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Polowanie
przed urzędem
KIELCE. Petentów do urzędów
i instytucji w okolicy ul. Targowej jest
codziennie tysiące, miejsc do parkowania kilkasttl. Jak rozwiązać problem?
Na razie władza poszturchuje obywateli tylko kijem- s gażnicy
miejscy urządzają wokół Swięto
krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego prawdziwe polowania, codziennie widać tam samochody z zało
żonymi blokadami. Czy nie lepiej
byłoby w tych okolicach zbudować
porządny parking?
Czytaj na stronie 9

Czytaj na stronie 16

Zakręcony

Pionier
KIELCE. Sąd Okręgowy- to bodajże
ostatnia nadzieja na zlikwidowanie
dwuwładzy w Spółdzie{ni Pionier.

' BODZENTYN. 10 koni, które miałytrafić do rzeźni za gran i cą , kupiłwczoraj na targu w Bodzentynie 15-letni Kuba Stępniak.
Nastolatek jest znany zorganizowania akcji , w czasie których protestuje przeciw złemu traktowaniu zwierząt. zawsze
przy tym dba o medialny rozgłos- wczoraj towarzyszyło mu kilka el<ip telewizyjnych, dziennikarze z wielu gazet. Pewnie
tylko dzięki temu chłopak uniknął szturchańców nieprzychylnych mu handlarzy koni - denerwowali się oni , że Kuba bawiąc
się odbiera im chleb. Sam bohater zamieszania (na zdjęciu przytula się ·do źrebaka) deklarował, że kupione przez niego
zwierzęta będą służyć dzieciom chorym na autyzm i porażente mózgowe.
Więcej na stronie 5

Radni o planowanych zmianach w komunikacji
już kilkanaście dni temu
arcybiskupa pomańskiePaetza o rezygnację.
- twierdzi rzymska
respond e•~tka radia RMF.
Czytaj na stronie 4
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Autobusów
nie oddamy
KIELCE. Radni z Komisji Gospodarki
Komunalnej są przeciwni zabraniu
części linii MKP z osiedli.
· Miasto chce wprowadzić
zmiany w kursowaniu autobusów
od l lub 11 marca. Nowości dotyczą dwunastu linii. Władze chcą,
m. in: wydłużyć trasę "34-bis" z ul.
Gagarina do osiedla Kochanowskiego, "49" ma jeździć do osiedla
Podkarczówka (dotychczas kufsowała z osiedla Na Stoku do ul. Zytniej) , "15", "33" i "39" zamiast w
ulicą Orkana, mają jeździć ul. Warszaws~, w stronę Dąbrowy.

. Wczoraj propozycje zmian
przedstawiono radnym. -Odbieram
skargi mieszkańców na taki pomysł
- mówiłwczasie posiedzenia komisji
radny Stanisław Chwałek. - Komentarze są jednoznaczne. Na Uroczysku powinna zostać choć "15". Jeśli
miasto musi oddać pętlę autobuser
wą przy ul. Orkana prywatnym wła
ścicielom, niech pomys1i o innym rozwiązaniu.

Z kolei radny Dariusz Karyś
bronił interesu mieszkańców Posło
wic. Według niego, nowe rozwiąza
nia MPK sprawią, że ta odległa dzielnica nie będzie miała podstawowego połączenia- z dworcem PKP. (br)

Spółdzielnia od kilku miesięcy
ma dwóch prezesów: Zdzisława
Skowrona i Rafała Kaczmarka. Obu
płacone Są prezesowskie pensje. Dlaczego tak się dzieje? Z . Skowrona
odwoływała Rada Na<:lzorcza spół
dzielni. Równocześnie powołano na
prezesa R Kaczmarka. Tyle, że wkrótce
potem nadzwyczajnewalne zebranie
przedstawicieli spółdzielni uchyWo
decyzję rady o odwołaniu Z. Skowrona. Teraz rada chce w sądzie unieważnić uchwałę przedstawicieli.
O karuzelż w Pionierze
czytaj na stronie 10
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Proces odsłania kulisy ·działania kieleckich gangów
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tródło: Progmet Radom

GRY LICZBOWE

•• •
MULTI LOTEK

2, 3, 4, 11 ,13, 14, 24,
25, 28, 32, 33, 41 , 42,
44, 45, 55, 56,61 , 71,78
NUMEREK

25 (9, 35, 41, 42)
POLłCYJNA

KRONIKA
Żwir od brata

SKORZÓW Brat bratu podkrai sprzed awał go. Dzi ałki
dwóch braci znaj dują się w Skarzowie obok siebie. Przez pięć dni jeden
z braci systematycznie wywoził z pola
drugiego żwir. W sumie uzbierało si ę
tego trzydzieści wywrote k. Może i
sprawa nie zobaczyłaby światła dziennego, gdyby ów surowiec pozostał w
rodzinie . Ale złodziej sprzedał go w
całości sąs i adowi. Wartość kradzionego towaru - 3 tys . zł.
dał żwi r

Przemyt wPKS
KIELCE. Kierowcę autobusu
PKS i mieszkankę Ukrainy zatrzymali policjanci za posiadanie alkoholu i
papierosów bez akcyzy. Przestępców
złapano wczoraj o godz. 12 na dworcu PKS przy ul. Czarnowskiej. Policja_pci w autobusie znaleźli 99 litrów
spirytusu i 60 paczek papierosów bez
akcyzy. W tym samym samochodzie
znajdowała się Ukrainka, Swietłana
D , która z kolei miała przy sobie 50
litrów nielegalnego alkoholu. Obydwie osoby trafiły do Policyjnej Izby
Zatrzymań .
(bas)

Wczoraj kolejny raz uzbrojeni po zęby antyterroryści pilnowali budynku S ądu Okręgowego w
Kielcach. W ten sposób strzeżony
jest proces 18 oskarżonych o
udział w zorganizowanej grupie
przestępczej , która od 1997 roku
do czerwca 2001 roku zajmowała
się uprawą konopi indyjskich i
sprzedażą marihuany. Główny
oskarżony Krzysztof K. ma także
zarzut kierowania grupą oraz
sprzedaży co najmniej 60 kilogramów marihuany, 300 gramów kokainy oraz 900 gramów amfetaminy.
Wczoraj wyjaśnienia składał
ostatni z oskarżonych, 41-letni Siergiej P. , mieszkaniec Moskwy. To
głównie dzięki niemu ·stworzono
zręby aktu oskarżenia w tej gigantycznej narkotykowej sprawie.
Sąd odczytywał wczoraj wyjaś nienia Siergieja P. złożone w
śl edztwie. Rosjanin w większości

Iem to jako sygnał o pomoc. Poje- chatern do restauracji Krzysztofa.
Wziąłem dwa pistolety - zabawki
na plastikowe kulki - i wraz z bratem Krzysztofa i jeszcze jednym
Ukraińcem pojechaliśmy do burdelu na Herby. Tam przystawiłem
pistolet Ryszardowi T. do pleców.
On uwolnił Krzysztofa. Jakiś czas
potem dowiedziałem się od policji, że Ryszard T. oraz Maciej D .
nie żyją. (Obaj mężc zyźni zostali
zastrzeleni 5 września 1997_r., proces oskarżonego o te zabój~twa
jeszcze się toczy - przyp. red .).
Siergiej P. opowiadał rówru'eż
o zakładaniu kolejnych plantacji
konopi, o kontaktach Krzysztofa
K. z Kazikiem i Karolem z Warszawy oraz rozliczeniach finansowych
Krzysztofa K.
- Mówił, że sporo płaci grupie
warszawskiej. Poza tym twierdził,
że trzyma pieniądze na adwokatów
i prokuratorów. W 1997 roku zapłacił jednemu z adwokatów 30 tysięcy złotych, żeby ten wyciągnął z
aresztu ucznia, u którego znaleziono marihuanę - twierdził Sergiej P.
Jutro ciąg dalszy procesu.
(MAG)

w dymie

ska na weekend". Dlaczego Kielce zaliczono do innego województwa?
- Uznaliśmy, że mieszkańcy
Krakowa i okolic są zainteresowani wee~endowymi wyjazdami
w Góry Swiętokrzyskie i stąd
potrzeba dodania dodatkowego
rozdziału do przewodnika po
Małopplsce - powiedziała nam
WOLA KOPCOWA. Kil ka naście zwierząt udusiło się wczoraj rano w pożarze
Irena Swiątkowska z działu proobory. Doszło do niego po zwarciu w instalacjt elektrycznej - prawdopodobnie
mocji Pscala. -Przyznaję , że zazawiniła prowizorycznie podłączona do gniazdka żarówka . Zaczęła pal i ć się
sta~awialiśmy si~ czy nie r~zszesłoma w oborze . -Og i eń nie był duży, słoma właściwie tylko si ę żarzyła- mówi
rzyc tytuł~:~ o Swiętokrzyskie , ale
brygadier Janusz Oksi ński, dowódca kieleckiej Jednostki Ratown i czo-Gaśn i czej
~~tateczme z tego zrezygnowa-........._, nr 1. - Niestety, powstało dużo dym u. Kilku zwi erząt nie zdoła liśmy uratować .
hsmy.
.
.
.
Udusiły się 2 byczki, mac!!Jra , 10 warchlaków i 2 owce. Strażakom udało się
. P~zewodmk ukaze s1ę w
wyciągnąć 2 maciory, kilka warchlaków i dwa Iagnięta . Stratywynoszą ok. 5 tys. zł.
kwietmu.
(kk)
(mow)
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W opracowanych przez popularne wydawnictwo dla turystów przewodnikach województwo świętokrzyskie znalazło się
dotychczas dwa razy - krótko w
"Polsce na weekend" i obsz~rniej
w osobnej książce " Góry Swię
tokrzyskie i Sandomierz" . Teraz
pojawi się po raz trzeci pod tro-

MARKO~PIOTRO~CZO~

Skończyła s i ę zi
piada w Salt Lake City.

- Zawody
obserwowałem wyrywkowo, naj w ięcej
uwagi poświę
całem naszym
zawodni kom .

ŚWIĘTOKRZYSKIE. W najnowszym
przewodniku Pascala " Małop olska
na weekend" będzie rozdział
poświęcony Kielcom i okolicom.

O LESZCZAKOWI

2

samochodów luksusowych z naszego kraju do Rosji. W czasie tych
transakcji poznał Krzysztofa K.
Mężczyzna zaproponował mu
mieszkanie w jednym z pomieszczeń przy restauracji, której był
właścicielem . Siergiej miał pilnować porządku . Po jakimś czasie
Siergiej wyraził swoje niezadowolenie z zarobków. Wówczas Krzysztof K. powiedział mu, że restauracja jest tylko przykrywką do prawdziwego interesu. Chwalił się, że w
tym biznesie jest królem Polski.
- Zawiózł mnie na działkę w
Barkowie i powiedział, że moja
praca będzie się wiązała z podziemnymi uprawami konopi- Wyjaśniał
Sergiej P. - Którejś nocy latem 1997
roku mi działkę przyjechali Ryszard T. oraz Maciej D. W samochodzie widziałem też Krzysztofa
K., wyglądał na pobitego. Kiedy się
o niego pytałem, T. powiedział mi,
abym się u.ie martwił o trupa. Kiedy odjeżdżali , Krzysztof przekazał
mi, że jadą na Herby. Potraktowa-

Kielce
~ Uduszone
w Małopolsce

HENRYKOWI

145/gm

potwierdzał i dodawał kolejne
szczegóły. Z jego słów wynikało, że
do Polski pierwszy raz przyjechał
w 1991 roku, sprowadzał części do

je

KIELCE. Siergiej P. , nauczyciel z
Moskwy, przez kilka godzin opowiadał w sądzie o kulisach narkotykowych interesów.

Panu

Zarząd

Do
- olimpia

Rada Nadzorcza
...- i Zarząd Elektrociepłowni Kielce SA

składa
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Niedbalstwo i głupota doprowadziły do katastrofy ekologicznej

Szklana Kamienna
SKARiYSKO. Tony szklanej waty
pochodzącej z likwidowanego
ciepłociągu zanieczyściły rzekę
Kamienną. Winna jest firma, która
wzięła pieniądze za demontaż
instalacji, a zabrała tylko metalowe
części rur.

.

Kiedy skarżyskie Zakłady
Metalowe Mesko sprzedawały część

swoich terenów, najpiezw musiały
go uprzątnąć. Między innymi trzeba było zdemontować sześćsetme
trowy odcinek przebiegającego w
pobliżu Kamiennej nieczynnego ciepłociągu -w surnie 17 00 metrów rur.
To zadanie Zakłady Metalowe powierzyły skupującej metale firmie
Midas z Bodzechowa.
Midas prace miała wykonać
do końca ubiegłego roku. W tym

sprawdził sygnały zgłaszane
przez obywateli. Poleciliśmy wła
ścicielowi usunięcie zalegających

wybrańców
jestem pod wrażeniem za robprezesów różnych komunalOkazuje się, że wysowcale nie idzie w paicznymi efektami fir-

brzegi stert waty szklanej, która
rzeczywiście paskudziła teren opowiada Tomasz Wyżykowski,
komendant Straży Miejskiej w
Skarżysku.
- Po interwencji straży wezwaliśmy firmę Midas do zebrania pozostałości ciepłociągu. Zostało to zrobione do 20 lutego.
Firma tłumaczyła się , że wcześniej nie dokończyła demontażu
ze względu na złą pogodę , ale nie
brzmi to przekonująco -wyjaśnia
kierownik działu zaopatrzenia

twr~rn,1rv mają wyjątkowe

bez względu na to czy spół
zyski, czy straty. Tymczaprowadząc działalność gona własny rachunek, le. zarabiam na życie. Po oplapodatków, składek ZUS i innRuszwzv, zostaje mi mniej niż
I jeszcze jedno;
12powst.:ecl'znze]s;ze staje się zaew
i urzędach
lub członków rodziny.
się o tym mówi, bo nikt nie
pracy.
Zenona K.
Na

państwa

uwagi i opinie
pod telefonem ulgowej
lub 344-48-16.
(tam)

można

Każda

ze zdemontowanych rur izolowana była

uniknąć

jeszcze

grubą warstwą

szklanej waty

podatku -od odsetek?

kata ostatniej szansy
Jeszcze nie
stracone ... z tym, że nie na
Tak można by streścić
wokół lokat podatkawciąż oferowanych przez

Niektóre banki kuszą klienofertą lokat, dzięki którym
podobno uniknąć podatku
wprowadzonego w
roku przez Sejm. Są to
dyskontowe, czyli takie,
-, ,.u"",u których odsetki odjuż w momencie zakłada
Po ustalonym okresie,
, odbierzemy tylko
z prawem, podatki
tylko od odsetek naliod l marca 2002 r. A skaprzypadku lokat dyskonto-

wych odsetki zostaną wypłacone
wcześniej, to podatku nie ma od
czego potrącać- argumentują bankowcy. Taką inteq~retację przyję
ło np. biuro prawne Fortis Banku.
W przypadku tego banku
można zakładać lokaty antypodatkowe na 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Oprocentowanie w przypadku wpłaty
powyżej l O tys. zł wynosi - odpowiednio - 7,5, 7,15, 6,65 i 6,20
proc. Z kolei Lukas Bank kusi lokatami na 90 dni (7 ,5 proc. odsetek), 6 miesięcy (7,1 proc.) i 12
miesięcy (6,2 proc.).
Podobne lokaty ofer:uje też
m.in. Bank Gospodarki Zywnościowej. W tym przypadku możli
we są dwa rodzaje wkładów- na 6
miesięcy (oprocentowanie 7 punktó~) i na 12 miesięcy (6,6 proc.).
- Zadnych rozporządzeń w sprawie stosowania lub niestosowania

Panu Wł..ODZIMIERZOWI

CIKOWI

wojewodzie świętokrzyskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

TEŚCIOWEJ

Stanisław Rupniewski
~"'"' O(I)]!Jczący

śmierci

Włodzimierz Stępień

Rady Miejskiej

Prezydent Kielc

Wojewodzie Świętokrzyskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu

TEŚCIOWEJ
,

terminie pracownicy firmy rozebrali tylko metalowe części ciepłociągu -te które można sprzedać - a resztę, m.in. tony waty
szklanej pozostawili nad brzegiem rzeki . Co dziwne , nikt z
Mesko wtedy nie sprawdził , czy
robotę wykonano rzetelnie.
Wkrótce wędkarze i mieszkańcy miasta zaczęli interweniować w sprawie pozostawionych
nad rzeką brudów. - Doszły do
nas informacje o zanieczyszczeniach nad Kamienną . Patrol

śmierci

Marek Chrapek
Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Nasiennej w Kielcach

Swiętokrzyski
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podatku jeszcze nie dostaliśmy usłyszeliśmy w kieleckim oddziale
banku. -Zainteresowanie klientów
jest jednak spore.
Sęk w tym, że Ministerstwo
Finansów do tej pory nie potwierdziło czy rzeczywiście lokaty dyskontowe, założone przed l marca
2002 r., nie będą obciążone podatkiem od odsetek. - Niestety, nie
dysponujemy w tej chwili żadną
oficjalną wykładnią w tej sprawie
- powiedziała nam Zofia Ogińska .
z biura prasowego MF. - Nie wykluczam, że w ciągu najbliższych
dni taka wykładnia się pojawi, ale
to nic pewnego.
Czasu zostało niewiele.
Chcąc (choćby tylko teoretycznie)
uniknąć podatkU, lokatę dyskontową trzeba założyć najpóźniej w
czwartek, 28lutego.
(pot)

Rozróba na cle
KIELCE. Czterej panowie chcieli
zarobić na zajmowaniu kolejki do
Urzędu Celnego. "Niepokorny" klient
trafił do szpitala.

Mężczyźni wczoraj wczesnym
rankiem pili alkohol przy ul. Ście
giennego, w okolicach punktu odprawy celnej. Przy kielichu postanowili, że będą rezerwować kolejkę kierowcom tirów, oczywiście za
odpowiednią opłatą 100 zł od "łeb
ka". Gdy jeden z kierowców stwierdził, że przysługi nie potrzebuje,
"porządkowi" pobili go i zabrali mu
telefon komórkowy. Jednego ze
sprawców już złapano- miał 1,69
promila alkoholu we kiWi. (mow)

ZM Mesko Stefan Kszczot.
Teoretycznie problem został więc rozwiązany. Ale tylko
teoretycznie - wędkarze i okoliczni mieszkańcy przypominają ,
że w czasie styczniowych roztopów wezbrana Kamienna porwała setki kilogramów waty szklanej z sobą. Skutki tego widać

Wata szklana jest produktem mineralnym, składa
się z tlenków krzemu, magnezu i sodu. Stosuje się ją jako
izolator do ocieplania budynków i rur. Nie'jest toksyczna,
ale po dostaniu się do organi- r
zmu ludzkiego lub zwierzęcego jest trudna do usunięcia.
N a prawdę niebezpieczna
może być po dostaniu się do
układu oddechowego - działa przecież podobnie jak drobiny szkła wbijające się w ciało . Do pracy z watą szklaną
stosuje się ubrania ochronne
i maski przeciwpyłowe . Nie
rozkłada się w środowisku
naturalnym.
z:esztą do dziś - wzdłuż rzeki co
jakiś czas natknąć się można na
resztki ocieplenia ciepłociągu.

- Wata szklana w rzece to katastr.:>fa! Tego materiału praktycznie nie da się usunąć , taki rodzaj zanieczyszczeń niszczy tar- liska ryb , szkody trudno nawet
oszacować - mówi dyrektor biura Zarządu Okręgu Folskiego
Związku Wędkarskiego Zenon
Sakławski. - Wata szklana jest
bardziej szkodliwa niż azbest,
kto teraz odważy się jeść ryby z
Kamiennej? -pyta jeden ze skarżyskich obrońców przyrody Ryszard Sasal.
MATEUSZ BOLECHOWSKI

umieć
przyznać się do zła

Trzeba

awiarnia Polityczna
Radia TAK 1o&,s FM
Z Henrykiem Długoszem (SLD), Mariuszem
Gorajem (PiS), Andrzejem Jezierskim (KPP),
Józefem Szczepańczykiern (PSL) i Ryszardem
Cichym (PO) rozmawia Robert Siwiec.
Kardynał Glemp zwrócił
uwagę na przesadne nagłośnienie
przez prasę informacji o molesto-

waniu seksualnym duchownyc;h i
kleryków przez metropolitę poznańskiego, abp Juliusza Paetza.
Czy takie incydenty powinno się
komentować publicznie, czy też
powinny być rozwiązywane na ło
nie Kościoła?
J.Sz.:- Sprawa jest zbyt gło
śna , aby przejść nad nią do porządku dziennego. Dla mnie, czło
wieka wierzącego , to jest szok i
wstrząs, który dał mi wiele do myślenia . Księża nie są aniołami ani
świętymi. Sprawa molestowania

duchownych przez arcybiskupa
znana była ponoć już dwa lata
temu i nie rozumiem, dlaczego
zwlekano z jej załatwieniem. Kościół ma wypracowane odpowiednie mechanizmy i w wielu
innych sytuacjach radzi sobie
bardzo dobrze. Natomiast, czy
wolno o tym mówić publicznie?
Jeśli są to czyny naganne, a ten
niewątpliwie jest taki, to nie ma
powodów, aby go skrywać pod
kocem!
H.D.: - Rola Kościoła w ży
ciu społecznym i politycznym jest
duża . I dziś zwłaszcza hierarcho-

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

kościelni muszą przyjąć do
wiadomości, że żyjemy w wolnym
państwie, gdzie ogromną siłę mają
media. Powiem więcej, nie najlepszym rozwiązaniem było , aby całą
niedzielę modlić się na kilku

wie

niszach w intencji tego przypadku. To trzeba nazwać po imieniu;
trzeba powiedzieć , że to jest złe i
naganne.( ... ) Moim zdaniem, jest
to ewidentny błąd Kościoła, który
powinien zareagować w tej sprawie już dawno temu.
A.J.: - Sprawa arcybiskupa
Paetza jest wewnętrzną sprawą
Kościoła! Nie róbmy z niej sensacji! Na Zachodzie, w Kościele
anglikańskim , pastor ma żonę i
dzieci , i to jest normalne, my natomiast robimy sensację z tego, że
na przykład proboszcz ma narzeczoną ...
H.D.: - Panie prezesie! Jeśli
proboszcz ma narzeczoną, to nie
jest problem! Mówimy tu o wykorzystywaniu seksualnym w o~rębie
instytucji, w której obowiązuje
hierarchiczna zależność . (... ) Ta
sprawa ociera się o Kodeks postę
powania karnego.
Kawiarnia polityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek po
godz. 9.00.
Słuchaj na 106,5 FM i 98 FM.
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Wyroki w głośnej sprawie morderstwa 4-letniego Michałl<a

Zatrucie w gimnazjum
Kilkudziesięciu

uczniów jednego z gimnazjów w Stargardzie
Szczecińskim zatruło się wczoraj
substancją gazową , którą nieznany
sprawca rozpylił na korytarzu szkolnym . Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo .

Jawna fikcja
Sposób, w jaki ordynacja wyborcza reguluje dostęp do sprawozdań finansowych z kampanii wyborczej, jest w praktyce zaprzeczeniem
jawności finansowania kampanii
- uważają przedstawiciele Transparency International Polska. Według
organizacji , konieczna jest zmiana
przepisów, zmierzająca do likwidacji tej fikcji.

Świadek oskarżenia
Kolejny kosowski Albańczyk, zeznający na procesie byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Miloszevicia
przed trybunałem haskim, mówił wczoraj o spaleniu żywcem sparaliżowanej
kobiety i wysadzeniu meczetu .

Mord i kara
25tat dla Roberta Kwaśniewskiego
i Barbary Sura t za zabójstwo jej
4-tetniego syna Michałka oraz 15tat
więzienia dla Daniela Saletry- takie
kary orzekł Sąd Okręgowy
w Warszawie. ,

Sobotnia " ~ .......... u'"
napisała , że arcybiskup
wał seksualnie kleryków

Prokuratura domagała się
dożywocia dla całej trójki. Skazani do końca twierdzili, że są niewinni .
Była to jedna z najgłośniej 
szych zbrodni ostatnich lat. Do zabójstwa chłopca doszło 19 stycznia
2001 roku w Warszawie. Według
prokuratury, dziecko zostało wrzucone do Wisły przez dwóch męż Skazana Barbara Surat do końca utrzymywała, że jest niewinna
gnąć i nic nie może tego uspraczyzn: konkubenta matki dziecka Sąd nie miał jednak żadnych
Roberta Kwaśniewskiego i jego wątpliwości co do winy oskarżo wiedliwić- powiedziała przewodkompana Daniela Saletrę. W plano- nych. Jego zdaniem, ich tłumacze nicząca składu sędziowskiego ,
waniu zabójstwa brała udział mat- nia okazały się niewiarygodne i sędzia Irena Nowicka-Albin.
-Za co? Ja nie mam z tym nic
kłamliwe. Kluczowym dowodem
ka chłopca Barbara Sura!.
Podczas wizji lokalnej nad są wyjaśnienia Kwaśniewskiego, wspólnego - zaczęła po ogłoszeniu
złożone przed prokuratorem. Z ewyroku płakać i wołać Sura!. Kiedy
Wisłą oskarżeni mężczyźni przyznali się do winy. Później jednak znał on, jaką rolę w zbrodni od- sąd zadecydował o jej wyprowadzewycofali się z tych zeznań. 1\vier- - grywał on sam, jego kolega oraz niu z sali, kobieta zaczęła wołać:
gzili , .że policjanci wymu·sm je na
matka dziecka.
"Nie wierzę w sprawiedliwość", _
nich, a całą makabryczną histo-Wina oskarżonych jest ewi- "Nie mam z tym nic wspólnego" .
rię zmyślili . Również matka Midentna. Sprawcy targnęli się na
Wyrok nie jest prawomocny.
chałka do końca zapewniała, że
najwyższe dobro, przecięli życie
Obrońcy oskarżonych zapowiejest niewinna.
dziecka, które mogło wiele osią- dzieli apelację.
(PAP, RMF)

N

wyrażają

umysłowi niższego

oraz ludzie zaangażowani w praktyki religijne. Najrzadziej tak
rob<?tnicy wykwalifikowani, rolnicy oraz uczniowie i studenci

i
w swojej diecezji .
Metropolita n'"'" ~" ·
w połowie miesiąca w
Według radia RMF to
wtedy papież ,
iniej wiedział o nrr'" '"'~
cybiskupa
rezygnację . Gdy
mówił, Watykan oo~;tan1owi
słać decyzję o
teraz . Mówi się wrę cz,
to być sobota - dzi eń, w
ukazała się publikacja w
pospolitej".
Wszystko wskazuje
nuncjusz papieski ,
Józef Kowalczyk, który
dził Poznań w sob otę ,
wiózł metropolici e pa
pismo. Według nieoficj
info_rmacji , arcybisku p
no zostanie odwołany.
on diecezję i Polskę .
podobnie znajdzie
w jednym z rzymskich
rów.

Pierwsza Dama do rat ......,

TRZEBA
SOBIE
POMAGAĆ
takie opinie
pracownicy
stopnia,
ajczęściej

Co dalej
z arcyb·

myślą

Czy Jolanta Kwaśniewska zostanie
prezydentem stolicy? Otakiej możliwo
ści napisało wczorajsze ,. Życie ".

,

31 .
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- Rozważamy kandydaturę
Jolanty Kwaśniewskiej - powiedział gazecie członek zarządu

S,LD . Informator " Życia "
dzi, że wybory warsz:awsl<Ie
być testem dla
przed ewentualnym
wyborach na urząd
kraju . Pytani przez gazetę
cy SLD nie wyklu czają
możliwości.

al

:0

Konieczność

umacniania solidamości międzyludzkiej częściej rozumieją kobiety (65%)
niż mężczyini (57%), uznanie dla niej rośnie wroz z wiekiem.
trćdło.· CBOS

Protestujący wrócą

i Strzały do kobiet

do pracy, ale na czas określony

Koniec strajku
Osiemdziesiąt pięć wielorybów znaleziono
wczoraj na plaży ok. 90 km od japońskiej
stolicy Tokio. Miejscowe władze podały, że
32 ssaki udało się uratować. Pozostałe zginęły. Biolog morski zmiejscowego akwarium
powiedział, że wieloryby za bardzo zbliżyły
się do brzegu - prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia - albo straciły orientację
w wyniku zakażenia pasożytem.
(PAP)

ŚREDNIE CENY WALUT

Skończył się strajk wStocmi Gdynia.
Wnocy z niedzieli na poniedziałek
wyszli zzakładu ostatni stoczniowcy,
którzy tydzień temu rozpoczęli protest.

Negocjacje zarządu z sena"tor Ewą Serocką z SLD, która
podjęła się roli mediatora, trwały
7 godzin. Stoczniowcy złożyli
wnioski o urlop bezpłatny na czas
od początku strajku do 27 lutego.

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY

KUPNO SPRZEDAŻ

DOLAR
USA(100)

składa
150/gm

FUNT
BRYT. (100}

EURO

Wczoraj doszło do kolejnego
zamachu w Jerozolimie.

czycy również ostrzelali
ski samochód, raniąc
styńską kobietę w ciąży.

Palestyńczyk otworzył ogień
do grupy Izraelczyków, czekających

przypadkach żołnie rze
strzelają do terrorystów.

na autobus na przystanku. Wwyniku ostrzelania dziesięć osób zostało rannych, agresor został zabity.
Także wczoraj Majsun Hajek,
20-letnia Palestynka w ciąży, została
ranna w ramię, gdy żołnierze izraelscy ostrzelali na Zachodnim Brzegu
samochód, którym jechała z mężem i
teściem. Mąż !<obiety zginął przeszyty 25 kulami. Smierć poniósł również
jego ojciec. Ranna kobieta urodziła
w szpitalu zdrową dziewczynkę . Do
tragedii doszło w tym samym miejscu, gdzie dzień wcześniej Izrael-

Izraelskie czołgi
dzielnicy Ramallah na
gu, w której znajduje się kWatera

Koleżance ELŻBIECIE WÓJCIK

ceny z 22.02.2002, godz. 13.30

WALUTA

Od 28lutego zostaną przyjęci do
pracy. Grupa protestujących pracowników zostanie zatrudniona
jednak na czas określony- na rok.
Do pracy nie powrócą trzej
liderzy związku. Wobec przewodniczącego " Stoczniowca" i
dwóch jego zastępców będzie
prowadzone odrębne postępowa
nie. Zarząd .firmy zarzuca im zorganizowanie nielegalnego strajku.
(PAP, TAl)

8'
E

,
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
ze Swi ętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Panu

MARKOWI PIOTROWICZO
Wiceprezydentowi Miasta Kielc
.
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śm 1

MATKI

~nuMARKO~PIOTRO~CZO~

(100)

Wiceprezydentowi Miasta Kielc
wyrazy głębokiego ws półczucia z powod u

SZVLING
AUSTR. (100)
8,00

10,00

Ceny podaj e Kantor nU Marynarzan
możliwość negocjacji cen

s k ł a da

MATKI

KORONA

stOW. (100)

śmierci

składają
151/gm

Dyrektor i Pracownicy Deutsche Bank 24 SA
Oddział Kielce, ul. Jagiellońska

Śledztwo wykazało, że

Rada Nadzorcza,

Zarząd

i

Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkan
Soółka

412/km

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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"ęć koni zamiast do włoskich ~zeźni trafi do ośrodków hipoterapii

ansport

pełen

cierpienia

Batów ci nalejemy!
pojęcia jesteś! Za te
pieniądze najwyżej pięć koni ku-

- Bez

pisz. Gluty masz pod nosem, a
nas chcesz pouczać .- Cz emu sam
w bu ta ch ze skóry chodzisz? krzyczał jeden z handlarzy. - Batów ci nalejemy, to więcej na targ
nie przyjedziesz ! Dają ci pienią
dze z zagranicy, żebyś polskie
rolnictwo rozłożył. A dziennikarze uciekać, nie potrzeba nam tu
kamer!
Rolnic y
niechętnie tarz
Kub~ Stępniak, gdański
gowali się z eko- Już
gimnazjalista, zorganizował
logami. - Kupią
rolnicy od- we wrześniu ub.r. w sopockiej
. - stwierdził
raz, może drugi,
Operze Leśnej koncert pod
a co później?
przed wkrohasłem " Zwierzę też czło
naplac. Za
wiek" i uzyskał z niego 30 tys. A my z tego ży
jemy. Jak Włoch
zamierzał
zł na "Kampanię w obronie
od nas nie kupi,
koni, aby
godności koni".
to nikt nie kupi.
je przed
Rodzinę wykarmić trzeba, ajnnej
na śmierć".
'nie, najpierw trzeba pracy w okolicy nie ma - mówił
rolnik z Górna.
mitygował Kubę oj-L'-- -·'· ruszył do pierw'""rnrv-h"'~" z którego hoclawDo Włoch z nimi nie jeżdżę
Włosi przyjeżdżają tu co powyprowadzać zwierzęta.
Kuby: - Czy można ku- niedziałek. Ich wielki samochód
- rolnicy natychmiast transportowy zapełniał się wczoz powrotem i zatrza- - raj szybko. - Sprzedałem im konia
hco m"'" ~'"ri Po targowisku poza 6 tysięcy. Słyszałem w radiu , że
- Będą robić ekologię ... zwierzęta się męczą w transporcie,

dal w archidiecezji
· Po raz pierwszy w historii
.. ,... ,m.'H"''"' Kościoła zaczyvozrTa2~na i uczciwą dysku- ·
ie agresji seksualnej
f"'Uttcn,ow:nvl:tl- mówi ksiądz
Martineau, kapłan z 42stażem, uchodzący za aumoralny archidiecezji boWażnym krokiem w tej
jest wyrok sądu w Carnw Massachusetts, który
na karę 10 lat więzienia
n..>•.=--= Johna Geogha·zes:LaltozoaJm·e seksualne
Takich czynów
l'f'USl'erzjowi podczas jego 36"kariery" dowiedziono po140.
Ale to tylko wierzchołek góry
. Adwokat skazanego
Packa rd stwierdził: "Mój
kozłem ofiarnym skanliistrząsającego fundamencatej archidiecezji bostoń
C~y tu chodzi o to, aby prosc_ę zakończył wraz z zago w więzieniu?" Zda, przełożeni wieprzez ponad 35 lat
ale walczyli, by nie
na jaw, obecnie wyrażają

skruchę wobec wiernych, proszą
o przebaczenie i modlą się, aby...
na Geoghanie się skończyło.
Chodzi tu najwyraźniej o ordynariusza archidiecezji, kardynała Francisa Bernarda Lawa,
który obecnie ujawnia organom
ścigania nazwiska księży-zbo
czeńców i nawołuje do tego inne
diecezje. Zdaje się jednak stawiać
swoją osobę poza problemem. Na
powszechne już żądania, aby dając przykład, ustąpił z /łierownic
twa diecezji, odpowiada: " Biskup
to nie jest dyrektor zarządu spół
ki, ani wybieralny polityk. Jeżeli
mamy problemy, to ... nie możemy
odchodzić. Musimy nad nimi
wspólnie pracowat z pomocą
Boga " .
Tymczasem dwóch na trzech
katolików w archidiecezji bostoń
skiej uważa, że kardynał Law powinien zrezygnować, 85 proc.
wiernych żąda natychmiastowego zagwarantowania, że datki
z tacy i inne donacje na Kościół
nie będą szły na wypłacanie odszkodowań w przypadku ugód są 
dowych z osobami napastowanymi seksualnie przez duchownych
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Kuba

chętnie pozował do zdjęć

z końmi ,

że są odwodnione. Ja tam nie wiem.
Do Włoch z nimi nie jeżdżę
- stwierdził jeden z chłopów.
-Telewizja pokazuje tylko to,
co chce. Czy ktoś kupuje zwierzęta
po to, żeby się nad nimi znęcać?
Któryś koń ma nogę spuchniętą ze
starości , a już robią larum, że to od
znęcania - mówili dwaj hodowcy
z województwa mazowieckiego.
Ekolodzy przedstawiali swoje racje: - Nie uda się pewnie namówić ludzi, żeby zrezygnowali
z jedzenia końskiego mięsa. Staramy się jednak,aby przynajmniej
konie były ubijane na miejscu,
w Polsce. To im oszczędzi męczar
ni w transporcte - przekonywała
Ewa Gebert ze Swiatowej Organizacji Ochrony Zwierząt.
Rolnicy jednak twierdzą, że
to byłaby dla nich spora strata.
Mięso jest o połowę tańsze niż
żywy koń . Włosi wolą brać konie
żywe, bo taki towar chcą oglądać
klienci w Italii. -Wy nie macie odpowiednich rzeźni, czystych,
z certyfikatami -przekonywał jeden z włoskich kupców o imieniu
Mario.

okazywał

im wiele

czułości

Będą służyć dzieciom
Pierwszej transakcji dobił
Kuba z sołtysem Tychowa koło
Starachowic.' Z a 3,4 tys . zł kupił
od niego trzyletnią klacz, która
pojedzie do ośrodka hipoterapii
koło Głuchłaz . Pozostałe trafią do
podobnych ośrodków koło Poznania, Zakopanego i Stargardu .
- Jestem szczęśliwy, że zamiast na zagraniczne stoły, zaku-

pione klacze i wałachy trafią do
hodowli i będą służyć dzieciom
chorym na autyzm i porażenie
mózgowe.
Dziewięć koni kupiono za
środki z koncertu, ostatniego za
pieniądze wyciągnięte z prywatnych kieszeni ekologów. Handlarze wyczuli okazję i nie chcieli
spuszczać z ceny.
MONIKA WOJNIAK

bostońskiej
diecezji (skala tych odszkodowań
tylko w przypadku ordynariatu bostońskiego to blisko ... 4fJO mln dolarów).
Natomiast teolog z Boston
College, ojciec Thomas Groom,
os trożnie skrytykowal opublikowany wyłącznie po łacinie
w maju ub.r. w oficjalnym dzienniku urzędowym Stolicy Apostolskiej dekret papieski objęty klauzulą najwyższej tajności. Jego
adresatami są wyłącznie biskupi. Chodzi o zasady postępowania
w przypadku podejrzeń o przestępstwa seksualne, głównie pedofilię. Dochodzenie mają prowadzić sądJI złożone z duchownych przy zachowaniu tajemnicy
kościelnej, a Watykan niezwłocz
nie powiadamiany. Księża stawiani w stan oskarżenia mają
mieć zapewniony przez władze
kościelne sprawiedliwy proces
przed sądami państwowymi. Dokument nie mówi jednak o zgła
szaniu władzom świeckim
stwierdzonych przypadków prześladowania seksualnego.

WALDEMAR PIASECKI,
Nowy Jork

Co roku z Europy Wschodniej do Unii Europejskiej eksportuje się o0 100 tys.koni , z których 90 proc. pochodzi z Polski. Najwyższa Izba Kontroli kilkakrotnie
kontrolowała warunki transportu zwierząt. Stwi erdziła m.in. , że w samochodach
służących do przewozu konie łamały sobie nogi, raniły się o wystające przedmioty, stłoczone często dusiły się. Śmiertelne upadki zwierząt w czasie podróży
stwierdzono w 70 proc. zbadanych transportów. Ok. 5 proc. koni zdycha, zanim
dojedzie do miejsca przeznaczenia. Te z c iężkimi urazami muszą być zabijane w
drodze (tzw. ubój sanitarny).
ZARZĄD

GMINY CHYN W

05-650 CHYNÓW,
teJ. (048) 66-141-43, fax (048) 66-150-20
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na modernizację n w. dróg powiatowych
zad. I- modernizacja drogi Chynów- Budziszynek
zad. ll- modernizacja drogi Wola Chynowska- Konary
Tennin realizacji- 15.VI.2002 r.
Wadium:
-2.000złdlazad . I
- 2. 000 zł dla zad. II
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy
Cbynów(cena 15zł+VAT).
Oferty odrębnie na każde zadanie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Chynów,
w terminie do dnia ll.ill.2002 r., do godz. l O.
Otwarcie ofert nastąpi dnia ll.UL2002 r., o godz. I 0.15 w Urzędzie Gminy Chynów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencj i
krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na _podstawie art. 19,
spełniający warunki zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy o <zamówieniach publicznych oraz
warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 405/km

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowoludu

Apteka

LI13!1{5ł
Kielce, ul. Sienkiewicza 11
czynna

pn.- pt. 7.30- 19.30
sob. 8.30- 14.30

W Świętokrzyskiem dla nielicznych,

w Radomskie~ _dla każd

wybrańcó

Kliniki dla
kumentację medyczną

ir{ Arty~~ !d~c=e.:.~n.:
.l ciśnieniomierze
.l glukometry
.l inhalatory
.l kule, laski itp.

Mieszkańcy województwa świętokrzy·
skiego o wyjazd do klinik muszą się
starać u konsultantów. Wregionie

radomskim decyduje Kasa Chorych.

choroby
i dowód ubezpieczenia w Kasie
Chorych. Ta placówka, w której
chce się leczyć, musi mieć podpisany kontrakt z kasą na swoim terenie. Zgodnie z ustawą, kasy roz-•
liczają się między sobą. -Czasami
jednak kliniki wymagają zaświad
czenia o sfinansowaniu pobytu
w innej placówce, czyli o przekazaniu przez naszą kasę tzw. pro-·
mesy- mówi Kucharski. - Jeśli więc
trzeba, wydajemy taki dokument.

W Radomiu nie ma problemu
z wyjazdem na leczenie do klinik
ul. Si~lciewicza 40
czy instytutów poza wojewódz25-507 Kielce
twem, ma do niego dostęp każdy
tel./fax (41) 3430475
pacjent. Mazowieckie jest bowiem
Pon- Pt: 9- 17· Sob: lO- 13
w tej dobrej sytuacji, że ma na swoim terenie wysoko specjalistyczne
całodobowa
placówki, no i jest regionem zdecydowanie bogatszym. Jak nam
Kielczanom trudniej
powiedział Rafał Kucharski z dziaDla mieszkań~a Śwjętokrzy
łu medycznego radomskiego Oddziału Mazowieckiej Regionalnej _ skiego leczenie poza województeł. 344-94·39
Kasy Chorych, pacjent musi posia- twem to olbrzymi problem. SkieKielce,
. dać skierowanie od lekarza pierw- rowanie otrzymują bowiem tylko
ul. Starodomaszowska 11
szego kontaktu lub ze szpitala, do- nieliczni, a o wydaniu promesy
(obok Szpitala Miejokiego pny uL Kołcluazkl)
na pobyt w klinice decydują lekarze z kieleckich szpitali, a nie, jak
MIĘDZYZAKŁADOWY OŚRODEK MEDYCYNY PRACY' nr 1
do tej pory, Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych. Nowe prze25-001 Kielce 1, ul. K. Olu ewslciet• 2
tel/fu 345-08-20, tel. 345-23-29
pisy (lokalne, gdyż ich autorem jest
SRKCh i dotyczą tylko mieszkań
WYKONUJE U SŁU GI W ZAKRESIE:
t/ badania wstępne, okresowe, kontrolne,
ców województwa świętokrzy
t/ badania kierowców,
·skiego) obowiązują od l lutego.
t/ porady lekarskie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
- Ze względu na sytuację fit/ badania specjalistyczne, .
t/ badania laboratoryjne,
nansową skierowania na wyjazdy
t/ czynne poradnictwo w przypadkach zagrożeń zawodowych,
ograniczą się praktycznie do przyt/ zabiegi rehabilitacyjne, EKG, RTG
80/nc
padków ratujących życie i zabiegów, których nie wykonuje się
w kieleckich placówkach - wyjaśnia Andrzej Dylewski, dyrektor
APARATY SŁUCHOWE, SPRZĘT MEDYCZNY
departamentu medyczńego SRKCh.
- Ponadto pacjenci nie będą jeź
aparaty do mierzenia ciśnie ni a , stetoskopy, glukametry
dzić tam, gdzie by chcieli czy tam,
gdzie się leczyli do tej pory, ale do
o
jednostek, z którymi mamy zawarKielce, ul. Przecznica 3, tel. 343-24-60, 343-24-61
~
teumowy.
Kielce, Rynek 16, tel. 343-16-06; e-mail: audiopro@ki.onet.pl
W każdej przychodni rejonowww.audioprotetyka.com.pl
wej i specjalistycznej zostanie wywieszona lista lekarzy oraz oddzia-

Apteka

AUDIOPROTETYKA Andrzej Rzepka
PORADY LEKARSKIE -

MEDYCZNA NOWOŚĆ XXI WIEKU
Ma kilka lat, porażenie mózgowe i atalei epilepsji. Ostatnio powtarzały się coraz czę.
ściej . - Czy naprawdęniemożna temu dziecku
pomóc - pytali rodzice. Czuli się bezradni.
_ O biorezonansie dowiedzieli się przypadkiem. Znajomy opowiadał, że potkfiiacji
zapomniał o bólach kręgosłupa, gdy wszystkie poprzednio zażywane medykamenty okazały się bezskuteczne. Po kilku zabiegach zapomniał, jakie dręczyły go bóle. Potem zaprowadził żonę nękaną reumatyzmem, bo przestal wierzyć w maści i pastylki. Żona już nie
cierpi.
Czy aparatura skonstruowana przez
niemieckich naukowców pomoże również dzjec.
ku?
Gdy nie ma już żadnego ratunku, każ
da szansa się liczy. Dziecko poddano terapii.
Podlączono je do aparatu BRr dostosowując
odpowiednie programy terapeuty=te. Zajęli
się tym dyplomowani lekarze. Elektroniczny
aparat zaczął wygastać Wibracje patotogiczne, pobudzając zarazem wibracje fizjologiczne. Na tym polega leczenie. Celem tego leczenia jest polepszenie procesów biochemicznych
worganizmie,awkonsekwencjinOnnalizacja
i wyleczenie. W tym jednak przypadku ... Przecież porażenie mózgowe to szczególne schorzenie.
Po pierwszej terapii ataków epilepsji
było jeszcze więcej. Rodzice byli bliscy rozpaczy, lecz pod wpływem opinii lekarza, zdecydowali się na drugą kurację. Dopiero po trze..
cim zabiegu organizm zaczął reagować wyciszeniem, terapia biorezonansowa przyniosła
skutek. Dziecko jest już po siódmej terapii
Ataki już dłuższy czas się nie powtarzają.
BRr- specjalna aparatura, z której korzysta się przy terapii biorezonansowej doskonale wplywa na odporność organizmu; likwiduje nawracające uporczywe choroby, pned
którymi !Ełabiony organizm nie może się obronić.

-Tak do końca nie byłam pnekonana - .
mówi matka Łukasza. -Ale człowiek chwyta

6

się

wszystkiego. Mój syn od urodzenia mial
Idopoty ze zdrowiem. Okazało się, że Łukasz
jest alergikiem. Nie wolno mu jeść owoców,
mąki, serów. Pół roku odczulano go szczepionkami w poradni. Nie pomogło.
Thtaj po odczuleniu pszenicy i mleka
czuje się bardzo dobrze. W nocy śp~ zniknęły
uciążliwe wysypki. Tutejsi lekarze twierdzą,
że są w stanie go wyleczyć.
Obserwujemy właśnie teraz w czasie
wielkiej agresji rozmaitego typu alergenów pokarmowych, wziewnych, zwłaszcza zaś pył
ków traw i drzew - przypadki szybkiej i wyraźnej ulgi, jaką przynosi odczulanie alergii
za pomocą BRr Najlepszy okres na odczvlanie ale%genówwziewnych i pyłk{7.vtraw i drzew
to właśnie jesień i zima, ponieważ brak kontaktu z danymi alergenami daje prawie l 00
proc. skuteczności odczulania
Oprócz ww. przypadków metodą biorezonansową leczy się wiele innych schorzeń,
o których infonnacji udzieli Państwu nasz Gabinet

Gabinet Chirurgiczny
KIELCE, ul.

Owydaniu promesy na pobyt w klinice decyd uj ą teraz lekarze z ki
łów uprawnionych do wystawiania
skierowań, z godzinami ich przyjęć (patrz tabela na sąsiedniej stro-

nie). Skierowanie podpisane przez każdego z nich będzie opatrzone
pieczątką kasy i jednoznaczne
z gwarancją pokrycia kosztów leczenia. Przykładowo: o leczeniu
dzieci decydować będą specjaliści
z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, schorzeń
kardiologicznych - Swiętokrzy
skiego Centrum Kardiplogii, chorób onkologicznych·- Swiętokrzy- 
skiego Centrum Onkologii. Natomiast do kasy będą się zgłaszać tylko ci nieliczni chorzy, którzy otrzymają skierowanie do plącówki, która nie ma umowy z SRKCh.
Wówczas specjalna komisja będzie
decydowała czy istnieje możliwość
leczenia w innej jednostce, czy też
zapłaci wybranej placówce.
wtorki, piątki

ROMANaszBURDA
oferuję

1s.oo-1s.oo

zabiegi z zakresu

CHIRURGII PLASTYCZNEJ" i OGÓLNEJ"
(redukcja nadmiaru powłok brzusznych, operacje biustu, przepuklin,
.stulejki, odstających uszu, korekty blizn itp.)
Tel. 0 602 329 501
64NC:

Centrum Dermatologii
Kielce, ul. Serninaryjsko 15A
przyjmuje

M. Szajewska·Kruk
M. Grahowska-OiejarczlJk
czynne codziennie
(z wyjątkiem sobót)
teł.

felc. med. Alelcsandra Bankiet
specjalista
chorób dziec:ięc:yc:h
nefrol~g
l'rzfłimuje:

wtflrelc w f tulz. 15 - 17

Kielce, Seminaryj ska 15A, ]

tel. 3662643

368-24-17

;:::

RODZINNE CENTRUM MEDYCZNE

" STOMED" NZOZ

NIK01YNIZM I ALKOHOUZM
Skuteczne terapie
Antynikotynowe i Od,wykowe

oa. NA STOKU U6 ( obok Spóldzielai Mienk•niowej)

DLA ALERGIKOW

e STOMATOLOGIA W PEŁNYM ZAKRESIE (umowaz$RKCh i BranmwąKasąCho<ydlJ
e PORADNIA LEKARZA RODZ!NNEGO
e LASEROTERAPIA, RTG ZĘBÓW
e ANALIZV LEKARSKIE

wykonujemy komputerowe testy
alergiczne i odczulanie

PN. - PT ., 8 --

-

-------"T

.........

z o, teJ.

36Z·40·11

;

~----~~~~--------

~p~:~~~~ ..... NA. R<>G.A..TC.E ,.,.

Kie/cQ ul. Jana Pavvla 11 ""f3 tal_ t"D-4""1) 3 6 2 02.25

ADRES GABINETU
Informacja i rejestracja:
Kielce, ul. Zagnańska 84A
teł. (041) 362-50~14

l37/ grn

czynna cod~ennie do 23.00
także w niedziele i święta

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

r••

codzienni~ od 7 do 18
wsobot~odSdo 13
(048) 366-81-51, .............-,

SŁOWO

LUDU 26 LUTEGO 200
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Magdalena
Heltman-Ossowska

ginekolog, endokrynolog

załatwić

tel. 0603 077 308

LISTA KONSULTANTÓW DLA DZIECI
ALERGOLOGIĄ

byt

lekarz konsultant
Dr n. med. Krystyna Modelska

Profilleczenia

PULMONOLOGIA

ul.~2

CH IRU RGIĄ

klinice
ubiegający się

o zgodę na
poza granicami wojewódz,/wi!!to•:rzvski,eaopowinien
1 skierowanie wydane przez
konsultanta;
1 dok umentację medyczną
procesu wcześniejsze
ja (karty informacyjne,
ze szpitali, wyniki ba-

Tn eba też wiedzieć, że:
t w szczególnych przypad(np. interwencji, nieobecnotanta) pącjent może się
do siedziby SRKCh, ul. Jana
II 9, pok. 10, codziennie
8 -14;
eżeli chory przebywa
z wnioskiem o wydanie
nia zwraca się w jego
placówka, w której się znaj(bas)

Lek. med. Joanna Płus2!:zyńska

UROLOGIA

Dr n. med. Anna

Dr n . med. Mieczysław SzaledU

NEUROLOGIA

Dr n. med. Marian Patrza6ek

Oddział

Infekcyjno-Neurologiczny.
i Leczenia Padaczek. ul. Langiewicza 2

Pon., 12.00 • 13.00

NIEMO'M.ĘTA,
GASTROENTEROLOGIA
ORTOPEDIA
CHIRURGIA URAZOWA
ONKOLOGIA, HEMATOLOGIA

Dr n. med. Zdzisław Domagała

Oddział~.
ul.
~....:...~a- 'Y'-7,
1

Wl, 12.00. 13.00

Lek. med. Piotr Zając

OddZiał Urazowo-Ortopedyczny,

Lek. med. Andrzej Blaszczyk

Oddział Endokrynologiczno-Qiabetologiczny, ul. Artwińskiego
Oddział Wewnętrzny B,

Dr n . med. Jerzy Krzewieki

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

Lek. med. Janusz Słuszniale

CHIRURGIA NACZYNIOWA,
CHIRURGIA SZCZĘKOWA
l STOMATOLOGICZNA
CHIRURGIA
SZCZĘKOWA l STOMATO\..OGlA
C HIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ
(TORAKOCHIRURGIA)

lek.med. Janusz Stępień,
Lek. med. Leslaw Menet

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Dr n. med. Janusz S iedlecki

CHOROBY ŻAI<AźNE

Dr n. med. WJesław J<ryczil.8

DERMATOLOGIĄ .,

Dr n . med. Halina Brodecka
Dr n. med. Aldona Kowalska

Lek. med. W!eSiaw Mazurek
Lek. med. Jakub Perdeus

...,.Y'"'"~

2

bddział Chirurgii, Wojewódzki
Szpital Zespolony, ul Grunwaldzila 45
Poradnia Chirurgiczna, gab. 163
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
ul. Artwiński o 3
Kielce, ul.
14/6
Wojewódzka Przychodnia
Stomatoi<J$iczna, ul. Ogrodowa 3
Wojewódzka Przychodnia
Stomatologiczna, ul. Ogrodowa 3
Poradnia Torakochirurgii -Kielce, ul. Jagiellońska 72

ORTOPEDIA l CHIRURGIA URAZOWA
ORTOPEDIA
PSYCHIATRIA
Wskazana obecność pacjenta ! _
PULMONOLOGIA

Lek. med. Grażyna
Śdegienna-Zdeb

REHABILITACJA
UROLOGIA

Dr n. med. Mieczystaw Galęzia

UROLOGIA ONKOLOGICZNA

Dr n. med. Stefan Olszewski

OKUUSTYKA (od 01.032002 r.)

Lek. med. Ewa Kowalczyk

Gabinet okulistyczny

dr Micha/ )~eiJmont ~
Szeroki zakres

komputerowe badanie wzroku,
dobór soczewek kontaktowych
i okularów.
Mała

Pon., 12.00 -14.00
Pi~ 12.00.

Rejestracja: tel. 366-24-28
0604-84-48-13

14, tel. 344-47-01

Gabinet hematologiczny
Czwartki 16.00-18.00
~

Kielce, ul. Duża 24
343-20-68 , 0-602-621

lek. storn. Ewa Chęcińska
lek. sto m. Adam Chęciński
lek. storn. Marcin Żarnowiec
Kielce, ul. Żeromskiego 44
te l. 36-151-36; 0-604 264-456

STOIVIA.RT

16.00 · 18.00

Kielce, uL Sienkiewicza 45,
teL 0601-598-707

LUDU 26 LUTEGO 2002 NR 48

46/Da

lek. storn.
Małgorzata

Waglowska-Piewa

Kielce, ul. J.Ch. Paska 6,
os. J. Kochano" skiego
teł.

_:
:::

368-26-26, 0502 56-57-97

Anna

Majoś-Grudnik
le/c. stom.

Piotr Grudnik

e

Przyjmują codziennie od godz.. 12 ~
Kielce, Ul. Sienkiewicza45, p. 206,

tel. 343-22-06 0602-76-39-73

KARDIOLOGIA

••ty

./ T
wy•iłkowo
,/ Holtor
./ ECHO - ••rca

brlliolog Marole

Str.czyńsiei

Pon., 11.00- 13.00

tel. O 602 232 875
tel. 41/ 362 75 95 (wieczorem)

~
~

Czw., 11 .00 - 13.00
Wl, 10.00 -12.00

Wt., 11.00- 13.00
Czw., 11.00 • 13.00
Tennin przez
lei. 367-43-36

Śr~ 10.00- 11.00
śr., 10.00-11.00

Czw., 10.00- 14.00

OSTEOPOROZA
Badania
krtgosłupa i biodra
Kielce ul. Manifestu Lipcowego 75
(Przychodnia Specjalistyczna nr 3)
godz. 11 .00- 16.00
teł.

41/ 331 05 68

śr. . 10.00 - 12.00
Śr., 10.00 • 12.00

Pon .• 12.00 -13.00
Pon., • CXN.

12.00 • 13.00
Śr., 11.00 • 13.og
Śr. 11.00-13.00

Pon., 10.00-12.00
Śr. , 12.00 • 14.00

Wt, 12.00 - 13.00

D

c:

05

M

Lekarska Specjalistyczna
Spółdzielnia Pracy wKielcach
Zarząd

- ul. Kościuszki 11, tel. (0-41)
344-57-03. fax (0-41) 344-40-70
Przychodnia Specjalistyczna
l Stomatologiczna
Kielce, ul. Kościuszk111 ,
te l. (D-41) 344-50-96
Przychodnia Stomatologiczna
Kielce, ul. Paderewskiego 42,
teł. (0·41) 366-30-19
Przychodnia Specjalistyczna
i Stomatologiczna
Kielce, ul. Hipoteczna 3,
teł. (D-41) 344-86·44
Przychodnia Stomatologiczna
Ostrowiec Świętokrzyski , Ogrody 28 ,
teł. (D-41) 262·46·45

Zapraszamy ubezpieczonych w ŚRKCh
do bezpłatnego korzystania z porad
lekarskich w zakresie ginekologii,
położnictwa, chirurgii, stomatologii
o ólne·.
9 1/nc

.Jesteś chory, zm czony, ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwar:tego

.r>

~

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
ul.

Mała

1712, I piętro, teł. 344-52-00, 0604 902150

Proponujemy Państwu:

Terapię tlenową
l.Leanic:zo
1
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mięśnia
sercowego, niedcr i nadciśnienie krwi, niedokrwienie kończyn, eboroba wnodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudoości w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po eborobie alkoholowej, chroniczne stany zapalne,
wszystkie schonenia złośliwe, stwardnienie rozsiane
2. Profilaktyczni~
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydolności i odporności organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew g~ieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa kr\żenia włośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO lat), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany materii (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełnienie ciał jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśnienia.

J. Korzyści, kt6re odnosi orgnizm dzięki terapii tlenowej:

Dariusz KHmer

POllifflziałek, środa

~·: .
GABINET
W sTOMATOLOGICZNY

Śr., 11.00- 12.00

Rehabilitacji, Wojewódzki
Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45 . śr~ 9.15-11.15
Oddział Rehabilitacji, Wojewódzki
S~lZespolony; uJ.Gn!nwaldzka45
śr., 9.15-11.15
Przychodnia Urologiczna, Kielce,
ul. Jagiellońska 72
Czw., 12.00- 13.00
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Dział Urologii, Kielce, ul. Artwińskiego 3 Pon., 12.00- 13.00
Przychodnia Specjalistyczna,
Pon .• 11 .00- 13.00
Kielce, uL Kościuszki 3 (gabinet 116)
Śr.• 11.00- 13.00

Sprzedaż i serwis
aparatury medycznej

., Ż}'lakł kaliGJII .....}'...
.-ł..A- L......l "•-•
a,.........
araOC--c,.••"
., U..-.aałe laeaorołdów
., laae sabłegł

Wt, 10.00. 15.00

Oddział

Koe lce. ul Przeczmea 3
344-41-43 w. 22. lei. kom . 0604-625-01 O

specjalista chirurg

zakres ushaC

7

Oddział Neurologii, Wojew. Spec.
Zespołu Opieki Neuropsychialr.

Nowakowska-Domagała

N

Clynne od wtorku do piątku
w9odz. 16.00 - 20.00

Wl, 11.00 • 13.00
Czw., 11.00-13.00

(gabinet konsultacyjny), ul. Radiowa 7

Oddział Dermatologii, uUł<!diowa

lek. med.

Maria

14.00

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Specjalista chorób wewnętrznych
Hematolog

.. DENS-POL,.
stonr. Małgorzata Pietrasik

usług

z zakresu okulistyki, m.in.:

ul.

GABINETY

Czw., 12.00. 13.00

Wojewódzjli Szpital Zespolony,
ul. Grunwal<lzka 45

Gabinet Stomatologiczny

...

l,

ul. Jagiellońska 72
Lek. med. Irena Ussowska

REHABILITACJA

STOMATOLOGICZNE

CXN., 11 .00-13.00

Kielce, ul. Grunwaldzka 47
Doc. dr hab. med. Stanisła"! NowakOddział Neurologii Wojew. Spec.
Zespołu Opieki Neuropsychiatr.,
Kielce, ul. Grunwaldzka 47
Sekretańat Dyrektora p. 4 .
Dr n. med. Stanisław Góźdż
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Kielce, ul. Artwińskiego 3,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii p. 4,
Dr n. med. Andrzej Wieczore\<
Sekretariat Dyrektora Naczelnego,
Kielce, ul. Artwlńslóego 3,
Oddział Ortopedii Wojewódzki
Lek. med. leszek Siuda
Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45
Lek. med. Grzegorz Siedlecki
Oddział Ortopedii, Wojewódzki
Szpital ~y. Grunwaldzka 45
Komisja w składzie:
Specjalistyczny Zespół Opieki
Lek. med. AndJZej P lulecki
Neuropsychiatrycznej Kielce,
Lek. med. WłodzimierzGaiewski ur. Grunwadzka 47, pok.. 64
Lek. med. Piotr Chmo!ewsld Woj. (l piętro, pok. z-cy dyr.)
Lek. med. Danuta Karcz
Wojewódzka Przychodnia
Przeciwgruflicza, Kielce,

RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA

uL Warszawska 166, tel. JvL-J'\1"701

Wl, 11.00. 13.00

Przyszpitalna, ul. Artwińskjego

ONKOLOGIA.KUNICZNA

~

klc.stom.

Dr n. med. Barbara Blaszcz:yk

KARDIOLOGIA

11-12
l 6-18

PRYWATNY GABINET

Czw., 14.30. 15.30
Śr. , 15-17

~

Oddział Wewnętrzny

piątek

STOMATOLOGICZNY

wt., 9. 12

NEUROLOGIA

GINEKOLOGIA ł POŁOlNJClWO

NEUROLOGIA

HUBERT

Wt., 11.00-14.00

NEUROCHIRURGIA

ENDOKRYNOLOGIA

LARYNGOLOGIA
ONKOLOGICZNA {bez audiologii)
NEFROLOGIA

KONSTANTYNOWICZ
specjalista kardiolog

Czw., 13.00-14.00

środa

Kielce, ul. Przecmica 3

śr., 12.00 -13.00

Poradnia Endokrynologiczna,
Świętokrzyskie Centrum O nkologii
ul. Artwińskiego 3. Kielce
Oddział GinekOłogD, Wojewódzki
Doc. dr hab. Józef Starzewski
Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45
Poradnia Kardiologiczna, Świętokrzyskie
Lek. med. Józsf Jaguś
Centrum Kardiologii, ul. Grunwaldzka 45
Poradnia Kardiologiczna, Świętokrzyskie
Lek. med. Maria Szymańska
Centrum Kardiologii, ul. G!:unwaldzka 45
Poradnia Kardiologiczna, Świętokrzyskie
Centrum Kardiologii, ul. Grunwaldzka 45
Oddzialla!yngologii, Wojewódzki
Lek. med. Tomasz Cebula
. Szpital Zespolony, ul Grunwaldzka 45
Oddział Otolaryngologii, Wojewódzki
Dr n. med. Jolanta SzendO
Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45
Prof. dr hab. med. Stanisław Er!eń śWiętokrzyskie Centrum Onkologii
ut Artwińsklego 3, Kielce
*
Poradnia Nefrologii, Przychodnia
Dr n. med. Krzysztof Bidas
SportoW<rlekarska , ul. Artwińskiego
Dr n. med. Zbigniew Słomkawski Poradnia Neurochirurgii, Przychodnia

LARYNGOLOGIA

dr n. med.

Wl, 12.00 - 14.00

3A

ul. L.angiewicza 2

LISTA KONSULTANTÓW DLA DOROSŁYCH
CHIRURGIA

..,,

Cf2AQ!Q

Wt., 13.00- 14.00

ul. Langiewicza 2
Dr n. med. Katarzyna Utwiniszyn- Oddział Hematologiczno-Onkologiczny,
-Kr.zewicka
ul Artwińskiego 3 A

LARYNGOLOGIA, AUDIOLOGIA ""

lekarza POZ

Wt., 13.00-14.00

ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA,
NEFROLOGIA
KARDIOLOGIA

KARDIOLOGIA

n:~:a':l~

Porębska

wtorek I6-18
czwartek l 7-19

Wt., 8.00-11.00

Poradma Chirurgiczna Przyszpitalna.
ul.l.angiewicza 2
Po!adnla Chirurgiczna Przyszpitalna,
ul.l.angiewicza 2

CHIRURGIA, UROLOGIA

.KARDIOLOGIA

L'ffiC)KRcThfOl.OCHl }

dzień/godzina

miejsce k.oosultaqi

Izba Przyjęć przy Oddziale
~.

Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (wio;cej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprawa pracy ukladu krążenia (wzmocnienie serca, wyrównanic ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcja skutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dokrwienia
chorobach oczu, obniżenie czc;stotliwości i natężenia migren, opóźnienie procllSu starzenia,
przyspieszenieprocesuprzemianyrnalerii(wspomaganiewodcbudzaniu).
Kosmetykę tlenową
·
Działanie biologiczne powoduje,..że skóra staje się jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym rnasaż.cm przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność i zdolność skóry
doprzyswajaniasubstancjiodżywczych.

t/ Naprawa
t/ Wykonawstwo
NajwJiaa klau aaterialów
TEL. 331-11-92
KIELCE, UL. WARSZAWSKA 101/1

Efekty kosmetyki tlenowej to: zwiększenie wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, większa
elastyczność wygladzenic skóry i poprawa wyglądu, nie widać na niej mtc;czenia i wygładzają się

zmar-szezlri.
Optyczno-akustyczną stymulację

mózgu

· programy stymulujztce w zależności od potrzeb: koncentracja, relaks, głębokie odprężenie,
aktywność umysłowa, kreatywność (pobudzanie prawej półłruli mózgu);
·program ll:rapcutyczno-kowy ·uwalnianie od tremy i napi~. na przykład paed egzaminem.

PO KURACJI TLENOWEJ NASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGANIZMU

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Bilety na Swietliki
KIELCE. Koncert zespołu Świetliki
i spotkanie z liderem zespołu, poetą
Marcinem Świetlickim, odbędą się dziś
godz. 18 w Klubie Studenckim WSEiA .

Bilety, w cenie 10 zł, są
do kupienia w klubie przy ul. Karczówkowskiej 27. Dwa pojedyn-

Dwoje kielczan

Pij ą

cze zaproszenia na koncert ma
dla swoich czytelników " Słowo".
Otrzymają je osoby, które pierwsze zadzwonią do nas i powiedzą ,
jak jes_t zatytułowana najnowsza
płyta Swietlików. Na odpowiedzi
czekamy dzisiaj o godz. 12 pod nr
teł. 344-24-80.
(gk)

otrzymało

w

pobl iżu

stadionu i na

Strzeż się

działkach

tych miej

wózki inwalidzkie

Sztuka terapii
KIELCE. Przekazaniem wózków
inwalidzkich dwójce kielczan
zakończyło się przedstawienie
" Solo na dwa głosy ".

Dramat Toma Kempinskiego jest opartą na autentycznym
przypadku wstrząsającą opowieścią o historii światowej sławy
skrzypaczki Stefanii Miller, która będąc u szczytu kariery zapada na stwa'rdnienie rozsiane .
Spektakl jest zapisem dialogu
kobiety z psy.chiatrą dr. Fel d manem.
Sztuka ma ogromne oddziaływanie terapeutyczne - niesie

z sobą nadzieję i budzi do codziennej walki z przeciwnościa
mi losu. I takie też jest zakończe
nie dramatu, w którym główne
role zagrali Grażyna Barszczewska i Henryk Machalica. Po spektaklu , który dwukrotnie został zaprezentowany na małej scenie
Kieleckiego Centrum Kultury,
odtwórczyni roli Stefanii wraz
z przedstawicielami fundatora
wózków wręczyła dwóm osobom
niepełnosprawnym wózki inwalidzkie - te same, na których aktorka zagrała swoją rolę. Otrzymali je: Justyna Kuc i Ryszard
Białas .

(eref)

Otwarta -WSH
KIELCE. Okolice Stadionu Między
szkolnego i ogródków działkowych
przy ulicy Bohaterów Warszawy to
ulubione miejsce spotkań amatorów
taniego alkoholu.
Gromadzący się w pobliżu
stadionu przy ul. Prostej nietrzeź
wi mężczyźni są utrapieniem okolicznych mieszkańców i właścicieli
działek . Najczęsciej można ich
spotkać w krzakach, w pobliżu
ogrodzenia oddzielającego obiekt
sportowy od działkowej alejki łą
czącej ulicę Bohaterów Warszawy
z ul. Prostą.
- Przychodzą tutaj od kilku
lat, ale nikt do tej pory nie znalazł
sposobu, aby się ich pozbyć- mówi

Po

KIELCE. Sobota była Dniem Otwartym dla Wyższej Szkoły Handlowej. Ta jedna
z większych kieleckich niepaństwowych uczelni udostępniła kandydatom na stlł
dentów swoje pomieszczenia , każdy chętny mógł zobaczyć warunki, w jakich tu
się studiuje, zapoznać się z kierunkami i formami kształcenia. W przyszłym roku
WSH obchodzić będzie dziesięciolecie istnienia, uczy się tu obecnie ponad cztery tysiące studentów na czterech kierunkach.
(DG)

SIOWóludu
KIELECKIE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

IJIWNieA
IJOD
BARANAMI
3

IDID2a1Ir~~ ~(fi)@~

Iro 9 gm)(dlflo 1J./

o

włamaniu

8

teł.

344 90 54

Dyrekcja Szkolnego Ośrod
ka Sportowego Stadionu Mię-

dzyszkolneg9 zapowiada. ·
dejmie działania, które
rozwiązać problem. pracownicy obiektu
uwagę nieproszonym
żeby opuścili stadion,
odnosi skutek - mówi
siecki, dyrektor SOS Stad
Międzyszkolnego. -Mimo
mend wracają lub przec
na teren ogródków dziali\
Wystosujemy pismo do
i Straży Miejskiej z prośbą
terwencję.

Jak poinformował .,S
Wyrozumski , rzecznik
sowy Straży Miejskiei, st ·
będą częściej patrolowac
w pobliżu stadionu.
Paweł

.,,Słowo"

na Sadach

czytelników
Sobota niepowszednia

- Drzwi do piwnic należą
do lokatorów, więc o ich zabezpiedziałek, złodzieje włamali się
czenie sami muszą zadbać . Według
do sześciu piwnic w bloku
przepisów spółdzielni mieszkanioprzy ul. Jarzębinowej.
wej, założenie kraty w przejściu
pomiędzy klatkami jest bezpraw1Ylko w jednej klatce w bloku ne. Jest to przejście przeciwpoża
przy ul. Jarzębinowej 4 nie ma rowe i powinno być otwarte .
domofonu. Złodzieje wykorzystu- Mieszkańcy sami zamontmyali sojąc okazję wyłamali sześć kłódek
bie kratę, administracja nie może
w piwnicach oraz wyrwali kratę jej teraz naprawiać - powiedział
w korytarzu przeciwpożarowym Mirosław Smoluch, kierownik
łączącym klatki. Mieszkańcy bloadministracji osiedla Sady.
Do obowiązków administracji
ku zgłosili całe zdarzenie na policję oraz do administracji osiedla. ' osiedla należy tylko naprawa drzwi
Wiedzą, że zepsute kłódki będą
wejściowych z klatki do piwnicy.
musleli wymienić sami, natomiast W f>rzypadku włamania do piwnic,
ich zdaniem kratę w przejściu po- ich właściciele muszą na własny
winna naprawić administracja.
koszt wymienić kłódki.
(kmm)
SADY. W nocy z niedzieli na ponie-

@

DUŻASCENA

-mówią.

Naprawa kraty
na własny koszt

Na kartach 1'1()\:tnilntJ\'Cłl
drukowano, że strefa
kowania obowiązuje
dnie w godz. 8-17. Nie
z interpretacją, że
dzień powszedni.
Od wielu lat jest przecież
od pracy. Nawet kontrolerzy
w soboty pojawiają się
8-14. W grudniu ukarano
mandatem za parkowanie w
tę bez biletu. Złożyłam
w którym poprosiłam o
cję przepisu, do dziś nie
żadnej odpowiedzi.

Furtka dla cwaniakóW

Nasz telefon 36-36-209

Przed koncertem odbędzie się uroczyste wręczenie NAGRÓD MIASTA KIELC za rok 2001.

Informacje : Impresariat KCK, PL Moniuszki 2 B,
Bilety : Kasa KCK, teł. 343 81 42

~

mieszkaniec ulicy Prostej . - Gdy
zwraca się im uwagę , że zachowują się niekulturalnie, stają się agresywni. Grożą pobiciem lub rzucają w ludzi butelkami. Lepiej omijać to miejsce po zmroku - przestrzega rozmówca.
Na obecność pijaków narzekają też działkowicze . - Oni zaśmiecają nam działki. Mamy już
dosyć sprzątania plastikowych
kubków i potłuczonych szkieł.
W dodatku grupki pijanych męż
czyzn załatwiają w ogródkach wła
sne potrzeby fizjologiczne. Służby porządkowe powinny zająć się
tą sprawą. Sami nie damy rady

Masz sprawę - zadzwoń. Reporterzy działu miejskiego zajsprawami Czytelników.

mą się

235/slf•

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ją, żeby

.,. . --ędzić

Naj bliższa

sesja o

szkołach

i bibliotekach

Oświata _

e Spotkanie z red . Stanisławem Fornalem, autorem
książki o kieleckiej rozgłośni

do poprawki
Dwadzieścia szkół, które w
mieście istnieją tylko z nazwy, będzie
likwidowanych hurtem na najbliższej

KIELCE.
. Wdługich kolej~ach stoją
· przed kasami BGZ w magistra.Tak będzie prawdopodobnie do
marca.

se_sji Rady Miasta w czwartek.
Projekt uchwały o likwidacji
szkół podpisał odpowiedzialny za
gospodarkę komunalną wiceprezy-

Ki lkanaście dni temu Urząd
rozesłał około 30 tysięcy
podatkowych z drukami
nieruchomości . I<ielczai, ile muszą zapłacić i
mieszczącego się w
uuu<.raJ.u Banku Gospodarki
'"""<:r·rnwPr gdzie bez dodatkauiścić podatek od
rm••rrnoutP ko. banku będą
prawdopodobnie do
wówczas bowiem
płatności podatku. (eref)

dent Jan Gwizdak. Do likwidacji
dopiero teraz pójdą formalnie m.in.
szkoła ceramiczna i Perlagogiczna
Szkoła Techniczna. Ale to nie koniec. Uzupełniono także listę placówek przeznaczonych do stopniowej likwidacji. Mają to być cztery
funkcjonujące szkoły : Zasadnicza
Szkoła Hiindlowa przy ul. Peryferyjnej , Zasadnicza Szkoła Budowlana przy ul. Peryferyjnej, Zasadnisza Szkoła Odzieżowa przy ul.
Sciegiennego, Zasadnicza Szkoła

·Termin został określony na
SLD wskazuje datę 20 paź
Moim zdaniem, to doązanie. Kadencja będzie
pełne 4lata. Nie można hę
za rzu cać, że została skrócoRadni, którzy przed wyborami
· obietnice i deklaracje, nie
mogli powiedzieć, że nie
· wywiązać ze zobowią
wyborców.

Nie obawia się pan, że w upolitycznionych samorządach argumenty i dyscypliny partyjne wezmą
. górę nad wszystkim?
-Upolitycznienie samorzą
du świadczy o pewnej niedojrzałości politycznej radnych. Myślę,
że obecna Rada Miejska Kielc
powinna zrobić rachunek sumienia. I każdy radny indywidualnie także . Bez względu na ugrupowani-e, do którego się należy,
każdy powinien zdać relację
mieszkańcom jak głosował i dlaczego .

Przy przyjętej metodzie wy. radnych preferowane
.
ugrupowania. Społecz1 specjałiści nie związani z
opcją polityczną są bez

·Taka sama metoda była stow ostatnich wyborach saw miastach. Na poddoświadczeń mogę

o wizerunku rad,
nie ci,
wypowiadają się w
a osoby "grające w gru. skuteczność. Nato'którzy są autorytetazabiegać każde ugruTeraz w Radzie Miejskiej
działaczy, którzy nie naSLD, a byli na jego listach.

.""''\l:;mę:ciach, decydują

Nowych radnych będzie
mniej niż teraz ...
Ustawa preferuje mniejsze
samorządy. Kielce będą miastem
z 28, a nie 50 radnymi. Trzeba bę
dzie dobrać ich szczególnie starannie. Radny będzie reprezentował okręg dwa razy większy niż
obecnie. Trudno to będzie połą
czyć z normalną pracą w zakła
dzie. Jednocześnie prezydent czy
burmistrz będzie jednoosobowym zarządem. To oznacza, że
nowi radni muszą być dobrze przygotowani do pracy, bo jeśli nie
przemyślą projektów uchwał, nie
będą mieli szans na ich poprawienie.
Rozmawiała

BARBARA RYNKOWSKA

Zawodowa przy ul. Ściegiennego.
Uczniowie będą mieli zapewnioną
możliwość dokończenia nauki.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Rupniewski , pytany o
ocenę sytuacji, przyznaje: - W mieście są szkoły, które w rzeczywistości nie pracują. Obecny projekt
porządkuje sytuację do końca.
Nadal nie wiadomo, co wojewoda postanowi w sprawie ZSZ nr
9. Radni przyjęli uchwałę pozwalającą zlil<widować szkołę. Rodzice dopatrzyli się naruszeń proceduralnych
i zawiadomili o tym prawników wojewody. Na przedstawienie opinii
wojewoda ma jeszcze kilka dni .
Gotowy jest także projekt utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej obejmującej sieć dwunastu dotychczasowych filii Biblioteki Wojewódzkiej. -Ustawa wskazywała, że

p
-...::.:===-~R
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KIELCE. " Brak wolnych miejsc" - taką
tabliczkę można często zobaczyć przy
wjeździe na parking obok Unędu
Wojewódzkiego. Można też zobaczyć
samochody z zablokowanymi kołami.
W pobliżu Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego jest tylko
jeden parking. Mimo że mieści się
na nim 180 pojazdów, większość
miejsc jest przeważnie zajęta . Na
dodatek w okolicy nie można zaparkować na żadnej ulicy, wszę
dzie stoją znaki zakazu postoju.
Jednak kierowcy parkują gdzie się
tylko da. - Co mam zrobić? Może
się uda, ja tylko na chwilę - mówi,
zatrzymując się naprzeciwko okna
wojewody jeden z nich i już za

..

Ul. Wesoła 37 ;l5

25-363 Kielce ..,.

te l. 344-74-15
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chwilę

Kielce, ul. Sienkiewicza 65
teł. 368-42-72

GWARANCJA

z

Wczoraj w ciągu kwadransa zablokowano kilka samochodów

Serwis RTV ,,Jacek"
Tele-wizory,
audio-video,
piloty, OR - samochodowe,
głowice hiperband,
przestrajanie UKF

prowadzenie bibliotek to zadanie
miasta- przypomina Stanisław Rupniewski. -Służby wojewody chcą się
pozbyć filii. Samorząd nie był skory
do przejmowania całej sieci, chodziło o biblioteki, które nie mają siedzib we własnych budynkach.
Miejskie biblioteki mają mieć
odrębnego dyrektora . Przewodniczący RM zapewnia, że nie dojdzie
do stworzenia urzędniczej "czapy":
- Dyrektor i jego zastępca to będą
osoby wybrane spośród dotychczasowych pracowników - mówi .
W lutym dojdzie taicie do pierwszej zmiany budżetu. Radni zamierzają przesunąć pieniądze z puli
Wydziału Oświaty do kasy Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. Ma to zapewnić
sprawne poprowadzenie budowy hali
dla II LO w Kielcach.
(br)

PR pt. "Harce na hercach" dzisiaj, godz. 17.30, klub Civitas Christiana, ul. Równa 18
e Stowarzyszenie "Superata" zaprasza dziś o godz.l7
na aerobik do fitenss klubu
"Olimpia", znajdującego się na
rogu ulic Prostej i Tamowskiej.
e OKK ,.Miniatura": ul.
Zagórska 65, zaprasza w śro
dę , 27 bm ., o godz . 17 na
otwarcie wystawy "Kielce w
malarstwie".
e WDK zaprasza w niedzielę, 3 marca, na aukcję kolekcjonerską. W dniach 27-28
lutego i l marca w pokoju nr
·26 przyjmowane są eksponaty przeznaczone na aukcję .
e Muzeum arodowe
zaprasza na wykład Mariana
Gucwy o sztuce gotyckiej w
ramach cyklu "Spotkania ze
sztuką". Wykład , wraz z pokazem audiowizualnym, odbę
dzie się w środę, 27 bm. o godz.
18, w sali kinowo-odczytowej
muzeum , Rynek 3/5 .
e Młodzieżowy Dom
Kultury, ul. Kozia 10A, zaprasza na naukę gry na flecie poprzecznym. Zapisy codziennie
(pon .-pt.) w godz. od 9 do 14,
nr teł. 344-34-23.
e OKK " Miniatura", ul.
Zagórska 65 , teł. 368-05-30,
zaprasza dzieci i młodzież na
naukę tańca dyskotekowego.
Informacje i zapisy w klubie
w godz. 8-20.
e Klub Nauczyciela, ul.
Okrzei 9, zaprasza młodzie ż i
dorosłych na kurs tańca towarzyskiego . Zajęcia w piątki o
godz. 17. Informacje pod nr.
teł. 366-35-18.
e OsiedlówyWolontariat
przy Klubie " Miniatura", ul.
Zagórska 65, tel. 368-05-30,
zaprasza w każdy wtorek w
godz. 15-17 wszystkie osoby
chątne do udzielania pomocy
innym, a także przyjmuje zgło
szenia od osób potrze buj ą
cych opieki z osiedla KSM.

www.mulllpc.pl

mulllpc@muiUpc.pl

OFERUJE:
"Komputery
• Kasy fiskalne
• Oprogramowanie
.. Doradztwo 1 op1eka serwiso wa
• Kompleksowa obsługa firm l sklepow

na kole jego auta strażnicy
miejscy za kładają blokadę . TYlko
wczoraj w ciągu kwadransa unieruchomili kilka pojazdów.
- Dobrze, że Straż Miejska
wychwytuje kierowców łamiących
przepisy. Stanowią oni zagrożenie,
gdyż podczas wyjazdu z parkingu
ograniczają widoczność innym
kierowcom. Bardzo często słychać
pisk hamulców- mówi Marek Duqik, dyrektor Zakładu Obsługi
SUW. -Wiem, że miejsc do parkowania brakuje, ale powiększenie
parkingu to trudna sprawa. Tuż
przy ulicy Targowej można wyciąć
kilka topoli i utwardzić nawierzchnię, jednak nie ma na to pieniędzy
-dodaje.
(eref)
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SIPDREX biały, szary SILIKATY
POROTHERM
STYROPIAN
CERAMIKA BUDOWLANA .
transport,

rozładunek

PHU Maraton 316 B, tel. (041) 301-14-70
Biuro handlowe, Kielce, ul. Sienkiewicza 30

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Sztuka za kratami

Dwuwładzy

w Pionierze

Jak już informowaliśmy, Rada
Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pionier podczas
ubiegłotygodniowego głosowania
potwierdziła swoje stanowisko, że

jedynym - jej zdaniem - prezesem
jest Rafał Kaczmarek. Wyniki gło
sowania oficjałnie przekazano drugiemu prezesowi Zdzisławowi
Skowronowi, którego na funkcję
szefa spółdzielni przywróciło walne zgromadzenie członków.
-To nie jest zgodne z prawem
spółdzielczym- uważa Z . Skowron.
- Rada nie ma takich uprawnień, by
głosować nad decyzjami zebrania
członkowskiego. Może tylko takie
decyzje zaskarżyć do sądu.
I tak się stanie. Dziś na posiedzenie zarządu radcy prawni przygotują pozew o unieważnienie po-

Rysunki Andrzeja Krauzego podobały się więźniom

Jest to druga wystawa artysty
zorganizowana po jego powrocie
do Polski. Pierwszą przygotowało
Muzeum Karykatury w Warszawie,
skąd pochodzą satyryczne rysunki Krauzego.
W więziennej galerii prezentowane były dotychczas prace

dalszy

· Chciał ustąpić
KIELCE. Najprawdopodobniej dziś
do Sądu Okręgowego wpłynie pozew
od zarządu Pioniera z wnioskiem
o zajęcie stanowiska, kto jest
prez'esem spółdzielni.

KIELCE. Od wczoraj w Galerii "la
Kratą" Aresztu Śledczego na
Piaskach więźniowie mogą oglądać
prace wybitnego polskiego grafika
Andrzeja Krauzego.

ciąg

m.in. Andrzeja Mleczki, Sławomi
ra Mrożka, Szymona Kobylińskie
go, Edwarda Lutczyna, a teraz Andrzeja Krauzego - ilustratora i rysownika, który wyjechał z kraju 20
lat temu do Londynu, gdzie osiadł
na stałe, a jego rysunki prezentował m.in . dziennik "The Guardian".
Wystawa podoba się skazanym, a ich opinie są wpisywane do
specjalnej księgi wystawionej w
galerii. Wśród wpisów znalazł się i
taki: "wystawa jest cool".
(lui)

stanowień zebrania i skierują go
Sądu Okręgowego .
- Wniosek będzie podpisany
przez zarząd, ale spółdzielnię reprezentować będzie dwóch człon

do

ków Rady Nadzorczej , ja i Krzysztof Kisiała- informuje przewodniczący RN Ryszard Majewski.
TYmczasem Zdzisław Skowron przyznał w rozm0wie z dziennikarzem ~. s~· . że dwukrotnie
podczas trwania całego konfliktu
był gotów negocjować z radą i
ewentualnie "odejść w zgodzie ze
spółdzielnią" . - Niestety, nie z mojej winy do takichrozmów nie doszło - mówi. - Przez pół roku było
mówione, że wszystko, co robię ,
robię dobrze, a później nagle dostaję pisemne wymówienie. Jestem
poważnym człowiekiem, być może
odszedłbym za zgodą stron, ale nie

w takiej atmosferze.
- O żadnych negocjacjach ze
strony pana Skowrona nie mogło
być mowy - twierdzi z kolei
R Majewski. - Owszem, był pomysł spotkania się, załatwienia

Kieleckim pekaesem najdalej q o

sprawy polubownie , t y ł
Z . Skowron od razu wysunął
nianie do spełnienia, między
mi przeproszenia go na łamach
sy, wycofania się z naszych
tów. Tego nie mogliśmy zrobić .
Tak więc polu
twienia dwuwładzy w
raczej nie będzie. Wypowie się
ale pamiętajmy, że na
·
trzeba czekać , a
stron przysługuje
ces rozpoczyna się od nowa.
nie miesiące, ale lata. Zdają
z tego sprawę lokatorzy, którzy
żą ... niepłaceniem czynszu.
- Przeczytałem w gazeci
pan Skowron daje "sobie
końca marca - mówi
nik, mieszkaniec oś.
go. - Nie wiem, ile
bie" Rada Nadzorcza,
katorzy, jeżeli ten cyrk
dalej ciągnąć, zamierzamy
piacić czynsz. I niech nas
obydwaj prezesi podają do
zobaczymy, kto wygra.
BEATA SZCZ

Łodzi

Bez postoju ani rusz

Akcja
dla ·krwiodawców
'

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kielcach
zaprasza mieszkańców gmin
województwa świętokrzyskiego do
udziału w drugiej edycji konkursu
o tytuł n Najofiarniejszych w regionie".
Już po raz trzeci, w miesią
c;ach letnich, w miejscowościach
naszego województwa będą organizowane akcje pobierania krwi.
W tym czasie bowiem najbardziej
odczuwalny jest spadek liczby
dawców zgłaszających się do od-

OGŁOSZE~IE

dania krwi , przy j ednoczesnym
znacznym wzroście zapotrzebowania na ten lek. Honorowy patronat
nad akcją objął marszałek województwa świętokrzyskiego Józef .
Kwiecień .

Gminy, które zechcą wziąć
udział w przedsięwzięciu , proszone są o zgłoszenie tego faktu do
RCKiK w Kielcach przy ul. Jagiel66, bądź telefonicznie pod
numerem 34-521-12, 34-504-18,
wewn. 15.
Zgłoszenia są przyjmowane
(red)
do końca marca br.
lońskiej

O PRZETARGU

~IEOGRA~ICZO\Y\1

Instytut Technologii Eksploatacji,
ul.

26-600 Radom, woj. mazowieckie,
6/10, teł. (048) 364-42-41, fax (048) 364-47-60
oglas:,a pr:,etarg nieograllic:;Oil)'
na dosta\\ę kopiarko-drukarki cyfro\\ ej.

Pułaskiego

Termin realizacji- maksymalnie l miesiąc od daty zawarcia umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego, bud. B, pok. 213 lub przesyłką pocztową. Uprawnieni do
kontaktów z oferentami: Wojciech KARSZNlA, teł. (O prefix_48) 364-42-41
do 49, wew. 312, bud. B, pok. 213, w godz. 8-151ub Mirosława SMOLIK,
teł. (O prefix 48) 364-42-21, 364-42-41 do 49, wew. 235, 311, bud. L, pok.
209, w godz. 8-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, bud. C, pok. 112.
Termin składania ofert upływa dnia 18.ID.2002 r., o godz. 11.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.lll.2002 r., o godz. 11.30 w siedzibie
zamawiającego, bud. B, pok. 301.
Postępowanie będzie' prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz wymagania określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
l) cena (koszt)- 60 proc.
2) koszt wykonania l kopii formatu A4 (bez kosztów papieru)- 20 proc.
3)ocenatechniczna(jakość)-10proc.

4) w_a.ruńki gwarancji i ~u- 5 proc.
5) hczba sprzedanych Urządzeń tego samego typu w Polsce w
ostatnich 2lat- 5 proc.
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Z Kielc do Warszawy czy Zakopanego można dojechać tylko przelotowym pekaesem

KIELCE. Autobusem kieleckiego PKS
nie można dotrzeć do Zakopanego~
Warszawy ani do miejscowości
nadmorskich. Pozostają niepewne,
szczególnie wsezonie IJ/rystycznym,
połączenia przelotowe.
Choć trudno uwierzyć, kielecki przewoźnik najdalej na pólnoc
_dociera do Łodzi, a na południe
- do Krakowa i Rzeszowa. - W zeszłym roku planowaliśmy uruchomienie połączenia z Cieszynem
- mówi Zbigniew Zwierzyński,
kierownik działu przewozów pasażerskich PKS w Kielcach. - Jednak dworce w Wadowicach i Bielsku-Białej nie zgodziły na zatrzymywanie się · naszego autobusu
i projekt upadł.
Porlobnie ma się rzecz z połączeniem autobusowym do Zakopanego. Aby mógł tam jeździć au-

tobus z Kielc, właściciele dworców
w Jędrzejowie i Krakowie, muszą
wydać specjalne pozwolenie na
postój. Taka zgoda wydawana jest
niechętnie, bo PKS w innych miastach wolą zarabiać na własnych
połączeniach i nie dopuszczać
konkurencji. Korzystają na tym
prywatni przewoźnicy, którzy nie
zawracają sobie głowy pozwoleniami i zatrzymują się na dowolnym przystanku w mieście . Mogą
też stosować taktykę, jak firmy
przewozowe z Lublina, których
samochody jeżdżące do Krakowa,
po prostu omijają nasze miasto
obwodnicą.

Taką "partyzantkę" stosują też

niektóre PKS. Np. PKS z Olsztyna,
który uruchomił linię autobusową
do Krakowa, zatrzymuje się nie na
kieleckim dworcu, ałe na jednym z
miejskich przystanków. Dzieje się
tak dlatego, że kieleckie PKS chcia-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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oyżury pełnią szpitale:
na Czarnowi e, przy ul. Ko śc i u szki i w Czerwonej Górze .
Apteki czynne w niedziele: .
Przy Pogotowiu ", ul. św .
' eon arda 1O (8-20), .Cen trum", ul. Radomska 8 (1 020) . • Aptekarz", ul. Hoża 39
. czyn na co_dziennie (8-23),
Alfa", ul. Ze romski ego 20/
i4 (8-15), . Gemellus" , ul.
seminaryjska 27 B (8-13).
, Małg osia", ul. Pocieszka 17
(8·23) - czynna w ni edz iele
iś wię ta, . Zdrowie", ul. Sienicza 58 (8-15 ) - czynna
i ni edziele.
ki z dyżurami stałymi:
ek a . Na Rogatce " - ul.
Pawła 11 13- czynna conni e 7.30 - 23 (w niete i święta) 041/362-02-

. Herby" - ul. 1 Maja
(os . Herby) - czynna
·22, w ni edz iele i święta
. 9- 19.
Apteka . Zdrowie " - ul. Sien~ew 1cz a 58 - czynna od poniedzi ałku do piątku w godz.
5·22.
Apteka " Gemellus " - cało
dobowa, ul. Starodomaszowlka 11 (obok szpitala przy ul.
o śc i uszki).

. studyjne " - . Pocałunek smoka" - Fran./USA, l. 15, g. 14.1 5,
20.15; .Igraszki losu" - USA, l.
15, g. 16.15; .Musimy sob ie
pomagać" - Czech., l. 15, g. 18.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15 bilet tylko 1O złotych . Nie dotyczy filmów . Harry Potter", . Potwory i spółka" i .Władca Pierścieni".

" Echo " (w WDK) - 361-27-37
- "Atlantyda, Zaginiony Ląd " USA, l. 15, g. 16, 18.

JĘDRZEJÓW
" DK" - .Harry Potter i
Filozoficzny", g._16.

Kamień

OSTROWIEC SW.
"Etiuda" - " Po całunek smoka",
g. 17; .l;r Artagnan", g. 19.

PINCZOW
. Belweder" ryki", g. 17.

.Uiubi eńc.y

Ame-

SANDOMIERZ
• Millenium " - brak terminarza.

SĘDZISZÓW
" Balła~a "

- nieczynne.

SKARZYSKO-KAM.
. centrum " - "Legalna blondynka", g. 17, 19.
• Wolność " - "Harry Potter i
Kamień Filozoficzny", g. 16.30,
19.

SUCHEDNIÓW
. Kuźn i ca " - nieczynne.
Wł.OSZCZOWA

. Muza " : brak terminarza.

OSTR OWIEC ŚW.
·os. Rosochy 47.
!TARACHOWICE
·ul. Radomska 52.

MUZEA
KIELCE

. Pa rkowa", Kielce ,
, niedziele, święta 7.30.00. 041/3 68 -30 -33 .
(gb 466)

(nd 52 )
Lekarska
(gb 376)

(nd 59)
UGI Medyczne WojeSpecjalistycznego
Dziecięcego w KieiLangiewicza 2, tel.
- ECHO , HOLTER, G. Urodynamika .
pia. Testy alergoloBadania laboratoryj. kteriologiczne . Rehabi(nn 17)

im. S. Żeromskiego
Lear", g. 10.
Lalki i Aktora . Kubuś "
.Igraszki z bajką", g. 9, 11 .

E
mantica" (dolby digitel. 366-37-19 - Wład
rścieni: Drużyni Pleria" - USA, l. 12, g.
12, 16, 19.30.
a" (dolby stereo) ,
-34 - .Harry Potter i

- W.Brytl
g. 10.30; . Potwory i
- USA, bo., g. 13.45,
.Piytki facet" - USA, l.
g 17.45, 20.

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe : korpu s główny
- • Wnętrza zabytkowe z XVII i
XVIII w.", . Dawne uzbrojenie
europejskie i wschodnie",
. San ktuarium Marszałka Józefa P iłsudski ego ". Skrzydło pół
nocne - nieczynne. Wystawy
czasowa : .Zwiewne p i ękno .
Wachlarze Zachod u i Wschodu". Czynne we wtorek w godz.
1O - 18, środa - niedziela w
godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawla li 25, (te l. 344-57 -92) ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat
pisarza . Czynne we wtorki,
czwartki, p i ątk i i niedziele w
godz. 9 - 16 o raz środy w
godz. 11-18.
Muzeum H. Sienk i ew i cza
w Oblęgorku , tel. 303-0426 - Odtworzony wystrój
mieszkania pisarza oraz wystawa bigrafiezna - literacka. Wystawy czasowe: . Zamki i warownie w akwarelach
Zbign i ewa Szczepanka " .
Czynne codzienie. oprócz
poniedziałków i wtorków w
godz. 10-16.
Muzeum Pamięc i Narodowej - więzi e nie kieleckie z lat
1939 - 19 56 , ul. Za mkowa
3 - nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10-17. Wystawa stała: .Modele redukcyjne"; .. zabawki dawniej i dziś" , . Folklor
sześciu kontynentów - 406 lalek z całego świata" - kolekcja
Małgorzaty Mroczek - Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej w
Kielcach - Park Etnograficzny
w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych chałup, XIX -wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy. Czynne: od poniedział
ku do piątku w godz. 9- 14.30.
.....,.

RADIO-TAXI
ISKRA

21!' 96-6
366-40-40
0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

Muzeum Historyczno-ArcheMuzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - nieczynne.
ologiczne - ul. Świętokrzyska
Muzeum Zbiorów Geolog icz37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe . Dzieje Ostrowca Świę
nych - Oddział Świ ętokrzyski
Państwowego Instytutu Geotokrzyskiego od ko"ńca XVI w.
do 1939 r.", . Wystawa zabytlogicznego, ul. Zgoda 21
kowych fajansów i porcelany
- .Pod op i eką św. Barbary"
ćmielowskiej", . Poczet k s iążąt
- wystawa historycznych nai królów polskich wg Bacciarzędzi górniczych i okazów korellego". Wystawy czasowe :
palin.
. śladami Ikara" - wystawa ze
Galeria Fotograf ii, ul. Pazbiorów Muzeum Lotnictwa
derewsk ie go 12 - nieczynPolskiego w Krakowie, Wystana.
wa ikon ks. S tanisława Drąga
Galer i a BWA . PIWNICE " z Radomia, .Hej kolęda, kolę 
ul. Leśna 7 - Wystawa grada" - plastyka obrzędowa ze
fiki .M ondo cane ", wysta wa malarstwa Igora Yanozb iorów Muzeum Narodowevicha . Galer i a czynna od
go w Kielcach . Muzeum czynponiedziałku do piątku w
ne wtorek - p i ątek 8-16 .30 ,
godz. 11-17, w niedziele od
sob . 8-14 .30 , niedziela 1311 do 15 , w soboty ni e16 .30.
czy,nna .
Rezerwat i Muzeum ArcheGaleria BWA . NA PIĘ
ologiczne w Krzem i onkach
TRZE " - Wystawa poplene- teł. 262-09-78 - "Górnicrowa malarstwa Po lskiego
two krzemienia w neolicie ",
Sto warzyszenia Ed ukacji ~ dw ie podziemne galerie tuPlastycznej w Kielcach . Garystyczne , skansen wioski
leria czynna od poniedziałneolitycznej, .Madagaskar ku do piątku w godz . 9 g inący świat". Muzeum czyn15, w soboty i niedziele niene wt.- sob. 9-15 , niedz. 11czynna .
15 .
REGION
PIŃCZÓW
Muzeum Wsi Ki eleck i ej
Muzeum Regi onalne - ul. Ar·
zagroda Czernikiewiczów w
mii Ludowej 2a - wystawy staBodzentynie , ul. 3 Maja le: . Pradzieje Pon idzia", " Piń
Wnętrza
mieszkalne od
czów - historia miasta", .Adolf
1809 do 1920 roku - czynDygas iński - życie i twórczość",
ne cały tydzień oprócz po"Sławne i znane postacie w
niedziałków i świąt w godz.
dziejach P iń czo 'f'a", .Przyroda
9 - 17.
Ponidzia"; w synagodze- . SpoJaskinia . RAJ " - czynna
łeczeństwo żydowskie w P iń 
codziennie (oprócz ponie czowie", Wystawa poplenerodz i ałków) w godz. 10-17.
wa ZPAP O. Kielce . Pińczów
Ośrodek Tradycji Garncar2000". Czynne wtorek, piątek
stwa w Chałupkach (gm. Mow godz. 9-15 , środa , czwarrawica) - wystawa wyrobów
tek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
oraz praktyczne warsztaty
Galeria " Krużganki " - wystagarncarsk ie dla grup zorgawa części repliki Xli-wiecznej
nizowanych (po uprzednim
płyty orantów wypożyczonej
kontakcie telefonicznym) z Wiśllcy.
czynne codziennie w godz. 1O
SANDOMIERZ
- 16. Informacja: 31-18-702 ,
Muzeum Okręgowe: Oddz i ał
fax 311-46-90.
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
Pomnik-Mauzoleum
w
(015) 644-57-57 - czynne : od
Michniowie k. Suchedniowtorku do piątku w godz. 9wa - wystawa .Płon_ęły niebo
16, w soboty od 9 do 15 oraz
i ziemia" - czynne codzienw niedziele od 10-15 - wystanie oprócz poniedziałków w
wy stale: . Kuchnia królewska",
godz. 1o- - 16. W soboty i
.Historia wzgórza zamkowego
niedziele wystawa dostępna
w ikonografii", . Ekspozycja etdla grup turystycznych .
nograficzna", "Ziemia sandoZgłoszen i a - tel. 041/25-45mierska w pradziejach i śre
162.
dniowieczu ", . Srebra. Nabytki
Muzeum Przyrodn i czo-Lemuzealne z lat 1992- 1961 ",
śne Św ięt okrzysk i ego Par. Lapidarium zamkowe". Wystaku Narodowego na Św i ę
wa czasowa: . Stanisław Młodo
tym Krzyżu - czynne cożeniec (1895-1959), .Nie zadziennie z wyjątk i em ponietrzymam wieczoru" - wystawa
działków i dn i poświątecz
poświęcona sylwetce i twórczonych w godz . 10 - 15 . Eksści ks. Janusza lhnatowicza.
pozycja prezentuje dz i ały
Oddz i ał Ratusz - ul. Rynek 1
archeolog iczny, geolog ic z- nieczynne.
ny, flory i fauny.
Oddział Literatury - ul. KateMuzeum Starożytnego Hutdralna 5/7, tel. (0-15) 832nictwa w Nowej Słup i - czynne
21-47. Czynne: poniedziałek codziennie prócz pon i edziałków
piątek w godz. 9 - 15. Wystaw gÓdz. 9-16. Rezerwacja bilewa stała: .Jazdy do Sandomietów- 31-77-018 .
rza " · - wystawa poświęcona
zwi ązkom Jarosława IwaszkieBUSKO
wicza z Sandomierzem .
Galeria BWA . Zielona " - ul.
Galeria Sztuki Współczesnej
Mickiewicza 7 - Wystawa okrę
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
gowa "2001 Zw iązku Polskich
. Muzeum Di ecezjaln e Sztuk i
Artystów Plastyków O/Kielce;
· Kośc i elnej , ul. Długosza 9 Wystawa : Plenery Rzeźb iar
poniedziałek - nieczynne, od
skie Kielce "2001 Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy O/
wtorku do soboty w godz. 9 Kielce . Oprócz poniedział
16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .
ków czynna codziennie w
Muzeum im. Orła B i ałego
godz. 11 - 17, w niedziele
- ul. Sbleczna- czynne od 8 00 16.
godz. 11 - 15.
STARACHOWICE
JĘDRZEJÓW
Muzeum Regionalne, ul. KrywMuzeum im. Przypkowki 1, te l. 27 4-62-68, czynne w
skich , pl. T. Kościuszki 7/ 8,
dni robocze w godz. 10-16.
tel. 386-24-45 - czynne od
8 do 16.
NAGŁOWI CE

Muzeum . Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz .
8- 16, w niedziele 10- 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. S i enn i eńs ka 54 ,
tel. 263-20-48 - Wystawa malarstwa Ewy Samulik-Ryłko i Wojciecha Ryłko - czynna od wtorku do piątku w godz. 9-17, w
soboty i niedziele w godz. 11 15.

KIELCE
Inform ac j a PKS - 366-0279.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36 .
Informacja MZK- 345-06-'
95 .
Taxi osobowe - Piekoszowska - 345-15-11 , Jesionowa
-331-79-19 ; bagażowe Sandomierska 801-31-18 ;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22.

PODRÓŻE
OMNIA

TAXI - ul. Mielczarsk ie go
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . METRO " - tel.
342-22-22 , 345 -55- 55 (do jazd grat is) .
TAXI . WICHROWY " - tel.
33-10-919 (dojazd gratis) .
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI . NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI . OMEGA
, ORIENT ", korporacja . Łyso
góry ", te l.
36-00000 ,
36 -11111 , 96- 26 , numer
bezpłatny 0800-36-00-36 .
TELE-TAXI . WALIGÓRY "
- tel. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI ,. HERBY " - tel. 801-4100 (dojazd gratis).
RADl O· TAXI .. EXPR ESS "
- tel. 366-11-11 , 3-600-600 .
Dojazd gratis, z nam i najtaniej .
RADIO TAXI . EUROPA " (dojazd gratis, karta stałego
klienta), tel. 3-611-611 .
TAXI . BARWINEK " - tel.
801 - 33 - 42 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI " DORION " - tel.
36-999-99 ,
34 -55 5- 44 ,
96-23.

Komunikacja
Sienkiewicza 61, 345-77 -43 , 34577-46 .
(ng 46 )
międzynarodowa ,

Bilety lotnicze - rezerwacja ,
"Sig ma", Sienkiewicza 56, 344-30-33 , 36644-32 .
(ng 47)
sprzedaż.

LOT - informacje , rezerwacja, sprzedaż biletów - 36806-58 .

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

Portal Internetowy
POMOC drogowa całodobowa ,
naprawa samochodów . 041/
368-73-34, 0601-315-106.
(nb12)

TELEFONY ZAUFANIA

POGOTOWIE POGRZEBOWE
,. USTRONIE " - usługi cało 
dobowe , wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych. Nagrobki. tel. 36129-18 , 361-39-12.
(nj 28)
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH
- usługi pogrzebowe całodo
bowe, tel. 366-31-77 , 34467-88 .
(ni 2)

1B.ERiłY AlARMOWE

•

Pogotowie Ratunkowe 999 .
Pogotowie. Pol icyjn e - 99""' .
Straż Pożarna - 9Q8 .
Straż
Miejska
986 ,
368-75-15 (przez ca łą dobę)
i 368-75-33 w godz. 7 -15 .
Posterunek czynny w godz.
7 - 22 - 367-60-13 .
Pornoc drogowa - 366-0065 , 981 - czynna non stop .
Pornoc drogowa- 361-7976, 30-11 -609 .
Pogotow i e energetyczne
Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotow i e
gazowe
992 .
Pogotow i e w od .-k an.
368-44-02 .
Pogotowie c.o. i elektry czne PGM - czynne w godL 15
- 23 codziennie i w godz. 7 23 w dni wolne od pracy tel. 361-18-33 .
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa inform ac ja telefoniczna - 932.

JEDZBIE NA 1B.EFON
Pizzeria . studio" - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn .cz. 10-22, p iąt. 10-23, sob. 1223, niedz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamówieniu
powyżej 16 złotych - gratis,
ceny pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzeria _" Magia " , tel: 362-

'--

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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25-11 . Czynna w godz . 1121, niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

RADIO-TAXI ,. ALFA "
- teł. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis ). ,
bezpłatna i nfolinia
0800-222-222

~

•

Świętokrzyski Klub ,. Ama zonka " - 366-34-54 , od poniedziałku do czwartku w
godz. 10-14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 36617-41 w poniedz i ałki i
czwartki w godz. 15 - 17.
Telefony zaufan ia - dla ludzi
z problemem alkoholowym od poniedziałku do piątku
w godz. 18 - 20 , teł. 34573-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67, czynny od
poniedziałku do piątku w
godz. 8 -· 17 , pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących małe dzieci
368-16-59 , poniedziałek , g.
15 .30-18 .
Świętokrzysk ie Centrum
Profilaktyki i Edukacji - 041/
331 - 53 - 13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna .
terap ia rodzin i małżeństw ,
psychoterapia ind.ywidualna i
grupowa, pomoc dotycząca
uzależnień, interwencja kryzysowa - od poniedziałku do
piątku w godz. 8 - 20 .
Po łskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Punkt Konsultacyjny w Kielcach , ul. Karczówkawska SA·
346 :-16-27 ; poniedziałek piątek- godz . 12-16.
Centrum Interwencji Kryzysowe j - teł. 041/366-48-47
ul. Urzędn i cza 7b. Terapia
ofiar przemocy, konflikty
wewnątrzrodzinne i kryzysy
małżeńskie, problemy z
osobą uzależnioną w rodzinie. Konsultacje in dywidualne i grupy wsparcia. Zapewniamy anon imow ość .
Zapraszam y od pon i edział 
ku do niedzieli w godz .
13 - 20 .

RADIO
Częstotl iwości

stacji
w re g i o ni e :
TAK - 106,5; 98 ,0; 89,7 ,
FAMA - 100,8, PLUS -107,9;
71 ,95 , MARYJA -1 00,9;
107,2; 7,34 , RMF -88 ,2. BIS
- 92 ,3, 111-96 ,2 , KIELCE ·
101 ,4, ZET-105 ,3, WAWA95 ,5, ES KA- 103 ,3, OPATÓW-93,7, MTM FM -102 ,1.
RdC -89,1, LELIWA -104,7 ,
REKORD- 106 ,2.
sł yszalnych

11

OPONY, akumulatory do wszystkich

AUTO-MOTO

pojazdów. Sprzedaż, serwis w tym TIR .
MOTO-AGROMAX , Kostomloty 260b,
303-13-49.

0001 S.C . AUTA powypadkowe,

nd51

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

kupię

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

BRAMY, automatyka, szlabany. Ba ńery
parkingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.
nt71
BRAMY, ogrodzenia . 041/346-46-93.
nt47
BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.
041/369-91 -98, 502-58-05-43.

nj30

-041/344-72-96.

nt39

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

mości .

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
Sienkiewicza 9.
n 39

gb375
041 /343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt23 ,
'

041 /344-85-25 MOTOART silmkowo-podwoztowe (zachodmoeuropejskte), wymtana
amortyzatorów - gratiS.
nd48
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt54
AUTO- SZYBY. Kielce, 361-57-17.
ng49

.

AUTOALARMY 250,-; 041 /361-90-60.
b806

Słowoludu
TWOJA

GAZETA

CODZIENNA

W RUBRYKACH:

NA

DROBNE
TO...

JEŚLI...

KUPNO

SPRZEDAŻ

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

PRACA
ZGUBY

~

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

... 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

%

w poniedziałek,

wtorek, środę, ~
czwartek

CEGŁY : pełna,

AUTOALARMY. 041134-434-79.

kratówka, dziurawka,
pustaki: Max, dymowy, mączka ceglana.

WYPOlYCZALNIA

w piątek

041 /344-98-98, PARTNER- Nieruchomo-

Kielce.

ng48

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

-leśne .

gb708

e POLICEALNE
- budownictwo
-geodeta
-architekt
-BHP
- drogi, mosty.

AGENCJA INTERLOCUM . Ki elce ,
041 /344-53-62.

041/362-93-63

nt12
HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Domaszowice 174F.

0602-601-695.
nt43

DO WYNAJĘCIA dwupokojowe.

BUDOWNICTWO
0% REKLAMACJI

KURTYNY,
NAGRZEWNICE
- POWIETRZNE . Budowy. Warsztaty.
Szklamie. 041/366-46-52.
nt40

nd71

drzwi:
antywłamaniowe

e GERDA e
. Firmus"

041/361-18-56.

MARMUR - parapety, schody

Kielce. Paska 6.

ng41

(produkCja - montaz). Okna, Okrze1 65.

362-91-00.

BRAMY

garażowe ,

041 /343-14-77 ' 30 7-35-06
nt8

nn19

OKNA: PCV, drewniane. dachowe. Drzwi,
parapety, ża luzje , rolety. PROFESJONALNY MONTAL. RATY.• Drokplast", Kielce,

ogrodzeniowe,

gb761

DO

WYNAJĘCIA

kawalerka.

MARKSOFT - kursy
041/343-12-52.

503-60-49-97, 041/345-87-11 .
gb892

KAMIENICĘ ,
-kupię.

nt10
041 /366-19-17. Autobramy.

napędy.

KURSY komputerowe. 04

0602-705-412.

041 /342-84-32.

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników - sterowników
Kasowanie błędów.
Airbag, ABS.
Kielce, Pakosz 53.

MATEMATYKA- 041/345-38-15.

rlep, działkę (eentrum)

041 /362-38-56.
ng67

LOKAL do wynajęci a. 041 /362-67-31 .

gb882

Nowa 5, 041 /361-71-90.
MIESZKAN IE 50 ,4 , po rem.onci e,

nd57

BLACHY dachówkowe, trapezowe

Na Stoku- pilnie sprzedam . 0-606643229

-producent. 041 /331-49-62.
nt46

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

OBSŁUGI INWESTYCJI
26-600 RADOM, ul. ks. prof. W. Sedlaka 4/6
tel lfax (048) 363-37-02
- inwestor zastępczy Urzędu Gminy Chynów

Łódzka

nieograniczony

na modernizację nw. dróg gminnych:
zad. l- modernizacja drogi Franciszków- Pawłówka- Budziszyn
zad. 11- modernizacja drogi Grabina- Machcin
zad. III- modernizacja drogi we wsi Watraszew
zad. IV- modernizacja ulicy Lipowej w Sutkowicach
Termin realilJlcji-15. VI.ZOOZ r.
Wadium:
- 2.000 zł dla zad. l
- 1.200 zł dla zad. II
- 1.500 zł dla zad. lll
- 1.000 zł dla zad IV
Specyfikacj« istotnych warunków zamówienia można odebrać w Biurze Obsługi Inwestycji
•
w Radomiulub w UrzędzieGminyChynów(cena 15 zł+ VAT).
Oferty odr«bnie na każde zadanie należy składać w siedzibie U~du Gminy Chynów w terminie
do dnia II.lll.2002 r., do godz. l O.
Otwarcie ofert nastąpi dnia li.Ul.2002 r., o godz. 10.30 w Urzc:dzie Gminy Chynów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i cz«ściowych.
Post«PPwanie bc:dzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe olcreślone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
-404/lan

.gb880

041 /345-00-22.

MEDYCYNA

nt52 '

KUPIĘ działkę budowl a ną

P.U.H. IZOL-PRZEM
0604-137-235 .

Kielce, Chęcińska 4/7
tel/fax 361-48-73

041 / 369-82-76

WENTYLACJA
produkcja i montaż prefabrykatów

PRACA

gb772

dostawa urządzeń
projektowanie
pomiary i regulacja
izolacja termiczna inst przemysłowych .
gb861

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż,

tj22

A. Chałupnicze od zaraz. 024/355-

06021335-083.
kd5275

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjali-

PARKIET, 38-47-524.

ści.

BEZROBOTNY. Własna
Przesyłka 34 zł. Master 28 -400
skrytka 19.

0607/887-732.

ws20
WYKŁADZINY

na

ku. 0602-365-981 .

-ODTRUWANIE poalkoholowe. ESPERAL.

FIRMA finansowa oferuje

PCV. Hurtownia fabrycz-

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

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

nd58

wg26

opracowaoie. projektu budowy ulicy Domaszowskiej w Kielcach
na odcinku od ul. Poleskiej do uL Gustawa Morciuka wraz z budowli
___.kan
..... alizacji deszczowej i pełnieniem nadzoru autorskiego.
l . Termin realizacji: 31.Vlll.2002 r.
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 i art. 22 ust 7, spełniający warunki ustawy o zamówieniach publicznych
oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
4. Informacje dotyczące składania ofert oraz Warunki Uczestnictwa
w Przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, pok. 3, teł. 362-15-69, w. l 03, w godzinach
7.30-15 .30.
5. Oferty pisemne należy składać w zalakowanych kopertach w sekretariacie
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, pok. 26, w terminie
do 18.111.2002 r., do godz. 9.30.
6. Otwarcie kopert z ofertami nastąp i w dniu przetargu - 18.ill.2002 r:,
o godz. l Ow siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, sala nr l .

ATRAKCYJNE cenowo dz1alk1
słowe.

308.

BIURO

12

e

CKB.ZGODA"
KIELCE ,
ZGODA31
041 /361-27-06
ZAOCZNE
TECH NIKUM
- budowiane
- drzewne

śc i.

gb873

Pakosz39

346-52-05.

ogłasza przetarg

J'OLICEALNE
- Turystyka,
- Administracja,
-Finanse,
- Rachunkowość,
- Farmaceutyka, _
-Telekomunikacja .

.AGM"

sowa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich . Kie lce ,
Słowackiego 6, 041 /361-61-06, 344-23-73.
nd41

30 %

Cegielnia, Drugnia, 041 /354-21-87.

SAMOCHODÓW

AUTOSZVBY. .,Autofenix" Kielce, Wrzo-

- lywienia zbiorowego,
-Telekomunikacji,
-Budowlane,
LICEA:
-Handlowe,
- Ekonomiczne,
- Ogólnokształcące

się ogłoszenia

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych, umieszczających w ,.Słowie Ludu" ogłoszenia prywatne.

nt38

041134-jiB-588
CKD .PROMOTOR"
• Podklasztoma 117
TECHNIKUM :
-Samochodowe,
- Fryzjerskie,

HURTOWNIA METALI KOLOROWYCH
Radom, ul. Dębowa 4, teiJfax (048) 362~6-22, 363-20-76

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

.~

Kredyty. Wysokie prowizje.
• w•>wn> .IK 0601/307-620.

ABEX- Biuro
344-23-26.

Podróży,SienkieWicza 10,
R-0-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

nc76
Termin
W

składan i a

TEKSTYLNE

kancelarii WSEiA, r<.arczow- 1

FRANKFURT - A lzey osobowym .
0504/021-073.

41, 041 /345-69-19.

VERTIKALE
ALUTECHNIKA
Paderewsktego 3
041 .343-07-03

USŁUGI

:UŁI''J"<-~ .. IE ulotek (Busko Zdrój ,

samochód.

nt21
ROLETKI, verticale. 041/366-78-86.

kb400

gb756

041 /303-16-47- TELEWIZYJNE.

gb506
SCHODY- Drzwi. 041 /361-51-08.
gb674

041 /331-29-83 - HADES -dodatkowe
drzwi, równ ież stalowe, awaryjne otwieranie.
gb494

TRANSPORT 1,5 t. 041 / 311-23-04 ,
0604-356-8~ .

gb746

l

ADAPTACJE poddaszy. remonty.
tnstalaqe c o 041 /369-12-49
nd61

VERTICALE -

żaluzje

gb495

ALA~MY, domofony. 041 /362-31-82 .
gb886

JNE kredyty gotówkowe,

- role ty

-producent. 041/368-68-77.

żALUZJE pionowe, rolokasety, roielki

tekstylne - produkcja, montaż . HURTOWkd5289
sprzedaży

U sług

NIA MATER I AŁÓW VERTIKALNYCH ,

gb867

nd40

Produkcji,

BIURO Rachunkowe- 041 /34-33-832.
gb423

. FO-MAX", Sp. z o.o .

Informacji udziela
P i eniężnych,

Giełda

ŻALUZJE

wszystk ich

typów

- 041 /331-45-56.
gb469

Wierzy-

tel. 0221579-44-67.

CYKLINOWANIE. 041/303-12-54.
gb552

kb362
CZYSZCZENIE
- 0411331-45-56.

ZGUBY

dywanów

gb468

DŻDZINSKI Paweł zgubił leg i tymację
szkolną.

gb896

CZYSZCZENIE
041 /366-78-86.

dywanów.
gb755

ELEKTROINSTALACJE. 041 /302-33-12.

OLENDZKI Tomasz zgubił leg itymację
szkolną wydaną przez L. O. im . Św. Stanisława

Kostki.
gb885

b773
GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.

KSEROKOPIARKI

gb891
GLAZURA, hydraul ika , remonty.

SPRZEDAŻ

PROMONT- SERWIS, 041 /366-10.91 .
ng43

041 /346-44-49.
gb735

ROLETY ANTYWLAM.

HYDRAULICZNE- 041 /361-54-12.

gb888
ROLET - 041/362-03-67 , Kusoc i ń

/

HYDRAULICZNE . 041 / 332-39-28 ;

skiego 50. JUŻ OD 165 zVmkw.
ng50

Q-502-542-071 .
nn35

gb870
ROLMAX, Górna 19, 041 /344-90-84.

1.1 LASER (93/94 ), bezwypad105.000 km. 041134-25-976.

nd39

INSTALACJE wod .-kan., c.o., gazowe,
mo n taż

kotłown i.

041 / 368-83-44 ,

0602-477-044.

SUKNIE ŚLUBNE

gb17
sa lon .
LAWETA - autotransport 602-666-510.
dg18603

WYPOŻVCZALN IA- Kielce, Sandorpier-

ska 76, 34-422-23.
ng42

od chudzające.

0606-912-561 .

MALOWANIE - 041 /362-53-70.
gb890
MALOWANIE,

gładź,

OPRAWA OBRAZÓW

panele, remonty.

041 /331-56-77.

NAJTAN IEJ,

Chęci ńska

14.

gb839
NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

dg19083
PANELE- 041 /362-53-70.
gb889

nt60

TELEFONY GSM
AUTORYZOWANY serwis Noki a ,
Ericsson, Sienkiewicza 66A.

PRZEPROWADZKI tanio - transport 51.
0411366-78-36, 0603-34-36-01 .
gb546
PRZEPROWADZKI - 04'1 1361-87-19.

ww19

gb650

AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE
informuje,

W siedzibach banków spółdzielczych, których adresy znajdują się w
koncowej części ogłoszenia , ośw iadczenia o zarpiarze nieodpłatnego
nabycia akcji BGŻ SA składają te z uprawnionych osób, które są lub
były ich pracownikami.
Osoby, które nie złożą oświadczenia w podanym terminie, nie będą
umieszczone na listach osób uprawnionych.
Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o funkcjonowaniu banków
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
przez osoby uprawnione rozumie si~ osoby, które od dnia
przekształcenia Banku Gospodarki Zywnościowej w spółkę
akcyjną, tj. od dnia 9 września 1994 r. do dnia 28 stycznia 2001 r.
przepracowały łącznie co najmnie_j 3 lata w BGŻ SA, banku ·
spółdzielczym lub banku regionalnym utworzonym na
podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji
banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz
o--zmianie niel{tórych ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 369 z późn. zm.).
spółdzielczych,

Kielce, 344-90-84.

wierzyte ł

oferowana jest

Przedsięb iorstwo

i

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsuwane, 041/25-44-559.

Zarządy Banków Spółdzi el czyc h
z terenu województwa świ ęto krzys kiego
ZRZESZONE
z Mało po l s kim Bankiem Regionalnym SA
działając na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r.
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających (Dz. U. nr 119, poz. 1252 z późn . zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji Banku
Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, stanowiących własność
SkarbuPaństwa pomiędzy osoby uprawnione (Dz. U. nr 8, poz. 76)
wzywają uprawnione osoby do składania pisemnych
oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku
Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, w terminie do dnia 26 maja 2002 r.

że ogłosiła

Przetarg ograniczony na dzierżawę dla rolników z terenu gminy Wojciechowice,
erzających powiększyć swoje gospodarstwo rolne do 100 ha przeliczeniowych.
dzi erżawy będzi e :
~ucr1omość rolna położona w obrębie Wojciechowice, gmina Wojciechowiceoznaczona w ewidencji gruntówjako

działka nr 301 o powierzchni 49,07 ha (78,60 ha przeliczeniowych}
Rl - 9,37 ha, RII- 30,11 ha,RIIIa - 8,03 ha, N - 1,56 ha.
czynsz dzierżawny wynosi 132 dt pszenicy. Wadium wynosi 600 zł.
na powyższą nieruchomość odbędzie się w dniu 15 marca 2002 r., o godzinie 11, w siedzibie Agencji
Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13.
'
8 marca należy złożyć w siedzibie Agencji Własności Rolnej, pokój nr 22, dokumenty wyświetlające status
Wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego.
Przetargiem prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem o przetargu wywieszonym w siedzibie Urzędu Gminy
Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Kielcach, Biuro w Kurowie (teł. 869-14-04), Agencji
· Skarbu
w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13 . 862-64-77 w. 51

Oświadczenie osoby uprawnionej

powinno zawierać:
l) imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej
2) numer ewidencyjny PESEL
3) miejsce zamieszkania i adres
4) zamiar nabyciaakcji BGŻ SA od Skarbu Państw.a
5) wskazanie banku (BGŻ SA, banku spółdzielczego lub banku
regionalnego), w którym osoba uprawniona pracowała
6) informację o stażu pracy liczonym po przekształceniu BGŻ
w spółkę akcyjną (tj. od dnia 9 września 1994 r.) i ostatnio
zajmowanym stanowisku
7) zgodę osoby uprawnionej na przetwarzanie jej danych osobowych
8) podpis osoby uprawpionej.
Do oświadczenia osoba uprawniona dołącza zaświadczenie o stażu
pracy i stanowisku, wydane na jej wniosek przez właściwy bank (BGŻ
SA, bank spółdzielczy, bank regionalny).
Listy osób uprawnionych, które złożyły oświadczenie , zostaną
przez poszczególne banki spółdzielcze do dnia 25
czerwca 2002 r. i wywieszone będą w ich siedzibach oraz we
wszystkich ich oddziałach przez okres jednego miesiąca, tj . od dnia
25 czerwca 2002 r. do dnia 25 lipca 2002 r.
Osobom, które zostały pominięte na listach lub którym wadliwie
określono ich staż pracy lub zajmowane stanowisko, przysługuje
prawo złożenia w siedzibach właściwego banku pisemnej reklamacj i
w terminie 60 dni od dnia upływu terminu do wywieszenia list, tj . do
dnia 24 sierpnia 2002 r. ·
Do reklamacji osoba uprawniona zobo wiązana jest dołączyć
dokumenty potwierdzające spełni eni e warunków do nabycia akcji,
bądź poświadczające jej staż pracy i zajmowane stanowisko .
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisje powołane przez
zarządy poszczególnych banków spółdzielczych w terminie 21 dni od
dnia ich złożenia.
Niezwłocznie po I:Ozpatrzeniu reklamacj i, wnoszący reklamację
zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.
Rozpatrzen ie reklamacji wyczerpuj e tok po s t ępo w an ia
reklamacyjnego.
O przystąpieniu do przekazywania akcji osobom uprawnionym,
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ogłosi w dzienniku
ogólnokrajowym.
Oświadczenie należy składać w siedzibach następujących banków
spółdzielczych, tj .:
Bank Spółdzielczy w Chmielniku, CHMIELNIK 26-020, u l. l
Maja 27; Bank Spółdzielczy w Dałeszycach - Górnie,
DALESZYCE 26-021 , p!. Staszica 32; Bank Spółdzielczy w
Jędrzejowie, JĘDRZEJÓW 28-300, ul. Przypkowskiego 30; Bank
Spółdzielczy w Końskich, KOŃSKIE 26-200, ul. Zamkowa 7; Bank
Spółdzielczy w Lopusznie, ŁOPUSZNO 26-070, ul. Przedborska
10; Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim ,
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 27-400, ul. Wardyńskiego 15a;
Bank Spółdzielczy w Pińczowie, PIŃCZÓW 28-400, p!. Wolności
21 ; Bank Spółdzielczy w Radoszycach, RADOSZYCE 26-230, ul. l
Maja 2; Bank Spółdzielczy w Samsonowie, SAMSONÓW 26-050,
Sarosonów 32; Bank Spółdzielczy w Sędziszowie, S ĘDZISZÓW
28-340, ul. Leśna 7; Bank Spółdzielczy w Starachowicach,
STARACHOWICE 27-200, ul. Kilińskiego l; Bank Spółdzielczy w
Stopnicy, STOPNICA 28- 130, p!. P iłsudskiego 27; Bank
Spółdzielczy w Suchedniowie, SUCHEDNIÓW 26-130, ul.
Mickiewicza 8; Bank Spółdzielczy w Szydłowie, SZYDŁÓW
28-225, ul. Kościelna l; Bank Spółdzielczy w Wąchocku ,
WĄCHOCK 27-215, ul. Wielkowiejska 2; Bank Spółdzielczy
w Wodzisławiu, WODZISŁAW 28-330, ul. Krakowska 6
lub wysłać pocztą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
- na wyżej podane adresy.
sporządzone

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.00 Kawa czy herbata? 7.30
Telezakupy 8.00 Wiadomości
8.15 Krakowskie Przedmieście
27 8.45 Opowieści mamy gęsi
- serial anim. 9.10 Jedyneczka
9.35 Bajeczki Jedyneczki 10.00
Moppet show, czyli rewia
gwiazd 10.50 Telezakupy 11.10
Bojownik walki z rakiem (2ost.)- ftlm dok. 11.40 Saga rodu
Ganzegal (14}- kurs języka niemieckiego 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 W drodze do Unii 12.45 Klan
(powt.) 13.10 Szansa na życie
13.25 Narodziny (8/: Świersz
cze - serial dok. 13.30 Telezakupy 13.45 Tajemnice armii
14.25 Rokobnędowy (l) -film
dok.
15 15.00 Wiadomości
15.10 Archiwum Polskich Wy·
daneń Kulturalnych: 1952
-Telewizja Polska :: cykl dokumentalny
15.35 Rewizja nadzwyczajna:
~~. - Bitwa o handel --- program
hist.
16.00 Rower Błażeja
16.30 Moda na sukces (1566) telenowela amer.
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan (562) - telenowela
pol.
jacek ma pretensje do Beaty
o jej wczorajsze spotkanie z
Barbarą. Żona informuje go,
że zamierza uczęszczać wraz
z nową znajomą na aerobik.
f6zek przygotowuje się do rozmowy k walifikacyjnej w Centrum Europa.
18.05 Zwyczajni - niezwyczaj20 ni - program pubL
19.00 Wieczorynka
J9.30 Wiadomości
20.19J.A.G.- Wojskowe Biuro
Sledcze (23) - serial sens.

USA
20.55 Czas na.•. kontrowersyjny dokument: Znaleźć, zobaczyć , pochować - film
dok.
W Srebrenicy Serbowie zamordowali lO tysięcy muzuł
mańskich mężczyzn

i

chłop

c6w. Szczątki wielu z nich nie
zostały do tej pory zidentyfikowane. Niestety, Koran zabrania żałoby przed pogrzebem,
w dodatku życie wieczne
mają zagwarantowane tylko
ci, kt6rzy zostali pochowani.
21.30 Forum- program pubL
22.15 Wrzuć Jedynkę
22.30 Monitor Wiadomości
22.50 Sportowy flesz
23.00 Plus minus - magaz',yn
ekonomiczny
23.35 Siódma kronika - dramat
obycz. chorw., 1991 , reż .
Bruno Gamulin, wyk: Rene
Medvecek, Ałma Prica,
Sven Medvecek (103 min)
Z pilnie strzeżonego obozu
kamego na wyspie Goli Otok,
gdzie przetrzymywani są
więtniowie polityczni, ucieka
jeden ze skazańc6w. Wkr6tce poranionemu o skały męż
czyźnie udaje się dopłynąć na
sąsiednią wyspę Rab.
1.20 Zakończenie programu

JAG.
serial sens. prod. USA
godz. 20.10
Prarownicy JAG. starają się zre..
konstruować na podstawie archiwalnych dokumentów przebieg
wydarzeń, jakie mialy miejsce
pod koniec XIX wieku na okrę
cie marynarki wojeiUiej. Doszło
wówczas do buntu, a dowódca
statku kazał stracić wszystkich
tych, którzy rńe podporządkowali
rozkazom.

7.05 Felicity (26/45) - serial
obycz. USA (powt.) 7.50 Studio
urody 8.00 Program lokalny 8.30
W labiryncie (82) - serial obycz.
pol. 9.00 Fatalny rewolwer ( 16) ~erial przygod. USA (powt.) 950
Swięta wojna - serial kom. pol.
10.15 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 10.45 Wiełka odmiana (6) - serial obycz. austral.
11.40 Wyprawa z National Geographic - serial dok. 12.35 Krajobraz Polski 13.00 Panorama
~3.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro
Sledcze (7/25}- serial sens. USA
14.00 Opowieści według Erńd
Blyton (l) - serial przygod. bryt.
14.25 30 ton! Lista, lista - lista
przebojów (powt.) 14.55 Felicity
(34/ 45) - seńalobycz . USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.30 Złotopolscy (396)- telenowela pol. (powt.)
17.00 Fatalny rewolwer (20) serial przygod. USA
Rewolwer stajesię własnością
despotycznego i pyszałkowa
tego Matthew Ryana, zawodowego oficera, kt6ry prowadzi niewielki oddział żołnie
rzy przeciwko zbuntowanym
Apaczom. Podczas ataku Indian, Ryan kompletnie traci
panowanie nad sytuacją .
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu - teletumiej
19.30 Telewizyjne Wiadomości
Literackie - magazyn kulturalny
20.00 M jak miłość (49) -serial
obycz.poL
21.00 Panorama
(
21.20 Sport telegram
21.30 J?rognoza pogody
21.35 Magazyn Ekspresu Reporterów
22.30 Wieczór filmowy - Ko
cham kino: Mifune - film
obycz. szwedz . -duń ., 1999,
reż. Saren Kragh-Jacobson ,
wyk. : lben Hjejle, Anders W.
Berthelsen, Jesper Asholt,
Emil Tarding (97 min)
Kresten pochodzący z malej
wioski, robi błyskotliwą karierę w Kopenhadze, gdzie
pracuje w firmie swego przyszłego teścia. Narzeczona i jej
rodzice nic nie wiedzą o jego
przeszłości, kt6rą skrzętnie

ukrywa. Młody mężczyzna
wstydzi się bowiem ojca ży
jącego w skrajnej nędzy, upośledzonego umyslowo ·brataRuda i matki, kt6ra przed laty
popełni/a samob6jstwo. Rankiem , po nocy poślubnej z
C/aire, Kresten otrzymuje informację o śmierci ojca. Zaskoczona żona dopiero teraz
dowiaduje się, że jej wybranek J}ochodzi z ubogiej, wiejskiej rodziny. W zrujnowanym gospodarstwie Kresten
zastaje Ruda, kt6ry wymaga
stalej opieki.
0.15 Art noc: Lech Janerka-Fiu
Fiu
1.05 Zakończenie programu

M jak miłość
serial obycz. prod. pol.
godz. 20.00
Niejaki Bankrut obserwuje w
kasynie poczynania Jacka.
Przed szkolę Łukasza przejeżdża młody mężczyzna , podający się za ochrorńarza Marty. Hanka postanawia wprowadzić się do Mostowiaków.
Barbara cieszy się z powrotu
syn owej, natomiast Lucjan

5.45 Kropka nad i 6.00 Miłość
6.00 Piosenka na życzerńe 7.00
Pokemon- serial anim. (powt.)
i przeznaczenie (70/75} - tele7.25
Młody Herkules (16) nowela meks .6.40 Teleskłep
serial fantast. USA (powt.) 7.50
7.10 Cena miłości (86/95)- telenowela meks. 7.50 Maska Wysoka fala (High Tide) (24) serial przygod. USA (powt.) 8.40
serial anim. 8.15 Ołiver 1\vist Miłość czy kochanie (S) - serial
serial anim. 8.40 Omer - 'serial
anim. 9.05 Świat Bobby'ego obycz. USA (powt.) 9.30 Cud
serial anim. 9.30 Tele Gra - temiłości (Milagros) (210) - telenowela peruw. (powt .) 10.25
leturniej 10.30 Teleskłep 11.45
Rozmowy w toku - talk-show
Amor łatino (29) - telenowela ar12.40 Nauka jazdy - serial dogent. (powt.) 11.15 Z głową w
chmurach (13)- telenowela braz.
kumentalny 13.10 Maska - se12.15 Rozwód po amerykańsku
rial anim. (powt.) 13.35 Omer
.(20) - serial obycz. USA 12.45
- serial anim. (powt.) 14.00
Rozbij bank - teleturrńej 13.45
Oliver 1\vist - serial anim.
Czas na kabaret - program roz(powt .) 14.25 Beverly Hilłs
rywkowy 14.45 Graczykawie 90210 (121)- serial obycz. USA
(powt.)
,
czyli Buła i spóła (77) - serial
15.15 Milionerzy - teleturniej
kom. pol. (~wt.)
15.15 Pokemon - serial anim.
16.00 TVN Fakty i Pogoda
15.45 lnfm:macje
"
16.15 Brzydula (?5/169) - te16.05 Słoneczny patrol (107)lenowela kol u mb.• 17.10 Wiosenna namiętność
serial przygod. USA
Mitch i Caro{ ratują mlodq
(37/80) - telenowela arChinkę. Dziewczyna jest wygent.
cieńcztma, chora i -jak .się
Alej(mtfro.11!ll pretęmję Jiqfuokazuje - spodziewa się
sta o to, że nie potrafił dochodziecka. Kobieta us;ie}lla na
wać wiemości jego matce. Alpontonie ze statku, kt6rym
tagracia i Melesio martwją s tę
przemytnicy przewozili nieleo swoją wnuczkę. Alfonsina
galnych imigrant6w. Nie
informuje u;ujka o tym, że
może jednak wr6cić do ojczyzamierza wyjść za Alejandra.
zny, gdyż tam nie pozwolono
Alejandra tymczasem prosi
by jej na urodzenie drugiego
Melesia i Altagracię, by zodziecka .
stali świadkami na jego ślu
17.00 Młody Herkules (17) bie. Alfonsina udaje się do
serial fantast. USA
justa, by oddać mu pienią
17.30 Cud miłości (211)- teledze. Na jej widok mężczyzna
nowela peruw.
wpada w szal i usiłuje ją po18.30 Graffiti- program 'publ.
bić.
18.45 Informacje
18.00 Rozmowy w toku - talk19.00 Sport
show .
19.05 Prognoza pogody
19.00 TVN Fakty
19.10 .Amor latiJłO (3Q) - .tele19.30 Kropka nad i-.,.~"'"""_ _..,....,.
nowela argent.
19.45 Sport
20.00 Samo życie (7) - serial
19.50 Pogoda
obycz. poL
20.00 'fragedia łodzi podwod20.40 Rodzina zastępcza (89)
nej .- film sens. amer.-bryt.,
- serial kom. pol. "'
1997, reż. David. Drury,
Dzieci zastanawiają się, w
wyk.: Rutger Hauer, Marjaki spos6b moźna pr?ewitin Sheen, Colm Freore,
dzieć mające się zdarzyćw
Rob Campbell (110 min)
przyszłości nieszczęście. Filip
21.50 Na ratunek - serial dok.
uwaza, że wszystkie złe wia22.20 Na tropie agenta
domości przychodzą pocztą .
22.50 TVN Fakty
Chłopiec postanawia zatem
Doskonały program informazająć się jej kontrolą . Gdy
cyjny, kt6rego atutem są repewnego dnia dzieci przeglą
lacje na żywo, obiektywizm
dają korespondencję, znajduprzekazu oraz profesjonalne
ją list od dyrektora swojej
reportaże
szkoły.
23.05 Nikki (6/22) -serial kom.
21.10 Tnech mężczyzn i nieUSA
mowlę- kom . USA, 1987,
Dwight ma zmierzyć się ze
reż . Leonard Nimoy, wyk.:
znanym z mistrzem zapaśni
Tom Selleck, Steve Guttenczym, kt6ry słynie z uwodziberg, Ted Danson (98 min)
cielskich skłonności.
Trzej przyjaciele - Peter, Mi23.35 Mehose Place (39) - sechael oraz Jack - znajdują
rial obycz. USA (powt.)
pod drzwiami swego luksu0.30 Tenbit.pl- magazyn intersowego apartamentu podrzu- ·
netowy
cone niemowlę. Wkrótce okaDla fan6w Internetu; idealzuje się, że dziewczynka ma
na okazja do poznania wszelna imię Mary i jest prawdokich nawości dotyczących siepodobnie c6rką jacka.
ci. Ciekawe miejsca w sieci,
21.30 Losowanie Lotto
nowe usługi, możliwości ja23.05 Era biznes.u
kie otwiera dostęp do Inter23.10 Informacje
netu. Program nadawany
23.20 Sport
"na żywo ", realizowany przy
23.25 Prognoza pogody
wsp6lpracy z internetową fir23.30 Puls biznesu
mą Tenbit.
23.45 Magazyn Ligi Mistnów
1.30 Nauka jazdy - serial dok.
0.45 Zerwane więzi- talk-show
2.00 Extra Wizjer - magazyn
1.40 Muzyka na bis
2.20 Nic straconego - progra5.00 Zakończenie programu
my powtórkowe

Samo życie
serial obycz. prod. pol.
godz. 20.00
By przeprosić Agnieszkę, Kinga przyrządza dla rńej pyszne
śniadanie. Agata pyta ojca o
przyczyny rozwodu . Henryk
tłumaczy córce, że matka nie
przemyślała swej decyzj i.
Ostatnio przeżywa kłopoty w
pracy . Rowicki zapewnia także Agatę, że jest dobrym mę
żem .

1997
godz. 20.00
3 paździerrńka 1986 roku , na
trzy drń przed planowanym
amery kańsko-sowieckim

szczytem w Reykjaviku , u
wybrzeży Stanów Zjednoczonych dochodzi do groźnej
kolizji sowieckiej łodzi atomowej "K-219" i a merykańskiej
łod zi zwiadowczej o nazwie
"Aurora".

6.40 Teledyski 7.10 Teleshopp.ing 7.40 Odjazdowe kreskówki
Conan (18) - serial s.f.
9.35
niem.-amer. (powt.) 10.20 W
obcym mieście (27) - serial kom.
USA (powt.) 10.45 Ukryte miasto (30) - serial przygod. bryt.RPA (stereo) (powt.) 11.15 Maria Emilia (101) - telenowela
meksyk (powt.) 12.00 lzabella
(102)- telenowela, peruw.
Wiktoria chce przyznać się do
kradzieży, by ochronić Augusta. Izabel/a w towarzystwie
Leandry i Femanda odwiedza
gr6b Clary. Leandra po powrocie opowiada wszystko Clarze.
12.45 Teleshopping 1420 Maria
· · (102)- telenowela meksyk.
5.0 W obcym mieście (28} serial kom . USA
*
15.30 Ukryte miasto (31)- serial przygod. bryt./RPA
16.00 Odjazdowe kreskówki
18.00 Conan (19) - serial s.f.
niem.-amer.
Olti_ mp gyć._$żqny w ofi~ ...
Bucentaurowi, istocie będącej
p6ł czlowiekiem, p6l bykier.1.
Conan, Bayu i Zzeben ruszają
mu na ratunek, nie zdając sobie sprawy, że to pulapko zastawiona przez Hissah Zula.18.50 Władca zwierząt (41) serial fantastyczny USA
19.35 Tnecia planeta od Słoń
ca 6 (41)- serial kom . USA
Mary jest bardzo zaniepokojona postawą Dicka w stosunku do Liama. jej przyjaci6lki
twierdzą, że być może Dick
jest międzynarodowym terrorystą albo seryjny m mordercą. Mary postanawia sama
wyja}l;ti(przyczyny d?,iUine- .,
go zachowania ukochanego.
20.00 Columbo - serial krym.
USA
Poruczrrik Columbo podr6żu
jepoMeksyku. Wczasiejazdy detektyw ulega niegroźne
mu wypadkowi i jego auto
zostaje uszkodzone. Oczekując na naprawę, Columbo pomaga policji rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci
miejscowego torreadora .. .
21.20 Uczeń i mistrz - film
obycz. USA, 1993, reż . Richard E. Brooks, wyk.: Joseph Campanella, Stuart
Steel , Ross Haines , Bob
Manus (85 min)
Nick prowadzi podw6jne ży
cie. Od dłuższego czasu zwią
zany jest z przestępczym p6lświatkiem. jednocześnie jako
trener kung-fu przekazuje
młodym chłopcom filozofię

walk wschodnich ...
22.50 Władca zwienąt (fi} serial fantast. USA (powt.)
Solon, mistrz i nauczyciel
Tao, prosi go, by przyłączył
się do niego i jego uczni6w.
Poszukują oni wiedzy, jaką
pozostawili po sobie starożyt
ni Eironowie.
23.35 Tnecia planeta od Słoń
ca 6 (41)- serial kom . USA
(powt .)
23.55 Columbo - serial krym.
USA (powt.)
1.05 Uczeń i mistrz- film obycz.
USA (powt.)

6.00 Strefa P zyczny 6.30
zyn piłkarski
ne listy - magazyn
7.50 Hoboczaki - serial
8.20 Alvaro (77) -serial
braz . (powt.) 9.20
czyli żądza ., ........,uta
turniej 10.20 ncanJe;teon
- serial sens . US A
11.20 M.A.S.H. (72)
kom . USA (powt. ) 11
ona i pizzeria 4 (I
kom . USA (powt. )
sterunek przy Hill
- serial sens . USA 13
Kropka pi - magazyn
towy 13.45 Strefa p
zyn muzyczny 14.20
czaki - serial anim. 1
zyczne listy zyczny
15.35 Miasteczko
Shade (5) -serial kom.
16.00 Alvaro (7 8) .
obycz. braz.
, .Br_um;c podęjrzewa, ·
teresowanie X istusa
nie 'iest DrZVD~idktl1JJP

że

powinien
wi jego zwią zek z
17.00 Dharma i Greg (3
rial kom . USA
17.30 Hot Chat 2001
gram pub!.
17.45 Dziennik
18.00 Chciwość , czyli
pieniądza - teletu
19.09 ~łiniarz z
serial sens. USA
20.00 Wesoły babiniec
sęrial kom. USA
Jimmy i Donna
się, że icfr znajomi

wodUJ. Wiadomość
się

dla nich źr6dlem
konfliktów i
Każde z
wiem stronę
fortunnych m
Donna - żon y, a
męża .

20.30 Liga Mistrzów:
Roma- FC
21.30 Dziennik
21.45 Liga Mistrzów
22.40 Ten drugi (10) ·
sens. kanad.
Gus trafia do
miasteczka, gdzie
pracę w małym
wadzonym przez
żeństwo. Handlem
się gl6wnie żona i syn,
waż kolekcjon ujący
rożnego rodzaju

znika na cale dnie.
Crookłyn - kom.
994, reż . Spike Lee.
· Alfre Woodard,
Lindo, David
ly, Zelda Harris
1.50 X Laski tyczny
2.20 Muzyczne listy ·
zyn muzyczny
3.10 Muzyczny VJP ·
zyn muzyczny
3.45 Zakończenie

W obcym mieście
serial kom. USA
godz. 15.05
Larry bierze udział w konkursie fotograficznym . Bardzo zależy mu na wygranej,
dlatego poszukuje niezwykle
ciekawego tematu na .zdj ę
cie. W końcu znajduje odpowied ni o bie kt . Aby go
uwiecznić , musi wej ść na
dach wysokiego budynku ...
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Dwa oblicza Kolportera

;!~~ur:~=:~w Amatorzy

1

na mecze rundy wiosennej KSZO w
Wczoraj działacze złożyli
współpracy jednej z najwięk
firm w regionie.

- W porównaniu z poprzedrokiem karnety będą tańsze .
wynosi 80 złotych na całą
- informuje Ewa Hamera,
klubu. - Zainteresowa. jest duże. Choć jesznie rozpoczęliśmy sprzedaży,
zamówionych blisko dwa
sztuk.
Musimy dbać o kibiców, oni
z największych sponso- dodaje Zbigniew
- W związku z powyżz mniejszyliśmy także cenę

"ednorazowych. W porozgrywkach kibice pła
po 25 złotych za bilet normalOd spotkania z Górnikiem Za(1 0 marca) bilety' kosztować
15 złotych. Mamy nadzieję,
wejściówek sprawią,

oszcze)l:ólrte spotkania oglądać
więcej kibiców...
11'-.t:.a:.<:u , jak się dowienieoficjalnie, wczoraj
KSZO Ryszard Sizłożył propozycję współ

jednej z najpotężniejszych
regionie. - Nie mogę u jawszczegółów. Propanuz firm daleko idącą
- mówi lapidarnie Bi- Myślę, że korzyści roiaobie strony...
Wszystko wskazuje na to, że
~ostatec:zn1e wyjaśniona zostaMalinowskiePolonii Warszawa,
zainteresowane jest KSZO.
warszawianie nie zmienią
nie będą chcieli wypoży
sprzedać definitywnie pił
- rezygnujemy z rozmów
Binensztok.
(mac)

Wczoraj zarząd MKS
Końskie wypowiedział
piłkarzom ręcznym

warunki placowe
stanowiące załącznik do podpisanych

przed sezonem kontraktów.

-W aktualnej sytuacji finansowej klubu oraz sekcji piłki ręcz
nej nie stać nas na utrzymywanie
dotychczasowego statusu drużyny,
która praktycznie straciła szanse
na utrzymanie w ekstraklasie. Zaproponowaliśmy więc zawodnikom grę na zasadach amatorskich.
Będziemy wypłacać tylko zwyczajowe świadczenia, jak diety czy
posiłki w przypadku spotkań wyjazdowych. Nie stać nas na premie
za ewentualne zwycięstwa nie mówiąc już-o pensjach wynikających
z zawartych przed sezonem kontraktów. Tak będzie przynajmniej
do końca tego sezonu. Zawodnicy
formalnie otrzymali wolną rękę i
sarni zdecydują czy nadal będą grać
w barwach MKS, czy też poszukają nowych pracodawców - wyjaśnił nam motywy decyzji władz
klubu prezes MKS Końskie Henryk Moszczyński .
Formalnie wypowiedzenie
biegnie przez okres najbliższych
dwóch tygodniczyli do 11 marca,
ale jeśli któryś z graczy zdecydowałby się wcześniej na zerwanie
kontraktu może to uczynić w każ
dej chwili.
-Absolutnie nie zamierzamy
wycofać się z ligi i na pewno dokończymy rozgrywki, choćby juniorami. Poprosiłem tylko zawodników, by do jutra określili się czy
będą nadal grać w zespole, gdyż w
przypadku ich odejścia musielibyśmy przed sobotą, kiedy to czeka
nas wyjazdowy mecz z Metalpiastem ObornikfWielkopolskie, dopelnić formalności zgłoszenia do

Turniej im. M. Zientala

ez niespodzianek
skiego Związku Ognisk TKKF w
Kielcach.
XII Halowego Turnieju
Mecze barażowe : InwestPiłkarskiego Piątek im. _ Mot- Vega 4:2, Latosiński 3, BieMieczysława Zientala.
saga- Strzelecki 2. WSU- Łysogó
ry 3:3, rzuty karne 4:2, D . Dulak
2, Januchta-Brzoza 2, Michalski.
Mecze półfmałowe: Dnimax - Rodzina 5:1, Pędzik, Rabiej , Bartusiak, Łomiński, Tofil - Staniec.
MPEC • Bakama 2:~, Mich ta, Bednarski - Misztal 2, Zak 2, Wójcik.
Rodzina-Inwest-Mot 7:1, Staniec
· 2, ,Latos 2, Marcisz 2, Kita- Saletra. MOZ- Foksdrob 1:1, Detka
- Podgórski. PKP Solidarność
-Ergo 1:3, Kaniowski- Jakubowski, Barchan, Jończy)c Foksdrab
- WSU 2:0, Bracha, Podgórski.
W niedzielę grają : MPEC
-Rodzina (g. 14), Unimax- InwestMot (g. 14.40), Ergo - WSU
(g. 15.20), PKP Solidarność
- Foksdrab (g. 16).
(wid)
Rozpoczęły się półfinały

w Końskich

rozgrywek ich zastępców- dodaje
H. Moszczyński .
-Klub zalega nam z wypłatami
za cztery miesiące. Działaczy, którzy przed sezonem podpisywali z
nami kontrakty nie ma już w sekcji, zostaliśmy pozostawieni' sarni
sobie i czujemy się oszukani. Na
pewno nie zrezygnujemy z pienię
dzy, które zalega nam klub i będzie
my dochodzić swoich praw. Po co
było podpisywać kontrakty, kiedy
potem się ich nie dotrzymuje- usły
szeliśmy od zawodników, którzy
wczoraj po spotkaniu z władzami
klubu odbyli normalne zajęcia.
Wiele wskazywało na to, że
na parkiecie w Rudzie Śląskiej
przeciwko Zgodzie piłkarki ręcz
ne Kolportera zagrają w znacznym
osłabieniu. Przed tygodniem Izabela Duda została tak uderzona w
twarz, że lekarze założyli jej cztery szwy. W czwartek, na dopołu
dniowym treningu, kontuzji doznała Justyna Sebrala. Wreszcie w
sobotnie przedpołudnie Monika
Gruba zdawała egzamin na poznańskiej uczelni. Iza Duda i Justyna Sebrala po rozmowie z tre-

wyszły na parkiet na wła
sną prośbę. Bardzo pomogły zespołowi
zdobyciu dwóch punk-

nerero

w

tów. Niesamowitego wyczynu dokonała Gruba, która w sobotę nad
ranem wyjechała do Poznania,
zdała egzamin, natychmiast wsiadła w samochód i ... dojechała na
rozgrzewkę. - Gdy dziewczyny zobaczyły Monikę, przywitały ją brawami - mówi trener Kolportera
Marian Siewruk.
- Nie wiem doprawdy co powiedzieć? -zastanawiał się po meczu trener Aleksander Malinowski.
- Popełniliśmy wiele prostych błę
dów, nie potrafiliśmy wykorzystać
chwil słabości rywali, gdy wychodziliśmy na prowadzenie.
Choć Malinowski nie podaje
nazwisk, to wiadomo, że najwięk
sze pretensje skierować można
pod adresem doświadczonych graczy- reprezentantów Folski - Radosława Wasiaka i Filipa Kliszczyka oraz obcokrajowców- Aleksieja Błochina i Aleksandra Litowskiego. Ci właśnie zawodnicy zawiedli w Piekarach najbardziej.
(wid, mac)

Z RÓŻNYCH AREN
Przełaje w Gościęcinie
Dobrze spisali się nasi
kolarze podczas wyścigu przełajowego Bryksy Cross, rozegranego w Gościęcinie . W kategorii ~łodzików drugi był
Michał Smigielski, a siódmy
Łukasz Wąchocki. W rywalizacji Masters w kategorii I
trzeci był Walerian Romanow• ski, czwarty - Paweł Szymań. ski, zaś ósmy - Leszek Romanowski (wszyscy Buskie Towarzystwo Cyklistów Makadam) ,
w kategorii II zwyciężył Waldemar Banasiński (Cyclo-Korona Kielce Palm Fomax), natomiast w kategorii IV na drugim miejscu rywalizację ukoń
czył Józef Sobura (Kieleckie
Towarzystwo Cyklistów) .

Świętokrzyski

"Talent Cup"
W niedzielę w Kielcach w
hali sportowej ZOOSiR przy
ul. Krakow~kiej rozegrany zostanie III Swiętokrzyski Halowy Thrrtiej Piłkarski "Talent
Cup" dla chłopców z rocznika 1989 oraz młodszych o
puchar prezydenta Kielc.
Udział w turnieju potwierdziło 12 zespołów, w tym między
innymi Agrykola Wars zawa,
Hutnik Kraków, Cracovia ,
Beniaminek Radom , WKS
Wieluń oraz gospodarz turnieju- dru żyna KKP Korona, pro- .
wadzona przez trenera Mariusza Słabiaka . Rozgrywki rozpoczną się o godz. 8.15 i po.trwaj ą do godz. 18.

Amatorzy przy stole

Jeszcze nie tak dawno koneccy kibice oglądali takie radosne obrazki

Grała

III liga

MKS II Końskie - AKS Busko 38:22 (17:11) .
, MKS II:- Więcław Ratuszniak
- Swiercz 11, Rurarz 6, Siemieniec
2, Mastalerz O, Juszyński l , StaWisła II Sandomierz - Iskra . nek 4, Kutwin 9, Byczkawski 3,
Kielce 24:21 (12:12).
Skiba l , Deszczyński l.
Wisła II: Włoch, Dziedzic AKS Busko: Kobus- Ruczyń
A. Bury 7, M. Bury 3, f\. Gach 4, T. ski 2, Kucepa l , Ciba 3, Papaj l ,
Gach O, OJczyk 2, Swiderski 8, D. Rogala 2, Z. Rogala 6, Cholewa
2, Wróbel S.
Małek, Grabowski O, Krupa O,
Szlaszciński O, Rewera O.
Goście tylko przez niespełna
. _ Is~a: Hińcza l (z karnego), 20 minut toczyli wyrównaną walP10ro, Zyła 6, Jaszczuk5, Kurek 5
kę, raz nawet obejmując prowaDelipacy_3, W. Zielonko l, M. zie: dzenie (5:4 w lO minucie). Potem
lonko O, SwięciCki O, Janik O, Klim- jedn~ wyższość koneckiej "sióczak O, Mazur O, Wesołowski O.
de:ffiki" b_yła coraz wyraźniejsza, a
Jeszcze w 41 minucie spotka- M1chał Swiercz i Bartłomiej Kunia było 15:15. W końcówce kiel- twin urządzili sobie prawdziwy
czanom zabrakło jednak zarówno festiwal strzelecki.
sił, jak i skuteczności . Iskra nie
wykorzystała między innymi
1. Wisła 11
7 12 192-158
trzech rzutów karnych, a w ostat- 2. MKS 11
8 11 225-188
niej minucie graczy z pola zawsty- 3.1skra
8
7 18~·194
dził ... bramkarz Wojciech Hińcza,
4. AKS Busko
7
o 141-197
celnie rzucając z 7 metrów.
(d; rpa)
Kolejne spotkania
rozegrali piłkarze ręczni
li/ligi.

W Kieleckim O ś rodku
Szkolenia Bilardowego rozegrane zostały zawody z cyklu
"Bilard Sport Amator Challenge 8 Bali", które zgromadziły na starcie amatorów bilarda z Kielc, Ostrowca, a nawet Tarnobrzega. Zwyciężył
Radosław Ci osk, pokonując w
finale Bartłomieja Tworka 4: l .
Trzecie lokaty przypadły Paw.łowi Grabowskiemu (wszyscy
Contact) oraz .kielczfminowi
Tomaszowi Drogoszowi.

Kolejarz zaprasza
Klub sportowy Kolejarz
Kielce zaprasza dzieci i mło
dzież na zajęcia sekcji tenisa
stołowego oraz szachowej,
które odbywają się Y( klubowej świetlicy przy ul. Zelaznej
40 we wtorki, środy i piątki w
godz. 16- 20.
(d)

KONKURS RADIA TAXI

ir3311111
~~~fkn,n

~ ~

szukajna
www.twójeauto.com.pl
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XIX ZIMOWE lbRZYSKA OLIMPIJSKIE
Dopingowy skandal na

- l. Kanada,

2. USA, 3. Rosja

Narciarstwo klasyczne
Kobiety - bieg narciarski
na 30 km- l. Gabriella Paruzzi (Włochy), 2 . Stefania Belmondo (Włochy), 3. Bente
Skarl (Norwegia).

Końcowa

klasyfikacja
medalowa

l

•

1. Niemcy
2. Norwegia
3. USA
4. Rosja
5. Kanada
6. Francja
7. Włochy
8. Finlandia
9. Holandia
10. Szwajcaria
11. Chorwacja
12. Austria ·
13. Chiny
14. Korea Płd.
15. Australia
Hiszpania
17. Estonia
W. Brytania
19. Czechy
20. Szwecja
21. Bułgaria
22. Japonia
Polska
24. Słowenia

12 16 7 35
11 7 6 24 ·
10 13 11 34
6 6 4 16
6 3 8 17
4 5 2 11
4 4 · 4 12
4 2 1 7
3 5 O 8
3 2 6 11
3 1 O 4
2 4 10 16
2 2 4 8
2 2 O 4
2 O O 2
2 O O 2
1 1 1 3
1 O 2 3
1 O 1 2
O 2 4 6
O 1 2 3
O 1 1 2
O 1 1 2
O O 1 1
Białoruś
O O 1 1
W narciarskim biegu łą
czonym mężczyzn (lO km techniką klasyczną i l Okm techniką dowolną) przyznano dwa
srebrne, natomiast w łyżwiar
stwie figurowym , w parach
sportowych -dwa złote medale.

TELEKIBIC
EUROSPORT: 8.30, 16.00
Tenis ziemny: Turniej ATP w Dubaju, 18.30, 23.15 Sport motocyklowy: 5, runda Halowych Mistrzostw Swiata w trialu w Barcelonie.
TV 4: 20 .30 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: AS Roma - FC
Barcelona.

igrzysk

znicz
w Salt Lake City
Zgasł

Hokej na lodzie
Mężczyźni

zakończenie

/

Zanim skończyła się ceremonia
zamknięcia XIX Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Salt Lake City,
na większości obiektów olimpijskich
rozpoczęto demontaż urządzeń

ochronnych.
Dziennikarzy, którzy w nieo godzinie 21 wchodzili
do centrum prasowego nikt już
nie kontrolował. I właśnie to, a nie
zgaśnięcie znicza olimpijskiego
dzielę

było najważniejszą oznaką zakoń

czenia imprezy.

Skandal na koniec
Igrzyska w Utah zakończyły się
potrójnym skandalem dopingowym,
i to nie byle jakim. Po niedzielnych
biegach narciarskich kobiet na 30 km
i mężczyzn na 50 km u trojga zawodników stwierdzono stosowanie niedozwolonego środka dopingującego,
tzw. NESP. Złoty medal za zwycię
stwc w biegu panów odebrano niemieckiemu Hiszpanowi- Jobanowi
Muehleggowi. Złoty medal za zwycięstwo w biegu pań odebrano Rosjance Larisie Łazutinie. NESP wykryto także u innej Rosjanki - Olgi
Daniiowej. Cała trójka to podwójni
medaliści XIX igrzysk. Muehleg został wcześniej dwa razy mistrzem,
Daniiowa mistrzynią i wicemistrzynią, a Łazutina dwukrotnie wicemistrzynią olimpijską.- Tych medali im
nie odbierzemy, bo podczas wcześniejszych kontroli byli czyści - powiedział przewodniczący Międzyna

rodowego Komitetu Olimpijskiego
Jacques Rogge. Dopingowicze zostali, oczywiście, wykluczeni z igrzysk.
Dodatkowe kary mogą ich spotkać
ze strony Międzynarodowego
Związku Narciarskiego i narodowych komitetów olimpijskich. Tylko
czy te ostatnie samowolnie zrezygnują z olimpijskich medali, nawet jeśli
widać na nich wyraźny cień?

Najwspanialsza rzecz
O ileż radośniej było w niedzielę w hali E Center, gdzie rozegrano finał hokeja panów. Kanada
pokonała 5:2 USA i po 50 latach

_

znów została mistrzem olimpijskim. - Już sam finał w tym skła
dzie. to najwspanialsza rzecz, jaka
mogła przytrafi ć się NHL - mówił
jeszcze przed spotkaniem hokeista
wszech czasów Wayne Gretzky.
Cztery lata temu nie udało mu się
poprowadzić Kanady do mistrzostwa. W tym roku w roli kapitana
zastąpił go inny legendarny gracz
- Mario Lemieux i po meczu wraz
z kolegami cieszył się jak dziecko.
Zresztą dzieci też się cieszyły.
Mike Peca i John Nieuwendyk
do dekoracji wyjechali z synami
na rękach .
Najlepsza szóstka turnieju
w Salt Lake City: Mike Richter
(USA, bramkarz) , Brian Leeteb
(USA, obrońca), Chris Chelios
(USA , obrońca), John LeCiair
(USA, napastnik) , Joe Sakic (Kanada, napastnik) , Ma ts Sundin
(Szwecja, napastnik) . Najbardziej
wartościowy gracz: Sakic.

Broadway na lodzie

Do krążka Pfdzą Jeremy Roenick (z prawei) z reprezentacji USA i Kanadyjczyk
Mike Peca (z lewej) w finałowym meczu hokeistów, w którym Kanadyjczycy
zwyciężyli 5:2 i zdobyli złoty medal
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Iście broadwayowskim widowiskiem uraczyli widzów organizatorzy ceremonii zamknięcia
igrzysk. Perfekcyjna muzyka, świa
tła i efekty specjalne były dodatkiem do gwiazd, jakie zaśpiewały
i zatańczyły w niedzielny wieczór
na Rice·Eccles Ołympic Stadium.
Hymn Stanów Zjednoczonych
odśpiewali chłopcy z N'Sync, a po
nich zagrali, m .in.: grupy Kiss,
Earth, Wmd & Fire, Bon Jovi oraz
Gloria Estefan, Willy Nelson i Christina Aguillera Ponieważ widowisko odbywało się na lodzie, zatań
czyły byłe gwiazdy łyżwiarstwa figurowego: Katarina Witt, Kństi Jamaguchi, Doroty Hammil, Scott

Rosjanka larysa lazutina została pozbawiona złotego medalu w biegu
skim na 30 km stylem klasycznym za stosowanie dopingu
Hamilton, Curt Browning i llia
Kulile
Znicz zgasł, Jacques Rogge
i Mirt Romney (przewodniczący
komitetu organizacyjnego igrzysk)
podziękowali sobie za superigrzyska, a flaga olimpijska trafiła
do Turynu.
W krótkiej prezentacji miasta igrzysk 2006 uwagę widzów ·
przykuł pokaz mody. W mocno
wydekoltowanej sukni bez pleców
z Kolekcji Vałentino wystąpiła ...
poznanianka Sabrina, reprezentu-

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

jąca najlepszą nowojorską

modelek. - Bardzo było
i dziś, i podczas pięciu prób

występem- przyznała

nie narzekam. To bardzO
płatna praca.
.
Na Rice-Eccles StadiuJ!I
zresztą nie narzekał. Za 800
rów kibice dostali show na
wym poziomie, a w dodatkU
go współtworzyli na oczach
da telewidzów na całym 0
SŁAWOMlJ'
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