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Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyska Regionalna
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Akcja Centralnego Biura Śledczego

Spytaj
o kapitał
Dzisiaj, w godz. od 12 do 13,
przy telefonie ., Słowa Ludu "
w Kielcach nr 344-48-16 obecni
będą przedstawiciele ZUS. Zapraszamy do stawiania pytań o kapitał początkowy, który dla każdego
z ubezpieczonych będzie podstawą przyszłej emerytury.
Nie wiesz, jak obliczany jest
kapitał początkowy w ZUS? Jakie
trzeba złożyć dokumenty, aby zadbać o świadczenie na starość?
Zadzwoń! Zapraszamy!

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Trzęśli Sandomierzem i okolicą . Macki gangu
sięgały poza województwo. Policja
rozbiła kilkudziesięcioosobową grupę

Szef .,Gazety Wyborczej" przyznaje, ż e powinien był od razu powia domić p rokuraturę o "propozycji" Lwa Rywina.
Czytaj na stronie 4

Bę~ziemy jeździć na "starej" benZ'fllle, czy doleją nam do baku przerobionego rzepaku? Prezydent
Aleksander Kwaśniewski ma zdecydować, czy kontrowersyjna ustawa obiopaliwach wejdzie w życie.
Ma niespełna 32 lata, narzeczonego uznanego przez magazyn
.People" za najprzystojniejszego
faceta świata i kilkanaście milionów dolarów na koncie. Jak
na l a~noską dzi ewczynę , która
ur?d_zlła się w Bronksie, nowojorSkleJdzielnicy biedy, Jenniter lopez może mówić o gigantycznym
SZczęściu.

przestępczą .

Wczoraj o godz. 6 rano stu
policjantów, zamaskowanych
i z długą bronią, weszło równocześnie do kilkudziesięciu mieszkań
w całej Połsce: w Sandomierzu i okolicach, w Warszawie, Łodzi, Opolu
Lubelskim. Zamaskowani antyterroryści i fu~cjonariusze Centralnego Biura Sledczego wyciągnęli
z łóżek 21 osób. -To zorganizowana grupa przestępcza- mówi Elżbie
ta Różańska-Komorowicz, rzecznik
prasowy świętokrzyskiej policji.
- Specjalizowali się w kradzieżach
i napadach na hurtownie, warsztaty
samochodowe, prywatne domy oraz
w wymuszeniach rozbójniczych.
Według ustaleń policji grupa
działała od 199~ r. Jej trzon stanowiło 4-5 osób. Resztę zatrudniano , W ' zależności od potrzeb ,
na poszczególne akcje. Jednym
z szefów gangu był dwudziestokił
kuletni mężczyzna narodowości
romskiej . Mieszkał w pobliżu Ło
dzi. Jego .,żołnierze" robili rozpoznanie w terenie, on decydował o
konkretach. Gangsterzy działali
głównie w okolicach Sandomierza,
ale też w województwach łódzkim ,
lubelskim, koło Tarnobrzega. Wypracowali własny sposób na zmyłe-

zoo
do likwidacji
KIELCE. Zespół Obsługi Oświaty ma
zostać zlikwidowany. Od przyszłego
roku szkoły będą funkcjonować
samodzielnie.

ZOO zajmuje się, m.in. , inwestycjami i remontami w szkołach .
Gwarantuje im obsługę finansowo-księgową , socjalną . Zatrudnia
około 60 osób. Płacówka ma w tym
roku zniknąć z krajobrazu Kielc.
Czytaj na stronie 9

Promile
prokuratora
KIELCE. Kielecki prokurator miał
ponad 2 promile alkoholu we krwi,
kiedy we wtorek wieczorem prowadził samochód.

Wczoraj przesłuchiwano zatrzymanych w obecności antyterrorystów
- Sprawdzamy, czy nie dzianie policji. - Dzwonili i zgłaszali
włamanie w jakiejś części miasta
łali jeszcze w innych rejonach kraju
albo rozmyślnie uruchamiali gdzieś -mówi E. Różańska-Komorowicz .
alarm. Radiowozy jechały w to miejW trakcie przeszukania
sce, a tymczasem bandyci okradali w mieszkaniach zatrzymanych pohurtownię w innej części miasta
licjanci znaleźli część łupów, m.in.
- opowiadają policjanci. - Teraz sprzęt RTV i AGO w fabrycznych
pewnie wyjaśnią się sprawy, które opakowaniach. Znaleziono też
do tej pory były umarzane z powo- broń, krótką i długą, oraz amunidu niewykrycia sprawców.
cję . - To znaczy, że grupa rosła
Grupa miała również wła w siłę. Mogli stawać się coraz groź
snych paserów, którzy zajmowali niejsi - twierdzą policjanci. ·
się sprzedażą towaru . Oni też są
Połicja nie wyklucza kolejzatrzymani. Gang ma na koncie nych zatrzymań .
co najmniej kilkadziesiąt napadów.
MONIKA WOJNIAK

Psy

We wtorek, około godz. 20,
patrol kieleckiej firmy ochroniarskiej ARGOS l wracał z interwencji. Na skrzyżowaniu ul. Jagielloń
skiej i Grunwaldzkiej ochroniarze
zauważyli samochód, który łamał
prawie wszystkie przepisy ruchu
drogowego. Patroł pojechał za nim.
W pewnej chwili auto zjechało
na wysepkę autobusową i zatrzymało się. Ochroniarze podjechali
i podeszli do drzwi kierowcy. Był
w bardzo kiepskim stanie, prawie
zasypiał na kierownicy. Ochroniarze wezwali policję. Kiedy wylegitymowano kierowcę , okazało się ,
że to prokurator z kieleckiej Prokuratury Rejonowej .
Czytaj na stronie 3

zostaną uśpione?

SKARŻYSKO-KAMIENNA. Władze

miasta zapowiadają, że skoro jedyne
w województwie Schronisko
dla Zwierząt odmawia przyjmowania
czworonogów spoza Kielc, to psy
z ulicy będą w Skarżysku usypiane.
Służby komunalne w Skarży
sku zastanawiają się , co robić z bezdomnymi psami, które po wyłapa
niu przez gminnego rakarza powinny trafić do schroniska. Jedyna tego
typu placówka w woj . świętokrzy-

Słowoludu

skim to kieleckie schronisko w Dyminach. - Schroniska w Kielcach
i w Radomiu odmówiły przyjmowania psów spoza ich powiatu. Teraz powinniśmy bezdomne psy
usypiać- mówi Ewa Szałek , naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w UM w Skarżysku .
Być może kieleckie schronisko
zmieni zdanie, ale na razie nie ma
jeszcze decyzji w tej sprawie.-W specyfikacji do przetargu na prowadzenie schroniska rzeczywiście wpisaliśmy, że będą przyjmowane tylko

zwierzęta z naszego powiatu, ale
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych upiera się , by zmienić ten zapis

-mówi Czesław Gruszewski, dyr. Wydziału Strategii w UM Kielce.
Broni nie zamierzają złożyć
działacze Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Skarżysku.
- Nie można usypiać bezdomnych
psów tylko dlatego, że najbliższe
schroniska odmówiły współpracy. To
niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt- mówi Idalia Biemacka, prezes
skarżyskiego oddziału TOZ. (m b)
297/SIJlR l
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WOLNA GRUPA BUKOWINA
18.01.2003, WDK Kielce, godz. 18.00
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W CZWARTEK

Zniknął

Na ulicach potop, na rzekach - zatory

czwartek, 16 stycznia 1003
imieniny: Marcelego, Wlodumien.a

raz

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

~

w nurcie

odwilż

OSTROWIEC. Do późnych godzin
wieczornych poszukiwano
siedemnastolatka, który wczoraj
wpadł do Kamiennej. Gdy
zamykaliśmy wydanie gazety,
chłopaka jeszcze nie znaleziono.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ulicami płynęły
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Multi Lotek: 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15,

22, 41 , 42, 46, 50, 52, 57, 65, 69,
70, 71 , 75, 79
OuiyLotet1,17, 19, 20, 24, 45
Express Lotek: 2, 3, 7, 8, 18
Informacje o warunkac~~
, ~
na stokach narciarskich ; •
Telegraf, tel. 368 74 26

Skocznią,

Kielczanie brodzili wczoraj
po kostki w wodzie, która płynę
ła jezdniami i chodnikami. Jakby
było tego mało, ochlapywały ich
przejeżdżające samochody. Jednak zdaniem S tanisława Kamiń 
skiego, dyrektora Miejskiego Z arządu Dróg w Kielcach, było tak,
jak miało być. - To normalne przy
odwilży- mówi S tanisław Kamiń
ski. - Snieg się stopniowo roztapia i spływa do kratek ścieko
wych, a potem do rzeki. Na szczę 
ście dzieje się to sukcesywnie i
nie ma zagrożenia powodziowego.
Krzysztof Papuda, dyrektor
Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Kielcach, uspokajał ,
że poziom wody na Silnicy nie jest
niebezpieczny. Podniósł się natomiast na Bobrzy. W efekcie woda
z rzeki podtopiła posesję przy ul.
Za Walcownią . Zostało także zalane podwórko jednego z budynków przy ul. Krakowskiej.

fel. 368 74 26

Kraj no, tel. 0602 391 081

b. dobre
dostateczne

niszczyła koła

KIELCE.

nion~osi~jenma~ołatlrn

W Rudzie trzeba

było rąbać

O wodzie zalewającej podwórko i znajdujące się tam zabudowania sygnalizował namjeden z mieszkańców domku przy ul. Pomorskiej.
Przerażony zaalarmował straż pożarną, MPO i kilka innych instytucji. Nikt nie chciał udzielić mu pomocy. Straż pożarna interweniowała wczoraj w województwie ponad
80 razy. Wezwania dotyczyły głów
nie wypompowywania wody w za-

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Kierowcy
autobusów i samochodów ciężaro 
wych o masie powyżej 3;5 tony od
wtorku za przekroczenie czasu pracy
karani są wysokimi mandatami.

Aż dziesięć

samochodów uszkodziło wczoraj wieczorem
koła na ul. Manifestu Lipcowego (na
wysokości biurowca Centrum Biznesu) . Powodem była duża wyrwa w jezdni, która powstała tutaj na skutek roztopów i gwałtownych zmian temperatury. Kierowcy byli tak nieuważni, że
dwa samochody wpadły do dziury,
mimo ustawionych wcześniej przez
policję ostrzegawczych znaków. (E)
Masz sprawt dla reportera?
Zadzwoń!

cw

0801 357 266

kółkiem . Według obowiązujących
przepisów kierowca może pracować w ciągu dnia 9 godzin. Musi
jednak mieć 45 -minutową przerwę , na którą powinien zatrzymać
się po 4,5 godzinach jazdy. Jeśli
tego nie zrobi, to już po upływie
15 minut, jeśli oczywiście zatrzy-

ma go patrol policji lub inspektorzy transportu drogowego, zapła
ci mandat w wysokości 200 zł.
Każde następne pół godziny to kolejne 50 zł.
- Teraz musimy wysyłać
dwóch kierowców, więc automatycznie zmniejszą się wynagrodŹe
nia dla pracowników - usłyszeli
śmy w firmie Ecurex w Kielcach. Pojawią się też problemy z dotrzymaniem terminowości zamówień

nie znaleziono.

lód , który utworzył zatory na rzece

Jazda z zegarkiem
Zegarek to teraz nieodłącz
ny rekwizyt zawodowego kierowcy, gdyż trzeba bardzo uważnie liczyć każdą minutę spędzoną za

Dziura

Wczoraj po połud niu
Ostrowcu czterech sJe(lf'mn,_
stołatków wybrało się nad
mienną. Stali na brzegu,
jednemu z chłopaków
ła się noga i wpadł
Drugi z rówieśników
go ratować, ~le
Dopiero po dwóch
nach pozostała trójka
miła matkę chłopaka o
ku. Kobieta wezwała na
strażaków i policjantów i
-częto akcję poszu
Przyjechała też ekipa n'"'"""'"'
ków ze S t"r"rhm"-Tir
· nych godzin WI·eczomy,ch

b. do re

Radostowa, tel. 0600 606 258 brak danych
Pod

wczoraj putoki, a straż pożarna
przez cały dzień wypompowywała
wodę z zalanych piwnic i podwórek.
Na rzekach zaś potworzyły sfę zatory
lodowe.

lanych piwnicach. Wyjeżdżano m.in.
do Cedzyny, Zagnańska, Sukowa,
Łagowa, Kowali. W Rudzie (gm.
Łagów) i Dąbrowie · (gm. Pawłów)
strażacy musieli rąbać i ciąć lód,
który utworzył zatory na przepły
w.ających obok rzekach. Zator lodowy powstał także w Rakawie na
rzece Łagowiance, która z tego powodu .o dwa centymetry przekroczyła stan ostrzegawczy.
(E)

Bulterier

O bulterierze (to jedna z najgroźniejszych ras tzw. psów zabójców) strażn~ów miejskich powiadomił właściciel jednego ze skle-

- Takie przepisy obowiązują
niemal w całej Europie, ale tam są
lepsze drogi i lepsze warunki do
odpoczynku - mówi pracownik
Rextransport z Kielc. - Jadąc autostradą, przez 9 godzin można
przejechać 600 kilometrów, a w
Polsce jest to niemożliwe .
Wysokie mandaty to nie jedyna dotkliwość . - Jeżeli stwierdzimy,
że nie przestrzegany jest czas pracy kierowcy, to skontrolowane zostanie też przedsiębiorstwo, w któ- ,
rym kierowca jest zatrudniony
-mówi Marek Nowak, wojewódzki
inspektor transportu drogowego.
ANNALATOS

pów. Pies z oberwanym uchem i
zakrwawioną szyją straszył przechodzących mieszkańców. Patrol
straży wraz z weterynarzem pojechał na miejsce. Lekarz weterynarii Remigiusz Cichoń podszedł do
zwierzęcia i rozpoznał w nim swojego "pacjenta". Szybko sprowadzono właścicielkę psa, która zabrała go do domu . Została też ukarana mandatem za niedopilnowanie groźnego czworonoga. (BOL)

JAGIEŁŁO
Posłowi

oraz całemu zespołowi lekarzy i pielęgniarek za opiekę
i dobroć okazaną w czasie choroby

Myslovitz
l

śp.

l n n i

p i ątek

1800

2

Męża ,

LUDWIKA WIELGUSA
wdzięczna

Zarząd i Rada Wojewódzka SLD w Kielcach

S kładamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
uczestniczyli w ceremonii pożegnania naszego kochanego

śp.

składa
1050/gm

na Sejm RP

składa

2711i\<m

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii

'nftłórcy IDOL~

zawiadomił policję.

z sekcji kryminalnej
w Kielcach zatrzymali całą
kę tego samego wieczoru.
oficjalnie mówi się , że
zatrzymanych załatwiało
je porachunki z pasażerem
sówki. Taksówkarz u ·
niejako przy okazji.
(mo~

ANDRZEJOWI

ordynatorowi Oddziału Opieki Paliatywnej

Tori flrnos
\IVILKI

mórkowe i uciekli.

MATKI

LESZKOWI MIERZWIE
~dll

mężczyzn , us2~Ko,az :111
kę , ukradli dwa

Panu

Panu dr.

pro gramu

mężczyzn . Wyciągnęli

i zaczęli bić - relacjonuje
Hyb, zastępca
Komisariatu Policji w
W tym momencie
taksówkarz .Wtedy
rzucili się na niego.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Podziękowanie

go*ćml

We wtorek wieczorem
os. Na Stoku taksówkarz
pasażera. Po drodze chciał
siadł i zostawił pasażera w
sówce. - Wtedy podjechał
tipo, z którego wysiadło ·

straszył
SKARŻYSKO. Zakrwawiony bulterier

przedsiębiorstwo .

KIELCE. Pięciu mężczyzn pobiło
taksówkarza i jego pasażera.
Napastników złapano.

łatwić prywatną sprawę .

straszył mieszkańców ulicy Sokolej .

Policjanci jui spraw dza j ą czas pracy
kierowców
i to rozłoży na łopatki niejedno

Taksówkarz
przy okazji

Rodzina

Ojca, Dziadka

KAZIMIERZA
GAWRYSIA

bo/ pro
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Gdy wieje halny,
nie chce się spać

trzymali go ochroniarze

r mile prokuratora
Kielecki prokurator miał
2promile alkoholu we krwi,
wewtorek wieczorem prowasamochód.

We wtorek, około godz. 20
kieleckiej firmy ochroniarARGOS l wracał z interwenskrzyżowaniu ul. Jagielloń
i Grunwaldzkiej ochroniarze
· i samochód, który łamał
przepisy ruchu
Nie trzymał się jedneruchu, jeździł zygzakiem,
brakowało, a zderzyłby się z

porę

innymi samochodami . Skręcił w
ul. Grunwaldzką i jechał w stronę
osiedla Pod Dalnią. Patrol poje. chał - za nim. Mało brakowało, a
ochroniarze sami zderzyliby się z
podejrzanym samochodem. W
pewnej chwili anto zjechało_ na
wysepkę autobusową i zatrzymało
się . Ochroniarze podjechali i podeszli do drzwi kierowcy. Był w
bardzo kiepskim stanie, prawie
zasypiał na kierownicy. Ochroniarze wezwali policję . Kiedy wylegitymowano kierowcę , okazało się ,
że to prokurator z kieleckiej Prokuratury Rejonowej . Od razu we-

zbadani

zwano jego szefa. Policjanci przebadali kierowcę na alkomacie.
Prokuratura nie chciała ujawnić
wyników badania, ale dowiedzieliśmy się, że prokurator "wydmuchał " ponad dwa promile.
- Prokurator został zawieszony w czynnościach - powiedział
wczoraj Bogdan Karp , rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej
w Kielcach.- Wszczęto też dochodzenie w tej sprawie. W czwartek
wyślemy do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie wniosek o wyłą
czenie ze sprawy prokuratorów z
naszego okręgu.
(mow)
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SŁOWO

DLA CZVTELNIKOW
ulgowa infolinia

Wypadało siedzieć cicho
Znów mamy w k raju liczne
niepokoje: strażakó w, pielęg n ia
rek, górników, rybaków. Znów widać solidarnościo we sztanda ry i
działaczy. Zastana wia mnie tylko, dlaczego protes tują dopiero teraz? Przec ież już w czasie rzą dów
A W S k lu ły w oczy te same kłopoty
i problemy? W tedy wypadało siedzieć cicho?

Swoje 5 minut
Mnie już nawet nie denerwuje, ale śmieszy brak lokalnej telewizji w Kielcach. Słyszymy wciąż
te same obietnice i nic więcej. A w
k rakowskim okienku bez zmian,
mamy swoje 5 minut dla Święto
krzyskiego. Tak jakby tutaj była
zupełn a pustynia.
RZYSKIE. Ponad mi esiąc trwała wspólna akcja "Słowa Ludu " i Świę·
Kasy Chorych " Bądź zdrowy na święta " . Kilkunastu lekarzy z sześciu
medycznych bezpłatnie przyjmowało panów, którzy chcieli skontrolo·
. ią prostatę . Wczoraj podsumowano wyniki akcji", a zaangażowanym
listom w ręczono pamiątkowe dyplomy.· Do gabinetów zgłosiło się 1500
-m ówił Mieczysław Gałęzia , ordynator Oddziału Urologicznego szpi·
rwanej Górze . • To bardzo dużo. Aż u 700 mężczyzn stwierdzil i śmy
prostaty, który niekontrolowany mógłby się prze rodzić w nowotwór. (bas)

ewizyjnego serialu cd.

omu szkoda
ego kanału
CE. Urząd Regulacji Telekomuni·
1

Poczty uważa, że kanału 30
dla województwa świętokrzy-

p\\"t: ~v~ześniu uh. r. Zarząd
Z\\ roc_tł się do Krajowej Rady
011 11 1Telewizji z wnioskiem
enie kanału 30 dla
Regionalnej i ..Przeniesienie
z Opoczna na Swięty Krzyż.
prze kazała wniosek do
p W październiku URTiP
l że jest to niemożliwe .
Br· n i_c zący KRRiT Juliusz
ctun l członek zarządu TVP
T\ Skoczek złożyli odwoła
. rnc~a sem w grudniu u b. r.
:JO z nadajnika w Opoczr
11;~~-częto nadawanie prograp: Okazało się , że w de. 1e techniki KRRiT leży
· 'z Info rm acją , że URTiP wyna pro' bną emiSJę
. . te Je. Zouctę
~.
q .. dwójki" na kanale 30 z
r ••u w Opocznie.

Każdy ma własną prawdę
Zażarta walka, jaka rozegrała się o miejsca w komisji śled
czej, która ma się zająć tzw. aferą
Rywina, dowodzi, że gra nie toczy
się wcale o prawdę. Każde z ugrupowań już dawno ma swoją wła 
sną prawdę . Ta ustalona przez
komisję tylko więc będzie przeszka dzać.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

Co si ę z nami dzieje? Dlaczego w ostatnich dniach czujemy się
jak przeciągnięci przez wyżymacz
kę?

- To typowa reakcja organizmu na gwałtowne zmiany pogody: ciśn i enia, temperatury, wilgotności powietrza. Dotyka nas choroba zwana meteoropatią : bóle gło
wy, zmęczenie, trudności z koncentracj ą , zły nastrój, bardzo często
-zwłaszcza gdy tak jak teraz w górach wiej e halny - b e z se nno ść.
I niestety, na to nie ma lekarstwa,
cho ć oczyw i ście przykre dolegliwośc i m o żna łago d zić.

W jaki sposób?
- Przede wszystkim jak najwięcej korzystajmy ze świeżego
powietrza. Gdy nie mamy czasu na
spacery, zrezygn ujmy przynajmniej z samochodu czy autobusu i
idźmy do pracy na p iechotę .
Wzmocnijmy organizm witamina-

Czym

A co z bezsennością? Wracamy do domu, czekamy na noc, a
tymczasem, zamiast odespać swoje zmęczenie, przewracamy się z
boku na bok ...
- Z naturalnych terapi i propo nuję przed pójściem do łóżka
trochę gimnastyki, może spaceru,
a p óźniej albo prysznic, albo ciepłą, aromatyczną ką p iel. Można
wy p ić herbatę z melisy, szyszek
chmiel u lub w aptece zaopatrzyć
się w jeden z wielu ziołowych nasenno - uspokajających preparatów. Nie jestem zwolennikiem się

gania po syntetyczne tabletki.
Rozmawiała

BEATA ALUKIEWICZ

zastąpić amerykańską walutę

Dolar traci
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od kilku miesięcy

dolar znacznie traci na wartości. Czy
to już najwyższy czas na zastąpienie
amerykańskiej waluty złotówką lub
euro?

Dolar amerykański tanieje od
kilku lat, ale od października wartość tej waluty w stosunku do zło
tówki spadła drastycznie. Jak bardzo - pokazują tabele kursów śred
nich NBP - równo dwa lata temu
dolar kosztował 4,1087 zł, w czerwcu 2002 roku 4,0232 zł, w paździer
niku ub . r. 3,9398 zł, a obecnie
można go kupić za 3,8152 zł. Pora
na zmianę waluty? A jeśli tak to na
jaką? Argumentując, że już wkrót-

Zyczenia warte

ce Polska stanic się członkiem Unii
Europejskiej doradcy bankowi
proponują euro. Ogromną siłę nabywczą ma również rodzima zło
tówka. Eksperci finansowi wstrzymują się jednak od udzielania rad .
- Trzy lata temu specjaliści
prognozowali , że dolar b ę dzie
wart pięć złotych . Dzisiaj wszyscy
wiem~'· że to była spora po myłka .
O wartości walut decydują między
innymi : sytuacja polityczna na
świecie i notowania na świato
wych giełdach . Zmiennych jest
zbyt wiele, żeby przewidzieć wahnięcia kursu i udzielać stuprocentowo pewnych rad - mówi Leszek
Sajda, dyrektor Oddziału BPH
PBK SA w Kielcach.
(e ref)

Już wkrótce Dzień Babci i Dzień
Dziadka. Każde dziecko może złożyć
im życzenia na łamach " Słowa ",

a przy okazji wygrać dla nich
rewelacyjne nagrody!

Zapraszamy Was do wspaniazabawy. We wtorkowym "Sezamie" opublikujemy wszystkie ży
czenia, jakie przyślecie dla swoich
dziadków i babć . Możecie pisać, jak
bardzo ich kochacie, możecie krótko życzyć im tego, co najlepsze.
Najpiękniejsze i najzabawniej sze życzeni a d ostaną nagrody,
które wraz z gratulacjami nasi reporterzy osobiście dostarczą Waszym dziadkom i babciom. A nagrody są rewelacyjne! Sponsor
główny konkursu - Uzdrowisko
Busko-Zdrój S.A . ufundowało
dwa weekendowe pobyty z rozmaitymi atrakcjami w swoim znakomitym sanatorium! Patron konkurłej

fortunę

su, czyli wojewoda świętokrzyski
Włodzimierz Wójcik, ufundował
komplet pięknych zegarów z barometrem! - Dzieciom sprawię frajdę, a starszym przypomnę o konieczności profilaktycznych badań
- stwierdził szef Świętokrzyskiej
Regionalnej Kasy Chorych Henryk
Michałkiewicz i z własnej kieszeni ufundował pięć aparatów do
mierzenia ciśnienia! " Słowo " dołożyło l Oradiowych odbiorników,
więc pula nagród urosła do blisko
3000 złotych!
To jeszcze nie koniec atrakcji! Najpiękniejsze życzenia w
dniach 21-22 stycznia będą czytane w Radiu TAK. Jeśli autorzy takich życzeń podadzą numer telefonu do swojego dziadka lub babci - reporterzy radiowi zatelefonują do nich wprost z anteny!
Czekamy na Wasze życzenia .
adsyłajcie je lub przynoście do
kieleckiej lub radomskiej redakcji

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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mi , najlepiej tymi naturalnymi , zawartymi w owocach i sokach .
Ograniczmy palenie. Bardzo dobrze też robi zielona herbata, napar z korzenia żeń-szen i a , tabletki zaw i e rające gu ara n ę.

Wygraj z nami rewelacyjne prezenty dla babci i dziadka!

•

- Jeśli "dwójka" nadaje na
tym kanale, robi to nielegalnie.
KRRiTwydała decyzję o przyznaniu kanału 30 z nadajnika na Swię
tym Krzyżu dla regionalnej "trójki" -stwierdził Juliusz Jan Braun,
przewodniczący KRRiT.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy
się, że zdaniem URTiP kanału 30
szkoda dla telewizji świętokrzy
skiej. Jacek Strzałkowski , rzecznik prasowy URTiP, nie chciał
wczoraj tej informacji skomentować. -Prezes Witold Graboś wyda
w najbliższych dniach oświadcze
nie w sprawie kanału dla telewizji
świętokrzyskiej - powiedział nam.
Zdaniem Brauna dla telewizyjnej "dwójki" szkoda kanału 30.
-D zięki niemu kilkadziesiąt tysię
cy osób będzie miało lepszy odbiór
programu II. A przeniesienie go na
Swięty Krzyż da dostęp do regionalnych programów milionowi
mieszkańców województwa świę
tokrzyskiego- przekonuje Braun.
LIDIA ZAWISTOWSKA

Silny mróz i nagła odwilż. Spada ciśnienie atmosferyczne. Stajemy się ospali, zmęczeni , nic nam się nie chce.
Marzymy o ciepłym łóżku i śn)e . JYmczasem sen nie nadchodzi. Jak sobie 1- tym radzić? - na ten temat rozmawiamy z Bogdanem ~yglickim, lekarzem internistą, kierownikiem Przychodni Rejonowej nr 11 w Kielcach.

" S łowa ", składajcie je telefonicznie ( " S~' teł. 041 3636199, Radio TAK 041 3620960) lub przysyłajcie SM S-y na hasło : " Radio
TAK plus życzenia" na numer
7160 (koszt połączenia 1 zł
+ VAT) . Możecie też skorzystać z
adresu mailowego (w stopce redakcyjnej na przedostatniej stronie każdej gazety! ).
(zo)
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Kra j -5wiat
Szef "Gazety": Powinienem
Wybór lokatora
Od wczoraj lokatorzy chcący wykupić swoje mieszkanie będą mogli
wybierać, czy chcą mieć pełną własność
czy spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu. Nowelizacja ustawy o spół
dzielniach mieszkaniowych, która wczoraj weszła w życie, wzbudza duże kontrowersje. Jedni przekonują, że to powrót do stanu prawnego z czasów PRL,
inni:chodzi głównie o środowiska spół
dzielców- mówią, że to krok we właści
wym kierunku, który normalizuje sytuację na rynku mieszkaniowym.

Pomnik Studenta

Błąd
Szef sejmowej Komisji Śledczej
Tomasz Nałęcz (UP) zapowiedział,
że zwróci się do prokuratora
generalnego o materiały dotyczące
śledztwa w tzw. sprawie Rywina.

Taśmy

Tomasz Nałęcz dodał, że
prokuratura ma przekazać wspomniane materiały najpóźniej w
ciągu 10 dni.
Szef komisji dodał, że Lew
Rywin może zostać przesłu.chany
przez komisję nie później niż pod
koniec miesiąca. Natomiast zdaniem ministra sprawiedliwości
Grzegorza Kurczuka Lew Rywin
mógłby w pewnych okolicznościach odmówić , odpowiedzi na
pytania Komisji Sledczej. Prokurator krajowy Karol Napierski

zarzuty, to ma ona prawo odmó-

Spory o składkę
Wszystko wskazuje na to, że pomimo apeli premiera i ministrów senatorowie SLD nie obniżą składki na
ubezpieczenie zdrowotne. W Senacie
trwały wczoraj prace nad ustawą o
Narodowym Funduszu Zdrowia, czyli
nad reformą ministra Mariusza Łapiń
skiego. Ustawa przewiduje m.in. wzrost
składki na ubezpieczenie zdrowotne z
7, 7 5 do 8 proc. w 2003 r. i kroczące
podwyżki składki. Za cztery lata mielibyśmy płacić o l procent więcej i to z
własnej kieszeni, bo od podatku moż
na odpisać mniej niż 8 procent składki
zdrowotnej. Już po wprowadzeniu tego
zapisu przez Sejm rząd nakazał ministrowi Łapińskiemu, by w Senacie doprowadził do obniżenia składki .

Napad na

księdza

Do brutalnego napadu na księ
dza doszło w Strzelcach Krajeńskich.
Dwaj zamaskowani sprawcy związali
i pobili duchownego, a z jego mieszkania ukradli dziesięć tysięcy złotych.

wić odpowiedzi na pytanie, jeśli
odpowiedź mogłaby tę osobę narazić na odpowiedzialność karną.
Także wczoraj na specjalnie
zwołanej konferencji prasowej
zastępca redaktora naczelnego

" Gazety Wyborczej" Juliusz

Czy Irak ma wirusa ospy?
Czescy eksperci wojskowi uwaza bardzo prawdopodobne, że
Irak rozporządza wirusem ospy prawdziwej, i obawiają się, iż Saddam Husajn, zaatako~any przez Amerykanów,
użyje ospy jako broni biologicznej.

żają

Nie - wojnie!

Nieprzytomną kobietę karetka woziła od szpitala do szpitala. Po dwóch godzinach kobieta trafiła wreszcie na stół operacyjny z rozpoznaniem krwiaka

respiratorów

W Częstochow i e wciąż
trwa wyjaśnianie okoliczności,
śmierci 79-letniego pacjenta, który zmarł w karetce pogotowia.
Wcześniej 9 szpitali odmówiło
przyjęci a mężczyzny z ciężkim
zawałem serca na Oddziałinten
sywnej Opieki Medycznej. Szpitale tłumaczyły się brakiem wolnych respiratorów.

pani

szpitale

mózgu. Po kilku dniach pacjentka zmarła .
Szpital im. Biziela tłumaczy
się, że w tym dniu nie mial ostrego
dyżuru na neurochirurgii. Jednak to
właśnie ta placówka była najbliżej,
a pacjentka w stanie zagrożenia ży
cia. Nie zważając na to, szpital przez
radio odmówił przyjęcia pacjentki.
Karetka pojechała więc do
szpitala klinicznego. Tam jednak
był zepsuty tomograf. Pacjentka
wróciła więc do szpitala im. Biziela na badanie tomografem.
Tamtejszy neurolog ponownie odmówił przyjęcia kobiety. Kobieta
pojechała więc do kliniki, gdzie
trafiła w końcu na stół operacyjny. Jednak było już za późno.
-Jeśli jest zagrożenie życia,
nie wolno odmawi-ać świadcze
nia, które w tym momencie ratuje
życie - mówi rzecznik Kasy Chorych Barbara Nawrocka.

głębokiego współczucia

URSZULI MOGIELE
z powodu

4

.

Rawicz poinformował o istnieniu
nowego dokumentu w sprawie
Rywina. Jest nim list, który wpły
nął do prokuratury od Klubu Parlamentarnego Samoobrony.
Według Rawicza, doradca
jednej z posłanek Samoobrony
Zbigniew Stonoga ma w nim
oskarżać naczelnego "Wyborczej", że podczas spotkania w
nowym Domu Poselskim miał
namawiać Stonogę do - jak to
określił- artykułu autoryzowanego, który ma skompromitować
Leszka Millera.
-Adam Michnik w życiu nie
widział pana Stonogi, a w Domu
Poselskim od kilku lat nie był
- podkreślił Rawicz, dodając , że
"Gazeta" informuje o tym doku-

W dniu 9 stycznia 2003 roku zmarła
ANNADOMIN
mgr sztuki muzycznej -teoretyk
starszy wykladowca w Instytucie Edukacji Muzycznej Akademii Świętokrzyskiej
im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
W Zmarłej tracimy wspaniałego człowieka, wychowawcę wielu pokoleń studentów
oraz sumiennego i bez reszty oddanego pracy Pracownika.
Wyrazy głębokiego współczucia
MĘŻOWI i SYNOWI
składają Dziekan Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu , Dyrekcja,
1OS!lg_m
Pracownicy i Studenci Instytutu Edukacji Muzycznej

Wyrazy szczerego,

Przeciwnicy wojny w Iraku protestują nawet nago. W ten napis działaczki ruchu pacyfistycznego ułożyły
się na wzgórzu w Point Reyes na pół
nocy Kalifornii (USA)

Lew Rywin nagrał swoją wersję wydarzeń i .w stosownym momencie" wyemituje ją w Radiu RMF- twierdzi Jerzy Urban. -Słyszałem, że istl}ieje
już nagranie ze spowiedzią Rywina, które zostanie opublikowane w stosownej chwili - twierdzi J. Urban. Dlaczego Rywin zdecydował się na nagranie? Czy czegoś i czego się obawia? Co zdecydował się ujawnić? Te pytania na razie pozostają bez odpowiedzi. Z prezesem Radia RMF Stanisławem
Tyczyńskim nie udało nam się wczoraj skontaktować osobiście .
KATARZYNA NOWICKA
.ŻW"

Niechciana
pacjentka
Bydgoska prokuratura sprawdzi
przypadek pacjentki, której nie
chciały przyjąć dwa bydgoskie
szpitale.

śmierci

SIOSTRY
składają
1056/gm

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie VI Liceum
im . Juliusza Słowackiego w Kielcach

Ogólnokształcącego

Były premier Czech Vaclav Klaus
i przewodniczący Senatu Petr
przeszli do drugiej rundy
w wyborach na nowego urł!.lVnont.
Czech.

prawdy w RMF

Przyjęcia odmówiły ~wa

Brakowało

Kto po Havl

prokuratury

Michnika

wyjaśnił, że jeżeli świadkiem
przed komisją miałaby być..osoba,
której prokuratura postawiła już

teki Uniwersytetu
przy
Krakowskim Przedmieściu odsłonię
to wczoraj pomnik Studenta.

był iść do

mencie, ponieważ przedstawiciel
SamoobJony jest w sejmowej
Komisji Sledczej, a "Gazeta" - jak
zaznaczył Rawicz - nauczona doświadczeniem woli dmuchać na
zimne.
Sam Adam Michnik wyjaśniał, że nie powiadomił od razu
prokuratury, ponieważ- jak twierdzi - dziennikarze gazety sami
chcieli ustalić prawdę . Tłumaczył
też, że nie chciał iść z tym do prokuratury, bo uważał, że tam ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. Szef
"Gazety" przyznał jednak, że był
wtedy w błędzie. - Gdybym wtedy
miał dzisiejszą świadomość skutków tego, możliwych interpretacji, poszedłbym z tym do prokuratora - zaznaczył Michnik.

W wyścigu na H
po"!:ostali zatem były pre
konserwatysta Vaclaw
przewodniczący Senatu ,
wiec Petr Pithart. Wyelimi
ni zostali kandydat socjald
. kratów, były minister s
wości Jaroslav Buresz oraz
dydat komunistów i były
rator wojskowy Miros
K0fzeneci<y.
W tajnym głoso w
uczestniczyło wszystkic h
członków Izby Posel sk
wszystkich 81 senatorów. W
sowaniu w Izbie Pos els ·
pierwsze miejsce zajął
poparty przez 92 posłów, zaś
Senacie Pithart, za którym
wiedziało się 35 senatorów.
koniec-.:na będzie druga tura
sowania. Jeśli i ona nie
sie rozstrzygnięcia, uu''"'u'""
trzecia runda - p
nie wybrany zwykłą w i

,

głosów.

Druga kadencja Vaclava
via na stanowisku
kończy się na początku
go miesiąca. Zgodnie z
nie może się ubiegać o
skoporaz trzeci z rzędu .

SmierC w akcji

Jeden policjant zginął, a czterech
odniosło obrażenia we wtarteowej akcji
antyterrotystycznej wManchesterze.
Kilku policjantów udało się
pod wskazany adres w północnej
części Manchesteru, aby aresztować
młodego mężczyznę, podejrzewanego o działalność terrorystyczną.
Gdy funkcjonariusze dotarli we wła
ściwe miejsce, zastali tam jeszcze
dwóch innych dwudziestokilkulat-

ków. Doszło do szarpaniny,~
ku której policjanci odnieśli
żenia od uderzeń nożem.
wano trzech mężczyzn.
Policja potwierdziła że
towanie było częścią dużej
antyterrorystycznej w
ubiegłym tygodniu w j
miPszkań w stolicy Wielkiej
nii wykryto laboratorium do
dukcji toksycznej rycyny.
wano wtedy czterech u/\/w••ulo<''·r
się z vółnocnej Afryki mężczyzn

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

.

OJCA

.

Pani

G RAZYNIE GACEK
składają

koleżanki i koledzy ze Świętokrzyskiego Przedsiębi?rs1 11·~
1055/gm
Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z o.o. w J{ielcac

Najserdeczniejsze

podziękowania

dr. LESZKOWI MIERZWIE,
dr. ARTUROWI DROBNIAKOWI

oraz wszystkim , którzy pomogli w czasie długiej i ciężkiej
choroby oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

śp. STANISŁAWA DAWIDOWICZA
składa pogrążona

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Opinie -Relacj~
trix" nie

zapłaci

Czasem mówią "mamo", czasem "ciociu"

za serduszko nr 1

icytowal dla

VVszystkie-dzieci
sławy chcą mieć dom

W., znany bardziej jako
, prawdopodobnie nie ma
zł które zaofiarował za złote
' Wielkiej Orkiestry Świątecz
Udział w licytacji miał być
bądź chęcią zaistnienia.
jest za to doskonale znany
·i prokuraturze.
Wszystko wskazuje na to, że
· złotego serduszka
p za 5 mln przez niejakiego
'xa" jest idiotycznym "żar
ul\f,r•p·n·:.. aukcji, niespełna
Oanuan W (ukrywający się
fil mowym pseudonimem)
takiej sumy. Jakby tego było
chłopak jest oskarżany o krai oszustwa.
. Mam pieniądze, bo babcia
mi pokaźny spadek. Byzapłacić nawet l O mln
Damian W w pońJe
wyszło na jaw, że to on
w licytacji.
wtorek rano czar prysł.
został wezwany na komi.t
w Ustce i tam wyznał, że
żadnego spadku. Nie potranak powiedzieć co nim Idegdy brał udział w aukcji.
em u z policjantów miał wy. że po prostu chciał sprawdzić,
·eryfikuje się uczestników au. Skoro każdy może zadzwoi go nie sprawdzą, to zrobiłem
samo - stwierdził.
Damian stwarzał wrażenie
i spokojnego chłopaka. Poi, którzy z nim rozmawiali,
przekonani, że chciał zwrócić
siebie uwagę . Szukał rozgłosu,
zas tanawiając się nad konse-

Krystyna

Zie lińska:

Kasia ma n iespełna dwa latka.
Drepcze za mamą z uśm iechem.
Nie ma pojęcia, że prawdziwa
matka zostawiła ją po urodzeniu
w szpitalu ...

Damian W. ,.Matrix"
Damiana W czeka już sprawa
za oszustwa. W2001 r. usiłowałwy
łudzić towary za ponad 100 tys. zł.
Udało mu się naciągnąć 27 firm na
blisko 50 tys. zł. - To było prymitywne, ale i pomysłowe oszustwo.
Jako szesnastolatek Damian W wysyłał zamówienia do firm w całej
Polsce. Potem przygotowywał dowód wpłaty. Po prostu wycinał
stempel pocztowy i naklejał na przekazie pieniężnym, który sam wypeł
niał. Tak spreparowany dokument
wysyłał faksem do firm. Poszkodowani nie sprawdzali, czy na ich kontach są pieniądze i wysyłali zamó-

- Nie wiemy, czy jest jakikolwiek sens,

diagnozę psychologiczną !emu chfopakowi. Nie wiem czy
nie podjął nagle jakiejś decyzji pod wpływem emocji. Sami dobrze

jakie emocje wyWołuj e nawet obserwacja niektórych licytacji.
się wtedy, co. my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli pieniądze
w niej uczestniczyć. '[u mogłY zagrać .emocje, które ni~ szły
z myśleniem. Nie mam 100 zł, a licytowałe m 5 milionów
z całą kolejką innych ludzi. Mógł leź szukać rozgłosu.
są przekonani, ź.e skupiając uwagę wokół swojej osoby,
od tego w jakj sposób, będą mogli na coś liczyć. " ·

Jjt.ltf·iłlt.(7J

wione rzeczy. Pierwszym odebranym przez chłopaka towarem były
Biblia i kodeks karny - opowiada
prok. Janusz Walczak z kaliskiej
Prokuratury Okręgowej.
Kiedy wczoraj Damian W był
przesłuchiwany na komisariacie,
Sąd Rodzinny i dla Nieletnich
w S łupsku zdecydował o umieszczeniu nastolatka w pogotowiu
opiekuńczym. - Musieliśmy podjąć taką decyzję, bo nieletni nie
może pozo stawać bez żadnej opieki - wyjaśnia sędzia Barbara Ła
komiec. - Ponadto od 1999 r. przeciwko niemu toczy się postępowa
nie w związku z kradzieżą trzech
rowerów. Damian miał wówczas
kuratora, jednak często się wraz
z matką przeprowadzali i nie wiem,
jak wyglądał ten dozór.
Według sędzi Łakomiec, chło

pak przez krótki czas leczył się
w szpitalu neuropsychiatrycznym.
Teraz znów czeka go badanie
w poradni pedagogiczno-psychologicznej.
,
RAFAŁ PASZTELANSKI
("ŻW")

Pogodna buzia, pucołowate
policzki i wielkie oczy. Tak wygląda Kasia. Spomiędzy innych
dzieci i dorosłych zerka od czasu do czasu na mamę. A ta opowiada: - Kasia ma rok i dziewięć
miesięcy. Mamy trójkę starszych
dzie~i. Mąż jest lekarzem. Któregoś dnia usłyszał o dziewczynce, którą matka zostawiła w szpitalu. Wzięliśmy ją bez namysłu.
Starsze dzieci, nie były zazdrosne. Zareagowały bardzo dojrzale. To one wybrały jej imię. I powiedziały: -Jest nasza. Kasia miała miesiąc, gdy ją adoptowaliśmy.
Teraz myślimy, że przy niej wychowałby się jeszcze jeden maluch ...
Rodzina Kasi była jedną
z kilkudziesięciu, jakie spotkały
się w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach . Na wspólną
mszę, opłatek, śpiewanie kolęd
i występ zespołu Jaworzanki
z gminy Zagnańsk, przyjechali ludzie, którzy czekają aż będą mogli adoptować dziecko i ci, którym rodziny już się powiększyły.
Nie wszystkim udało się poukładać życie tak dobrze jak Kasi.

Piotrek, który 111a zaledwie kilka
lat, dźwiga bagaż doświadczeń,
jaki trudno sobie wyobrazić. Jest
w rodzinie zastępczej . Do ludzi,
którzy zapewnili mu dom, mówi
"ciociu" i "wujku". Niedawno

dowiedział się , że ma dwójkę starszego rodzeństwa . Zobaczył ich

w Domu Dziecka. On sam mieszkał w innym Domu Dziecka .
W rodzinnym królował alkohol.
- Piotruś ma matkę. Odwiedza go . Dlatego zadecydowali śmy, że nie powinien mówić
"mamo" do dwóch osób - mówi
pani Ewa, "ciocia" chłopca , matka trójki innych dzieci, psycholog z wykształcenia . - Wiedział.
że ma starsze rodzeństwo . Matka
mu o tym powiedziała. Dwójka
starszych dzieci nie miała poję
cia o młodszym bracie. Ich matka nie odwiedza. Choć jadąc
do najmłodszego , mija Dom
Dziecka gdzie mieszkają ...
Tomek - niewiele starszy
od Piotrusia- rozumie już dużo
więcej . Słucha rozmów dorosłych z dziennikarzem, a potem
wypytuje , kiedy "wywiad" będzie
w gazecie. O swoim życiu nie chce
jednak opowiadać. I nie ma się
co dziwić . Od kilku miesięcy
z dwójką rodzeństwa ma pewny
dach nad głową i opiekę. Na jak
długo?- Do wyjaśnienia sytuacji
prawnej - mówi opiekun.
Tomek , jego brat i siostra
trafili do pogotowia, gdy ich rodzice przestali się zajmować
dziećmi . A rodzinne pogotowie
(niestety prawie ich nie ma w regionie) tym się różni od zwykłe
go pogotowia opiekuńczego, że
dzieci przyjmuje do domu i zaj muje się nimi jedna rodzina .
BARBARA RYNKOWSI<A
PS. Imiona bohaterów zozmienione

stały

Warto wiedzieć
•Katolicki Ośrodek Adopcyjny mieści się w Kielcach przy al. IX Wieków 15 A.
W pełni funkcjonuje od 1996 roku. Dyrektor Zofia Madziar mówi: - Udało się
nam znaleźć domy dla około setki dzieciaków. Kilkanaście par czeka
na możliwość adoptowania dziecka. Najtrudniej jest zapewnić rodzinę,
gdy sytuacja prawna malucha jest nieuregulowana. W takim przypadku
rozwiązaniem jest rodzina zastępcza, ale zdarza się, źe nawet wtedy
rodzice naturalni nagle przypominają sobie, że mają dziecko. Obiecują, że
będą się nim zajmować ... A potem znowu zapominają.

miany w sieciach telewizji kablowych

niej programów,

wyższe

rachunki

,)

znikną z oferty.

razie kieleccy operatorzy sieci

nie wprowadzą jeszcze
programowej, ani
ceny abonamentu.
abonenci Telewizji
już od lutego będą płacić
l<tk już informowaliśmy

~tyc znia bieżącego roku zmiany
zobowiązały

operatorów
do zawarcia umów
cam i programów. Rozmot.rwają i, między innymi,
,(~ dw1c największe w .[(jelcach
hablowe, UPC i Vectra, na ran:, wy łączyły żadnego kanału.
kt:. nie oznacza to że widmo
. ia oferty progr~mowej ka. t.?stało zażegnane.
luz teraz wiadomo że zmie~~ z·
'
· <~W artość oferty pakietu pel,1 Pt:Wnc obcojęzyczne kana.-rupv frec to air czyli niekoJtl i nadawane' satelitarnie,

:'qz

Powodem jest, mię
dzy innymi, to, żę nie mają one
wykupionych praw na nadawanie
pewnych programów na terytorium
Polski. W tej chwili nie ma jeszcze
ostatecznej listy kanałów obcoję
zycznych , które z pewnością pozostaną lub zostaną wycofane. Prowadzimy rozmowy i naszym celem
jest utrzymanie jak największej
liczby kanałów. Rozmawiamy także z nadawcami programów, których nasi widzowie jeszcze nie
oglądali. Te kanały mogłyby bowiem zastąpić te, które trzeba bę
dzie wycofać. Pewne jest jednak,
iż kanały polskie, czy też kanały
zagraniczne oferowane w języku
polskim pozostają w ofercie. Zmiany programowe odbędą_ się w c~ą
gu najblizszych tygodm - powiedziała Słowu " Dorota Zawadzka,
rzecz~ik prasowy UPC.
Vectra również rozmawia
z grupą nadawców, która d_otyc~
czas nie była obecna w teJ sieci.
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Operator zapewnia też, że liczba
programów nadawanych w języku
polskim najprawdopodobniej
nie zmieni się .
To jednak nie jedyne istotne
kwestie, jakie mogą spowodować
zmiany związane z nowelizacją
ustawy o prawie autorskim. Drugą
jest- oprócz uszczuplenia ofertypodwyżka abonamentu. Vectra informuje, że zamierza utrzymać
wysokość abonamentu na poziomie zbliżonym do obecnego. - Jest
możliwe, że zmiana wysokości
opłaty abonamentowej będzie
miała miejsce. Podwyżka nie bę
dzie jednak znacząca- mówi z kolei Dorota Zawadzka.
Klienci, Abonenci Telewizji
Kablowej, od lutego będą płacić
więcej za abonament. W Biurze
Obsługi Klienta nie brakuje tych,
którzy decydują się na tańszy pakiet. A taka operacja też kosztuje.
Obecnie TYK Darni oferuje
trzy pakiety: pełny, średni i polski.

Od l lutego opłaty wynoszą odpowiednio: 45 zł zamiast 38 zł, 30 zł
zamiast 28 i 20 zł zamiast 16 zł.
Pakiet polski (20 zł) obejmuje 18
stacji, m.in . TVP l, TVP 2, TVP 3,
Polsat, Polsat 2, Polonia TVP, TV ,
TV PULS, TV Niepokalanów. Pakiet średni to 37 stacji. Ich listę
znajdziemy na stronie internetowej TYK Darni. Za 45 zł TYK proponuje abonentom niemal 60 kanałów. Ale nie będzie już, np., RAI
UNO, mogą zniknąć niektóre stacje niemieckojęzyczne.
Telewizja Kablowa Darni ,
w ramach testu wprowadziła do
oferty dwóch najdroższych pakietów programy stacji TV 24. Jak
nam powiedziano w Biurze Obsłu
gi Klienta TYK Darni, na razie
nie wiadomo, jak długo klienci
"kablówki" będą oglądać TV 24.
- Mamy nadzieję, że programy stacji wejdą na stałe do naszej oferty
- poinformowano nas w biurze.
- Nie trzeba będzie za nie dodat-

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

kowo płacić . O ile uda nam się pozostawić TVN 24 w stałej ofercie,
to odbędzie się to w ramach planowanych od lutego podwyżek .
Kto chce zmienić pakiet wyższy na niższy musi uiści ć 25 zł.
Kwota obejmuje koszt przyjazdu
pracownika do abonenta i jego
pracy przy zmianie połączeń
w specjalnych skrzynkach znajdujących się na klatkach schodowych.
-Osoby zainteresowane zmianą pakietu na tańszy powinny wpła
cić 25 zł na to samo konto, gdzie
opłacają abonament- poinformował nas pracownik Biura Obsługi
Klienta. - Potem należy się zgłosić
do naszej placówki przy ul. Kanałowej . W ciągu dwóch tygodni nastąpi zmiana w programach odbieranych przez klienta. Osoby. które
pakiet pełny miały krócej niż pól
roku lub miały odcinany sygnał,
muszą za zmianę zapłacić 70 zł.
ROBERT FELCZAK
ANNANOWSKA

5

GALERI·A
@·
Kielce, uL świętokrzyska 20
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T czy LCD, 15 czy 19 cali i co to jest plamka? Czyli. ..

bieramy -monitor
rze jest również wielkość ekranu.
Obecnie standardem są monitory
kineskopowe, tzw. CRT (Cathode
Ray Tu be) o przekątnej ekranu 17
cali, ale warto kupić monitor 19calowy. Kupując monitor, warto też
wybrać bardziej zaawansowany
technologicznie model z płaskim
Składając "uszyty na miarę"
staw komputerowy najwięcej ' kineskopem (fiat), który zapewnia
poświęca się wyborowi pły
lepszy kontrast, większą ostrość i
glównej, procesora i dysku twar- wierniejsze odwzorowanie barw.
Istotny jest także kineskop .
. Pozostałe elementy "peceta"
ają się sprawą drugorzędną.
Do wyboru są dwa: z maską szczek też większość osób postrzega linową oraz z maską perforowaną.
monitora, którego zakup
Zaletami tego pierwszego typu, poprzeważnie uzależniony od
lecanego szczególnie dla grafików,
wielkości ekranu i estetyki
są: lepsze kolory, większa jasność i
L<~utLt: Iu·a. A tymczasem monitor
kontrast. Małą niedogodnością ,
wybrać szczególnie staranwedług niektórych osób zmniejszabowiem od jego parametrów jącą komfort pracy, są dwie cieniutleży jakość obrazu i zdrowie
kie, prawie niezauważalne poziome linie, znajdujące się w 1/3 i 2/3
wysokości ekranu (tworzą je cienie drutów usztywniających maskę
kineskopu). Do kresek można się
jednak szybko przyzwyczaić i przestać je zauważać. Prawdziwym minusem może okazać się, ale przeważnie w tańszych modelach, słaba
jakość wyświetlania cienkich linii
pionowych, np. liter "I" i "i" . DruPrzed zakupem koniecznie zwróć
gi typ monitorów, z maską perforouwag ę czy dany model spełnia
waną, wychodzi już z produkcji.
podstawowe normy - TC0'99 i
Ten typ kineskopu bez obaw mogą
MPR 11. Określają one między inwybrać osoby pracujące głównie na
nymi maksymalne promieniowanie
edytorach tekstu lub arkuszach kalelektromagnetyczne oraz najniż
kulacyjnych.
,

Do wad, a właściwie gorszych
w stosunku do monitorów CRT
parametrów, trzeba zaliczyć uboż
szą paletę kolorów, w niektórych
przypadkach niewystarczająca
rozdzielczość ekranu oraz wydłu
żony czas reakcji ekranu, który
sprawia, że szybko przesuwane na
ekranie elementy pozostawiają
smużenie, czyli ślad w miejscu, w
którym przed momentem się znajdowały. Najważniejsze, co decyduje o wyborze kineskopowego monitora, to jego znacznie niższa
cena.

monitorem spędzamy kilka
dziennie, a w ciągu roku
dwóch tysięcy. Nie warto więc
lo szc·zeozac na monitorze, a co za tym
także na oczach.

szą możliwą częstotliwość

Za piętnastocalowy monitor
CRT zapłacimy od 450 do 750 zl ,
za większy o dwa cale 600 - 1400
zł, a ekran o przekątnej 19 cali
kosztuje od 900 zł do 2 tys. zł. Panele LCD są droższe. 15-calowy
koszruje minimum 1,3 tys . zł , a 17calowy to wydatek od 2,3 tys. zł do
9 tys. zł.
ROBERT FELCZAK

Najważniejszymi zaletami
płaskich paneli LCD (Liquid Cristal Display), zwanych też ciekło
krystalicznymi , są: mała wielkość,
niski pobór prądu , brak promie-

niowania elektromagnetycznego, a
brak migotania obrazu.

trzydziestu uczniów na jeden
przypadało w Polsce w
. roku. To prawie trzy razy więcej
wkrajach Unii Europejskiej.
Przed dwoma laty w polszkolach było zainstalowazaledwie nieco ponad 210
· kom puter6w. Najwięcej " pe. \\''' posiadały licea , w któ. h na jeden komputer przypaalo _20 osó b . W gimnazjach
)ka znik ten wynosił 28, a w
ko lac h podstawowych 44.

Oszczędzając

przy kupnie monitora,

pamiętajmy, że

Prezentujemy kolejną część ułatwia
jącego wędrówki po wirtualnym
świecie komputerowego ABC. Dziś
pojęcia i skróty zaczynające się
literami " H" i "l".

Ha ker
Osoba, wykorzystująca wiedzę informatyczną do włamań do
komputerów.

Hiperłącze_

Sale komputerowe są tylko

Element dokumentu elektronicznego prowadzący (po kliknię
ciu na nim) do innego fragmentu
tego samego dokumentu lub do
dokumentu znajdującego się w
zupełnie innej lokalizacji. Jest bardzo łatwo rozpoznawalny - ma
inny od reszty strony www kolor
lub jest rysunkiem . Określany też
jako: hyperlink, hiperłącznik, hi-

.

v, 63 7% wszystkich szkół wPolsce.

Najwięcej

pracowni mają województwa:
podlaskie
71,3%
kują\'!Sko-pomorskie
69,1%
dolnośląskie
69%

56,2%
,...__,

45,8%

Najniższy procent mają województwa:

lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

54,7%
55,4%
57,7%

-------------------------J

tym samym możemy zapłacić własnym zdrowiem

Komputerowe abc

O tym , jak daleko polskiemu
szkolnictwu do standardów krajów Unii Europejskiej może
świadczyć chociażby to , że w
państwach unijnych na jeden
J<omputer w szkole podstawowej
przypadało 13 uczniów, a w szkole średniej 9 . To jednak nie
wszystko. Specjaliści zwracają
ponadto uwagę , że w Polsce ponad połowa komputerów to przestarzały i wyeksploatowany
sprzęt, na którym zainstalowane
jest stare oprogramowanie.
(eref)

PRACOWNIE
KOM
WSZKOŁACH

·~

Ceny monitorów

~

lasa przed komputerem

<..)

jest mo-

TcchiSit.

także

CI)

ważny

Ekrany LCD

rowany przez sprzedawcę mont!or nie spełnia tych norm, musimy si ę li czyć, że komfort pracy
Przy urządzeniu może okazać się
ntewystarczający, np. obraz może
dokuczliwie migać i męczyć oczy.

=
o

Bardzo często przy wyborze
monitora kierujemy się również
producentem urządzenia . Rozsądnie, pod warunkiem jednak, że
znamy dużą liczbę producentów
sprzętu elektronicznego, a nie tylko Philipsa, Sony czy też LG. Jeśli więc producent monitora jest
dla nas ważny, warto również
zwrócić uwagę na firmy polecane
przez fachowców, np. NEC, iiyama i CTX. Czasem jednak renoma firmy to niewystarczający po-

wód do wyboru,
del.

od-

śwież ania ekranu {minimum to 85
Hz. a najlepiej 100 Hz). Jeśli ofe-

ro

Philips, Sony czy NEC?

perodsyłacz, łącznik , odsyłacz ,
odnośnik, hiperlink, link.

~ HTML
~

Język tworzenia dokumentów
"hypertekstowych" do wykorzysta~ nia w sieci. Porlobnie jak Word,
iii pozwala np . na określenie rozroiaa ru tekstu .

HTTP
Protokół pozwalający na przesyłanie danych hypertekstowych .

HTTPS
Lepiej zabezpieczony standard HTTP.

Ikona
W systemach "okienkowych",
np. Windows, jest to niewielki obrazek, który ułatwia nawigację. Po
kliknięciu na nim otwiera się odpowiedni program. a przykład, zamiast szukać w systemie pliku otwierającego "kosz" wystarczy kliknąć
na obrazek przedstawiający kosz.

Intel
Gł ówny producent procesorów na świecie. 1\vórca pierwszego procesora. Karierze procesorów Intela pomógł inny tuz rynku
komputerowego - IBM , który do
swoich komputerów montował
właśnie intelowskie procesory.

0

Interfejs
• Sprzętowy- gniazda, kable
i inne elementy umożliwiające

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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podłączenie do komputera rozmaitych urządzeń .
• Programowy - program ,
dzięki któremu komputer współ
pracuje z urządzeniem zewnętrz
nym.
e Użytkownika - urządzenie
służące do wprowadzania (np. klawiatura i skaner) lub wyprowadzania danych (np. drukarka i ll]Onitor).

Internet
Połączone sieci komputerowe.
pozwalające łączyć się z dowolnym
komputerem podłączonym do jakiejkolwiek z tych sieci. Wymaga urzą
dzenia umożliwiającego połączenie

(np. modem) oraz oprogramowania
(np. Internet Explorer) . Umożliwia
między innymi wysyłanie poczty elektronicznej (e-mail) , dostęp do stron
www i przesyłanie plików (FfP) .

Internet Explorer
Najpopularniejsza na świecie
stronwwwautorstwa
Microsoftu.
przeglądarka

ISON
Metoda szybkiego przesyła
nia danych siecią telefoniczną
(transfer do 128 Kb) .
(erel)

7

Klelee
Dziur na naszych ulicach nie

Słony
KIELCE. Stan ulic przeklinają
zarówno piesi, jak i kierowcy.
Najpierw sól, którą Miejski Zarząd
Dróg posypywał śliską nawierzchnię,
wyżerała karoserie aut. Teraz słona
breja niszczy obuwie przechodniów.

Od początku roku mieszkań
cy Kielc z trudem przedzierają się
przez miasto. Gdy po fali mrozów
nadeszła gołoledź , MZD ratował
nas przed ślizgawką, hojnie sypiąc
sól przemysłową i lejąc solankę.
Efekt? Rdza na podwoziach i białe
plamy na butach. Mechanicy samo-

ubędzie

problem
chodowi przyznają, że korozji karoserii nie da się zatrzymać. - Sól
wysypywana na ulice wpływa bardzo źle zwłaszcza na stare modele
aut. Proces rdzewienia podwozia
można jedynie trochę spowolnić
- ocenia Jacek Kurek, właściciel
warsztatu samochodowego przy ul.
Studenckiej . Ale to kosztuje.
Spory wydatek czeka również
pieszych, których buty pokryte są
białymi plamami, a rozpuszczona
solanka zniekształca skórę. Nasze
buty przed solą może uratować jedynie częste pastowanie. -Najlepiej
byłoby chronić je specjalnymi spe-

Na taką pułapkę mogą się natknąć kierowcy na ul. Serninaryjskiej

cyfikami impregnującymi, ale jedno takie pudełeczko kosztuje okoto lO zł- radzi Marianna Bugaj ska,
właścicielka Zakładu SzewskoKrawiecko-Kuśnierskiego.
Jymczasem zarządcy miejskich dróg tłumaczą, że posypywanie solą ulic to metoda stosowana w
całej Polsce i polecana w rozporzą

dzeniu Ministerstwa Ochrony Śro
dowiska. - Co prawda na Słowacji
stosuje się również drobny grys, ale
tam, gdzie drogi są cały czas białe.
Myślę, że kielczanie mieliby do nas
o wiele większe pretensje, gdybyśmy
nie posypywali solą śliskich ulic i
chodników- uważa Stanisław Kamiński, dyrektor MZD.
Za to po odwilży niemal w całym mieście, w koleinach i dziurach, stoją kałuze ze słonym bło
tem. Dyrektor Kamiński co prawda zanotował podane przez mis największe "zbiorniki" przy ul. Seminaryjskiej, Warszawskiej i Wesołej,
ale nie miał dla nas dobrych wieści .
- Czy przed przyszłą zimą znikną
te dziury? Trudno mi powiedzieć ,
bo to zależy od środków na remont
dróg, które zatwierdzi Rada Miejska na najbliższej sesji. Najprawdopodobniej dostaniemy mniej
pieniędzy niż w ubiegłym roku- informuje S. Kamiński. W ub.r. MZD
przeznaczył na remont ulic i chodników ok. 15 mln zł . Na naprawę
czeka jeszcze 200 km dróg. (mb)

Komisja wybrała dyrektora, a pracuje kto inny

e Wieczór satyry- dziś ,
!6 bm., o godz. 16 w Domu
Srodowisk Twórczych, ul.
Zamkowa 5. W programie:
prezentacja utworów nagrodzonych i wyróżnionych w
1 Ogólnopolskim Konkursie
Satyrycznym "Wąchock
2002". W spotkaniu, które
- poprowadzi Stanisław Nyczaj, wezmą również udział
aforyści : Elżbieta Grabosz z
Warszawy, Stanisław Fornal
z Lublina, Jan Lechicki z
Kielc, Włodzimierz Kowalczyk i Józef Kowalski ze Starachowic. Wystąpią ponadto
Bogdan Gumowski i Koło
Teatralne z Domu Kultury w
Wąchocku.

e Na kolejne spotkanie
przyrodniczo-krajoznawcze i
historyczne w ramach cyklu
"Parki krajobrazowe" zapraszają "Civitas Christiana" i
Oddział Świętokrzyski P'ITK
-dziś, 16 bm., o godz. 17 w
klubie przy ul. Równej 18.
e Gw iazda polskiego
bluesa Mira Kubasińska, była
solistka zespołu Break o u t,
wystąpi w najbliższą sobotę,
18 stycznia, na scenie kieleckiego Jazz Clubu przy ul. Dużej 7. Bilety w cenie 20 zł, liczba miejsc ograniczona.

Policjanci
zamiast świateł

l kto tu

KIELCE. Kurator wystąpił do wojewody o uchylenie decyzji wójta Piekoszowa, który obsadził na stanowisku
dyrektora szkoły nie tę osobę, która
wygrała konkurs.

Konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie odbył się jesienią ub. r.
Komisja, w której zgodnie z wymogami byli przedstawiciele kuratorium , gminy, Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej, związków zawodowych, wybrała Jacka Staromłyńskiego. Jyle że w trakcie obrad
salę opuścił wójt Wiesław Jóźwik.
Skandal wybuchł, gdy wójt
oświadczył , że konkurs nie został ·
rozstrzygnięty, i powierzył pełnie
nie obowiązków dyrektora Mirosławowi Leśniakowi - osobie, która startując w konkursie nie dopełniła wszystkich obowiązków
formalnych.

będą ~olicjanci.

miasta

KIELCE. Dzieciaki ze Śródmieścia
będą znowu mieć swój klub. Miasto
znalazło nową siedzibę .

O sytuacji dzieci z podwórek
w centrum I<,ielc pisaliśmy tuż
przed Bożym Narodzeniem. Wtedy przed spalonym barakiem przy
ulicy Wesołej zebrała się grupa,
która kiedyś miała w nim schronienie, zajęcia , wspólne wigilie, a
czasem po prostu bułkę i gorącą
herbatę. Barak, w którym funkcjonował Klub " Plus", nie spełniał
jednak wymogów "Sanepidu", a
pożar ostatecznie przesądził o lo-

Pachnący

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

tunel
go się tunelem Zakładu Linii
lejowych PKP
Po kilku godzinach
" Słowu ", że
duże różnice

temperatur

wały pęknięcia rur lw.nalizacyjnych
w rejonie, gdzie dawniej mieśCih·

się dworcowe ubilw.cje. Specjal~ia
ekipa złożona także z hydrau/lko•·
zajęła się naprawą rozsadzonych
mrozami rur. Rozrzucano też waf/'
no neutralizujące przykrą w01i
- Ale to nie kolejarze kupli'
wali dezodoranty, by w tun~/u
pachniało - dodał dyrektor. .W
prawdopodobniej uczynili to u•fa·
ściciele sklepików w tunelu. b)
zachęcić potencjalnych klienw:,
do zakupów.
fkki

ło?

- Pierwsze słyszę, trudno mi
cokolwiek powiedzieć na ten temat, muszę sprawdzić - powiedział nam zaskoczony pytaniem
fan Hurkała, dyrektotopiekujące-

Słowoludu

limit" 'fli'W

ożyje

sie "Plusa". Placówkę zamkniąto
Dzieci zostały na ulicy.
Po roku udało im się opowie·
dzieć wiceprezydentowi miasta hi·
storię swoją i klubu . Andrzej Sygut
obiecał, że znajdzie lokal na klub
Wczoraj powiedział nam: - Mam)'
siedzibę . W karnienicy przy Sien·
kiewicza 25. To decyzja prezydenta
miasta. Lokal muszą jeszcze obejrzeć dzieciał<i . Trzeba go odświeżyć.
doprowadzić do portądlru toaletl
Skontaktujemy się z osobami. ktore pracowały wcześniej z dziecmi
Przy Sienkiewicza są cztery pomieszczenia. Wystarczy miejsca na
odrabianie lekcji i inne zaj ęcia (br)

KIELCE. Od tygodnia niesamowity smród roznosił się w tunelu dla pieszych pod dworcem PKP
A teraz w nim zapachniało.
Od ubieglego czwartku przez
kilka dni dosłownie nie dało się
przejść bez zatykania nosa.
- Zwłaszcza w rejonie pod halą
dworca, obok sklepików, cuchnę
ło niesamowicie. Nagle przedwczoraj w miejscu tym .. . zapachniało perfumami. A wczoraj sytuacja wróciła do normy. Co się sta-

.śiOMOWdu
*ił

dotrzymały słowa

Plus znów

Patronat medialny:

PATRONAT HONOROWY
Senator Rzeczpospolrtej Polskiej - Jeay SIJGhal'''
Wąewoda Swętolcrzyski Wr:JIC#

Wl<ldunoiJrZ

Prezydent M>asta Kielce - WOjdech Lut>awsk•

Eiihiii'BE\ił

ARTYSTYCZNAPODRÓŻ

PRZYflANEK

BALKANY
PORYWAJĄCA

Wieczór z gwiazdą
czyi/

MlUZYKA l.lUDOWA

W brainie bekania

W WYKONANIU

BALKAN FOLK ACOUJTIC
25.01.2003, GODZ.18.00
MAŁA

SCI:NA KCK

Informacje: Impresariat KCK, Plac Moniuszki 28
teł .
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Innego zdania był kurator
Ryszard Kasperek - stwierdził, że
konkurs był ważny, i zapowiedział,
że nie zaopiniuje pozytywnie kandydata zgłoszonego przez wójta.
Sprawa przycichła . Mirosław
Leśniak został na dobre dyrektorem
szkoły. Zawiadomiono o tym kuratora.- Złożyłem do wojewody wniosek o uchylenie decyzji wójta - powiedział nam wczoraj R. Kas perek.
Pytany, czy nie obawia się , że sytuacja, do jakiej doszło w Piekoszowie, ośmiesza placówkę administracji rządowej , jaką jest kuratorium,
stwierdził : -To trudne pytanie.
Co zrobi wojewoda, będzie
wiadomo, gdy dotrze do niego pismo kuratora . Wczoraj służby
prawne jeszcze go nie znały. Rzecznik Beata Ryń powiedziała nam:
- Prawnicy zaczną od sprawdzenia,
czy sprawa leży w kompetencjach
wojewody, czy też powinno ją rozstrzygnąć kuratorium.
(br)

Władze

-moclelny.

Dziś

w godz. 11 -14 zostanie wyłączona sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu Jesionowej i Toporowskiego.
Po:wód: Rejon Energetyczny
będzie prowadził prace konserwacyjne na stacji transformatorowej. Ruchem kierować

rządzi

KIELCE. Takie śmietniska można zobaczyć w samym centrum Kielc, niedaleko
Urzędu Wojewódzkiego i magistratu. Na zdjęciu z lewej: słynny "płot reklamo·
wy" na rogu ulic IX Wieków i Warszawskiej. Z prawej: obrazek sprzed siedziby
Telekomunikacji Polskiej przy ul. Targowej. Zachęcamy Straż Miejską, aby wy·
brała się tu na spacer.
(ARD

4-dam Zdunik()W§ki
Artul* Jal*f)ń
truor

{tn·LL'pirlll
tt·

/'"~JIWJJit•

tli.

ill. JIIC:iui 1'"/skit•.

'"·'!JJSb!'. llt~IJ>~Iilmi.,bt·. .<111111!' rtrit•

19 stycznia 200.3 r. (niedziela) godz. 18.00
Sala Kongresowa Kieleckiego Centrum Biznesu Exbud Skanska

344 90 54, kasa biletowa- teł. 343 81 42

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kle l c e
w obronie laboratorium na Uroczysku

dania niezgody .
. Nie dopuścimy do likwidacji
medycznego wprzychodlu.n<•ru~J•" -zapowiadają

północnych dzielnic Kielc.

kieleckim ZOZ działają
laboratoria analityczne, w
·ach rejonowych przy
ek iej, Warszawskiej,
Prusa. Zgodnie z planauryzacji miejskiej służ
. ich liczba ma być ogranajpierw do dwóch (H erka), a później do jednego
odobniej Daleka) .
nie godzą
uo''"a'""~ północnych dzieldo lilaboratorium znajduje
przychodni specjałinr l Na Stoku i nr 3 na
kim - mówi Mariola
blewska, jedna z pabadań wykonuje
pilnym, tzn. już po
r uLI'-=~ ~~:\...IU minutach są wyrritego samego dnia maż
sko n s ultować z lekarzem.
w przychodni pozostanie
punk t pobrań, jak chce
to ta kiej możliwości nie
· . A co stanie się z dziećmi,
m trz eba pobierać krew

reny

ZOZ zostanie podzielony na rejony

Zdrowie w sieci

z palca? Przecież tej się nie wozi ,
trzeba badać na miejscu .
Tymczasem zdaniem dyrektor
ZOZ Ewy Cebuli, pacjenci nic nie
KIELCE. Przychodnie Zespołu Opieki
stracą na likwidacji dwóch, a w
Zdrowotnej na razie zostały pogrupo. przyszłości trzech laboratoriów.
-Chorzy będą mieli pobieraną krew wane w sześciu rejonach. Do końca
tam, gdzie do tej pory - tłumaczy. - I roku ZOZ ma zostać zlikwidowany.
tam będą odbierali wyniki, tak szybWczoraj prezydent Kielc Wojko, jak będzie trzeba. Polepszy się
za to jakość badań. Uruchomimy ciech L ubawski przedstawił dziennikarzom nowy schemat restrukstojący bezczynnie w przychodni
na Dalekiej tzw. kombajn- specja- turyzacji ZOZ (patrz mapka).
listyczne, nowoczesne urządzenie Kielce sięgnęły po wzorce ze
do diagnostyki, dzięki któremu ba- . Szczecina. W rejonie będą dwie
dania będzie się przeprowadzać -trzy przychodnie. Decyzje, która
z nich będzie najważniej sza, jeszszybciej i dokładniej.
cze nie zapadły.
Kwestię jakości usług podnoO sobny pion mają stanowić
si także Anna Bądel, kierowniczka
laboratoriów (od stycznia wszyst- trzy przychodnie specjalistyczne.
kie cztery placówki mają jedno kie- Na jednego lekarza wypadnie śred 
rownictwo). -W tej chwili żadne z nio 1700 pacjentów. Wyliczono,
czterech laboratoriów nie spełnia że w ciągu pół roku w ZOZ_trzenorm wymaganych w nowoczesnej ba będzie zlikwidować 150 etadiagnostyce - tłumaczy. - Dlatego tów. Choć zespół czekają też ograniczenia wydatków (na reorganichcemy stworzyć jedną pracownię,
zacji ZOZ ma " zarobić" ponad 28
ale na miarę europejską.
Na razie ni~ wiadomo, c'zyje tys. zł) , ma się poprawić jakość i
argumenty przeważą. Protest pacjen- dostępność usług. Wiceprezydent
tów dotarł do ZOZ w poniedziałek . Andrzej Sygut poinformował , że
- Jeszcze go nie rozpatrywaliśmy w ZOZ znaj d ował się drogi , ale
- przyznaje Leszek Mierzwa, prze- niewykorzystany sprzęt diagnostyczny, m.in. mammograf, USG , _
wodniczący Rady Społecznej ZOZ.
BEATA ALUKIEWICZ laser okulistyczny do leczenia
oczu w cukrzycy, aparat do badań
serca, tzw. Holter. - Nie było jednak osób , które potrafiły ten
- sprzęt , np. laser, obsłużyć . A my
ich znaleźliśmy - powiedział wi- _
ceprezydent Dyrektor ZOZ Ewa
Cybula dodała , że mammagraf nie
był używany, bo stał razem z aparatem RTG, a oba urządzenia nie

w rocznicę

mogły pracować

jednocześnie .

Teraz niewielkim kosztem zostanie Wybudowana ścianka działowa.
Szybszy i sprawniejszy ma
być system rejestracji. W rejonie
będzie można się zapisać na wizytę do specjalisty. ZOZ zacznie też
świadczyć odpłatne usługi w dni
wolne od pracy.

Wczoraj w południe w całym mieście na trzy minuty włączono syreny alarPrzypomniano w ten sposób mieszkańcom o rocznicy wyzwolenia Kielc spod
·okupacji. Przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i kombatanwieńce przed pomnikiem na Kadzielni. Zapalono też znicze na mogiłach
radzieckich, którzy polegli w czasie wyzwalania naszego miasta
(DG)

11(,U2·>!1t,,tf

Nasz telefon
36-36-203 (207)

NOWY SCHEMAT ZOZ
Z PODZIAlEM NA SZEŚĆ REJONÓW
WARSZAWA

BLIN

...:7:.......

__. /

(:<~

_ __,

•

granice nowych
okręgów ZOZ
lokalizacja
przychodni
należących

TARHĆW

do okręgu

Przekształcanie ZOZ potrwa
rok. - Potem nie będzie w mieście
ani jednej publicznej przychodni
-zapowiedział prezydent Lubawski .
Pian restrukturyzacji zawiera też harmonogram uregulowania
długu wobec ZUS . Jednorazowo
zostanie wpłacona składka za
pierwsze półrocze . - Pozostałą
część długu i odsetki za okres 2001
- 2002 proponujemy umorzyć w 40

procentach . Resztę zobowiązania
spłacalibyśmy przez lO lat. Miasto
ma obowiązek pokryć straty ZOZ.
W tym roku byłoby to 6 mln zł i
przez 10 lat po 1,5 mln zł rocznie
- powiedział prezydent.
Wczoraj ZUS otrzymał plan
restrukturyzacji . Dzi ś rozpoczną
się negocjacje o wstrzymanie egzekucji 15-miłionowego długu .
IWO A BORATYN

ZOO do likwid3cji
KIELCE. Zespół Obsługi Oświaty ma
zostać zlikwidowany. Od przyszłego
roku szkoły będą funkcjonować
samodzielnie.

kiem przyszłego roku zostaną formalnie usamodzielnione. W praktyce oznacza to ·m.in ., że każdy z
dyrektorów dostanie określony
budżet i będzie sobie z nim musiał poradzić.

wodnik po .magistracie

ZOO zajmuje się m.in . inwestycjami i remontami w szkołach .
Gwarantuje im obsługę finansowoksięgową, socjalną (także tysiącom

e Pozyskiwania Środków Fi-

na wielki świat

nansowych, teł. 3676-145
Zadania Biura Współpracy z
Zagranicą to m.in. prace związane
z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych, co oznacza, że od fachowości i skuteczności pracy biura zależą np. nowe miejsca pracy;
działania związane z pozyskiwaniem unijnych i pozaunijnych pieniędzy dla Kielc na inwestycje, pro-

Oto kolejny, siódmy już
naszego przewodnika po
Mamy nadzieję, że
naszym czytelnikom
Po Urzędzie Miasta, gdzie
nazwy, kompetencje i

........-...

wydziałów. Dziś

~

mocję , współpracę zagraniczną,
gospodarkę oraz naukę ; biuro, ni-

ILRO WSPÓŁPRACY
ZAGRA ICĄ

~ektor : obowiązki pełni
lą Da~iec, teł. 3676-1 45

Lzente przez centralę
JO

eferaty:
- \\ ' Po' ł pracy z Zagranicą
h- f..ll

'

czym lokalne Ministerstwo Spraw
Zagranicznych , ma inicjowa ć,
wspierać i koordynować współpra
cę Kielc z zagranicą (m.in. kontakty z miastami partnerskimi). Kolejne zadania to współpraca z instytucjami rządowymi , unijnymi , krajowymi, zagraniczn~ .w za~es!e
integracji europejskieJ 1 wdrazan.te
programów UE. Biuro ma takze
współorganizować .imprezy o charakterze międz y narodowy m z
udziałem miasta Kielc.
(br)
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wiec- magister in ży 
nier (AGH,
Politechnika Śląska),
ukońc zy ł

wiele kursów i szkoleń

zw ią

z an y ch
m.in . przygotowywaniem przetargów, kontraktów, umów. Pracowal w Urzę
dzie Wojewódzkim w Kielcach
(współautor planów zagospodarowania przestrzennego, w iceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Planowania), przez kilkanaście lat był zatrudniony w dużych
spółkach zagranicznych. fest tłu
maczem języ ka angielskiego, w iceprezesem Zarz ądu Głó w nego
Stow arzyszenia Tłumaczy Polskich.

emerytowanych nauczycieli) i
prawną . Zatrudnia około 60 osób.
Z obecną nazwą i strukturą działa
od 1994 r.
Płacówka , która obsługuje
34 przedszkola, 34 podstawówki ,
17 gimnazjów, 3 licea, ma w tym
roku zniknąć z krajobrazu Kielc.
Jak się dowiedzieliśmy, projekt likwidacji już w lutym zostanie
przedstawiony radnym . Potem
przez kilka miesięcy ZOO będzie
rozwiązywany. Po wakacjach
szkoły zaczną pilotażowo funkcjonować samodzielnie. Z począt-

O przyszłość pracowników
ZOO magistrat jest spokojny :
-Znajdą zatrudnienie w szkołach .
Będą one potrzebować księgo
wych, specjalistów od remontów,
inwestycji - mówią u rzędnicy.
Budżet dla szkół nie będzie
naliczany na zasadzie bonu oświa
towego. Miasto, przydzielając pieniądze , chce wziąć pod uwagę
(oprócz liczby uczniów i przypadającej na każde dziecko subwencji) także stan budynków i koszty
ich utrzymania. Trzeba pamiętać ,
że jedynie kilka podstawówek ma
stosunkowe nowe siedziby. Niektóre budynki pamiętają początek
poprzedniego stulecia.
BARBARA RYNKOWSKA

OLEJ OPALOWY

EKOTERM PLUS
PRODUKC.. PKN ORLEN
ORAZ
OLE.I NAJię)OWY l BENZYNY
OflERu.E

STACJA PALIIIf "A.NGEl.SCY"
ŚLADKóW MAŁY
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
OLEJU OPAl.OWEGO
~
TEL 354-U-71, 354-47-71

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

ZAPISY: Kltttc:e. ul. C:zarnow.tc.. 22
(buclyo>ek Połrnozbytu),
wl . (041) : S M - . --274.
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SZPITALE, APTEKI
oyzury
·
pe •mą
· szp1ta
· 1e:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki i
w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: . Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), ..centrum", ul. Radomska
8 (1Q-20), "Aptekarz", ul. Hoża 39
- czynna codziennie (8-23), ,,Alfa",
ul. Zeromskiego 20/24 (8-15) ,
..Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), .Małgo sia", ul. Pocieszka
17 (8-22) - czynna w niedziele i
święta, "Zdrowie". ul. Sienkiewicza
58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżu~mi stałymi:
Apteka .Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziele i święta),
041/362-02-25 .
Apteka "Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w niedziele i święta- 9- 19.
Apteka .. Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 8-22.
Apteka .. Gemellus" - całodobo
wa, ul. Starodamaszewska 11
(obok szpitala przy ul. Kościuszki).
APTEKA "Parkowa", Kielce, Żytnia, niedziele, święta 7.30-21 .00.
041/368-30-33.
(gb4n4)

1

APII::KA . Hondo , Paderew-

skiego - IX Wieków, czynna codziennie, niedziele i święta,
7.00-23.00, 041/34-48-205.
(gb 5226)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowiecka 3a.
STARACHOWICE
- ul. Miodowa 1O.

WWSZCZDWA
.. Muza" - nieczynne.

MUZEA

• KIELCE

- -......~-.........&

Muzeum Narodowe - palac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe:
korpus glówny - "Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.", .Dawne uzbrojenie europejskie i wschOdnie",
"Sanktuarium Marszalka Józefa Pił
sudskiego". Skrzydla północne Galeria malarstwa polskiego i sztuki
zdobniczej. Wystawa czasowa: SZCJ~r
ka bożonarodzeniowa - Józef Piłat
Czynne we wtorek w godz. 1O- 18,
środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Żerom
skiego - ul. Jana Pawła 11 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stala: wystawa materialów biograficznych i
literackich z mlodzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, pią
tek, niedziela w godz. 9 - 15.30,
środa - 11-17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku , tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: ,,Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne od środy do
niedzieli w godz. 1Q-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3- nieczynne
do końca marca 2003 r. Muzeum
może być udostępnione zbiorowym
wycieczkom po uprzednim telafonicznym uzgodnieniu terminu - tel.
34-21-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1Q17. Wystawa stała: "Modele redukcyjne"; .. Zabawki dawniej i dziś" ,
. Folklor sześciu kontynentów - 406
lalek z calego świata"- kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami - wnętrza XIX-wiecznych chalup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa. Wystawa: .Ocalić od
zapomnienia. Jan Bernasiewicz twórca ogrodu rzeźb". Wystawa
czasowa: .Szmaty, serce, kierezyje... Tradycyjna tkanina i strój ludowy na Kielecczyżnie". Czynne: w dni
robocze w godz. 9 - 14. w soboty,
niedziele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
Laszczyków - wystawa - "Wesoła
nowina. Cykl świąt i uroczystości
świąt Bożego Narodzenia w tradycji
polskief. Czynne od poniedziałku do
piątku i w niedziele w godz. 1Q-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - . Era krzemu".
Galeria BWA .. PIWNICE" - ul. Leśna 7 - nieczynna.
Galeria BWA .. NA PIĘTRZE" - Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, w
soboty i niedziele nillCZY.nna.
Galeria . Bartosz" - ul. Sciegiennego 35A - WfSiawa malarstwa Józefa Ziomka. Galeria czynna - od poniedzialku do piątku w godz. 1Q-16,
w soboty- 1Q-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Płanty 7/9
- Doroczna wystawa czlonków okrę
gu świętokrzyskiego ZPAF. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 1Q-16. Wstęp wolny.
Klub Civilas Christiana. ul. Rów·
na 18- .XXIX Pokonkursowa Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej".
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10-14.

ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz paniecizialków i świąt
w godz. 9- 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 1O- 17.
Ośrodek Tradycji Gamcarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty gamcarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Mithoiowie k. Suchednibwa- wystawa .. Pło
nęły niebo i ziemia" - czynne codziennie oprócz poniedziałków w
godz. 10- 16. W soboty i niedziele
wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - tel. 041/
25-45-162.
r,.uzeum Przyrodniczo-leśne
Swiętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
1Q-15. Ekspozycja prezentuje dzialy
archeologiczny, geologiczny, flory i
fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Waldernar żuchnicki malarstwo; Wiestaw Tumo - fotografia. Oprócz poniedziałków czynna codzier]nie w godz. 11 - 17.

Et:~;A RĄDIO·TAXI
96-25

""'-,; \9 li
Q> . ~
:......2_3 _______________9&-!~ . ~

BIOTERAPIA. 041/368-46-32.
(nh 64)
NAGŁA

Pomoc Lekarska - 041/
331-56-50.
(nh54)
UROLODZY - Sem~naryjska 27,
361-3D-60, Jagiellońska 23, 34622-99.
(nd 537)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25 - ECHO ,
HOLTER, RTG. USG. Urodynamika. Endoskopia. Tes~ alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 275)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego
-.Balladyna", g. 11.
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś" .. Samobajka", g. 9, 11.

"Romantica" (dalby digital), tel.
366-37-19. - .. Harry Potter i
Kommta Tajemnic" - bryt.ainer: ti.o.,
g. 8.15, 11.15, 14.30, 17.30, 20.30.
.. Moskwa" (dalby stereo), tel :
344-47-34- .Straż wiejska" - USA.
l. 15. g. 14.15, 18.30; .Skok"USA. l. 15, g. 16.15, 20.30.
" Studyjne " - .. Don·s plum" Dun.JUSA, l. 15, g. 16.30, 20.15;
. Co za życie"- USA, l. 15, g. 18.15.
" Echo" (w WDK) - 361-27-37,XXX'- USA, l. 15, g. 16, 18.
BUSKO 1DRtJJ
.. Zdrój" -.nieczynne.

J{DRZEJOW
.. OK" - brak terminarza.

OSTIIOWIEC ŚW.

" Etiuda" - .. Harry Potter i KomTajemnic", g. 8, 11 , 16, 19.

na~

PINCZIJW
.. Belweder" - nieczynne.

SAliDOMIERZ

96-62 1r 96-63
366-40-40
KARTA STAŁEGO KLIENTA

~jRZd VIIIliiisto - ctrUI dJJ urgodllńnitl

DOJAZD GRAnS
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3-611-611

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie tak.só-k

KOMUNIKA~;.;;..~~...

NAGŁOWICE

RADIO-TAXI
ISKRA

(nd 532)

kopana przeszlośc" - najciekawsze odkrycia archeologiczne na
Lubelszczyźnie i Sandomierszczyźnie w latach 2001-2002.
Galeria Sztuki Wspólczesnej BWA,
ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej , ul. Dlugosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do
soboty w godz. 9 - 16, w niedziele
13.30- 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9. Godziny otwarcia: pon.-piątek 8-16,
sobota. niedziela - po wcześniej
szym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: .Portrety" - rzeźba Gustawa
Hadyny.
SKARlYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul.
Sloneczna - czynneod 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki
1, te l. 27 4-62-68, czynne w dni
robocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii Kultury Mate;
rialnej ul. Wielkopiecowa 1, tel.
275-4Q-83, czynne wtpt 9-15.30,
sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespól wielkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z pol. XIX w., zabytki
techniki samochodowej, skansen
hutnictwa starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stałe :
..Dziedzictwo kultury technicznej w
dolinie Kamiennej", .. Rzeżby plenerowe - impresje na temat dinozaurów". Wystawa czasowa: "Architektura znana i nieznana" - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno i
B.~rba'X.IOM)fY. ·~

Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386-2445 - czynne od B do 16.

REGJOII
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagra·
da Czemikiewiczów w Bodzentynie,

DZIENN IE.

Stila ekspozycja historyczno-artystyczna Wystawa czasowa: . Od-

JĘDRZEJOW

.. Millennium" - .Znaki", g. 19.

USlUGI MEDYCZNE

•

.. Balla.da" - nieczynne.
SKARZYSKD-KAM.
.. Centrum" ~dalby digital) - nieczynne.
..Wolność" - brak terminarza.
STARACHOWICE
"Miejskie" - brak terminarza.
SUCHEON/ÓW
.. Kuźnica" - nieczynne.

Muzeum .. Dworek Reja", tel. 38145-70 - czynne od poniedziałku
do soboty w godz. B- 16, w niedziele 10- 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel. 26320-48 - Tadeusz Kurek - "Rysunek, malarstwo, rzeźba". Czynna
od wtorku do piątku w godz. 917, w soboty i niedziele w godz.
11- 15.
Muzeum ·Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wystawy stale "Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od
końca XVI w. do 1939 r.", "Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmielowskiej", .Poczet książąt i
królów polskich wg Bacciarellego".
Wystawy czasowe: .Indonezja mozaika kultury"; "Buddyjskie królestwo Lo istnieje naprawdę". Muzeum czynne wtorek - piątek 916.30, sob. 8-14.30, niedziela 1316.30.
Rezerwat i Muzeum Archęologicz
ne w Krzemionkach - tel. 262-0!~78 - .Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski neolitycznej,
wschodnią granicą"; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalnianego i
pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne wt- sob. 9-15, niedz.
11-15.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - nieczynne. W synagodze·- .Społeczeństwo żydow
skie w Pińczowie".
Galeria .. Krużganki " - wystawa
części repliki Xli-wiecznej płyty orantów wypożyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty
- 9-15, w niedziele- 1Q-15, w poniedzialki nieczynne - wystawy stale: .Kuchnia królewska", . Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii", .. Ekspozycja etnograficzna", "Ziemia sandomierska w pradziejach i
średniowieczu ", "Srebra. Nabytki
muzealne z lat 1992 - 1997", "Lapidarium zamkowe". Wystawy czasowe: wystawa poplenerowa dzieci
i mlodzieży ..Tęczowy plener", .Sta·
rej porcelany czar".
Oddział Ratusz- ul. Rynek 1 - czynne od wtorku do piątku w godz. 916, w soboty - 9-15, w niedziele 10-15, w paniedziatki nieczynne.

• 344-85-15- "ZDROWIE" - CO-

,

S{DZJSZJiW

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28, 9436 .
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 , Jesionowa -331-7919; bagażowe - Sandomierska
801-31-18; ciężarowe:- Mielczarskiego - 345·41-22.
RADIO- TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "METRO"- tel. 34222-22, 345-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI .. WICHROWY" - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI " ŚWIĘTOKRZYSKIE ", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI "N A STOKU" - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "OMEGA- ORIENT",
korporacja "Łysogóry", tel. 3600000, 36 -11111 , 96- 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI .. WALIGÓRY" - te l.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI .HERBY" - tel. 801-41-00
(dojazd gratis) .
RADIO-TAXI .. EXPRESS" - tel.
366-11-11 , 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO•TAXI .. EUROPA" - (dojazd
gratis, karta stalego klienta), tel. 3611 =611 .
TAXI "BARWINEK" - tel. 801 33 - 42 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI " DORION"- tel. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

.za
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36•99999
15% zniżki w mieście
40% zniżki poza miastem

l

.lB.fRiiY ALARMOWE
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Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7_533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13 .
Pornoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop .
Pornoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609 .
Pogotowie energetyczne Kielce
-,miasto i teren - 991 .
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w dni
wolne od pracy - tel. 361-18-33.
TAJ - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
DIICT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

8ZEłiE

Pornocy Ofiaro
Komenda M
cach - Punkt 1\0~ISUit:levi"'
mocy Ofiarom "n''"'····· ·
ce, ul. Mickiewicza 9·
lek - piątek w godz.'
0-41/349-33-44
Świętokrzyski Kiub
ka " - 36-74-429, od
ku do czwartku w
psycholog, pedagog
ufania 366-17-41 w
i czwartki w godz. 15
Telefony zaufania · dla
problemem aiKIJnolowvm
poniedziałku do piąt ku w
18-20, tel. 345-73·46, w
wach rodzinnych .
czynny od poniedzialku
ku w godz. B- "17,
chalogiczna dla rod zi
wujących mate dzieci
59, poniedziałek, godz.
18.
Świętokrzyskie Cenirum
lilaktyki i Edukacji .
53 -13- pomoc
na i ped
dzin i
pia indywidualna i
· pomoc dotycząca
interwencja kryzysowa
niedziałku do piątku w
20.
Polskie Towarzystwo
gania Narkomanii •
sultacyjny w Kielcach.
czówkowska SA paniedzialek - piątek ·
16.
Rodzinna Poradnia
ki i Terapii uziln:zn11en
kotyków, Kielce, ul.
skiego 230a , tel.
Służymy pomocą w
rapii indywidualnej
osób uzależnionych
poradnictwa
medycznego.
ne.
Centrum Interwencji
wej - tel. 041
urzędnicza 7b.
mocy, konflikty wPvm~rr1roc
ne i kryzysy matieńsl<ie.
my z osobą 17~11>7nirln•
nie. Konsultacje ·
grupy wsparcia

NA 'IB..EFM

1 Pizzeria ..Studio" • tel. 368-86-01 .
Czynna w ~odz. : pn.-a 1Q-22, piąt
10-23, soli. 12-23, niedz. 12-22.
Dostawa na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 zlotych - gratis, ceny pizzy - od 7 do 19 zl.
Pizzeria .. Magia", tel. 362-25-11.
Czynna w godz. 11-21 , niedziela
15-21. Zamów pizzę! Dowóz gratis!
TelePizza - ul. Radomska 18, tel.
(041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34, tel. (041) 366-41-60. Godz.
otwarcia: niedziela - czwartek 1o.oo23.00, piątek- sobota 10.0D-24.00.
Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.
Pizzeria Roma. Al.1000-lecia PP
17 przy Domu ~tudenta .,Filon"
przy Politechnice Swiętokrzyskiej zaprasza na oryginalne dania kuchni
włoskiej i cHińskiej. Dowóz gratis!
Tel. (041) 344 99 05.

.. ~ eDDRÓŻE

ł OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61 , 34577-43, 345-77-46.
(ng 466)
Bilety lotnicze - rezerwacja. sprzedaż. "Sigma", Plant{16, galeria@sigmatravel.pl, Świętokrzyska
20 ("Galeria Echo"). 041/341-5400, 341-54~10 .
(ng 469)
LOT - informacje, rezerwac ja,
sprzedaż biletów - 368-06-58.

INNE
INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-Q3
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski

Portal Internetowy

11
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Swiętokrzyskie

anonimowość .

poniedziałku

do niedzieli w

13 - 20.

•

Częstotliwośc i
słyszalnych

w
TAK -106.5: 98,0; 89.
GRAM l - 102,7; FAMA
PLUS - 107 .9; 71 .95.
- 100 ,9; 107 .2; 7.34.
88,2, BIS - 92,3. III
CE- 90:4· 101 4 ZET ·
WAWA ~ 'gs,s.' esKA ·
OPATÓW - 93 ,7, MTM
102,1, RdC- 89,1 .
104,7, REKORD ·106.2

POLSKIE RADIO KIELCE

zaprasza

(

1

Bai "Biznesu
Sportu i K~ltU

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE .. USTRONIE" Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 361-29-18. 361-3912 .
(nj 300)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
,,ZWOLSKI"
• Bezpłatna chladnia
e Karty zgonu
e Pomniki
Kielce •. Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 369)

TEATR IM. STEFANA ŻERO~
W lf.JELCACH
zaprasza
WiU~am Szekspir

KROLLEAR

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH · usługi PO§rzebowe całodobowe , tel. 366-31-

Reżyseria

Piotr Szczerski

18 stycznia- sobota, godz. 18
19 stycznia- niedziela, godz. 18

77, 344-67-88.
(na 204)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
SŁOWO
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Te lew l z ja Jtt,Jtf,JjJt.ttJ

7.05 Studio urody - magazyn
7.15 Złotopolscy (89) - telenowela pol. 7.40 Dwójka Dzieciom: Bolek i Lolek wyruszają
w świat, Dziwne przygody Koziołka Matołka - seriale anim.
8.00 Szpital na peryfeńach (l!
20) - serial obycz. czech. 8.50
Pytanie na śniadanie - magazyn 10.25 Prywatne życie roślin (3/ 6) - serial dok. 11.20
National Geographic proponuje: Podniebny wyścig - fi lm
dok. 11.50 Sławny Jett Jackson (34/ 39) - serial dl a mło
d zież y, amer. - kanad . 12.15
Serial animowany 12.30 Anim a łs - magazyn 13.00 Fanorama 13.15 Miami Sands (87l
110) - serial obycz. USA 14.00
Spotkanie z Balladą : Zdarzyło
się w Kopydlowie (l ) - program artys tyczny 14.50 Od
ucha do ucha - progra m rozrywkowy
15.15 Mroczny rycerz (3/26) - serial przygod. nowozel.-bryt.
16.00 Panorama
16.20 !'rognoza pogody
16.25 Swiat obok nas : Gdy Al
Khaida uderza - film dok.
Raport Netia K2- Jedyn17.05 Wielka Orkiestra Świąna dachu śWiata - cykl
tecznej Pornocy
aży
17 50 Program lokalny
Teleex press
18.30 Panorama
Sportowy Express
18.55 Prognoza pogody
Gość Jedynki - wywiad
19.00 Jeden z dziesięciu - telePleba nia (256) - serial
t urn iej
z. pol.
19.30 W cieniu Kremla - maNa żywo - program pub!.
gazyn pti bl.
~l o t o ex press TV - ma20.00
W kręgu miłości - fil m
motoryzacyj ny
o bycz . USA , 1992 , re ż .
· NoweprzyBruce Bere-sford , wyk.: Aldy Madeline - ser ia l
bert Finney, Jill Clayburgh,
1111
Kat hryn Erbe, Kyle MacLaWi a domości
c h ł an (101 min)
Sport i Prognoza pogo21 .45 Manewry miłosne - felieton
Bez pardonu ( 14) - se22.00 Panorama
krym. USA
22.20 Sport ·telegram
i Ella robią wszyst22.25 Prognoza pogody'
chk>pca prze22.35 Zakręty losu: Drużyna
"''"''"nrPan W rodzinie za- "
gwiazd - film oby~- hol,
zgubnym wply1997, reż. Jean Va!f de Velorzvnrnn.•on ojca. Dede, wyk.: Antonie Kamerpróbuje fJO;: ~
ling, Danny de Munck.,.,
prze$kldowane;
Danfel Boissevain, Peter ~
bv/ego męża .
Paul Muller (109 min)
Sprawa dla reportera Siedmiu przyjaciół, którzy zna1
pub!.
ją s ię od dzieciństwa, od lat
nik polityczny Jefascyn uje się futbolem . Choć

w po dróży : Jea nne i
IIs pania ty chłopak obycz. franc., 1998 (94
1n)

•uw (\'i rginie Ledoyen)
leicfollistką

w biurze podleJ matka i siostra chciabi• dziewczy na wreszilfiJ~y/a sobie z kimś ży
.\,e wiedzą, że w jej ży
l;, •e, r dwó ch mężczy z n
",a z pracy, snobistyczlulll Baptis te (Frederic
' l 1 przystojny kurier,
Z· a~ ;rarcza pocztę.
<~~onczenie programu

OJ nie

" ' l.!S.-\,

godz. 9.55
- ''"'''Wczyna Corin., ~ prywatną szkolę
\, ..,,._.m Jorku. Pcwlu ll ia s i<; tam mlora Gabriel , który
"czrc s ię kilku podkroków tanecz, 1\(JinJ ślubem. -

obecnie mają po dwadzieścia
kilka lat pozostali wierni swej
pasji. W każdą niedzielę, niezależnie od pogody i pory roku,
spotykają się, by rozegrać Iwlejny mecz. Kapitanem zesprr
lu jest zamożny prawnik Bram
(Donny de Munck), który zapewnia drużynie sponsorów.
Powsta łym nie wiedzie się tak
dobrze, jak jemu. Bezrobotny
Mark (Peter Paul MuUer) nie
ma stalego zajęcia, student filozofii Hero (Anionie Kamerling) również ma kinpoty finansowe. Właściwie każdy z przyjaciół przeżywa kryzys. Z tego
powodu chcą wycofać się z gry
w piłkę. Tymczasem Bram
zachęca ich, by zagrali jubileuszowy, piętsetny mecz.
0.25 Sekty śmie rci (2/ 3) - serial dok.
1.15 Zako ń cze nie programu

W

kręgu milości

- film obycz. USA, 1992
godz. 20.00
Po dwudziestu siedmiu latach
zgodnego małżeństwa, Helen
Odom Uill Clayburgh) opuszcza swego męża - w.mena (Albert Finney) - i siedemnastoletnią córkę Luciile (Kat hryn
Erbe), pozos taw i ając jedynie
list z informacją, że postanowi~~ roz~~ą~ n_o~~ż~ie.
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6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Mumia Niania - se rial anim .
(powt.) 7..30
Normalny Norman -serial anim. (powt.) 7.55
1,2,3 - śpiewaj ty 8.30 R o swelł (35 ) - serial SF USA
(powt.) 9.20 Graczykowie (18)
- serial kom. pol. (powt.) 9.50
Benny Hill - program rozrywkowy 10.20 Rozwód po amerykańsku (61) - serial obycz. USA
10.45 Awantura o kasę- telet u ~
niej 11.35 Różowa Pantera serial anim. 11.45 Kachorra to
ja (76) - telen owela argent .
(powt.) 12.40 Luz Mańa (68) telenowela peruw. 13.35 Imprezka Fox Kids - program dla
dzieci 13.45 Hitmania 14.35
Pokemon - serial anim.
15.00 Miodowe lata 4 (46) seńal kom. pol.
15.45 Informacje
16.1.0 Różowa Fantera - serial
ani m.
16.20 Kacborra to ja (77) - telenowela argent.
Mecha opowiada Włochom,
że Kachorra nie jes t żoną
Bruna . Carni/a i josefina
wybaczają sobie dawne winy
i znów obdarzają się zaufaniem. Carrenia stara się zmuSIĆ Francisco, żeby ten oddal
ńtu dług.
17.20 Idol Extra - program rozrywkowy
18.15 Graczykowie (19) - serial kom. pol.
18.45 Informacje, sport
19.10 ?rognoza pogody
19.15 Zyciowa szansa - teletu rniej
20.05 Swiat według Kiepskich
(48) - serial kom. pol.
20.45 Samo życie (155) - serial obycz. pol.
Mirek i jarek przychodzą posprzątać redakcję w za stęp
stwie Janiny, która źle się poczuta i została w domu. Lucjan n ie chce uwierzyć, że to
tylko atakm igreny i dzwon i,

655 Telesklep 7.10 Wojowniczki z
5.35 Kropka nad i - program
krainy maneń- serial anim. 7.35
pub!. (powt.) 5.50 Miłość i nieYaiba - legendarny samuraj - senawiść (57/130) - telenowela
rial anim. 8.00 w niewoli uczuć
meks . (powt.) 6.35 Telesklep
(98/135) - telenowela meks. 8.50
7.05 Przyjaciółki i rywalki (70/
Danielai przyjaciele (82/100) - te185) - tele n oweła meks. (powt.)
lenowela meks. 9.40 Pełna chata
7.50 Wunschpunsch - serial
(1 75/1 92) - serial kom. USA
anim. 8.15 Szczenięce łata
(powt.) 10.05 Alf (16/100) - serial
Toma i Jerry'ego 8.40 Łebski
kom. USA (powt.) 10.30 (na
Harry 9.05 Inspektor Gadget żywo) .Łamisłówka - teleturniej
serial anim. 9.30 (na żywo) Tele
11.15 Zar tropików (58166) - seGra- teleturniej 10.35 Telesklep
rial sens. kanad. (powt.) 12.10-Prze..
11.20 Rozmowy w toku 12.15
klętamiłość (55/100) -serial obycz.
Usterka - serial dok. 12.45 Wunkolumb. 12.55 Telesklep 1455
schpunsch - serial a n im .
Wojowniczki z krainy marzeń (powt.) 13.10 Szczenięce łata
serial anim. (powt.)
Toma i Jerry'ego - serial anim.
15.20 Yaiba - legendarny samu(powt.) 13.30 Łebski Harry raj - serial anim.
serial anim. (powt.) 13.55 In15.45 Pełna chata (176/ 192) spektor Gadget - serial anim.
serial kom. USA
(powt.) 14.20 B everly Hill s
16.15 Belfer z klasą (10/43) 90210 (292} - serial obycz. USA
serial kom. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.45 Alf (17/100) - serial kom.
(powt.)
USA
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.20 Przyjaciółki i rywalki 17.15 Gliniarze (20/32) - selial
sens. USA
(76/185) - telenowela
18.10 Aktualności
m eks.
18.20 Żar tropików (59/66) - se17.10 Miłość i nien awi ść (63/
rial sens. kanad.
130) - telenowela meks.
Siostrzenica Sylvi - modelka 18.00 Rozmowy w toku - talkprzyjeżdża wraz z koleżanka
show
mi na wyspę, gdzie odbywają
19.00 TVN Fa kty
się właśnie pokazy mody. Pod19.30 Sport
czas ich wizyty Nick musi wy19.35 Pogoda
jaśnić tajemnicze zdarzenia, 19.40 Uwaga! - magazyn
które mają związek z jedną z
20.00 Prawdziwe historie:
dziewCU/t.
Nasz mały chłopiec - film
19.15 Drew Carey Show (42/
o bycz . U SA, 1993 , reż .
135) - serial kom. USA
Mimi Leder, wyk. Cybill
19.40 Norman w tarapatach (42/
S hepherd , John Heard ,
54) -serial kom. USA
S cott Ba irstow, Elaine
20.10 Lustrzane odbicie - film
Kagan (105 min)
sens ~ USA, 1988, reż . Frank
21.50 Chicago - serial dok.
De Felitta, wyk.: Ann Jillian
Serial ukazuje codzienne ży 
(100 min)
cie naszych rodaków w jed22.00 Parnięć absolutna (13/22)
nym z największych skupisk
- serial sens. USA
polonijnych na świecie - w
2255 Szczury - film sens. USA,
Chicago. Przez cztery m ie1998, reż . Randolph Kret,
siące ekipa telewizyjna towawyk.: Darnon f ones (105
rzyszy boha terom filmu, k tómin)

nie ona potrzebuje jego pomocy. Antek opowiada kolegom,
że dyrektor chce złożyt dziś
w kuratorium wymówienie.
21.15 Psie serce (7) - film
obycz. pol.
Marta (Maria Paulnis) , jest
niezwykle inteligentną i energiczną kobieta, której jednak
bardzo brakuje wiary w siebie. Głównym jej problemem
jest uleganie wpływom toksycznej przyjaciółki- Dzidki.
21.30 Losowanie Lotto
22.15 Ally McBeal (108) - serial kom. USA
23.10 Informacje, sport
23.30 Prognoza pogody
23.35 Graffi ti - program publ.
23.50 Pamiętnik Czerwonego
Pantofelka (l O) - serial erotyczny USA
0.20 Eden (l O) - serial erotyczny (25 min )
0.50 Klejnot z Damaszku (2) film przygod . wł. , 1998 (85
min )
2.25 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

rzy z różnych powodów zdecydowali się na wyjazd do
Ameryki. Realizatorzy dalw_,nentu przedstawiają rozmaite oblicza Polonii: od najbogatszego Polaka w Chicago
po bezdomnych żyjących na
ulicach miasta ...
22.20 Kasia i Tomek - serial
kom . pol.
22.50 TVN Fakty
23.00 Kropka nad i - program
publ.
23.20 Magia sukcesu (3) - serial obycz. USA
Zarówno Garson, jak i Lasky są zainteresowani kupnem firm y Ashton Paper.
Okazuje s ię, że Lasky chce
ją zmusić, żeby odkupiła od
niego własn e akcje po zan iżonej cenie. Zbul wersowany
Carsan pomaga zarządo w i
zebra ć pieniądze na uralow on i e prz ed s iębiorstwa .
Marty w nietypowy sposób
pró bu je zdob yć nowego
klienta -firm ę Blackstone.
0.1 5 Ananasy z mojej klasy progra m rozrywkowy
1.25 Mocne stro ny TVN
1.30 Nic straconego - programy powtórkowe

Klejnot z Damaszku
- film przygod. wł. , 1998
godz. 0.50
Dwoje włoskich archeologów
- Andrea (Franco ero) i Maria (Valerie Kaprisky) - uczestniczy w poszukiwaniach starożytnego amuletu. Cennym
przedmiotem chcą zawładnąć
także arabski terrorysta Gregorio (Ben Gazzara) oraz jego
piękna siostra Lou (Randi lng:rman) .

Nasz m a ły chłop i ec
-film obycz. USA, 1993
godz. 20.00
Julie i Greg Warnerowie są
zgodnym i szczęśliwym mał 
żeństwem. Oboje nie potrafią
jednak zapomnieć o tragicznym wydarzeniu z przeszło
ści, kiedy to został porwany
ich malutki synek. Choć od
tego czasu minęło już piętna 
ście lat, Warnerowie wie rzą,
że kiedyś odnajdą swe ukochane dziecko.

abyzapytat jąozdrowie. Zam ierza odwiedzić· kobietę i
j est bardzo zawiedziony, że
~

6.00 Strefa P- program muzyczny 6.30 Tilt TV - magazyn komputerowy 7.00 Muzyczne listy
7 50 Motomyszy z Marsa - serial
Czarny
anim. (powt.) 8.10
Królewicz (32) - serial przygod.
bryt. (powt.) 8.35 Przygody rodziny Addamsów (25) - serial
kom. USA (powt.) 9.00 Dziki
księżyc (10) - telenowela argent.
(powt.) 9.55 Zbuntowany an ioł
(93)- telenowela argent. (powt.)
10.40 Baza Pensacola (20) - serial sens. USA 11..35 Masquerdde (2) -serial krym. USA (powt.)
12.30 Strefa P - program muzyczny 13.00 Tiłl TV - magazyn
komputerowy 13.30 Muzyczne
listy 14.30 Teknoman - se ri a l
a nim .
15.00 Czarny Królewicz {33) serial przygod. bryt.
15.30 Dziki· księżyc (11 )- telenowela argent.

Sam Staziak (Daniel Quinn),
policjant z Los Angeles, jest obdarzony mocq psychak inetyczną - potrafi czylat w myślach
innych ludzi, a także zabijat
myś/q na odleglośt. Sta ziak
musi zmierzyć się z potężnym
przestępcą , który zbudował
maszynę do psychicznego torturowania ludzi.
2..30 Belfer z klasą (10/ 43) - serial kom. USA (powt.)
255 Drew Carey Show (42/ 135)
- serial kom. USA (powt. )
3.20 Norman w tarapatach (42/
54) - serial kom. USA (powt.)
3.45 Zakończenie programu

Gonzolo dowiaduje się, że
Maria urodzi jego dziecko.
Na prośbę Letycji, dziewCZ}'na nie w yznaje m u pra wdziwych powodów swojej decyzji. Natomia st Miranda zawoz i do stołówki dla sierot
czek od dziad/w . Zo staje tam
~ zakochanego w niej ja viera .
Miranda bierze go za jedn ego z tamtejszych klervluiw.
16.30 HOT CHAT - program
. pub!.
16.45 Dziennik i Prognoza pogody
17.00 Jak dwie krople czekoJady . (6) - serial kom . USA
17.30 Miłość i pieniąd ze (5 ) serial kom. USA
18.00 Zbuntowany a nioł (94 )
- telenowela a rgent.
19.00 Misja w czasie ( 15) serial SF USA
20.00 Skazani na Shawsh ank
- dramat o bycz. USA
(powt .)
22.45 Dziennik
23.00 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
23.10 MacGyver (5) - serial
sens. USA
0.10 Komenda - magazyn policyjny
0.40 Pazury tygrysa - film
sens. kanad ., 1999, reż . J.
Stephen Maunde r, wyk .:
Cynthia Rothrock . Loren
Avedon, Jalal Merhi , Gary
«Si-Jo» Foo (91 min)
Psychicznie niezrównoważo
ny Stryker (Loren A vedon) ,
mistrz wschodnich sztuk walki. w skrzesza trzech c hiń
skich mistrzów sprzed w ieków, by z ich pom ocą s taną ć
na czele nowojorskiego świa 
ta przest ępczego. Na drodze
do realizacji jego planów stają dw aj stróże pra wa: Lind
Maste rsan (Cy m hia Rothrock) i Tarek Richa rds (fala /
Merhi).
2.30 X Laski- program erotyczny
3.00 Mu zyczne listy
3.50 Mu zyczny VIP
4.15 A kuk u - program rozrywk owy
4.40 To s i ę w gł owi e ni e mi eści
- magazy n
5.00 Zakończenie program u

Lustrzane odbicie
- film sens. USA, 1988
godz. 20.10
Karen (Ann Jillian) i Samant ha
(Ann Jillian), mimo że są bliź
niaczkami, bardzo się różnią .
Wspólny rejs sióstr kończy się
dla drugiej z nich tragicznie.
Kobieta wpada do wody. Ratuje ją Jasoo (Len Cariou) . prawnik rodzin~·. który jest przekonany, że to Samantha Dziewczyna nie ma zamiaru wypro'- ~adzać go z błędu .

Skazani na Shawshank
· dramat obycz. USA
godz. 20.00
Do Shawshank trafia mlc'd\.
urzędnik bankowy Andy o;•.
frcsne. skazam• na doŻI'WoCil'
za zabójs two żony i ]ej kochanka na podstawie problematycznych dowodów W~
ksz talcony i wrażliwy mężc7y
zna ma znikome zansc, by
przeżyć pobyt w zakładzie.

Dziewczyna, która została brutalnie zgwalrona przez ludzi z
gtmgu rasisJDwskiego, popełnia
samobójstwo. Jej chłDpakchcqc
zemścit się na sprawcach napadu, wstępuje w ich szeregi.
Uważa, że tylko w ten sposób
może wymierzyć bandytom
sprawiedliwość. Nie wie jednak, że będzie musiał popełnić
morderstwo, aby udowodnić
swoją lojalność.

0.55 Scanner Cop - horror USA,
1994, reż . Pierre David, wyk. :
Brion James, Daniel Quinn
(100 min)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PROM OC" A

w
dowplnej
rubryce
CZĘŚCI do samochodów

AUTO-MOTO

japońskich, koreańskich ,

Oferta dotyczy osób fizycznych

BRA~1Y, napędy.

041/366-19-17.

--

BMW.

DO

nn277

WYNAJĘCIA

-Słoneczne Wzgórze.

zlecających ogłoszenia

mieszkanie M-3

gb5253
BRAMY. Ogrodzenia . 041/346-46-93.

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

041/344-54-08

nt546

ng468

zamki.

DO
HORMANN.

HAKI - 0411346-20-02 .
Bramy, drzwi,

-części

INTER CARS SA. Dystrybucja części

nd536

DO
OKNA , drzw i, parapety. Adaptacja
wnętrz

. Drq_kplast", Kielce, Nowa 5.

wynajęc i a

lokal

biurowy

ogłasza

nabór do:

• dietetyk,

e
e

technik administracji,
technik informatyk

LICEUM
o powierzchni 61,4 m kw., przy ul. Sienkiewicza w Kielcach. Tel. 0604/419-559.

e ogólnokształcące,
e handlowe.

041/361-88-52.

zachodnie. Bagażniki samochodowe.

kb2702
nd529

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
Elementy

Qb5321

do samochodów zachodnich . Kielce ,

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę

Tłumiki.

368-30-05, 608-55-25-08.

nd538

Slowackiego 6, 041/344-23-73, 34-32-075.

KIELCE, GAGARINA 5

P!JLICEALNEGO STUDIUM

041/342-84-32.

nd534

ści

'

Kielce, Damaszawice 174F

Detal. Kielce, Tarnowska 18.

EDUKACJA

sklep Sienkiewicza

- 18-20 zł/m kw. Wysoki standard, Kielce,,

napędy.

gb5186

zamienne do samochodów. HURT.

WYNAJĘCIA:

- 120 m kw.- 60 zVm kw., biuro 110 m kw.

nt528

041/344-85-25. 36-222-35 MOTOART

NAUKA

041/332-46-89.

Sklep- hurtownia.
041/343-17-57 . AUTOALARMY. Central-

prywatne.

e ekonomiczne

karoseńi. Oświetlenie .

TECHNIKUM

Warszawska 170,041/332-22-12.
MOTO MARKET, Jagiellońska 23.
nn302
nt520

Jagiellońska

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

BUDOWNICTWO
041/362-00-29

LOKAL do

PARAPETY, schody, kom1nk1- producent

nt500

wynajęcia

80 m kw .,

nowy budynek, alarm, rolokasety, media.

e żywienia zbiorowego
e budowlane.

Róg Targowej- Przecznicy. 0604-296-254.
gb5309

\

PARKIET,

AUTONAGAZ

transport

gratis .

041/368-06-46 POL SK II

0% REKLAMACJI
085/653-75-04.

Kielce, Pakosz 53.

LOKAL handlowy i lokale biurowe

antywłamaniowe

kb2534

RATY.
nt518

gb5278

KUPNO

e GERDA e

ANGIELSKI, francusk i,

.Firmus"
AUTO- SlYBY. Kielce, 361-57-17.

MIESZKANIE 35 m kw. Czarnów

Kielce, Paska 6.

ng458

. Egzamin Gimnazjalny". Staszica 12

do wynajęcia centrum. 0604-139-195.

MAKULł\TURA, folia , złom . Kielce,

sprzedam. 0691-374-816, 0601-849-826 .

362-91-00.

ul. Zagnańska 232 lei. 041/344-10-03.
nt510

gb5330

kb2475

AUTOALARMY 041/34-434-79
nt542

BLACHY trapezowe, bramy garażowe
- 10 typów. PRODUCENT 041/331-49-62.

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

nt538

MAKULATURA,
Skarżysko-Kamienna ,

folia,

ul. Rejowska 65,

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

041/346-52-05.

BUDOWLANKA

041/311-22-13.

Burmistrz Miasta' Jędrzejowa

SPRZEDAM mieszkanie 46 m kw.,
2

-

pokoje,

kuchnia, .

0411344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,

IV/IV,

MEDYCYNA

ng467

DO

WYNAJĘCIA

piętro,

041/346-34-91

e Budowlane,
• Urządzeń Sanitarnych

Sienkiewicza 9.

l

041 1346-16-00.

TECHNIKUM
gb5325

pruJt:Munu-Ku~.t:lorysowej
nasl~puJące zadania:

Oferta na każde zadanie oddzielnie powinna zawierać ogólną kwotę:
!)netto
2) brutto (z podatkiem VAn
3) termin wykonania projektu
Mateńały przetargowe do odbioru w siedzibie Urzędu
Miejskiego, pokój nr 9.
Zapieczętowane oferty z napisem Zadanie nr... "oferta na wykonanie
projektu budowlanego ... " należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Jędrzejowie, pokój nr 12, w terminie do dnia 28 stycznia 2003 r.
dogodz.10.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie,
pokój nr 9 w dniu 28 stycznia 2003 r. o godzinie 11.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pan Zbigniew
Zygulsk.i, teł. 386-1 O-l O.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie są wykluczeni
na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach
publicznych.
2707/km

widna

ul. Szkolna. 0505-06-8?-26.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
l'

Kieleckie Centrum Kszialcema
Kielce, Jag iellońska 90

LOKALE

nt544

Zadanieort
- projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Partyzantów w Jędrzejowie
Zadanienr2
- projekt budowlany na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ul. Cichej, Spokojnej, Nowej, Reja, Kadłubka.
wraz z działkami przynależnymi do m. Brzeźnir.a.

12

Sady.

gb5238

parkingowe. 0411366-46-52, 300-33-28.
ng459

-

-

kb2476

ska 115, 0481333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

na wykonanie d<
na

garaż

tel. 041/251-10-66.

sowa25,041/361-61-71. Radom, Warszaw-

OGŁASZA

SPRZEDAM

złom.

e Drzewne,
e Samochodowe,

lokal 30 m kw .,

Sienkiewicza . 041/362-12-52,

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,
0602133~3.

0601-849-826.

kb2585

gb5329

KIELECKA
S Z KOLA

.JAZDY

KURS PRAWA JAZDY
l

LICEUM

OGóLNOKSZTAŁCĄCA
GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści,

0604-671-538.

e Handlowe
• Ekonomiczne.

ws209

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

Popołudniowy- 23.1 (g.16J
Dopołudniowy- 27 .l (g.9J
Weekendowy - 1.11 (g. 9)

(!)•)~. . . .
Sob.- niedz.

e Mechaniczne,
e Elektryczne,
e Żyw1ema Zbiorowego

18.1

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

wg152

CHEM IA. 041/34-404-73.

CKD .PROMOTOR"

POlYCZKA. 041/34-07-103.

BIURO Rachunkowe. 041/361-10-35.

Kielce

gb5013

OPRAWA OBRAZÓW

R-0-L-E-T-Y

gb4943

Piwnika-Ponurego 49

ANTYWŁAMANIOWE

0411345-8~

POŻVCZKI. '041/340-71-03

CYKLINOWANIE

bh262

pożyczki.

Chęcińska

14.
nt516

TEKSTYLNE

041 /366-02-65.

WERTIKALE

gb5140
RESTRUKTURYZACJA

041/361-37-49,

ROLETKI

układanie .

-

zadłużeń ,

DAMPRACĘ

PRODUCENT

041/34-07-106, 34-07-108.

ALUTECHNIKA

CYKLINOWANIE. 0411312-74-00.
gb5198

masażu

BIOSTUDIO - zawodowe kursy

Paderewskiego 3

(

gb5303
041 /343-07-03.

SPRZEDAŻ

t HANDLOWE

leczniczego,
nt512

t OGÓ LNOKSZTAŁCĄCE

CZYSZC:ZENIA dywanów, verticali.
041 /343-18-81 SIATKI plastikowe ,
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

041/342-69-84 ,041/345-47-71 ,

048/345-90-42

ROLETKI, verticale. 041/366-78-86.
gb5288

kinezytera-

pi i, akupresury - zakończone dyplomem
masażysty.

041/366-78-86.

odchudzającego,

ww184

:•

ng461
CZYSZCZENIE

t ADMINISTRACJA
t RAC HUNKOWOŚĆ-FINANSE

DAEWOO lanos 1.5 kat (1999),

dywanów

-041/331-75-64.

ramkowe. PROMOCJA' Roielki tekstylne.
gb4769

wspomaganie kierownicy, elektrycznie
t TELEKOMUNIKACJA.

opuszczane szyby, instalacja gazowa,
nt504

radio. 041/36-36-199.

ROLOKASETY. MOSKITIERY: zw1jane.

vertikale,

żaluzJe ,

GLAZURA- 041/366-35-75.

uszko~zony,

041/366-35-07.

VERTICALE - ~aluzje - rolety

041/346-44-49.
gb5313

gb5297

- kursy komputerowe .

gb5256

JEDEN z najlepszych klubów

chętne

dziewczyny. Bardzo dobre warunki,

wysokie zarobki , zakwaterowanie gratis!

GLAZURA, hydraulika, remonty.

nt522

041/368-22-52.

w województwie śląskim zatrudni wszystkie

fax 344-33-77 .
nt530

GOLF TDI 2000 combi

zł/tyg .

032/281-09-15 po 18.00, 0501-41-19-41
całą dobę .

-producent. 041/368-68-77.

'

gb5197
OPEL astra (96), 15.000

klienta,

.WMK", Leszczyń

ska 1, 041 /368-00-32, 041/344-14-80 ,
gb5284

350

obsług i

okna. Hurtownia

MateriałówVert1kalnych

at81

FIRMA zatrudni do działu

pt75

zł , biały,

GLAZURA, terakota , malowanie ,

ZGUBY

tel. 600-491-876.

JEŚLI chcesz spróbować swoich sił jako

szpachlowanie. Remonty. 041/315-47-64,
gb5312

lektor radiowy, zadzwoń do Radia .Tak"
0608-818-672.

PRODUKCJA

ciągła

-

gb5305

sprzedaż ;

MACH UL Katarzyna

zgub~a legitymację

szkolną oraz legitymację wolnej jazdy

ogrodzenia, pustaki, bloczki, przepusty,

NOWE GRUPY
(w styczniu)

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

-angielski

MPK.

między

godz . 8 .00 a 15.30, pod nr.

041/362-09-60.
kb2703

gb5319
HYDRAULICZNE. 041/361-54-12.
gb5240

gb4289

ZEMSTA Marek zgubHlegitymacje VI LO.

ROZNOSZENIE. 012/268-04-00

-niemiecki

kb2665

gb5320
-włoski

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;

RENAULT trafie- 041/317-16-52.

- francuski

gb5318

ROLETY ANTYWLAM.

0502-542-071 .

.WORLD OPEN"

gb5285

TOWARZYSKIE

Szkoła Języków Obcych

ALUTECHNIKA , Paderews kiego 3,

Kielce,
MALOWANIE - tapetowanie - panele

Żródło"!a 19
KLAUDIA. 0507n86-478
041/343-13-16

nt514

wg149
nt506

gb5322

,

TURYSTYKA

CH OM OŚCI

343-07-04.

-glazura. 041/362-18-64.

ROLET- 041/362-03-67 , 0691-860-680
MALOWANIE .

Gładż .

Tapetowan ie.

Panele. 041 /368-36-66.

Kusocińskiego 50 . JU2 OD 165 zł/m kw.

Raty i rabaty.

048/37-80-307,0601-280-977 Frankfurt,
nt534

ng464

Mannheim. Lipsko .Wojtek".

ww180

nt526

USŁUGI

RÓŻNE

JN E kredyty i nie tylko ...

WMK,

NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

Leszczyńska

1. 041/368-00-32.
nt532

gb4910

Spółdzielnia Kółek Ro1niczycb

64-600 OBORNIKI Wlkp.
ul Staszica 33
sprzeda bez przetargu
.
nn. sprzęt:

~
~

l. Kombajn Bizon Z-056- l szt.
2. Ciągnik C-360, C-385,
C-120 l - 3 szt.
3. Przyczepa dłużycowa T l O
- l szt.
4. Koparka spycharka Białoru ś
-l szt.
5. Kultywator zawieszany
U-411A-l szt.
6. Heder z wózkiem do Bizona
-l szt.
Informację o

sprzedaży można

uzyskać

w siedzibie SKR, tel. (061)
29-61-1721ub (061) 29-61-128 fax.

041/303-16-47- TELEWIZVJNE.

w

gb5202
59
041/331-13-41 - PIECYKI, kuchenki,
naprawa, hydraulika.

kupon na bezpłatne ogłoszenie drobrie w rubryce
PRACA (szukam/dam/nawiążę współpracę)
Wypełniony

o

przystąpleniu

do sporządzenia zmiany

miejscowym planią zagospodarowanie} przestrzennego.
do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
arowaniu przestrzennym (jednolity tekst- Dz. U. z 1999 r. nr 15,
późni ejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 1Opaździernika 2002 r.

. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
Jednostkowej zmiany w miejscowym planie ogólnym
P?darowania przestrzennego gminy Stopnica, obejmującej
nieru chomości nr 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 , 512 i 513,
w Stopnicy. Przedmiotem planu jest lokalizacja stacji
Paliw płynnych wraz z usługami towarzyszącymi.
nteresow .
n,e
an1 mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
1
na Piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Stopnicy na adres:
. ul. Kościuszki 2 , w lenninie 21 dni od daty ukazania s ię

~s~~

Powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
• .vn,osku oraz oznaczenie n i eruchomości , której dotyczy.
270811<m
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kupon wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń
w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 1ub ul. Targowa 18 a

Twoje

ogłoszenie

., Słowa

Ludu"

opublikujemy w najbliższą środę

-~-~~~~'L~!L.------------------------------------·-·-------------------------------------------------------------------------·--

..i

.
..
ł

Treść

maks. 25 słów •••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••... ••••••••••••••... •••••

l ··················································································································
!

::

~:

..................................................................................................................
Adres lub telefon kontaldowy •.. ••• ••••• •••••• ••••• ••• •••• podpis •• :•.......................

Trf)In,.~

1.r · ~

Biuro Reklam l Ogłoszeń zastrzega soble prawo do zredagowania,
lub niezamieszczania ogłoszenia.

...~
.;.
!

~

:

.'·!!l:
11
l, l'

:'

:·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;.y;;,~c;.:ypeiii;l~wy;,~-~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamowiema można nabyć w Zakładzie Usług Komunalnych w Rakowie,
ul. Kościuszki 45, za cenę 20,00 zł słownie : dwadzi eścia złotych.
Oferty w zamkniętych kopertach ż dopiskiem ,,Dostawa olejów" należy składać w biurze Zakładu Usług Komunalnych
do dnia30.01.2003 r. do godz.I S.OO.
Otwarcie ofertnastąpi w dniu31.01.2003 r. o godz. 9.00
Uprawnioną do kontaktu z oferentamijest pani Alina Banasiewicz(tel. 35 35 045).
2700/k!n

~

STUDIA PODYPLOMOWE

AWRSP QfT RZESZOW

~ ADMlNISTRACYJNQ.łłANDLOWE W KIELCACH,
GOSPODARSTWO

informuje, iż zostały ogłoszone przetargi
na sprzedaż nw. nieruchomości:

Młyny

cena wywoławcza lO 050,00 zł
cena wywoławcza 3 340,00 zł

opaw. 3,8 lha
o po w. 0,94 ha
opow. 2,05ha

w-

• Kielcacli

Busko Zdrój:
nr 853
nr 1146
nr 655/ l

l'Elfl«lWNIKACYJNE
WYiSZA SZKOtA
ECHNIK KOMPUTEROWYCH l TELEKOMUNIKACJI
zgłoszenia

- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończeni a wnętrz
- akcesoria do płyt g ipsowo-kartonowych
- płyta g ipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian

. SVS-rEIVIV POCIEPLEŃ

~tek 211uttgo

e 22.01.2003 r. o godz. 10.00 -dzi ałki położon e na terenie gminy
Szaniec
Szaniec

e SIECI KOMPIIm\OWE
e SYSTIMY MULTIMEDIALNE
e mEfONIA KOMóRKoWA l NOWOC2ESNE SYS1IMY

HURTOWNIA HATERIAł.ÓW
BUDOWIANYCH

20G3do l S lutego, studla roczne,

wymiar 255 godz., dwudniowe zJazdY (pt-sob.)
wyWaliowcy z AGH

Informacje: Rel<lonl WSlKT:

e

2S-406 Klełca, ul. ŚWiflokrlysl<a 15, pol<. 245,
teiJ!tt (+41) 362 61 57lrtlp://wstlclprv.pV

~
:-;:

KJelce, u L Warszawska 248 , teL 368-60-56
W iśn i ówka (Bi uro Handlowe) . tel. 301 -16-37
Piekoszów, uL Wolności 2 , tel. 30-62-1 14

cenawywoławcza lllOO,OOzł

e 22.01.2003 r. o godz. 11.00 - dzi ałki położo ne na terenie gminy
C h ęc iny:
Starochęciny
Starochęciny

Boimin
Lipowica

nr 243 ·
nr 251
nr 922
nr352/IO

o paw.0,32ha
o pow. 0,28 ha
opaw. 0,3 1 ha
opow. 2,23 ha

cena wywoławcza l OSO,OOzł
cena wywoławcza 920,00zł
cena wywoławcza 780,00zł
cena wywoławcza 9 550,00zł

e 22.01.2003 r. o god~. 12.00 - dzi ałki położon e na terenie gminy
Chęciny:

Polichno
Polichno
Polichno
Polichno
Polichno

nr 135
nr 325
nr 326
nr 343/2
nr369
37 1
nr3?2
nr393
nr457
nr458

Polichno
Policbno
Polichno
Polichno

cena wywoławcza l 2 10,00 zł

o paw. 1,13 ha
opaw. 0,74 ha
opaw.0,71 ha
opaw. 0,74 ha
o paw. 0,67 ha

cena wywoławcza l 490,00 zł
cena wywoławcza l 41 0,00 zł
cena wywoławcza l 570,00 zł

o paw. 0,25 ha
o pow. l ,48 ha
o paw. 0,29 ha
o paw.O,l 7ha

cena wywoławcza
cena wywoławcza
cena wywoławcza
cena wywoławcza

Wadium na ww. njeruchomości

cenawywoławcza 1 550,00 zł

należy wpłacić

560,00 zł
2 820,00 zł
720,00 zł
350,00 zł

w biune GAH Kielce najpóźniej na

godzinę przed rozpoczęc i em przetargu.

Przed przetargiem należy zaP<>znać się z jego warunkami.

Ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane do Urzędów Gmin i sołtysów
danych miejscowości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w tutejszym biune.

UWAGA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro, tel. 041 34 422 04,
34 30045, na nasząstronę internetową www.gab.kielce.com.pl, AWRSP 0/T Rzeszów,
ul. 8 Marca 13, te l. 017 853 7864.
Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach w godz.
7.30 - 15.30 w każdy dzień roboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargach.
2697/K m

AWRSP OfT RZESZÓW
GOSPODARSTWO
ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH,

informuje, iż zostały
na sprzedaż nw.

ogłoszone

przetargi

nieruchomości :

e 23.01.2003 r. o godz. 10.00- działki położone na terenie gminy
Raków:
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie
Drogowie

nr96/l
nr287
nr 146/3
nr234
nr443/2
nr443/3
nr443/4
nr277
nr319 nr261
nr332
nr350
nr370
nr494
nr572
nr83/3

o pow. 0,38 ha
o pow. 0,04 ha
o pow. 0,79 ha
o pow. 0,04 ha
o po w. l ,24 ha
o pow. l ,02 ha
o pow. l ,04 ha
o pow. 0,03 ha
opow. O,Ol ha
o pow. 0,05 ha
opow.O,Olha
o pow. 0,0 l ha
o pow. 0,02 ha
o pow. 0,05 ha
o pow. 0,06 ha
o po w. 0,20 ha

cenawywoł .

630,00zł

cenawywoł .

IOO,OOzł

cena wywoł. 970,00zł
cena wywal. IOO,OOzł
cena wywal. l 950,00 zł
cena wywoł. l 640,00 zł
cena wywoł. l 670,00 zł
cenawywoł .

80,00zł

cenawywoł.

50,00zł

cenawywoł.

120,00zł

cena wywal.
cena wywal.

90,00zł

cenawywoł .

130,00zł

70,00zł

cena wywal. 910,00zł
cena wywal. l 150,00 zł
cenawywoł.

320,00zł

e 23.01.2003 r. o godz. 11.00 -działki położone na terenie gminy
Chmielnik:
Zrecze Małe
ZreczeMałe

Suchowola
Suchowola

nr l 82/3
nr75
nr25215
nr 142/3

opow. l,l3ha
o pow. 0,29 ha
o pow. 0,87 ha
o pow. l ,87 ha

cena wywoławcza 2 230,00 zł
cena wywoławcza 970,00 zł
cena wywoławcza 2 670,00 zł
cena wywoławcza 8 450,00 zł

e 23.01 .2003 r. o godz. 12.00- działki położone na terenie gminy
Kluczewsko:
Stanowiska
JeżoWiec
Jeżowiec

nr759
nr371 / l
nr 269

o pow. l ,25 ha
o pow. 2,84 ha
o pow. 2,16 ha

cena wywoławcza 2 460,00 zł
cena wywoławcza 5 700,00 zł
cena wywoławcza 16 560,00 zł

Wadium na ww. nieruchomości należy wpłacić
najpóźniej na godzinę przed rozpacząciem przetargu.

w biurze GAH Kielce

Przed przetargiem należy zapoznać się z jego warunkami.
Ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane do Urzędów Gmin
i sołtysów danych rrneJscowości oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w tutejszym biurze.

UWA GA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa
Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro,
teł. 041 34-422-04, 34-300-45 , na naszą stronę internetową
www.gah.kielce.com.pl, AWRSP Off Rzeszów, ul. 8 Marca 13, teł.
017 853 78 64.
Pod ww. adresem udzielamy informacj i o ogłoszonych przetargach
w godz. 7 . 30-15 . 30wkażdydzieńroboczy.
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informuje, iż zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości

e 22 stycznia 2003 r. o godz. 13.00- działki położone na terenie g mjny Koń s kie
działka
działka
· działka

Jagodne
Jagodne
Jagodne
Jagodne
Jagodne
Jagodne

dzialka
dzialka
działka

nr79/l
nr87/1
nr88/2
nr737/1
nr964
nr1216

opaw. l ,26 ha
opow. l,24 ha
opow. l,02 ha
opaw. 1,01 ha
o pow. 1,29 ha
opow.0,82ha

e 20 stycznia 2003 r. o godz. 12.00- działki położone na terenie gminy Końskie
Sokołów Nowy
Oziebałtów Nowy

działka
działka
działka
działka

OziebahówNowy
Oziebahów Nowy
Pomorzany

działka

Nieświń

działka

Przybyszowy
Przybyszowy
Przybyszowy
Kazanów Nowy

dzialka
działka
działka
działka

nr770
nr5312
nr5612
nr46612
nr422
nr853
nr63/4
nr274
nr331
nr 164/ 1

opow. 1,92ha
opow. 1,41 ha
o paw. l,08ha
opaw.2,36ha
op<iw.l,09ha
opow.1,1 6 ha
opaw. l,13ha
opow. 2,22ha
opow. 1,53ha
opow. 1,09ha

cena wywoławcza 2124,00 zł
cena wywoławcza 2092,00 zł
cena wywoławcza 1888,00 zł
cena wywoławcza 1408,00 zł
cena wywoławcza 3324,00 zł
cena wywoławcza 1192,00 zł •
cenawywoławcza4975 ,00zł

cena wywoławcza 2500,00 zł
cena wywoławcza 2080,00 zł
cena wywoławcza 4300,00 zł
cena wywoławcza 1870,00 zł
cena wywoławcza 3470,00 zł
cena wywoławcza 22 l 0,00 zł
cena wywoławcza 14025,00 zł
cena wywoławcza 4500,00 zł
cena wywoławcza 2300,00 zł

e 21 stycznia 2003 r. o godz. 11 .00- działki położone na terenie gminy Końskie
wieś Stary Oziebałtów
wieś Stary Oziebałtów
wieś Stary Oziebałtów
wieś Stary Oziebałtów
wieś Stary Oziebałtów
wieś S taryOziebałtów
wieś Stary Dziebahów
wieś Stary Diebałtów
wieś StaryOziebałtów

działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka·

dzialka

nr 23
nr 98
nr 121
nr 126
nr 133
nr 136
nr 204
nr 627
nr768

o pow. 2,62 ha
o pow. 1,22 ha
o pow. 1,20 ha
o paw. 2,60 ha
o pow.·1,06 ha
opow. l,43 ha
o pow. 3,87 ha
o pow. 1,18 ha
opow. I,IOha

cena wywoławcza 3736,00 zł
cena wywoławcza 1840,00 zł
cena wywoławcza 1760,00 zł
cena wywoławcza 3560,00 zł
cena wywoławcza 1600,00 zł
cena \vywoławcza 2080,00 zł
cena wywoławcza 5160,00 zł
cena wywoławcza 1760,00 zł
cena wywoławcza 1708,00 zł

e 21 styi:.znia 2003 r. o godz. 13.00- dzi ałki położone na teren ie gminy Końs kie i Radoszyce
Sworzyce, gm.Końskie
Radoszyce
Radoszyce
Radoszyce

działka
działka
działka
działka

nr 532
nr 529
nr542
nr4735

cena wywoławcza 380,00 zł
cena wywoławcza 7700,00 zł

o pol>(, 0,16 ha
o pow. 3,32 ha
opow.2,73ha
opow.0,12ha

cena wywoławcza6700,00zł
cenawywoławcza 800,00zł

e 21 stycznia 2003 r. o godz. 10.00- dzi ałki położone na terenie gminy Zagnańsk
Zachełmie
Zachełmie
Zach ełmie
Zachełmie
Zac hełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zacheł mie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zac hełm ie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zach ełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zach ełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zac hełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie

działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka

Zachełmie
Zachełmie
Zachełmie

dzialka

Zachełmie

dzialka
działka
działka
działka

działka
działka
działka

nr138,139
nr142,247
nr263
nr 269
nr274/3
nr297
nr427/2
nr434
nr436
nr437
nr 451
nr452
nr455/1,455/2
nr472
nr47712
nr510
nr 522
nr 572
nr 592
nr 609
nr617
nr682
nr 707
nr713
nr722
nr 723
nr 725
nr726
nr732
nr 739
nr741 ,742
nr746
nr752
nr770
nr 772
nr820
nr l 00612
nr1026/4
nr1038/2
nr l 039/4
nr1057/4
nr 114612
nr121712
nr122612,122712
nr1272
nr 84/1
nr 89412
nr 800
nr823
nr 1316
nr 1319
nr 1329
nr 1330
nr 1340
nr 1341
nr 1343
nr 1349
nr 136 1

opow.O,IOha
opow.0.38ha
opow.0,37ha
o pow. 0,25 ha
opow.O, lllha
opow.O,ll ha
opow.0,28ha
opow.0,31 ba
opaw.0,38ha
opaw.0,55ha
o pow. 0,28 ha
opow.0,57ha
opaw.0,66ha
opow.0,01 ha
opow. 0,35 ba
opow.0,36ba
o pow. O, 13 ha
o pow. 0, 13 ha
o paw. 0,07 ha
o pow. 0,15 ha
opow.0,13ha
opow.0,01 ha
o pow. 0,02 ha
opow.0.04ha
opow.0,07ha
o pow. 0,03 ha
o pow. 0,05 ha
opow. 0,03 ba
o paw. 0,04 !la
o paw. 0,04 ha
o pow. 0,06ha
opaw.0,04ba
opow.0,03ha
opow.O,Ol ba
o pow. 0,02 ha
opow. 0,06ha
o pow. 0,04 ha
opaw. 0,0733ba
opaw. 0,3168ha
o pow. 0,0974 ha
opow.0,0639ha
o pow. 0,0092 ha
opaw.0,0347ha
opow.0,0693ha
opow.0,07ha
o pow. 0,36-ba
o pow. 0,25 ha
o pow. 0,06 ha
opow. 0,05ha
o paw. O, 19 ha
o paw. 0,23 ha
o pow. 0,22 ha
opaw. 0,22ha
o po w. 0,31 ha
o paw. 0,20 ha
o pow. 0.17 ha
o pow. 0,12 ha
o po w. 0,38 ba

cenawywoławcza 415 ,00zł
cenawywoławcza 1190,00zł
cenawywoławcza 1100,00zł
cena wywoławcza 770.00 zł
cenawywoławcza 530,00zł
cenawywoławcza 365,00zł
cenawywoławcza 8 80,00zł
cenawywoławcza 960,00zł
cenawywoławcza 1160,00zł
cena wywoławcza 1635 ,00zł
cena wywoławcza 880,00 zł
cenawywoławcza 1690,00zł
cenawywoławcza 2030,00zł
cenawywoławcza 100,00zł
cena wywoławcza 1110,00 zł
cenawywoławcza 1140,00zł
cena wywoławcza 390,00 zł
cena wywoławcza 440,00 zł
cena wywoławcza 280,00 zł
cena wywoławcza 490,00 zł
cenawywoławcza 440,00zł
cena wywoławcza 125 ,00zł
cena wywoławcza 140,00 zł
cenawywoławcza 185 ,00zł
cenawywoławcza 255,00zł
cena wywoławcza 160,00 zł
cena wywoławcza 210,00 zł
cena wywoławcza 160,00zł
cena wywoławcza l 85,00 zł
cena wywoławcza 185,00 zł
cenawywoławcza 325 ,00zł
cenawywoławcza 185 .00zł
cenawywoławcza 160 ,00zł
cenawywoławcza IOO,OOzł
cena wywoławcza 240,00 zł
cenawywoławcza 310,00zł
cena wywoławcza 190,00 zł
cenawywoławcza 270,00zł
cenawywoławcza 1025,00zł
cena wywoławcza 325,00 zł
cenawywoławcza 240,00zł
cena wywoławcza l 20,00 zł
cenawywoławcza 200,00zł
cenawywoławcza 350,00zł
cenawywoławcza 260,00zł
cena wywoławcza 3310,00 zł
cena wywoławcza 915,00 zł
cena wywoławcza 4120,00 zł
cenawywoławcza 2275,00zł
cena wywoławcza 3280,00 zł
cenawywoławcza 3875,00zł
cena wywoławcza 3460,00 zł
cenawywoławcza 3905 ,00zł
cena wywoławcza 5310,00 zł

cena W}"Voł~wcza
c.ena wywoławcza
cena wywoławcza
cena wywoławcza

3380,00zł

2855,00 zł
2330,00 zł
1960.00 zł

UWAGAIII
Szczegółowe

informacje o nieruchomościach można uzyskać w biurze Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego W
ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro, teł. {041 ) 34 422 04. 34 300 45, oraz w siedzibie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Off
ul. 8 Marca 13, te ł. {O17) 862 64 77, a także na stronie internetowej: www.gab.kielce.com.pl

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

I<olporter - Darninet

Wpierwszym tegorocznym meczu o mistrzostwo
ekstraklasy tenisistki
stołowe KTS Sandomierz
pokonały w Nadarzynie
Mago-Wanzl3:0. Wyniki poszczególnych gier
pierwszym miejscu zawadi gosp odarzy): Monika
. Wanda Lityńska-Sydo1:3 (7:11, 12:10, 12 :14,
Anna Januszyk- Xu Na 1:3
: l.U2, 5 :11,_7:11) , Li Qin. Kinga Stefanska 1:3 (11:4,
10:12, 9:11).
w zespole sandomierskim
odniesionej w sobotę koni bardzo dobrze spisała się
Stefań ska, która pewnie
debiutującą w zespole z
Chinkę Li Qin-ping.
·nie już mocnym punktem
KTS oyła Chinka Xu na.
Inne wyniki: Bronowianka
'KS Ceko l Stawiguda 2:3,
ek PZTS Kraków - AZS
Częstoc howa 0:3. Mecz
Kraków - AZS AE Wrocław .
na 18 bm.

10
11
10
11

18
18
14
14

9 8
11 6
11 2

9 2

Zagłębie

22:21

Telewizyjne emocje
Wzaległym meczu 16
kolejki ekstraklasy
piłłcarek ręcznych
Kolporter Kielce pokonał
Darninet Zagłębie Lubin 22:21 (12:11 ).

Kolporter: Pawłowska , K.
Sebrala 2, D . Rębosz ,
5, Czaplińska , Stokłosa
3, Duda 4, Artsiomenka 6, Swtko
2 . Kary: 8 minut. ·
Dominet: Olejnik, Pabich,
Gała- Błaszkowska-5 , Dukhnova,
Rębosz Hołowaty

Shtefan l, Daszewska, Stańczak l,
Kot 11, Ciereszko, Pawłowska,
Ciepłowska 3, Romańczukiewicz.
Kary: 8 minut.
Sędziowali P. Frańczak i W
Michalik z Krakowa, widzów 700.
Znakomita oprawa, świetna
atmosfera na trybunach i niesamowite emocje do ostatniej syreny
- oto cechy charakterystyczne
wczorajszego meczu. Słowem , widowisko sportowe, jakie chcielibyśmy oglądać w halach i w telewizji.
Podobnego zdania był szef sportu

29-5
27-14
25-12
23-20
15-18
15-26
6-30
9-24

\\' kolejnym spotkaniu o miekstraklasy tenisistki
Sandomierz zmiarzą
hali z beniaminkiem
·asy Wandą.
(d)

Z RÓŻNYCH AREN

Na bramkę Dominelu rzuca Natalia Artsiomenka, z lewej Krislina Svatko

w Telewizji Polskiej, Janusz Basałaj, który oglądał wczorajszy mecz
z trybun w kieleckiej hali. Do Kielc
przyjechał na zaproszenie prezesa Kolportera S.A., Krzysztofa Klickiego. Czy w TVP będziemy oglą
dać szczypiorniaka - zobaczymy
wkrótce.
A wczoraj kielczanki znów
zafundowały swoim kibicom horror, choć 'YJdawało się, że spotkanie to wygrają pewnie i wysoko.
Kilka minut po przerwie Kolporter prowadził 16:12 grając w tym
czasie bardzo pewnie w obronie i
skutecznie w ataku.
Kielczanki nie potrafiły jednak zatrzymać najskuteczniejszej
zawodniczki Dominetu, Marzeny
Kot, która zdobyła 3 gole, 2 dorzuciła Natalia Ciepłowska i w 45
minucie był remis 17 :} 7. Taki nierozstrzygnięty wynik pozostał do
59 minuty (21:21) i dopiero rzut
Natalii Artsiomenki na 30 sekund
przed końcem meczu dał zwycię
stwo gospodyniom . Wcześniej
dwoma efektownymi trafieniami
popisała się najlepsza w Kolporterze Regina Hołowaty. Warto dodać, że przez ostatnie dwie minuty
meczu na ławce kar przebywała
Marzena Kot.
W inny~ zaległym me~zu:
Zgoda Ruda Sląska - Pogoń Zory
20:20 (9:10). Awansem: Pol-Skone Lublin - Vitaral }elfa Jelenia
Góra 35:28 (16:12).
SŁAWOMIR SIJER

Świętokrzyska liga w Połańcu

razylijczyk zagra
Arka
przed
Kielcach!
Kontrakt z trzecioligowym Kolpońerem
Korona podpisał
wczoraj Brazylijczyk
Hermes Soares.

Jest on napastnikiem, we
u skończył 28 lat, a jesie-

w barwach pierwWidzewa. W łódzrn?<>or<>t 15 spotkań ,
e (pięć w pełnym
czasowym) oraz cztery
.
Polski, zdobywając na
zoli g owych boiskach
gola.

Hermes rozpoczynał karierę
w EC Corinthians Paulista, a następnie grał w takich brazylijskich
klubach jak: Bahia, Londrina, Rio
Branco, Santo Andre, Sao Bento
oraz F.C. Ituano, z którego latem
trafił do Widzewa ściągnięty przez
obecnego szkoleniowca kieleckiej
drużyny, Dariusza Wdowczyka.
Kontrakt Kolportera Korona z
Hermesem opiewa na 1,5 roku.
Jutro brazylijski napastnik po
raz pierwszy ma pojawić się na treningu kieleckiego zespołu , z którym już w niedzielę wyjedzie na
lO-dniowe zgrupowanie kondycyjne do Brennej .
(wid)

nagrody w 51 Plebiscycie "Słowa Ludu"

~larzena SłOI} z Kielc pojedzie z "Gołd Tourem" na konkursy
o Puchar Swiata w Zakopanem.
to pierwsza z rozlosowanych przez nas nagród w 51 PlebiLudu" na najpopularniejszych sportowców święto
w 2002 roku.
W?rużynowej rywalizacji, do której zaprosiliśmy szkoły z cawo)ewództwa, nagrody w postaci wycieczek na skoki do Zako. ufundowanych przez firmę Susferie przypadły uczniom
~m. Stefana Zeromskiego w Kielcach or~z Zespołu Szkół
I e.
. Pe!ną_listę nagrodzonych w naszej dorocznej tradycyjnej zaplebiscytowej opublikujemy już w najbliższą sobotę.

Zawodnicy Arki Kielce
~
wygrali w Połańcu
zawody III rundy
Świętokrzyskiej ligi
pływackiej 2002/2003.
W łącznej klasyfikacji tych
zawodów zgromadzili oni na swoim koncie 150 pkt. , wyprzedzając
rywali z KSZO Ostrowiec- 102
pkt. , Delfina Połaniec - 64 pkt. ,
Orki Jędrzejów - 49 pkt. , Wodnika Końskie- 33 pkt. , Neptuna 18
Kielce- 28 pkt. , Fali Skarżysko 25
pkt. , Ali Kielce- 19 pkt. oraz Buska- lO pkt.
W klasyfikacji generalnej ligi
zdecydowanie prowadzi Arka- 522
pkt. przed KSZ0 295 pkt., Orką
- 178 pkt ., Delfinem- 96 pkt., Neptunem 18-92 pkt. i Falą- 82 pkt.
Klasą dla siebie byli startują
cy w barwach Delfina Połaniec
czołowi polscy pływacy Wojciech
Betlej i Łukasz Bora! a bardzo dobrze spisały się także Am;ta Kawecka z Arki oraz Marlena Swiderska
zKSZO .
Dziewczęta
50 m st. klas 11 lat i młodsze
Anna Kawecka (Arka) - 45,00; 12-

KS~O

13 lat Iwona Kołbuc (KSZO)
- 40,44; 14 lat i starsze Monika
Morońska (Busko Zdrój) - 37 ,41 ;
100 m st. dow. 11 lat i młodsze
Kawecka- 1.14,29, 12- 13 latKarolina Kasprzycka (Arka) -! .09,35,
14 lat i starsze- Marlena Swiderska (KSO) - 1.05,29; 200m st. zm.
12-13 lat Aleksandra Rokicka
(Arka) - 2.58,25 , 14 lat i starsze
Swiderska - 2.38,35; sztafeta 4 x
50 m st. zm 11 lat i młodsze Delfin
- 3.08,50; 12-13latArka- 2.30,00;
14lat i starsze KSZO 2.31 ,31.

Chłopcy
50 m st. klas 11 lat i młodsi
Jacek Kubka (Wodnik)- 44,41 , 1213 lat Łukasz Kucek (Arka)
-40,63 , 14lat i starsi Łukasz Bora!
(Delfin)- 30,25; 100m st. dow 11
lat i młodsi Daniel Jackowski
(Orka) - 1.18,32 , 12-13 lat Mateusz Harabin (Arka) 1.09,84; 14lat
i starsi Wojciech Betlej (Delfin)
- 53,12; 200m st. zm. 11lat i młod
si Piotr Kowalski (Wodnik)
3.52,69; 12-13 lat Łukas z Zapała
(Arka) - 2.49,25 ; 14lat i starsi Betlej- 2.17,17; sztafeta 4 x 50 m st,.
zm l l lat i młodsi- KSZO- 2.56,63;
12-13 lat Arka - 2 .31,70, 14 lat i
(wid)
starsi KSZO- 2.05,22.

Wierci ak w kadrze
Kielczanka Katarzyna
Wierciak z Akweduktu została powołana w skład kadry
olimpijskiej triathlonistek
"Ateny 2004".
~ Odwołane

.,

derby

W związku ze zmianą
aury, zapowiadane na najbliż
szą sobotę, (18. bm.) piłkar
skie, zimowe derby Kielc pomiędzy KKP Kolporter Korona a Orlętami zostały odwoła
ne.
Bąk

w Jędrzejowie

Leszek Kapcia, burmistrz
prezesem
miejscowego Naprzodu. W
skład zarządu weszli także:
Andrzej Nawrot, Ryszard
Dzwonek, Krzysztof Michalski, Zdzisław Wójcicki, Artur
Fendrych i Piotr Swierkowski.
'frenerem Na przodu w rundzie
wiosennej będzie Robert Bąk .
Jędrzejowa został

Halówka w Sandomierzu
W najbliższą sobotę , 18
bm. rozegranyzostanie w Sandomierzu turniej piłki nożnej
juniorów starszych. Start w
imprezie zapowiedziały drużyny KSZO Ostrowiec, Stali
Kraśnik, Siarki Tarnobrzeg,
Czarnych Połaniec, Wisanu
Skopanie, AKS Busko i Wisły
Sandomierz. Patronem medialnym turnieju jest redakcja
"Słowa Ludu" .
pływalni
Dziś w !G eleach na krytej
pływalni przy ul. Krakowskiej
roz;;grane zostaną zawody pły
wackiej ligi szkól podstawowych i gimnazjów. Foczątek
rywalizacji o godz. 11.40.

Liga na

Nida wygrała w Busku
Zwycięstwem Nidy zakończył się rozegrany w Busku turniej halowej piłki noż
nej juniorów młodszych o puchar starosty. W końcowej klasyfikacji imprezy futboliści z
Pińczowa wyprzedzili Kolportera Korona Kielce, Rodzinę

.

Kielce, AKS Busko, Nowiny
oraz Prokocim. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został
Łukasz Znojek (Nida), najlepszym bramkarzem - Gabor
Sarnecki (AKS Busko), zaś
najskuteczniejszym strzelcem
okazał się Wojciech Jagodziń
ski·(Kolporter Korona).
(d, me)
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Ranking FIFA prawie
bezzmian
W najnowszym rankingu
FIFA w czołówce nie zaszły
żadne zmiany. Nadal prowadzi
Brazylia przed Francją i Hiszpanią. Polska także nie zmieniła swojej pozycji i dalej plasuje
się na 33 miejscu. W czołowej
"l O" o dwie lokaty przesunęła
się Turcja, która jeszcze w grudniu zajmowała 9 pozycję. O jedno "oczko" w dół przesunęły
się Anglia (8 miejsce) i Meksyk
(9). S pośród naszych grupowych rywali w eliminacjach do
ME swojej pozycji nie zmieniła Szwecja, która zajmuje 24
miejsce. Węgry są 58, Łotwa 80
a San Marino 161.

Grudzień Hannawalda
Skoczkiem grudnia w comiesięcznym rankingu niemieckich portali internetowych został Niemiec Sven
Hannawald, który uzyskał
41,2 proc. głosów. Na drugim
miejscu uplasował się Norweg
Sigurd Fettersen- 33,5 proc.,
zaś trzeci był Fin Janne Ahonen - 13,2 proc. Wśród pięciu
nominowanych zawodników
nie było Adama Małysza.

.Chile ma trenera
Juvenal Olmos został trenerem piłkarskiej reprezentacji Chile, która od ponad roku
pozostawała bez nominalnego
selekcjonera.

Wyróżnienie Wichniarka
Polski piłkarz Artur
Wichniarek, grający w Arminii Bielefeld znalazł się na 14
miejscu w zimowym rankingu
napastników Bundesligi opub likowanych przez m agazyn
piłkarski "Kicker".

Crespo odpocznie
Napastnik reprezentacji
Argentyny i Intern Mediolan
Heman Crespo nie wyjdzie na
boisko aż do kwietilia z powodu kontuzji uda, jakiej nabawił
się podczas niedzielnego meczu
serie A przeciwko Modenie.

Montjllet najszybsza
Francuska narciarka Carole Montillet wygrała wczoraj
supergigant zaliczany do klasyfikacji alpejskiego Pucharu
Swiata, a rozegrany w Cortina
d' Ampezzo we Włoszech.

TELEKIBIC
TVP KRAKÓW: 19.00 Koszykówka- Euroliga kobiet: Lotos
VBW Clima Gdynia - CJM Bourges.
EUROSPORT: 6.00 , 9.00 i
13.00 Tenis ziemny: Turniej Australian Open w Melbourne - 4
dzień.

POLSAT SPORT: Koszykówka- Euroliga mężczyzn: 18.15
Ulker Starobuł - Real Madryt ,
20.25 Unicaja Malaga - Maccabi
Tel Awiw.
DSF: 20.15 Siatkówka- Liga
Mistrzów: VfB Friedrichshafen
-Volley Paryż.
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Czy halny storpeduje konkursy na Wielkiej Krokwi?

Laso cki

Optymizm
po treningach

jedną n·ogą

w Lubinie
Wczoraj Rafał
kapitan KSZO
wyjechał na obóz do
Dębicy. Być może,

jeszcze w tym tygodniu wyjedzie
Zagłębia Lubin. ,
Trener Zagłębia
Wojno nie ukrywa: - Tak,
jest na czołowej pozycji
sty, którą p rzedstawiłem
czom klubowym. Mam o
dzo dobre zdanie, wszak
dzie jesiennej zbierał
recenzje za swoją grę. Nie
wam, że widziałbym go w
wowym składzie
·
prowadzę. Byłby na pewno
wzmocnieniem.
Działacze obu klubów są
po wstępnych rozmowach i
może , jeszcze w tym tygodniu
socki wyjedzie ze zgru
KSZO w Dębicy, by zjawić się

W Zakopanem liczą godziny do
rozpoczęcia zimowej imprezy roku
w Polsce, !fmczasem konkursy
o Puchar Swiata na Wielkiej Krokwi
mogą zostać storpedowane przez
pogodę.

Zgodnie z planem we wtorek
po raz ostatni przed zawodami
okazję do treningu na skoczni
mieli reprezentanci Polski. Każdy
z zawodników w dwóch sesjach
- południowej i wieczornej oddał
po około lO skoków. Ten drugi trening był o tyle szczególny, że po
raz pierwszy w historii zawodnicy
skakali na Wielkiej Krokwi przy
·
sztucznym świetle.
Wszystkich oczywiście najbardziej interesowała forma jaką
zaprezentuje, narzekający ostatnio
na zdrowie Adam Małysz .
- Można powiedzieć, że jego
dyspozycja jest coraz lepsza, a najważniejsze, że czuje się coraz lepiej po przeziębieniu , jakie dopadło go w Libercu . Adam oddał w
sumie 11 skoków, z czego pięć
przy jupiterach. Ich długość nie
jest w pełni miarodajna, bowiem
startował z różnych belek. Były
odległości ponad 130 metrów, ale
i skoki w granicach 120m. Dobrze
podczas treningu prezentowali się
także Robert Mateja i Marcin Bachleda, przyzwoicie - Tomasz Pochwała oraz Wojciech Skupień.
Po wtorkowych treningach na
Wielkiej Krokwi trenerzy Apoloniusz Tajner i Piotr Fijas ustalili

"Kosa"
zostaje
Kamil Kosowski do końca
sezonu grać będzie w
barwach krakowskiej
Wisły.

Fiaskiem zakończyły się rozmowy działaczy hiszpańskiej Osa=
suny Pampeluna w sprawie pozyskania pomocnika reprezentacji
Polski. Wychowanek KSZO Ostrowiec wczoraj wyjechał z zespołem
Wisły na przedsezonowe zgrupowanie do Holandii.
Przypomnijmy, że przed
dwoma tygodniami pod Wawelem
przebywali działacze Osasuny, którzy przedstawili ofertę wypoży
czenia Kosowskiego do końca
trwającego właśnie sezonu z opcją
transferu definitywnego po jego
zakończeniu. Oczekiwania finansowe z obu strony były jednak bardzo rozbieżne , a działacze Wisły
jeśli już optowali to nie za wypożyczeniem popularnego " Kosy"
lecz za jego transferem definitywnym do hiszpańskiego klubu .
Ostatecznie rozmowy zakoń
czyły się fiaskiem , a Kosowski
choć Wisła zaproponowała mu
przedłużenie kontraktu na znacznie korzystniejszych warunkach
finansowych postanowił , iż wystę
pować będzie w Krakowie tylko do
czerwca, a po wygaśnięciu kontraktu poszuka sobie nowego pracodawcy za granicą.
(d)

Adam Małysz podczas wtorkowego wieczornego treningu na Wielkiej Krokwi
skład kadry na zawody PŚ w Zakopanem. Znaleźli się w nim :
Adam Małysz , Robert Mateja ,
Wojciech Skupień , Marcin Bachleda, Tomasz Pochwała i Tomisław
Taj ner. Polska ma prawo wystawić
do obu konkursów po14 zawodników, a nazwiska pozostałych
ośmiu ustali trener Zbigniew Klimowski, dokonując wyboru z tzw.
grupy krajowej .
Po wtorkowych treningach
.Wielka Krokiew została zamknię
ta, a reprezentanci Polski spotkają się w Zakopanem w czwartek
wieczorem.
Tymczasem jeśli sprawdzą się
prognozy meteorologów zako-

piański e konkursy mogą ... nie
dojść do skutku za sprawą załama

nia pogody. Komunikat Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega bowiem przed porywistym wiatrem, który w rejonach
górskich może osiągnąć 30 m/s .
Prognozy mówią, że pod koniec
tygodnia halny pojawi się na Podhalu .
Organizatorzy konkursu są
przygotowani na wypadek nagłego
ocieplenia. Mają zgromadzone duże
zapasy śniegu , jak również środki
chemiczne, które potrafią utrzymać
śnieg na skoczni nawet przy dodatnich temperaturach. Na wiatr nie ma
jednak mocnych.
(wid)

zajęciach Zagłębia.
Także rozmowy na
KS Z O- Mirosław Stasiak
rają coraz szybszego
- Otrzymałem właśnie

l"

Ostrowca, muszę nr~rl>rrnt<IPr
ka kwestii i odpowiedzieć
czom KSZO. Nie, na razie nie
ślę o tym, by wejść bardzo
w klub, ale chętnie
·
swoją reklamę na n.v''""u ·" ""·"··
razie nie chcę podejmować
cych decyzji. Sporo wyjaśni się
przełomie stycznia i lutego ·
wiedział nam wczoraj Stasiak
Wczoraj astrowczanie
chali na l O-dniowy obóz do
cy. Trener Włodzimierz
ski dokooptował do
rech, zdolnych uni
-Klaudiusza
ła Kwapisza, Kamila
Przemysława Ryńskiego .

Kolejna niespodzianka w Melbourne!

Moya

śladem

Caprial

Pierwszy tegoroczny
wielkoszlemowy turniej
tenisowy Australian
Open rozpoczął się pod
znakiem dużych niespodzianek.
Po wyeliminowaniu w pierwszej rundzie turnieju kobiet Amerykanki )ennifer Capriati wczoraj
z imprezą pożegnał się kolejny faworyt. Nieoczekiwanie z Australian Open w II rundzie odpadł
Hiszpan Carlos Moya, rozstawiony z numerem 5, który uległ Amerykaninowi Mardy Fishowi, sklasyfikowanemu na 77 miejscu w
rankingu ATP.
Po blisko trzygodzinnej walce (2:59), Fish zwyciężył 3:6, 7:6
(10-8) , 6:4, 4:6, 6:2.
Z turniejem pożegnała się
wczoraj Rosjanka Anna Kurnikowa która została wprost zdeklasowana w pojedynku z Belgijką Justine Henin-Hardenne, zdobywając tylko jednego gema, a jej mecz
trwał zaledwie 48 minut.
Mimo słabiutkie postawy na
korcie Rosjanka cieszy się nadal
wzgłedami tenisowych kibiców o
czym świadczy jej pierwsza lokata
w ankiecie na najsympatyczniejszą
tenisistkę tego turnieju .
(d)

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