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Wicher

zerwał

dachy,

zniszczył

samochody

ATAK TR BY
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Trąba powietrzna
zerwała

dach w domu w Gnymalko·
wie, w gminie Mniów. Od wichru
ucierpiało całe województwo.

Wiatr wiał wczoraj od rana,
ale najmocniejszy był koło połu
dnia. W gminie Mniów, jak twierdzą mieszkańcy, przerodził się

wczorajszej atastrofy
samolotu ..Tu-154•,
co najmniej 117 asób.
Czytaj".""". 4

w prawdziwą trąbę powietrzną.
- Najpierw zaczął padać ulewny
deszcz, następnie olbrzymi grad.
I wiatr był coraz silniejszy. A potem nagle zrobiła się prawdziwa
trąba powietrzna - relacjonuje jeden z mieszkańców: Grzymałkowa.
- Właśnie szedłem do domu - opowiada Łukasz Węgrzyn.- Bałem się,
że wiatr mnie przewróci. Nagle zaczęły pękać szyby w moim domu.
Okna na strychu po prostu wpadły
do środka. Razem ze ścianą- mówi
przerażony Ł. Węgrzyn. W walącym
się domu był jego właściciel Marian Węgrzyn. - Usłyszalem straszny lament, jęk, a później łomot

śmierć w nocy
OPATÓW. Zwłoki 72-letniego
mężczyzny maleziono wczoraj rano
na posesji w Durenenowie, w gminie
Tarłów. Prawdopodobnie został
zamordowany.

Trąba szalała nad domem Mariana
Węgrzyna kilka-kilkanaście sekund

-wspomina. - Cały dom się zatrząsł.
Pomyślałem, że to koniec , że
wszystko się zawali. Zamarło mi
serce. To nie trwało nawet 10 sekund. Ustało tak samo nagle, jak się
rozpoczęło. Ściana wpadła do środ-

ka budynku z tak dużą siłą, że popękały w nim sufity.
Trąba powietrzna porwała
z sobą fragmenty domu. Chwilę
później spadły one na sąsiednie posesje. Uszkodzony został samochód,
gdzieniegdzie kawałki eternitu poprzebijały dachy. I nagle wicher się
uspokoił. Ucichł dokładnie w połowie szerokości domu , dziwnym
przypadkiem jedna część strychu
zamieniona została w rumowisko,
a stojąca kilka kroków dalej lampa
z delikatnym abażurem nawet
nie zmieniła pozycji.
- Gdyby ten wir poszedł dalej
to moje budynki wyglądałyby tak
samo, jak ten dom. Na to nie ma
mocnych - komentuje Henryk
Brelski.
Wichura wyrządziła straty
w całym regionie - połamała drzewa, zerwała linie energetyczne.
W Sandomierzu z wiatrem pofrunął kilkutonowy, stalowy dach hurtowni.
MICHAŁ WALCZAK (bea)

Karnawal za rok

"'
~

"STYL ART"

sp. z o.o.
Kielce, ul. Warszawska34a, tel. ().41/368-15-97
Sprzedaż ~

dostawa ~ montaż

Przy zakupie dodatkowe atrakcje

Janusz Koza
odwołany
KIELCE. Wojewoda wystąpił wczoraj
do premiera z wnioskiem o odwoła
nie Janusza Kozy z funkcji dyrektora
generalnego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda Włodzimierz Wójcik poinformował, że nie widzi już
możliwości dalszej współpracy
z J. Kozą . Zarzucił swemu podwład
nemu, że nie przygotował urzędu do
nadejścia nowej władzy, nie przygotował też kryteriów do konkursu
na stanowisko dyrektora gabinetu
wojewody oraz słabo nadzorował
biuro informatyki i budżet.
Więcej

na stronie 2

Wizj'e
Leppera
KIELCE. -Ja nie chcę robić żadnej
rewolucji, ale przewiduję wybuch
społecznego niezadowolenia. Oby to
był wybuch kontrolowany- stwierdził
w Kielcach Andrzej Lepper.

Lider Samoobrony przyjedo naszego regionu, choć
w Warszawie wyznaczone miał
prokuratorskie przesłuchanie dotyczące pomówienia pięciu polityków, m.in. o branie łapówek.
chał

Czytaj na stronie 3

Zamknięty

"pla~tyk"

Ciało Jana B. znaleziono przed
godziną 6. Zwłoki były zmasakrowane. Policję wezwała rodzina
zmarłego. - Mężczyzna mial obrażenia głowy, które wskazują
na udział osób trzecich - poinformował nas podkomisarz Andrzej
Skowroński z Komendy Powiatowej

KIELCE. Uczniowie "plastyka "
protestują przeciw zamykaniu
ich szkoły podczas lekcji.

Policji w Opatowie. (MAG) , (kk)
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Szalonymi zabawami do północy zakończył się wczoraj wyjąt
kowo krótki w tym roku kamawał. Jeden z ostatnich wtym sezonie balów odbył się
w kieleckim Klubie Osiedlowym "Witeź". Wegzotycznej scenografii, przy rytmach
wygrywanych przez zespół Akord, pląsało tu ponad 100 osób w różnym wieku. (kk)

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

Licealiści, którzy w pierwszym
dniu po feriach spóźnili się na lekcję, mieli problem w dostaniu się
do szkoły. Dyrekcja bez powiadamiania uczniów postanowiła otwierać drzwi tylko w czasie przerwy.
Niezadowoleni plastycy podczas
długiej przerwy wyszli przed budynek i nie weszli na lekcję.
Czytaj na stronie 7
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Szczyt ministrów
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Województwo będzie ubiegać się o możli
woś ć zorganizowania zjazdu ministrów spraw zagraniczny~h państw
należących do Inicjatywy Srodkowoeuropejskiej - poinformował wojewoda Włodzimierz Wójcik. W czwartek
wojewoda spotka się w tej sprawie z
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzejem Byrtem. - Będzie to możliwość
zapromowa_nia regionu - podkreśl ił.
Inicjatywa Srodkowoeuropejska skupia 17 państw, głównie byłych socjalistycznych, ale także Austrię i Wło
chy. Zajmuje się m.in . współpracą
ekonomiczną i techniczną, zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ,
rozwojem energetyki i telekomunikacji. -Koszty organizacji pokryje MSZ
-wyjaśnił wojewoda.
(ibo)

KIELCE. Nowoczesny aparat
diagnostyczny zakupiła dla szpitalika
dziecięcego w Kielcach Piekarnia
"Pod Telegrafem" . Oddział Fulmonologiczno-Alergologiczny szpitala
otrzymał wczoraj aparat do pomiaru
chlorków w pocie, służący do wykrywania wielu chorób uwarunkowanych
genetycznie. Cierpi na nie jeden na
dwa tysiące noworodków, w naszym
województwie te rzadkie schorzenia
leczone są u 30 pacjentów w wieku
do 18 lat. Pierwszą pacjentką zbadaną na nowym urządzeniu była Patrycja Roszkowicz z Sandomierza
(nazdjęciu).
(kk)
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Kozę

Generalnie złym
pracownikiem był
· KIELCE. Dyplom urzędnika służby
cywilnej i ojcostwo Certytikatu
Jakości dla Urzędu Wojew6dzkiego
miały być dla Janusza Kozy okopem,
za ld6rym przetrwa nową władzę.
Umocnienie wytrzymało do wczoraj.

tródło: Proqmet Radom

ze stanowiska Janusza

Konflikt między wojewodą
Włodzimierzem Wójcikiem a
mianowanym za rząd~w AWS dyrektorem generalnym Swiętokrzy
skiego Urzędu Wojewódzkiego
Januszem Kozą tlił się już od dawna. Głośno zrobiło się o nim kilka
dni temu, gdy wojewoda pozbawił swego dyrektora prawa do
używania samochodu służbowe
go. Swoją decyzję W Wójcik tłu
maczył oszczędnościami .

Wczoraj na cotygodniowej
konferencji prasowej wojewoda
Wójcik poinformował dziennikarzy, że nie widii już możliwości
dalszej współpracy z J. Kozą i wystąpił o jego odwołanie do premiera. Wojewoda zarzucił swemu
podwładnemu, że nie przygotował

urzędu do nadejścia nowej władzy,
nie przygotował też kryteriów do
konkursu na stanowisko dyrektora gabinetu wojewody oraz słabo
nadzorował biuro informatyki
i budżet. - Gdy obejmowałem
urząd , poinformowałem dyrektorów wydziałów, że będzie realizowana zasada taniego państwa . Są
dziłem, że dyrektor generalny potraktuje to jakg polecenie służbo
we - tłumaczył Włodzimierz Wójcik.
Pytany przez dzienni~arzy
o ubiegłoroczne sukcesy SUW
- urząd otrzymał Certyfikat Jakości ISO i zdobył tytuł Najbardziej
Przyjaznego Urzędu Administracji Rządowej - wojewoda stwierdził : - Jego wręczenie nie było
wyłączną zasługą pana Kozy, ale
wszystkich pracowników urzędu.
Jestem pewny, że wysoki poziom
obsługi interesantów zostanie
utrzymany.
Janusz Koza był decyzją
pryncypała rozgoryczony: - Zostawiłem w urzędzie_ cztery lata swo-

Trzuskawica Ciężkie
dla Ożarowa?

jego życia, profesjonalną
i Certyfikat Jakości.

kadrę

Podał okoliczności odwoła

nia. -Jak co dzień przyszedłem do
pracy o godz. 7 .30. Pół godziny
później wezwał mnie wojewoda.
Wręczył mi kartę urlopową i poinformował o odwołaniu . Nie dostałem wypowiedzenia na piśmie. Zarzuty, jakie mi postawił wojewoda,
uważam za absurdalne -stwierdził.
Zapowiedział, że odniesie się do
zarzutów, gdy otrzyma je na piśmie.
- Na razie jestem pracownikiem
Urzędu Wojewódzkiego- zastrzegł.
Do 4 marca dyrektor Koza ma
urlop. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, urzędnika służby cywilnej nie można zwolnić z pracy,
a jedynie odwołać ze stanowiska i
zaproponować mu np. etat radcy
generalnego. Wojewoda, zagadnięty, jaką propozycję złożył Januszowi Kozie, uciął: - Nie ujawnię, bo była to rozmowa pomię
dzy mną a panem Kozą. Nie przyjął mojej propozycji.
IWONA BORATYN

zderzenie

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Irlandczycy
z koncernu CRH są o krok od przejęcia
podkieleckiej Trzuskawicy- najwięk
szego w kraju zakładu wapienniczego.

Jak poinformowała "Słowo"
Agnieszka Dłuska z biura prasowego Ministerstwa Skarbu Państwa, firmą wybraną do przeprowadzenia
ostatecznych negocjacji z resortem,
a także z przedstawicielami załogi
została Cementownia " Ożarów",
reprezentująca irlandzki koncern
CRH. Na podpisanie pakietu inwestycyjnego i socjalnego, a także wynegocjowanie z ministerstwem ceny
za Trzuskawicę Irlandczycy mają
czas do 4 marca. Wówczas kończy
się czas tzw. wyłączności negocjacyjnej. Jeżeli rozmowy zakończą się fiaskiem, prawo do negocjacji otrzyma
prawdopodobnie drugi uczestnik
rozgrywki -niemiecki koncern Fels.
-'Iłu dno na razie mówić o dacie
prywatyzacji. Termin wyłączności na
negocjacje o niczym jeszcze nie przesądza-powiedziała A Dłuska.
Jak dowiedzieliśmy się w Komisji Zakładowej " Solidarności" w
'Ił"zuskawicy, rozmowy związków z
przedstawicielami potencjalnego inwestora jeszcze sięnie zaczęły. \\tleśniej jednak związkowcy zapowiadali, że będą chcieli wynegocjować
jak najkorzystniejsze dla pracowników zapisy pakietu socjalnego.
To już druga próba prywatyzacji 'frzuskawicy. Poprzednim razem
belgijski koncern w ostatniej chwili wycofał się z transakcji.
(pot)

Prezes
Krzysztof Kl icki
i kierowana
przezeń kielecka spółka Kolporter otrzymali honorowy tytul
członka
Loży Srebrnej
Business Centre Club.
nie to przyznawane
k1óre są człon kam i
najmniej czterech lat.
KiELCE. Dwie ciężarówki zderzyły się wczoraj na szosie w podkieleckich Kostomłotach. Do wypadku doszło po godz. 13. Gdy kierowca scanii wyprzedzał
kamaza, ten nagle zjechał na środek jezdni. Rannego kierowcę scanii przewieziono do szpitala.
(kk)

Helikopterem
do·szpitala
MAKOSZYN. Kierowca skody potrącił wczoraj l O-letnią dziewczynkę, która została przewieziona
helikopterem do szpitala w Kielcach.

JÓZEFA
-OZGI -MICHALSKIEGO
Syna ziemi kieleckiej, działacza ruchu ludowego,
Sejm, poety i prozaika.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego

ŻONY

wyrazy najgłębszego współczucia

Panu STANISł..AWOWI BORKOWSKIEMU

·z

RODZINĄ

składają

pracownicy Mega Plus SA

S

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

posła na

107/gm

członkam i loży

59 firm , w tym E
wa i ZEORK ze Ska
miennej.

składają
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rupmewski

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

Prezydent l(ielc
Włodzimierz

brakło Szef Samoobrony pogardził prokuratorem i wybrał się w podróż

Wizje Leppera
KIELCE. - Ja nie chcę robić żadnej
rewolucji, ale przewiduję wybuch
społecznego niezadowolenia. Oby to
był wybuch kontrolowany- stwierdził
wKielcach lider Samoobrony Andrzej
Lepper..
Wczoraj Lepper miał stawić
w Prokuraturze Rejonowej
w Warszawie, żeby wyjaśnić, dlaczego z sejmowej trybuny pomówił pięciu polityków m.in. o branie łapówek. - Prokurator nie bę
dzie rządził moim kalendarzem .
Powinien ze mną uzgodnić termin.
Ja miałem wcześniej umówione
spotkanie w Kielcach i nie mogłem
zawieść wyborców- mówił w programie "Wizja Lokalna Radia
TAK". Przed południem przez godzinę odpowiadał na pytania słU
chaczy i red . Roberta Siwcit.
Komentując swoje sejmowe
wystąpienie przed odwołaniem ze
stanowiska wicemarszałka, powiesię

dział :

- Żaden z posłów (których
czy brali łapówki - przyp.
red) nie raczył wstać. Wszyscy siedzieli wduszeni w fotele. Nie powiedzieli: - Lepper, ty taki owaki,
.
mówisz nieprawdę.
S łuchacze pytali, czy nie
za ostro 4abrał się za polityków
z pierwszych stron gazet. - Delika tnie to przymierzał się Lech Kaczyński i nic. z tego nie wyszło
- riposto~ał L_e pper.
. .
pytał ,

Szaremu obywatelowi za niestawienie się na przesłuchanie grozi, że przed oblicze prokuratora doprowadzi go policja.
Poseł Andrzej lepper nie boi si ę takiego obrotu sprawy
umknąć. Żadne media o tym nie

Na pytanie, jakie ma zamiary
w stosunku do świętokrzyskiego
nia. Nie ma się czemu dziwić, bo to posła Z bigniewa Nowaka, który
nie są polskie media, tylko zagra- wystąpił z Klubu Parlamentarnego
nicznego kapitału - mówił szef Sa- Samoobrony, odpowiedział: -Wstyd
moobrony.
i hańba, że taki poseł znalazł się w
ISKA. W czasie wyZdenerwował się , kiedy słuSejmie. Ludzie nie glosowali na nie. drogowej policha_cz skryty~ował cza_sy PRL: go, tylko na Samoobronę . Drugi taki
w polonezie cnarta.- - - - Stwierdził;: ze-_ob~Wia-st~za: ·- ~ Nłe~h...pan.me.kcytyku)e komu- cwaniaczek to Rutkowski, który
mieszkaniec Os uchowa machu na SWOJe zycte. - D zten ny. G terek brał kredyty, ale budo- · myślał, że utworzy w Sejmie-"Samo-wymaganego pozwolenia pr;zed '!loim wystąpienie~ V: Sej- wał dr~gi. Zo~tawił dłu~, ale to ~c obronę bis" i zajmie moje miejsce.
· psa tej rasy. .
file mtałem wypadek. Trr Jechał w porownamu z długtem , ktory
W południe Andrzej Lepper
(MAG) prosto na nas, ale zdążyliśmy zafundowały nam nowe rządy.
otworzył biuro posła Józefa Cepi(br)

charta

procesie

"~mfetaminowym"

aue ja

l

amfetaminy mogą wyjść
jeśli wpłacą 15 i 25
poręczenia mająlko-

l

•

Ten sarn radomski wykładow
ca wynajął na kilka lat laboratorium
od Roberta W Jak twierdzi oskarżony, to ten mężczyzna przywiózł
do laboratorium w Bliżynie nowoczesną linię technologiczną oraz
różne kanistry z odczynnikami.
- Pod koniec 1998 roku S. zwiózł
do Bliżyna mnóstwo odczynników
i wyposażenie laboratorium. Miał
to wszystko wkrótce zabrać do jakiegoś ukrytego w okolicach Radomia dużego laboratorium. Sug_erował, abym nikomu o tym nie iMwił. Na początku 1999 roku dowiedziałem się, że S. zginął w tajemniczych okolicznościach . Podob~o
od jakiegoś wybuchu . Wszystkie
jego rzeczy zostały w moim laboratorium - wyjaśniał Robert W
Na wniosek obrońców sąd
postanowił, że areszt tymczasowy
wobec Eugeniusza W oraz Boże
ny M. zostanie uchylony, jeś li
w ciągu siedmiu dni zostanie wpła
cone poręczenia majątkowe w wysokości 15 tysięcy i 25 tysięcy zło
tych. Oprócz kaucji stosowany
byłby dozór policyjny oraz zakaz
opuszczenia kraju . Pozostałym
oskarżonYlJl. sąd przedłużył areszt.
Kolejna rozprawa 5 marca,
wówczas skończy wyjaśnienia Robert W
(MAG)

•
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olność
Dwie osoby oskarżone

informowały, bo jest zmowamilcze-

Skąd taka odwaga?
Czytam, jak to bojowo rozmawiają OPZZ i " Solidarność" z rzą
dem w_sprawie ograniczenia bezrobocia. I pytam, gdzie panowie
byliście, kiedy zwalniano grupowo i indywidualnie tysiące ludzi,
kiedy likwidowano firm y i stanowiska pracy? Skąd teraz taka odwaga? Czyżby i związkowe stanowiska były zagrożone? Janusz J.

Familiarne opowiastki
żąda się od nas płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego,
aby na antenie i na ekranie mogły
być promowane kultura i sztuka.
Niestety, zamiast tego radio oraz telewizja coraz częściej karmią nas
bajdurzeniem swoich protegowanych: to syna prezenterki, to męża
aktorki. Po co zapraszać 4o studia
naukowców, czy płacić za transmisję finału piłki nożnej, kiedy można
nadawać familiarne opowiastki. A
mówię to po wysłuchaniu w radiowej "Jedynce" godzinnego szczebiotu młodej żony znanego polityka. Nie
było powodu, aby męczyć słuchaczy
kimś, kto ma tak mało do powiedze-

nia.

Oszczędzają na zdrowiu
Popieram zapowiedzianą likwidację kas chorych. Bo czego ża
łować? Przecież kasy tak naprawdę jedynie dzielą. i pilnują pienię
dzy. _Oszczędzają, ale wyłącznie na
mozm, na naszym zdrowi~.
Zdzisław

M.
Na opin i e czekamy pod
numerem ulgow~j infolinii lub
344--48-16.
(tam)

la przy ul. Sienkiewicza w Kieł
cach. Do uczestników uroczystości powiedział : - Rząd Millera się
ga do kieszeni najbiedniejszych.
Ludzie mają już dość . Ja nie chcę
robić żadnej rewolucji, ale przewiduję wybuch społecznego niezadowolenia. Oby to był wybuch
kontrolowany.
_ .. .Po południu szef Sa~obrony odwiedził 'Swoich wyborców na
Ponidziu.
LIDIA ZAWISTOWSKA

Romowie w szko-le
'Thjniki korzystania z komputera i Internetu, infonnacje przydatne do zdobycia pracy, porady, jak
załatwiać sprawy urzędowe - te m.in. umiejętności
zdobywali Romowie z regionu w czasiezakończonej
właśnie Młodzieżowej Akademii Lidera_ Akademię
zorganizowano na podstawie pomysłu Doroty Lasoc.kiej z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
Funduszu Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach.
dniowa wizyta RQ.ści z macedońskiej
organizacji Cerencja, którzy prowaodnalezieniu się w dzisiejszej rzeczy- dzili zajęcia w języku Romów. Opowistości, pokazać im, jak pokonywać . wiadali o historii, kulturze, życiu coproblemy ze zdobyciem pracy, zała dziennym i organizacjach Romów w
twieniem czegokolwiek w urzędzie.
Macedonii. Uczestnicy Akademii
..Lidera najmilej wspominali właśnie
W jakich zaj ęciach uczestni- wizytęMacedończykó\V.
czyli Romowie?
-Zajęcia odbywały się 2 razy w _
W jakiej a tmosferze odbywatygodniu i trwąły średnio 4 godziny. ły się zajęcia?
Uczestniczyło w nich 28 osób w wie- Początkowo było trudno .
ku od 14 do 40 lat Uczyli się m.in. Baliśmy się, że trudne będzie przejak pisać projekty biznesowe, jak łamanie bariery pomiędzy wykła
szukać sponsorów. Były zajęcia psydowcami a Romami. Ale już po kilchologiczne, na których tłumaczono, ku godzinach zajęć wszyscy czuli
jak zachowywać się na rozmowie się bardzo dobrze, a w ankiecie,
kwalifikacyjnej czy np. jak negocjo- którą wypełniali pod koniec, nawać. Informatyka, na których uczyli
pisali, że najwspanialszą rzeczą
się podstaw obsługi komputera i kotutaj była właśnie atmosfera .
rzystania z Internetu, bardzo się poRozmawiała
dobała. Główną atrakcją była tygoKAROLINA MIKLEWSKA

Dlaczego powstała Akademia?
-Chcieliśmy pomóc Romom w

I!!!J INT ER NATIONAL

E!J CER T I FICATE

CO NF ER ENCE

Zapraszamy na kursy języków:

* niemieckiego, * angielskiego, * francuskiego
~do egzaminów Instytutu Goethego (ZD, ZMP, ZDIB),
ICC, Cambridge (FCE, CAE) on1Z Oipl~ de Langue F~.

25-364 Kielce, ul Wojska Polskiego 9
lal (+4341) 361 51 39, tai.Jiax (+43 41) 362 20 73
e-mail: .
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-5 wl a t,---..--...........--....----.----...---..--W Iranie rozbił się "Tu-154" - śmierć poniosło 117 osób

Zażalenia z aresztu
Do Sądu Rejonowego w Łodzi
wpłynęły trzy zażalenia osób aresztowanych w związku z aferą w łódzkim
pogotowiu - poinformował wczoraj
wiceprezes i rzecznik prasowy S ąd u
Rejonowego w Łodzi Janusz Ritmann.

Wizy w 2003 roku
Od 1lipca 2003 r. zostaną wprowadzone wizy dla obywateli Rosji ,
Ukrainy i Białorusi -zdecydował rząd.

UOP bez uchybień
Zatrzymując szefa PKN Orlen
Andrzeja Modrzejewskiego, Urząd
Ochrony Państwa nie popełnił uchybień formalnoprawnych - uznała sejmowa Komisja do spraw Służb Specjalnych. Odrębne zdanie zgłosiło
trzech posłów prawicy.

Ostrzeżenia

FBI

Wszyscy

zg·nęli

Nikt nie przeżył wczorajszej
katastrofy irańskiego samolotu " Tu154", na pokładzie którego było co
najmniej 117 osób.
Samolot rozbił się podczas
podchodzenia do lądowania w
pobliżu Chorramabadu w zachodnim Iranie - poinformowały

i UUJIIIU~,eKSII
na
Ustawa musi być
do wymogów Unii
dlatego zapisano w
kubinaty homo- i
ne będą mogły wspólnie
przyznaje,

Nie podano oficjalnie liczby ofiar, jednak ekipy ratunkowe,
któ))e przeszukiwały wrak samolotu, poinformowały, że nie ma
śladów, by ktokolwiek przeżył
katastrofę. Informację o tym, że
wszyscy zginęli, potwierdził też
przedstawiciel władz.
Na pokładzie samolotu było,
według różnych źródeł, 117 lub
118 osób, w tym 104-105 pasaże
rów i 13 członków załogi. Maszyna należała do firmy Iran Air Tours, która jest filią państwowej linii lotniczej Iran Air.
Samolot odbywał rejs z Teheranu do leżącego około 400 km
na zachód Chorramabadu. Pod-

czas podchodzenia do lądowania,
kilkanaście kilometrów od miejsca przeznaczenia, "Tu-154" uderzył w skałę . Chorramabad leży w
górach Zagros, rozciągających się
wzdłuż granicy z Irakiem.
W ostatnich latach w Iranie
stosunkowo często dochodzi do
katastrof lotniczych, których przyczyną jest zły stan techniczny sa-

Sposób na

depresję

Zamożny doradca finansowy
z Turynu w ciągu kilku miesięcy dokonał 21 napadów na banki, traktując to
jako terapię przeciwko depresji , na
jaką zapadł po rozwodzie. - Potrzebowałem mocnych przeżyć, aby wypeł
nić czarną dziurę depresji - tłumaczył
mężczyzna po aresztowaniu go. (PAP)

ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 12.02.2002
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18,00

pod•

8,50

sezam•
w RMlomiu przy uL temmsldego 42.

o zbrodnie przeciw I..... ..._,L.,... . _.,_.,.._

Przed haskim DNZ-owskim _Trybunalem ds. Zbrodni Wojennych na
Terenie b. Jugosławii rozpoczął się
wczoraj proces Slobodana Miloszevicia.
Główny oskarżyciel byłego

prezydenta Jugosławii , naczelna
prokurator trybunału Carla de! Ponte oskarżyła go we wtorek ospowodowanie " niewypowiedzianych cierpień" setek tysięcy ludzi podczas wojen na

"Władca Pierścieni" fawotytem Oscarów

Nominowani
Film " Władca Pierścieni, cz. l
Drużyna Pierścienia ", ekranizacja
pierwszej części trylogii Johna
Tolkiena, zdobył najwięcej, bo aż 13
nominacji do tegorocznych Oscarów.
"Władca Pierścieni" otrzynominacje, m.in.: w kategoriach najlepszy film, reżyseria ,
zdjęcia, scenariusz (adaptacja),
efekty, kostiumy i scenografia.
Pod względem liczby nominacji filmowi Jacksona ustępują
mał

"Moulin Rouge" i " Piękny
umysł", kandydujące do statuetek
w ośmiu kategoriach.
W kategorii najlepszy film
o Oscara będą walczyć: " Piękny
umysł", "Gosford Park", "In the
Bedroom", "Władca Pierścieni "
i "Mo u lin Rouge".
W kategorii najlepszy film
zagraniczny nominacje dostały
obrazy: "Amelia" z Francji, "Elling" z Norwegii, "Lagaan" z Indii, "No Man's Land" z Bośni
i Hercegowiny oraz argentyński
film "Son of the
Bride".
Wśród wyróżnionych znaleźli się też dwaj
Polacy. Za zdję
cia do filmu
" Black Hawk
· Dawn" nominowany został operator Sławomir
Idziak . Natomiast Sławomir
Fabicki będzie
ubiegał

o Oscara za film
~~50

w razie pobytu w szpitalu.
jednak uzyskać te prawa,
zarejestrować swój
w Urzędzie Stanu
W przypadku chęci
kiego związku, wystarczy
racja jednej ze stron.
Projekt ustawy jest
a jego twórczyni chce jak
szego poddania go pod
Sejmu.

Próces -. Miloszevic·

się

~ntor ~i<lny Walut .

molotów. Obowiązujące amerykańskie embargo wobec Iranu powoduje, że kraj ten nie może kupić
nowych samolotów ani części do
"boeingów" pochodzących jeszcze
sprzed rewolucji islamskiej (1979).
Oprócz nich w użyciu są jeszcze
samoloty produkcji radzieckiej,
takie właśnie jak "Th-154", który
rozbiłsięwczoraj.
(PAP)

Oskarżony

żyje

Przyjedzie cesarz

datkowywać , zaciągać
kupować mieszkania i

Na pokładzie samolotu zginęło co najmniej 117 os b

- Osama bin Laden ukrywa się
w przygranicznym regionie między
Afganistanem a Pakistanem i korzysta z pomocy pakistańskiego wywiadu ISI - powiedział wczoraj minister
spraw wewnętrznych w nowych wła
dzach Afganistanu.

Cesarz Ja'ponii Akihito wraz z cesarzową Michiko la!em złożą serię wizyt
w krajach Europy Srodkowej, w tym w
Polsce. Będzie to pierwsza podróż japoń
skiego cesarza do naszego regionu.

że

skorzystają

irańskie władze.

FBI opublikowało w poniedziałek wieczorem (czasu nowojorskiego)
nadzwyczajne ostrzeżenie o nowym
potencjalnym ataku terrorystycznym,
który może nastąpić około 12 lutego
w USA lub przeciwko amerykańskim
interesom w Jemenie. FBI zaapelowała do służb i mieszkańców o pomoc w
odnalezieniu 23-letniego Jemeńczyka
Fawaza Yahaya al-Rabeei i kilkunastu
jego współpracowników.

Bin Laden

Legalizacja
konkubi-----

krótkometrażo

wy "Męska sprawa".
(PAP)

Proces Miloszevicia,
zdaniem prokuratorów,
najmniej dwa lata, jest
szą tego typu rozprawą
pie od czasu procesu
skiego po II wojnie
Carla de! Ponte
ło 300 świadków na
szevicia. Wśród
ofiary, jak i sprawcy

Bałkanach, aby zaspokoić żądzę władzy.
Były prezydent
Jugosławii
jest
oskarżony o zbrod-

nie przeciw Ludzkości w Chorwacji
1991-92, ludobójstwo w czasie wojny
w Bośni 1992 -94
i zbrodnie przeciw
ludzkości w Kosowie w 1999 roku.

Na razie nie będzie spłaty zadłużenia wobeC

ZUS nie

zapłaci

Ponad sześć miliardów złotych
zadłużenia Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych wobec Otwartych
Funduszy Emerytalnych na razie
nie zostanie spłacone.
ZUS zamierza przekazywać
bieżące składki , ale nie nadrobi
zaległości. Szefowa Zakładu
Anna Wiktorow tłumaczy,. że powodem opóźnień jest brak pienię
dzy.
-Nie mamy w budżecie ZUS
przewidzianych środków na spła
tę zadłużenia . Jeżeli mielibyśmy
gotówkę, to wiadomo: każde rozliczone zaległe składki i od razu
za nimi idą pieniądze . Jeżeli nie
mamy gotówki to te nasze działa-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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y adres
nny dowód
które zmieniają adres lub
muszą wyrabiać nowy
osobisty.
taki nakłada na
"""nh\1\\late:la ustawa o dowor.L n nn~7PW

wymienić

dowód, nadrukowaczarnym d ługopi 
dwa zdjęcia z
ouiLIIvLu"" i widocznym Ie-

W Radomiu skonstruowano unikatowy aparat dla

chorego

Z oddechem po pomoc
względów bezpieczeństwa uznaliśmy, że alarm łatwiej będzie włą
czyć poprzez ... siłę oddechu -wyjaśnia inżynier Grzegorz Barszcz,

Nauczyciele z Zespołu Szkół Elektronicznych wRadomiu wymyślili
urządzenie, dzięki któremu sparaliżo
wany pacjent może wezwać pomoc
poprzez... dmuchnięcie.

nauczyciel "elektronika".
Razem z Tadeuszem Zieleniakiem opracowali zestaw mikrofonowy, który reaguje na dmuchnię
cie, a zarazem nie włącza się przypadkowo podczas mówienia. Został on nieodpłatnie przekazany

Urządz enie skonstruowano
specjalnie dla Marka Ogorzałka,
niegdyś znanego piłkarza Radomiaka, obecnie pacjenta Zakładu
Op iekuńczo-Pielęgnacyjnego przy
Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Dawny piłkarz cierpi
dzisiaj na paraliż z zaburzeniami
czucia, ma kompletnie niewładne
kończyny. Do niedawna opiekowała się nim w domu rodzina, jednak stan jego zdrowia pogorszył
się na tyle, że przeniesiono go do
placówki, gdzie otoczony jest pro-

Zakładowi Opiekuńczo-Pielęgna

cyjnemu.
Z urządzenia najbardziej zadowolony jest sam chory. - Pielę
gniarki wspaniale się mną opiekują. A na wypadek, gdybym poczuł
się źle, będę mógł znowu wezwać
pomoc - podkreśla.
- Chory odzyskał poczucie
bezpieczeństwa. Dla nas jest to

fesjonalną opieką pielęgnacyjną.

także duże ułatwienie. Oczywiście ,

- Niestety, to choroba, która
stale postępuje. Po jakimś czasie
pojawił się więc problem, jak
umożliwić choremu wzywanie pomocy, kiedy jej potrzebuje. Jeszcze niedawno wystarczyło, że wcisnął guzik alarmu, ale teraz nawet
siła jego kciuka tak osłabła, że nie
jest w stanie tego zrobić - mówi
Lilia Kimber-Dziwisz, kierownik

zawsze w pobliżu jest pielęgniar
ka, która kilkakrotnie zagląda do
pokoju pacjenta, ale nie musi czuwac tam bez przerwy - mówi L.
Kimber-Dziwisz. Zdaniem lekarki, nietypowym urządzeniem powinny zainteresować się inne za-

zakładu.
Cały

czas zastanawiano się,
na nowe dokumenty trzeba · jak pomóc znanemu sportowcowi.
poczekać
Do urządzenia alarmowego, za po-

Chory znów ma poczucie bezp i eczeństwa - mówi ą
Markiem Ogorzałidem

dziś popiół
.

miu.

mysz komputerową. Naciśnięcie
jej nie wymaga dużej siły. Niestety, z czasem pan Marek nie mógł
korzystać i z tego urządzenia. Dlatego Lilia Kimber-Dziwisz zwróciła się o pomoc do inżynierów z
warsztatów zawodowych Zespołu

W ZSE naprawdę serio potraktowano techniczne wyzwanie,
które mogło pomóc ciężko choremu. - Pan Marek może wykonywać
ruchy tylko głową. Dlatego myśle
liśmy nad urządzeniem uruchamianym językiem. Jednak ze

na

Takie formuły są dwie: "Nawra-

cajciesięiwierzciewEwangelię"lub
"Pamiętaj, że jesteś prochem i w
proch się obrócisz". Kościół wzywa
w ten sposób każdego chrześcijanina do nawrócenia i pokuty. Popiół
na głowach to tylko zewnętrzny znak

duchowej przemiany.
W trakcie nabożeństw czasem można spotkać wiernych, którzy zabierają szczyptę popiołu w
chusteczki lub wręcz między kart-

Elektronicznych w Rado-

kłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.
Sama zbiera już pieniądze , aby
kupić elektronicznie sterowane
łóżko. To kolejne ułatwienie, które pomoże ulżyć chorym w cier-

pieniu.
MAŁGORZATA

RtJSEK

Słynny

głowy

Wielkiego Postu, który przygotowuje do Wielkanocy. W Kościele
obowiązuje wtedy fioletowy kolor
szat liturgicznych.
Czy w trakcie postu wierni
powinni ograniczać się w jedze-ni u? : Po~t wyraża wewnętrzne
nawroceme - zwraca uwagę ks.
Dariusz Gącik. - Przez zachowanie postu 1;1kazuj~ się m.in.! że dobra matenalne me stanowią wartości najwyższej, to także wyraz

. rgii naszego Kościoła
się już w VII wie-

świadectwa o świę

prochu pochodzą z
jak dawna w chrzeSYPie się go więc na
W bazylice katedralnej wKielcach, jak co roku głowy p opi ołe m można posyp a ć
dziś o godz. 18 na mszy pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Ryczana
ki modlitewników. Czy to dozwo- zadośćuczynienia za grz.ech~. Ale
!one? Tak. Popiół można zabrać dla ~oś_ciół wyznacza n~. Wielki ~ost
tych domowników, ~órzy ll_P: z me Je~ną, l~cz ~rzy rozne drogi; To
powodu choroby sam1 do koscio- post,J~uzn~Ipokuta. Wartojedla przyjść nie mogli.
n~ pamiętac, ze Chrystus potęW liturgii środa popielcowa piał post na pokaz.
W tradycji ludowej zwyczajem związanym z rozpoczęciem
postu było m.in. symboliczne mycie naczyń kuchennych z resztek
tłuszczu już w środę popielcową.
Nadal powszechna jest zasada, że
w tym okresie nie urządza się zabaw czy wesel.
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Szkół

p i e l ęgn i arki opiekuj ące s i ę

mocą którego wzywał pielęgniar
kę, podłączono w końcu zwykłą

iętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz

pmy

ciężko

bokser myślał, że jest agentem
specjalnym, ale na razie .. _. trafil za kratki

l'olicjant

Gołota

Z Nowego jorku specjalnie dla ,,Sfowa "
Niewiele jest rzeczy, którymi
może jeszcze zaskoczyć Andrzej
Gołota, były bakier, specjalista od
dobrze płatnych przegranych
walk. Teraz przypomniał o sobie
prasie amerykańskiej, bo udawał... policjanta.

Kilka dni temu nad ranem w
podchicagowskiej dzielnicy Bolingbrook załoga radiowozu patrolowego dostrzegła czarny mercedes 500, poruszający się z nadmierną szybkością. Auto nie zatrzymało się na znaku "stop", więc
patrol ruszył za nim. Kierowcy nakazano zatrzymanie.
jeden z policjantów poprosił
prowadzącego o wylegitymowanie. Ten pokazał policyjną odznakę ze stanu New Jersey. Powiedział, że jest ... specjalnym oficerem. Zapytany, jak się nazywa, odpowiedział, że Andrzej Gołota. Z
kol~i na pytanie o miejsce zamieszkania policjant usłyszał odpowiedź: Ocean City.
Gliniarz oniemiał, bo podane nazwisko kojarzyło mu się wyłącznie z boksowaniem. Poprosił
więc jeszcze o prawo jazdy, w którym zobaczył adres zamieszkania w ... Jersey City (a nie Ocean
City) . To mu się wydało dziwne,
bo oba miasta leżą grubo ponad
1000 kilometrów od Chicago,
gdzie Gołota mieszka naprawdę.
Policja z New jersey nie potrzebowała wiele czasu, by podać, że
nie ma policjanta o nazwisku
Gołota.

Tym razem z radiowozu wysiedli już obaj policjanci i ruszyli
do mercedesa. Gołota najwidoczniej zaniepokojony sytuacją przyznał szybko, że tak naprawdę to
on nie jest policjantem, a odzna-

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

ka ma charakter honorowy. To
wersja Gołoty. Bo zdaniem prokuratora, Polak przyznał się do udawania "specjalnego oficera " dopiero po aresztowaniu.
Ostatecznie skutego boksera
przewieziono do aresztu, a następ
nego dnia stanął przed sądem. Na
pytanie, czy jest nadal bokserem,
Gołota odparł "sometimes" ("czasem"), co rozbawiło sędziego i personel sądowy. Wedle wersji Goło
ty, policjant "źle go zrozumiał".
Sędzia wyznaczył termin rozprawy na 5 marca br. Bokser będzie
oskarżony o podszywanie się pod
oficera policji. Został zwolniony
za kaucją w wysokości 5000 dolarów.
Ziggy Różalski, eks-menago
Gołoty z jersey City powiedział:
-Szeryf każdego powiatu może dawać honorowe odznaki " oficerskie" za rozmaite zasługi. Ja mam
taką odznakę od 1993 r. Dostałem
ją za to, że w mojej sali treningowej "Rocky Ma reiano Gym " za
darmo trenuję tzw. trudną mło
d~ż. Dwa lata temu załatwiłem
taką odznakę Gołocie, jako dają
cemu dobry przykład w moim "gymie". Nie sądzę, a.J:Y mogły być jakieś wątpliwości, czy to "prawdziwa" czy " honorowa " odznaka.
Zigg y dodaje, że Gołota
dzwonił do niego z Chicago i prosił o wyjaśnienie sprawy z szeryfem Hudson County. Różaiski
twierdzi, że szybko skontaktuje się
z szeryfem, a ten potwierdzi autentyczność honorowej odznaki.Być może policjant pomyślał, że
Andrzej sam sobie zrobił tę odznakę z blachy, żeby udawać policjanta ... - zastanawia się menadżer.
WALDEMAR PIASECKI
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Jakie

płytki będą

najlepsze?
~

Podlogi i taras
Okładzina tarasowa lub elewacyjna,
wykonana zpłytek klinkierowych,
gresowych, kamiennych lub syntetycznych, może być bardzo estetycznym elementem, podkreślającym
architekturę naszego domu. .,..

Jednak wymagania dotyczące
układania poszczególnych .rodzajów płytek na podłogach, a zwłasz
cza płYtek, które będą położone
na zewnątrz budynku, są nieco
odmienne.

Kupić

dobre

Układanie płytek jest długo
trwałe i na ogół koszt9wne, a błę
dy wówczas popełniane trudne

do 14.11.02

<#?.
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PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

Salon sprzedaży - tel. 362 37 49
u l. Radomska 20 a (CH REAL)

TARNOWSKIE ZAKłADY
CERAMIKI BUDOWLANEJ
SPÓŁKA

AKCYJNA

do naprawienia. Aby niepotrzebnie nie tracić czasu i pieniędzy,
należy dokładnie przemyśleć, jakimi właściwościami powinny charakteryzować się nasze płytki ,
a dopiero potem dokonać ich zakupu. 'frzeba przy tym uwzględnić,
na jakie obciążenia termiczne, chemiczne i użytkowe będą narażone
zarówno płytki ścienne, jak i podłogowe. Płytki powinniśmy dobierać biorąc pod uwagę ich:
e odporność na ścieranie
- określa ona, jak szybko ulegnie
wytarciu powierzchnia posadzki
przy normalnym użytkowaniu,
e wytrzymałość na zginanie
- określa odporność okładziny
na obciążenia dynamiczne (przejazd samochodu, wózka akumulatorowego),
e twardość - określa odporność okładziny na zarysowania,
. e mrozoodporność - określa
czy okładzina może być stosowana na zewnątrz, czy nie,
e chemoodporność - określa
czy powierzchnia okładziny odporna jest na związki chemiczne,

e antypoślizgowość - określa

walory użytkowe okładziny w miejscach narażonych na zawilgocenia.
O tym, na który z tych parametrów należy szczególnie zwrócić uwagę, decydować będzie zastosowanie okładziny.
KOTŁY:

VIESSMANN
BUDERUS
SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS,

Bardzo wytnymałe

płytki

gresowe doskonale nadają s ię do

użytkowych

e Płytek o dużej nasiąkliwo
nie należy stosować w miejscach trwale wilgotnych lu b
pod powierzchnią wody (w basenach). Płytki takie w miarę nasycania wodą deformują się, co
w efekcie doprowadza do ich odpadnięcia od podłoża.
e Płytki elewacyjne muszą
być mrozoodporne i cechować się
ści

niską nasiąkliwością. Płytki ścien

ne i elewacyjne są odporne na powszechnie stosowane w domu
środki chemiczne, lecz mogą zniszczyć się, np. pod wpływem silnych
kwasów.

płytek
Do płytek podłogowych zaliczamy terakotę, gres i klinkier.
Gres i klinkier są wykonane z jednorodnego materiału na całej swej
grubości, choć różnią się od siebie składem. Klinkier wypala się
z glin wapienno-żelazistych, wapienno-magnezjowych lub żelazi 
stych, w temperaturze, przy której
zachodzi spiekanie materiału.
Gres produkuje się poprzez prasowanie i wypalanie w wysokiej
temperaturze, drobno zmielonego
kwarcu , skaleni i kaolinu. Dzięki
takiej technologii produkcji, gres
wyglądem przypomina naturalny
kamień np. granit. Struktura gresu i klinkieru powoduje, że nawet
jeśli płytki się wytrą, to nie zmienią swego koloru i wzoru.

Rodzaje

ATRAKCYJNE CENY

MIKROKLIMAT sc
Radom, ul. Starowolska lla,
tel. (048) 384-70-01

19/ws

OKNA l DRZWI
ZPCV

Profil Thyssen, okuc ia MACO

dachówki ceramiczne
i cementowe, płyty faliste
dachówki ceram. blaszane
gonty bitumiczne, papy
folie dachowe, rynny pcv
okna dachowe, ocieplenia
centralne odkurzacze

::1zOBUói
6

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

dużą twardością, odpornością

ltonfaral SJ
PRODUCENT
Radom, ul. Mireckiego 1 O,
teiJfax (048) 362-53-04
0604 9160 37

NOWE BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarina 9
teiJfax (048) 366-55-60
HURT l DETAL

l
~

OKNO 0311, 035 R+RU

cena

łl85zł

Gres i klinkier produkowane są w ograniczonej kolorystyce i wzornictwie, przeważ
nie jako płytki gładkie lub fakturowane matowe, choć dostępne są również w postaci
polerowanej lub szkliwionej. Są
mrozoodporne, odznaczają się
bardzo niską nasiąkliwością,
na ścieranie i zginanie. Odporne są także na działanie pow szechnie
stosowanych
w domu środków chenńcznych.
Ze względu na te właściwości
polecane są szczególnie na ze;.
wnątrz budynków, na schody,
tarasy, balkony i podjazdy.
Terakota nie jest materiałem
jednorodnym, z tego też względu
nie ma tak dobrych parametrów,
jak gres i klinkier. Pomimo róż
nych klas ścieralności, cienka warstwa szkliwa na powierzchni tera-

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

Za tydzień
jach do płytek.
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iowie

chcą, żeby

drzwi

były

knięty

otwarte

,,plclstyk''

· którzy w pierwpo
spóźnili się
mieli problem w dosta' szkoły. Dyrekcja bez
uczniów postanodrzwi tylko w czasie
Niezadowoleni z tego
spontanicznie zorprotest - podczas elluwyszli przed budynek
na lekcję. Zgodnie z
drzwi po dzwonku
. Dopiero po
zgodzili
•~ .. ~ · ~·~" ponad go-Ten pomysł
podoba, "plastyk" był
otwartą, wyjątkową.

swój klimat -twierdzi
cz ąca

samorządu

Justyna Elminowrazie udało się nam wyżeby po dzwonku wpuszokazujące legityma- dodaje.
ma mowy, by uczniowie
wejść do szkoły, chodzi
o o bezpieczeństwo
dyrektor Zespołu Szkół
im. J. SzermentowRo siński. -Do szkoły
"li dilerzy narkotyków,
· pobicia naszych podkradzieże wystawiaZamknięte drzwi to
normalna rzecz w szko-

Dyrekcja uważa, że drzwi wejściowe do szkoły powinny być zamknięte, kiedy trwają lekcje
mamy w trzech budynkach, czasem bardziej, że założenie domofonu
nie zdążamy przejść z jednego do w wejściu nie zdaje egzaminu .
Polecilem naszym pracownikom drugiego. Poza tym o podobnych Wczoraj, wraz z grupą licealistów,
. pilnować, kto wchodzi na teren rzeczach powinniśmy być infor- do budynku dostali się trzej nieszkoły. Myślę, że to przyniesie efekt
mowani-argumentują swój sprzepożądani goście. Zakłócali prze- dodaje dyrektor Rosiński.
ciw młodzi artyści.
bieg lekcji, gdy ich wypraszano,
-Rozumiemy intencje dyrekW czwartek uczniowie i na- omal nie wybili szyby w drzwiach
cji, ale uważamy, że trzeba poszu- uczyciel e- spotkają się, by wspól- wejściowych.
kać innego rozwiązania. Zajęcia
nie przedyskutować problem.'JYm
MATEUSZ BOLECHOWSKI
łach. Mogliśmy zatrudnić ochroniarza, ale na to brak pieniędzy.

adzka

"Veto" - program profilaktyczny z Kielc

włamywaczy
Grupę młodych
tunkcjonańu

lomil:ariartu Policji_

czasu
nia.

po,dejrzewaliśmy

o

włama

Dzięki zeznaniom chłopaka
udało się zatrzymać jego dwóch

pomocników i pasera. Jeden z zatrzymanych jest nieletni, reszta ma
17-18lat.
Wiadomo na pewno, że wła
mali się do 11 mieszkań. W surnie
wynieśli łupy warte 70 tys. zł. Mieli dobrze opracowaną metodę działania. Wieczorem spacerowali po
osiedlu i sprawdzali, w których
mieszkaniach nie pali się światło .
Później jeszcze jeden z nich kontrolnie dzwonił do drz.wj.. Jeśli nikogo nie było, po balkonach wspinali się do mieszkań na parterze i I
piętrze. Wybijali szyby, wchodzili
do środka i plądrowali mieszkanie.
(mow)

uta oczekuje
kochanych
pany, serca z piernika i pozłacane
wisiorki. W programie przewidziano także walentynkowe. gry,
konkursy i zabawy, które poprowadzą dziennikarze Radia TAK.
Nasza impreza jest możliwa
dzięki pomocy sponsorów: kwiaciarni "Szarotka", PSS " Społem"
i cukierni "Banatkiewicz".
(red)
LUDU 13 LUTEGO 200? NR 37/A

Przemoc
w każdej klasie
KIELCE. Kilkanaście procent uczni6w
każdej klasy wkieleckich szkołach
przymało się, że padło oliarą przemocy. Ankietę przeprowa_dzili tw6n:y
programu" Veto" ze Swiętokrzyslciego
Centrom Profilaldyki i Edukacji.
-O tym, że przemoc i wymuszenia są obecne w szkołach, wieą"zą wszyscy - mówi dyrektor
ŚCPiE Anna Tomala. - Nie wszyscy chcą jednak mówić o tym gło
śno. Dlatego na początku chcieliśmy się zająć przede wszystkim
problemem czasu wolnego
uczniów. Potem stwierdziliśmy, że
trzeba uwzględnić jeszcze problem
narkotyków ·i alkoholu, bo wiążą
się z przemocą oraz wymuszeniami. Konieczny okazał się kompleksowy program. I powstało ,Yeto" .
Jest chyba pierwsze w Polsce. Nawet gdy rozmawiałam na temat
tego programu w Komendzie
Głównej Policji, usłyszałam, że nie
wiedzą o niczym podobnym w kraju.
"Veto" to program, którym
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji chce objąć przede

wszystkim gimnazja i najstarsze
klasy szkół podstawowych. Program jest już dopięty na ostatni
guzik. A !<rzysztof Gąsior, wicedyrektor SCPiE mówi:
- Dokładnych danych na temat skali przemocy nie ma. W każ
dej z klas, do których dotarliśmy z ·
ankietami, kilkanaście procent
uczniów przyznało jednak, że w
ciągu ostatniego miesiąca doświadczyło przemocy. Chłopcy
najczęściej byli ofiarami przemocy fizycznej - bicia, zabierania pieniędzy, biletów. Dziewcząt dotyczy
raczej agresja słowna, izolowanie,
choć zdarza się także przemoc fizyczna. Znane są także przypadki
przemocy wobec nauczycieli.
1\vórcy programu ,Yeto" nie
zakładają, że po przeprowadzeniu
go w szkołach zniknie przemoc i
wymuszenia. - Chcemy zwrócić
uwagę na problemy- mówią- Sprawić, żeby nie były bagatelizowane,
pokazać, jak sobie z nimi radzić.
Pierwsza szkoła , w której
program będzie realizowany, to
gimnazjum na Barwinku, które
samo wyraziło chęć współpracy.
BARBARA RYNKOWSKA

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

e Otwarcie wystawy
nPrasa samorządowa województwa świętokrzyskiego w
zbiorach WBP" - 13 bm.,
godz. 13, czytelnia czasopism,
uł. Pocieszka 17.
e Dom Środowisk1\vór
czycb oraz dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego zapraszają na wernisaż wystawyfotografii dr Jana Kwasika
(1926-1998) - czwartek, ,14
bm., godz. 18, galeria DST.
Podczas wernisażu odbędzie
się aukcja fotogramów autorstwa Pawła Pierścińskiego
oraz obrazów Zbigniewa Kurkowskiego i Sławomira Antoszewskiego.
e Otwarcie wystawy malarstwaJerzegoL. Brzuskiewicza oraz wystawy unikatowych form przestrzennych z
wikliny "Sploty" -15bm., pią
tek, godz. 18, Galeria BWA
"Piwnice"
e Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza w
sobotę, 16 bm. o godz. 10 do
Klubu Nauczyciela przy ul.
Okrzei 9 na spotkanie edukacyjne.
e Klub Turystów Pieszych ,.Przygoda" zaprasza w
sobo~ę, 16 bm., na wycieczkę
pieszą na trasie Czarniecka
Góra- Czarna- Jllnów- Miedzierza (15 km). Zbiórka
uczestników o godz. 7.20 na
dworcu P.KS.
e Klub Turystów Pieszych "Przygoda" zaprasza w
niedzielę, 17 bm., na wycieczkę pieszą na -trasie Słowik Rezerwat Biesak - Ęiałogon
- Pierścienica- Dyrniny - Bukówka (12 km). Zbiórka
uczestników o godz. 9 na przystal}ku MPK linii nr 31 przy
ul. Zytniej.
e Zarząd Kola nr 2
"Amur" PZW zaprasza
swoich członków na Walne
Zebranie Sprawozdawcze
- niedziela, 17 bm. godz. 930
w siedzibie koła przy ul. Sło
necznej 4.
e Na koncert Katarzyny
Skrzyneckiej zaprasza Agencja Koncertowa "Ewa K."
-l marca, godz. 19 WDK. Informacje pod nr 331-70-07
i 0604529740.
e Godzina pływania gratis na pływalni .,Perła" w Nowinach - od poniedziałkU do
piątku, do końca lutego br. Po
wykupieniu jednej godziny
pływania, drugą godzinę
otrzymuje się gratis (dotyczy

biletów indywiCiualnych).
• Wojewódzki Dom
Kultury organizuje kurs tań
ca towarzyskiego dla mło
~y i dorosłych. Pierwsze
zajęcia w piątek, 15 bm.,
o godz. 18 w sali lustrzanej.
Informacje i zapisy w dziale
edukacji kulturalnej, pok. 26,
tel. 361-27-27 .
e Osiedlowy Wolontariat
przy Klubie "Miniatura", ul.
Zagórska 65, teł. 368-05-30,
zaprasza w każdy wtorek w
godz. 15-17 wszystkie osoby
chętne do udzielania pomocy
innym, a także przyjmuje zgło
ozenia od osób potrzebują
cych opieki z osiedla KSM.
e WDK organizuje
2 marca wyjazd do Teatru Sta- rego w Krakowie na spektakl
pL .,Damy i huzary" w reży~
ńi Kazimierza Kutza. Rezerwacja biletów w WDK, pok. 26
lubpodmtel. 361-27-37, wew.
112il13.
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.Kolejne 26 drzew pomnikami przyrody
Trudny spacer ·
Spacerową
Postanowiłam wybrać się
na spacer. Pomyślałam sobie,
że najlepsza do tego będzie

kielecka ulica Spacerowa, w
końcu nazwa do czegoś zobo. wiązuje. Niestety, okazało się
to niemożliwe. Powodem były
samochody, ustawione dosłownie wszędzie, po obu stro- ,
nach ulicy, a także na chodni- ·
ku. ~o pomyśleć nadzmianą nazwy Spacerowej. Może
na Parkingową?
·

· Dziwne

usługi ·
Na wystawie jednego z
" pawilonów p.rzy Ul. Semina" ryjSkiej jest taka oto informacja: "Usługi z futer sztucznych,
usługi z futeL naturalnych".
Szkoda, że był to poranek i
sklep był jeszcze zamknięty,
·· bo może znalazłby się ktoś, kto
wyjaśniłby mi tę frapującą zagadkę..
(ppj

Muzyczne
sukcesy
KIELCE. Kolejne sukcesy odnieśli
uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej w Kielcach.
Wyróżnienie

na VII Ogólnopolskim Turnieju Pianistycznym w
Zaganiu zdobyła Maja Łakomy z
klasy fortepianu prof. Aureliusza
Mendery. Udanie wystąpiła też
uczennica klasy VI Marzena Frankiewicz, która zajęła siódme miejsce w Konkursie Kształcenia Słu
chu Szkół Muzycznych I Stopnia
Regionu Krakowskiego. W ogólnej
punktacji tego konkursu kielecka
PSM zajęła drugie miejsce. (eref)

Chrzestny dla

dębu
e grupa drzew, czyli
bów: bezszypułkowych,
kowych, czerwonych
cenne, rzadkie dęby
Uznanie drzew
kowe oznacza 7'"''""'":._
ochrony. Nawet jeśli
ną własnością, nikt
ich mógł wyciąć bez
nia, ścinać kona
umieszczać w pobliż u
czy budynków, kt óre
drzewa na szwan k.
uchwały o nowych
przyrody zaakce
jednomyślnie
om is
Przestrzennego Rady
Teraz ma trafić na
musi go poprzeć w
większość rady.
BARBARA RYN

-.

KIELCE. Miasto chcepowiększyć listę
miejskich pomników przyrody. Pod
ochronę pójdą taicie prywatne
matuzalemy.

- Na pewno zasadził go mój
dziadek - mówi o stuletnim dębie
rosnącym przy ulicy Sukowskiej
97 jego właściciel Stanisław Biskupski. I żartuje:- Gdyby staruszek przewrócił się podczas wichury, pewnie uszkodziłby budynki. Ale jest zdrowy. Nie potrzeba mu podpór, jak "Bartkowi" w Zagnańsku. Imienia nie
ma, ale teraz, gdy będzie pomnikiem chyba trzeba go ochrzcić.
TYlko skąd wziąć chrzestnych?
Bezszypułkowy dąb o obwodzie pnia wynoszącym prawie 2,5
metra i dwudziestu metrach wysokości jest jednym z 26 drzew
umieszczonych w projekcie
uchwały Rady Miejskiej w sprawie uznania za pomnik przyrody.
Na liście znalazły się także :
e prywatne dęby: 22-metrowy bezszypułkowy z ul. Sukowskiej 99 oraz trzy metry niższy 80latek z ul. Domaszowskiej 130,
e " miejski" grochodrzew,
który ma ok. 90 Jat, wysokość 22

Kasztanowiec przy ul. św. Leonarda też znalazł s ię na liści e pomników przyrody
metrów, a

rośnie

przy ulicy Po-

słowickiej,

e kasztanowiec o pniu grubym na ponad dwa metry rosną
cy od 70 lat przy ulicy św. Le-

Diabetycy mają
nowe centrum
KIELCE. Powstało nowe centrum
medyczne -tym razem dla diabetyków.
Świętokrzyskie Centrum
Diabetologiczne mieści się przy ul.
Artwiński ego 6 -w budynku przychodni Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach. Chorych
z całego województwa świętokrzy
skiego przyjmować tu będzie czterech specjalistów - diabetologów
or~dietetyczka i pielęgniarka diabetologiczna.
- O taką placówkę walczyliśmy od Jat - mówi Grażyna Maj-

cher-Witczak, wojewódzki konsultant do spraw diabetologii. - Pacjenci będą tu mogli otrzymać pomoc kompleksową, to znaczy nie
tylko skorzystać z porady diabetologa, ale także wykonać wszelkie specjalistyczne badania i co
istotne - bez dodatkowych skierowań i chodzenia od rejestracji
do rejestracji dostać się na konsultacje do innych specjalistów.
Formalności załatwi za nich pielęgniarka . A do sarnego diabeto- ·
Joga wystarczy jednorazowe skierowanie od lekarza pierwszego
kontaktu .
(bas)

onarda (należący do skarbu pań
stwa) i masywniejsz'e miejskie
drzewo tego samego gat~:~nku o
podobnym wieku z ulicy Zeromskiego,

Czy można

dolożyć

KIELCE. W Urzędzie Miasta
trwa czas Bożego Narodzenia .
jeszcze w tym tygodniu zielone gałązki -z bombkami uprzyjemniały
spotkania w sali konferencyjnej
magistratu.
Przy złotych stroikach zasiadła więc do obrad m .in. Komisja
Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej.
Liturgia mówi, że świątecz
ne dekoracje powinny zniknąć ok.

jajka?

miesiąc temu na uo.ww1enre,
skie, ale w końcu mm"""""
gów nie zatrudnia. kolei
lutego polska ludowa

utrzymująca świą

trochę wbrew liturgii ·
rygorystycznie choinki
Odpowiedzi na pytanie.
na do nich dołożyć jajka
na Wielkanoc, niestety
nam się znaleźć w
chowej.

Zapomniany kios

SZYDl.ÓWEK. Od dłuższego czasu
straszy pnechodniów opuszczony
kiosk stojący przy skrzyżowaniu ulic
Bukowej i Starej.

- Ten kiosk

już

prawie rok

zamknięty - mówi jeden z
mieszkańców stojącego obok b! oku.- Z miesiąca na miesiąc jest w

jest

coraz gorszym stanie. Stanowi doskonały parawan dla osób pijących wino, bo osłania ich przed

8

W Kielcach obecnie
uznane
nie za pomnikowe.
dawna było ich
lipy drobnolistne
wichrów i trzeba
nąć. Teraz zostaną
wykazów. ,Po przyjęciu
stę nowych'okazówkowych drzew będzie
sną 73 drzewa

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

przejeżdżającymi ul i~ą

policji- denerwują si ę
cy.
blai
Ostatnio unx,an.o
okienku. Pozostał ruiTI
czący w stronę
doczny wieczorem
Ktoś w końcu się na
je -ostrzegają
.
nych bloków. Moze .
pomyśli o usunięci~ te)
ozdoby sprzed świezo
go budynku.
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a remont poczty przy dworcu

Kieleckie Dni Kultury

iedem metrów
przodu

Muzyka
i liberatura
KIELCE. Koncert Orkiestry Święto·
krzyskiej i Radka Nowakowskiego
oraz wystawa zatytułowana " Liberatura " były gł6wnymi atrakcjami
drugiego dnia VII KOK. Jutro kolejna
impreza.

Wczorajsze imprezy hyzy jak
najciekawszymi propozycjami tegorocznych Kieleckich Dni
Kultury. Na widzów czekało kilka
atrakcji. Można powiedzieć, że
ąutorem wszystkich była Orkiestra
Swiętokrzyska - pierwszą część
wieczoru zdominował jeden z jej
twórców Radek Nowakowski, który podczas swojego solowego występu na instrumentach perkusyjnych, zgodnie z tytułem swojego
recitalu, "bębnoopisał świ,at". Tuż
po koncercie członek OS zaprezentował " Liberaturę", czyli książ
ki, których jest autorem, drukarzem, grafikiem, łamaczem i introligatorem.
Przybyli na KDK najlepiej
bawili się jednak podczas występu
dotąd

budynku poczty zakończy s i ę jeszcze w tym roku
będzie jedna duża sala operacyjna
Wtymroku otwarty zostanie
dla klientów, a w niej 11 stanowisk
najnowocześniejszych
obsługi klienta. Zamiast ośmiu
pocztowych w Polsce.
okienek, przy których siedzieli
pracownicy poczty, będą lady, poDotychc zasowy budynek dobnie jak w bankach czy sklepach.
pocztowego przy kieleckim Mają one zmniejszyć dystans poPKPwysunął się już osiemiędzy klientem a pracownikiem
w stronę parkingu. poczty.
kolisty kształt i cały jest
- Flanujemy, że urząd będzie
Zmienione będzie także czynny całą dobę . Klienci będą modo budynku - zmoderni- gli korzystać także z kawiarenki inzostaną schody i podjazd
ternetowej , banku pocztowego i
niepełnosprawnych . W
punktu filatelistycznego. Cały budyprzebudowy powiększyła nek będzie klimatyzowany - mówi
.
urzędu , w środku zaPiotr Smożewski, rzecznik prasokilku małych pornieszczeń wy Poczty Polskiej w Kielcach.

wielopokoleniowej formacji , tworzonej m.in. przezDarkaMakaruka, Rafała Nowaka i Andrzeja
Przybylskiego. Muzycy zaprezentowali bardzo ciekawy repertuar,
w.któryrn można było doszukać się
elementów jazzu, techno, muzyki
etnicznej, a nawet hip-hopu .
Jutro kolejny dzień KDK ,
podczas którego będzie można
pośmiać się w trakcie występu za-_.. .
łożonego przez Andrzeja Kaczmarka i Stefana Lipca kieleckiego
kabaret u " Pirania", zwycięzcy
konkursu na piosenkę kabaretową
w ramach Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Foczątek o godz.
1.8 na małej scenie Kieleckiego
Centrum Kultury. Ceny biletów 10
i 15 zł.
/'"
Trwające 13 dni KDK zakonczą się 2 3 lutego. Organizatorem
VII KDK je st świętując e obchody
lO-lecia swojego istnienia Kieleckie Centru m Kultury o raz Urzą d
Miasta Kielce. Patronat prasowy
sprawuj e " Słowo Ludu".

Prace trwające przy przebudowie budynku poczty potrwają
najpóźniej do końca tego roku .
Gdy zostaną ukończone , kielecka
poczta będzie jedną z trzech najnowocześniejszych w kraju . Podobne będą tylko w '!ychach i Lesku.
W czasie remontu klienci obsługiwani są w takim zakresie, jak
dotychczas w budynku Poczty
Głównej , na pierwszym piętrze
dworca PKP Kielce. Przeniesione
zostały wszystkie okienka dostęp
ne dotychczas w budynku poczty
przy placu Niepodległości.
(eref)

ewodnik na szlaku
Zawodu pnewodnika nie
ludzie bez wiedzy i
mówili zgodnie uczestFederacji Pnewodni'"'~liOkfZI~skil~h PTTK.

Dział

mielski
tel. 36·36-203 (207)
GSSCh,
28-130 Stopnica, pl.

Piłsudskiego 4

na
w części lub w cal ości
o pow.l ,6536 ba utwardzonej, KW nr 513 i 5777wraz z budynkami:

Świętokrzyscy przewodnicy PTTK. Od lewej: Witold Zajączkowski, Mieczysław Olech,
Tadeusz Krawętkowski , Krystyna Niebudek, Andrzej Wąchocki , Zbigniew Pękala

nymi akcjami, przedsięwzięciami .
W tym zawodzie zresztą zostaj ą jedynie ludzie, dla których wędrów
ki są pasją. Należą do nich m.in.
Ryszard Woszczyński, Alicja Stanisławska, Andrzej Jankowski, Mirosław Sotkiewicz, Roman Bajor,
Leszek Segiet, Justyna Krajcarz,
Marzena Wojda, Barbara KosrniLUDU 13 LUTEGO 2002 NR 37/A

der, Zbigniew Chodak, Elżbieta
Stec, Janina Kot.
Zjazdowi towarzyszyły wykła
dy i prelekcje, m.in. doktora archeologii Jerzego Tomasza Bąbla. Przewodnicy zwiedzili najbliższe rejony
znane z zabytków, m.in. Tarłów, Janików, Mierzanowice, Krzemionki.
ANDRZEJ NOWAK

l . Magazyn nawozowy o po w. użytk. 784 m kw., wartość 63.900 zł
2. Magazyn zbożowy o po w. użytk. 512 m kw., wartości 82.800 zł
3. Magazyn paszowy o pow. użytk. 382m kw., wartości 6 l .800 zł
4. Budynek skupu żywca o pow. użytk. 272 m kw., waności 22. 100 zł
5. Warsztat kowalsko-ślusarski o pow. użytk . 238m kw., wartości 38.500 zł
6. Budynek ekipy remontówo-budowlanej o pow. użytk. 281 m kW., waności 22.800 zł
7. Płacutwardzonyzwagąsamochodowąo~. uiytk. 152m kw., wartości 12.300zł
8. Budynek sklepu o po w. użytk. 44 m kw., warrości 9.400 zł
Razem wartość 313.600 zł
9. Część działki gruntu wraz z budynkiem piekarniczym, położonej w Stopnicy.
GS posiada użytkowanie wieczyste. Cena wywoławcza l 0.000 zł
10. Działki gruntu nr 177/ 1 wraz z budynkiem sklepowym o pow. użytk. 70 m kw.
w Smogorzowi e. GS posiada użytkowanie wieczyste. Cena wywoławcza 23.500 zł
Ił . Działki budowlane:
·
nr248/J opow. 777 mkw.,cena wywoławcza3 .850zł
nr 24812 o po w. 802m kw., cena wywoławcza3250 zł
nr 248n o po w. 800m kw., cena wywoławcza4.400 zł
nr 248/ 8 o pow. l O19m kw., cena wywoławcza 5 .500 zł
Ww. działki położone są w Stopnicy i stanowią własność GS.
Ceny wywoławcze zostały obniżone o 25 proc. w stosunku do wyceny.
Oferty należy przesyłać pod adresem: GS ,,SCh", 28- l 30 Stopnica, p l. Piłsudskiego nr 4
wterminiedodnia 2S.JL2002r.wzamkniętychkopertacbzdopisk:iem .. PRZETARG".
Wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej należywpłacać w kasie GS do dnia
25.ll.2002 r., do godz. 9. W ybórofert nastąpi w dniu25.D.2002 r., o godz. lO.
Wadium ofert, które nie zostaną wybrane, podlegazwrotowi w dniu 25.U2002 r.
Wadium oferty, która została wybrana, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy
w ciągu 14 dni, przepada na rzecz sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenie
dodatkowych rokowań i możliwość unieważnienia przerargu bez podania przyczyny.

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

g

Dyżury pełnią szpitale: na Czarnawie, przy ul. Kościuszki
i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
.. Przy Pogotowiu ", ul. św. Leonarda 10 (8-20), . Centrum ",
ul. Radomska 8 (10-20), ,.Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), . Alfa", ul. Że
romskiego 20124 (8-15), .Gemellus ", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), .Małgosia ", ul. Pocieszka 17 (8-23) -czynna w niedziele i święta, . Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 (8-15), czynna w
soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .,Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele i święta)
041/362-02-25.
Apteka .. Herby"- ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna codziennie 7
-22, w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka ,.Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 8 - 22.
Apteka ,.Gemellus" - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki).

APTEKA .rarkowa", Kielce, Żyt
nia, niedziele, święta 7.3021.00. 041/368-30-33.
(gb 466)

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15- .ZDROWIE"- CODZIENNIE.
(nd 52)
NAGŁA

Pornoc
- 331-56-50

Lekarska
(gb 376)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica .Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP - 041/
344-39-!5, 368-28-02.
{nd 49)
UROLODZY - Seminaryjska 27,
361 - 30 - 60. Jagiellońska 23,
346-22- 99.
(nd 59)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza
2, teł. 361-55-25- ECHO, HOLTER, RTG, USG. Urodynamika.
Endoskopia. Testy alergologiczne.
Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja
-----(fin 17)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego
- .Zemsta", g. 11.
Teatr Lalki i Aktora .. Kubuś"
- . O Janku Wędrowniczku", g.
9, 11.

DlA
,.Romantica" {do/by digital),
te/. 366-37-19 - .Harry Potter i
Kamień Filozoficzny" - bryt.amer., b.o., g. 8.30, 11.15, 14,
16.45, 19.30.
,.Moskwa" (do/by stereo),
teł. 344-47-34 - .Potwory i spół
lal"- USA, bo., g. 10.30, 12.30,
16.30; .Legalna blondynka"- USA,
l. 15, g. 14.30 i 18.30; .Igraszki
losu· - USA, l. 15, g. 20.30.
,.Studyjne" - .Igraszki losu· USA, l. 15, g. 16.15; .Potwory i
sp6/ka" - USA, b.o., g. 18; . Cień
wampira"- bryt.-amer., l. 15, g.
20.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15
- bilet tylko 10 złotych. Nie dotyczy filmu .Harry Potter· \
i . Potwory i spółka ".
,.Echo" (w WDK) - 361-27-37
- . Boże skrawki" - pol., l. 15, g.
16; .Wiedtmin"- pol., l. 12. g.
18.

E'hł~iA RADIO-TAXI
...~-·· 96-25

3-611-611
-BCD-400·400
bupłlb•~taksówH

10

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zllmko1\Y 1 (teł. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus gl6wny - • Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII w. ",
. Dawne uzbrojenie europejskie
i wschodnie", .Sanktuarium Marszałka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło p6/nocne: Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej (od
XVII w. do 1939 r.). Wystawa
czasowa: .Zwiewne piękno. Wachlarze Wschodu i Zachodu"·.
Czynne we wtorek w godz. 1O
- 18, środa - niedziela w godz. 9
- 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (te/. 344-57-92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza.
Czynne we wtorki, czwartki,
piątki i niedziele w godz. 9- 16
oraz środy w godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku, teł. 303-04-26
- Odtworzony I\YStr6j mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno - literacka. Wystai\Y
czasowe: Zamki i warownie
w akwarelach Zbigbiewa Szczepanka . Czynne codziennie
oprocz poniedziałków i wtorków
w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zllmkowa 3- nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz.
10-17. Wystai\Y stałe: . Folklor sześciu kontynentów", .Boże Narodzenie w zabawach i zabawkach",
. Modele redukcyjne" - 1\YStawa
stała.

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa. Czynne:
od poniedziałku do piątku
9 - 14.30.
Muzeum Wsi Kielecklej - Dworek Laszczyk6w - ul. Jana Pawła
11 6 - Wystawa .Peru. Kraj odległy", czynna od poniedziałku do
piątku i w niedzielę w godz. 1015.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewicz6w w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i świąt w godz. 9 17.
Muzeum Zbior6w Geologicznych - Oddział Świętokr.zyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21
- .Pod opieką św. Barbary"
- 1\YStawa historycznych narzędzi górniCzych i okazów kopalin.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - nieczynna. _
Galeria BWA ,.PIWNICE" - ul.
Leśna 7- 1\YStawa grafiki .Mondo cane", wystawa malarstwa
Igora Yanovicha. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 11-17, w niedziele od 1t
do 15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA ,.NA PIĘTRZE"
- Wystawa poplenerowa malarstwa Po/skiego Stowarzyszenia
Edukacji Ptastycznej. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 9- 15, w soboty i niedziele
nieczynna
Jaskinia .RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 10-17.
Klub Civitas Christiana -.Kielce,
ul. Równa 18 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1J' 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA
wyjad:. .U.S.-Will·~

DOJAZD GRATIS

10-15 -XXVIII Pokonkursowa
Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej.
Ośrodek Tradycji Gamcarstwa
w Chalupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja:
31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .. Płonę/y niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10- 16. W
soboty i niedziele 1\YStawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia- te/. 041125-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu- czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje-działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
KOMIJłłJKACB·--

• KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP - 366-93-28,
94-36.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska 345-15-11, Jesionowa- 33179-19; bagażowe- Sandomierska 801-31-18; ciężarowe Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI ..ALFA"

- TEL 344 44-44, 96-22
(DOJAZD GRATIS).
lnfolinia
0800 - 222 - 222

Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM- czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w dni
wolne od pracy- te/. 361-18-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopo/ska Informacja
Gospodarcza - ż6/ta linia - 9434.
Numery miejscowe i zamiejscowe- 913.
Pizzeria . Studio" - teł. 368-8601. Czynna: pon.-aw. 1G-22; pt.
10-23; sob. 12-23; niedz. 12-22.
Dostawa na terenie miasta przy
zamowieniu powyżej 16 złotych
gratis, ceny pizzy- od 7 do 19 zł.
Pizzeńa ,.MAGIA", te/: 362-25-11.
Czynna w godz. 11-21, niedziela
15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.
(ng 46)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
. sprzedaż.• Sigma", Sienkiewicza
56, 344-30-33, 366-44-32.
(ng 47)
LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 368-06-58.

INFORMACJA GOSPODARCZA
041/366-19-19, 366-03-03
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski Portal
lnternetoi\Y

Bezpłatna

TAXI - ul. Mielczarskiego - 36640-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,METRO"- teł. 34222-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI . OMEGA ORIENT", korporacja .Łysogó
ry", 36-00000, 36-11111, 96-26,
numer bezpłatny 0800 36-D0-36.
TAXI .. WICHRDWY"- te/. 33-1G919 (dojazd gratis).
TAXI .,SWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, te/. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI ,.NA STOKU"- teł. 80131-76 (dojazd gratis).
TELE-TAXI ,.WALIGORY"- te/.
368-74-00 (dojazd gratis)
TAXI ,.HERBY"- teł. 801-41-00
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI ,.EXPRESS " - teł.
366-11-11, 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI . EUROPA"- (dojazd gratis, karta stalego klienta), teł. 3-611-611.
TAXI . BARWINEK" - teł. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . DORION"- teł. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

USłJIII1IilllEIRIWE
POGOTOWIE POGRZEBOWE
,.USTRONIE" - usługi całodobo
we, wystawianie kart zgonu przez
lekarzy uprawnionych. Nagrobki. Tel. 361-29-18, 361-39-12.
(nj 28)
PRZEDSIĘBIORSTWO USWG
KOMUNALNYCH\ - usługi
pogrzebowe całodobowe, te/.
366-31-77, 344-67-88.

Pogotowie Ratunkowe - 999. '
Pogotowie Policyjne - 997.
Slrai Pożarna - 998.
Slrai Miejska- 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7- 22, 367-60-13.
Pornoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa- 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie Gazowe - 331-20 20 i 992.
Pogotowie wod.-tan. - 994.

9. 15 Wiadomości TKK - powt.
9.35 Komentarz dnia - powt.
9.40 Stoper - powt. 10.05 Worek sportowy - powt. 10.45 TKK
- Tep 17. 15 Wiadomości TKK

Kinowe

nowości

"Cień wampira"

TAK-106,5; 98,0; 89,7, FAMA
- 100,8, PUJS -107,9; 71,95, MARYJA -100,9; 107,2; 7,34, RMF88,2. BIS - 92,3, Ul -96.2. K1B.CE 101,4, ZET- 105,3, W.AWA- 95,5,
ESKA - 103,3, OPATÓW -93,7,
M1M FM - 102; 1, RdC - 89,1, LEUWA -104,7, REKORD- 106,2.

gnie swe wysoce
ne żądze do
produkcji, jako
otrzyma dost ęp
gwiazdy rumu,
ce staje się jednak
Schreck nie ma
nie jest w stanie
mać żądzy krwi.

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH

ZAUFAIU

Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

który uczył się u
nisławskiego . Jeśli
stworzy postać na
gnień Murnau'a i

Friedrich W Murnau
swego Nosferatu
na planie w Europie
Wschodniej . Reżyser chce
zrealizować najbardziej re_alistyczny film wszech czasów. Do roli tytułowej zatrudnia więc prawdziwego
wampira, Maxa Schrecka.
Dziwne zachowanie Schrecka tłumaczy swej ekipie nowatorskim podejściem aktora do zawodu -jest to aktor,
kręci

POMOC drogowa całodobowa.
naprawa samochodów. 0411
368-73-34, 0601-315-106.
(nb 12)

Świętokrzyski Klub .Amazonka" - 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz.
10 - 14, psycholog, pedagog telefon zaufania 366-17-41
w poniedziałki i czwartki w godz.
15- 17.
Telefony zaufania - dla ludzi
z problemem alkoholowym od poniedziałku do piątku w
godz. 18 - 20, teł. 345-73-46,
w sprawach rodzinnych - 36818-67, czynny od poniedział
ku do piątku w godz. B - 17,
pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących ·małe dzieci 368-16-59, poniedziałek,
godz. 15.3'lr-18.
Świętokrzyskie Centrum Profilattyki l Edukacji - 0411
331-53-13- pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw, P$Ychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień, interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8-20.
· Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach, ul.
Karczówkawska SA - 346-1627; poniedziałek - piątek, godz.
12-16.
Centrum Interwencji Kryzysowej - teł. 041/366-48-47, ul.
Urzędnicza 7b. Terapia ofiar pr.zemocy, konflikty wewnątrzrodzin
ne i kryzysy małżeńskie, problemy z osobą uzależnioną w
rodzinie. Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia. Zapewniamy anonimowośt!. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli
w godz. 13-20.
·

17.35 Komentarz dnia
Ludzie i sprawy 18.00
sza 18.15 W trosce 0
beljpeczenstwo .
z udziałem policji 1830
Text 20.00 Wiadomośa
powt. 20.20 Komentarz
powt. 20.25 TKK - Text

Aleksander Fredro

"ZEMSTA"

reż. Piotr SP::zerlki

14lutego, godz. 19
SPEKTAKL WALENTYNKOWY

fi' TALON na konsumpcję w pizzeri i •

na Barwinku w Kielcach wygrali: Rafał
i Łukasz Janaszek.
.
BILETY do Centrum Rozrywki DziecięceJ

fi'

w Kielcach otrzymują:
i EIZbieta Wysocka

Edyta

Prosimy o potwierdzenie odbionl nagród do
(151utego)dogodz.12,podnrtel. 36-36-223

+ udział w losowaniu biletów i zaproszeń na imprezy
• udział w losowaniu nagród
+ prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych
+ korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci
finn honorujących kartę
+ 25% zniżki na prenumeratę dziennika
.Siawo Ludu" w .RUCHU" na Ił kwartał 2002 (chętnych
o kontakt z redakcją. teł. (0-41) 36-36-223).
,--------------------------------- ---··~

1
KUPON ZGI.OSZENIOWY
1)11'1
: DO KLUBU STMEGO CZVTELIIIKA ,.sLOW.A LU :

IMIĘ ••...•.••.•..•••..•.••......••.•••••.•.....••••.•..••..•••..............---··· :
NAZWISKO •••.•.••••......••.•••••••••..•..•.•...•.................. :
: ADRES •....•.••.••.••....•.•••.••...•.•......•........•.......... ---··· :
:

!

:: TELEFON
············································································":
.•.............•.••••.•.........•.•......•.......... --······: :
• 0 6"'"A URODZE.N IA.
l

.....

••••••••·•••·••·•••·•••·•••

·················l
11011'" l

l Tolc. wy.-. zvodt M _ . . . . . rrdch da-1yd1 ~ p!UZ .SI<JOO"""'
1 Spóbzo.o.zlliodzbl.w-._ -47149dlo-~
~ [#

l

l

l

l
l
l

p--ltd>·

w~ z

agloozaniorn.,._.-ludu"".

-.go Czylolnb

p

rarnod'

"'~-------------------------------··

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

l

~zvodt,_~"_da-1ydl~w__.., .--~

SŁOWO LUDU 13 LUTEGO 2(JOZ

l

'

)

~

2

tv4

7.05 Felicity (19/45) ·serial
obycz. USA (powt.) 7.50 Studio urody- magazyn 8.00 Program lokalny 8.30 W labiryncie (75)- serial obycz. pol. 9.00
Transmisja obrad Sejmu 13.00
Panorama 13.10 Zimowe
Igrzyska Olimpijskie - Salt
Lake City 2002 : łyżwiarstwo figurowe · soliści, hokej na lodzie 14.00 Opowieści według
Enid Błyton : Leśna przygoda
(1) -serial przygod. bryt.
JackiLucy-Annsązmartwieni

listem wujka, który zamierza
zabrać ich dn siebie. Rodzeń·
stwozadnmowilosięuAIJie.
14.30 Krzyżówka ~częścia -

6.00Piosenkanażyczenie7.00

Pokemon 7.25 Młody Herkules (7) - serial fantast. USA
(powt.) 7.50 Słoneczny patrol
(1 05) - serial przygod. USA
(powt.) 8.40 Largo (6) - serial
sens. amer.-franc.-niem.-belg.
(powt.) 9.30 Cud miłości (201)
- telenowela peruw. (powt.)
10.25 Amor latino (20) - telenowela argent. (powt.) 11.15
Z głową w chmurach (4) . telenowela braz. 12.15 Samo życie (l) -i seri~l obycz . pol.
(powt.) 13.10 Zyciowa szansa
- teleturniej 14.00 Zerwane
więzi - talk-show 14.50 Miodowe lata (25) -serial kom. pol.
(powt.)
15.20 Pokemon - serial anim.
·s.4.5 liiformacje
16.05 Wysoka fala (19) - serial
. przygod. USA
17.00 Młody Herkules (8) serial fantast. USA
Przyjaciele Herkulesa z akademii ~t4ifL.!!IPI9'Uiaifg_ęr}l
przez Aresa do mrocznej krainy snu. fest tylko jeden sposób, żeby ich uwolnić. Herkule.s musi przedostać się na

teleturniej 14.55 Felicity (27/
45) - serial obycz. USA
...."..........................~.1:..'1'.:Ss· Fełiclty (21745) - senhl
obyczajoWy USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 ~oza pogody
16.25 Święta wojna - serial
kom. pQL.
· 16.55 Fatalny rewolwer (18) ·
seria! przygod. USA
Fatalny rewolwer staje się
własnością Teddy 'ego Boyda,
poszukiwanego rewolwerowdrugą stronę i zmierzyć się
ca, który ukrywa się pod przyze swoim mrocznym sobowtóbranym nazwiskiem, szukarem. Ten robi wszystko, żeby
jąc zapomnienia w alkoholu.
sprowokować syna Zeusa dn
17.50 Program lokalny
walki.
18.20 Prognoza pogody
17.30 Cud miłości (202) - tele18.30 Panorama
nowela peruw.
18.55 Jeden z dziesięciu- tele18.30 Graffiti- program pub!.
turniej
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.25 Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Salt Lake City
19.05 Prognoza pogody
2002: biathlon- 7,5 km ko19.10 Amor latino (21) - telebiet, narciarstwo alpejskienowela argent.
§lalom do kgmi:Jina<;ji
:20.00 Samo życię (.2) - serial
·Moja 19.40 Studio sport: Mecz toobycz. poL
obycz.
warzyski w piłkę nożną
Agnie.szka rozpoczyna pracę
reż. Stanisław
Polska - Irlandia Płn .
w redtlkcjl. Dziewczyna jest
Monika
21.45 Panorama
zaskoczana panującym woRadosław
22.05 Sport telegtam
kół chaosem. Dzisiaj ma zoOlaf Lubaszenko,
22.10 Prognont pogody
stał oddany do druku wyCiuitelis (86 min)
22.20 Zimowe Igrzyska Olimwiad ze znanym aktorem
Kronika kryminalna
pijskie - Salt Lake C ity:---..z·amajdą, który fe.st poslraOblicza mediów - pro2002: narciarstwo alpejskie
chem wszystkich dziennikapub!.
- k9mbinacja, biathlon
rzy. Agnie.szka udaje się na
Monitor Wiadomości
Swiadek wojny - dramat
lotnisko, lecz nie uzyskuje
Sportowy fl esz
wojenny izrael.-a.mer.,
zgody na publikację artykuNa progu nieba - meJo1986, reż. Nathaniel Gutlu, ponieważ aktor niszczy
USA, 1998, reż .
man, wyk .: Christopher
ekstwywiadu.
wyk: Joely
Walken, Hywel Bennett,
raczykowie · czyli Buła
Marita Marschall, Aron
1 spóła (76) -serial kom. poL
Young,
(100 min)
Zadok (95 min)
21.10 13 Posterunek (7) · sesię ze swoim
1.30 Wojna stulecia (4-ost.) rial kom. pol.
Buckiem - który
21.30 Losowanie Lotto
serial dok.
-·~unu""'"'m - i znajduje
W 1941 roku Hitler byt pe·
21.45 Na każdy temat - talkjako opiekunka
wien, że wojnę na Wschodzie
show
na raka młodej miliozakończy w ciągu kilku tygo22.45 Telewizyjne Biuro ŚledEleanory Dunston.
dni. 1lzy lata pótniej większość
cze - magazyn krym.
i Woodley rozrabiadowódców zdawała sobie jui.
23.15 Era biznesu
. serial kom. bryt ..
sprawę, że Rzesza tę wojnę
23.20 Informacje
przegra. W czerwcu 1944roku
23.35 Sport
sport: Zimowe
alianci wylądowali w Nor23.40 Prognoza pogody
. Olimpijskie - Salt
mandii, zaś Armia Czerwona
23.45 Pułs biznesu
C1ty 2002: łyżwiar
ruszyła dn natarcia, rozpaczy0.00 Bliskie spotkania z UFO szybkie - short truck
najqc wielluj ofensywę o krypfilm dok.
kobiet na 1500 m
tonimie ,,Bogration".
0.45 Muzyka na bis
2.20 Zakończenie programu
5.00 Zakończenie programu

6.40 Teledyski 7.10 Teleshop5.45 Kropka nad i - program
pub!. 6.00 Milość i przeznacze- ping 7.40 Odjazdowe kreskówki
9.35 Conan (9) -serial s .f. niem.·
nie (61175) · telenowela meks.
amer. (powt.) 10.20 W obcym
6.40 Tełeskłep 7.10 Cena mimieście (18) - serial kom. USA
łości (77/95 ) - telenowela
(powt.) 10.45 Ukryte miasto
m eks. 7.50 Wodnikowe wzgórze · serial anim. 8.15 Oliver
(21) · serial przygod . bryt.
1Wist - serial anim. 8.40 Omer
(powt.) ll.lOMariaEmilia (92)
-serial ani m. 9.05 Wesołe smo-telenowelameks. (powt.) 12.00
ki - serial anim. 9.30 Tele gra ·
lzabella (93) - telenowela peteleturniej 10.30 Teleskłep
ruw. 12.45 Teleshopping 14.15
11.45 Rozmowy w toku - talkMaria Emilia .(93) · telenoweshow 12.35 Mini Płayback
la meks.
Show - program rozrywkowy
Maria Emlna spotyka pijane13.35 Omer - serial anim .
go Alejandra, który zachowu(powt.) 14.00 Wesołe smokije się wobec niej niegrzeczserial anim. (powt.) 14.25 Benie i arogancko. Zmusza ją
verly Hills 90210 (112) -serial
dn tego, by spędziła z nim inobycz. USA (powt.)
tymną noc.
15.15 Milionerzy - teleturniej
5~05 ~ obcym mieście {19)16.00 TvN :F8ktj i"PPgoda
serial kom. USA
16.15 Brzydula (16/169) - te- -15.30 Ukryte miasto (22) lenowela kolumb.
serial przygod. bryt.
11.10 Wiosenna namiętność 16.00 Odjazdowe kreskówki
(28/80) -tełenowela argent.
18.00 Conan (10) - serial s.f.
Pil4r proponuje Barbarze, by
niem.
wyjęc11fl.ł}'_ w pą4r~ .t a ie4·
Conan wraz z przyjaciółmi •
nak odmawia. Alfonsina i
wyrusza na poszukiwania
Gertrudis zastają obratliwy
wędrownych Cyganów, którzy
napis na ~cianie swojego
ukradli im konie. Kiedy znajdomu. Tymczasem Hector
dują złodziei, dowiadują się,
zapewnia Alfonsinę, że zaże ich wierzchowce zostały
wsze może na niego liczyć.
sprzedane. Cyganka Katrina
Świadkiem ich rozmowy jest
obiecuje Conanowi, że wkrótMalena, która zazdro~nie
ce zwróci mu jego własno~ć.
obserwuje, jak Hector caluje
Jednocze~nieprosigo,abyt~
swą rozmówczynię w rękę.
warzyszył im w dalszej podMargarita zastanawia się czy
róży. Barbarzyńca nie podejpowiedzieć Alejandrowi
rzewa, że Cyganie okradli
prawdę na temat romansu
wcze~niej czarodzieja Zingaf usta i Franciski.
ra.
18.00 Rozmowy w toku - talk18.50 Władca zwierząt (32) show
serial fantast. USA
19.00 TVN Fakty
19.35 nzecia planeta od Słoń
19.30 Kropka,pąd) ·
,;"..."~-ca 6 (32) • serial kom. US:A.
·
publ.
20.00 Columbo - serial krym.
. 19.45 Sport
U SA
19.50 Pogoda "'
Wysoki urzędnik ambasady
20.00 Ananasy ~ mojej klasy jednego z krajów arabskich
program rozrywkowy
zostaje zamordowany. Po21.10 Kto Was tak urządził?
rucznik Columbo musi prze·21.40 Wiełka niespodzianka
prowadzieśledztwo w tej spraKlaudiusza - program rozwie.
rywkowy
21.20 52 minuty: Ostatni piraGospodarzem Wielkiej nieci- rep.
spodzianki Kl4udiusza je.st
Diabelski prorok · drakucharz Klaudiusz Sevković.
mat o bycz. USA, 1993, reż.
Prowadzący wraz z ekipą fil·
Jud Taylor, wyk : Brian
mową odwiedza wybranych
Dennehy, William Devane,
telewidzów, którzy telefoniczTracey Needham, Dee Walnie zglosili chęć ucze.stnictwa
./"lace-Stone (90 min)
w programie i wspólnie przy23.55 Tnecia planeta od Słoń
otowują uroczystą kolację.
ca 6 (32) -serial kom. USA
.l Rodzina Soprano (22) (powt.)
serial sens. USA
0.15 Władca zwierząt (32) ·
23.15 TVN Fakty
serial fantast. USA
23.30 Nocne rozmowy w toku
Dar musi razsirzygnąć spór
-talk-show
pomiędzy tygrysem a ostatnim
23.45 Mełrose Place (30) · sewojownikiem szczepu Nenarial obycz. USA (powt.)
do, który twierdzi, że zwie0.40 Granice · serial dok.
rzę zamordnwalo jego rodzi1.10 Na tropie agenta
nę.
1.40 Na ratunek - serial dok.
1.00 Cołumbo - serial krym.
2.10 Nie do wiary - opowieści
USA (powt.)
niesamowite
2.10 Diabełski prorok - dra2.45 Nic straconego · programat obycz. USA (powt.)
my powtórkowe

6.00 Muzycmy VIP - magazyn
muzyczny 6.30 Super VIP ·
magazyn 7.00 Muzyczne listy
750 Hoboczaki - serial anirn.
8.20 Alvaro (68) · serial obycz.
braz. (powt.) 9.20 Chciwość,
czyli żądza pieniądza · teleturniej 10.20 Gliniarz z dżungli (3)
- serial sens. USA 11.20M i a steczko Evening Shade (l) serial kom. USA (powt.) 11.50
Między nami sąsiadami (12) serial kom. USA (powt.) 12.20
Posterunek przy Hill Street
(14) - serial sens. USA 13.15
Obieżyświat Dr Witt · program
podróżniczy 13.45 Muzyczny
VIP ·magaZyn 14.20 Moboczaki -serial anim. 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
15.35 M.A.S.H. (67) - serial
kom. USA
16.00 Alvaro (69) - serial
obycz. braz.
17.00 Przygody rodziny Addamsów 2 (19) -serial kom.
USA
Gomez i Morticia otrzymują z
Ratusza pismo z informacją,
iż w pobliżu ich domu ma zostać_ wybudnwana autostrada.
Radtl miejska uznała, że dom Addamsów je.st wyklęty · należy go zburzyć a jego mieszkańców eksmitować. Cała

ro-

dzina jest podekscytowana,
nie mogą doczekać się chwili, gdy będą mogli usnąć w
oparach spalin,. w~ród zgieł
ku i diwięku klaksonów za
oknem sypialni.
17.30 HOT CHAT 2001 ·program pub!.
17.45 Dziennik
18.00 Chciwość, czyli żądza
pieniądza - teleturniej
19.00 Ten drugi (6) - serial
sens. kanad. (powt.)
20.00 Pojedynek z nieśmiertel
n ym · film krym. USA,
1995, rez . Bill Condon ,
wyk: Roger Moore, Malcohn
McDowell, Nancy Allen,
Jackson Davies (88 min)
21 .50 Dziennik i Informacje
sportowe
22.05 INFORmator gospodarczy · magazyn Gazety
Prawnej
22.15 Gliniarz z dżungli (3) serial sens. USA
23.15 Jednoosobowy oddział -film
sens. USA, 1979, reż . Paul
Aaron, wyk: Jennifer O'Neill,
Chuck Norris, Cłu Gulager,
Ron O'Neal (87 min)
M"att Logan (Ch . Norris) ,
mistrz karate, pomaga policji w walce z handl4rzami
narkotyków.
1.05 X Laski- program erotyczny
1.35 Muzyczne lis.ty - magazyn muzyczny
2.25 Strefa P · program muzyczny
3.00 Zakończenie programu

Rodzina Soprano
serial sens. USA

.

wojny

dramat woj. izrael.-amer., 1986
godz. 23.55
Akcja filmu rozgrywa się w
Bejrucie, gdzie toczą się zaciekle walki ugrupowań religijnych i wojskowych. Pewnego dnia, w zastępstwie chorego kolegi przyjeżdża tu Don
Stevens, dziennikarz amerykańskiej stacji ABS, który jednak nie ma zamiaru ryzykować życia i Większość czasu
spędza w hotelu. Sytuacja ulega zmianie wraz z pojawieniem
się tajemniczej dziewczyny.
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Graczykowie ...
serial komediowy prod. pol.
-godz. 20.40
Nowa seria komediowego cyklu "Graczykowie" znacznie
różni się od poprzedniej. Ak·
cja rozgrywa się przede
wszystkim w mieszkaniu Buły
i to on staje się głównym bohaterem serialu. Jego romanse i problemy z kobietami
wypełniają treść kolejnych
odcinków. W roli narzeczonej
Buły, Zuzy · Adrianna Bie-

godz. 22.10
Christopher zostaje wypisany
ze szpitala. Wybiera się do
Tony' ego, by opowiedzieć mu
o swoim doświadczeniu
śmierci klinicznej i wizycie w
piekle. Przekazuje także Paulie'emu wiadomość z zaświa
tów. Zdenerwowany Paulie
udaje się do medium. Tu uzyskuje potwierdzenie słów Christophera · dowiaduje się, że
przebywający w piekle duch
zamordowanego przez niego
gangstera pragnie się na nim
zemścić. 'IYmczasem Carmela, wiedząc o zdradach Tony'ego, próbuje namówić go

Diabełski

prorok

dramat obycz. USA, 1993
godz.22.20
Ervil Le Baron jest przywódcą
sekty religijnej . Nie kieruje
nim powołanie religijne, lecz
żądza i chciwość . Lider jest
zdolny nawet do popełnienia
zabójstwa, aby zwiększyć grono swoich wyznawców.
Wkrótce sprawą sekty zaczyna interesować się FBI, kiedy
zgłasza się do nich brat Ervila, któremu grożono śmiercią .
Agent Dean Conners postanawia zmusić Ervila do zaniechania przestępczej działalno
ści .. . Oparta na faktach historia Ervila LeBarona.

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

Pojedynek
z nieśmiertelnym
film kryrr1. USA, 1995
godz. 20.00
Thomas Grace, autor poczytnych powieści detektywistycznych, od dawna nie ma w ży
ciu żadnego celu . ~a wła
śnie dziesięć lat od wydania
jego ostatniej książki pt. Czlowiek, który nie chciał umrzeć .
W ciągu tego czasu Thomas
zajmował się głównie ogrodem i wyprzedawaniem swoich mebli.
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AUTO-MOTO

PRODUCENT:
e deska podłogowa

BUDOWNICTWO

041 ,344-85-25 MOTOART Silnikowo-podwoziowe (zachodnioeuropeJSkie ). wym1ana
amortyzatorow - grat1s
nd48
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt54
AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
ng49

• schody
parapety.
041/254-10-20.

e

drzwi:

ng45

e GERDA e
. Firmus·
Kielce, Paska 6.
362-91-00.
nt10

-Słowo ludu
TWOJA

w

GAZETA

z

NA

COOZtENNA

R U BRYKAC H:

KUPNO

SPRZEDAŻ

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

PRACA

ZGUBY

AUTOSZVBY. .Aulofenix" Kielce, Wrzosowa 25,361-61-71 . Radom, Warszawska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.

ng48
CZĘŚCI do samochodów
japońskich, koreańskich, BMW.
Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

INTER C'ARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich . Kielce ,
Słowackiego6, 041/361-61-06, 344-23-73.
nd41
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .
Warszawska 170,041/332-22-12.
nj30
SALON samochodów używanych , komis.
Serwis mechaniczny, elektromechaniczny.
Bezgotówkowe naprawy blacharsko - lakiernicze. Montaż instalacji gazowych. Stacja
kontroli pojazdów. Tanie części samochodowe .• IKAR", Kielce, Krakowska 220,
368-44-23, 368-46-70.
nd72
TŁUMIKI.

l'

Kielce ,

Bodzentyńska

gb155
WYPOŻYCZALNIA samochodów
-nowe. 041/34-559-62,0502-302-462.

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041134-64-750
0-602-101-305.
nt44

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

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe,
BLACHY dachówkowe, trapezowe
-producent. 041 /331-49-62.
nt46

w poniedziałek,
wtorek, środę,
czwartek

umieszczających

0411366-19-17 . Bramy- producent,
automatyka - importer.
nn18

w

.,Słowie

041/343-92-50- DOMENA- Nieruchawww.domena.kielce.pl
gb472

mości.

BRAMY, ogrodzenia . 041/346-46-93.
nt47

041 /344-68-08- .MEDIUM" - N1eruchomosc1
nd47

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94 .
kb286

Ludu"

041/362-59-71 - DWUPOKOJOWE
- 40 m kw. - Uroczysko - sprzedam.
gb654

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjali0607/887-732.

ści.

ws20
VIAGRA- 0607-419-480, Kielce, Jędrze
jów.
gb64

nd71
KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
KURTYNY POWIETRZNE
.Aquaklim"
Kielce, Massaiskiego 14
041/368-86-00
041/369-71-01 .

-

DO WYNAJĘCIA pokój z kuchnią
os . Herby, lei. 366-48-62 lub

~504-080-945.

gb658

MARMUR - parapety, schody
(produkCJa - montaz ) Okna . Okrze1 65 ,
041 /343- 14-77, 307-35-06
nt8
OKNA PCV. drewmane, dachowe Drzw1.
parapety. zaluzJe, rolety PROFESJONALNY MONTAZ RATY .Drokplast". Kielce.
Nowa 5. 041 /361-71-90
nd57

PARKIET, moza i ka, kleje, lakiery.
Kielce, Łazy 37, 041/345-44-84.

DO wydzierżawien ia restauracja- Kielce .
602-34-90-64.
gb565
INTERLOCUM sprzeda 46 m (I/X); KSM.
(69000,00). 344-53-62.
nt70
KUPIĘ

4-pokojowe, K ie l ce , duże ,
chętn i e do remontu, bez pośredników .
041/33-22-447.
gb655

Superintensywnie. S upe
Egzamin TOEIC. EMPIK, 04

NAUKA

KURSY Szybkiego Czytania.
Kielcach. Centrum Nauki SITA
IG!ow<lcki,eao 4 , 041/344-23-50.

CKD .PROMOTOR"
Podklasztoma 117
TECHNIKUM:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie,
-Żywien ia zbiorowego,
-Telekomunikacji,
- Budowlane,
LICEA:
-Handlowe,
- Ekonomiczne,
- Ogólnokształcące
POLICEALNE
- Turyśtyka ,
- Administracja,

publiczne przetargi na nieruchomości rolne niezabudowane
z terenu gminy Stopnica, pow. Busko Zdrój
l. obręb Bosowice, działki nr nr: l O, 454/3,462, 666
2. obręb Jastrzębiec, działki nr nr: 840/ 1,840/2,841/1,841 /2
3. obręb Żerniki Dolne, działki nr nr: 34,74/3.
Powierzchnia działek waha się od 0,36 ha do 3,32 ha.
Ceny wywoławcze w zależności od klasy gruntu i powierzchni
wynoszą od 650,00 zł do 6900,00 zł. Bliższe informacje na temat
licytowanych działek oraz warunków przetargu można uzyskać
w biurze PHU MAGROZ w Busku Zdroju, ul. Hołdu Pruspego l ,
tel.fax (041) 378 2571 .

Publiczne przetargi na ww. nieruchomości odbędą się dnia
15.02.2002 r. o godz.ll w lokalu Urzędu Gminy w Stopnicy.
13/tb

KURSY komputerowe. 04

MARKSOFT - kurs y
041/343-12-52.

MATEMATYKA- 041 /345-38-15.

MATEMATYKA, też w domu
041/369-90-86.

-Finanse,
- Rachunkowość,
- Farmaceutyka,
-Telekomunikacja .

SZKOŁY PRO-FIL
Kielce, ROMUALDA 3,
041/368- 17-43

nt3

gb663
POSZUKUJĘ do wynajęcia 3-pokojowego na Ślichowicach . 041/ 369-92-23.
gb629

SPRZEDAM - wynajmę - 51 m kw.,
Sienkiewicza, 11 piętro. 0692-178-715.
gb627

041/344-11-55

OMEGA
SZKOŁY POLICEALNE:
MEDYCZNE
e TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e KOSMETYCZKA
ARTYSTYCZNE
e PROJEKTANT MODY
SZKOŁY ŚREDNIE :
e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2- i 2,5-LETNIE
e LICEUM EKONOMICZNE

0606-643-229.

3,5-LETNIE.
nd44

gb631

OGŁASZA

ANGIELSKI , INNE JĘZVK I.
Superintensywnie . S u
Egzamin TOEIC. EMPIK, 04

wg21

POKOJE biurowe do wynajęcia . Kielce,
Targowa 18,0411344-59-93, 041/344-30-97.

SPRZEDAM, 50 m kw. po remoncie, Stok.

AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ
SKARBU PAŃSTWA
ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE

ANGIELSKI , INNE JĘZY KI.
Superintensywnie. Su
Egzamin TOEIC. EMPIK, 041

-LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

młodzieżowe

nd56
PARKIET. 041 /38-47-524.

ANGIELSKI, INNE JĘZV KI.
Superintensywnie . S
Egzamin TOEIC. EMPIK, 04

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

CHEMADIN - Export - Świętokrzyska
Kielce, Okrzei 15B,
tel./fax 366-05-93.
nj29
DO WYNAJĘCIA mieszkanie w Kielcach,
umeblowane, komfortowe, dwupoziomowe
-100m kw., garaż. 041/372-27-31 .
gb617

grupy poranne, POtiOłU!1nn..
nowy semestr
NOVUM, Sienkiewicza 59
0411368-30-55, 368-40-55
www.novumkielce.com

ANGIELSKI, INNE JĘZVKI.
Superinten sywn ie. S
Ęgzam in TOEIC. EMPIK,

041/34-58-588

OKNO S.C . - producent okien PCV
- systemy THYSSEN . 041/346-19-17,
Kielce, Łódzka 308.
nt52

12

AKTIV - kursy językowe:
poziomy.
Sienki ew icza
0411368-26-41 .

prywatne.

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż,
0602/335-083.
kd5275

G iełda Nieruchomości.

HORMANN.
Bramy, drzwi , napędy.
Kielce, Dornaszewice 174F.
0411342-84-32.

ogłoszenia

piątek

MEDYCYNA

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng39

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.
041/369-91-98, 502-58-05-43.
nt39

>- 30 % w

LOKALE

BRAMY, automatyka, szlabany.
Rabaty. 041/366-46-52, 300-33-28.
nt41

KURTYNY, NAGRZEWN ICE
- POWIETRZNE. Budowy. Warsztaty.
Szklarnie. 041/366-46-52.
nt40

WYPOŻVCZALNIA

041/368-15-71 . ANGIELSKI.
Anglicy. Promocja. PanPol.

się ogłoszenia

nd53

nt43

gb515

DO SZKÓŁ:
ZAOCZNYCH, Wlev.l.O~I "'...
e Liceum Ogólnokształcącego:
- po zasadniczej 2,5 roku
- podstawowej 3,5 roku
e TECHNIKUM:
- Ekonomiczne,
-Handlowe,
- Żywienia Zbiorowego,
- Budowlane.

TO...

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych,

WYPOŻYCZALNIA

SAMOCHODÓW
.AGM'
Kielce .
Pakosz 39
041 /362-93-63
0602-601-695.

'

DROBNE

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

>- 90 % w sobotę >-60%

13,

344-32-76.

343-43-53, www.razempolska.com.pl

N 1ż K 1

JEŚLI...

napędy.

ng40

RAZEM w Kielcach, ul. Czarnewska 22,

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabryczna .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,
Chęcińska 14, 041/362-12-97.
nd58

AUTOALARMY 041 /34-434-79.
nt38

OGŁASZA NABóR

antywłamaniowe

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
-041/344-72-96.
gb375
041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt23

. MATRYMONIALNE

e boazeria

0% REKLAMACJI

0001 S.C . AUTA powypadkowe, zniszczone - kupię . 0606-257-181 .
gb374

0411344-54-08
EDUKACJA
KIELCE
Gagarina5,

SPECJALNA OFERTA
Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść lllklam z ostatniego tygodnia

z gazet
"Gazeta Krakowska" -Kraków
"Dziennik Zac:hoc:lnl" - Katowice
"Słowo Polakle" - Wrodaw
"Głoa Wielkopolski"- Poznań
"Gazeta Wap61czeana" - Bialystok
"Glos SZcaclńakl" - Szczecin

L okal e
do

wy n aj ęc i a ,

ul. Hauke-Bosaka 8,

nis kie ce ny.

(041) 362-11-88, 361-95-00.

oraz treść ogloazeń drobnych

z ostatnich trzech numerów
.Siowa Ludu"
poznasz dzwoniąc:

II_IZ.1
~

tel 94-n

boitai

l'El.EFONICZNA
AGENCJA
INFORMACYJNA

http://sbc.wbp.kielce.pl/
•

http://www.tal.com.pl

ł

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla DOROSŁYC H :
2-letnie, 2,5-letnie.
- POLICEALNE:
- kosmetyka,
- finanse.
- obsługa ruchu

SPRZEDAŻ
Kielce ,
nt14

lakierowanie

CYKLINOWANIA,
• 041/346-41-33.

!!b306

041 / 343-18-81 SIATKI plastikowe,
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
ng44

CZYSZCZEN IE
-041 /331-45-56.

CORDOBA 1,4, (10.96), salon, garażo
wany, bogate wyposażenie, stan idelany.
0602-743.()20.

CZYSZCZENIE
041 J366.. 78-86.

dy~ów

PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19.
••• t

l!b570
dywanów

CZYSZCZENIE
. 041 /331-75-64.

ANTYWŁAMANIOW E

TWOJ A

TEKSTYLNE
VERTIKALE
ALUTECHNIKA
Paderewsktego 3
041 1343-07-03.

gb635

nt21

gb633

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

FIRMA EMI, Kielce , ochrona osób ,
mienia. 041/368-47-47, 0501-439-168.
na48

VERTICALE - żaluzje - rolety
-producent. 041 /368-68-77.
gb495

GLAZURA· hydraulika - 041/362-53-70.
gb622

ZDERZAKI. 041 /361-51-93.

gb448

GLAZURA, hydraulika, remonty.
0411346-44-49.
gb372

ALARMY, domofony, ogrodzenia ,
au1omatyka, szlabany. 041/368.()8-55.
nb33

LALUZJE pionowe, rolokasety, roielki
tekstylne - produkcja, montaż . HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH,
Kielce, 344-90-84.

GLAZURA, remonty. 041/362-17-89.
gb519

nd40

TURYSTYKA

HYDRAULICZNE. 0411368-18.()4.
gb337

ALARMY • SATEX

041/332-40.08 - FRANKFURT - Mannheim.
gb204
048/37-80-307, 0601/280-977 Frankfurt,
Mannheim, Lipsko .•Wojtek".
v.w19
ABEX- Biuro Podróży, Sienkiewicza 10,
344-23-26.
nc76

Press zatrudni na pół etatu
do pracy w. domu . Stałe
· bez prowizji. 0606185-20-65.
kb50

FRANKFURT - Alzey osobowym .
0504/021.073.
wg22
OGNISKA- Borków. 0602-231-330.
gb239

HYDRAULICZNE. 041/332-39-28 ;
0-502-542.071 .

ODDZIAŁ
RADOM

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

wszystkich

typów

HYDRAULICZNE .
0607-48-77-94.

362-10-41 ,

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

-041/331-45-56.
gb469

OGŁOSZEŃ

ZGUBY

gb613

.

OSTROWIEC

MOSKWA Grzegorz zgubił legitymację
studencką Politechniki Świętokrzyskiej .
gb652

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

gb637
INSTALACJE wod.-kan ., c.o ., gazowe,
kotłown i.
0411368-83-44 ,
0602-477..()4.4.
b17

KSEROKOPIARKI

BUSKO

montaż

Sklep "Mała Moda"

B lU REX, 34-44-222, 34-32-222.

pl. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

nl4

MALOWANIE- 041/362-53-70.
gb623
MALOWANIE.
041/34-28-089.

USŁUGI

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

gb488
ŻALUZJE

gładź,

natrysk, remonty.

gb638

MITEXSERVICE 041/366-26-27, nowe,
regenerowane, serwis - wczasy gratis.
kb173

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

PROMONT ·SERWIS, 041 /366-10-91 .
ng43

041/303-16-47 • TELEWilYJNE.
gb506

kb54

041/331-29-83- HADES -dodatkowe
drzwi, również stalowe, awaryjne otwieranie.
b494

.

Ę studentów zaocznych .

i

Tel. 041/362-89-60.
kb294

ADAPTACJE poddaszy. remonty, tnstalaqe c o 041/369-12-49
nd61
ALARMY, domofony, instalacje elektryczne. 041 /362-31-82.
gb634

kd5289

BALUSTRADY.
0411366-29-94.

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe, tanio okna PCV.
Długa 22, 041/366-14-33. EKSPOlYCJA,
Wspólna 19.

nn22
NAPRAWA - AGO - pralki , lodówki.
0411331-22-32.
gb659
NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.
dg19083
NAPRAWA
• 041 /369-82-22.

pralek ,

gb593
BIURO
Rachunkowe
041/369-26.()4.

DELTA.

BIURO Rachunkowe - 041/34-33-832.
gb423
BIURO Rachunkowe z 1O-letnim doświad

gb514
PANELE- 041 /362-53-70.

gb611
CYKLINOWANIA

-

l ak ierowan ie

- 332-40-32.
gb591

sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby Delegatury
ca 925 m kw. usytuowanych na IV piętrze budynku

w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4.

realizacji zamówienia 11 marca 2002 r. - 31 marca 2005 r.
zakres czynności dla pracowników wykonujących prace
·
projekt umowy oraz projekt oferty żawierający
. dokumentów można odbierać w siedzibie Zamawiającego
godzmach od 12.00 do 15.00. Oferty należy składać w siedzibie
w pokoju 19, w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie

r.

nastąpi

w dniu 26 lutego o godzinie 10.00 w siedzibie

rnogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
Warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
~l. Przemysłowa 8

teL(041) 352-20-47

ROLMAX, Górna 19, 041/344-90-84.
nd39

OPRAWA OBRAZÓW

Rybak

PANELE - 041 /332-38-55.

Chęcińska

14.
nt60

TOWARZYSKIE

KOŃSKIE

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

0606-598-496 AGATKA.
gb621

gb636

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Skarżysku-Kam.

uL Ekonomii S, teł. 041 2531451 wewn. 114
ogłasza

czeniem . 041/344-75-77 .

KAZI.l\UERZA \VIELKA
ROLET - 041/362-03-67, Kusociń
skiego 50. JUŻ OD 165 zł/mkw.
50

gb647

dg18897
• tanio. 041/34.07-231 .

ROLETY ANTYWLAM.

NAJTANIEJ,

Ogrodzen ia.

C ODZIEN N A

KIELCE

LALUZJE tanio. 0411369-86-37.

HYDRAULICZNE. 041/361-54-12.
gb543

G AZET A

ZAPRASZA

gb597
DOCIEPLENIA. 041/362-59-16.

UNO 1,0 (1993). 0411332-33-65,
0603-210-497.

Słowoludu

R-0-L-E-T-Y
dywanów.

gb665
TOYOTA (1992) opony zimowe ,
autoalarm , radio . 041/361-11-93 ,
0411342-23-83.
gb643

Biuro Reklamy

l!b468

gb644
SKODA Octavia 1.9 TD I (1999).
041130-72-354.

PRZEPROWADZKI tanio - transport 51.
0411366-78-36, 0603-34-36.()1 .
gb546

pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż:

·

l. Autobus marki A UTO SAN H9-21, nrrej. KJB3655, rok p rod. 1985
Cena wywoławcza l 0.500 zł.
2. Autobus marki AUTOSAN H9-21, nrrej. K.ll8234, rok p rod. 1985
Cena wywoławcza l 0.500 zł.
3. Autobus marki AUTOSAN H9-21, nr rej. KJGO 137, rok p rod. 1985
Cena wywoławcza l 0.500 zł.
4. Naczepa cysterna typ CN-22 METALCHEM KOŚCIAN,
nrtej. TSKX005,rokprod. 1989.
Cena wywoławcza 9.500 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 27.02.02 o godzinie 9.00.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia do kasy przedsiębiorstwa wadium w
wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej do godz. 14.00 dnia
poprzedzającego przetarg.
Oferentowi którego oferta nie zostanie przyjęta wadium zostanie zwrócone
bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta została
przyjęta, wadium zostaje zarachowane na poczet ceny.
WadiumprzepadanarzeczPKSSkarżysko-Kam.jeżeliżadenzuczestników
nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej .

W przypadku uchylenia się przez oferenta, którego oferta została przyjęta od
zawarcia w terminie 7 dni umowy sprzedaży, złożone wadium przepada na
rzeczPKS Skarżysko-Kam.
Oględziny udostępnia i bliższych informacji udziela Dział Przewozów
Pasażerskich pod ww. numerem telefonu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. O wynikach przetargu
uczestnicy zostanąpowiadomieni na piśmie .
7/t>

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

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

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM:z,~'<;

BTK.iZ TERRA

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

tel/fux (041) 251-16-07

.

WŁOSZCZO\VA":~,

, .;

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

Z RÓŻNYCH AREN
Pucharowa szansa

Pól tuzina

MKS Końskie podejmuje Śląsk

Bez Litowskiego?

Wrozegranym
Dębicy meczu

wymKSZO
pokonał6:2

t~eciotigową Proszowiankę

Contactu
Dziś na zawody klubowego Pucharu Europy do niemieckiego Wiłlingen wyjeżdżają bilardziści Contactu
Kielce. W składzie ekipy mistrzów Polski znaleźli się: Radosław Babica, Paweł Ewald,
Michał Turkowski oraz Paweł
Rogalski Rywalizować będą
oni z drużynowymi mistrzami
innych europejskich federacji
bilardowych , jak również
w indywidualnym turnieju
z cyklu " Euro-Tour" .
l

Zagrają zAzjatami'
Czwórka badmintonistów Orlicza Suchedniów znalazła się w gronie uczestników·
silnie obsadzonych Międzyna
rodowych Mistrzostw Polski,
które z udziałem dominują
cych w tej dyscyplinie sportu
Azjatów oraz wielu zawodników ze ścisłej europejskiej
czołówki 28 lutego rozpoczną się w Spale. Dariusz Zięba
zagra w singlu i mikście
z Moniką Bieńkowską z Płoc
ka. Th saJl)a zawodiliczka bę
~dzie deblową partnerką Doroty Grzejdak. a ponadto w grze
pojedynczej zagrają: Kamil
Marcjan i Marcin Siemiński.
Ten ostatni wystąpi także
w turnieju deblowyrn_w parze
z Adamem Koszem z Płocka.

Sparingi piłkarzy
Dziś piłkarZe z drużyn
naszego regionu . rozegrają
kolejne spotkania sParingowe.
Zmierzą się w nich: .KKPKorona - Czarni Polaniec (godz.
12 boisko na Tarczowni), Alit
Cementownia Ożarów - Stal
Stalowa Wola (godz. 15), OKS
Opatów - Wisła Sandomierz
(godz.l5).

Można się zgłaszać

do Coca-Cola Cup 2002
Organizatorzy ogółno
polskiego pilkarskiego turnieju szkolnych drużyn CocaCola Cup w związku z dużym
zainteresowaniem przedłuży
li termin nadsyłania zgłoszeń
zespołów do 20 lutego. Bliż
sze informacje na temat imprezy w Biurze Organizacyj_nym ABS Sport UP Warszawa 131, ul Samolotowa 4,
skrytka pocztowa 1O. Tel/fax
· (0-22) 813-79-41 lub 0-607
190-159.

Dziękujemy

za pozdrowienia •••
...nadesłane do naszej
redakcji od piłkarzy i kadry
szkoleniowej drużyn HEKO
Czermno oraz Nidy Pińczów
z Brennej oraz Limanowej.
(d)

IOIIURS RADIA TAXI

tł33lllll
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Dziś szczypiorniści

Bramki dla KSZO· .
ski 50, 72 karny,
·
80, Małocha 23 , Bilski 75.
KSZO: Kapsa - ·
nik (46 Skoropot), U
Gąsior- Krawiec (46
trasiak (46- Bilski),
piela - Cetnarowicz,
Z_elazowski) . Ponadto.
Skoropot, Pikuta, Bilski,
ski, Dąbrowski.
Pierwszoligowcy

ekstraklasy rozegrają
kolejną serię spotkań

mistrzowskich. Kolporter
Kielce zagra z Blachami Pruszyński
l:.ódź, MKS Końs!ie zmierzy się we
własnej hali ze Sląskiem Wrocław.
Z obozu siódemki kieleckiej
optymistyczne wieści.
Trener Aleksander Malinowski:
- Nie ukrywam, że ostatnia kolejka ułożyła się po naszej myśli . Mam
tu na uwadze porażkę Zagłębia
Lubin. W najbliższej przyszłości
będziemy chcieli zniwelować dystans dzielący nas do Lubina. Aby
tak się stało , musimy wygrać
w Łodzi z Blachami. To będzie
trudny pojedynek, ale nie mamy innego wyjścia- musimy wygrać .
Kielczanie od poniedziałku
trenują pod kątem dzisiejszego
spotkania. - Oglądaliśmy wielokrotnie, aż do znudzenia, kasetę wideo
z pierwszego meczu. Podpatrujemy słabsze punkty rywala. Mam
nadzieję, że chłopaki będą realizować wszystkie założenia taktyczne - mówi Malinowski.
Czy tak jednak będzie? JYm
bardziej że pod dużym znakiem
zapytania stoi występ Aleksandra
Litowskiego.- Jeszcze przed spotkaniem z Końskimi czułem ból
w pachwinie. W trakcie rywaliza- cji noga " pociągnęła_mnie': moc-_
niej , zrobił się siniak i przy więk
szym wysiłku bardzo boli - powiedział nam Litowski. Chyba wyjdę
na rozgrzewkę, a czy zagram? Zobaczymy. Blachy to niezły zespół,
lecz powinniśmy sobie poradzić .
Ja szykuję siły przede wszystkim
na sobotni mecz z Orlenem Płock.
To będzie bardzo ważne spotkanie
dla układu tabeli przed drugą rundąro~grywek .
·
dobiegają

w

Sląsk Wrocław wystąpi dziś
Końskich przeciwko siódemce

coraz lepszą dyspoZYcję.
dużą różnicę w umtu
· !J.l~tnc1ściar

Naszych piłkarzy ręcznych czekają dziś trudne mecze
MKS opromieniony sobotnią wy- wszystkim tak szkolnych błędów,
graną nad przodownikiem tabeli,
jak zły chwyt czy też niecelne po~arszawianką. Nie da się ukryć,
dania. Na pewno wiele do popraze faworytem dzisiejszego meczu wy jest także w skuteczności nasą wrocławianie, którzy okazali się
szych poczynań ofensywnych. Nie
l_epsi ~d naszego beniaminka tak- ukrywam, że zarówno ja, jak i zaze V: pierwszym meczu we własnej wodnicy, liczymy na konecką puhali.
...,
bliczność, która już nieraz swym
Czy MKS Końskie stać na dopingiem poderwała do walki
sp~awi~nie kibicom miłej niespodrużynę . Mam nadzieję, że podobdz~anki?- zapytaliśmy trenera Jana
nie będzie w dzisiejszym spotkaŁyczkowskiego .
niu -mówi szkoleniowiec MKS .
- Pod względem !cadrowym na .
Kibice będą mieli dziś jednak
pe~o us~ępujemy Sląskowi , ale
spory dylemat, gdyż pora meczu
uwaz~m, ze wynik spotkania popokrywa się z telewizyjną transmizostaJe sprawą otwartą . W me- sją z konkursu skoków narciarczacłi przedwłasną publicznością
ski ch na igrzyskach w Salt Lake
d~ż~ę ~tać na wszystko, o czym
City, z udziałem Adama-Małysz.a,
naJlepieJ przekonały spotkania
- Zastanawialiśmy się nad
przeciwko Wybrzeżu czy też Orle- przesunięciem terminu meczu na
nowi. Po porażce w derbowym godz. 19.30, ale ta z kolei kolidomeczu w Kielcach zawodnicy są wałaby z transmisją ze spotkania
trochę przytłoczeni błędami , jakie
piłkarzy Polski z Irlandią Północ
im się przytrafiły. Analizowaliśmy ną. Zagramy ostatecznie o godz.
dokładnie zapis na kasecie wideo
16.30, tak, by kibice zdążyli doz tego spotkania i nie ulega naj- trzeć do domu na drugą serię skomniejszej wątpliwości, że , by my- ków - powiedział nam kierownik
śleć o nawiązaniu walki z wrocłabiura MKS Końskie Marian Luwianami, musimy uniknąć przede komski .
(wid, mac)

"Szczyt" dla Trefla
-

WdtugiejkolejcePols!1e/
Ligi Bilardowej broniący
tytułu mistrzowskiego
zespół Contactu uległ
w Kielcach drużynie Trefla Sopot 1:3.

Wyniki pojedynków (na pierwszym miejscu gospodarze) : "8" Radosław Babica - Wojciech G.osk
10:7, "9" Paweł Rogalski - Karol
Augustynowicz 3:10, Michał Turkowski -Tom Storm 7:10, "14/1"
Adam Ewald- Patryk Bryll57:100.
Było to spotkanie określane
mianem "meczu na szczycie", gdyż
oba zespoły są głównymi pretendentami do mistrzostwa Goście, którzy
w ubiegłym sezonie występowali pod
SZYldem-Club 21 Gdańsk, poZYskali
nowego sponsora strategicznego.
Wzmocnili także skład czołowym
polskim bilardzistą Karolem Augustynowiczem, zaś w najbliższym czasie do sopockiej drużyny ma dołą
czyć także wicemistrz świata juniorów Szwed Wajslius. Będzie to
obok wielokrotnego mistrza Europy oraz wiCemistrza świata Toma
Storma drugi bilardzista ,;frzech
Koron" w barwach 'frefla.
Najciekawszym spośród czterech spotkań był bezsprzecznie pojedynek Michała Turkowskiego z
Tomem Stormem w "9", w którym
kielczanin był bardzo bliski pokonania utytułowanego Szweda. Poniżej
swych możliwości zagrał as atutowy

drużyn - powiedŻiał
Adamczyk, masażysta
tym, rzucała się w oczy
sza świeżość, zmęczenie
treningach mija
W konfrontacji Z PrOISZOwi~nl
kazaliśmy kilka naprawdę
i płynnych akcji.
W pierwszej połowie
Józef Antoniak sprawdzał
ostatniego obrońcy
ka, po zmianie stron
pełnił Paweł Skoropot .
prezentowali się nozvtvw'IIIP
dziemy obs"r"'"''"~ ~
- skomentował po stawę
ukraińskich Antoniak.
Dodajmy, że
ni owiec dał odpocząć
wi Wyciszkiewiczowi i
Lasockiemu.
Przez ostatni
Straszędnem orzesztv
eg.c~E L.tak_

iskobyło

to nam nie orz:es<d<adzało,
maliśmy kondycyjnie do
minut. To jest bardzo
objaw- zakończył An•amczvl
Wczoraj
rze przeszli)
Dziś zaplanowano
jutro KSZO zagra
testowy, tym razem
będzie krakows ki

Wydział Gier ~ZBad odrzucił protest .

~=ęs~~~:ok~ AZS Ole rezygnUJ

że poziom gry zaprezentowany przez
Adama Ewalda nieco rozczarował.
- Porażka nie przekreśla naszych szans na obronę tytułu .
Do końca rozgrywek zostało przecież 12 kolejek i wiele się może wydarzyć. W rewanżu w Sopocie postaramy się pokonać przeciwników,
a wracając do kieleckiego meczu,
przyznam się , że z układu sił liczyłem na remis. Tak pewno by się stało, gdyby w normalnej dyspozycji
był Paweł Rogalski. Niestety, dopiero dwa tygodnie temu wyszedł
ze szpitala po przebytej operacji, a
miesięczną przerwę w grze i treningach przy stole nie jest łatwo odrobić - powiedział nam trener Contactu Kielce, Grzegorz Kędzierski .
Inne wyniki: Porter Kaszkiet
Częstochowa - TWP Koło!Jrzeg
2:2 , Wodny Park Warszawa- Osemka Rzeszów 2:2, Baribal Lubin
-Ikar Bydgoszcz 3:1.
1. Baribal
2 6 6-2
2. Ósemka
2 4 6-2
3. Trefl
2 4 5-3
4. eontael
2 3 5-3
5. Wodny Park
2 2 4-4
6. Porter
2 1 3-5

Nadal nie rozstrzygnięta
pozostaje sprawa
walkowera nałożonego
na badmintonistów AZS
Kielce podczas turnieju play-otf o
awans do ekstraklasy.

2-6

Przypomnijmy, i;ew pierwszym
dniu tego turnieju doszło do niecodziennej sytuacji i kielecka ekipa
zamiast na godz. 10 dojechała do
Piotrkowa na godz. 16, tłumacząc ten
fakt, iż nie otrzymała stosownego pisma od organizatorów turnieju. W
efekcie zamiast spodziewanego
awansu (kieleckim akademikom wystarczyło zwycięstwo w sobotnim
spotkaniu, którego byli faworytem)
skończyło się na walkowerze.
Protest, jaki kieleccy działa
cze złożyli do Wydziału Gier Folskiego Związku Badmi'ntona, został odrzucony, gdyż ponoć otrzymał on 11 stycznia pismo od klubu Ruch Piotrków z terminarzem
spotkań, które powinno dotrzeć
także do Kielc.
-Składamy kolejny protest w
tej sprawie, tym razem do Komisji

8.1kar
2 O 1-7
Kolejny mecz o mistrzostwo
Polskiej Ligi Bilardowej Contact
r9zegra 3 marca w Rzeszowie z
Osemką.
(wid)

PZBad - mówi wiceprezes AZS
Kielce ds. badmintona Adam Mila.
Podstawy, według których Wydział
Gier odrzucił nasz poprzedni pro-

7. TWP

2 1

D y scyplinarno-Arbitrażowej

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ważniejszy

fl0,'\1/ LUIUVJ

cel miałby przez
zrobić na złość?
dzieję, że działacze

~

centrali znajdą jakze~
wyjście z tej patowe~
A może po prostukomUS
leży na tym, lJy sprawa .
ekstraklasy rozegrała, szę
/onym stoliku, nie zas w
walce na boisku.
2
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XIX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
dkowie
jwyżej
kolejne medale XIX
Igrzysk Olimpijskich. .
najwyżej sklasyfikowano
Dorotę i Mariusza
mistrzowskie zdobyli
nie Niemka Andrea
i Norweg Ole Einar Bjow saneczkarstwie Włoch
'7 n~nn ..>ri w snowboardzie
Powers.
bialthJ<mowvm na 20
wyprzedził NiemŁucka i Rosjanina
Majgurowa. Polacy - na
miejscach. Najlepszy z
reprezentantów Polski,
Ziemianin zajął 30 miejTomasz Sikora, 69 Kozub, a Krzysztof To86 zawodników, ktÓrzy
· ko nkurencję.

Casey Fitzraną ł prowadzenie, po
wyścigu na 500 m w

szybkim. Wynikiem
s pobił rekord olimpijski.
Abratkiewicz był 16., a To23. Końcowa kolejność

· ustalona na podstawie
czasów dwóch wyścigów, a
odbył się wczoraj późnym
Zagórska i Mariusz
siódme miejsce w
skiej par sporbrawurowo
program dowolny do
filmu "Pan Tadeusz" .
oni noty od 5 ,4 do 5,6
wartość techniczną oraz
do 5,6 za wrażenie artyGdyby nie wpadka w
e skróconym polska
mogła powalczyć nawet o
na podium.

Małysz

na luzie

kwalifikacje i leci po

3 metry za
Adam Małyszwygrał wtolłowe
kwalifikacje na dużej stoczni wSalt
Lake City. Już nikt nie ukrywa, że dziś
celem jest złoty medal.
-Dzwoniłem do żony z życze
niami imieninowymi i walentynkowymi, nie jesteście ciekawi, co mi
odpowiedziała?- pytał po konkursie Małysz ... polskich dziennikarzy. -Dobrze, powiem, ale w środę
po zawodach.
A jak będzie w środę?
- Myślę, że jeszcze lepiej niż
dzisiaj. Popelniłem mały błąd w
pierwszym skoku, ale w drugim
wszystko było w porządku. Jeden
medal już mam, więc teraz przydalby się drugi.
Najlepiej jednak innego koloru ...
-Nie ukrywam, ze interesuje
mnie złoto. Ale faworytów jest kilkunastu. Wystarczy, że ktoś dostanie dobry wiatr i poszybuje ponad
130 metrów.
W poniedziałek spotkaleś się
z Wojciechem Fortuną. Jakie wrażenie zrobił na tobie "stary"
mistrz?
-Wojtek to świetny facet. Pożartowaliśmy sobie i dał mi jedną
radę: skocz trzy metry za czerwoną linię, to wygrasz.
W Salt Lake City są twoi rodzice, widziałeś się już z nimi?
-Jeszcze nie, bo sarni tak zdecydowali. Wiedzą, że potrzebna mi
jest maksymalna koncentracja. ·
Dobrej myśli jest trener Apoloniusz Tajner: -Teraz wracamy do
wioski i nie będziemy nic robić aż
do rana. Musimy jak najwięcej
odpoczywać, aby zachować maksymalną świeżość . Adam skakał
dziś na luzie, nie musiał się przykładać, zresztą wcale nie było takiej potrzeby. W niedzielę , pod-

złoto

czerwoną

Wyniki kwalifikacji:
l.AdamMałysz-123;5 m,

120,8 pkt.; 2. Sven Hannawald
QN~)-~0,119,1;3.R~
(Słowenia)

bert Kranjec

- 122,0, 119,1; 4. Roberta Cecon (Włochy) - 125,0, 118,0;
5. Matti Hautamaeki (Finlandia)- 121,0, 117,3; 6. Masahiko Harada Oaponia) - 119,5,
116,1; 10. Robert Mateja
: 118,0, 111,4} 30. Tomisław
'Th.jner-112,5,98,0; 39. Tomasz
~ochwała 110,5, 94.4.
czas tego fatalnego lądowania w
pierwszym skoku, ratując się
przed upadkiem, mocno naciągnął
mięśnie brzucha. Dyrektor konkursu Walter Hofer przyznał, że na
zeskoku była dziura, ale Adam skoku powtórzyć już nie może. Dziś

zadowolony jestem z postawy
wszystkich naszych skoczków.
Starsi udowodnili, że można na
nich liczyć, a "młode wilki" pokazują , że miejsca w pięćdziesiątce
już ich nie interesują .- Gdyby o
medale walczono dziś, wszyscy
byliby w trzydziestce.
W pierwszej serii skoków
groźnie wyglądający upadek miał
wielki rywal Małysza, Sven Hannawald. - Trochę "zaspałem" przy
lądowaniu, ale wszystko jest w porządku - powiedział Niemiec.
-Ten upadek może mieć duże
znaczenie dla Svena i dla całego
konkursu - uważa trener Tajner.
- Hannawald miał kłopoty także
przy drugim skoku -zahaczył nartą - i teraz będzie miał w głowie
"hamulec". Będzie myślał tylko o
tym, jak bezpiecznie wylądować .
SŁAWOMIR SIJER,
Park City

0.00 i 3.00 mężczyźni , runda kwalifikacyjna,
short track- czwartek 2 .00,
l 000 m mężczyzn, 5000 sztafeta mężczyzn, eliminacje,
łyżwiarstwo szybkie - czwartek 1.00, 500 m kobiet, l. wyścig.

m

Starty Polaków

16.30 skoki narciarskie (Utah
Olympic Park) , K-120 - finały :
Adam Małysz, Robert Mateja, Tomasz Pochwała, Tomisław Taj ner.
19.00 biathlon (Soldier Hollow), 10 km mężczyzn- sprint: Tomasz Sikora, Wojciech Kozub,
Krzysztof Topór; Wiesła_w Ziemianin.
21.30 biathlon (Soldier Hollow), 7,5 km kobiet- sprint: Anna
Stera-Kustusz.
2.00 short track (Salt Lake Iee
Center), 1000 m mężczyzn- eliminacje: Krystian Zdrojkowski.

Mężczyźni

(20 km) -l. Ole

Einar Bjoemdalen (Norwegia),
2. Franek Luck (Niemcy),
3. Wiktor Majgurow (Rosja).

Saneczkarstwo
Mężczyźni jedynki - Armin Zoeggeler (Włochy),
Georg Hackl (Niemcy), Markus Prock (Austria).

'
Snowboard

MężeŻyźni halfpipe - l.
Ro~s

Powers (USA), 2. DannyKass (USA}, 3. JarretThomas (USA).

Łyżwiarstwo figurowe
Pary sportowe l. Jelena
Bieriema\Anton Sicbarulidze
~osja), 2. Jamie Sale\ David
Pelletier (Kanada), 3. Xue
Shen- Hongbo Zhao (Chiny)_

Narciarstwo klasyczne
Kobiety l O km techniką
klasyczną -l. Bente Skari (Norwegia), 2. Olga Daniłowa (Rosja), 3.
Czepałowa (Rosja)

Julia
Klasyfikacja medalowa

l. Norwegia 5 (3-2-0), 2.
Niemcy - 6 (2 złote, 3 srebrne,
l brązowy), USA 6 (2-3-1), 4 .
Włochy2 (2-0-0), 5. Rosja 3 (12-2), 6. Austria 6 (1-1-4) , 7.
Holandia 2 (1-1-0), Finlandia
2 (1-1-0), 9. Szwajcaria2 (1-01), 10. Hiszpania l (1-0-0) , 11.
Kanada2 (0-1-1), Francja2 (lO-l), 13. Czechy l (0-0-1), Po1ska l (0-0-1) , Chiny l (0-0-1) ,
Japonia l (0-0-1), Szwecja l (OO-l) .Klasyfikacja medalowa

Adam Małysz był zadowolony po wczorajszych kwalifikacjach

Zgadnij i wygraj

na igrzyskach

konkurencje:
17.00 i czwartek
"'\oLIC it"•~
22.00 kobiety

wygrał

SAlT t..AII:.l lOOl

Coraz większą popularnością
czytelnik6w cieszy się nasz codzienny
telefoniczny konkurs olimpijski.
Wczoraj znów odebraliśmy
kilkadziesiąt telefonów od kibiców,
którzy, przypomnijmy,- mieli odpowiedzieć na pytanie: "Ilu polskich
skoczków narciarskich zakwalifikuje się do konkursu olimpijskiego na dużej skoczni w Salt Lake
City?"
Płyty kompaktowe wylosowali: Marta Mucha z Sancygniowa
i Monika Stępień ze Skarżyska,
natomiast akcesoria komputerowe
- Bogusław Mochocki z Kielc
Zgodnie z zapowiedzią, dziś
rozwiązarue dwóch konkursów. Aż
14 osób wytypowało prawidłowo,
że nasza para sportowa Dorota i

Mariusz Si udkowie ukończą rywalizację olimpijską na 7 pozycji.
W losowaniu szczęście sprzyjało
Ryszardowi Kaczorowi ze Starachowic i to właśnie on odbierze
torbę sportową ufundowaną przez
firmęZETO .

TVP 1: 1.25 Łyżwiarstwo figurowe - program skrócony solistów, 15.10 Studio olimpij skie,
17.30 Narciarstwo klasyczne
- konkurs skoków na skoczni K120, narciarstwo alpejskie - bieg
zjazdowy mężczyzn, 1.20 Łyżwiar
stwo szybkie- short track-wyścig
kobiet na 1500 m.
TVP 2 : 13.10 Łyżwiarstwo
figurowe - soliści , hokej na lodzie,
19.25 Biathlon -lO km mężczyzn ,
narciarstwo alpejskie - slalom do
kombinacji, 22.15 Narciarstwo alpejskie - kombinacja, biathlon,
1.20 Łyżwiarstwo szybkie - short
track-wyścig kobiet na 1500 m .

Po odbiór nagród prosimy
do siedziby redakcji
w Kielcach przy ul. Wesołej 47/49
po godz. l2.
Pytanie na dziś : "Które miejsce wywalczy Adam Małysz w konkursie skoków na dużej skoczni
(K-120)?"
INNE WYDARZENIA
Na odpowiedzi czekamy dziś,
TVP 2 : Piłka nożna - mecze
w godzinach 13-14 pod numerem · towarzyskie: 19.40 Polska- Irlantelefonu 36-36-253.
dia Płn ., 22.35 Hiszpania- PortuFundatorami nagród w na- galia, 0.25 Holandia- Anglia.
szym konkursie są Polski Komitet
POLSAT SPORT: 20.30 KoOlimpijski, TechBit, ZETO SA szykówka : Euroliga mężczyzn
i Kolporter S.A.
- Unicaja Malaga- Idea Śląsk
zgłaszać się

Redaktor wydania
DariuszRyń

_..._
~

.....
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Sędziowie

.r , ...

Skończona bajka
- W niedzielę skończyła
się w Polsce pewna bajka
- mówi attache prasowy Polskiej Misji Olimpijskiej Ryszard Starzyński . -Dotychczas
rodzice mogli opowiadać swoim małym dzieciom taką historię: "Dawno, dawno temu -jakieś trzydzieści lat wstecz
- polski sportowiec zdobył medal na zimowych igrzyskach.
Mały, piegowaty chłopak
z Zakopanego, niejaki Wojtek
Fortuna, pojechał do Sapporo aby tam skakać na nartach.
I skoczył tak daleko, że zdobył złoty medal. Od tamtej
pory żadnego medalu Polacy
nie zdobyli..."
W Salt Lake City osią
gnęliśmy już to, że tę opowieść
można włożyć między... bajki.
Adam jest teraz wyraźnie rozluźniony i na dużej skoczni
pokaże Ammannowi , gdzie
jest jego miejsce.

Z RAF na sanki
Takie emocje zdarzają się
na Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich raz na ... 54 lata.
Tyle czasu minęło bowiem, kiedy po raz ostatni rozegrano
walkę o medale w skeletonie.
-... Przypomnijmy, że jest to jazda na sankach, ale głową do
przodu. Konkurencja znana
jako rekreacyjna naszym dzieciom, ale na torze, gdy pręd
kość ślizgu nieraz przekracza
130 km/godz. , nie ma żartów.
Odwaga cywilna może tu nie
wystarczyć i nic dziwnego, że
najlepszą obecnie zawodniczką na świecie jest pracownica
wywiadu brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych
(RAF) Alex Coomber (29lat).
Jedyna nadzieja Anglików na
medal w Salt Lake City jest absolwentką Oxfordu. Co ciekawe, w Somerset, gdzie mieszka, nigdy nie pada śnieg.
SŁAWOMIR SIJER,
Salt Lake City

skrzywdzili

kanadyjską parę sportową?

Skandal na tafli
Katarina Witt, znakomita pned laty
łyżwiarka figurowa, uznała decyzję
sędziów, przyznającą złoty medal
olimpijski rosyjskiej pane sportowej
Jelena Biereżna-Anton Sicbarulidze
za skandal.
Była mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska była wśród ponad 15 tysięcy widzów w hali Iee
Center i podobnie jak większość
uważa, że złoty medal należał się
kanadyjskiemu duetowi Jamie
Sale-David Pelletier. Rosjanie zwyciężyli tylko jednym sędziowskim
głosem .
.
- Ten werdykt to skandal i
oszustwo - powiedziała po zakoń
czeniu rywalizacji par sportowych.
Werdykt arbitrów mocno
zdenerwował Kanadyjczyków.
Oboje mieli łzy w oczach, a ukła
dający ich program choreograf
Lori Nichol określił łyżwiarstwo
figurowe jako "sport żenujący".
-To jest najtrudniejszy dzień
w moim życiu . A po nim przyjdzie
równie trudna noc. Nie mogę zrozumiec decyzji sędziów - powie-

dział ze łzami w oczach Pelletier.
- Gdy będę miał 50 lat i spojrzę na
ten srebrny medal pomyślę: powin. no być złoto ".
Kanadyjczycy pojawili się na
tafli po Rosjanach. Po bezbłędnie
wykonanym programie otrzymali
owację na stojąco, a kibice skandowali "six, six, six" chcąc wymusić
na arbitrach maksymalne oceny. Gdy
na tablicy świetlnej na pierwszym
miejscu pojawili się Rosjanie, w całej hali wybuchła ogromna salwa
gwizdów i buczenia.
Do pierwszej konfrontacji
obu par doszło już na rozgrzewce.
Jamie Sale i Anton Sicbarulidze
zderzyli się z sobą. Sale narzekała
później na ból w żołądku i obolałe
ramię . Winę za to ponosi Rosjanin, który dodatkowo, według ocen
obserwatorów, nie chciał podnieść
kanadyjskiej łyżwiarki.
W jego kierunku ruszył Dawid Pelletier, ale tuż przed Rosjaninem wziął głęboki oddech i objechał go łukiem. -Adrenalina jest
straszną rzeczą. Nie mogłem sobie
pozwolić na nic głupiego- wyjaśnił
po zawodach Kanadyjczyk. (PAP)
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Mecze hokeistek wturnieju olimpijsldm wSaH Lake City cieszą sił
dużą popułamością wśród kibiców. Na zdj,ciu: akcja z meczu
Kanada-Kazachstan
---....
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