniądze uzyskaSzpitalne hieny
Szpitale zawierając umowy ne z dzierżawy prosektoriów kuRównie szybko jak z pogoto- z firmami J>ogrzebowymi zastrze- . pują leki, sprzęt medyczny, płacą
wia informacje o zgonach napływa gają, że za trzy doby przechowania zobowiązania. - nie wiem czy to
ją ze szpitali. Kilka lat temu na koryzwłok, mycie, golenie, ubieranie nie
będzie szczęśliwe rozwiązanie, jetarzach szpitala w Czerwonef Gó- będą one pobierały opłat. Robią to, śli minister zdrowia dotrzyma sło
rze mijali się wysłannicy kilku firm co nakazuje rozporządzenie mini- wa i zechce wyprowadzić firmy
pogrzebowych. Bywało, że szpital- stra zdrowia z lipca 1997 r. Czyta- pogrzebowe ze szpitali -zastanawia
ny personel informował ich nie tyl- my w nim, że "personel szpitala się Krzysztof Skowronek, dyrektor
ko o zwłokach, ale i ciężkich sta- obowiązany jest zwłoki osób zrnar- szpitala w Cze~onej Górze.
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W środę minister zdrowia
zapowiedział, że w ciągu najbliż
szych trzech miesięcy firmy pogrzebowe będą musiały opuścić
szpitale. Oznacza to zerwanie
umów dzie·rżawy i wypłatę przez
lecznice ogromnych odszkodowań. "Skórka" nie opłaciła się za
wyprawkę.

Kosztowna sekcja
Ciała zmarłych nam bliski<;:h
są przedmiotem "targów" także w

przypadkach, gdy zachodzi potrzeba wykonania sekcji zwłok.
Wykonuje się ją na polecenie organów ścigania, gdy przyczyny
zgonu nie można ustalićw sposób
jednoznaczny lub kiedy śmierć
pacjenta nastąpiła 12 godzin od
przyjęcia do szpitala. O je) zaniechaniu decyduje ordynator oddziału , albo ·upoważniony przez
niego lekarz. W dokumentacji szpitalnej musi się znaleźć odpowiednia adn9tacja o dokonaniu czy też
zaniechaniu sekcji. Bardzo często

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

o pdstąpienie od sekcji
dzina zmarłego.
.
się, że prosi długo i n~e
wodów wdzięczności".
Do jednego z
tali trafiła teściowa
-Lubiła zbierać grzyby.

sza, tym zbiory mniej
nego dnia zatruła się
szpitala zabrało ją
żyła zaledwie
Prowadząca
zaleciła
zwłok , ale nie
dynator uzna, że

rator

odstąpić. - opowiada
- Ordynator dał mi do
nia, że gotów jest
nia teściowej, ale
bo upiera się pani
no odsyłało mnie
"Jakoś" nrłoC\ht'11CJI0"'"

rza.
Ile kosztuje
sekcji? - Bywa, że
podaje Edward W.
IWONA

MAGAZYN NUMEA

entom

łatwiej znaleźć pracę

za

granicą

erykańska niańka
więcej polskich

studentów wyjeżdża legdin/e

cy l na praktyk/ do USA oraz Europy
CI, którzy by/l, twlerdZif,

że

wyjazd
Ich samodzielności/ był najwlęksZif przygod4
tyciu.
koordynatora programu w USA.
Po jakimś czasie zadzwoniła
do mnie ze Stanów rodzina z
c~órką dzieci, jedno z nich było
~uepełnosprawne. Zgodziłam się
Jechać, ponieważ w razie gdybym
nie dawała sobie rady mogłam
zmienić rodzinę. Przed wyjazdem
musiałam wpłacić 500 dolarów
kaucji. Na różne opłaty związane
z wyjazdem wydałam jeszcze około 1500 do 2000 złotych.

W

amerykańskiej

rodzinie
W lipcu 2000 Basia wylądo
wała w Nowym Jorku; tam przeszła
pięciodniowe szkolenie. Potem
pojechała do swojej rodziny, która
mieszkała w okolicach Waszyngtonu . Polka miała swój oddzielny pokój i samochód do dyspozycji. Pracowała 9 godzin każdego dnia, wieczory i weekendy
miała wolne. Pracę

zaczynała

o godz. 7.15, do
jej obowiązków
należało zajmowanie się półtora
rocznym DanieJem, 6-Jetnią niepełnosprawną
dziewczynką oraz
jej 11-letnią siostrą. Najstarsze

dziecko - 15-Jatek
nie wymagał już
opieki. Rodzice
dzieci pracowali
w Waszyngtonie.
- Sześciolat
ka była poważnie
chora, nie chodziła , nie mówiła ,
miała at~ki padaczki. Srednio
co dwa tygodnie
wzywałam
do

Basia (pierwsza z lewej) z rodziną u której pracowała
niej pogotowie. Sporo z tym było
zamieszania, bo w Stanach wraz
~ pogotowiem przyjeżdża straż pozarna, ale po jakimś czasie przyzwyczaiłam _ się . W szpitalu,
na ostrym dyzurze lekarze są bardzo pomocni. O godz. 16.15 koń
czyłam pracę. Moja rodzina chciała ze mną spędzać jak najwięcej
czasu : Nie do pomyślenia było ,
abym Jadła kolację poza domem.

AU pair to praca dla osób,
które skończyły szkołę śred
nią, lubią dzieci i potrafią się
nimi zajmować. Niezbędna
jest znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie
oraz m,iędzynarodowe prawo
jazdy, Oferty można składać
przez cały rok. Do Stanów
wyjeżdża się na rok do pracy
-na tyle opiewa wiza, przysłu
guje także dodatkowe 30 dni
na podróże po kraju .

Nauczyła się

samodzielności

Basia jak wszystkie au pair dostawała od swojej rodziny około 140
dolarów kieszonkowego tygodniowo. Pieniądze wydała na podróże
po USA i drobne przyjemności , jak
np. pójście do dyskoteki czy spo-

tkania ~ innymi opiekunkami, które przYJechały do USA z całego
świata . Poza tym kielczanka szkoliła język angielski, ponieważ każda
rodzina musi opłacić opiekunce
kurs językowy do 500 dolarów.
Katarzyna Hyży, kierowniczka kieleckiego oddziału przedsta~
wicielstwa zagranicznych szkół
językowych JDJ Bachalski, która
zajmuje się programami wyjazdowymi dla studentów, sama przez
trzy miesiące pracowała jako opiekunka do dzieci w USA.
- Czasami dziewczyny przychodzą z jakimiś wątpliwościami.
Martwią się czy sobie poradzą. Nie
ma się co bać. Cały czas czuwa koordynator. Może tak się zdarzyć,
że opiekunka nie dopasuje się do
rodziny, wówczas koordynator
szuka jej kogoś nowego. W tym
roku pierwszy raz zgłosił się na
wyjazd w charakterze opiekunki
chłopak. Ma doświadczenie w opiece nad dziećmi. Już do niego dzwoniła rodzina ze Stanów- mówi Katarzyna Hyży. -Często dziewczyny
decydują się na wyjazd do Niemiec,
Francji, Belgii, Irlandii. Do tych
krajów można jechać na krócej .

Praca i zwiedzanie
Największą popularnością
wśród polskich studentów cieszy się

program Work & TraveL W tym
roku amerykańscy organizatorzy
przydzielili przedstawicielstwom
JDJ Bachalski tysiąc miejsc dla polskich studentów. W ubiegłym roku
z Polski wyjechało 400 osób.
. parek, studeł}t III roku politologu Akademii Swiętokrzyskiej :
-Sam znałazłem pracodawcę w Stanach. Można to zrobić przez Internet albo na specjalnych targach pra-

cy w Warszawie. W marcu przeszedłem rozmowę kwalifikacyjną w ję
zyku angielskim. 20 czerwca moja
grupa wyleciała do USA.

W supermarkecie
i na plaży
Darek trafił do miasteczka
Seaside Heights na wybrzeżu
atlantyckim. Jest to nadmorski kurort z przepiękną promenadą
i hotelami przy plaży.
-W całym miasteczku pracowało około 300 studentów z całe
go świata . Panowała niesamowita
atmosfera. Pokój wynająłem
w domu, w którym mieszkali sami
studenci. Od popołudnia do póź
nej nocy pracowałem przy plaży.
Sprzedawałem precelki . Rano
w supermarkecie wykładałem towar na półki - opowiada Darek.
- Po trzech miesiącach mogliśmy
zwiedzać Stany.
Darek wraz z przyjaciółmi
wynajął za 300 dolarów samochód
i wyruszyli w podróż do Filadelfii,
Bostonu, nad wodospad Niagara.
Byli też w Nowym Jorku .
- Do Nowego Jorku przyjechaliśmy wieczorem l O września
ubiegłego roku - wspomina kiel~zanin. - Rano dowiedzieliśmy się
o ataku terrorystów na wieże wre.
W m i eści e spędziliśmy kilka dni.
Miałem wracać do Polski 17 wrześ~a, ale odwo łali mój Jot. Noc s pę
dziłem na lotnisku . Warto jecha ć
Barbara Czarnecka uważa, że pobyt w Stanach nauczył
ją samodzielności i dodał pewności siebie . - Korzyści są

przede wszystkim te niewymierne. Dzięki opiece nad niepełnosprawną dziewczynką
więcej teraz dostrzegam. Ponieważ tam byłam wolontariuszką, to robię to i w Polsceraz w tygodniu uczę angielskiego w jednej z wiejskich szkół
dzieci z "zerówki". Jeśli ktoś
ma wolny rok, to gorąco pole-

cam wyjazd do pracy jako au
pair. Teraz myślę o wyjeździe
na praktyki zawodowe związa
ne z kierunkiem studiów.
na ten program do USA. Wprawdzie wyjazd kosztował mnie około 5000 złotych. W USA pracował~m jednak na dwa etaty, zarobki
rue były złe, a najważniejsze , że zobaczyłem kawałek świata i poznałem Judzi prawie z całego świata .

Przystanek Alaska
W tym roku hitem na warszawskich targach pracy za granicą dla studentów była propozycja
od jednego z hoteli na Alasce. Poszukiwano stu osób do sprzątania ,
sprzedawania pamiątek itp. Pracoda~ca oferow~ł 12 dolarów za godzmę . Ach, Jak dobrze być studentem.
MARTYNA GŁĘBOCKA

USA, Francja,
Belgia, Niemcy,
Irlandia, Hiszpania

rok plus 30 dni
na zwiedzanie
USA, w Europie
krócej
praktyki w firmie

120 godzin płus
3 tygodnie
:zagranicą

3.5 miesiąca
-pracy i miesiąc
na zwiedzanie
Work & Travel od 18 do 30 lat

USA

miesi ące
m i esiąc

4

plus

na zwiedzanie
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Lokali na

sp rzedaż

jest

więcej ,

ale

tanieją

te nieatrakcyjne

Mieszkaniowy dół
To n lepra wda, że w
Kielcach czeka klikaset
pustych mleszkdń. jest Ich
llil}wyżej kllkadzles/ift l to
nJe tak biurlzo dbakCJinych.
W grudniu jak świeże bułecz
ki schodziły nawet najdroższe
mieszkania w Kielcach. W budowanych przez developerów domach
generalnie ciągle jeszcze obowiązu
je zasada: lokale są sprzedawane,
zanim powstaną. Jednocześnie spadają ceny, a po mieście krąży fama
o ... kilkuset pustych mieszkaniach,
na które nie ma chętnych . W ofercie jest już praktycznie wszystko:
apartamenty i segmenty dla bogatych, wyposażone nawet w centralne odkurzacze, spółdzielcze "M" ,
czynszówki z towarzystw budownictwa mieszkaniowego, a nawet
komunalne mieszkania i lokale socjalne dla najbiedniej szych. Do tego
dochodzi, oczywiście, rynek wtórny, czyli mieszkania używane.
- Sprawdzenie, ile mieszkań
w Kielcach czeka na kupców jest
praktycznie niemożliwe- mówi Eryk
Wilkoński, zastępca dyrektora Wydzialu Mieszkalnictwa, Urbanistyki
i Architektury. -Trzeba by policzyć
meldunki w nowych domach, ale to
długotrwała praca, a jej wyniki
nie byłyby do końca prawdziwe.

Ceny
W developerskich
lerkach w nowym
na starym Szydłówku
mieszkaniakosztuje 2
tych plus VAT.
Więks ze

prywatnych UUI~VfUKaCfl,
zywane obiegowo
szowymi" kupuje się
·anawet 2,7 czy 2,8 tys.
za metr. Wybierać jest
Za ok. 400 ~S. L.IUI.VL: Ilnn
ciabyły segmenty
ni ok. 200 m~kw.
zestawionych w
neczków znalazło
zanim zakończyła się
W

- Głód mieszkań jest
ny - mówią. - Na rynku
- ceny spadły w ubieglym
o około dwadzieścia procent
sprzedać używane

trzeba czasem czekać
Zwłaszcza jeśli jest to
niedbanym wieżowcu .
ce czekania - to normalna

Ceny

spadają

ubiegłym roku w
kim Urzędzie Miasta
zwoJenia na budowę 11

W

Kielczanie mają takie same wymagania jak Amerykanie. B iorą pod uwagę l oka lizację , cenę , c h cą , że by mieszkanie było
w bezpiecznej okolicy - mówi developer, który bud ował w USA i po stawił j uż p i e rwszą kam i e ni cę w Kielcach.
- Sprzedałem w ubiegłym nie o powierzchni ok. 100m kw. demizowanym dawnym hotelowroku niemal wszystkie mieszkania płaci się 130 - 140 tys. dolarów cu przy ul. Grunwaldzkiej. Łącz
na starym Szydłówku - mówi An- - mówi Andrzej Siłakiewicz. - To nie około dwustu mieszkań z miejdrzej Siłakiewicz, developer, któ- oznacza ok. 1200 dolarów za metr. skiej puli. Mają być gotowe latem.
ry budował w Stanach Zjednoczo- A przy wyborze miejsca- biorą pod
A Kielce założyły sobie
nych, a teraz po powrocie do Pol- uwagę, np. bezpieczeństwo, są w przyjętym już programie, że do
Na cale iycle
ski stawia domy w Kielcach. -Z 27 siedztwo dobrej szkoły. Z danych 2006 roku będą nadal intensywnie
Zorientowani w branży deve- mieszkań zostały tylko dwie kawa- statystycznych wynika jednak, że budować. W planach jest po sto
loperzy mówią: - Pięćset nowych lerki. Gdyby to były większe miesz- Amerykanie przeprowadzają się mieszkań i lokali socjalnych roczmieszkań bez lokatorów to bzdukania - zeszłyby w grudniu przed co 10 lat. U nas mieszkanie kupuje nie. Jednocześnie mają rosnąć
ra. W Kielcach może ich być kilka- likwidacją dużej ulgi podatkowej . się zwykle na całe życie.
czynszówki. Po osiedlu budowadziesiąt, a półtorej setki z tymi,
- W Chicago, w dzielnicy zanym przez Kieleckie Towarzystwo
na które wydano dopiero zezwo- mieszkanej przez białych młodych
Budownictwa S połecznego na
Miejska pula
lenia na budowę.
ludzi "na dorobku", za mieszkaPo długich latach zastoju Siejach, w planach jest kolejne. Ma
w budownictwie komunalnym stanąć w pobliżu Łazów, a dokład
domy zaczęło stawiać także mia- nie przed osiedlem domków jedJylko w
rozpatrzenie czeka 2,5
sto. Drugi komunalny blok powsta- norodzinnych. Teren jakim dyspotysiąca wniosków o lokum od miasta. Odkąd ruszyło budownictwo
je przy ul. Kochanowskiego, a so- nuje tam miasto pozwala postawić
komunalne podań przybywa z dnia na dzień. Mieszkania od gminy
cjalny na Herbach. Będzie w nich bloki nawet z tysiącem mieszkań.
cieszą się tak ogromną popularnością, bo lokatorzy wprowadzają się
120 mieszkań i malutkich lokali
Ani developerzy, ani biura
tylko na podstawie "przydziału". Gigantyczna kolej~ ponad 1,5
socjalnych dla najbardziej potrze- pośrednictwa w handlu nieruchotysiąca wniosków, ustawiła się także do czynszówek budowanych
bujących i biednych. Do tego dojmościami nie obawiają się jednak,
przez miejskie Kieleckie Thwarzystwo Budownictwa Społecznego,
dą nadbudówki na już istniejących
że wysyp miejskich domów, doprogdzie na starcie płaci się kaucję równą 12 miesięcznym czynszom.
budynkach i ponad 60 lokali w mo- wadzi do obniżenia cen.

Urzędzie Mi~~~na

je(lnorodzinnych i 18
dzinnych. W tym roku,
wym wysypie ruch jest
- Nie można mówić
matycznym zastoju
niu rynku - uważa
dra, dyrektor Wydzialu
kałnictwa Urbanistyki i
tektury UM w Kielcach.
Sacharz, rzeczoznawca i
ciel biura pośrednictwa
na" mówi krótko : sprzedania jest na
niż dwa lata
dostosuje ceny do
d\ugo czekać na
rza się już, że ceny w
spadają poniżej 1300
mkw. W Kielcach
poszukiwane są tanie
dwupokojowe: jako
dla młodych rodzin,
ne dla starszych Judzi
dzieci usamodzielniły
BARBARA

· e W2000roku
województwie
użytku 1833 IIIIIO~L~.
w Kielcach: 663.
e W2001roku·
wództwie: 1834
w Kielcach: 734.

Soboty z gwiazdą, a na co dzień przeboje

o e TAK
Duże

zmiany nastąpiły w
programie kieleckiego Radia
TAK. O tym, co je spowodowało i
nowej ofercie, rozmawiamy z
MAGDĄ MARCZEWSKĄ , szefem programowym i MIRKIEM
KRZYSZTOFKIEM , szefem muzycznym
Jaka jest przyczyna wprowadzenia zmian?
Mirek Krzysztofek - Radio
TAK istnieje już prawie 4 lata.
Chcemy, by było jeszcze bardziej przyjazne dla słuchaczy. To
d la n ich teraz gramy tylko przeboje . Dla miłośników muzyki
mamy " Sobotę z gwi azdą" . Jej
bohaterami są , jak sama nazwa
wskazuje, gwiazdy. Była już sobota z Lennyii_l Kravitzem , Ich
Troje , Ewą Bem . Jut r zejszą
gw i azdą będzie M ichael Jackson.
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A co nowego oprócz muzyki?
Magda Marczewska: -Na antenie pojawił się program informacyjny- Radar Radia TAK wychwytujący najświeższe informacje.
Można go słuchać codziennie mię
dzy godziną 16 a 17 . Mówimy
w nim o rzeczach ważnych dla miasta, regionu oraz codziennego ży
cia mieszkańców. Nowością są
krótkie programy tematyczne
- motoryzacyjne, komputerowe
i kobiece. Po południu można posłuchać felietonów dotyczących
muzyki i filmu oraz tendencyjnego
przeglądu prasy, głównie plotkarskiej.
Mamy nowy konkurs dla słu
chaczy TAKMANIA Osoby, które uważnie słuchają radia mają
szansę zdobyć wiele ciekawych
nagród. Chociaż konkurs funkcjonuje stosunkowo krótko słuchacze
go chwalą.

Czego może posłuchać ktoś,
kto ma już dość przebojów?
M .K. : - Codziennie po godzinie 22 w audycjach autorskich
proponujemy bardzo różną muzykę . Nowe brzmienia, najlepsze
koncerty wszech czasów, klasyka
rocka itp.
Co oferujecie kierowcom?
M.M.: - Dla nich podajemy informacje o utrudnieniach w przejeździe, korkach, awariach sygnalizacji świetlnej , a nawet o najwięk
szych dziurach w jezdniach. Informacje pochodzą najczęściej od kierujących. Wielu z nich dzwoni
do nas mówiąc, że np. stoi w korku,
doradza jak go ominąć. Informacje
od kierowców podawane są także
na naszej stronie internetowej. Thk
było w czasie ostatniej klęski śnie
gu. Przerywaliśmy audycje, by podać, które drogi są nieprzejezdne.
Mam nadzieję, że dzięki naszym
informacjom wiele osób uniknęło
utknięcia w korkach i zaspach.
Oprócz działalności typowo
radiowej staramy się uczestniczyć
w życiu miasta. Wiele koncertów
odbywa się pod naszym patronatem, wiele organizujemy sami. Ra-

acje zdarzają się od czasu
su i trzeba sobie z nimi

zem z nami słuchacze bawili się ,
m.in., na koncertach Golec uOrchestra, Stachursky, Ryszarda
Rynkowskiego . Wkrótce organizujemy koncert Ewy Bem.

A najbardziej
rzenie?
M.M.: - Do nrowaotząv-:
dycję "
Wojtka Koziela
siony mężczyzna i
zadzwonił do jego żony,
kłótni pojechała do m~~Y·
zadzwonił i przeprosil J~
imieniu. Niestety,
nawcza nie odbyła
.
Spore zaskoczeme
nasz kolega, który na
tal słuchaczkę, co
w seksie? -Rutynę-

Audycje są realizowane
na żywo. Czy miewacie kłopoty
z rozmówcami?
M.M.: - Zapraszani przez nas
goście bardzo różnie reagują na
mikrofon. Bywa, że ktoś wygadany, wykształcony, w studiu dostaje
"blokady". Zadaję pytanie, a on
nic . Powtarzam je, a on tylko
z przerażeniem patrzy. Takie sytu-
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wielu c!zieci obiad, to jedyny posiłek

awsze bierze
przerwy obliłdowej Ani.J z pierwszej klasy
obok okienka, gdzie wydił wane są posOk i.
się bowiem, że zostaje }iłkiłśporc}ił l litościwił
podsunie dziewczynce tiłlerz z zupą
daniem.

się

z klasy drugiej często
Gdy wychowawczyni
jadł śniadanie, przecząco

Dostaje wtedy zlotówTakie obrazki zobaczyć
·
szkole w rejonie
SwJ.ętollcrZ~fSI<J·. ego Syturuszypełną

wspierania
uczniów.

nrnor <>rn

nn7 \TUT\"n"'

uczniów. Ma z niego skorzystać
około 2 mln dzieci oraz młodzie
ży z rodzin o niskich dochodach.
Na ten cel zarezerwowano 160
mln zł . W telewizji burmistrz Jabłoński usłyszał, że pieniądze
mają do niego trafić do końca
stycznia, ale chciał wiedzieć , ile.
Z adzwonił do Urzędu Woje-

wódzkiego w Kielcach, ale nikt
dokładnie nie potrafił mu odpowiedzieć.

Dyrektor Wojewódzkiego
Z espo!u Pornocy Społecznej
Anna Sleźnik potwierdza jedynie, że otrzymała blisko 1,7 mln
zł. Pieniądze już trafiły do gmin
i muszą wystarczyć do końca lutego. W ubiegłym roku dożywia
no około 27 tys. uczniów, w tym
roku przyznane środki wystarczą
dla 32 tys. ale i to może być za
mało .

kunowskiej szkole uczy się 411 dzieci, ze stołówki korzypołowa . Za posiłki płacą rodzice. 40 obiadów funduje
pomocy, za siedmioro płaci szkoła, za kolejne siedrnio.ro
Znamy każdego ucznia i jego sytuację rodzinną - zapewniają
Teresa Piwnik i jej zastępca Zofia Pająk. - Na pewno
oovvm11V korzystać wszystkie dzieci z rodzin wielodzietmeptełn,vch. rozbitych. Do 60 proc. naszych pociech mogłoby

W gminie Kunów ze środków
pomocy społecznej na razie doży
wianych jest 86 uczniów, ale z każ
dym dniem chętnych przybywa.
Kierownik Ośrodka Pornocy Społecznej Marek Janik oblicza, że z
posiłków skorzysta około 150
dzieci. - Na dzienne dożywianie
jednego ucznia wydajemy od l do
3,50 złotych - wylicza kierownik.
- To najlepsza forma pomocy, bo
trafia prosto do dzieci. Gmina dopłaca do stołówek, płaci pracownikom. Obiecane przez rząd pieniądze maj ą zapewne sprawić by
samorządy nie wycofały się z do-

nepid" rygorystycznie egzekwuje
przepisy - tłumaczy. - Muszą być
warunki do przygotowywania pos iłków, mycia, wyparzania naczyń .
Tam, gdzie ich nie ma, możemy
poda ć dzieciom jedynie gorącą
herbatę i słodką bułkę .

ka, a na deser herbatniczek, wczoraj z al ew a jka i man d arynka,
a w poniedzi ałek grochówka i pierniczek - wylicza. -W tamtym tygodniu był ryż z sosem śmietanko
wo-owocowym.

Tylko czekała
na dzwonek·

Rodzice chcą , by wszystkie
dzieci obj ąć dożywianiem . - D zisiaj każde mu jest ciężko - mówi
E·.va Ciba. - J eśli kup i ę dziecku
ubranie, to brakuje później na leki
czy o pa ł.
.
Agnieszka Siemieniuch uważa, że jeśli rząd nie ma wystarczających pieniędzy na gorące posił
ki, to dzieci w szkole powinny pić
przynajmniej herb atę . JYm bardziej, że w domu nie wszystkie

W Szkole Po ds tawow ej
w Kunowie rozchodzi si ę zapach
fasolki po bretońsku . Gdy tylko
rozlega się dzwonek na przerwę ,
uczniowie co s ił w nogach pę dzą
na stołów kę. Szybko z ajm u j ą
żywiania .
miejsca przy stolikach. Fasolka w
Gdyby obniżyć kryteria przy- mgnieniu oka znika z talerzy
znawania pomocy, z po siłków mo- i waz .
gł o b y s kor z y s t a ć drugie tyle
Bartosz Duda z Va czeka
uczniów. Burmistrz zastanawia się z utęs knieniem na swoje ulubione
nad możliwością dożywiania dzie- . łazanki z kapu stą i mięse m . Może
ci we wszystkich podległych mu si ę nimi zaj adać bez końca, lubi
placówkach, bo wszędz ie są głod także schabowe z ziemniakami
ni uczniowie. Już podjął decyzję, i surówką. Zresztą, to danie zaję
by uruchomić dodatkowy punkt ło pierwsze miejsce w plebiscycie
w Szkole Podstawowej w Wymy- na ulubioną potrawę. Kinga Wijasłowie. - W małych szkołach nie
ta z VIb chwali posiłki , bo są smaczma bloków żywieniowych, a "Sa- ne i urozmaicone. - Dzisiaj faso!-

Z dużymi

słoikami

dostają coś ciepłego . Bożena Wą

troba przyszła ze słoikami, bo jedno dziecko jest chore. - Przyniosłam takie duże słoiki - pokazuje
z zażenowaniem. - Jak brałam
w mniejszych, to syn mi wypominał . Mówił , że w szkole zawsze bierze dokładkę.
ANDRZEJ NOWAK

inowski oprawca odsiedział jeden wyrok, teraz będzie sądz<;>ny po raz drug i

ł

ajgorszy ze wszystkich

run•rlcJ•r:m;,rńl.Ar.§.Z'S/użby Bezpieczeństwa, oskMżony

l psychi czne znęanle się niłd iUeSZiowiłiJym/
OTJiiłllizdcj/ ,, Wolność l Nleziłwlslość,~ ni e
się nił rozprawę, bo, jiłk twi erdz /l, jJoldly
Na kolejną doprowiłdzl go pollcjił.
., oficer śledczy Urzę
·1-lle<:zertstv.-" Pubłicznego w
był wyjątkowo bru12 z 13 aresztowa1948 r. członków
- --·-~""11 '-'-'w okolic Sienna.
prokurator
1-'<>rnio,-i Naro-

nie zapomniał

N. wyjechał ze Stara."
go do inJego nieludzkie
. budziły niechęć
ierzeło.zonych. Został wysłuzby. Pracował jako

kierowca - opowiada prokurator
Falkiewicz.
Ofiary nie zapomniały. Rozpoznały swojego prześladowcę na
zdjęciu w gazecie. Mimo upływu
lat niewiele się zmienił : drobny,
piegowaty, z rudawymi włosami.
Cała dwunastka i żona nieżyjące
go kolegi domagają się ukarania
kata, który ma 83lata i mieszka w
Domu Pornocy S połecznej w Warszawie. Po wielu Jatach śledztwa
akt oskarżenia jest gotowy. W miniony piątek przed Sądem Rejonowym w Starachowicach rozpoczął s ię proces. Na korytarzu zebrał się tłum oczekujących. Marian N. nie stawił się. Telefonicznie poinformował, że bolą go nogi
i nie ma zamiaru nigdzie wyjeżdżać. S ąd zarządził, że na kolejną rozprawę doprowadzi go policja.

BU l śmiał się

Marian N. był już oskarżony
o znęcanie się nad więźniami poli-

Prokurator Knysztof Falkiewicz pnyMariana

gotował akt oskarżen i a

tycznymi. Proces toczył się w 1996
r. przed radomskim Sądem Rejonowym. Były oficer śledczy UB,
wówczas pensjonariusz luksusowego Domu Pornocy Społecznej w
Wu-szawie, przyjeżdżał do Radomia zawsze w przeddzień rozprawy. Spędzał noc na dworcu, a potem przychodził do sądu z nieodłączną siatką w ręku . Było w niej

kilka zapakowanych w papier kanapek i termos z gorącą herbatą.
Kładł tę siatkę na ławce, podpierał
się drewnianą laską i czekał - godzinę, dwie, trzy- aż usłyszy swoje
nazwisko. Woźna zapytała kiedyś,
dlaczego zjawia się tak wcześnie
w sądzie. Marian N. odpowiedział :
-Bo sędzia kazał być punktualnie .
Zarządzeń trzeba słuchać.
Sam proces obfitował w drastyczne momenty. Pokrzywdzeni w
sprawie partyzanci AK opowiadali
o wyczynach N. przerażające rzeczy. - Był najgorszy ze wszystkich zeznawała Jadwiga Gadecka, która po wojnie straciła brata, siostrę,
męża, ojca i matkę - Inni ubecy
potrafili dać kawałek chleba czy
_ zwilżyć usta wodą. N. tylko bił i
śmiał się. Kanalia, nie człowiek.
Inny poszkodowany Tadeusz
Gregorczyk relacjonował: - N. wezwał mnie, otworzył szafę i pokazał całą kolekcję pałek: drewnianych, gumowych, metalowych.
"Wybierz sobie sam, którą mam cię
bić". Gdy zaprotestowałem, zaczął
mnie katować czym popadło. Ręką,
nogą .

Kiedyż przyle~

radzleckle samoloty

Przed radomskim sądem Marian N. zaprzeczał wszystkim za-

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

rzutom. Z pokrzywdzonymi kłócił
się nie tylko na sali sądowej , ale
i na korytarzu . " Imperialiści , pachołki amerykańskie !" - krzyczał
w ich kierunku . W mowie obroń
czej stwierdził , że proces jest
zemstą organizacji AK na jego osobie. Dziennikarzowi "SI.!' zaś wyznał : - Kiedyś jeszcze przylecą radzieckie samoloty i zrobią tu
w Polsce porządek .
Sąd skazał N . na karę 5 Jat
więzienia . W uzasadnieniu sędzia
mówił , że żaden ustrój, żadna
wojna domowa nie usprawiedliwia okrucieństwa wobec innych
Judzi. Nawet w tamtych strasznych
czasach można było być człowie
kiem ...
Po odsiedzianym wyroku
Marian . musiał zmienić dom
pomocy, bo domagali się tego pensjonariusze. W warszawskim domu
jego przeszłość trzymana była
w tajemnicy.
Czy jednak pozostanie
w nim? Kolejna rozprawa Mariana N. przed Sądem Rejonowym
w Starachowicach odbędzie się
15 lutego. Byłemu ubekowi grozi
l OJat więzienia.
IWONA BORATYN,
RUSEK
ARKADIUSZ KUTKOWSKI
MAŁGORZATA
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Zakwitły

bazie i pierwiosnki,

żmije grzeją się

na

słońcu

•

rzekór zi
Najpierw siMczyste mrozy l śniegi po JldS, kllkd dni
potem piękna wiosenna pogoda. Koniec stycznia
l poeLJtek Jutego Zdkplly sobie z kdlendiłi'Zd.
Od półtora tygodnia, chociaż
to dopiero połowa zimy, wygrzewamy się w promieniach słońca .
Co prawda, w nocy temperatura
spada do 3 lub 4 stopni, ale w dzień
słupek rtęci pędzi w górę i po styczniowych śniegach nie ma już nawet śladu .
-Takie riagłe ocieplenie przyszło do Polski z Afryki Południo
wej, sprowadzone niecodzienną ,
sprzyjającą cyrkulacją powietrza- mówią pracownicy z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki
Wodnej Warszawie. - Od 200 lat
w naszym kraju
nie mieliśmy tak
wysokich temperatur w lutym. Jedynym wyjąt- raj przed blokiem
kiem był rok Wzgórze
1954, kiedy pod koniec tego miesiąca na południu kraju zanotowano plus 28 stopni.
Synoptycy podkreślają jednak, że od l Olat zima w Polsce jest
coraz cieplejsza, a średnia tempe"Gdy w 'llzech Króli mrozek trzyma, będzie jeszcze
długa zima, a kiedy przyjdzie
luty, obuj ciepłe buty" - głosi
staropolskie przysłowie. Ale w
tym roku nie spełniły się te
porzekadła .

ratura stycznia wynosi tylko minus
3,3 stopnia, a lutego- minus 1,6.
Co prawda, zdarzały się dni z l 0-,
a nawet 12-stopniowym ciepłem ,
zazwyczaj jednak aura ściśle trzy·
ma się kalendarza.
Zakwitły

pierwiosnki

Przyroda nie przejmuje się
kalendarzem i, choć to dopiero
luty, pod wpły
wem ciepła ruszyła wegetacja
roślin . Na magnoliach pojawiły się pączki ,
bazie mają już

szare kotki , w
nasłonecznio

nych miejscach
zakwitły pierwiosnki, zielone listki ma tywczo- mianek, a krona os. Słoneczne kusy wyszły z
ziemi. Zaczęły
się już przebijać tu\ipany i żon
kile, zielono robi się na skalniaczkach. W niektórych miejscach na
polach rozpoczęła się wegetacja
zbóż . Najwcześniej kwitnące ·
krzewy czarnej porzeczki mają
już spore pączki , a sadownicy sygnalizują , że w drzewach rusżyły

soki.
- Nie ma się z czego cieszyć
- przestrzega dr Jerzy Krupka
z Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. -Jeśli wróci zima, mło
de roślinki i pąki przemarzną ,

Słowoludu

popękają i trzeba je
będzie wykarczować . Gdyby
chwycił mróz, a nie spadł śnieg,
wymarzną także plantacje zbóż

a pnie drzew

ozimych.
Ciepła

ła

pogoda wprowadzi-

w błąd zwierzęta . Na południu

pszczoły zaczęły już
sprzątać ule, tylko patrzeć, jak
wyfruną w poszukiwaniu poży
wienia. I zginą , jeżeli zrobi się

Polski

zimno.

Uff, jak gorąco

14.11.2002

rczwartekJ

Z wiosennej aury cieszą się
ludzie. Wraz z promieniami słoń
ca wstąpił w nas optymizm i siły
witalne, pozbyliśmy się zimowej
apatii . Niektórzy schowali już
do szafy futra i kożuchy, zostawiają w domu czapki, szaliki i ręka
wiczki, zmienili obuwie na lżej
sze, a na ulicach widać młodych
ludzi w rozpiętych paltach i kurtkach. Jednak lekarze przestrzegają : o przeziębienie nietrudno. Jeśli nawet jest ciepło , radzą schować do kieszeni rękawiczki i czapki, i mieć je pod ręką, gdy po po-

Nie_d~ć się. przeziębleniu

w eodz. 14.00-16.00

zapraszam~ zakochan~ch

POd Pomnik Birut~.
ul. Staszica w Kielcach
ul proiJramie min.:

IJ.YIJ, lconkursiJ, zabauiiJ. lila zakocbaniJcb,

a talcze 100 tulipanów i

słotlicości

Sponsorami naszej akcji są:
Kwiaciarnia Ogrodnictwo Ksiąikie ·cz ,.Szarotka" ul. Paderewskiego,
PSS "Społem", Firma Cukiernicza "Banatkiewicz" l. Staszica.
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Nie

Rozmowa z lekarzem inter-

się czym
martwić, to

ma

nistą BOGUSŁAWEM żyGLIC

KIM

Czy takie nagłe wiosenne
przesilenie może być dla nas nie. zdrowe?
-Może, dlatego radzę pić codziennie herbatę z miodem. Bardzo dobre są np. z róży czy lipy,
a ostatnio pojawiła się w sprzedaży herbatka "kondycyjna"- doskonała na taką pogodę. Swoim
pacjentom zalecam także łykanie
"rutinoscorbinu" i witaminy C.

Wielu ludzi skarży
raz na bezsenność.

się

te-

typowe dla
tak nagłego
ocieplenia .
Najlepszym
lekarstwem
jest wypicie
przed snem
ziołowej

herbatki.

A co robić z dziećmi, które
nie usiedzą na miejscu i mogą się
zgrzać, a potem zaziębić?
- Pogoda sprzyja spacerom,
więc niewolno z nich rezygnować,
a maluchy trzeba ubierać ciepło,
ale w lekką, przewiewną odzież.

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

ent RP ubierze sweter, który przyniósł szczęście Małyszowi w Zakopanem

am potrze uje luzu
jął siódme miejsce, długo pan z nim
rozmawiał. Następnego dnia już po
dekoracji Małysz powiedział, że
jego zwycięstwo jest w dużej mierze pańską zasługą ...
- Mocno przesadził. Powiedziałem mu tylko jedną ważną
rzecz. Poradziłem, żeby niedzielny konkurs potraktował na więk
szym luzie. Gorzej przecież być nie
mogło . Trzeba pamiętać, że w gło
wie każdego mistrza zaczynają
kłębić się dziwne myśli , gdy nagle
pojawia się zawodnik, który zaczyna wygrywać na zawołani e. W takiej sytuacji był w tym roku Adam.

RP ALEKKWAŚNIEWSKIM
ROBERT MAŁOLEP-

medali możemy zdobyć
pana podczas igrzysk w
City?
Nawet jedno miejsce na pobędzie wielkim sukcesem.
·my, że nie zdobyliśmy
na zimowych igrzyskach
roku, czyli od wspanialeWojciecha Fortuny. Apewszystkich kibiców i dzien- zdejmijmy ciężar z AdaJeżeli 40 mln ludzi
tylko na tego jed"''IJ'a'"""''-'·F,V, ale przecież
może się to źle skoń
mu trochę luzu.

Po konkursie w Zakopanem jedzie
jednak na igrzyska świadom swej
wartości.

Jeżeli nie pójdzie mu najlepiej w pierwszym konkursie
na średniej skoczni zadzwoni pan
do niego z poradą?
- Zrobię to bez względu
na wynik. Jeśli chodzi o Adama
to kalendarz olimpijskich startów
mu sprzyja. On jest mocniejszy
na średniej skoczni. Ma więc więk
szą szansę na medal. Później bę
dzie już z górki .

raz pierwszy od dość elawpan igrzyska w telewiTrochę się tym martwię. Najdni spędzę w USA na obra-

Forum EkonoNie mogę jednak latać
· co tydzień . Będę ści
przed telewizorem i stowszystkie metody, które
szczęście naszym repre-

._,,.,a,uw o:;><u

to metody?
Dbam o szczegóły. Podczas
konkursu w Zakopa'~""""""' sweter, który roiasobie w ubiegłym roku w
Po pierwszej seńi uświa
sobie, że w Słowenii nie
się druga kolejka skoków
był czwarty. W niedzielako p i ańskim konkursie
więc ubranie. Teraz gdy
konkursy w Salt Lake
ten sam sweter, który
sobie drugiego dnia
'"n··~~- Założę też szalik
nkiem Adama Małysza.

Prezydent kibicował Adamowi Małyszowi w czasie zawodów w Zakopanem
Wierzę, że

przyniesie szczęście nie
tylko jemu.

Czy w związku z igrzyskami
zmieniły się zapisy w pańskim kaleoclarzu codziennych zajęć i obejrzy pan wszystkie istotne dla nas
konkurencje?
- Nie może być żadnej kolizji! Będę oglądał wszystko. Na
szczęście pora transmisji jest dość
dogodna. Zwłaszcza jeśli chodzi o
konkursy z udziałem Adama, gdyż
relacje zaczynają się po południu .

Na Jłogo z naszej ekipy,
Małyszem, pan stawia?

poza

Siutego

skoków, K10 lutego, 16.30 - fuuily
12 lutego, 16.30 -skoki K-120, kwalifikacje
13 lutego, 16.30- skoki finały

- Moim protegowanym jest
Znamy się jeszcze
z igrzysk w Nagano. Z 'pewnością
ma szanse powalczyć . Parniętajmy
jednak, że podczas igrzysk różnica
między miejscem na podium a dziesiątą lokatą może być minimalna.
Paweł Zygmunt.

Trochę żal, że 40-milionowy
kraj liczy tylko na kilka medali
w Igrzyskach Olimpijskich ...
- Oczywiście . To jednak tylko i wyłącznie nasza wina. Nie
mamy wielkich gór, ale z drugiej
strony wiadomo, że wychowanie
fizyczne młodzieży na tych terenach szwankuje. Nie stworzyliśmy
ani jednej szkoły sportowej
z prawdziwego zdarzenia, która
byłaby ukierunkowana na wychowanie i szkolenie narciarzy klasycznych czy skoczków. Mamy już
lodowiska, hale ... I co? Nic. W
Warszawie jest bardzo dobry tor
łyżwiarski , który świeci pustkami.
Młodzież woli przesiadywać w
klubach innego rodzaju . Czy to się
zmieni? Mam nadzieję , że pomogą w tym sukcesy Adama Małysza .

Najlepszy skoczek zwie... talizmanem
jest grosik z 1949 roku, który
otrzymał od redaktora Tomka
Zimocha z Polskiego Radia.
- Ale najlepszym talizmanem
jest dobra forma. Wierzę, że
ją mam- mówi Adam Małysz .
rzył się, że jego

Ulubioną rozrywką wielu polityków są biegi zjazdowe. Czy pan
takżelubi szusować?
- Oczywiście. Niebawem
z całą rodziną wybieram się na narty za granicę . Tam mam więcej
możliwości . Nie jestem tak bardzo

rozpoznawalny.
Autor jest dziennikarzem
"Życia Warszawy".
Więcej o rozpoczynających
się dzisiaj Igrzyskach
Olimpijskich na stronie 20

Czy ma pan ulubione dys~y
pliny zimowe, w których rywalizację obejrzy pan, mimo że nie
będą startować Polacy?
- Bardzo lubię narciarstwo
biegowe. To konkurencja, która
obok kolarstwa budzi mój najwięk
szy szacunek. Obie dyscypliny wymagają niesamowitego hartu ducha. To wręcz niesamowite pokonać na nartach 30 czy 50 km w takim tempie, jak robią to wyczynowcy. Wiem coś o tym, bo sam
lubię biegać na nartach.
W tym roku próbował pan już
swych sił?
-Tak. Wykorzystałem warunki, jakie do niedawna mieliśmy
w stolicy. Biegalem w podwarszawskich lasach .

Czytelnicy ....Siowa'tudu" wyrazy poparcia dla Adama Małysza składają
odciskając kciuk na szczęście. Kartony
zapełnione kciukami na szczęście nasz
specjalny wysłannik wręczy panu Adamowi już w Salt Lake City

Po pierwszym konkursie
w Zakopanem, w którym Adam za-

Prezydent Kwaśniewski wręcza nominację olimpijską Adamowi Małyszowi

Itrakowskie Centrum Leczenia
działa jui w Kieleaeh!

Otyłości

"'Bnr'ec'ZIOI! kancja pod opieq specjalbtów z dhlgoletllim ~iew
"' l.«znie illdywidu.bóe dobranymi mieszankami ziolowpli
enrzl!bmi najaowsuj generacji
Promocja dla pierwszych 50 pacjentów:
komputerowe badan~e przemiany marerii - gr.nis
~
· w Kielcach: tel 041 34-22..(,68, Kraków 012 42-302-38

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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UROLODZV - Sarninaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23 ,
346-22-99.
(nd 59)

Dyżury pełnią szpitale:
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej GóREUMATOLOG
Lachowski
rze.
Krzysztof wizyty domowe.
Apteki czynne w niedzie0606-832-095.
le: .Przy Pogotowiu", ul.
(gb 527)
św . Leonarda 10 (8-20),
.Centrum". ul. Radomska 8
(10-20), "Aptekarz", ul.
Hoża 39 - czynna codzienTeatr im. S. Żeromskiego
- nieczyny.
nie (8-23), .Alfa", ul. Że
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
romskiego 20/24 (8-1 5) ,
- nieczynny.
• Gemellus". ul. Serninaryjska 27 B (8-13), . Małgo
sia", ul. Pocieszka 17 (8- .
l .. Romanlica" (dalby digital),
'23) - czynna w niedziele
te l. 366-37-19. - .. Harry Poti święta, .. Zdrowie", ul. Sienter i Kamień Filozof iczny"
kiewicza 58 (8-15) - czynna
- bryt.-amer., bo ., g. 8.30 ,
w soboty i niedziele.
11.15, 14, 16.45, 19.30.
Apteki z dyżurami stałymi:
., Moskwa " (dalby stereo ).
tel. 344-47-34 - .. Potwory
Apteka "Na Rogatce"- ul.
i spółka" - USA, bo., g. 10.30,
Jana Pawła li 13 -czynna co12.30, 16.30; .. Legalna blodyndziennie 7.30 - 23 (w nieka" - USA, l. 15, g. 14.30,
dziele i święta) 041/362-0218.30; .. Igraszki losu" - USA, l.
25.
15. g. 20.30.
Apteka " Herby" - ul. 1 Maja
.. Studyjne " - "Igraszki losu" 194 (os. Herby) - czynna 7
USA, l. 15. g. 16.15; .. Potwory i
-22, w niedziele i święta - 9
spółka" - USA, bo., g. 18;
- 19.
"Ci eń wampira" - W.Bryt/USA, l.
J15, g. 20.
Apteka " Zdrow i e" - ul.
UWAGA! Tanie poniedziałki
Sienkiewicza 58 - czynna od
oraz seanse przed godz. 15
t. poniedziałku do piątku w
- bilet tylko 1O złotych . Nie
godz. 8-22 .
dotyczy filmów .. Harry Potter"
Apteka " Gemellus " - cało
i .. Potwory i spółka".
dobowa , ul. Starodoma .. Echo " (w WDK) - 361-27szewska 11 (obok szpitala
37 - .. Wiedźmin " - pol., l. 12,
~rzy ul. Kościuszki) .
g. 15.45, 18.

KINA : : . - - -.. . .

'.,

\

l

APTEKA . Parkowa". Kielce ,
Żytnia, niedziele, święta 7.3021 .00. 041/368-30-33.
(gb 466)

JfDRZEJÓW
.. OK " 17, 19.

.Wyścig

szczurów", g.

-

OSTROWIEC SW.
" Etiuda," - brak terminarza.

PINCZOW
344-85-15 - .. ZDROWI E" CODZIENNIE .
(nd 52)
DOMOWE wizyty pediatrów Sieczko 041/331-6904
(dg18018)
POGOTOWIE PEDIATRYCZNE. 331-14-94 .
(gb 240)

.. Belweder " - .. Straszny film
2", g. 17.

SANDOMIERZ
"Millenium" - .. Gulczas, a jak
18, 20.

myślisz?",,g.

SfOZISZOW

.. Ballada " - .. Ulubieńcy Ameryki", g. 18.

SKARZYSKO·KAM.
..Centrum"- "Amelia", g. 17, 19.
.. Wolność" - "Wyścig", g. 17;
"Memento", g. 19.

SUCHEDNIO W
"Kuźnica"

NAGŁA

Pornoc lekarska
- 331-56-50
(gb 376)

POGOTOWIE STOMATOLO- GICZNE - lecznica
.. Medistar". Warszawska
34 (DOM RZEMIOSŁA),
czynne NON STOP ,
041/344-39-45, 36828-02 .
(nd 49)
GASTROLOG Ewa Wrzesińska-Ambroż - poniedziałek,
środa
(godz .
16.00-18.00). Kielce, Mą
chocka 25, 041/344-0347 .
(gb 269)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szp itala Dziecięcego
w Kielcach, ul. Langiewicza
2, tel. 361-55-25 - ECHO,
HOLTER, RTG, USG . Urodynamika . Endoskopia.
Testy alergologiczne . Badania laboratoryjno-bakteriologiczne . Rehabilitacja.
(nn 17)
SPECJALISTYCZNY Zakład
Opieki Zdrowotnej "DOMEDIC",
Kielce, Paska 6 (os. Kochanowskiego), 362-91-06, bezpłatnie:
kardiolog, endokrynolog , neurolog , laryngolog, psychiatra,
lekarz rodzinny oraz badania
profilaktyczne, badania kierowców.
(na 50)

- ,.Kod

dostępu" ,

g. 16, 18.
Wł.OSZCZOWA

.. Muza " - nieczynne.

Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (tel. 344-23 -18)
- ekspozycje stałe : korpus
główny - .. Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIII w.", .. Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie " ... Sanktuarium
Marszalka Józefa Piłsudskie
go". Skrzydło północne : Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od XVII w.
do 1939 r.) . Wystawy czasowa:
..Zwiewne piękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu". Czynne we
wtorek w godz. 1O - 18, śro
da - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (te l. 344-57 -92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza.
Czynne we wtorki , czwartl<i,
piątki i niedziele w godz. g-. 16
oraz środy w godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewieza
w Oblęgorku , tel. 303-04-26 Odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa bigrafiezna literacka. Wystawy czasowe: ..Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka". Czynne codzianie oprócz poniedziałków i

wtorków w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej - więzienie kieleckie z lat
1939 - 1956, ul. Zamkowa 3
- nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-17. Wystawa stała : . Modele redukcyjne "; .Boże Narodzenie w zabawach i zabawkach", .Folklor sześciu kontynentów".
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIXwiecznych chałup, XIX-wieczna
apteka, dwór z Suchedniowa,
wystawy. Czynne: od poniedział
ku do piątku w godz. 9 - 14.30.
Muzeum Wsi Ki eleck i ej Dworek Laszczyków ul. Jana
Pawła li 6 w Kielcach- Wystawa .. Peru. Kraj odległy " czynna od poniedziałku do piątku
i w niedzielę w godz. 1O - 15.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1809 do
1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i
świąt w godz. 9 - 17.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzy~ki
Państwowego Instytutu Gen:
logicznego, ul. Zgoda 21 - "Pod
opieką św. Barbary" - wystawa
historycznych narzędzi górniczych i okazów kopalin .
Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA " PIWNICE " - ul.
Leśna 7 - Wystawa grafiki .Mondo cane". wystawa malarstwa Igora Yanovicha. Galeria czynna od
poniedz i ałku do piątku w godz.
11 -17, w niedziele od 11 do
15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA " NA PIĘTRZE "
- Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej w Kielcach.
Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 9 - 15, w
soboty 1 niedziele nieczynna .
Jaskinia " RAJ " - czynna codziennie (o prócz poniedział
ków) w godz. 10-17.
Klub Civitas Christiana . Kielce, ul. Równa 18 - XXVII Pokonkursowa Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej - czynny
w godzinach 10-15.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz. 1O
- 16. Informacja: 31-18-702,
fax 311-46-90 .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .Pionęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia-tel. 041125-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świ!ltokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu - czynne erozlennię z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa okrę
gowa '2001 Związku Polskich
Artystów Plastyków O/Kielce;
Wystawa: Plenery Rzeźbiarskie
Kielce '2001 Związku Polskich
Artystów Rzeźbiarzy O/Kielce.
Oprócz poniedziałków czynna
codziennie w godz. 11 - 17, w
niedziele godz. 11 - 15.

17, w soboty i niedziele
w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeolog iczne - ul. Swiętokrzyska
37, te l. 265-36-51 - wystawy
stałe . Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w.
do 1939 r.", •Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmie
lowskiej", .Poczet książąt l królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: .. śladami Ikara" wystawa ze zbiorów Muzeum lotnictwa Polskiego w Krakowie,
Wystawa ikon ks. Stanisława Drą
ga z Radomia, .Hej kolęda, kolę
da" - plastyka obrzędowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Muzeum czynne wtorek piątek 8-16.30, sob . 8-14 .30,
niedziela 13-16.30.
·
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel.
262-09-78 - .. Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen
wioski neolitycznej, "Madagaskar
- ginący świat". Muzeum czynne
wt.- sob. 9-15, niedz. 11-15.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - wystawy stałe: .Pradzieje Ponidzia", " Pińczów - historia
miasta"• .AdoH Dygasiński - życie i
twórczość", .. Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa", ..Przyroda Ponidzia"; w synagodze - .. Społeczeństwo żydowskie w Pińczo
wie", Wystawa poplenerowa ZPAP
O. Kielce .. Pińczów 2000". Czynne
wtorek, piątek w godz. 9-15, śro
da, czwartek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 1Q-15.
Galeria .. Krużganki " - wystawa części repliki Xli-wiecznej płyty orantów wypoży
czonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek- ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 -czynne :
od wtorku do piątku w godz.
9-16 , w soboty od 9 do 15
oraz w niedzielę od 10-15 wystawy stałe : .. Kuchnia królewska", .. Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii",
.. Ekspozycja etnograficzna",
..Ziemia sandomierska w pradziejach i średniowieczu",
"Srebra. Nabytki muzealne z
lat 1992 - 1961 ", .. Lapidarium
zamkowe". Wystawa czasowa:
.. Stan isław
Młodożeniec
(1895-1959), .. Nie zatrzymam
wieczoru" - wystawa pośw i ę
cona sylwetce i twórczości ks.
Janusza lhnatowicza.
Oddział Ratusz - ul. Rynek -t'
- nieczynne.
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, tel. (0-15) 83221-47. Czynne: poniedziałek piątek w godz. 9 - 15. Wystawa stała: .. Jazdy do Sandomierza" - wystawa poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Mu{ęum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej , ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9
- 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od
8 do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul.
Krywki 1, te l. 27 4-62-68 ,
czynne w dni robocze w
godz. 10-16.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-0279 .
Informacja PKP- 366-9328, 94-36 .
Informacja MZK· 345-0695 .
Taxi osobowe - Piekoszowska - 345-15-11, Jesionowa -331-79-19; bagażowe Sandomierska 801-31-18;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22 .

JĘDRZEJÓW ·

Muzeum im. Pnypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8 , tel.
386-24-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'H' 96-63
366-40-40
KARTA STAŁEGO KLIENTA

if..J

la..--

Will do MZg~Nbtiaia
DOJAZD GRATIS

0-800-400-400
bezpłatne zamawianie

taksówek.

Muzeum . Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
.
BWA - ul. Siennieńska 54 ,
tel. 263-20-48 - Wystawa tkanin artystycznych - czynna od
wtorku do piątku w godz. 9-

l

RADIO-TAXI . ALFA "
- teJ. 344-44-44, 96-22
(doj azd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222

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

TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI .. METRO" - te l.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI .. WICHROWY " - te l.
33-10-919 (dojazd gratis) . ,
TAXI " SWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI " NA STOKU " - tel.
801-31-76 (doj azd gratis).
RADIO-TAXI " OMEGA ORIENT" . korporacja .. Ły
sogóry ", tel. 36-00000 ,
36 -11111, 96- 26 , nu mer bezpłatny 0800-3600-36 .
•
TELE-TAXI " WALJGORY "
- tel. 368-74-00 (dojazd
gratis).
TAXI ., HERBY"- tel. 801-4100 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI " EXPRESS "
- tel. 366-11-11 , 3-600600 . Dojazd gratis , z nami
najtaniej.
RADIO TAXI " EUROPA " (dojazd gratis, karta stałe
go klienta), tel. 3-611-611.
TAXI .. BARWINEK " - tel.
801 - 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORION " - tel.
36-999-99,
34-555-44 ,
96-23 .

tych - gratis, ceny
od 7 do 19 zł.
Pizzeria .. Mag ia ", te
25-11 . Czynna w
21, niedziela 15Zamów piuę! Dowóz

PODRÓŻE

OMN I A

Ko mu

międzynarodow a ,

wicza 61 , 345- 77
77-46.
Bilety lotnicze sprzedaż . "Sigm
wicza 56, 3
44-32 .
LOT - informacje ,
cja, sprzedaż bil etów.
06-58.

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-1 9-19
366-03- 03
www .i_nfomax.com.pl
Swiętokrzyski

Portal Internetowy

POGOTOWIE POGRZEBOWE
.. USTRONIE " - usługi cało
dobowe, wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych. Nagrobki. tel. 36129-18 , 361-39-12 .
(nj 28)
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH
- usługi pogrzebowe całodo

bowe , te l. 366-31-77 . 34467 -8 8.

Pogotowie
999 .
Pogotowie
997 .

Ratunkowe Pol i cyjne' -

Straż Pożarna - 998 .
Straż
Miejska -

986 ,
368-75-15 (przez całą
dobę) i 368-75-33 w godz.
7 -15 . Posterunek czyQny
w godz. 7 - 22 - 367-6013 .
Pornoc drogowa - 366-0065 , 9~- czynna non
stop .
Pornoc drogowa - 361-7976, 30-11-609 .
Pogotowie energetyczne
Kierce - miasto i teren 991 .
Pogotowie
gazowe
312-020 i 992.
Pogo fowi e wod.-kan. 368-44-02 .
Pogotowie c.o. i el ektryczne PGM - czynne w
godz. 15 - 23 codziennie i _
w godz. 7 - 23 w dni wolne od pracy- tel. 361-18 33 .
TAJ - Ogólnopolska lnformacra Gospodarcza - 9477 .
OJKT - Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza - żółta linia - 9434.
Numery miejscowe i zamiejscowe - 913.

.EDZBIE NA TBEFON
Pizzeria .. stud io" - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pncz 10-22, piąt. 10-23, sob .
12-23, niedz. 12-22. Dostawa na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 zło-

Częstotliwości
słyszalnych

w

TAK - 106 ,5;
FAMA - 100,8 , PLUS
71 95 MARYJA .t
10l ,2; 7,34 , RMf
BIS - 92 3 JJJ-96.2.
CE-1 01
zET·
WAWA-'9Ś , 5 , ESKA·'
OPATÓW-93 ,7 , MT.
102,1, RdC-89 ,1,
104,7, REKORD -1

4.

~IM.~FANAŻEROMS~E~
W KIELCACH
Bogusław Schaeffer

"KACZO ...byczo, indyczo"
reż. Edward Żemara
9 i lO lutego, godz. 19
Kupon upoważnia do nabycia biletu
w cenie ulgowej w dniu 9 Jutego 2002 r.

·'

,Presley w fllbarmonlł

planuj z nami weekend
Rozdajem_y bilety - dzwońcle dzisiaj
o godz. 13.30 pod nrtel. 36-36-223:

Wędrówki

dwa podwójne zaproszenia do "Kubusia" na niedzielę na
Igraszki z bajką",
'irzy podwójne zaproszenia do Teatru im. Stefana Żerom
na przedstawienie ,.KACZO ... byczo, indyczo" -jedno na
i dwa na niedzielę,
jedno podwójne zaproszenie do filharmonii na koncert Pretenory" (do odebrania w kasie FŚ przed koncerten{)
zaproszenia do kina na romantyczną ko~e·

Filharmonia Swiętokrzyska w Kielcach (pl. Moniuszki 2 B)
zaprasza w piątek o godz. 19 na koncert "Presley i trzy tenory".
Zagrają: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod
dyrekcją Jana Walczyńskiego, a solistami będą Jan Ptaszyn Wróblewski, Henryk Miśkiewicz i Maciej Sikała. W programie największe przeboje El visa Presleya w opracowaniu Jana Walczyński ego. Bilety w cenie 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy) do nabycia
w kasie filharmonii.

po regionie

Klub Thrystów Pieszych
"Przygoda" zaprasza w niedzielę na III Rajd Walentynkowy na trasie Suków- Cedzyna. Długość trasy ok. 8 km .
Zbiórka uczestników o godz.
8.30 na przystanku MPK obok
kina "Romantica" w Kielcach
przy uL Czarnowskiej.

kultura.www .sieci
W Kielcach jest kilka instytucji kulturalnych posiadających
własne witryny internetowe, na których można zapoznać się z programem imprez, przeczytać o przedstawieniach, koncertach lub
~staV{ach. Niektóre, jak np. Kieleckie Centrum Kultury lub Teatr
lffi. S. Zeromskiego, umożliwiają zarezerwowanie biletu drogą elektroniczną- wystarczy wysłać e-mail i przed spektaklem udać się do
kasy, nie martwiąc się, że w ostatniej chwili zabraknie dla nas biletów. Jak to zrobić? Włącz komputer, wejdż do Internetu i wpisz
adres: ww:w.slowoludu .com.pl i kliknij na link "Tu warto zajrzeć",
a następrue na odsyłacz "kultura w sieci WWW". Znajdziesz tam
adresy, telefony i linki do stron internetowych kieleckich placówek
kulturalnych.
Zapraszamy również do codziennej lektury " Słowa Ludu "
- ~ylko w " Słowie" ~rzeczyt~sz najświt:ższe informacje o wydarzemach kulturalnych 1 dostaruesz zaproszenia na najlepsze imprezy,
które _odb~ają się w Kielcach i województwie świętokrzyskim .
CzY_taJ codzienne w rubrykach "Co-Gdzie-Kiedy" i "Notatnik" oraz
w p1ątek w "Zaplanuj z nami weekend".

Zimowy festyn rodzinny

Kina
piątku

na kinomanów czeka tylko jedna kinowa premiera
film na randkę.
· losu" Petera Chelsoma to romantyczna komedia o
młodych ludziach. Pewnego grudniowego dnia 1990 r. w
Jorku Jonathan Trager Oohn Cusack) spotyka Sarę ThoBeckinsale). Drogi tych dwojga obcych sobie ludzi nagle
·ak~y prowadziło _je coś więcej ni_ż tyl~o zwykły przyl _Sara spęd_za)ą. z sobą cały ~1eczor. Jonathan jest
Sarą 1 proponuJe JeJ po prostu, zeby wymienili się nutelefonów. Kiedy banknot z zapisanym numerem telefonu
przypadkowo_odfruw~ z podmuchem wiatru, dziewczyto za ~~z~dzeme lo~~· Jednak,_by sprawdzić, czy złośliwy
rze~zyw!SC!e słusz~osc, wyrywaJąc z rąk dziewczyny "wizymęzczyzr;ty! Sa_ra p1s~e _
swoJe dane w zakupionej na ulicz. . ks1ązce 1 ~z~aJ~ma Joqathanowi , że następnego dnia
)ą w Jednym z mieJskich antykwariatów. Jeżeli chłopak odtom z adresem, znaczy to, że los jednak nie miał racji a
jest rzeczywiście przeznaczony Sarze...
'
Ch_el~oma to sympatyczne melodramasidło, z poprawnym
1Ciekawą fabułą. Nie jest to może żadna rewelacja, ale
(zwłaszcza z ukochaną osobą) nie zawadzi.
"lety w cenie 10, 12 i 14 zł .

"Pożegnanie ferii" odbę
dzie się w piątek w godz.
11-16 w muszli koncertowej
parku miejskiego w Kielcach.
Wystąpią min. "Hula Hop",
"Iskierki", "3M" i "Coma".
Dodatkowymi atrakcjami
będą przejażdżki konne
i bryczką oraz konkursy z nagrodami.

---·-

Wesołe śnleiynkł

Program "Dialog" oraz
Osiedlowy Wolontariat zapraszają na karnawałową imprezę z cyklu "Wesołe śnieżynki",
która odbędzie się w piątek w
godz. 14-16 w klubie "Amonit" na Podkarczówce.

Klub ,,Superata" zaprasza w piątek i sobotę na aqua aerobik
na basenie ośrodka "Przedwiośnie" '!N Ameliówce. Odjazd autokaru o godz. 17.10 sprzed hali przy ul. Zytniej . Bliższe informacje pod
nr. tel. 34-22-668. Pod tym numerem można również uzyskać informacje o możliwości leczenia w kieleckiej filii krakowskiego Centrum Leczenia Otyłości.

,,Poiegnanle ferii"

Dyskoteka w ,,sabade"

. Wielkim zir:nowym festynem_ rodzi_nnym zakończą się feri~r-W
Kielcach. Organłzatorem zabawy Jest rruasto. Festyn odbędzie się w
sc;>botęwparku , w go~zin~ch 11-16. Wrnuszli koncertowej wystą
pi~ : "~~la Hol?"· "Isk!erki", "Kwintet Dęty", "3M", "Coma", "Nie
tanczę , ~rolma T~oJ_a~o~ska, M~gdalena Bulik. Atrakcje dodatkowe to m . m .:_prze1azdz~ ~~nne 1 bryczką, _Pokazy jazdy konnej ,
konkursy, wyc1eczk1 po m!esc!e. Festyn będz1e prowadził Wojciech
Stachurski.
(br)

Dyskoteka i konkursy z
nagrodami to główne atrakcje piątkowej imprezy w DK
, 1 Sabat" (Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 73). Foczątek
o godz. 16.

Pogoda dla narciarzy

Baseny
przy uL Kr~owskiej w Kielcach - czynna codzien. 7-22. Cena biletu: 6 zł za 45 min. (w niektóre dni
· 2 osobywchodzą na jeden bilet) . Informacje o woln;ych
pod nr. teł. 801-13-03.
uL Toporowskiego (SP nr 27) - czynny w sobotę
. 7-22. Ceny biletów: 6 zł za 45 min. Informacje o
"V"L"'""cr' pod nr. teł. 362-74-70.
pływal n_ia "_Perła" w Nowinach- czynna codziennie w
· c:ny biletow: od 5,5 zł do 9,5 zł za 60 min. Dzieci do
ucLJJJar n"'· C~na za ws!ęp do sauny 3 zł (czas nieograniczomformaqe o wolnych godzinach pod nr. teł.

Wczoraj (czwartek) czynny był jedynie stok na Telegrafie. Informacje na temat aktualnych warunków do szusowania można uzyskać pod nr. teł.:
361-83-40 (Telegraf, Pod
skocznią, Ameliówka l) , 30349-82 (Tumlin), 0602-217920 (Krajno) i 311-20-10
(Ameliówka 2) .

Dla dzieci
Centrurn Rozrywki Dzi~
cięcej "Jaś" (w budynku byłe
go kina "Skałka" na Pakoszu)
zaprasza dzieci do lat 14 do
zabawy na gigantycznej 1 plastykowej konstrukcji pełnej przeszkód i niespodzianek. Bilet w
dzień powszedni kosztuje: 6 zł
za 30 minut zabawy, 8 zł za
godzinę, 12 zł za 2 godziny i
16zł za trzy godziny. W sobotę
i niedzielę bilety kosztują: 8 zł
(za30min), 11 zł (za l godz.),
15 zł (za 2 godz.) lub 20 zł za 3
godziny zabawy.

Ferie_ dobiegają końca, w różnorodnych zajęciach, jak chociażby akademii karate wz1ęły udział tysiące dzieci
Maraton House 24h NON STOP
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pecjalna oferta na samochody
FIAT i Alfa Romeo
z '!lkiem produkcji 2001
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HOTEL "ECHO"
W~KOŁOIORC

B-9.11.2002
s-rt: >
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Zapraszamy do naszego Salonu
KIELCE Sp. z o.o. dealer FIAT

Salon Sprzedaży Samochodów
ul. 1 Maja 191, te/. 366-32-07, 346-35-26

W.JAZD: 25 PLN

SUPERNOVA
ul. Czarnowaka 22

D.J ERWIN BRAUN

P~o22

1- 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów
- Assistance - gratis
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ak to było u Szekspira?
Morderca Makbet miał
mieć święty spokój dopó
ty, dopóki las Birnam nie
ruszy się z miejsca. Jak to jestpoza
Szekspirem, współcześnie? Swiat
miał się nie zawalić, póki Sophia
Loren nie przyjedzie do Malborka ·
reklamować makaron firmy "Danuta" (rzecz jasna - od Danuty Wałęsowej). Sophia przyjechała, nakręciła apoteozę makaronu, następnie spotkała się z Danutą i Lechem. Czy rozmawiali o makaronie? -nie wiadomo. W każdym razie głupio się robi, gdy pomnikowy mit wielkiego kina zachwala
Wałęsowskie kluchy na tle krzyżac
kiego zamku. Socjolog powie o
kryzysie autorytetów. Moim zdaniem, kryzys ten zaczął się od pożarcia Popiela przez myszy. Jaki ten
Popiel był, to był, ale mimo wszystko był królem. Podobno wielu mło
dych Polaków nie wie, czym zasłu
żył się dla ojczyzny Wałęsa. Jest nadzieja, iż będą przynajmniej wie-
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makaronem. Podobno Wajda chce
wykorzystać przyjazd Sophii i nakręcić z jej udziałem film "Wszystko na sprzedaż II".
Czy świat się od tego zawali,
zobaczymy. Najbliższy zawał może
nastąpić w Salt Lake City, gdy olimpijska skocznia stanie się rąbkiem
u spódnicy złej tanecznicy. Nie żą
dam od Małysza żadnego medalu .
Chcę tylko, żeby pokonał wypiekacza ciasteczek z b. NRD. Będzie
to dla mnie namiastka bitwy pod
Grunwaldem, której - niestety - nie
pozwglono mi oglądać na żywo .
'lheba przyznać, że Małysz
ma podłą pracę : wszystko zależy
od podrygów formy. W dodatku
musi znosić (i sprawia mu to przyjemność) gratulacje od Kwaśniew
skiego i Millera. Małyszem nie
mógłby być w żadnym wypadku
Marek Suski, poseł PiS z Grójca.
"czarne owce" to tylko margines.
widocznie do wielkich
marginesów i dlatego - jak sądzę nie dostrzega wtórnego analfabetyzmu lekarzy, ich nie kończącej się
partaniny na kilku półetatach, niepunktualności, arogancji, łapow
nictwa i nieustannego łamania
praw pacjentów, skutkującego naruszaniem ich godności osobistej,
brakiem informacji, szpitalnymi
infekcjami, tragicznymi wszczepieniami np. żółtaczki, odparzeniami, urazami w łazienkach i sanitariatach, a przecież wszystkie te zdarzenia- panie Łapiński - są nie tylko wykroczeniami ale i przestęp
stwami, są dziełem bezkarnych lekarzy i personelu pomocniczego,
za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Z pozarządowych raportów wynika, iż liczba poszkodowanych przez służbę zdrowia
stale rośnie , a lekarze nie trafiają
jakoś na ławy oskarżonych, nie pła
cą odszkodowań i nie tracą prawa
do wykonywania zawodu, choć
powinni. Błędy w sztuce, zaniechania i zaniedbania nie zabijają
wprawdzie od ręki, a jeśli nawet,
to nie ma na to dowodów, bo nikt
do tej pory nie badał ich poważ
nie, ale skazują chorych na dodatkowe cierpienia, na nową terapię i
z całą pewnością skracają życie, a
nie wydłużają. Należy je zatem tropić na wniosek poszkodowanych,
winnych należy stawiać przed sąPrzywykł

FELIKSKuźMA
ódzka afera "konsu
muje" nieszczęścia ty
sięcy obywateli, winna
zatem poruszać miliony, ale nie
porusza, ponieważ jej medialny
obraz eksponuje wyłącznie ekscytujące marginalia, a kwestie fundamentalne, takie chociażby jak:
rekrutacja do zawodów medycznych, ocena rzetelności i skuteczności kształcenia lekarzy, odpowiedzialność izb i sądów lekarskich, tuszujących. błędy i naduży
cia medyczne, rażąca niesprawność, a co za tym idzie i nieprzydatność kas chorych, uchylanie się
państwa od konstytucyjnej odpowiedzialności za obywateli, tolerowanie struktur i zachowań
sprzyjających przestępczości lekarzy, pielęgniarek i laborantek.
Nie chodzi wszak tylko o drenaż łódzkiego bagna, ale o naprawę całego systemu, spapranego
bezprzykładnie w trakcie rzekomej
reformy. Czas najwyższy, by Rzeczpospolita przestała uchylać się od
odpowiedzialności za zdrowie
obywateli, aby zlikwidowała "cho-

Ł
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re kasy", a samorządom lek~kim
powszechnymi. Rzecz w tym, iż
odebrała prawo do rozpatrywania
sądy lekarskiesą-z samej już defii sądzenia zaniedbań, wykroczeń i
nicji - stronnicze, a więc i niewiaprzestępstw, zarzucanych konkretrygodne. Ostatnie wypowiedzi prenym placówkom, lekarzom i pozozesów Naczelnego Sądu Lekarstałym pracownikom służby zdroskiego i Naczelnej Izby Lekarskiej
wia. Bezduszni i niekompetentni
z l lutego br. utwierdzają w przebiurokraci nie powinni decydować
konaniu, iż panowie Romuald Krao tym, gdzie, co i jak leczyć, a cojewski i Konstanty Radziwiłł nie
raz gorsi - niestety - lekarze nie
zamierzają niczego zmieniać . Chcą
powinni oceniać swoich własnych
jedynie - bez strat - przeczekać
błędów i nadużyć. Dotychczasowy
burzę, po której wszystko wróci do
·Stan rzeczy obraża bowiem zdro- normy, ich normy. Chorzy po to w
wy rozsądek, łamie zasadę równokońcu są, aby się bali, cierpieli i
ści obywateli wobec prawa, zdejpłacili, jako że koszty utrzymania
muje z urzędników i lekarzy oborosną bez przerwy, a panowie lekawiązek służebności, a pacjentom . rze muszą trzymać fason . Prawią
odbiera nadzieję za zadośćuczy
tedy androny o obowiązkowych
nienie, adekwatne do poniesionych
zajęciach z etyki, o większości
strat i doznanych upokorzeń .
zdrowej ponoć moralnie, o niezbęd
Wskazaną nierówność, generującą
nym zaufaniu i takich tam jeszcze,
po jednej stronie bezkamość a po
jakby nie rozumieli, iż handel " skódrugiej bezsilność, można i trzeba
rami" i potencjalne wciąż zabójstwa
usunąć w trybie stosownej nowelinie wyczerpują listy nadużyć popeł
zacji ustawy o samorządach lekarnianych w służbie zdrowia na co
skich, wymuszającej rozpatrywadzień, wcałymkraju.
nie wszystkich spraw z powództwa
Najgorsze jest to, że i minipacjentów przeciwko pracownister zdrowia niewiele pojmuje, albo
kom służby zdrowia przed sądami
udaje, jak Konstanty Radziwiłł, iż

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Artykuł

WładysłaW

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe, napę
dy. BLACHY dachówkowe, trapezowe- producent. 041/331-49-62.

LOKALE

nt46
BRAMY, automatyka, szlabany. Rabaty. 041/366-46-52, 300-33-28.

SPRZEDAM lub wynaj mę pół domu,

PRODUCENT:

e deska podłogowa
e boazeria

76 mkw. + działka 6 arów . Końsk i e
0600-141 -248.

• schody

pt2

• parapety.

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

041/302-11-81 .

GAZETA

pełnym

zapleczem socjalnym

0605-245-0451ub 35-29-254, wieczorem.

KIOSK plastikowy typu , YU GO '.
ZDECYDOWANIE 1 ha. 0411361-21-06.

Tel. 0-&>2-300-880.

gb598

ob575

Z N . IŻ KI
NA D .R OBNE

JEŚLI...

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

130 mkw Warszawska .

zynowe z

tk4

COD.tłENNA

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

zniżki

CHAŁUPNICZO - montaż
żuterii. 06021395-001 .

sztuczneJ bi-

CHAŁUPNICZO zlecimy klejenie toreb
papierowych, 0604-406-785.
kb101

FIRMA finansowa zatrudni osoby w wieku 25 - 50 lat, stałe wynagrodzenie, kontakt telefoniczny 041/343-81 -84.
kb237

'·

KOLEGIUM Szkół Prywatnych ogłasza
kunkurs na stanowisko Dyrektora Kursów
Językowych. Term in składan i a podań :
20.1 1.2002 w kancelarii WSEiA, Karczówkawska 41 , 041/345-69-19.
nt68
LEASING , kredyty inwestycyjne.
06081587-350.
kb225
PIEKARNIA ,Pod Telegrafem" zatrudni
rukiemika deseranta od zaraz. 041/361 -35-00
wewn.112 .
gb574
PllNIE ! Um i e ś c i my reklamę 2 500
(pojazdy, budynki). 0602/39-49-31.
kb155
PILNIE. Zlecimy składanie długopisów
{dostawa, odbiór). 0501 /664-419. ·
kb152

się ogłosze ni a

M-3, KSM. 041/366-30-49,

kb55

w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kolejowa 138.

KUPNO

nń71

TWOJA

dlugopi-

Tel. 0103334/317-93-11 .

kb156
WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenia maga-

14,041 /362-12-97.

nd58

nt39

Słowoludu

sćrw.

na . LENTEX', hurt - detal - raty. Kielce,
Chęcińska

nn20

gb577

PCV. Hurtownia fabrycz-

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.
041/369-91-98, 502-58-05-43.

HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Dornaszewice 174F.
041/342-84-32.

SPRZEDAM nowy dom RADLIN .

ng45
WYKŁADZINY

nt47

CHAŁUPNICTWO , składan ie

0411254-_10-20.

nt41

ASYSTENTKI w w1eku do 28 lat poszukuje młody biznesman . Cele towarzyskie.
2000 zł m i esięcznie+ samodzielne mieszkanie w Warszawie. Dzwoń 0607-280-468
od 12.00 do 13.30.
pt4

PRACA dla kobiet - Włochy, dla
czyzn - Hiszpania. 0504/083-490.

męż

kb126
domek. 041/302-22-46,

wynaJmie powierzchnię biurowo(379,20 mkw.) w Kiel~ch .
pod numerem 041/342-59-31 .

PRACA i współpraca z rewelacyjnymi produktam i Doktor Nony. 041 /368-16-00,
0601-47-20-87.
gb482

•
KLIMATYZACJA

SKŁADANIE długopisów .

MATRYMONIALNE

WENTYLACJA

PRACA

KURTYNY POWIETRZNE
,Aquaklim"
FOTOOFERTY matrymonialne ,Dyskrecja' 0604/507-058.
kb196

Kielce, Massaiskiego 14
041 /368-86-00
0411369-71 -01 .

-

nd53
KURTYNY, NAGRZEWNICE - POWIETRZNE. Budowy. Warsztaty. Szklarnie. 041/366-46-52.

RAZEM w Kielcach, ul. Gzamewska 22,
343-43-53, www.razempolska .oom.pl
gb515

NIERUCHOMOŚCI

nt40
MARMUR - parapety, schody (produkCJa

- montaz).

Okna . Okrze1

65.

041/343-14-77. 307-35-06
nt8

AGE NCJA IN TERLOC UM . Kielce ,
041/344-53-62.
nt14
DO

wynajęcia

dom. 041 /368-17-61 .
gb507

OKNA PCV, drewmane, dachowe. Drzw1.
parapety,

żaluzJe ,

rolety. PROFESJONAL·

NY MONTAZ RATY.•Drokplast". Kielce.

A

Chałupnicze

od zaraz. 024/355-72-62.
kb194

UMOWA! Domową pracę oferuje wydawnictwo 800 brutto. 0609/ 139-641 .
kb154
WŁOCHY.

AGENT celny. Kurs - praca .
048/381-04-56.
17
AGENT celny kurs zawodowy. Kielce,
35-18-488, 604-324-434.
gb580

060/447-78-94.
kb153

Pornoc domowa. 0121637-00-96.
kb67

ZARÓB 1200 miesięcznie um ieszczając
na samochodzie, domu, działce .
Gwarantujemy umowy - zapłata za rok
z góry! .ORION" Sloneczna 4, 40-163 Katowice 28, box27 , znaczki 3.00.
kd5227
reklamę

APTEKA - poszukuje kierownika. 060491-96-43.
tb14

ZATRUDNIMY w Kielcach 3 młode
osoby z wykszta łcen i em min. średn i m .
Tel. 0604-236-387.
gb576

APTEKA w Jędrzejowie poszukuje magistra farmacji na stanowisko kierownika ,
041 /368-30-33, 0602-78-50-76.
gb465

. ZEZWOLENIA - praca; RPA, Wiochy,
Tailandia, Finlandia, Kanada, Izrael, Emiraty. Biuro Consultingowe 075/7 17-40-37.
kd4953

DOMY: Kostorńłoty, Cedzyna, sprzeda
, Kontrakr, 368-15-83.

Nowa 5, 0411361-71-90.
nd57

DZIAŁKĘ budowlaną kupię.

041134-28-089.
gb595

OKNO S.C. - producent okien PCV- systemy THYSSEN . 041 /346-19-17, Kielce,
Łódzk8308 .
.

mkw .

nt52

KUP I Ę 2-izbowy domek na wsi, z dzi ałką
10-30 ar, z widokiem na góry. Kielce,
369-83-48.
gb578

,l

50 mkw. po remoncie, Stok.

PANELE

KUPIĘ ziem ię około 1 ha, gmina Masłów,
klasa i ukształtowan ie bez znaczenia,
tel. 368-40-66.
gb533

PODŁOGOWE

BOAZERYJN E
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO, Okrzei 56, 041/344-37-45.
51

0% REKLAMACJI
drzwi:
antywłamaniowe

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kiel-

e GERDi\ e
•Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

ce, Łazy 37, 041/345-44-84.

SPRZEDAM dom, Promnik kolo Kielc.
0321243-97-23.
gb567
SPRZEDAM dz i ałkę • K ielce ,
0-604-839-917 .

nd56

nt10

nn18

TARNOWSKIE lAKlADY
CERAMIKI BUDOWLANEJ
WOLA R ZłOZIŃSU k: Tm~ewe

111.(014) 63 13 700 fax{014j 63 13 600

PARKIETY, mozaiki, schody,
lak iery.• Fioor•, Ki elce ,
232 (8-17).

(

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

t>'

NAUKA

Biuro Rel_
damy

T W OJA.

GAIE T A C O DZUNNA

Głowackiego4 , 0411344-23-50.

- po zasadniczej 2 ,5 roku

e

- Fryzjerskie,

nd60

- podstawowej 3,5 roku
TECHNIKUM:

KURSY komputerowe. 041/344-32-02.

- Ekonomiczne,
-Handlowe,

- lywienia zbiorowego,
-Telekomunikacji,

nt25

- lywienia Zbiórowego,
- Budowlane.

- Budowlane,

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

KURSY Szybkiego Czytania. Najtaniej
w Kielcach. Centrum Nauki SITA Kielce,

e

- Samochodowe,

KIELCE

ALERGIĘ , KRĘGOSŁUPY,

DO SZKÓŁ :

Podkłaszioma 117

MARKSOFT- kursy komputerowe. 041 /
nt5

LICEA: ·

0411368-15-71 . ANGIELSKI. Lektorzy An-

- Ekonomiczne,

glicy. Promocja. PanPoł.

- Ogólnokształcące

gb478

AKTIV - kursy językowe : wszystkie

NIEMIECKI- korepetycje. 0411343-17-57.

c:

- Turyśtyka ,
- Administracja,

MATEMATYKA-0411345-38-15.

gb554

POLICEALNE
poziomy.
Sienkiewicza
041/368-26-41.
•

/

1 0/12a/3,

-Finanse,

ALFA : Szkoła Detektywów, BHP.
041134-30-438.

- Farmaceutyka,
-Telekomunikacja.

041[34-616-00

WŁOSKI

Zapisy do:
TECHNIKUM

OSTROWIEC

BUSKO •· '··

nt63

- lywienia Zbia"rowego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

ANGIELSKI, INNE JĘZYKI. Supertanio.
Superintensywnie. Superskutecznie . Egzamin TOEIC. EMPIK, 0411344-74-07.

zsz

nt62

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

· ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

tel. (041) 357-44-10
STARACHOWICE
RadioMTM
ul. Partyzantów l A
teł. (041) 275-11-11

TAROT- 041/362-61-10.

0411368-17-43.
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
młodzieżowe

.

SPRZEDAŻ

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE_
dla DOROSŁYcH :
2-łetnie, 2,5-\ etnie. •

ANGIELSKI , INNE JĘZVKI . Supertanio.

'"""\

- kosmetyka,

Superintensywnie. Superskutecznie. Egzamin TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.

ANGIELSKI, INNE JĘZYKI. Supertanio.
Superintensywnie. Superskutecznie. Egza-

MEDYCZNE

e TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e KOSMETYCZKA

min TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.
nt66
ANGIELSKI , INNE JĘZYKI. Supertanio.

- finanse,
- obsługa ruchu turystycznego.

nd55

BMW318kombi (1996)

ŚWIĘTOKRZYSK I E Centrum Języków
Obcych Sp. z o.o. Kursy : angielskiego,
niemieckiego, francuskiego. Kielce, Wojska Połskiego 9, 041/361-51-39, 362-20-

SZKOt.Y ŚREDNIE :

ng56

nt67

e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

gb528

e LICEUM EKONOMICZNE

"('"'

0-604-137-235. 041/369-82-76- ODTRU-

3,5-LETNIE.

CHEMIA, FIZVKA, MATEMATYKA pro-

WANIE poalkoholowe. EOSPERAL.

fesjonalnie. 041/368-90-71

łaty 260b, 303-13-49.

FIAT 126 ełx (1997). 605-35-51-06.

MEDYCYNA

ANGIELSKI. 0411368-48-14.

2 i 2,5-LETNIE

C IĄGNIKI , kombajny równ ież

LAND - BIZONY, maszyny rolmcze
h:redyt do 0%, MOTO-AGROMAX.

73; cjo@exbud . com . pł

Superintensywnie. Superskutecznie. Egzam in TOEIC. EMPIK, 0411344-74-07.

e PROJEKTANT MODY

gb532

JELCZ ~ Premi er" 317 D turbo
naczepa

budomobił ,

0411331-26-41 .

gb339
91NEKOLOG - Zygmunt Banaś, Kielce,
CKB.ZGODA"

Sienkiewicza 28121 , codziennie od 15-tej,

KIELCE,

soboty od 12-tej. 0605-604-341.

ZGODA31

ta lik, 90.000 km, Kielce, teł.

gb209

0411361-27-06
ZAOCZNE

RODZICÓW Z OZIEtMI na kt6,. poblenojq
ZASIUK PIE~GNACY.JNT oraz osoby

e TECHNIKUM

posiodajqce gruP9 inwalldzkq zapraszamy

- budowlane

PO ZDROWIE
NAD HAUrYK

-drzewne
-leśne.

e POLICEALNE

SEAT Cardoba 1,9 diesel

14=tlwielQ TUBMUS BEHMIUIACTJNY

041/362-04-41 , 0602-183-810.

pokoje z luz., TVSAT l telefonem

-budownictwo

OD 30 ZŁ OD OSO•Y/TURNUS

-geodeta

Ołrodek

-architekt

UPANORAMA" .
76-107 Jaroaławlec, ul. saHycka 9
~ (07"1) 344--73-43
llftiUIIIT UUIIY W11P- 1m. Pll. ~;~

-BHP

'

Kielce, ROMUALDA 3 ,

- POLICEALNE:

KOŃSKI E

PIŃCZÓW
SklepKLEKS
ul. 7 Źródeł 8

(

nie. 041 /302-54-54.

OMEGA
SZKOt.Y POLICEALNE:

nd44

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

nia . Przemyś l. Te ł. 01 6/67

SZKOt.Y PRO-FIL

nt65

ARTYSTYCZNE

K.\ZIMIERZA \VIELKA

gb545

nt64

-posadzkarz
-technolog robót wykończeniowych .

0411344-11-55

J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

P.RZY JMĘ w komis odzi eż
Posiadam 2 punkty. Warunki do

368-93-15.

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI. Supertanio .

- Elektrycznego

"--''

POLSKI. Korepetycje, prace pisemne,
opracowania zagadnień maturalnych. 041/

Superintensywnie. Superskutecznie. Egzamin TOEIC. EMPIK, 0411344-74-07.

(informątyka)

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa l
te l. (041) 378-28-20

nio! 0411345-04-21 .

0602-750-732.

-Mechanicznego

·

gb415

nd33

-Drzewnego

- ul. 11 Listopada 3 F
teł. (041) 247-33-03'
(041) 247-00-33

l'

BJdowłanego

PRZYJĘCIA wesąłne , komulliJII!

POLSKI- 361-39-26.

- Urządzeń Sanitarnych

OGŁOSZEŃ

POlYCZKI. 041/34-30-1 42.

gb586

grupy poranne, popoluc!niowe
nowy semestr
NOVUM, Sienkiewicza 59
041/368-30-55, 368-40-55
www.novumkielce.com

Kielce, Jagiełłońska 90

-

. POlYCZKI -tanio. 041/34-07-231

ANGIELSKI
NIEMIECKI

. BUDOWLANKA"

0411343-31-50.

gb585 .
POLSKI- 041/361-68-~7 .

RADOM

ATRAKCYJNE kredyty
hipoteczne, dla finn. Kiefc;;e.

NIEMIECKI - korepetycje, tanio.
041/361-16-89.

gb218
nt3

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

gb581

n 53

- Rachunkowość,

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

. 343-12-52.
nt19

-Handlowe,

ODDZIAŁ

lec~ymy :

nc84

ZAOCZNYCH , WIECZOROWYCH
Liceum Ogólnokształcącego :

TECHNIKUM:

RZUĆ PALENIE W 15 MI
Sześć łat skutecznie, wiarylł<Xil

gfmnazjałnego, ZUS płatnik, 34-465-55

OGŁASZA NABÓR

CKD . PROMOTOR"

ZAPRASZA

KURSY przygotowawcze do egzaminu

KIELCE
Gagarina5,

041134-58-588

Słowoludu

PALACZU !!!

041/344-54-08
EDUKACJA

RellallllitacyjDo-Wypoayllkowy
SIATKI - 04 f/344-71-93.

i

- drogi, mosty.
nt4g

SUZUKI WAGON R+. 0602-27
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,

GEOGRARA, 041/362-92-46.
gb601

06021335-083.
kd5275

GLOBAL VILLAGE - Szkoła Języka An-

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10,

p. 211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
( ,

gielskiego. Zapisy na nowy semestr: po-

niedziałek - piątek ( 14 - 18). Kielce: Po-

GINEKOLOG - leczenia , zabiegi, najta-

ws2

cieszka 3 . 0411343-05-97.
G INEKOLOGIA -

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

16

Mannheim, Upsko. •Wojtek"

doświadczeni specjaliFRANKFURT- przejazdy. 04813lt

ści . 0607/887-732.

ws20

0503-166-511 .

lUSZCZVCA: re ełacyjny lek! 032127670-27.
po514

uJ. Sokola 18
teł. (041) 251-16-09, 251-16-Cfł
reiJfux (041) 251-16-07
WŁOSZCZOWA

048137-80-307, 0601/280-977 F

niej. Tel. 0601/38-09-58.

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

PW " . GAMMA" Sp. z o.o.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
'
tel./fax 041 362 61 08, teł. 041 331 28 16, 0605-312·71

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

GLAZURA- remonty. 0411366-07-69.

19.19 NAPRAWA telewizorów.

GLAZURA, hydraulika, remonty.
0411346-44-49.

gb519
-57-1 5, 332-34-44- NAPRAWĄ

HYDRAULICZNE- 041/331-04-97.
gb589

-WIECZOREK.
10

HYDRAULICZNE. 041/368-18-04.
gb337

PANELE - 041/332-38-55.
b514
POLIGRAFICZNE. 041/301-17-09,
0600-241-008.
gb266
PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19 .
dg19076
PRZEPROWADZKI tanio - transport 5t.
041/366-78-36, 0603-34-36-01 .

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
gb375
041/343-17-57 . AUTOALARMY. RATY.
nt23

nd48
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę

nt21
wo). 0411366-74-88,0502-090-566.

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt54

ROLETKI , verticale. 041/366-78-86.
gb571

gb592

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
dg18603
MALARSKIE - czysto -

gładź

SCHODY- solidnie . 0411311-49-39;
0-605-78-64-16.
dg18635

, szafy. 041 .362-11-55,

nt38
gb525

tapetowa-

AGROCENTRUM.

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska

UKŁADANIE- sprzedaż kostki brukowej.
gładź,

ACM

fabryczne

Tel. 041 368-11-00 0605 394-347 ;;

gb583
MALARSKIE - czysto,

składy

TYNKI. 0602-824-813.

0606-20-20-76.
- malowanie - szpachlowaparkiety, panele, gipskar-

TORF

.. ~·l.l#l

AUTOALARMY 041 ,34-434-79

tapetowa-

nie karton-gips remonty. 041/362-68-92,

nt44

ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA

KOPARKA + wywrotka (piasek, kruszy-

LAWETA- autotransport 602-666-510.

-.

WYP02:YCZALNIA
SAMOCHODÓW
QUATTRO
041134-64-7 50
0-602-1 01-305.

amortyzatorow - grat1s

TEKSTYLNE
VERTIKALE
ALUTECHNIKA
Paderewsk1ego 3
041 /343-07-03

b17

nt61

WYPOZYCZALNIA
SAMOCHODÓW
.AGMKielce.
Pakosz 39
041 /362-93-63
0602-601-695.

-0411344-72-96.

.vozlowe (zachodmoeuropeJSkle). wym1ana

ANTYWŁAMANIOWE

taż kotlowni. 0411368-83-44, 0602-477-044.

ELEKTRYKA
INSTALACJE
SERWISOWANIE!!!

WYP02:YCZALNIA samochodów nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.

041,344-85-25 MOTOART Sllmkowo-podR-0-L-E-T-Y

INSTAlACJE wod.-kan., c.o., gazowe, mon-

DOMOFONY

gb374

nt43

gb384

0600-959-969
ANTENY

0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczone- kupię . 0606-257-181 .

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
0-502-542-071 .

041/369-86-89

AUTO·MÓTO

gb497

gb372
GLAZURA, remonty. 041/362-17-89.

16-47- TELEWIZVJNE.

WYP02:YCZALNIA i sprzedaż przyczep
samochodowych. Części zamienne. Kielce , Chrobrego 32, 0411345-25-24,
0604-789-271 .
gb599

PANELE- 041 /362-53-70.

gb542

041134-554-60.

115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.

....,_

gb561

nie, karton-gips. 041/3738-028.

ng48

gb584
MALOWANIA - Natrysk - Tapetowanie.
Gwarancja . 041 134-458-11 .

UKŁADANIE glazury, terakoty, malowanie. 041/345-70-63, 041 /366-13-29.
gb537

gb352

nd41

gb534
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
gb498

silników- sterowników

ZDERZAKI. 041/361-51-93.

Airbag , ABS.

monty. 041/34-28-089.

żALUZJE- 041/332-48-70.

gb83

Kielce, Pakosz 53.
gb510

żALUZJE- 041/331-04-97.

gb588

MEBLE

lALUZJE
-041/331-45-56.

e kuchenne, e
e pokojowe, e
e zabudowy e

wszystkich

typów

2:ALUZJE, roletki, verticale, rolokasety.
0411366-38-26.
gb481

RAJS-POL,
8

KSEROKOPIARKI

0600-806-211
nt17

BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.
nl4

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie,

Wspólna 19.

nn22

-041/362-51-08.

Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

.,Dziennik Zachodni"- Katowice
.~P~" - Wrodaw

zabudowy wymiarowe, tanio okna PCV. Dłu
ga 22 , 041/366-14-33 . EKSPOZYCJA,

SPECJALNA OFERTA
Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznanlu, Białymstoku l Szczecinie.
Treść reklam z ostatniego tygodnia
z gazet
.,Gazeta Krakowska" -Kraków

0411344-64-78.

lakierowan ie

nj30

gb469

SUPERCENY

lakierowan ie

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .
Warszawska 170,041/332-22-12.

NA WYMIAR:

Bodzentyńska

041/361-18-56.

ng41

MALOWANIE, gładź. 041/381-33-45.

to2

"Spółdz ielnia Usługowo

Kasowanie błędów.

gb448

MALOWANIE - Gładź - Natrysk - Re-

Końskie .

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

WIDEO-FILM. 0411362-12-79.

MALOWANIE- 041/362-53-70.

Rachunkowe- 041/34-33-832.

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich. Kielce, Sło

MITEXSERVICE 0411366-26-27, nowe, regenerowane, serwis - wczasy gratis.
kb173
PROMONT- SERWIS, 0411366-10-91 .

NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.

ng43

041/331-22-32

SUKNIE ŚLUBNE

dg18605
NAPRAWA pralek. 041 /332-37-46.

-~Wielkopolski"- Poznań

.,Gazeta Wapólezana" - Blalystok
..~ SzcDc:lńakl •- Szczecin
oraz tre6ć ogloezeń drobnych
z a.tatnlch tr.z.ech n~
,.SkJwa Ludu"
poznasz dzwoniąc:

~
~

tel lU77
w
l

dg19083

WYPOlYCZALNIA- Kielce, Sandomier-

boitai

TELEFONICZNA
AGENCJA
INFORMACYJNA
http:llwww.tal.com.pl

Zaopatrzeniowa Rolników
i Kółek Rolniczych
w Jędrzejowie z siedzibą
przy ul. Rakowskiej 33

zaprasza do składania ofert
pisemnych na zakup
zabudowanej nieruchomości
położonej w Jędrzejowie przy
ul. Rakowskiej 33 wtym:
l) Prawo wieczystego użytkowania
gruntu o powierzchni 1200 m kw.
2) Budynku biurowego o łącznej
powierzchni użytkowej324m kw.
Nieruchomość jest wyceniona na
kwot«( 142.000 (sto czterdzieści dwa
tysiące) .

Zainteresowani są proszeni
o składanie ofert wraz z propozycją ceny
w terminie do 15-go lutego 2002 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu
18-go lutego 2002 roku o godz. 9-tej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru ofert ,
prowadzenia negocjacji z oferentami
oraz odstąpienia od sprzedaży
bez podania przyczyn.
Bliższych informacji udziela się pod
numerem telefonu 386-2 3-82
l(ub w siedzibie Spółdzielni n.
1~

ska 76, 34-422-23.
EMI , Kielce, ochrona osób, mie-

ng42

NAPRAWA pralek- 0411369-82-22.

gb464

-47, 0501 -439-168.

na48
NAPRAWA pralek, lodówek, . DOMUS".
-hydraulika - 0411362-53-70.

OPRAWA OBRAZÓW

382-23-70, 0604-783-188.
gb573

NAJLEPIEJ, Wojska Polskiego 27.

gb529
NAPRAWA teiewizorów, Dąbrowski
NAJTANIEJ, Chęcińska 14.

-0411361-95-77, 345-19-64.

nt60
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NAJ TAŃSZE OKNA REHAU

Sp. z o.o.

każdą
dę

Kielce , uL Skrajna 86
(obok "CHEMADINU"),
tel/fax. 345-32-92

ou;:,l'\.u L.UKUJ- .. OKNOBIS" , tel. 0600-122-803
II!IIIJIJ--~-

tr1IIr.lf.!riT .
I!"

tr trtt..Jrlr-

nnu_lr

CHMIELNIK- .,AMIR'', tel. 354-33-23
KOŃSKIE- .,PLAST-DOM". tel. 372-21-39
KIELCE ..DREW- PLAST' , tel. 346-52-74
OSTROWIEC ŚW. .. ARKADA PLUS'', tel. 263-11-85
OSTROWIEC ŚW. .. STOLSA". tel. 265-13-78
SUCHEDNIÓW- ..PROFIL''. tel. 254-37-06
WARSZAWA- .. EXTRA-DOM". tel. (022) 775-76-89

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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PRZEZ PLOTKI
Żyje, ieby jeść

..

Sędzia Adam Kabziński
twierdzi, że są dwa rodzaje ludzi.
Jedni jedzą po to, żeby żyć, inni
żyją po to, żeby jeść . Gołym
okiem widać, do której grupy
należy pan Adam.

skim Domu Kultury w Mostkach,
zespoły prezentowały obrzędy
ostatkowe, nierzadko okraszając
je sprośnymi przyśpiewkami.
Wyraźnie tym zachęcony poseł
PSL Józef Szczepańczyk postanowił pokazać, że i w jego stro-

Kiedy przyszła kolej na kwestię
pastuszka, ten podszedł do mikrofonu, zrobił się czerwony i nie
mógł wydusić z siebie ani słowa .
Ooo ... ooo ... ooo kurde- wyksztusił i wrócił na swoje miejsce.
Wierni nie mogli się nadziwić,
skąd tyle realizmu w jasełkach
kilku.letnich maluchów.

Wierna pani

poseł

Na meetingu dziennikarskim pojawiła się także posłanka
Bożena Kizińska. Zabawy nie
unikała, ale na parkiecie zawsze
w pobliżu był małżonek towarzyszący pani Bożenie. Na żadne
zbliżające tańce z dziennikarzami, które fotoreporterzy mogliby
sfotografować, nie było więc
szans.

Burakafon
W wielu kawiarniach od delektowania się kawą odrywa nas
dzwonek telefonu komórkowego,
należącego do osoby z drugiego
końca sali . W pewnej nowo

,,.

Komórka na fotelu
zgadną państwo, gdzie
świętokrzyskie VIP-y mogą odbierać telefony komórkowe. Kiedy
ostatnio dzwoniliśmy do sądowe
go rzecznika Wojciecha Arczyń
skiego, zastaliśmy go na ... fryzjerskim fotelu. Wojewoda Włodzi
mierz Wójcik przyznał się na konferencji prasowej, że dziennikarzom nawet do głowy nie przychodzi, gdzie on się znajduje, kiedy
do niego telefonują. Nie chciał
tego jednak zdradzić publicznie,
więc możemy się tylko domyślać,
ale tego też nie ujawnimy.

Nie

Niezdrowy,
ale smaczny

(

.

70-letniego rolnika
polskiej wsi Łętown ia
nad ranem złodziej e .
wejść przez okno. W
siekiery, na twarzach
int-balla. Rolnik wygarn~
dziei z odziedziczonego
samopału i jednego
człowiek starej daty nie
że paint-ballistów strzela
a nie ołowiem.

Człowiek z rogami to redaktor Zbigniew Olejarczyk ("Słowo ludu"). Przy ich
pomocy próbował rozproszyć uwagę konkurentów grając w "monopol",
a w przerwach czarował dziewczyny

Pączki są niezdrowe, tłuste,
wysokokaloryczne, ale za to jakie
smaczne! -stwierdziła wicewojewoda Joanna Grzela, degustując
wypieki kieleckich cukierników w
naszej redakcji. Mimo że od kilku lat dba o linię, nie odmówiła
sobie dokładki puszystej słodko
ści z cukierni Banatkiewiczów.

Prawdziwy

pączek

Przy okazji pączkowej degustacji w redakcji odbyła się wymiana poglądów na temat przekładania pączków kremem, nasą
czania ponczem, pieczenia ich w
piekarniku itp. - Ja nie jestem
zwolennikiem takich sztucznych
wynalazków. Prawdziwypączek
ma być usmażony w gorącym
tłuszczu i nadziewany konfiturą
z róży- stwierdził nasz redakcyjny specjalista od kuchni Marek

nach tradycja nie zaginęła. Wyszedł na środek sali i zaśpiewał:
"Cieszcie się chłopaki, będzie
cie żonaci , będziecie sypiali z
babami bez gaci- hej"! Poseł za
swój występ zebrał gromkie brawa, ciekawe tylko, co na to jego
małżonka?

Trwa cze:sK•[)-alusu"IaCIII
Wczuł się

w

rolę

W suchedniowskim koście
le pod wezwaniem św. Andrzeja
Apostoła podczas jednej z niedzielnych mszy dzieci z przedszkola przedstawiały jasełka.

Rektor WSU Andnej Błachut nie wiedział, że Ewa Urbańska (Radio Tak) na
parkiecie jest jak żywioł. Mógłby się tego domyślić, gdyby słuchał porannych
audycji pani Ewy, która nigdy nie jest zaspana

otwartej kawiarni jeden z klientów skomentował taką sytuację:
-O, burakafon burakowi dzwoni.

Lew parkietu
Wiceprezydent Kielc Jan
Gwizdak (na zdjęciu obok) znany do tej pory głównie z upartego reformowania strefy płatnego
parkowania, pokazał nową twarz.
Podczas meetingu kieleckich
dziennikarzy wiceprezydent o
stonowanym zwykle sposobie
bycia, błysnął jako lew parkietu.
W dodatku w objęciach niektórych dziennikarek wyglądał na
znacznie szczęśliwszego niż podczas magistrackich konferencji
prasowych, gdzie od żurnalistek
dzieli stół.

Rozgrzeszony

wyraźną ulgą .

Teł

zna

sprośności

W czasie "Chłopskich zapustów" -ludowej imprezy w Wiej-

* * * *

Adwokat ze S
Gdańskiego , któremu
sąd zalegał z wypłatą l
obrony z urzędu,
dług specjaliście od
wierzytelności. Należy
że jeśli sąd pieniędzy

Maciągowski .

Podczas spotkania dyrektorów szkół średnich powiatu kieleckiego, ich najzdolniejszych absolwentów oraz władz powiatu,
jakie miało miejsce w Technikum
Leśnym w Zagnańsku obecny był
biskup kielecki Marian Florczyk.
Od zebranych otrzymał prezentwyrzeźbiony w drewnie przez ludowego artystę tryptyk ze świąt
kami.- Ojej, wyszedłem na chytrusa- zmartwił się duszpasterz,
nie mam dla was nawet obrazków... . - Ale obiecuję, że się za
was pomodlę - dodał po chwili z

o elektrownię jądrową w
nie. W tej sprawie Joerg
- lider austriackich nacj
-zebrał milion podpisów
Premier Czech Zeman
Heidera nazistą. Heider
-komunistą . Nie ma to,
sobie po imieniu.
* * * *
Skoczek Sven
pożalił się w niemieckiej
że w Zakopanem
polscy kibice nr<l,U/IF'nl
nem. Po pierwsze - po . .
wiedziach lepiej niech
Hannawald do nas nie
Po drugie- jakim
i specjalista Od UTlln lf-'Kdl lllO~
czek odróżnia na nril .eofO~•l'
gon od dobrej wódki? ..
ciekawe, czym zaprawiaJą
bice w Austrii, którzy tez
nawal da gwiżdżą?

Konkurentlca Myszki Miki
liladeslala Beata Stachowicz z ~Jelc
lłfasz aparat fotograficzny?
I.Dbisz fotografować?
Zrób zdjęcie sytuacji zabawnej
czy niu:wrtlej i przyślij do redakcji.
Najlepsze fotografie opublikujemy,
a ich autorzy dostaną
w nagrodę album na zdjęcia
i film ft1tDtpficmy
- ufundowane pt1BZ firmę

Foto Prestige
-l.aboratDrilm Ftltugiafii Cyfrowej
i Tlilllyr;yjJej Kielce,
ul. Si:nfdelłicza 9, siclep "Pe/iłaal'',
IBL 34HIJ-11 łlb O6Df-6-21H12.

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

prezesa zjawią się
ni faceci z "kałaszami".
* * * *
W Białymstoku
sklepu, które nie
kilku miesięcy pensji,
ły na znak protestu ni~
pomieszczeń placówki.
sklepu zamknął je na
bląkowal kratą i posze~
domu. Pewnie myślał, ze
zostają dobrowolnie na

n<T"7 VIIIU"-

zmianę .

* * * *

W Sejmie marszalek
ski wyłączył mikrofon
lipkowi z SamoobronY·
wkroczył
·
którego ludzie wnieśli ~a
sny mikrofon i głośnik·
nym razem powinni
kiegoś akordeonis~ę,

bufet i urządzić sobie
kę z przyśpiewkami.

MAGAZYN NUMER

1

zagra

"w sobotę
rusza

ieś?

Derby szczypiorniaka

Nadal nie wiadomo
czy wrozpoczynająćijsię
wsobotę drogiej fazie
rozgrywek omistl7ostwo
ręcznych w drużynie

decydująca

batalia

wystąpi Paweł Bieś.

w środę do póź
władze klubu nie
Co więsię niejasności związa

5tate:czneJ decyzji.

jaki dotarł z Warszawy
w którym Komisja
Klubowych Związku
w Polsce stwierdza,
Paweł Bieś jest zanie kontraktowym,
ma dowolność w wyklubowych.
gracz po sabotsparingowym mePruszyński Łódź

trenuje z konec- Na podstawie for•ntm.u<~ n•P• przez zawodnimnie wątpliwości,
przydatność do zeniewielka. Na miejscu w
zawodników preniVi:nhr•Purniejętności .

ukryć, że nasza
jest bardzo trudv'"'·'""'~"a de:cyzja o tym
jeśli oczywiście

11.L,, 11 .".cu•u może

nadal

barwach, będzie
w MKS - powiedział
koneckiej "siódemki"
(wid)

Grzegorz Gowi n (z prawej) nie zagra jutro z powodu kontuzji
Oba zespoły pilnie trenują
przed drugimi w historii święto
krzyskimi derbami w ekstraklasie.
Kolporter ćwiczy dwa razy
· dziennie w hali przy ul. Krakowskiej.- Po zainstalowaniu nowego
oświetlenia i wyciszeniu sufitu jest
to zupełnie inny obiekt. Już nie
Dla drużyny kieleckiej bę trzeba wypatrywać kolegów na pardzie to walka o załapanie się kiecie, zupełnie inna jest akustydo górnej szóstki i ewentualny ka w obiekcie- mówi trener Alekmedal. Dla ekipy koneckiej będzie sander Malinowski. Ale nie oświe
to batalia o utrzymanie w najwyż tlenie i akustyka są tu najważniej
szej klasie rozgrywek.
sze. Dla nas priorytetową sprawą
Jutro meczem Kolporter
Kielce - MKS Końskie
' rozpocznie się
dla pierwszoligowych
szczypiornistów naszego regionu
decydujące starcie.

ZRÓŻNYCH AREN

są dwa punkty. W konfrontacji
z lokalnym rywalem nie możemy
pozwolić sobie na stratę choćby
jednego oczka.
Czy tak się stanie? Rywale
Kolportera na pewno zagrają
z ogromną ambicją, a kielczanom
sprawę utrudnia kontuzja Grzegorza Gowina, który na jednym
z ostatnich treningów doznał urazu kolana.
Piłkarze ręczni MKS Końskie
na pewno nie będą faworytami
sobotniego derbowego meczu
w Kielcach .
-Nie podejmuję się jakichkolwiek spekulacji w sprawie wyniku.
Liczę na to, że mimo Idopotów organizacyjnych klubu i kadrowych
zespołu zawodnicy wyjdą na parkiet w pełni zmobilizowani i powalczą na miarę swych możliwości.
Wiadomo , że w porównaniu
z pierwszą rundą mamy jeszcze
słabszy skład, ·gdyż kontuzja kolana wyeliminowała z gry Krzysztofa
Palucha. Wprawdzie w tym tygodniu na drobne urazy narzekali
Przemysław Matyjasik oraz Tomasz
Napierała, ale można powiedzieć,
że nasi podstawowi gracze są zdrowi i gotowi do gry. Mogę obiecać
naszym kibicom, że w Kielcach
na pewno tanio skóry nie sprzedamy - powiedział nam trener MKS
Końskie Jan Łyczkowski .
(me, wid)

Siódemka do Piotrkowa
Dziś w Piotrkowie rozpoczynają się Mistrzostwa Polski młodzieżowców i junio-

róww badmintonie. W imprezie tej wystartuje siódemka
reprezentantów okręgu świę
tokrzyskiego. Będą to: Marcin
Kaniewski, Tomasz Kasprzycki (AZS Kielce), Daniel i Kamil Marcjanowie {Orlicz Sucheaniów) w gronie młodzie
żowców oraz Martyna Łysz
czarz (Orlicz), Łukasz i Wojciech Milowie (AZS Kielce).
Dziś

w Kielcach

Dziśogodz.14.30whali

sportowej Stelli w Kielcach
rozpocznie się Xl Halowy
Memońał im. Józefa Kolomskiego w łucznictwie. W zawodach , które zakończą się
w sobotę ok. godz. 13 wystartuje czołówka młodziczek
i młodzików z klubów połu
dniowej i centralnej Polski.
(d, me)

KONKURS RADIA TAXI

fł3311111
~(ID~ ~lhn" JJ
~ ~fi

szukaj na
www.twojeauto.com.pl

W plebiscycie "Echa Dnia"

•

•

leiazowski i Joehel
agila
od 30450 zł

)

Wczoraj ogłoszono wyniki VI
Plebiscytu " Echa Dnia " na najpopularniejszych sportowców i
trenerów województwa świętokrzy
skiego.

+ komplet opon zimowych

astra elassie
od 30450 zł
corsa
od 31150 Zł
astra
od 39400 zł

-Sportowcy: l. Tomasz Żela
zowski, 2 . Zbigniew Piątek, 3. Tomasz Brożyna, 4. Radosław Wasiak, 5 . Bartosz Kizierowski, 6.
Paweł Kapsa, 7. Krystyna Wasiuk,
8. Jarosław Ole:ch, 9.lzabela Duda,
10. Wojciech Małocha.
Trenerzy: KrzysztofTochel, 2.
Marian Siewruk, 3. Wiktor Pyk.
(d)

W salonach Opla modele
z 2001 roku obj ęte są
wielkimi zniżkami . Przyjdź
i wybierz swojego Opla. Tylko
raz w roku masz taką okazję!

SłOWO-

'l

Wponiedziałek doskonały dodatek
"Słowo osporcie'; a wnim:

------·osporcie

e Nasz bezpośredni wysłannik zrelacjonuje występ Adama Małysza na olimpiadzie

e

w Salt Lake City.

Świętokrzyskie derby piłki ręcznej w ekstraklasie: Kolporter Kielce - MKS

Końskie.

e

OPELB
WWW .OPEL . COM . PL

e

Jak na miesiąc przed rundą wiosenną pierwszej ligi prezentuje się K.SZO
Ostrowiec.
Wyniki wszystkich spotkań meczów sparingowych rozgrywanych w naszym regionie.

,- Prawdziwy kibic musi to

mieć
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Dziś zaczynają się
SALT lAlCE 2002

Q29

Warunki dla ·Małysza

Dziś w Salt Lake City rozpoczynają
się XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie.

r

XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Najważniejsze wybicie
Trener kadry skoczków Apoloniusz Tajner uważa, że warunki
w Salt Lake City są korzystne dla
Adama Małysza . Kadra polskich
skoczków powróciła do Salt Lake
City. Zawodnicy nie chcieli się wypowiadać przed niedzielnym konkursem. Chętnie rozmawiał nato-

miast trener Tajner. - Uważam , że
skakanie w takich warunkach, jak
w Salt Lake City, jest bardzo korzystne dla Adama. Przy rozrzedzonym powietrzu najważniejsze jest
wybicie. Sven Hannawald i Martin
Schmitt mają trochę inną technikę . Bardziej kładą się na nartach,
co tutaj nie jest dobre, bo można
szybciej zostać ściągniętym w dół.
W środę odbył się pierwszy
oficjalny trening przed niedzielnym konkursem na skoczni K-90.

...... ~ Tlili/E MEBlE~
I:JEI<w

w DEK

......

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 9 , TEL 34 501 72

~

MEBLE

Polacy w nim nie uczestniczyli,
podobnie jak Schmitt i Hannawald. Niemcy zamieszkali poza
wioską olimpijską , w pobliżu
skoczni.

pustoszeje, a na ulicach można spopraktycznie tylko osoby przyjezdne z kartarni akredytacyjnymi
zawieszonymi na szyi oraz policjantów.

Miasto gotowe

Rekord

Na kilkadziesiąt godzin
przed rozpoczęciem Zimowych
Igrzysk, Salt Lake City wydaje się
być w pełni przygotowane do olimpiady. Wszystko działa sprawnie,
ale utrudnieniem dla sportowców
może być smog, który w środę pojawił się nad miastem.
Jest tylko jeden "problem" ...
Wielu Amerykanów uważa stolicę
stanu Utah za naj spokojniejsze, ale
także najnudniejsze miejsce w
USA. Wieczorem centrum miasta

Międzynarodowy Komitet
Olimpijski (MKOI) ogłosił, że swój
start w stolicy stanu Utah potwierdziła rekordowa liczba 2531 sportowców. Będą oni reprezentować
barwy 77 krajów.
Oznacza to, że w Salt Lake
City o medale olimpijskie będzie
rywalizować o 355 zawodników
więcej niż przed czterema laty w
Nagano. W japońskim mieście reprezentowane były 72 kraje ziemskiego globu .
(PAP, soy)

tkać

Piątek: TVP 1: l
stwo klasyczne konkursu skoków na
Sobota: TVP 1:
nia otwarcia; 17.30
klasyczne - bieg na
techniką dowolną,

wolne - ewolucje na
ciarstwo kl<JLSV4: zrte
norweska - inc1V\IridtJaln
skoków K-90.
ciarstwo kla:svc:zne

/

r SłOM, Ludu
Skacz z
KUPON nr

,.

Wytypuj zwycięzcę

go konkursu skoków
ni K-120, 13lutego (5
linię:

.............. ·············-

Nazwisko: ............•....
Adres: ..............

Na odpowiedzi
~torku,

12/utego,

----- -

dy!
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