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Właściciele budynków mogą żądać od miasta milionów

PRZEPIS NA

KASĘ

KIELCE. Kilkunastu milionów złotych
mają prawo domagać się od kieleckiej gminy właściciele budynków za
brak lokali dla eksmitowanych
lokatorów. To prawdziwe widmo
bankructwa.

Z ustawy o ochronie lokatorów wynika, że gmina jest zobowiązana zapewnić osobie eksmitowanej wyrokiem sądowym
mieszkanie socjalne. Jeśli tego nie
uczyni , właściciel budynku ma
prawo wystąpić do gminy o spłatę
zadłużenia takiego lokatora .
W samych Kielcach wyroki eksmisyjne ma ponad 700 osób. Więcej
niż połowa z nich przynajmniej
kilka lat czeka na przeniesienie do
lokalu socjalnego. Lokatorzy ci nie
mogą być eksmitowani na bruk, bo
nie pozwalają na to przepisy, więc
nadal zajmują lokal i nadal nie pła
cączynszu .

Planowania Obronnego
na udzielenie
~ojskowej Turcji na wy-

zgodził się

WOJny W Iraku.
Czytaj na stronie 4

Tymczasem w Kielcach jest
zaledwie 500 mieszkań socjalnych
(i wszystkie zajęte) w budynkach
przy ul. Grunwaldzkiej, Skrajnej,
Młodej , Hubalczyków i na Malikowie. - W tych budynkach miejsca zwalniają się sporadycznie,
a wtedy natychmiast umieszczamy
tam lokatora z wyrokiem eksmisyj'llym . Pozostali nadal czekają
w kolejce, niektórzy i po 10 lat
- mówi Eryk Wiłkoński z Wydziału Mieszkalnictwa, Urbanistyki
i Architektury UM w Kielcach.

Niech lVP zwróci

,

umowy o przekazaniu telewizji
wyremontowanych pomieszczeń
w Kieleckim Centrum Kultury
- mówi Wojciech Lubawski. - Zaraz potem przekażę TVP tę urno-

Czytaj na stronie 3

Swinie
Wyroki eksmisji ma wKielcach 700 osób, ale brakuje dla nich lokali zastępczych
Każdy z 700 lokatorów jest
winien właścicielowi budynku przynajmniej 20 tysięcy złotych . Łatwo
więc obliczyć , że ich zadłużenia
wynoszą 14 milionów złotych .
- Gdyby zapłacenia tych pieniędzy przez gminę zaczęli się konsekwentnie domagać właściciele ,
to pewnie tańsza okazałaby się

budowa bloków socjalnych - mówi
Eryk Wilkoński.
Tak się jednak składa , że dotychczas nikt nie posłużył się prawem zawartym w ustawie o ochronie lokatorów. Najpewniej dlatego, że ... nie wie o jego istnieniu .

- Nic nie słyszałam o takim
przepisie, do mnie to nie dotarło
-dziwi się Agata Jaworska, kierownik działu członkowskiego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Grażyna Fiuk, główna księgo
wa Spółdzielni Mieszkaniowej
Słoneczne Wzgórze w Kielcach, nie
była zaskoczona naszym pytaniem,
ale tylko dlatego, że wcześniej w
telewizji usłyszała o obowiązują
cych przepisach. Eryk Wiłkoński
był zaskoczony, że taki przepis istnieje, i musiał poświęcić trochę
czasu na przestudiow3ffiie ustawy.
EWA ZIOŁKOWSKA

za remont studia w KCK

Prezydent ma
- Rozmawiałem z szefem oddziału telewizji w Kielcach
i uzgodniliśmy, że w tym tygodniu
przystąpimy do sporządzenia

KIELCE. Ponadsiedemdziesięciolet
nia kielczanka przeżyła gehennę. Syn
zmuszał ją do picia alkoholu, potem
bił, maltretował. Wkońcu zabił.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpoczął się wczoraj proces
46-letniego Janusza R., oskarżone
go o zabójstwo 72-letniej matki.
Tragedia rozegrała się w czerwcu
2002 roku w Kielcach. Dwa dni
przed zabójstwem Janusz R. odebrał zasiłek dla bezrobotnych, kupił alkohol. Pili wraz z matką. Syn
wszczął kolejną awanturę , tym razem chwycił za nóż. Ranił matkę
w szyję , po jakimś czasie zauważył , że kobieta nie żyje . Po czterech dniach zgłosił się na policję.

pieniądze

KIELCE. Prezydent Kielc Wojciech
Lubawski zapowiedział, że jeśli TVP
nie przejmie odnowionych pomieszczeń w KCK, będzie musiała zapłacić
za ich remont.

Proces
matkobójcy

pomysł

wędo zaakceptowania. W przeciwnym razie telewizja będzie musiała
zapłacić za remont siedziby.

Przypomnijmy. Kilka dni
temu dyrektor krakowskiego ośrod
ka Telewizji Polskiej Andrzej Jeziorek zapowiedział , że nie przejmie
od miasta pomieszczeń na studio
telewizyjne, dopóki województwo
świętokrzyskie nie dostanie kanału, na którym będzie można nadawać program. A. Jeziorek nadal
podtrzymuje swoje stanowisko i dodaje, że telewizja nie jest winna
temu, że Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty nie godzi się na

Wprowadzą się
Rozmowa z Wojciechem Lubawskim, prezydentem Kielc.
Co będzie, jeśli telewizja nie zgodzi się przejąć pomieszczeń?
- Jeśli nie zaakceptują umowy o przejęciu studia, będą musieli zapłacić za
remont
Kto będzie musiał zapłacić?
- Telewizja. Umowę podpisywał pan Pacławski. l jego wezwę , by zwrócił
koszty remontu.
Sądzi pan, że zapłacą?
- Nie. Sądzę , że się wprowadzą.

przyznanie Kielcom kanału 30 .
- A jeśli ktokolwiek chce nas do
czegoś zmuszać, to tylko na drodze
sądowej - mówi szef TVP Kraków.
Spotkanie z prezydentem
Lubawskim przypomina sobie szef
oddziału kieleckie_go, Marian Cużydło . - Kiedyś Swiętokrzyskie
dostanie kanał i wtedy będziemy
chcieli wejść do studia w KCK.
Sytuacja prawna tych pomieszczeń
musi być wtedy rozwikłana .
Szef TVP Kraków z kolei zapewnia, że nie zamierza uchylać się
od warunków umowy zawartej
pomiędzy poprzednim prezydentem Kielc a TVP. Ustalono wtedy,
że miasto daje siedzibę mającej
powstać telewizji świętokrzyskiej .
-Ale po co nam siedziba, skoro nie
ma telewizji? -zastanawia się Andrzej Jeziorek. Dodaje także, że
wierzy w przyznanie kanału telewizji świętokrzyskiej i dlatego
ogłosił przetarg na wyposażenie
studia w KCK. Oferty zostaną
otwarte 20 marca.
AGNIESZKA SADOWSKA

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

zabiły kobietę
RADOMSKIE. Tragedia w jednej
z miejscowości koło Pionek.
400-kilogramowa maciora zjadła
swoją właścicielkę. Lekarze weterynarii potwierdzają, że takie przypadki
bardzo rzadko, ale mają miejsce.

Dramat rozegrał się wczoraj
rano w miejscowości Laski w gospodarstwie 78-letniej Anny G.
Kobieta prawdopodobnie wyszła
rano z domu , aby nakarmić zwierzęta . Po podwórku biegało kilka
dużych świń i około 10 prosiąt . Na
razie nie wiadomo, jak doszło do
tragedii. Być może kobieta pośli
zgnęła się , sama upadła na ziemię ,
straciła przytomność i wówczas
zwierzęta zaatakowały, gdy poczuły krew. Nie jest także wykluczone, że to któraś z dużych świń przewróciła ją i wówczas kobieta uderzając głową o ziemię straciła przytomność .

Czytaj na stronie 5

Monitoring
·do poprawki
KIELCE. - Najpilniejszą sprawą jest
zakup nowych monitorów do podglą
du obrazu z kamer - stwierdziła
komisja,ldóra ma poprawić skuteczność miejskiego monitoringu.

Policyjny monitoring, zafundowany dwa lata temu przez władze
miejskie .za ponad milion złotych,
nie cieszy się dobrą sławą. Ponieważ po każdej wpadce rozlegały się
głosy krytyki pod adresem monitoringu , prezydent Kielc Wojciech
Lu bawski postanowił powołać specjalną komisję, która ma poprawić
jego skuteczność. Są już pierwsze,
na razie wstępne, ustalenia.
Czytaj na stronie 8
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Sprawdzian z wody

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Multi Lotek: 3, 10, 12, 17, 21 , 22,
23,24, 32,33,44, 47,48,49,50,
54,55,60,65, 75
Numerek: 12 (14, 27, 35, 39)

informacje o warunkac~<k
, <k
• na stokach na~iarskich ; •
.!Telegraf, teł.368 7426
Radostowa,

teł.

,Pod SkocznJą,

teł.

368 74 26

Kr.ajno, tel. 0602 391 081

Tumlln, teł. 303 49 82

b. dobre

b. dobre
b. dobre

dobre

POLICYJNA

Złodzieje w szpitalu
KIELCE. Czterej młodzi męż
czyźni okradali pacjentów w szpitalu
na Czerwonej Górze. Okradzionym
zostawiali ulotki z modlitwą .
Policjanci z Chęcin zostali zawiadomieni o licznych kradzieżach w szpitalu na Czerwonej Górze. Wielu pacjentów zauważyło , że po salach kręcą
się czterej mężczyźni. Młodzi ludzie
podawali się za przedstawicieli organizacji charytatywnej. Wchodzili do sal
i rozdawali ulotki, na których wydrukowane były teksty modlitwy.
-~o ?Ył tylko pretekst. WykorZystywali meuwagę lub sen pacjentów
i kradli wszystko, co im wpadło w ręce .
Policjanci zatrzymali ich na gorącym
uczynku. Mają od 17 do 20 lat. Są już
nam znani - poinformowała nas Monika Wierzbicka, oficer prasowy
KMP w Kielcach.
(MAG)
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gmina nie wv1nie.ni
pozostałym zaDudawaniom ~
centrum również

Na razie dach nad
straciła jedna rodzina

na przeniosła do lok~lu
czego. Cztery pozostałe

Żeby odpowiedzieć na to

pytanie, wystarczyło znać polski
hymn. Aby zaliczyć cały test, trzeba było znać się na ... wodzie.
·"Woda matką życia" - taki tytuł
nosił sprawdzian. Składał się z
26 pytań z różnych dziedzin: wiedzy o literaturze, matematyki,
przyrody. Tekstem przewodnim
części humanistycznej był wiersz
Jana Brzechwy "Kłótnia rzek".
Uc~ni~wie mieli godzinę na uporame s1ę z testem. -W całym województwie jest prawie dwadzieścia tysięcy szóstoklasistów. Próbny sprawdzian nie był obowiąz
kowy, decyzje należały do dyrek~ji szkół. Wszystkie deklarowały,
' ze chcą go przeprowadzić -mówi
Jan Korczyński , pełnomocnik
Okręgowej Komisji Egzaminacyj-

Huta za

z dwóch spękanych
dal nie wiedzą, co będzie
dynkami. Wkrótce
odszkodowania
Ostemplowane :s:a.:;reurlv!Xlk
nie bada powiatowy
nadzoru budowlanego..
ko okaże się po WICisennyelli
topach. Wtedy szczeliny
dalej rozchodzić i trzeba
ewakuować mieszkańców

Próbny sprawdzian piszą uczniowie z klasy VIa z SP nr 16 w Kielcach
nej na woje~ód_ztwo święt~krzycze douczyć - mówi Alina Wójskl_e.. Uczmow1e mogą hyc spo- cik, dyrektor kieleckiej Szkoły
koJ~I , ocen_a ze. sprawdzianu nie
Podstawowej nr 6.
traf1 _d~ dz1enm~a. - Dla n_as ~o
~rawdziwy sprawdzian czebędzle mformaC)a, co uczmow1e
ka szostoklasistów za półtora mi epotrafią, a czego powinni się jeszsiąca, 8 kwietnia.
(mow)

śliwki?

OSTROWIEC. Na konflikcie w SLD
traci huta. Potrzebny jest program
pomocy dla tego zakładu stworzony
ponad politycznymi podziałami
twierdzi poseł Przemysław GosiewskizPO.

Konflikt między ostrowieckim

KRONIKA

BODZENTYN. Trzydomt
popękały w wyniku
awarii kanalizacji wo~rac;~ ...
są badane przez eKs.oert.~ ..

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Przez jakie rzeki
musieli przejść żolnierie generała
Dąbrowskiego?- m.in. na takie
pytanie odpowiadali szóstoklasiści
podczas wczorajszego próbnego
sprawdzianu kompetencji.

b.

0600 606 258

Domy pod
nadzorem

posłem Zdzisławem Kalamagą

z SLD a jego partyjnym kolegą, prezydentem Ostrowca Zdzisławem
Szo'stakiem, dotyczy m.in. prywatyzacji huty. Kalamaga zarzuca Szostakowi, że po przejęciu przez gminę akcji huty doprowadził do upadłości zakładu po to, by go sprzedać. Kalamaga był zwolennikiem
włączenia huty do koncernu Pań
stwowe Huty Stali, który br;dzie
podlegał restrukturyzacji w uzgodnieniu z Unią Europejską.
Na ostatnim posiedzeniu
Sejmu poseł Gosiewski zapytał
m.in. ministra skarbu: czy prywatyzacja Huty Ostrowiec w oparciu o ZOHO, czyli spółkę kontro-

łowaną przez grupę polityczną rzą
dzącą w Ostrowcu, przyspieszyła
jej upadek? Czy to spowodowało
wyłączenie huty z rządowego pro-

gramu pomocy publicznej dla hutnictwa? Czy możliwe jest objęcie
huty programem pomocy publicznej dla hutnictwa?
- Zająłem się problemami
huty, bo konflikt w łonie ostrowieckiego SLD nie służy ich rozwiązaniu. Czekam na pisemną odpowiedź ministra na moje pytania.
Potem wystąpię do innych święto
krzyskich posłów z inicjatywą
stworzenia programu pomocy dla
huty- mówi Gosiewski.
- Poseł Gosiewski nie mazielonego pojęcia o funkcjonowaniu
huty, a jego wystąpienie ma charakter polityczny. Teraz władzę
w hucie ma syndyk. Jedyna szansa
dla O~trowca_ to s~rzeda~ie huty
powaznemu mwestorow1 strategicznemu, nie za czapkę śliwek,
tylko za duże pieniądze - odpowiada na to Kałamaga .
(elza)

l'

Smierć · aktora
W niedzielę zmarł Zdzisław
Nowicki, aktor Teatru im. Żerom
skiego w Kielcach . Miał 74 lata .
Pochodził ze Lwowa. jego
pierwszą rolą był GrygZaszewski
w "Odwetach" Kruczkowskiego
w 1956 roku na scenie teatru w
Tarnowie. W sezonie 1957/58 grał
w Teatrze im. W Siemiaszkowej
w Rzeszowie, rok później przeprowadził się do Kielc i już lu taj pozostał. Trudno zliczyć spektakle,
w których występował Zdzisław
Nowicki. Kieleccy widzowie oglą
dali go m.in. w "Widoku z mostu ",
.,Wieczorze trzech króli ", " Kartotece", "Tangu", "Weselu", " Małym
Księciu " i "Królu Learze".
Ostatnią jego rolą na kieleckiej s~enie był służący Stiepan
w "Ozenku" w reżyserii Linasa
Marżjusa Zaikauskasa. Nowicki
prawie nie powiedział słowa ale
zagrał Stiepana tak wyborni~, że
publiczność nagrodziła go gromkimi brawami.
(gk)

Chciała
przekupić
KIELCE. Mieszkanka podkieleckiej
miejscowości dała sędziemu w
czasie rozprawy kopertę z pieniędz
mi. Prokurator postawił kobiecie
zarzut wręczenia łapówki.

Prawie 70-letnia kobieta miaw Wydziale Ubezpieczeń Spo-

ła
łecznych

Sądu

Okręgowego

w Kielcach sprawę odwoławczą
dotyczącą renty i zasiłku pielęgna
cyjnego. W trakcie rozprawy, kiedy sędzia zapytała kobietę, czy ma
jakieś dokumenty, ta druga wyjęła
z torebki kopertę i wręczyła ją

widuje Janusz Kozera,
burmistrza.
Władze miasta
że to nie pierwsza
kudziesięcioletnic h

gów. Zdają sobie
potrzebny jest
remont kanalizacji.w budżecie na ten
się pieniądze na
cydują radni- mówi J.
W fatalnym stanie jest
zacja pod ćałym
·
wrazie
·
mogą być zalane
nice innych domów.
...

fiV!UIJI< • "

Koniec
śledztwa
KIELCE. Prokuratura
w sprawie pożaru
hurtowni Vive.

śledztwo

przewodniczącej. Sędzia zagląd
nęła do koperty i zauważyła plik
banknotów. Jeszcze raz zapytała
kobietę, czy ma dokumenty. A ta
wyjęła z torebki drugą kopertę
i podała sędzi . Okazało się , że
w pierwszej kopercie było l 000
złotych, a w drugiej 500 złotych .
Sędzia natychmiast zgłosiła sprawę przełożonym, a ći zawiadomili
Prokuraturę Rejonową w Kielcach. - Podejrzanej przedstawiłem
zarzut wręczenia korzyści mająt
kowej. Tłumaczyła się, że ktoś jej
poradził , aby dała pieniądze , to
dostanie rentę- poinformował nas
prokurator prowadzący sprawę .
Za wręczenie łapówki grozi
kara pozbawienia wolności do 8

lat.

(MAG)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu l 7 lutego 2003 r. zmarł w wieku 75

mgr BOGUSŁAW KOWALSJ{l
długoletni

radca prawny
Msza św. żałobna odprawiona zostanie
19 lutego o godz. 13.30 w kościele
św. Krzyża, po której nastąpi
.
-o
na Cmentarz Komunalny II o godz. 14.J ·

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

Pogrążeni

żona, córki z rodzinami i

w

krzyscy rolnicy rozmawiali o Unii

Trzy z plusem dla SLD

Wojny nie

argul z Pawlakiem

KIELCE. - Nie będziemy prowadzić
wojny z SLD o dwa, trzy stanowiska
-mówi prezes świętokrzyskiego PSL
Alfred Domaga/ski.

Silą rolników mogą być ich

~nrodUCI~nc'"'e. Wczoraj
raz~naMriali o tym
omln.l~lfl!ffl rolnictwa

Dwa tygodnie temu Domagalski stwierdził na konferencji prasowej, że na ponad 20 stanowisk
dyrektorskich w Urzędzie Marszał
kowskim tylko dwóch zastępców
dyrektorów nosi legitymację PSL,
co jest bardzo złym sygnałem dla
koalicyjnej współpracy. Wczoraj
na pytanie, jak tę współpracę ocenia, odpowiedział, że na trzy plus,
albo cztery z minusem.

wsi Jerzym Plewą.

sali konferencyjnej Świę
Urzędu Wojewódzcy całego regionu
i wczoraj w konierenproducenckie w perintegracji z Unią EuroW ubiegłym roku na 94
·e rolnicze wpisane do
rejestru sądowego tylnrmva azHv sprzedaż grupoów
, sprzedały
tys. tuczników za 6,5 mln
· łączenie się rolników innych jest tym bardziej
wobec obaw, że polrozdro bnione poletka nie
· unijnym gigantom, gdzie
o powierzchni 1-1 O
ok. 46 proc. wszystnas prawie 80 proc.). Najba rierą pozostaje u nas
ie się "Kargula z PawłaGdy osiem lat temu organisię pierwsza w regionie gruw Książu Wielkim
rolnicy musieli się
aż dziewiętnaście razy,

Ciało
Na spotkanie z wiceministrem przyjechali rolnicy z całeg o województwa
teraz wystarczą cztery spotkania - gdzie tylko na dwóch operacjach
mówił Zenon Szepytowski z Wohandlowych grupa zyskała 100 tys.
jewódzkiego Ośrodka Doradztwa zł rabatu. Gdy chciał kontynuować
Rolniczego Modliszewice. -Kolej- kilku rolników z sali próbowało
na bariera to reakcja rolników na mu przerwać ...
zatrudnianie fachowca od marke- Nie można mówić, że tak nie
tingu, któremu trzeba zapłacić za- jest, skoro tak jest -tłumaczył atanim ujrzy się efekty jego pracy.
kowany. - Czy widzą panowie inną
A efekty bywają znakomite, możliwość wpływania drobnych
co specjalista z WODR zilustrował producentów na politykę cenową?
przykładem sprzedaży tuczników,
KRZYSZTOF KROGULEC

ejska kultura bez dotacji

'

stosowny wniosek.

tym roku minister kultury
. hojny dla woje. tętokrzyskiego. Obiew wysokości aż 3,5
tych, gdy na przykład
rok_u suma ta wynosityst_ęcy złotych. Kilka
do~~CJ.a została padziena hscie beneficjentów
st~ m.in. Muzeum NaroKtelcach, Filharmonia
rzyska, kielecki teatr
Instytucje kultury z innaszego województwa.

obct~rowanych zabrakło
t k~eleckich instytucji
51 !anych z miejskiej
mch znalazło się Biu. Artystycznych, któreJe 150 tys . zł na urzą
. 'YO: roku wystaw, i teatr
z. ~~~ry z trudem zwiąże
t o~cem bez dodatkoYstę_cy złotych. Termin
2g Wntosków o dotacje
stycznia.

Oglądałem program z wyborów miss wśród dzieci. Uważam,
że tego rodzaju zabawy powinny
być zakazane, a nawet karane.
W)!raźnie widać było na ekranie,
że te dzieci na estradę wypycha
wybujała ambicja rodziców.

-Wszyscy wiedzą, że wnioski
o dotację należy składać w ciągu
30 dni od uchwalenia budżetu.
Wojewoda nikomu o tym nie przypominał - mówi Beata Ryń, rzecznik prasowy wojewody święto
krzyskiego.
Potwierdzają to starostowie
z innych miast, którzy występowa
li o dotacje. - Niekiedy wiadomość
o pieniądzach do podziału dociera do nas nieoficjalnymi kanałami ,
ale w tym przypadku tak nie było
mówi starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. - Sami staraliśmy się dopilnować terminu i odpowiednio wcześnie złożyliśmy
wniosek o przyznanie funduszy
dla Muzeum Zegarów.
Okazuje się, że wniosku o przyznanie pieniędzy dla miejskich instytucji kultury w Kielcach nie złożyła
jedna z osób zatrudnionych w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu
Miejskiego w Kielcach. Według wiceprezydenta Andrzeja Syguta, było
to z jej strony zwykłe przegapienie. Zwrócimy się do ministra kultury o
możliwość ponownego rozpatrzenia
naszych wniosków o fundusze dla
miejskiej kultury- poinformował nas
wiceprezydent Sygut.
(E)
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Zabawy zakazane
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DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinla

rzędnik
Miejskie instytucje kultury
ministerstwa, bo

:
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Rządzący zapominają
Zgadzam się z opinią , że rzą
zapomnieli o swoich obietnicach. jak tylko dorwą się do wła
dzy natychmiast zwalniają i reorganizują oraz powtarzają , że to
zaowocuje w przyszłości. Dlaczego jednak zapominają o teraźniej
szości?
(tam)
dzący

Na Państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

Oskarżony

będzie
-- Jeśli chodzi o stanowiska
w Urzędzie Marszałkowskim, to
nic się nie zmieniło. Ja już nie czekam, że zajmą je nasi ludzie. Mogę
się z tym pogodzić. Ale w związku
i tym będziemy brać na siebie
mniej odpowiedzialności - stwierdził Domagalski.
-Jyle odpowiedzialności, ile
wpływu na decyzje - dodał poseł
Józef Szczepańczyk.
Zdaniem obu peeselowskich
działaczy mimo wszystko "układ
koalicyjny na poziomie województwa świętokrzyskiego jest lepszy
niż na poziomie kraju".
(elza)

apolityczne

Kawiarnia Polityczna
adia TAK 1o&,sFM
Z Mariuszem Gorajem (PiS), Bożeną Kiziń
(SLD), Krzysztofem Grzegorkiem (PO) oraz
Arkadiuszem Piecykiem (PSL) rozmawia Robert
Siwiec.
ską

R.S. Zakończyły się przesłu
chania redaktora naczelne~o "Gazety Wyborczej" przed sejmową
komisją śledczą. Jedni pracę komisji chwalą, inni z całą zaciekłością
ganią ...
K. G.- Muszę się przyznać, że
wyjątkowo dokładnie śledziłem
relacje telewizyjne z tych przesłu
chań i muszę przyznać, że jestem

zbudowany. Postawa pana Michnika jest niezwykle odważna i idą
ca "pod prąd " zwyczajom utrwalonym przez elity polityczne w Polsce w ostatnich latach. Teraz jasno
i klarownie dostrzegamy realne
powiązania polityki, biznesu i róż
norakich koterii. Pisze się w prasie bez matactw o ludziach, dla których ważne są tylko władza i pieniądze .

B.K. -Ja mam tylko nadzieję ,
że ta komisja śledcza nie będzie
komisją stałą . Cieszy mnie, że po
tych wszystkich początkowych
kłótniach dotyczących składu , komisja stała się ciałem niezwykle
zwartym, kompetentnym i, co najważniejsze, apolitycznym. Natomiast niezwykle zbulwersowały

mnie próby odwołania członka
komisji , posła Kopczyńskiego
przez jego klubowych kolegów
z LPR. Jeżeli Roman Giertych
mówi, że poseł Kopczyński nie
realizuje w komisji linii programowej LPR i dlatego trzeba go wycofać, to ja stanowczo się na to nie
godzę. Jak się to ma do idei etycznych głoszonych przez LPR?
R.S. - Wiadomo już, że Lew
Rywin nie pojedzie na rozdanie
francuskich nagród filmowych .
Bardzo to państwa smuci?
M.G. - Bardzo bym się smucił , gdyby ktoś tego człowieka wypuścił z kraju. Człowieka , który
spowodował ferment, który wypchnął Polskę na pierwsze strony
gazet na całym świecie . Nie może
być tak, że oskarżony w tak poważnej sprawie otrzymuje przywilej wyjazdu zagranicznego tylko
dlatego, że reprezentuje grono ludzi z tzw. wyższej półki .
· Kawiarnia Folityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek pomię
dzy 9:00 a 10:00. Do usłyszenia
na 98 FM i 106,5 FM

o zabójstwo matki

Januszek mi to
KIELCE. Ponadsiedemdziesięciolet
nia kielczanka przeżyła gehennę. Syn
zmuszał ją do picia alkoholu, potem
bił, maltretował. Wkońcu zabił.

W Sądzie Okręgowym w Kielcach rozpoczął się wczoraj proces 46letniego Janusza R., oskarżonego o
zabójstwo 72-letniej matki. Tragedia
rozegrała się w czerwcu 2002 roku
w Kielcach w jednej z karnienic przy
ul. Sienkiewicza. Dwa dni przed zabójstwem Janusz R. odebrał zasiłek
dla bezrobotnych, kupił alkohol. Pili
wraz z matką. Syn wszczął kolejną
awanturę, chwycił za nóż. Ranił matkę w szyję, po jakimś czasie zauważył, że kobieta nie żyje. Przez nastęJr
ne cztery dni Janusz R. pił w samotności, w końcu zgłosił się na policję.

zrobił

Wczoraj w sądzie oskarżony
spokojnym głosem wyjaśniał, że to
matka, kiedy wypiła, miała do niego
pretensje, ubliżała mu. -Co najwyżej kilka razy uderzyłem ją w twarz.
Nigdy jej nie kopalem. Sama się
przewracała i uderzała o meble, stąd
siniaki na ciele. Nie chciałem jej zabić, tylko nastraszyć- bronił się. Przypadkowym upadkiem tłumaczył
również złamanie przez matkę stawu biodrowego. Po tym wypadku
syn dopiero po 6 tygodniach we~ał lekarza. Kości źle się zrosły, kobieta poruszała się o kulach.
Była żona Janusza R. zeznała, że to człowiek o dwóch twarzach . - Spokojny, kiedy był trzeź
wy, pij~ny zamieniał się w sadystę ,
bił . Juz po naszym rozwodzie była
teściowa dzwoniła do mnie o po-

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

Oskarżony zostawiał ją bez
pieniędzy i jedzenia. Mówiła, że
ją bije. Zawiadomilam policję, ale
teściowa nie chciała zeznawać
przeciwko synowi- zeznawała
świddek. Wstrząsające były zeznan~a sąsiadów zamordowanej ko-

moc.

biety. Wiele razy słyszeli odgłosy
kłó~ni i wołanie o pomoc bitej
kobi~ty. Interweniowali sami lub
wzywali policję, ale Janusz R. był
bezkarny.
- Kiedyś zobaczyłam, że pani
Krystyna jest cała granatowa od
siniaków. Powiedziała tylko: "Januszek mi to zrobił " - mówiła są
siadka. Jej mąż przyznał, że po jednej z awantur nie wytrzymał i uderzył oskarżonego w twarz.
Następna rozprawa 7 marca.
(MAG)

3

'
Kraj -5wiat
Prezydent
Znów pijana lekarka
Krakowskie pogotowie ratunkowe zawiesiło w pełnieniu obowiązków
służbowych lekarkę i sanitariusza,
którzy pijani zostali zatrzymani w sobotę przez policję w Wieliczce- poinformował koordynator medyczny pogotowia dr Jacek Pachota. ·

podpisał ustawę

Fundusz zamiast
kas chorych

Szefowa skarbówki i łapówki .
Agencja Bt;zpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała szefową Urzędu
Skarbowego w Zakopanem. Pani naczelnik zarzuca się przyjęcie łapówki w wysokości co najmniej 50 tys. złotych. Pieniądze wymuszała

od przeds iębiorców.

Grozi jej do lO lat więzienia.

Kiełbasa

dla

protestujących

Działacze Samoobrony zorganizowali wczoraj manifestację w centrum Łodzi pod hasłem "Łódź tonie".
Protestujący otrzymywali kiełbasę z
chlebem, po czym przechodzili ul.
Piotrkowską przed gmach Urzędu Wojewódzkiego

Przeszukania w telewizjach
Przeszukania w TVP i Canal +
- na wniosek
sejmowej Komisji Sledczej - prokuratura prowadząca śledztwo przeciw
Lwu Rywinowi za jego domniemaną
płatną protekcję wobec Agory.

o NFZ

Jak ma to

Zgodnie z przewidywaniami
prezydent Aleksander Kwaśniewski
podpisał ustawę o Narodowym
Funduszu Zdrowia.

Decyzja prezydenta nie jest
zaskoczeniem, choć z pewnością
nie była łatwa. Z jednej strony
bowiem prezydent naciskany był
w dziesiątkach apeli, petycji, aby
ustawy nie podpisywać, z drugiej
strony, zapewne miał świado
mość, że w razie weta, ktoś z rzą
dzących może zrzucić na niego
winę za katastrofę w służbie zdrowia.
Rząd i większość parlamentarna chciały, aby prezydent ustawę podpisał, opozycja sejmowa
i znaczna część środowisk lekarskich oraz samorządowców opowiadała się za wetem, zarzucając projektowi dążenie do cen-

Turcja pod

działać

Zgodnie z zapisami ustawy, ubezpieczony nadal będzie mial prawo
wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitala.
Fundusz będzie gospodarował pieniędzmi, które wpływać do niego
będą ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki ma
wynieść od 2007 roku 9 proc. przychodu ubezpieczonego; do tego
czasu ma stopniowo wzrastać co rok o 0,25 punktu proc. - od
poziomu 8 proc. w tym roku. Składki będą zbierały nadal ZUS i KRUS
i przekazywały je funduszowi. Uprawnienia nadzorcze wobec NFZ
ma mieć minister zdrowia.

tralizacji finansowania służby
zdrowia.
Budząca wiele kontrowersji
ustawa likwiduje kasy chorych, a
w ich miejsce powołuje centralnie kierowany fundusz z 16 oddziałami regionalnymi. To oddziały mają zawierać umowy z przychodniami, gabinetami lekarskimi i szpitalami. Fundusz ma zawierać te kontrakty na podstawie
planu zabezpieczenia usług me-

skrzy.dłami

NATO

dycznych, planu zdrowotnego
poszczególnych samorządów i
ofert świadczeniodawców, określających liczbę usług, które
mogą oni wykonać w standardzie
określonym przez fundusz. Plan
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla całego kraju będzie
zatwierdzać minister zdrowia.
Plan finansowy ma zatwierdzać
minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów. (PAP)

Egzamin
za łapówkę
Policja zatrzymała 51-letniego
adiunkta z Politechniki
skiej, podejrzanego o
Za pozytywne oceny w
zażądał od studentów
domowego.
już
łapówki

za
'JYm razem ?'""'"'"'"'"''
dostanie zestaw
albo studentów
zamin komisyjny.
powiedział nawet,
zestaw chce i w
można go kupić ua,,.a",e
15 studen
więc 3 tys. zł i kupiło kino.
kładowca dał im kluczyki od
mochodu , do którego mieli
żyć kupiony sprzęt.
obserwowali policjanci,
zatrzymali nieuczciwego
d owcę.
Od powiedziało ość
może też grozić

rzy wręczyli lan,ow•ke
podkreśla

ich winy ważna jest
jakiej się znaleźli
istego ultimatum ze strony
dowcy.

65 żołnierzy oskarżonych o kradzież

Koniec kryzysu Splamione·mundu

przeprowadziła wczpraj

RMF kontra KRRiT ·
Zarząd spółki Radio Muzyka
Fakty, właściciela radia RMF FM, zło
żył w warszawskiej prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestęp
stwa przez niektórych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Według zarządu, polega ono na działaniu na szkodę stacji i podmiotów z
nią stowarzyszonych.

Handlowali

dziecięcym

porno

tylko Belgia, ale i ona w
Po kilkunastogodzinnych obradach ambasadorowie 18 państw
sojuszu wypracowali w końcu kompromis. W ten sposób zażegnano
największy kryzys w historii paktu
północnoatlantyckiego

W obradach Komitetu Flanowania Obronnego nie wzięła
udziału Francja, która nie należy
do wojskowych struktur NATO.
To Paryż najostrzej sprzeciwiał
się udzieleniu pomocy Turcji,

Łódzcy policjanci rozbili grupę
zajmującą się kopiowaniem i rozpro-

wadzaniem kaset wideo z pornografią dziecięcą oraz pornografią z udziałem zwierząt. Zatrzymano pięć osób
w wieku od 19 do 38lat.

Prezydent Jacques Chirac
powtórzył wczoraj w Brukseli,
że Francja sprzeciwi się ·
drugiej rezoluCJi ONZ w
sprawie Iraku, gdyż uważa ją
za niepotrzebną Chirac·
podkreślił, że wojna z Irakiem
byłaby najgorszym rozwiąza
niem.

stało

4

w Brukseli specjalny szczyt Unii
Europejskiej, który ma doprowadzić do uchwalenia wspólnego
stanowiska krajów UE w sprawie
Iraku. Z wypowiedzi składanych
przez ministrów, zanim jeszcze
zaczęły się obrady, wynika, że
istotnym problemem może być
kwestia czasu, jaki należy dać inspektorom rozbrojeniowym na
ustalenie, czy Irak posiada broń
masowej zagłady. Brytyjczycy
uważają, że brak jasności w tej
sprawie zmniejsza nacisk na Saddama Husajna. Jest bardzo prawdopodobne, że premier Tony Blair będzie próbował przekonać
pozostałych przywódców Unii, że
już teraz powinno się uzgodnić
stanowisko w sprawie kolejnej
rezolucji Rady Bezpieczeństwa.
(PAP)

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci
OJCA EDWARDA
składają
Państwowych Szkół

1132/gm

Serdeczne

Podatek od korków
W Londynie rozpoczął się wczoraj Dzień "C". O godzinie 7 rano
(miejscowego czasu - 8 naszego czasu) weszła w życie kontrowersyjna
decyzja władz miejskich o pobieraniu
od kierowców wjeżdżających do centrum specjalnego podatku od korków
ulicznych.
(PAP)

Końcu

zgodziła się na pomoc Turcji.
Także wczoraj rozpoczął się

Panu
REMIGIUSZOWI SENNIKOWI

Stratowani w klubie
Co najmniej 21 osób zginęło- zostratowanych lub udusiło się - a
wiele odniosło obrażenia, gdy wskutek
paniki w zatłoczonym klubie nocnym w
Chicago ludzie zaczęli bezładnie biegnąć
do wyjść - podały lokalne media. - Do
tragedii doszło, kiedy ktoś rozpylił sprayem pieprz albo inną substancję- powiedział Will Knight ze straży pożarnej.

twierdząc, że oznacza to de facto
zgodę na wojnę z Irakiem. Podobne stanowisko zajęły Niemcy, które jednak najszybciej zmieniły
zdanie. Na placu boju pozostała

Komitet Planowania Obronnego
NATO zgodził się na udzielenie
pomocy wojskowej Turcji
na wypadek wojny w Iraku.

podziękowania

uczniowie i pracownicy
Plastycznych w Kielcach

wszystkim znajomym,

przyjaciołom

śp.

- za

okazaną

ANDRZEJA GRABIWODY

którego pożegnaliśmy 15 lutego
pomoc, wielkie serce i wsparcie w tak trudnej
chwili

Wczoraj przed Sądem Okręgo.wym
w Gdańsku rozpoczął się najgło
śniejszy proces w historii polskich
sił zbrojnych.

65 żołnierzy - zawodowych,
zasadniczej i rezerwistów
Marynarki Wojennej jest oskarżonych m.in. o kradzież 500 granatów z magazynów marynarki i
ok. l Otys. sztuk naboi o wartości
ponad 67 tys. zł .
służby

"Nie umiera ten>kto trwa w pamięci i sercach

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. STANISŁAWA B.t;\BIŃSKIEGO
wieloletniego Prezesa Zarządu, Dyrektora
Zakładów Tłuszczowych "BIELMAR" Sp. z o.o.
w Bielsku-Białej .
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek praWY
i szlachetnego serca.
Najbliższym Zmarłego składamy wyrazY
szczerego wspołczucia .

składa
1135/ gm

RODZINA

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

Zarząd

i
RSP "NOWE ŻYCIE" w PrzeZ\~'

Op_ Jn Je -Relacje 'tt.iif·lłłf,ftJ
Telekomunikacji Polskiej SA

ozmowy
o do sekundy
kWietnia TP SA będzie rozliczatelefoniczne z dokładno
sekundy.
Aby pła cić za rzeczywisty
rozmów, rozliczany z dokład
do sekundy, należy zamóTelekomunikacji Polskiej
plan sekundowy. Do wydwa: plan sekundowy TP
lub plan sekundowy TP
. Pierwszy jest przeznadla klientów indywiduala drugi to propozycja skiedo klientów biznesowych.
t w planie "dom"
7 zł , a opłata za razpowynosi 16 groprzykładu 'połączenia lo-

proc.

źl e

ocenia

kalne w godz. 8-22 kosztują 10
groszy za minutę rozmowy, a połączenia w godz. 22-8 - 5 groszy
za minu tę .
Plan sekundowy TP "biznes"
oferuje, natomiast, identyczne stawki przez całą dobę, również w godzinach szczytu. W tym przypadku
abonament wynosi 40 zł, a opłata
za rozpoczęcie połączenia 20 groszy. W biznesie połączenia do sieci
komórkowych kosztują 1,30 zł za
minutę, a połączenia międzystrefo
we 32 grosze za min'utę (do wszystkich podanych cen należy doliczyć
22 proc. podatku VAT).
Plany sekundowe zastaną
wprowadzone od kwietnia, a zamawiać je będzie można od
l marca .
(eref)

sytuację

w kraju

olski pesymizm
wlutym 62 proc. Polaków
oceniło rozwój ogólnej
(o 9 proc. więcej niż

stosunku do stycznia
- do 24 - odsetek
ług

CBOS 43 proc. reźle ocenia także sytu-

w Polsce (to o 4 proc.

niż w styczniu). Pogorszyły

o 4 proc., oceny sytuacji
· kraju . Obecnie potrzecie (68 proc.) Pola' że jest ona zła, zaś 24
badanych ocenia ją jako przea tytko 3 proc. jako dobrą.
_oc_enie CBO_S gorsze niż
są także opinie prao kondycji ich zakładów
- o S punktów (do 33 proc.)
odsetek określających ją jako
Jednocześnie nieznacznie
odsetek opinii negatywnych
-do 29 proc.), a wyraź
ambiwalentnych (o 7

punktów- do 36 proc.). Zdaniem
CBOS nie zmieniły się w sposób
istotny oceny warunków materialnych gospodarstw domowych oraz
opinie o tym, jak się żyje· ankietowanym i ich rodzinom- są stabilne
od dłuższego czasu.
Według CBOS gorsze niż
w styczniu są przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji
w kraju w najbliższym roku. Obecnie
tylko co siódmy badany (14 proc.
- spadek o 4 punkty) oczekuje poprawy, natomiast jedna trzecia (33
proc. - wzrost o 5 punktów) spodziewa się jej pogorszenia.
Z analiz CBOS wynika, że
nieco bardziej pesymistyczne są
obecnie również prognozy na temat sytuacji politycznej kraju w
najbliższym roku . Jylko co dwunasty ankietowany (8 proc.) uważa, że się ona poprawi, natomiast
co szósty (17 proc.) spodziewa się
pogorszen ia . Wi ększość jednak
(61 proc.) respondentów sądzi, że
nic się nie zmieni.
(PAP)

,

Horror w Laskach

koło

Swinie

Pionek

zabiły

Tragedia w jednej z miejscowości
koło Pionek. 400-ki/ogramowa
maciora zjadła swoją właścicielkę.

To
pierwsze takie zdarzenie w regionie
radomskim. Lekarze weterynarii
potwierdzają, że takie pnypadki
bardzo rzadko, ale mają miejsce.
Dramat rozegrał się wczoraj
rano w miejscowości Laski w gospodarstwie 78- letniej Anny G .
Kobieta prawdopodobnie wyszła
rano z domu , aby nakarmić zwierzęta . Po podwórku biegało kilka
dużych świń i około 10 prosiąt. Na
razie nie wiadomo, jak doszło do
tragedii . Być może kobieta pośli
zgnęła się, sama upadła na ziemię ,
straciła przytomność i wówczas
zwierzęta zaatakowały, gdy poczuły krew. Nie jest także wykluczone, że to któraś z dużych świń przewróciła ją i wówczas kobieta, uderz ając głową o ziemię , straciła
przytomność.
-. To był przerażający widok.
Gdy przyjechaliśmy na miejsce, na
kobiecie leżała maciora i pożerała
ją . Musieliśmy odgonić zwierzę ,
aby zabrać zwłoki - opowiadali

policjanci z Pionek.
Jako pierwszy świadkiem tragedii był sąsiad Anny G., który przyszedł do niej wczoraj rano. Mieli
jechać po siano dla zwierząt. Kiedy
wszedł do obejścia, jego oczom ukazał się przerażający widok.
-Na progu mieszkania leżała
sąsiadka - zeznawał policjantom.
- Obok niej biegały świnie . Maciora leżała bliżej i zjadała kobietę .

Gospodarstwo, w którym doszło do tragedii
Dramat w gospodarstwie Anny
G . wstrząsnął mieszkańcami Lasek i
okolic. Kobieta to emerytowana nauczycielka, dyrektorka przedszkola,
którą znali wszyscy w okolicy. Od
ponad 10 lat była na emeryturze.
Najbliższa jej rodzina mieszkała w
Zajezierzu w gminie Sieciechów.
- Anna G . od lat mieszkała
sama - mówił nam komisarz Roman Jaśkiewicz , komendant posterunku policji w Pionkach. - Była
bardzo spokojna i szanowana w
środowisku . Nie miała żadnych
wrogów. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci jest ni e-

Maciora może być niebezpieczna
Waclaw Warwas w miejscowości Ruda razem ze swoim wspólnikiem
Markiem Jaworskim od kilku lat prowadzi tuczarnię: - Hodowlą świń
zajmuję się już od dziesięciu lat, ale nigdy nie zdarzył mi się podobny
przypadek. Wręcz przeciwnie, jeśli zdarzyło mi się upaść, zwierzęta nigdy
nawet mnie nie ugryzły, nie okazywały żadnej agresji. Trudno powiedzieć,
co mogło być przyczyną tragedii w Laskach. Myślę, że sprawczynią była
maciora. Zaatakowała, bo kobieta coś zrobiła jej prosiętom . Być może
próbowała zabrać je matce, ale wystarczyć mogło i to, że tylko je
pogoniła albo uderzyła. Maciory robią się wtedy bardzo agresywne i
rzeczywiście mogą zaatakować. Nie wydaje mi się , żeby p~~ną było
to, że zwierzęta były niedokarmione ery głodne. Prawdopodobnie kobieta
zachowała się nieostrożnie , zrobiła coś, co nie spodobało się maciorze,
zwierzę mogło odczytać jakiś jej .gest jako atak na swoje prosięta . l
dlatego doszło do tragedii. W matkach, które mają małe prosięta , łatwo
wzbudzić a resj ę , ale o takim przypadku słysz po raz pierwszy. (ags)

szczęśliwy wypadek. Wszystko
wyjaśni sekcja zwłok.
Ja!: mówią sąsiedzi , pani
Anna była bardzo religijna. Czę
sto chodziła do kościoła .
- Kochała zwierzęta- opowiada Maria Salek, sąsiadka . - Utrzymywała kilkanaście kotów i psów.
Na ich utrzymanie wydawała całą
eme:yturę . Ale w obejściu miała
bałagan , sama nie potrafiła o
wszystko zadbać.
Według sąsiadów zwierzęta
nie zawsze były nakarmione . Być
może wczoraj duże maciory były
głodne i dlatego zaatakow a ły.
Sama kobieta nie miała szans , aby
odgoni ć je od siebie.
-Takie przypadki są możliwe
i opisywane są w literaturze. Na co
dzień lrzoda chlewna zjada zarówno pokarmy roślinne , jak i mięso
-tłumaczy Grzegorz Zaburski , le-

karz weterynarii z Radomia. - To
czł owi eK przyzwyczaił te zw i erzę
ta do zjadania pokarmu ro ś linne
go . Agresywne zachowanie świń
m o gł o być spowodowane m.in .
głod em . W tej sytuacj i instynkt samozachowawczy bierze górę nad
wszy;;tki m i nic dziwnego, że próbuj~s.:_u kać pożywienia.
AL.t~ANDER

KORNATOWSKI

Świętokrzyska Spółdzielnia

Mieszkaniowa w Kielcach

raca
i kariera

ul. Warszawska 155
ogłasza przetarg

Słowoludu

upon na bezpłatne ogłoszenie drobne w rubryce
PRACA (szukam/dam/nawiążę współpracę)
Wypełniony kupon wyś lij pocztą lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń .Słowa Ludu"

w Kielcach, ul. Wesoła 47/491ub ul. Targowa 18 a
Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę

.....····-··...........·········

· ··y;;.śt

..........................-...................···········......1:

rnaks. 25 słów •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••

··················································································································
...................................................................................................................
Adres lub telefon kontaktowy ••• •• •••••• ••••• •• ••••••••... podpis ...........................
Biuro Reklam i Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania,
lub niezamieszczania ogłoszenia.

na:

- malowanie kłatek
schodowych- 2 budynki
- ·wymianę okien- 22 szt.
- remont uliczki osiedlowej
wr~ z parkingami

:
:
:

:l

i

Specyfikację oraz szczegółowe
informacje o zakresie robót
i wysokości wadium można •
otrzymać w ADM "Uroczysko"
tel.331 -10-0l wew. l23 .
orerty należy składać
w Sekretariacie ŚSM do dnia
3.03.2003 r. do godz. 15.00.
P rzetarg o d będzie się
w siedzibie ŚSM, u l.
Warszawska 15 5 w dni u
4.03.2003 r. o godz.ll.OO.
Spółdzielni przysługuje prawo
swobodnego wyboru oferty, jak
i uznania, że przetarg nie dał
rezultatów bez podania
przyczyny oraz odwołania
przetargu bez podania
przyczyny.
1134'
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MEDYCZNE -:~:ffift ~
CIEKAWOSYKl o;,_ l
Muzyka dla

ogłoszeniowy

niemowląt

Na przełomie marca
i kwietnia w pQ!skich sklepach
pojawią się płyty kompaktowe z muzyką dla niemowląt.
Umieszczone na czterech pły
tach pod wspólnym tytułem
"Muzyka dla bobasa" melodie
są już znane w czterdziestu
krajach świata. Seria będzie
dostępna w sklepach z artykułami dla niemowląt. Cena kompletu - 25 złotych.

Nieznany wirus
W prowincji Guangdong

w południowych Chinach wybuchła panika z powodu nieznanego wirusa powodującego zapalenie płuc. W wyniku zapalenia spowodowanego wirusem ,
już zmarło pięć osób. W aptekach zabrakło antybiotyków,
a w sklepach... octu, który według wierzeńmiejscowej ludności zapobiega tej chorobie.

.. Pigułlca na kichanie
Rozpoczęły się badania
nad doustną, skuteczną szczepionką dla osób uczulonych na
pyłki roślin. Badania są prowadzone przez naukowców z Katedry Inununologii Klinicznej w
Łodzi. Obecnie alergikom zaleca się profilaktyczne szczepionki podskórne i domięśnio
we. Są one jednak skuteczne
zaledwie w wypadku jednej pią
!ej chorych. Większość osób
uczulonychmusi stale przyjmować różnego rodzaju tabletki.
Być może doustna szczepionka zmieni tę sytuację.

Wirusowe zapalenie

wątroby

jest

'

Groźny żółty

przygotowała

Beata Alukiewicz

alfabet

Różne odmiany żółtaczki co jakiś czas
pokazują swoje nowe groźne oblicza.

Wobec niektórych z nich nadal
jesteśmy bezsilni.

Żółtaczka, czyli wirusowe zapalenie wątroby jest ciężką chorobą zakaźną, która może doprowadzić nawet do zgonu. Jak sama nazwa wskazuje, WZW powodowane
jest przez wirusy. Dostają się one do
organizmu drogą pokarmową albo
poprzez krwiobieg. Następnie przenikają do wątroby, gdzie rozmnaża
ją się i uszkadzają jej komórki.
:W Polsce lata międzywojen
ne i powojenne były "czasem" żół
taczki typu A, zwanej potocznie
chorobą brudnych rąk - wyjaśnia
Jan Krzysztof Bartel, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Kielcach. -Wirus A
rozprzestrzenia się drogą pokarmową, najczęściej poprzez spożywa
nie skażonych produktów. Idealnym nośnikiem są także nie umyte
ręce. Bieda, brak środków sanitarnych, niski poziom higieny społe
czeństwa- wszystko to sprawiło, że
WZW A stało się plagą pierwszej

Częste

mycie rąk pozwoli

unikqąć zakażenia żółtaczką

połowy ubiegłego stulecia. Wraz ze
wzrostem świadomości zdrowotnej społeczeństwa, prowadzeniem
specjalnych kampanii, żółtaczka
typu A powoli zaczęła znikać (co
me oznacza, że wyeliminowano ją
całkowicie). Bardzo gwałtownie
zaczęła za to rosnąć liczba WZW
typu B (zakażenie poprzez krew).

typu A

W Jatach osiemdziesiątych w Polsce mieliśmy najwięcej zachorowań w Europie. Wirusem zakaża
ło się 40 na każde l 00 tysięcy osób.
- I przykro to mówić, ale
osiemdziesiąt procent tych zakażeń
zdarzyło się w placówkach służby
zdrowia - przyznaje J. K. BarteL
- Przyczyniały się do tego przede

Jak zbadać?
Wykrycie żółtaczki zależy przede wszystkim od badań diagnostycznych. Wczesne stwierdzenie choroby jest podstawą gwarantującą jej
skuteczne leczenie. Aby prawidłowo zdiagnozować chorobę , należy
wykonać: • oznaczenie tzw. transaminaz; • badanie ogólne moczu; •
oznaczenie antygenu i przeciwciał. Dobrze jest także wykonać takie
badania, jak: morfologia, poziom cukru, cholesterolu, kwasu moczowego. Dzięki badaniom uzupełniającym lekarz jest w stanie o wiele bardziej
precyzyjnie określić stan pacjenta.

NIEPUBLICZNY lAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
lAKLAD REHABILITACJI
wcentrum Radomia

Kolumny

ciężką chorobą

Pacjent, który trafi do gabinetu ,,ZDROWIE" j~, dokladnie badany przez
irydoioga, na tej podstawie określa się rodzaj i liczbę zabiegów, jakim ma
·
Dla irydologa jest on mapą informującą o stanie zdrowia pacjenta. Każdy narząd
łączy się z określonym polem tęczówki . ObseiWUjąc np. obszar, który odpowiada ·
możemy ustalić, czy są w nim jakieś zmiany chorobowe. Można ustalić wszystkie
dziedziczne pacjenta, odporność organizmu i skłonności do zachorowań
zanieczyszczenia organizmu. Po postawieniu diagnozy można dopiero zacząć
leczenie. Może to być akupunktura, masaż, terapia manualna czy fizykoteriapia.

AKUPUNKTURA jest chińską metodą leczenia polegającą na nakłuwaniu
określonych miejsc na ciele człowieka. Nakłuwanie odbywa się sterylnymi

oferuje ubiegi
./ hydromasaż, masaż perełkowy
.l bicze szkockie
./ Inhalacje
./sauna lnfrared
./ parafango
./ krioterapia

Kielce,

pl.Wolności

poniedziałek }

wtorek

11

15.30 - 16.30

piątek

sobota

od poniedziałku do pi ątku 9.00 -19.00
Radom, ul. Kelles-Krauza 32. Telefon 36 229 83

12.00 -13.00

o długości ok. 10 cm, które co tydzień zamawiane są w Centrum
w Warszawie. Pierwsza kuracja akupunktury obejmuje od 5 do i Oseansów.
leczy się wszystkie schorzenia równocześnie. Akupunkturą można
wewnętrzne, neurologiczne, laryngologiczne, metaboliczne, hormonalne,
oraz problemy nałogowe, jak również wszystkie jednostki chorobowe, któl)'JI1
ból (rwę kulszową. zespoły korzonkowo-lędżwiowe, przewlekłe bóle głowy,
uczuleniowe oraz wiele innych schorzeń).

Termin "CIUŃSKA MEDYCYNA"

Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych

.
c5

GABINET ALERGOLOGU
I PULMONOI,.OGII DZIECIĘCEJ
otwarty w

P'-7L-~EI»

Elżbieta Kołodziej

Kielce, ul. Romualda 3
Ewa Wiewiórowska

Kielce, ul. Przecznica 3
344-41-43 w. 22, teł. kom. 0604-625-010

spec. alergologii i pulmonologii
pedlatra
środy: godz. 16-18
~
Testy alergologiczńe, odczulanie, spirometrla, inhalacje
:g
Rejestracja codziennie od godz. 12.00
teł. 343-11-60

~dr MAREK WOJCIECHOWSKI

Specjalistyczny Sklep Medyczny

hematolog
Czwartki 16.00 - 18.00

LAJ

"'

N

specjalista chirurg

spec. pediatrii i pulmonologii
poniedziałki: godz. 15-17

.

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
LECZENIE CHORÓB NAClYŃ

Radom, ul. Giserska 4
Tel./fax (0-48) 36-511-88

KIELCE, uL ŚlĄskA }4/}
TEL

(041) }42,82..0~,
604 782 180

WTOREk,

16

Umowa z

Mazowiecką Kasą

Chorych

CZWARTEk

~

18

407NC

Lek. med. Jan Wójcik
SPECJALISTA ~
UROLOGD

"O

Prywatna Praktyka Lekarska
teł. kom. 0604556344
tel. 362-44-11 po godz. 14 ·

6

"STYMAT"

Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Dansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry,
stetoskopy i inne.
222/w

z uzdrowicielstwem.
Jest to złudne pojęcie. ~1imo burzliwego rozwoju technologii w dziedzinie
ludzie się starzeją. umierają. szpitale pełne są chorych, a zakłady
o zachwianej równowadze psychicznej. Czy możemy mieć jakąś nadzieję
Prognozy są raczej pesymistyczne. Przewiduje s1ę wzrost liczby zgonów
nowotworami, chorobami serca i układu krążenia. Społeczeństwo często me zdaje
sprawy z doskonałych efektów leczenia metodą akupunktury.
Żaden lek nie jest nieszkodliwy, nowe środki fannakologiczne powinnY
obawy, że reakcje organizmu, które mogą wywołać, nie sąjeszcze znane.
Cywilizacja oddala nas od tego, co dla człowieka naturalne. Drogo płacimy 22
farmakologiczne, nie tylko ubytkiem swojego budżetu. lecz często utratą
organizmu oraz uszkodzeniem innych narządów wewnętrznych.
Akupunktura jako najstarsza metoda lecznicza z każdym dniem zyskuje coraz
popularność. Świadczyć mogą o tym rzesze chorych oczekujących pomOCY "
,,ZDROWIE" udoskonalego specjalisty w tej dziedzinie Arkadiusza Terleckiego.
11
Dlaczego nie korzystamy z metod leczenia, które są naprawdę szansą odz)'sk~
oraz jak najbardziej trafną decyzją w wyborze drogi leczenia. Nie musimy sięgac po
aż tak daleko, czasem bezskutecznie, drogo i bez nadziei na polepszenie. SaJlll
przerwać to błędne kolo. W gabinecie medycyny niekonwencjonatneJ~·
Paderewskiego 47/4 metodąkompleksowej terapii. która łączy w sobie akupunk
z terapią manualną oraz psychoterapię, organizm odzyskuje równowagę, stabthD'
traktowany jest jako całość, a metody te służąprzede wszystkim ludziom cbory!D·
W gabinecie tym pomaga się również skutecznie pozbyć nadwagi.
przyzwyczajeń u dzieci, jak również nałogu palenia tyto mu 1alkohohzmu.

W gabineci_e leczy się ok. 5 tys. pacjentów rocznie. o:
Przyjmuje tu doskonały specjalista w dziedzinie akupunkfO!·
dyplomowany lekarz z wieloletnim stażem psycho-neuro •
ARKADIUSZ TERLECKI.
. e· 5Jl
Istniejący od 2 lat gabinet "Paracełs" przy ulicy Poludn•ow l
został przeniesiony na ul. Paderewskiego 47/4

GABINET "ZDROWIE"

Rejestracja telefoniczna w godz. 9-13 i 15-18, Sobota 9-14, te!. (41)
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Zdrowi e
Objawów nie można lekceważyć

'wko WZW A, B i D

sięgnąć
o szczepionkę

arto

Drugą porcję

może być
żóHaczka

To

się miesiąc
następną w sześć
miesięcy później. Szczepionka ta
jest również skuteczna przeciwko
WZW D, gdyż ta odmiana żółtacz
ki nakłada się na zakażenie wiru-

aplikuje

po pierwszej,

semB.

słych .

Uwaga! Przed szczepieniem
koniecznie trzeba się zgłosić do
lekarza. Dobrze jest także wykonać wcześniej badania na obecność przeciwciał: może się okazać,
że przechodziliśmy żółtaczkę bezobjawowo i już jesteśmy uodpor-

nieni

czy to w szpitalu czy to w domu, najczęściej
na tzw. leczeniu objawowym - na samą chorobę nie ma
tkut<>nn,.,,., ,., lekarstwa i organizm musi sobie poradzić z nią sam.
jest natomiast odpowiednia dieta. Jeśr chcemy wrócić do
• bezwzględnie zrezygnować nawet z najmniejszej
przez 5 lat; • do minimom ograniczyć kawę i czarną
• unikać tłustych, zwłaszcza smażonych i duszonych mięs
tłustych serów; • zrezygnować z produktów wzdymających ,
jak groch, fasola, niedojrzałe - owoce~ • wzbogacić jadłospis
lekkostrawne, jak warzywa i owoce, makarony, kasze,
twarogi, gotowane mlęso drobiowe; • przy przygotowywaniu
nie używać takich przypra'l(; jak: ocet, pieprz, papryka,_imbir,
Można natomiast stosować sól, kminek, koperek, wanilię ,

Na choroby mózgu
Naukowcy udowodnili,
że tzw. komórki macierzyste ze
szpiku kostnego mogą się przedostać do mózgu człowieka i
utworzyć dojrzałe komórki
nerwowe. Gdybyudało się tak
ukierunkować komórki macierzyste szpiku, by tworzyły tkankę mózgowa, byłby to przełom
w leczeniu takich schorzeń, jak

wtarzające się

takie objawy gastryczne, jak: bóle brzucha, niestrawności , wzdęcia , biegunki;
objawowo, jak i bezobjawowo. Jakie
problemy ze zdrowiem powinny nas
* obrzęki wokół kostek
Jeśli podejrzewamy u siebie
skłonić do wizyty u lekarza?
żółtaczkę, warto też skontaktować
Bez względu na to, jaki typ się z lekarzem i poprosić o wykonachoroby nas dotknie, należy bez- nie badań, zwłaszcza, gdy mieliśmy
względnie zgłosić się do lekarza, · kiedykolwiek operację, przetoczegdy zaobserwujemy u siebie: * za- nie krwi, zabiegi stomatologiczne
żółcenie skóry i białek oczu; * _ i chirurgiczne. Powinny się też skonodbarwienie stolca, bardzo ciem- trolować osoby, którym zdarzyły się
-ny kolor moczu; * znaczne powięk przygodne (z osobą nieznajomą)
szenie wątroby (widoczne gołym kontakty seksualne lub- w przypadokiem);* spadek kondycji fizycz- ku narkomanów- używające tej sanej - szybko się męczymy; * po- . mej igły lub strzykawki.
Żółtaczka może przebiegać zar6wno

e Przeciwko WZW B i A
aplikowany jest 1\vinrix. Preparat
produkowany jest w wersjach dla
dzieci i młodzieży oraz dla dorot PrzeciwJw WZW A podapreparat Havrix. Stosuje się
3-4 dawkach: druga w miepierwszej , trzecia po 6-12
a czwarta, tzw. przy- po 10 latach.

łtl.J!2·1łU,/tJ

Rodzaje, drogi

żółtaczek,

zakażeń,

Drogi zakldenla
Okres wylęgania
droga pokarmowa: poprzez Od 2 do 6 tygodni
• spożycie wody, mleka,
owoców małży skażonych
kałem osoby chorej.
Inne drogi (przetoczenie krwi}
wybitnie rzadkie
Wirusowe zapalenie
Poprzez kontakt zkrWią
Od 6 tygodni
wątroby typu B
(np. wplacówkach
do 6 miesięcy
(żółtaczka wszczepienna B) sMby zdrowia,

llazwa
WilllSOWe zapalenie
wątroby typu A
(źółłaczka pokarmowa)

ufryzjera, kosmetyczki,
u narkomanów przy
stosowaniu wspólnych
Igle! l strzykawek),

choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Kobieta nie chce seksu
Współczesne kobiety rzadziej uprawiają seks, niż te z lat
pięćdziesiątych - tak wynika z
najnowszych badań. Za ten stan
rzeczy naukowcy winią przede
wszystkim zmianę stylu życia:
kobieta jest bardziej przepracowana, ma na swojej głowie nie
tylko pracę w domu ale i karierą zawodową .

leczenie żółtaczek
Leczenie
Obowiązkowe

leczenie
szpitalne- od 2 do 12 tygodni

leczenie szpitalne trwa
od 2 do 6 tygodnt
Choremu podaje się
Interferon alfa
{nie każdy pacjent
się kwalifikuje)

Zapobieganie
Mycie rąk. picie przegotowanych
napojów, zwłaszcza wody
l mleka, szaeplenie ochronne

Stosowanie sprzętu
jednorazowego użytku,
sterylizacja narzędzi
medycznych wspecjalnych
autoklawach, unikanie
przypadkowych kontaktów
seksualnych, szczeplenia

zakażenia okołoporodowe,

Wirusowa zapalenie

Droga picjawa
{ryzyko niewielkie)
Poprzez kontakt zkrwią,

wątroby typu C
(żółtaczka wszczepienna C)

zakażenia okołoporodowe
możliwość drogi płciowej

Od 2 tygodni
do 6 miesięcy

Początkowo

wwarunkach

szpitalnych podawanie
lnteńeronu alfa l Ribaviryny

(skuteczne w25-40 procentach)
Szpitalne od 2 do 12 tygodni,
skuteczne zaledWie w40%
ostatnio wprowadzono nowy
lek- lamlwudynę

Wirusowe zapalenie
Poprzez przetoczenie krwi
wątroby typu O
ł inne kontaidy zkrwią.
(żółtaczka wszczepienna O} współistnieje zWlW B
{występuje głównie

wbasenie Morza
Śf6dzlemnego}

Wirusowe zapalenie
wątroby typu E
(żóllac2ka pokarmowa E)

Prywatny Gabinet
Ginekologiczny

Występuje wAzji wsch.,
zakażenie prawie
wyłącznie drogą pokarmową

Lek.rnedKrystyna ..J9drzejewska

SPECJA STA CHORÓ&-OCZU

ZYGMU"T Bfl"fiŚ

lekarz specjalista ginekologii i położnictwa

ie

od ul. Malej za

apteką,

r p.

pon. - pt. 13 - 1 7

soboty 12 - t 4
~
Tel. kom. O 605-604-34 t

1?,

NATURAL-MED
GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ
KIELCE, ut. Chopina 18 teJ. 344-94·49

fBIGREZONANS KOMÓRKOWY

h
reumatyzmu
.
.
.
. tk. . d
• diagnostyka niedoboru minerałów, WI~ p1erw1as _oV: ~1~ o_wyc
• diagnostyka obciążeń organizmu toksynarru 1 metalarm c1ężkiim
• dobór leków
Pł.UKANIE JELITA GRUBEGO
• przyśpieszenie usuwania złog?w ~o~ycznych z organizmu powstałych

wskutek nieprawidłowego odżywiarua
• odtruwanie i odkwaszanie
• wspomaganie kuracji odchudzających

Przestrzeganie podstawowych
zasad higieny sanilamef.
zwłaszcza mycia rąk, piele
napojów po przegotowaniu
lub pasteryzacji

cbory, zmęczony, ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwartego

o

~

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
uL Mała 17/2, I
Proponujemy Państwu:

piętro, teł.

344-52-00,0604 902150

2. Pror.taktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydolności i odporności organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew g<;smieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia wlośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO lat), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany materii (efekt jajo), polepszenie potencji (lepsze

3. Korzyści, któn odo o l organizm dzięki terapii tlenowej:
·
Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (wi~ej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wLinocnienie serca, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie}, redukcja slcutlc.ów stresu i depresj i, poprawa przy zależnych od dolcrwienia
chorobach oczu, obniżenie CZt;Stotliwości i natężenia migren, opóźnienie procesu starzenia,
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzaniu),
Kosmetykę tlel!ową
Działanie biologiczne powoduje, że skóra staje si ę jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność i zdolność skóry

do przyswajaniasubstancji odżywczych,
Efekty kosmetyki tlenowej to: zwiększenie wilgotności skóry, stymulacja regeneracji. większa
elastyczność, wygladzenie skóry i poprawa wyglądu, nie widać na niej zm~zerua i wygładzają sic;
zmarszczki

REHABILITACJA
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objawowe (w ostrych
przypadkach szpitalne)

wypełnienie ciał jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśnienia,

(APAJlAT IIOaA.SUPEil)

• skuteczne leczenie alergii, nadciśnienia, nałogów, otylości, depresji,

• techniki terapii manualnej
• neuromobilizacja, PNF
• masaż leczniczy i klasyczny

Jesteś

Wyłącznie leczenie

Stosowanie wplacówkach
medycznych sprzętu
jednorazowego użytku.
odpowiednia sterylizacja
narzędzi, unikanie przypadkowych
kontaktów seksualnych

Terapię tlenową
l. Lecmiczo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mięśnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi, niedokrwienie kończyn, eboroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatlc.ówki. tinitus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i astma oslcrzelowa. chroniczne zapalenie
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po chorobie alkoholowej, chroniczne stany zapalne,
wszystkie schorzenia złośliwe, stwardnienie rozsiane

Kielce. Sienkiewicza 28121

wejście

Od 2 do 6 tygodni

Tak jak wwypadku W7W B,
nie ma jednak szczepionki

Sauna na.podczerwień

Nowośt111 .

Oczyszczaskórę i tlcanJri podskórne z toksyn, likwiduje napi~ie i stres. spalasz od 900do 2400 kcal
56

PO KURACJI TLENOWEJ

ASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGANIZMU

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Jelce
NOTATNIK
e Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza grupy szkolne na
pokazy wyrobu tradycyjnych
zabawek choinkowych, towarzyszące wystawie ,,Wesoła Nowina" -18 i 19 łutego w godz.
10 - 15, do dworku Laszczyków w Kielcach. Rezerwacja,
teł. 344-92-97, wewn. 14,
w godz. 8 -15. Muzeum zaprasza też grupy szkolne na kuligi
w parku etnograficznym w Tokarni, teł. 31-54-171, wewn. 6.
e Świętokrzyskie Stowarzyszenie Osób z Otyłością
" Superata" zaprasza dziś
o godz. 17 na gimnastykę odchudzając;ą do Fitness Klubu
przy ul. Źródłowej 14. Informacje, teł. 34-22-668.
e Klub Otyłych bez Kompleksów zaprasza na gimnastykę usprawniająco-odchudzają
cą- dziś o godz. 17.15, w Klubie "Witeź", ul. Karczówkaw-

ska 20. O godz. 18 rozpocznie
się prelekcja na temat: "Preparaty ziołowe w żywieniu".
e Wykład Mariana Gucwy o sztuce starożytnej zainauguruje cykl "Spotkania ze
sztuką" - w środę, 19 lutego,
o godz. 18 w sali kinowo-odczytowej, Muzeum Narodowe,
Rynek 3/5.
e Kurs tańca towarzyskiego I stopnia dla młodzieży
i dorosłych organizuje WDKpierwsze zajęcia w piątek , 21
lutego, o godz. 17 .30, w sali lustrzanej. Informacje i zapisyWDK, pok. 26, teł. 361-27-37,
361-26-92 (93), wewn.l13.

Kto się zaopiekuje?
Roczny pies podobny do
airedale teńera, dobrze ułożo
ny, Iftóry błąkał się w okolicy
ul. Sciegiennego oraz suczka
dobermanka, około dwuletnia,
z nieobciętymi, uszami czekają na właścicieli lub nowych panów pod nr. teł. 34-519-51.

HADES
MAREK KIWlORSKI
CAŁODOBOWE

KOMPLEKSOWE

USŁUGI POGRZEBOWE

Karty zgonu . Chłodnia . Pomniki .
Transport międzynarodowy.
K1elce. ul. Boazentynska 20
tel .fax 104 1) 344- 39-44

Na liście potrzeb 42-calowy monitor plazmowy i 12 nowych

Monit ring do poprawk
KIELCE. Najpilniejszą sprawą jest
zakup nowych monitorów do podglą
du obrazu z kamer - stwierdziła
komisja, która ma poprawić skuteczność miejskiego monitoringu.
Policyjny monitoring, zafundowany dwa lata temu przez władze
miejskie za ponad milion złotych ,
nie cieszy się dobrą sławą . Kamery
"przegapiły" m.in. strzelaninę przed
dworcem kolejowym, śmierć męż
czyzny w tunelu pod torami. Pod
okiem kamery ukradziono skrzynkę z pieniędzmi i zepsuto nową lunetę na kieleckim deptaku.
Ponieważ po każdej wpadce
rozlegały się głosy krytyki pod adresem monitoringu , prezydent
Kielc Wojciech Lu bawski postanowił powołać specjalną komisję ,
która ma poprawić jego skutecz-.
ność. Są już pierwsze, na razie
wstępne , ustalenia.
- Stwierdziliśmy, że najpilniejszą potrzebą jest zakup sprzętu do
podglądu - mówi Edward Salwa,
zastępca komendanta miejskiego

policji.
Na liście potrzeb jest duży 42-calowy monitor plazmowy (metr

Bałwany

na półtora metra) i dwa mniejsze,
które zastąpią dotychczasowy
sprzęt. Mają być większe od obecnych i o lepszej rozdzielczości .
Zdaniem policji, następnym etapem powinien być zakup dwunastu nowych kamer.
Sprawę komplikuje nieco plan
podłączenia do policyjnego monitoringu systemu kamer, które planuje założyć na swoich osiedlach
Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator. - Nie wiemy nadal, jak to ma
dokładnie wyglądać . Prosiłem policję, aby spotkała się z przedstawicielami Domatora i uzgodniła
szczegóły - mówi Krzysztof Przybylski, pełnomocnik prezydenta ds.
bezpieczeństwa.
Nie będzie

raczej przenoszenia zainstalowanych już kamer.
- Przy niektórych zmienimy tylko
kierunek obserwacji. Sławna już kamera w parku miejskim przestanie
patrzeć na dach muszli koncertowej
-zapowiada komendant Salwa.
Teraz policja ma przygotować
kosztorys planowanych zakupów.
Na razie nie wiadomo, ile pienię
dzy miasto będzie mogło na nie
przeznaczyć .

MONIKA WOJNIAK

pod ochroną

Codziennie w redakcji odbieramy dziesiątki telefonów: o przekrętach w firmach, kumoterstwie,
dziurawych drogach itd. Wczorajszy telefon jednak nas zaskoczył.
Rozmawialiśmy z mieszkanką
Czarnowa, która narzekała na niepunktualne autobusy, gdy w tle usły
szeliśmy głos dziecka : " Mamo,
mamo, powiedz też o bałwanku! ".
Okazało się, że dziewczynka ulepiła w niedzielę pięknego bałwana.
Nie cieszył on oczu mieszkańców
zbyt długo, bo grupa osiedlouJych
wyrostków szybko go zniszczyła.
l dziecko za pośrednictwem mamy
prosiło, aby napisać w gazecie, że...
bałwany są pod ochroną. Piszemy
zatem: bałwany są pod szczególną,
prawną ochroną. A stosowne rozporządzenie wydał na pix:zątku zimy
sam święty Mikołaj.
(kk)

Teraz policjanci obserwują na monitorach mikroskopijne obrazki z 20 kamer

Jaki mamy monitoring
Bezpieczeństwa w Kielcach strzeże teraz 20 kamer. Główne centrum
monitoringu jest w Komendzie Miejskiej Policji. Przez całą dobę dyżurują tu
policjanci, którzy obserwują obraz z kamer na trzech monitorach. Dwa
z nich to monitory komputerowe o wielkości 19 cali. Na jednym można
równ ocześnie podglądać 12 kamer, na drugim osiem. - Ludzie są
wielkości główki od szpilki, można przegapić szczegóły, no i wzrok się
męczy - przyznają policjanci. Trzeci monitor jest profesjonalny i większy
Można na nim
obraz z wvrm:'""'"

Czas na

"Katedrę

KIELCE. Czy w kinach będzie można
obejrzeć nominowany do Oscara film
krótkometrażowy Tomasza Bagińskie
go pt. " Katedra "?

Przypominamy: bałwany są pod ochroną

"Katedra" to siedrniominutowa animacja zrealizowana przez Bagińskiego na podstawie opowiadania Jacka Dukaja. Film jest nominowany do Oscara w kategorii najlepszych animowanych krótkometrażówek. Prace nad powstaniem
filmu trwały trzy lata - obraz został
ukończony w ubiegłym roku. Wówczas też po raz pierwszy obejrzeli
go widzowie. Najpierw w Białym
stoku, rodzinnym mieście Bagiń
skiego, a później w kilku innych
miastach przed -filmami "Raport
mniejszości" i "Znaki".

V>WW hades k1elce com

Szusuj na Radostowej, wygrywaj prezenty
Burmistrz Miasta Jędrzejowa

Góra nagród dla narciarzy

OGL\SZ.\ PRZETARG :\"IEOGRA:\ICZO:\"Y

na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
z przy~czami w nl. 3 Maja
(od nlicy Kościelnej do uL Kieleckiej) w Jędrzejowie

Sprzęt narciarski,

walkmany, aparaty
totograficzne i setki gadżetów- to
wszystko można wygrać w wielkim
zimowym konkursie "Słowa Ludu".

Oferta powinna zawierać ogólną kwotę:
I) netto
2) brutto (z podatkiem VA1)
3) termin wykonania projektu

Kryterium wyboru oferty - cena 80 proc.
- termin wykonania - 20 proc.
Materiały przetargowe do odbioru w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 9.
Zapieczętowane oferty z napisem ,,oferta na wykonanie projektu budowlanego... "
należy składać w siedzibie UrzC(du Miejskiego w Jędrzejowie- pokój nr 12
w terminie do dnia 25 łutego 2003 roku do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie - pokój nr 9

w dniu 25 lutego 2003 roku o godzinie 11.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pan Marek Wolski, te!. 38~ I 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.

=
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Zima w pełni, a nie wszystkich
miłośników sportu stać na wyjazd w
Alpy. Tych, którzy zostają w domach,
zapraszamy na stok Radostowej pod
Ameliówką. Można tu poszusować
i przy okazji wygrać supernagrody!
Zasady zabawy są bardzo
proste. 'frzy razy w tygodniu w " Sło
wie" będziemy zamieszczać poniż
szy kupon. Kto go wypełni i odda

obsłudze wyciągu na Radostowej
- może walczyć o wspaniałe zimowe prezenty. Zabawa trwa przez
cały luty, komisyjne losowania będą
odbywać się na zakończenie każ-

dego weekendu, a W nm1 JeCIZl'""
wym " Słowie" będziemy
kolejne listy .zwycięzców.
ją: sprzęt narciarski,
walkmany, setki gadżetów.

Zl A NA NARTACH
Twoja ulubiona dyscyplina narciarska?
Imię, n~sko .................................................................. .

telefon ................................................................................

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kieleckie Dni Kultury - druga

ganiali po osiedlu z wiaderkami

ehenna na sucho

odsłona
~

.

Jazz i klapanie .'om

Lipcowego. - Dzisiaj rano poszliśmy jeszcze poczekać , bo ekipa fado znajomych i przynieśliśmy do chowców kopała nie tam, gdzie
domu wodę w pojemnikach- powie- trzeba. - Z usunięciem uszkodzedziała nam mieszkanka ul. Krasicnia w osiedlu Wichrowe Wzgórze
kiego. - Niestety, pracownicy admi- mamy duże kłopoty, gdyż mróz
mieszkańcy osiedla.Świętonistracji nie potrafili nam powie- uniemożliwia prawidłową pracę
dzieć, czy są gdzieś beczkowozy.
elektronicznej aparatury, która
Nam też było trudno do- pomaga wykryć miejsca wycieku
wyschły w niedzielę ok.
w poniedziałek na- dzwonić się do spółdzielni , a jesz- wody - powiedział nam Marek
wody, lokatorzy zaczęli cze trudniej porozmawiać z kimś , Banasik, wiceprezes Wodociągów
kto potrafiłby precyzyjnie wyja- Kieleckich. - Niekiedy wręcz nas
Spółdzielnię WiWzgórze telefonami. W śnić, co się dzieje. Dowiedzieliśmy . oszukuje i wykopy zajmują tylko
sposób było się tam do- się tylko, że usuwanie awarii po- drogocenny czas. A nie jest łatwo
trwa cały dzień lub nawet dłużej i je prowadzić, gdyż ziemia jest twarPróbowałam się czegoś
w spółdzielni , ale tele- że na terenie osiedla podstawiono da jak skała. Robimy jednak co w
beczkowozy. Jeden przy szkole, naszej mocy i do wieczora ekipy
zajęty- skarży się !remieszkanka ul. Mani- drugi przy wymienniku W2. Nie remontowe na pewno uporają się
- Potem szukałam uzyskaliśmy jednak odpowiedzi na z problemem.
pytanie, gdzie jest ten wymiennik,
iadc>mc>ści· w osiedlowej
Zapytaliśmy, dlaczego WodoAnna Tre ter wystąpiła wczoraj z "Towarzystwem", czyli zaprzyjaźnionymi muzyciągi Kieleckie nie wykorzystują
na kanale informacyj- bo siadło połączenie.
kami tworzącymi niezwykły zespół
spółdzielni. Niestety,
Ludzie ganiający po osiedlu np. anteny Radia Kielce do przez wiaderkami wymieniali się naj- kazania szybkiej informacji o kło
przestarzałe ogłoszenia.
giej części koncertu zagrają Wło
nie mieli mieszkańcy ul. świeższymi informacjami. Najważ potach i godzinie podstawienia KIELCE. Koncert Anny Treter
dzimierz Kiniorski i Flap People.
i połowy ul. Manifestu niejsza to ta; że na wodę przyjdzie beczkowozów. - Zgodnie z prze- zainaugurował wczoraj Kieleckie Dni
Radek Nowakowski na stronie inpisarni wodę jesteśmy zobowiąza Kultury. Dziś w Salonie Underground
ternetowej "Kiniora" próbuje wyni dostarczyć po 12 godzinach od zagrają goście zaproszeni przez
jaśnić, co to jest flap musie: "Masz
wystąpienia awarii - mówi M. BaMarka Tercza.
na nogach buty, stare i schodzone.
nasik. - Komunikatów do radia nie
W jednym odrywa się podeszwa.
dajemy, gdyż bardzo trudno jest
Anna 'freter zaśpiewała wczo- Szura i kłapie . To jest właśnie muprecyzyjnie określić godzinę przy- raj piosenki znane z jej występów zyka kłapana . Flap musie". Część
jazdu beczkowozu. Rano jeden z z grupą Pod Budą oraz utwory ze trzecia imprezy została nazwana
samochodów nie mógł wjechać na swojej nowej , solowej płyty (ma się "jam session". Na scenie spotkają
osiedle, gdyż ulica nie była jeszcze ukazać wiosną) . Licznie zgroma- się Kiniorski i Tercz. Towarzyszyć
posypana piaskiem. Kolejny pro- dzona publiczność ciepło przyję im będą muzycy z najwyższej pół
blem to zamarzanie instalacji, ła występ artystki, która choć te- ki instrumentalistów: Michał Jeloprzez którą woda jest podawana z raz związana jest z Krakowem, nek, Michał Pastuszka, Wojtek
beczkowozu. Zdarza się, że samo- chętnie powraca do rodzinnych Wójcik, Jan Prościński , Andrzej
chód po powrocie do bazy nie Kielc. Wczorajszy koncert Anny Rajski , Łukasz Kowalski .
może powtórnie wyjechać , gdyż
Treter zorganizowany został pod
Jutro w Kieleckim Centrum
najpierw trzeba rozmrozić prze- patronatem prezydenta Wojciecha Kultury pojawi się Rafał Olbiński .
wody i krany. Pozostajemy jednak Lubawskiego i przy wsparciu ze Grafik, ilustrator, malarz, archiw stałym kontakcie z administra- strony Wyższej Szkoły Ekonomii tekt, który od 1981 r. mieszka w
cją osiedla i tam można uzyskać
i Administracji.
USA. W foyer dużej sceny będzie
wszelkie informacje. ·
Dziś Kieleckie Dni Kultury
można zobaczyć około 50 jego
Oczywiście , jak się komuś
prac. Artysta zaprezentuje także
całkiem zmienią klimat. Tym rauda dodzwonić ...
. zem na małej scenie, w ramach slajdy ze swoimi scenografiami
mrozie często zamarzały krany i przewody w beczkowozach
(adr, ALa)
Salonu Underground, zaprezentu- operowymi. Autorskie spotkanie z
ją się wykonawcy z tzw. nisz artyRafałem 0lbińskim rozpocznie się
stycznych. Pomysłodawcą i gospo- o godz. 19.
Wiedzy o Regionie Kieleckim "Moja Ziemia"
~
darzem salonu jest Marek Tercz.
Na Salon Underground oraz
Wieczór podzielono na trzy czę wernisaż i spotkanie z Rafałem
ści . O godz. 18 wokalistki Sceny
Olbińskim można wejść tylko z
Autorskiej Studio zaśpiewają songi bezpłatną wejściówką (są do ode· Henryka Jachimowskiego. W dru- brania w kasie KCK) .
(ags)
. Już drugi dzień nie mamy
wiadomo, gdzie szukać
To skandal- denerwo-

walcz o komputer

Komputer jest gl6wną
wogłoszonym przez KCK
.•Moja Ziemia", w kt6rym
~~~. uczniowie szk6ł podstal g1mnazj6w.

wspomagających - ich liczbę ustala szkoła. Członkarni drużyn mogą
być tylko uczniowie danej szkoły.
Trzyosobowe drużyny podstawowe wezmą udział w eliminacjach ćwierćfinałowych 19 marca

o godz. 11 w KCK Uczniowie zmierzą się z testem, który będą rozwiązywać samodzielnie. O tym, kto
przejdzie do następnego etapu,
zdecyduje suma punktów uzyskanych przez całą drużynę. W półfi
nałach (2, 3, 4 kwietnia) spotka się
12 drużyn. Finał konkursu odbę
dzie się 10 kwietnia.

W półfinałach i finale uczest- ·
będą odpowiadać na pytania
dotyczące znajomości województwa świętokrzyskiego w zakresie
kultury, historii, zabytków, ochrony
przyrody, turystyki i zagadnień eko- KIELCE. Wszystkie dzieci urodzone
logicznych. Uczniowie muszą także w dniu otwarcia hipermarlcetu "Real"
przygotować i wykonać piosenkę o
w Kielcach otrzymają podarunek!
tematyce turystycznej lub proekologicznej. Wykonają także plakat doTym wyjątkowym dniem był
tyczący ochrony przyrody.
9lutego 2000 roku. Wszystkie trzySzkoła , która wygra finał
latki, które urodziły się dokładnie
konkursu otrzyma nagrodę głów tego dnia, mogą zgłaszać się (koną prezydenta Kielc - komputer.
niecznie z rodzicami) do kielec(ags) kiego "Reala" po upominki. To

Real ma urodziny!

nicy

jednak nie koniec atrakcji zwią
zanych z urodzinami hipermarketu. Na jego terenie, w czwartek 20
lutego, odbędzie się impreza, podczas której sam dyrektor "Reala"
Torsten Schroder da koncert fortepianowy. Zaplanowano też pokaz
mody, występy cheerleaders i liczne konkursy z nagrodami. Zabawa rozpocznie się o godz. 14 i potrwa około czterech godzin. (kan)
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Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki l
w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: "Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), "Centrum", ul. Radomska
8 (1Q-20), .,Aptekarz", ul. Hoża 3g
- czynna codziennie (8-23), "AAfa",
ul. żeromsldego 20/24 (8-15),
"Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), "Małgosia", ul. Pocieszka
17 (8-22) - czynna w niedziele i
święta, "Zdrowie", ul. Sienkiewicza
58 (8-15) - czynna wsoboty i nie-·
dziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pa~ła 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. Starodomaszowska 11
(obok szpi1ala przy ul. K?ściuszki).

OSTROWIEC ŚW.
ul. 11-go Listopada 3g.
STARACHOWICE
- ul. Radomska 52.
~

APTEKA "Rondo", Paderewskiego - IX Wieków, czynna codziennie, niedziele i święta, 7.0023.00, 041/34-48-205 .
(gb 5226)
APTEKA "Parkowa", Kielce,

Żytnia, niedziele, święta 7.30-

21 .00 . 041/368-30-33.
(gb 5628)

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15- "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 548)
BIOTERAPIA. 041/368-46-32 .
(nh 65)
NAGŁA Pornoc Lekarska - 041/
331-56-50 .
(nh54)

POGOTOWIE PEDIATRYCZ.NE.
362-sg-so .
(gb 5636)
UROLODZV - Seminaryjska 27,
361-30-60, Jagiellońska 23,
346-22-gg ,
(n d 561 )
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpilala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25. ECHO,
HOLTER, RTG, USG, BADAN IA
SPIROMETRYCZNE. Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 287)

Teatr im. S. Żeromskiego
-"Opowieści braci Grimm", g.
11.
Teatr Lalki i Aktora " Kubuś "
- "Samobajka", g. g, 11 .

"Romanlica" (dolby digital),
tel. 366-37-1g. - "Władca Pierście
ni: Dwie wieże" - USA. l. 12, g. 8.30,
12.15, 16.30, 20.
"Moskwa" (dolby stereo), tel. 34447-34- "Solaris" - USA, l. 15, g.
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30.
"Studyjne" - "E.T." - USA, bo., g.
14.15; "Polisz kicz projekt"- poł., l.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 tr 96-63
366-40-40
JURTA STAŁEGO KLIENTA
~/łlJ lA tr1Wto - Ctllll do llT.gtxbtiDJi#.

DOJAZD GRATIS

15, g. 16.30, 20; "Transporter" franc-amer., l. 15, g. 18.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37 "8 mila" - USA, l. 15, g. 15.15,
17 .30, 1g.45.

BUSKO lDiłÓJ
"Zdrój" -_nieczynne.

J{ORZLJDW
"DK" - Wystawa Jędrzejawsklego
Towarzystwa Fotograficznego czynna codzie~nie.
IISTRDWIEC SW.
"Etiuda"- "Władca Pierścieni: Dwie
wieże" , g. 8, 11 .15, 16, 1g.1s.

PlliczDw

"Belweder" - "Pianeta skarbów",

g. 17.
SAliDOMIERZ
"Millennium" - "Harry Potter
i komnata tajemnic", g. 8.30 ,
11 .15, 17.30.

s{D1JSZ1iw

"Ballada" - brak terminarza.
SKARŻYSKD-KAM.
"Centrum" (dolby digital) - "Mali
agend 2"' g. 17; "Dziewczyna zAlabamy", g. 1g.

STARACHDWICE
"Miejskie" - "Edi", g. 17.
SUCHEDNIÓW
"Kuźnica" - nieczynne.
WllJSlt:ZOWA
"Muza" - "Znaki", g. 18.

MuzEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus główny - "Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII w.",
"Dawne uzbrojenie europejskie i
wschodnie", "Sanktuarium Marszalka Józefa ·Piłsudskiego". Skrzydło północne - Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej. Wystawa czasowa: "Na szczęście, na
zdrowie, na ten Nowy Rok", Leszek Wyczółkowski - grafika. Czynne we wtorek w godz. 1O - 18,
środa - niedziela w godz. g - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11 25,
(tel. 344-57-92) - ekspozycja stała:
wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych
lat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, piątek, niedziela w godz. g 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: "lamki iwarownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne od środy do
niedzieli w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1g3g
- 1g56, ul. Zamkowa 3 - nieczynne do końca marca 2003 r. Muzeum może być udostępnione
zbiorowym wycieczkom po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 34-21-982
lub 34-43-5g8.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedzialków w godz. 1o17. Wystawa stała : "Modele redukcyjne"; wystawy czasowe:
"Chodzą sobie kurki po podwórku .. ." - wystawa etnografiezna zabawek ludowych, "Lalki z dawnych
lat" - wystawa historyczna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami- wnętrza XIX-wiecznych chałup , XIX-wieczna apteka, dwór z
Suchedniowa, wnętrza XVIII-w.
kośc i oła z Rogowa. Wystawa:
"Ocalić od zapomnienia. Jan Bernasiewicz - twórca ogrodu rzeźb".
Wystawa czasowa: "Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i
strój ludowy na Kielecczytnie".
Czynne: w dni robQcze w godz. 9
- 14, w soboty, niedziele l święta nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków- wystawa- "Wesoła nowina. Cykl świąt i uroczy-

~~~~'t floJ~
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36•99999
15% miżld w mieście
40% miżld poza miastem

stości świąt Bożego Narodzenia w
tradycji polskiej". Czynne od poniedziałku do piątku i w niedziele w
godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - "600 milionów lat-historii Gór Świętokrzyskich".
Galeria BWA "PIWNICE" - ul. Leśna 7 - Stanisław Baj - malarstwo.
Galeria czynna od poniedzialku do
piątku w godz. 11-17, w niedziele
11-15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE" - Kazimierz Babkiewicz "Obrazy zielone
i mniej zielone" - malarstwo. Galeria czynna od poniedzialku do piąt
ku w godz. 9-15, w soboty i niedziele nieczynna.
.
Galeria "Bartosz" - ul. ŚCiegien
nego 35A - Wystawa malarstwa
Józefa Ziomka. Galeria czynna od poniedzialku do piątku w godz.
10-16, w soboty- 10-13. Wstęp
wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty 719
-Tadeusz Budziński "W krainie wilka". Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 1Q-16. Wstęp
wolny.
Klub Civitas Christiana, ul. Równa 18 - XXIX Pokonkursowa Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej.
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10-14.
Klub "2 Pokoje" - ul. Bodzentyń
ska 22 - Bogumił Wtorkiewicz
"Dziewczyna na wesoło czyli Hu. mor w fotografii".

REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w go~z. g- 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 10- 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 Michniowie k. Suchedniowa - wystawa ·
"Pionęły niebo i ziemia" - czynne
codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 1O - 16. W soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup
turystycznych. Zgłoszen ia - tel.
041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni IJOświątecznych w godz..
1Q-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory l fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31-77-Q18.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Wystawa Okręgowa
2002 ZPAP w Kielcach - malarstwo i rzeźba; Poplenerowa Wystawa Rzeźby- Kielce 2002 - ZPAP.
Oprócz pon iedziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386-2445 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", te l.
381-45-70 - czynne od poniedzialku do soboty w godz. 8 - 16,
w niedziele 1O- 1S.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. S ienn ieńska 54, tel. 2632Q-48 - Krzysztof Jackowski - malarstwo: Arkadiusz Latos - rzeźba .
Czynna od wtorku do p iątku w
godz. 9-17, w soboty i niedziele w
godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wystawy stałe "Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od koń
ca XVI w. do 193g r.", "Wystawa
zabytkowych fajansów i porcelany
ćmielowskiej", "Poczet ~ i królów polskich wg Bacciarellego". Wystz.Noj czasowe: "Indonezja - mozaika kultury": "Buddyjskie królestwo
Lo istnieje naprawdę". Muzeum
czynne wtorek- piątek 9-16.30, sob.

8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 26209-78 - "Górnictwo krzemienia w
neolicie", dwie podziemne galerie
turystyczne, skansen wioski neolitycznej, "Za wschodnią granicą":
Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalnianego
i pracowni krzemieniaJ']ikiej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-15, niedz.
11-15.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armil
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 poniedziałki nieczynne- wystawy stałe:
"Kuchnia królewska", "Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna",
.Ziemia sandomierska w pradziejach i średniowieczu", "Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992- 1997",
"Lapidarium zamkowe", "Sandomierz w malarstwie XX w." Wystawy czasowe: "Starej porcelany
czar": "Zbigniew Karpiński (1g2o1gg6), Grafika - rysunek"
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do piątku w
godz. g-16, w soboty - g-15, w
niedziele - 10-15, w poniedziałki
nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: "Odkopana przeszłośc" najciekawsze odkrycia archeologiczne na Lubelszczytnie l Sandomierszczyźnie w latach 20012002 .
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej , ul. Długosza g - 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" - rzetba Gustawa
Hadyny.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul.
Sloneczna - czynne od 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 Kullury Materialnej ul. Wielkopiecowa 1, tel.
275-40-83, czynne wt.pt 9-15.30,
sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z poł. XIX w., zabytki
techniki samochodowej, skansen
hutnictwa starożytnego , zbiory paleontologiczne. Wystawy stałe :
"Dziedzictwo kultury technicznej w
dolinie Kamiennej", " Rzeźby plenerowe - impresje na temat dinozaurów". Wystawa czasowa: "Architektura znana i nieznana" - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno i
Barbary Kotwicy.

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-7g.
Informacja PKP- 366-g3-28, 9436.
Informacja MPK- 345-06-gs.
Tni osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 , Jesionowa -331-7g1g; bagażowe - Sandomierska
801-31-18; ciężarowe: - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO-TAXI "ALFA"
- lei. 344-44-44, 96-22
{dojazd gratis).
bezpłalna infolinia

0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADID-TAXI "METRO" - tel. 34222-22, 34)i-55-55· (dojazd gratis).
TAXI "WICHROWY" - te l.
33-10-g1g (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.

Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI "NA STOKU" - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .OMEGA- ORIENT",
korporacja " Łysogóry", te l. 3600000, 36 -11111 , 96- 26, nu- '
mer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY" - tel.
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 stałego klienta), tel. 3611-611.
TAXI "BARWINEK" - tel. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "DORION"- tel. 36ggg-gg, 34-555-44, g6-23.

AAA CAŁODO B OWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" • Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy· uprawnionych - nagrobki. Tel. 3612g-18, 361-3g-12.
(nj 306)

'

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 36g)
PRZEDSIĘBIORSTWQ USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 36631-77, 344-67-88 .

Pogotowie Ratunkowe - ggg.
Pogotowie Policyjne - gg7.
Straż Pożarna - gg8.
Straż Miejska - 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7 - 22 - 367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65 ,
g51 - czynna non stop.
Pomoc .drogowa- 361-7g-76,
30-11-60g.
Pogotowie energetyczne Kielce
- miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - gg2.
Pogotowie wod.-kan. - gg4.
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.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - g4-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - g13.
Numery zamiejscowe - g11 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

JEDZBIE NA TB.ERił
Pizzeria "Studio" - tel. 368-8601 . Czynna w godz.: pon.-czw.
10-22, piąt. 10-23, soti. 12-23.
niedz. 12-22. Dostawa na terenie
miasta przy zamówieniu powyżej
16 złotych -gratis. ceny pizzy- od
7 do 19 zł.
TelePizza - ul. Radomska 18, tel.
(041) 362-89-51 : ul. Paderewskiego 34, tel. (041) 366-4HO. Godz.
otwarcia: niedziela- czwartek 10.00.
23.00, piątek - sobota 10.0024.00. Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.
Pizzeria Roma. A1.1000-lecia PP
17 przy Domu Studenta "Filon"
przy Pomechnice Świętokrzyskiej zaprasza na oryginalne dania kuchni

f"a\
\..M

TEATR IM. STEFANA
W KIELCACH

/

POŁ

.

zaprasza

Ken Ludwig
,

ZARTEM,

POŁ

Reżyseria Piotr Szczerski
21, 22, 23 łutego -godz. 19

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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7.05 Studio urody - magazyn
7.15 Dwójka dzieciom: Gnomy - serial ani m. 7.40 Dwójka dzieciom: Maurycy i Hawranek, Mały pingwin Pik-Pok
- seriale anim . 8.00 Szpital na
peryferiach (19/20) - serial
obycz . czes. 9.00 Pytanie na
śniadanie - magazyn 10.20
Magazyn Ekspress Reporterów (powt.) 11.05 Znaki czasu - magazyn 11.25 Zielona
karta (13) - telenowela dok.
11.5Q Dwa światy '2/26) - serial przygod. pol. 12.30 30 ton!
Lista, lista - lista przebojów
(powt.) 13.00 Panorama
13.15 Miami Sands (109/
po)- serial obycz. us~ 14.00
Sląska laba: Czesi i Slązacy
(l) - program rozrywkowy
14.45 Od ucha do ucha:
Krzysztof Daukszewicz, List
do Pana Hrabiego - program
rozrywkowy
.
15.00 Zrozumieć świat - magazyn dla młodzieży
15.25 Maszyna zmian - Nowe
przygody (l) - serial przygad. pol.
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopi)lscy (488) - telenowela pol. (powt.)
16.50 Szansa na sukces: Andrzej Rosiewicz - program
rozrywkowy (powt.)

- program pub!.
e: opcja l - 011, opcja 2 - 012)

Lokum - film sens. ka1998, reż. John Hawyk.: Danny NucVictoria Sanchez Da. Carradine, Jack L~nge
(88 min)
Dempsey (Danny Nuc. chłopak z miaw Ohio, wyrusza do
Jorku w poszukiwaW pociągu poznamężczyzn, którzy
razem z jego hagaWkrótce wychodzi na
jego karta kredytowa
Kiedy usiluje
sprawę w banku dosię, że takiego dokunie wystawiano
nazwisko.
widział,

ktowie - magazyn

Uczestnicy dzisiejszego konkursu będą prezentowat swoje umiejętności w repertuarze
Andrzeja Rosiewicza.

17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.00 Jeden z dzies~ęciu - teleturniej
19.30 Nasz spis powszechny:
Kto, co jest i w jakim
związku? - film dok.
20.00 M jak miłość (120} - serial obycz. pol.
Tadeusz odwiedza żonę i przeprasza ją. Ona jednak nie wierzy w jego szczere intencje.
Hania znowu otrzymuje dziwny telefon. Tym razem oddaje
słuchawkę mężowi. Wspólnie
zastanawiają się, kto próbuje
zakłócić ich spokój. Michał
mówi Marysi, że "dar grabiny" znalazł się na trzecim
miejscu na rynku wód mineralnych w Polsce północno-·
wschodniej. Ich radość nie
trwa jednak długa.

20.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.45 Chłop Europie nie przepuści, czyli zastanowim
się a jużci: Wino - felieton
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22 .35 Wieczór filmowy. Kocham kino: Drugstore
Cowboy - dramat obycz.
USA, 1989, reż . Gus van
Sant, wyk.: Matt Dillon ,
Kelly Lynch, (97 min)
0.20 Wieczór filmowy. Kocham kino: Gus van Sant
- buntownik okiełznany film dok.
1.00 Zakończenie programu

Drugstore Cowboy
dramat obycz. USA, 1989
godz. 22.35
Ekranizacja autobiograficznej
powieści Jamesa Fogle'a, narkomana i złodzieja. Akcja rozgrywa się w niewielkim Portland w stanie Oregon. Rok
1971. Bob wraz z żoną Diane
oraz Rickiem i Nadine napadają na apteki, skąd zabierają l

l

.t___________
środki odurzające.
___________ _,
li':;

uo
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6.00 Piosenka na życzenie 7.00 5.35 Kropka nad i - program
Mumia Niania - serial anim . p ub l. (powt.) 5.50 Miłość i nienawiść (85/130) - telenowela
(powt.) 7.30 Tajemniczy rymeks . (powt.) 6.35 Telesklep
cerze - serial anim. (powt.) 755
7.05 Przyjaciółki i rywalki (98/
Rodzina zastępcza (122)- serial
185) - telenowela meks .
kom. pol. (powt.) 8.25 Strażnik
(powt.) 7.50 Wunschpunsch Teksasu (161) - serial sens. USA
serial anim. 8.15 Animaniacy
(powt.) 9.15 Benny Hill - program rozrywkowy 9.45 Alły - serial anim . 8.40 Przygody
McBeal (112) -serial kom. USA Animków 9.05 Inspektor Gadget 9.30 (na żywo) Tele Gra
(powt.) 10.40 Awantura o kasę
- teleturniej 11.35 Różowa Pan- 10.35 Telesklep 11.20 Rozmotera - serial anim. 11.50 Ka- wy w toku - talk-show 12.15
chorra to ja (94) - telenowela Na Wspólnej ( 17 ) - serial
obycz . pol. (powt.) 12.45
argent. (powt.) 12.45 Luz MaUsterka - serial dok. 13.10 Anińa (91) -telenowela peruw. 13.40
maniacy 13.35 Przygody
W imieniu prawa 14.30 Pokemon-serial anim. 14.55 Mio- Animków 13.55 Inspektor Gadowe lata 4 (56) - serial kom. dget 14.20 Renegat (20) - serial sens. USA
pol. (powt.)
15.15 Milionerzy - teleturniej
15.45 Informacje
16.10 Różowa Pantera - se16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.20 Przyjaciółki i rywalki
rial anim.
(99/185 ) - telenowela
16.20 Kachorra to ja (100) telenowela argent.
meks.
Podcms kłótni Nayeli uderza
17.15 Debiut - program rozNatalię w twarz. Ta demaga
rywkowy
się, by Quiąue wyrzucił wi18.10 Graczykawie (41) - se- ·
rial kom . pol.
nowajczynię z pracy. Carlos
18.45 Informacje, Sport
proponuje lirnenie grę w symulowaną wojnę. Kiedy Ulis19.10 ~rognoza pogody
ses wraca do domu , czeka
19.15 Zyciowa szansa - teletam na niego pożegnalny list
turniej
od Ofelii.
20.05 Świat według Kiepskich
(62) - serial kom. pol.
17.10 Miłość i nienawiść (86/
130) - telenowela meks.
20.45 Samo życie (1 73) - se18.00 Rozmowy w toku - talkrial obycz. pol.
Henryk zostaje poproszony o
-show
19.00 TVN Fakty
zabranie rzeczy ze swojego
gabinetu i opuszczenie szko19.30 Sport
19.40 Pogoda
ły. Wisia przybiega do re19.45 Uwaga! - magazyn
dakcji i powiadamia o tym
20.10 Na Wspólnej (18) - sekolegów. Dziennikarze zarial obycz. pol.
stanawiają się, na jakiej podstawie odwołano Rowickie20.40 Matczyna sprawiedligo. Ela twierdzi, że nie mógł
wość -dramat obycz. USA,
zostać wyrzucony z powodu
1991, reż . Noeł Nosseck,
zakaźenia HIV. Okazuje się,
wyk.: Meredith Baxter,
że decyzja o odwołaniu HenG.W Bailey, Carrie Hamilryka została podjęta w urzę
ton, Blu Mankuma (115
dzie gminy, gdzie postawiomin)
22.35 Kryminalne gry - serial
no mu mrzut niegospodarności. Matylda jest zdziwiona,
dok.
że Leszek nie zamierza sko23.05 TVN Fakty
23.15 Kropka nad i - program
rzystać z propozycji objęcia
pub l.
stanowiska koordynatora w
23.35 Kasia i Tomek - serial
Waszyngtonie. Prosi Irka ,
kom. pol.
aby namówił przyjaciela do
wyjazdu do Stanów, a przy0.05 Złodziejski duet (7 /l O) jaciel zdradza jej powody,
serial sens. USA

dują starożytną świątynię.

19.15 Drew Carey Show (65/
135) - serial kom. USA
19.40 Męskie sprawy (11!13)
- serial kom. USA
20.10 Nieobecność usprawiedliwiona - dramat obycz.
USA (powt.)
22.00 Gliniarze na motorach
(15/23) -serial sens. niem.
23.00 Córka żołnierza nie pła
cze -film obycz. USA, 1998,
reż. James lvory, wyk.: Kris
Kristofferson, Barbara Hershey (130 min)
Znany amerykański pisarz
James jon es (Kris Kristofferson) mieszka wraz z rodziną
z Paryżu . Razem z kochają
cą żoną Marcellą (Barbara
Hershey) wychowują dwójkę
dzieci - własną córkę Channe i przybranego syna Benoita zwanego Małym Billem.
Przychodzi jednak moment,
gdy rodzina musi rozstać się
ze spokojnym życiem w stolicy Francji. Z powodu choroby Jamesa wszyscy przenoszą
się do Ameryki.

1.15 Na szczycie świata - film
obycz. USA, 1993, reż. Cort
Tramontin , wyk .: Margaret Gibson (100 min)

1.00 Legendy kung-fu (41) serial sens. USA

Grupa przyjaciół wyjeżdża
w góry, aby razem spędzić

Caine i kapitan Simmstosta. ją napadnięci przez tajemniczą istotę, Seletine. Sprawia
ona, źe odbywają podróż w
czasie i trafiają do kalifornijskiej świątyni, która ma
wkrótce zostać zniszczona.
Caine użycza swojej mocy
Simms, wycieńczonej podróżą, przez co staje się prawie
całkowicie bezbronny.

1.55 Nic straconego

Za horyzontem

dramat przygod. USA, 1992
godz. 21.15
Ubogi irlandzki farmer Joseph
Donnelly buntuje się przeciw
zbyt wysokim rentom dzierżawnym . Krewki młodzieniec
musi uciekać do Ameryki,
; gdyż zastrzelił okrutnego dziei 'tlzica, pana Christie, morder- '
i cę swego ojc'=-··--·-·--

Conan i jego przyjaciele ratują Karelię, która miała zostać r.iewolnicą generała Hissa h Zula. Uciekając przed ·
jego żołnierzami drużyna trafia na wyspę Vilayet zwaną
także wyspą śmierci. Podczas
wędrówki przez dżunglę barbarzyńca i jego ludzie odnaj-

fohnny i Rita muszą przeniknąć do organizacji przestęp
czej i dotrzeć do pewnego
gangstera, który ma listę policyjnych tajnych agentów.
Wiedzą, że ten niebezpieczny przestępca ma już na sumieniu morderstwo. fohnny
poznaje wyjątkowo atrakcyjną dziewczynę. Próbuje wywołać zazdrość u Rity.

dla których Leszek chce zostać w kraju. Baranowski ma
pretensję do Teresy, że nie
powiedziała mu wcześniej o
mężu Danuty. Maria decyduje, że "Samo Życie" powinno opisać sprawę Rowiekiego.

21.15 Za horyzontem - dramat przygod. USA, 1992,
reż . Ron Howard, wyk.:
Tom Cruise, Nicole Kidman , Thomas Gibson ,
Robert Prosky (134 min)
21.30 Studio Lotto (w przerwie filmu)
23.50 Informacje, Biznesinformacje, Sport
0.10 Prognoza pogody
0.15 Graffiti - program pub!.
0.30 Magazyn Ligi Mistrzów
1.30 Płayboy
2.30 (na żywo) Aquaz Superchat
5.00 Zakończenie programu

6.55 Tełesklep 7.10 Magiczni
wojownicy - serial anim. 7.35
Alf (39/1 00) - serial kom.
(powt.) 8.00 W niewoli uczuć
(121!135) - telenowela meks.
8.50 Doktor Frank (5/18) serial obycz. niem. 9.40 Sło
neczny patrol (6/67) - serial
przygod . (powt.) 10.30 (na
żywo) ł..amisłówka- teleturniej
11.15 Conan (1 5/22) - serial
SF niem.-amer. (powt.) 12.10
Przeklęta miłość (78/100) telenowela kolumb. 12.55 Tełesklep 14.55 Magiczni wojownicy - serial anim, (powt.)
15.20 Yaiba - legendarny samuraj - serial anim.
15.45 Słoneczny patrol (7/67)
- serial przygod. USA
16.45 Alf (40/100)- serial kom.
USA
17.20 Brygada ratunkowa (5/
22) - serial sens . USA
(powt.)
18.10 Aktualności
18.20 Conan (16/22) - serial
SF niem.-amer.

l

l l

Matczyna sprawiedliwość
dramat obycz . .USA, 1991
godz. 20.40
Pewnej nocy młoda dziewczyna Debby Lacey zostaje zaatakowana i zgwałcona. Policja
rozpoczyna poszukiwania
sprawcy, ale prowadzone
przez rok śledztwo nie przynosi rezultatów. Dziewczyna
godzi się z tym, że gwałciciel
nadal pozostaje na wolności.

L----······---·-·-·-·---·-·---

Święto

Dziękczynienia .

Wspólnie dochodzą do wniosku, źe pozostawienie za sobą
kłopotów i stresów związa
nych z życiem w wielkim
mieście jest dla nich najlepszym rozwiązaniem .

2.55 Drew Carey Show (65/135)
-serial kom. USA (powt.)
3.20 Męskie sprawy (11/13) serial kom . USA (powt.)
3.45 Zakończenie programu

Nieobecność usprawiedliwiona

dramat USA, 1994
godz. 20.10
Sam Mercer jest cenionym architektem o ustabilizowanej
pozycji zawodowej, a także szanowanym mężem Elissy i ojcem nastolatki Zoey. Pewnego ,
dnia w jego życiu pojawia się ;
Nell Bergen. Sam szybko ulega ·
jej urokowi i wkrótce zostają
kochankami.

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

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 Super VIP -·magazyn plotek 7.00 Muzyczne listy
7.50 Matomyszy z Marsa - serial
anim. (powt.) 8.10
Gęsia
skórka (30) - serial dla młodzie
ży kanad. (powt.) 8.35 MAS.H.
(25) - serial kom. USA (powt.)
9.00 Dziki księżyc (33) - telenowela argent. (powt.) 9.55 Zbuntowany anioł (116) - telenowela
argent. (powt.) 10.40BialyKieł
(7) -serial przygod. franc.-kanad.
(powt.) 11.05 Zakręcony (7) serial kom. USA (powt.) 11.35
Jets (9)- serial sens. USA (powt.)
12.30 Strefa P 13.00 Super VIP
13.30 Muzyczne listy 14.30 Teknoman - serial anim.
15.00 Czarny Królewicz (49) serial przygod. bryt.
15.30 Dziki księżyc (34)- telenowela argent.
16.30 HOT CHAT - program
pub l.
16.45 Dziennik i Prognoza pogody
17.00 Jak dwie klapie czekolady (7) - serial kom. USA
17.30 Oni, ona i pizzeria (l) serial kom. USA
Pete i Berg są dwójką przyjaciół, którzy kończą wła
śnie studia. Młodzieńcy
mieszkają wspólnie i razem dorabiają w miejscowej pizzerii. Pewnego dnia
na ich drodze pojawia się
piękna dziewczyna imieniem Sharon.

18.00 Zbuntowany anioł (117)
- telenowela argent.
19.00 Ochrona absolutna (4)
- serial sens. USA
Byty chłopak Genevy, sekretarki w agencji, w napadzie
furii pociął opony w jej samochodzie i wyrwal radio. Sprawą obiecał zajqt się, jak zawsze rycerski, Steve Wegman. jest jednak maty problem -jego przeciwnik jest
potężnie zbudowanym osił
kiem .

20.00 Kojak - dramat sens .
USA , 1989, reż. Richard
Compton , wyk. : Telly Savalas , Andre Braugher,
Angie Dickinson , Steven
Weber (90 min)
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
22.15 Mecz Ligi Mistrzów: AS
Roma - Valencia
23.55 Masquerade (5) - serial
sens. USA
0.45 Tropem Hacka - film przygad. kanad. , 1996 (88 min)
Właściciele psa imieniem
Hack przeprowadzają się z
Kalifornii do Vancouver. Traf
chce, źe wesoły czworonóggubi
się przed wyjazdem i jego pań
stwo wyruszają w drogę bez
niego. Wierny zwierzak nie
wyobraża sobie życia bez swat ch ponstwa i fXJd4za tch tropem przez cały kontynent.

2.30 X Laski
3.00 Muzyczne listy
3.50 Muzyczny VIP
4.15 Super VIP - magazyn
4.40 To się w głowie nie mieści
5.00 Zakończenie programu

Kajak
dramat sens. USA, 1989
godz. 20.00
Nowojorski detektyw Theo
Kajak (Telly Savalas) prowadzi śledztwo w sprawie śmier
ci pisarza kryminałów, który
, w swojej ostatniej powieści
przedstawił
śmierci

okoliczności

fikcyjnego

członka

mafii.

11

ogłoszenia

J eś li zamówicie Pa ń stwo 1 ogłosze ni e drobne

drobne

w dowolnym wydaniu " Słowa Ludu", to otrzym
1 dodatkową gratisową em i sję w wybranym
przez siebie dniu.

ZA

PROMOCJA

w
dowolnej
rubryce
AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

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

Oferta dotyczy osób fizycznych

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

poszukuje PRZEDSTAWICIELI HANDLOnt545

041/346-52-05.

Oferty p1semne nr 85/at, k1erować do BRiO

ng509
BRAMY,

-0606-257-181 .

napędy.

041/366-19-17.

47/49 .

INTERLOCUM .
at91

CASTING : hostessy, fotomodele/ki.

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

Kielce, Pakosz 53,361-18-56.

nt547

0411344-63-63 EUROLOCU M. od

012/413-60-36
kb2853

ng502

gb5396

HORMANN.
INTER CARS SA. Dystrybucja części
041/343-17-57 . AUTOALARMY.

041136-822-52.

Kielce, Domaszowice 174F

gb5692

Wiejska 1, 0411344-23-73,34-32-075.
nt529

041/342-84-32.

nd557

zamienne do samochodów. HURT.

SPRZEDAM mieszkan ie 40
dwa pokoje, widna ku chma , l

nd550
041/344-85-25, 36-222-35 MOTOART

Sienkiewicza 9.

DO DZIAŁU magazynowego zatrudnię .

Bramy, drzwi, napędy.

do samochodów zachodnich . Kielce ,
C ENTRALZAMKI.

-części

Wesoła

BMW.

Sklep - hurtownia.

zniszczone- kupię . 041/346-21-67.

. SL", ul.
nn278

CZĘŚCI. do samochodów

0001 S .C . AUTA powypadkowe ,

LOKALE

BIURO Reklam ' Ogłoszeń . Słowa Ludu"

WYCH w Kielcach, na umowę - zlecenie.

0001 S.C . AUTA powypadkowe kupię

japońskich, koreańskich ,

prywatne.

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

ska 115, 048/333-27-00, Szewce39 k. Kielc,

gb5395

zlecających ogłoszenia

DOMOWA, 0608/385-010

os. Jagiellońskie . 0411366-08-35.
kb2895

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
KOSTKA brukowa , bloczki, ogrodzenia

Warszawska 170, 041/332-22-12.

DOMOWA,
ni308

Detal. Kielce, Tarnowska 18.

betr'lowe. Niestachów69, 041/302-13-14.

1500,

umowa.

MEDYCYNA

012/268-04-00.

gb5403

kb2803

PRZEBUDOWY samochodów z ciężaro
wych na osobowe zgodnie z ustawą .prawo
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści

zachodnie .

Tłum i ki .

Bagażniki

samochodowe .

Jagleilonska 11 . 041/345-42-01 . 307-35-06.
tel. 34-445-64.

Elementy karoserii. Oświetlenie .

nt501

kb2910

MOTOMARKET. Jagiellońska 23.
nt521

PARAPETY, schody, kom1nk1 - producent

o ruchu drogowym". Kielce, Krakowska 285,

TŁUMIKI

- Katalizatory - Amortyzatory

Sandomierska 216, 041/342-82-01.

kierowca,

AUTO NA GAZ

BUDOWNICTWO

CHIRURGIA plastyczna dr

przedstawicieli handlowych (samochód).
041/36-82-252.
344-62-00.

DAMPRACĘ
SZUKASZ dodatkowych przychodów,
www.pracawdomu.com
gb5546

AGENCJA towarzyska w Warszawie
nh71

Kielce, Pakosz 53.

-

gb5691

- Opony - Oleje - serwis - gwarancja,
041/362-00-29

SPRZ EDAWCA

zatrudni przystojnych

mężćzyzn

do 27 lat.

0602/335-083.

KUPNO

Zarobki 8 tys. m iesi ęcznie . 0602/513-100

wg165

RATY.

MAKULATURA, folia , złom . Kielce ,

nt519
BALUSTRADY, ogrodzen ia , kraty

SIOSTUDIO - zawodowe kursy

masażu

rozsuwane, 041/25-44-073.

kb2898

leczniczego, odchudzającego, kinezytera-

AUTO- SZVBY. Kielce. 361-57-17.

G INEKOLOGIA- doświadczeni

ul. Zagna ń ska 232, te l. 0411344-10-03.

ści,

0604-671-538.

gb5445
pii, akupresury - zakończone dyplomem

ng508
BLACHY trapezowe, bramy garażowe
AUTOALARMY. 041134-434-79.

- 10 typów. PRODUCENT 04 11331-49-62.
nt543

masażysty.

0411342-69-84, 04 11345-47-71 ,

048/345-90-42

MAKULATURA,
S karżysko - Kamienna ,
teł.

foli a ,

041 /251-10-66 .

ww201

nt539

złom .

ul. Rejowska 65,

kb2899

POWSZECHNY ZAKŁAD U BEZPI ECZE Ń S.A.
Oddział Okręgowy,

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 3
ogłasza

PRZETARG

na wykonanie prac adaptacyjnych w lokalu biurowym o pow.
ok.110 m kw. przy ul. Piłsudskiego 36 w Skarżysku-Kamiennej.
SIWZ oraz bliższe informacje można uzyskać telefonicznie
(012) 421-24-441ub w Zespole Administracji, pok. 306, III p.

....... EX@Specjalista

EL bU d

UlfAf;ll ,

w systemach dociepleń

łiAił'ł,l'ry SI~ZON!!!

Jeżeli myślisz o ociepleniu swojego domu, skorzystaj z okazji.
Tylko teraz możesz zagwarantować sobie niepowtarzalną
najniższą cenę, która istnieje w martwym sezonie.

NIE CZEKAJ NA PODWYŻKĘ DO WIOSNY,
np. styropian drożeje o około 40% .
A jeżeli coś będzie tańsze w sezonie, ty zapłacisz po cenie
korzystniejszej dla Ciebie w momencie odbioru towaru.
ZAMÓW TERAZ,
ZAPLAĆ I ODBIERZ TOWAR NA WIOSNĘ
Szczegółowe

Wiśniówka

informacje

można uzyskać

(Biuro Handlowe}, tel. 301-16-37
Kielce, ul. Sikorskiego 17, tel. 368-60-56, 330-37-29
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Technika
~
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna
D Wentylatory

D Klimatyzatory

O Kurtyny powietrzne

"~

"'"'

O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki
O Odkurzacz centralny
O Przewody wentylacyjne
Sprzedaż

detaliczna i hurtowa

Zapraszamy firmy do współpracy - upusty
Codziennie 9.00 - 17.00
25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 48/2, tel./fax (041) 343-18-26

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

SŁOWO LUDU 18 LUTEGO

COMPUTEX kursy komputerowe.

Postanowieniem

DOMOFONY. 041 /3024-003.

041/344-32-02.

ZGUBY

gb5707
nt523

041/344-54-08

HYDRAULICZNE. 041/332-39-28;

EDUKACJA

KRAKOWSKA

Szkoła

Finansów,

0502-542-071 .

ul. św . Anny 9, Kraków organizuje szkolenia: wycena
f dietetyk,
f technik administracji,

Prakty-

ki zawodowe. Informacje: tel. (0-pref-12)

gb5710

gb5708

423-01-38, (0-pref-12) 421-11-77, fax.

KSIĘGOWOŚĆ,

płace ,

ROLETY ANTYWŁAM.

gb5662

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

kb2901

nt515

MARKSOFT - kursy komputerowe.

Gładż .

Tapetowanie.

nt537

Kusocińskiego 50. JUZ OD 165 zł/m kw.

Raty i rabaty.
NAPRAWA pralek, 0411332-37-46.

MATEMATYKA- 041/345-38-15.

ng505

gb5500
gb5517

WMK,

Leszczyńska

1, 041/368-00-32.
nt533

ODŚNIEZANIE , roboty ziemne .

NOWE GRUPY

603-890-740.
gb5635

- "niemiecki

Kielce.

Jagiellońska

PRZEPROWADZKI

-francuski

Kształcenia

transport,

wg162

·:

.WORLD OPEN"

041/346-1 6-00.

Szkoła Języków

041/346-34-91
TECHNIKUM

wg166
R-0-L-E-T-Y

źródłowa 19

ANTYWŁAMANIOWE

041/343-13-16

RÓŻNE

ROLETKI
nt507

POLYCZKA- 041/344-41-06.

WERTIKALE

14.

bh263

041 /343-07-03.
nt513

RESTRUKTURYZACJA
pożyczki.

CKD .PROMOTOR"
Kielce

zadlużeń ,

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

041/303-16-47- TELEWilYJNE.

041/366-78-86.
TAWERNA GRECKA .AKROPOL".

gb5544

•••

l

Kielce,
041/331-29-83 - HADES - dodatkowe
drzwi,
nie,

f EKONOMICZNE

również

montaż

ROLOKASETY. MOSKITIERY: zwijane,

ng498

ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne.
wert ikale .

żaluzje,

okna. Hurtownia

Materiałów Wertikalnych .WMK", Leszczyń

AUTOMATYCZNE pralki, lodówki
-naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-098.

l FARMACJA

23 , 41/344-39-41,

zamków.
gb5652

I OGOLN OKSZTAŁCĄCE
(2-, 2,5-letnie)

Wesoła

zaprasza.

stalowe. Awaryjne otwiera-

l HANDLOWE

l TURYSTYKA

~

Postanowieniem z dn. 06.02.2003 r.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy
w Kielcach w miejsce sędziego
komisarza masy upadłości

Fabryki Urządzeń
Transportowych S.A.
w Suchedniowie,

Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy

~

USTALANIE miejsc rzeczy zagubionych.
0693-772-317.

ska 1, 041/368-00-32, 041/344-14-80 ,
fax 344-33-77.
nt531

gb5588

~

Grzegorza Stefańsk:iego
K.C.M.B. "Wykończeniówka"
w Starachowicach,
SSR Beaty Mierzejewskiej-Piekarskiej,
wyznaczył SSR Adama Krasowskiego
(sygn. akt. V U 60/02).

gb5198

ROLETKI, verticale , producent.

TECHNIKUM

~

Włodzimierza Wiśniewskiego,

POLYCZKI. 041/340-71-03

Paderewskiego 3

USŁUGI

041/345-85-88

Technicznych
Sp. z o.o. w Starachowicach,

w Kielcach w miejsce sędziego
komisarza masy upadłości ·

PRODUCENT

nt517

PIWnika-Ponurego 49

Zakładu Usług

Pestancwieniem z dn. 04.02.2003 r. """'
gb5133

ALUTECHNIKA
Chęcińska

Postanowieniem z dn. 04.02.2003 r.
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy
w Kielcach w miejsce sędziego
komisarza masy upadłości

SSR Marka Skrobisza, wyznaczył E
SSR Adama Krasowskiego
~
(sygn. akt. V U 23/99).
~

.

TEKSTYLNE

OPRAWA OBRAZÓW

nt509

MĘLCZVŻNI. 06021129-506

Obcych

Kielce,

041/361-37-49,

lnez. 0507/360-207

041/332-54-23,0609-842-511 .

- rosyjski

90

(sygn. akt. V U 39/96).

(Sygn. akt. V U 19/02).

- włoski

Kieleckie Centrum

wyznaczył SSR Adama Krasowskiego

SSR Grażyny Rostock.iej,
~aczył
SSR Adama Krasowskiego

TOWARZYSKIE

-angielski

BUDOWLANKA

w Kielcach
w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości

Kiei-Drob 610 sp. z o.o. w Kielcach,
ROLET- 041/362-03-67, 0691-860-680

nt535

komputerowe.

E

z dn. 04.02.2003 r.
:a
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy ~

SSR Marka Skrobisza,

Panele. 041/368-36-66.

041/343-12-52.
nt549

(sygn. akt. U 60/00).
Postanowieniem

343-07-04.
MALOWANIE.

SSR Janiny Fąfary,
wyznaczył Adama Krasowsk.iego

ZUS .

041/361-10-35.

(0-pref-12) 421-70-02.

w Kielcach
w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości

Record S.A. w Jęd rzejowie,

MPK - Łakomiec Sylwia.

nieruchomości, zarządzanie

nieruchomościami, pośrednictwo .

f technik informatyk

SKRADZIONO bilet miesiczny i legitymację

E

z dn. 05.02.2003 r.
~
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy ~

gb5709

SPRZEDAŻ

AUTO-HANDEL "T&J"
25-523 KIELCE, ul.
STOLARSKA llA
teł. 368-36-00, 366-09-31,
tel./fax 34-577-14
SKUP-SPRZEDAŻ

ZANUANASAMOCHODÓW
~ NAPRAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
~ AMORTYZATORY, OLEJE,
FILTRY, KLOCKI, TARCZE,
ŚWIECE ZAPŁONOWE
I ŻAROWE, PASKI KLINOWE,
PIÓRA WYCIERACZEK

-WYMIANA GRATIS

l ADMINISTRACJA

~

l RACHU NKOWOŚĆ-FINANSE
l BANKOWOść

ITELEKOMUNIKACJA.

CZYSZCZENIA

dywanów .

żaluzje

- rolety

-producent. 041/368-68-77.

041/366-78-86.
nt505

VERTICALE -

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

gb5611

gb5506

507

PASKI ROZRZĄDU ,
NAPINACZE PASKA
ROZRZĄDU ORAZ Im.'E
CZĘŚCI SILNIKOWE
I PODWOZIOWE

427/nc

m etyczn a :
+ praktyczna)

":

z

;::::

"'"'
na wykonanie robót remontowych w zasobach
_
w następującym zakresie:

spółdzielczych
~

•> roboty

dekarskie: remont pokryć dachowych i wymiana obróbek
blacharskich,
<• wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatkach schodowych,
<• malowanie klatek schodowych,
+ remont wiatrolapów połączony z wymianą drzwi wejściowych,
+ remont uszczelnień złączy płyt,
<• remont nawierzchni chodników i schodów (kostka brukowa),
+ remont instalacji piorunochronnej.
Oferty winny być przygotowane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu,
którajest do nabycia w kasie Spółdzielni za cen« 80,00zł (brutto).
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni (sekretariat) w godzinach otwarcia biura
do dnia 04.03.2003 r.
Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2003 r. o godz. l 0.00 w siedzibie Spółdzielni .
Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Spółdzielni w Dziale Technicznym
i Administrowania Zasobami Mieszkaniowymi (pokój nr 11) w godz. 9.00 - 13.00,
te l. (041) 378-30-35,378-30-64, wew. 25.
Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu w calości lub częściowo bez podania przyczyny.

Czy mówisz językiem Micra?
Przekonaj się 22 i 23 lutego!
Taka jest NQwa Mlcra - emocjonująca i praktyczna
Ptzyjdż do salonów N"ISSalla podczas Dnł Otwartych
22 lub 23 lutego l przekonaj się, czy mówisz językiem Micra.••

www.nissan.com.pl

Kielce, ul. Krakowska 293
PHSR AGROMA tel.25-801
(O 4 366:48-77, faks 345-03-60

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

~)
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Czy Vive powalczy o

najwyższe

laury?

Hala zamiast ZUS
Nasz redakcyjny telefon
dzwonił wczoraj co
chwilę. Długo rozmawia·
liśmy z czytelnikami
o sobotnim meczu o mistnostwo
ekstraklasy szczypiornistów Vive
Kielce· Wisła Płock.

Nie ma dwóch zdań- potyczka
Vive - Wisła długo pozostanie kibicom w pamięci. Z wielu względów.
Długoletni kibic piłki ręcznej
. Krzysztof Sieczko był uradowany i
zły. - Oj, taki mecz kosztuje czło
wieka sporo nerwów. Na szczęście
wszystko skończyło się dobrze.
Chwała naszym zawodnikom za
walkę, za upór, za determinację .
Niestety, mecz miał także ujemną
stronę. Chodzi mi o liczbę kibiców.
Sobotni mecz pokazał jak bardzo
potrzeba naszemu miastu wielofunkcyjnej hali na minimum cztery
tysiące kibiców. Proponuję , by zamiast budować nowy budynek dla
ZUS wybudować halę sportową.
Podobną

opinię

nie straciliśmy wiary w końcowy
sukces. W chwili, gdy przegrywaliśmy dwoma go1ami i graliśmy w osła
bieniu zacisnęliśmy zęby i pokazaliśmy charakter- mówi kapitan Vive
Radosław Wasiak. - Udało się, pokonaliśmy Wisłę i choć do zakoń
czenia rozgrywek jest jeszcze sporo
czasu, to dwa punkty wywalczone w
sobotę mogą mieć ogromne znaczenie w ostatecznej rozgrywce.
Szczypiorni ści Płocka byli
po meczu załamani, długo nie wierząc w porażkę. Trener Wisły Bogdan Kowalczyk, tradycyjnie zwalał całą winę na opolskich sędziów.
- Oni pomogli gospodarzom w
końcowych fragmentach . Powinniśmy otrzymać minimum dwa

rzuty karne. Przegraliśmy mecz,
który już wygraliśmy- żalił się gło
śno Kowalczyk, po czym zniknął
w szatni, nie pojawiając się nawet
na konferencji prasowej.
- Cóż , przegrywać też trzeba
umieć. Nie dziwię się trenerowi
Kowalczykowi, bo jego podopieczni zagrali w ostatniej fazie
meczu fatalnie. Na szczęście, nie
nasze to zmartwienie. W dalszym
ciągu twierdzę, że kadrowo Wisła
jest najmocniejszą drużyną w Polsce i nadal ma największe szanse
na tytuł mistrzowski. Nie oznacza
to, że nie będziemy walczyć w tym ·
sezonie o główne laury - skomentował prezes Vive Bert Servaas.
MACIEJ CENDER

wyraził

Krzysztof Kogut.- Stałem na parapecie i nie było jeszcze tak najgorzej. Ale ci, którzy stali w przejściach tłoczyli się niczym śledzie
w beczce. Aż dziw bierze, że mówi
się, dyskutuje o nowych biurowcach, a nie mamy naprawdę porząd
nej hali widowiskowo-sportowej .
Zainteresowanie sobotnim
meczem było przeogromne. Już
w piątkowej przedsprzedaży poszło 800 wejściówek. W sobotę
kibice zgłaszali się po bilety od
godziny l O. Półtorej godziny
przed meczem hala była wypełnio
na do ostatniego miejsca, a kilkuset fanów musiało obejść się smakiem i odeszło od kas bez biletów.
Przez 60 minut na parkiecie
trwała niesamowita walka. Huśtaw
ka nastrojów była ogromna, od zło
ści, po euforię. - Nawet na minutę

Dobry
początek
Marta Szrajer z KKJ
Borków zwyciężyła
w najważniejszym
konkursie Oficjalnych
Ogólnopolskich Zawodów Halowych
wSkokach.

skiej imprezie Anna Szrajer (KKJ
Borków) na koniu Emisariusz oraz
Kaja Dankowska (KKJ Maag) na
Tradycji. Pierwsza zajęła szóste,
a druga dziewiąte miejsce.
Klaudia Sykula na Nicole
(KKJ Borków) wywalczyła, natomiast, czwartą lokatę w małym GP,
a w konkursie do l 00 cm drugie
miejsce zajęła Kaja Dankowska na
koniu Baby Cool, a trzecie Marta
Szrajer na Bolero.
W konkursie zespołowym
KKJ Borków w składzie : Magdalena Włosińska (Lexion), Klaudia Sykula (Nicole), Anna Szrajer (Non Chalance) i Marta Szrajer (Emisariusz) zajął drugie
miejsce.
Impreza, która odbyła się w
Rudnikach koło Zawiercia była
pierwszymi w tym sezonie oficjalnymi zawodami w skokach.
(r)

Pawłowska

na

operację

Walka o me.dale
·dopiero się ·zaczni
Zwycięstwem nad TPR
w Chanowie piłkarki
ręczne Kolportera Kielce
zakończyły rundę
zasadniczą rozgrywek ekstraklasy,
a już w sobotę rozpoczynają walkę

- o medale.

-Przed nami jeszcze dziesięć
spotkań, z których każde kolejne
będzie miało ogromny wpływ na
układ tabeli. Walka o medale praktycznie dopiero teraz rozpocznie
się na dobre. Do zdobycia jeszcze
teoretycznie 20 punktów więc
wiele się może wydarzyć. Oczywiście, naszym celem jest pierwszy w
historii klubu medal MP seniorek.
Oby tylko w decydującej fazie rozgrywek omijały nas kontuzje
-mówi trener Kolportera, Marian
Siewruk.
Niestety, wiadomo, że w najbliższych spotkaniach kielczanki
nie będą jednak mogły zagrać
w optymalnym składzie. Kontuzja
łąkotki, jakiej nabawiła się w meczu z Sośnicą Gliwice Edyta Pawłowska jest groźniejsza niż się spodziewano i wiadomo już, że nie
obejdzie się bez artroskopii kolana.
- Chcemy, by operacja odbyła się jak najszybciej i za 2-3 tygodnie po okresie rehabilitacji Edyta była gotowa do gry. Może jeszcze dziś zapadnie decyzja, czy zabieg artroskopii zostanie wykona-

Twardej, męskiej, momentami za ostrej walki było w sobotę wiele

Rafał

Lepsze
od Sośnicy

Dobrowolski: strzelanie w hali to loteria

Życiówka i niedosyt
Rafał Dobrowolski był jednym

z bohaterów XXI Halowych Mi·
stnostw Pafski w l:.ucznictwie, jakie
rozegrane zostały w Krakowie.

Marta Szrajer na koniu Ben
zajęła pierwsze miejsce w najważniejszym konkursie - Grand
Prix. Dobrze zaprezentowały się
również debiutujące w ogólnopol-

64

Edyta

Jak już informowaliśmy łucz
nik Stelli, wywalczył pod Wawelem
dwa srebrny medale - indywidualnie oraz w drużynie wraz z klubowymi kolegami Arkadiuszem Ponikowskim i Sebastianem Bąto
rem.
Czy toczyłeś już kiedyś tak
pojedynek jak ten finalowy z Konradem Wojtkowiakiem,
którego nie rozstrzygnęły nawet
trzy dogrywki?
- Nie przypominam sobie .
Baraże to coś normalnego
w łucznictwie, szczególnie w tym
halowym, jednak w pojedynku
o taką stawkę na pewno nie zdarzyła mi się taka sytuacja, gdy S
milimetrów dzieliło mnie od tytułu. Bardzo chciałem wywalczyć ten złoty medal, by potwierdzić że moje mistrzostwo wywalczone na torach otwartych
w ubiegłym roku nie było przypadkiem. Trudno jednak nawet
być na siebie złym. To po prostu
zacięty

zwykły fart . Więcej miał go rywal , ale przynamniej będę miał
większą motywację do rewanżu
na torach otwartych.

Srebro 9twiera ci drogę na
Mistrzostwa Swiata we Francji. O
co chciałbyś tam powalczyć?
- Nie robię sobie złudzeń . O
miejsce w ścisłej czołówce będżie
bardzo trudno. W hali jeden
punkt to różnica 4-5 lokat. Oczywiście będę walczył o jak lepszy
wynik, jednak hala to tylko etap
przygotowań do rywalizacji na
torach otwartych, którą zdecydowanie bardziej lubię. Strzelanie
w hali to swego rodzaju loteria,
choć z pewnością doświadczenia
z Francji przydadzą się, gdy latem przyjdzie mi walczyć o przepustki na Igrzyska Olimpijskie do
Aten.
Jak oceniasz swój występ
i formę zaprezentowaną w Krakowie?
- Przyznam się, że obawiałem
się nieco tych zawodów. Od środy
poprzedzającej mistrzostwa nie
miałem łuku w ręku, a leżałem chory na grypę. Wprawdzie wcześniej
trener Wiktor Pyk i tak planował,

że będą to dni wolne od treningu,
ale choroba na pewno nie sprzyja
formie . Mimo to strzelało mi się
dobrze, a w eliminacjach wynikiem
57 4 pkt. o dwa oczka poprawiłem
rekord życiowy.

Dwa towarzyskie
• z rówieśniczkami
" rozegrały w
młode piłkarki

kieleckiego Kolportera.

Choć odebrałeś srebrny medal moralnie możesz czuć się chyba mistrzem Polski...
-Wcale tak się nie czuję. Rzeczywiście przegrałem jakby przez
wskazanie, ale złoto to złoto. O ile
w turnieju indywidualnym nic sobie nie mogę zarzucić, to mam niedosyt, że zawaliłem drużynówkę
i przeze mnie nie obroniliśmy zło
tego medalu.
Drużyna to trzech zawodników. Czemu obwiniasz siebie?
- Strzelałem jako ostatni i w
drugiej serii mając mało czasu. Nie
wytrzymałem psychicznie - trafiłem dwie "ósemki" i " szóstkę". To
strata praktycznie nie_do odrobie- ·
nia, no chy~a żeby przeciwnicy
zaliczyli zero. Z Marymontem
przegraliśmy 250:258. Łatwo więc
obliczyć, że gdyby nie moja wpadka byłby remis .. .
Rozmawiał
WIKŁO

DARIUSZ
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Piątek, Małocha

Dębicy
Dziś o godz.

11
na stadionie Igloopolu
wDębicy piłlcane
Kolportera Korona zagrają
~aali~1o~m Hetmanem Zamość.
Będzie to już drugi mećz konnaszego zespołu podczas
w Dębicy. Trenerzy

Wdowczyk i Andrzej
nie będą mogli jednak
z usług wszystkich pił-

cia ż w Dębicy zima
wczoraj kieleccy piłkarze
dwa treningi. Przed polućwiczyli na dobrze przygomimo kolejnych obfiśniegu, boisku, natopołudniu w hali ośrodka

Zgrupowanie w Dębicy podo piątku, a po jego zakoń
kielczanie zagrają z czoło
ukraińskiej ekstraŁuck- prowadzoPiotra Kuszłu
na obozie w
(wid)

memoriał

Węgierskie
kać. Pozostali zawodnicy pracują
Odwoławczej Polskiego Związku
Piłki · Nożnej . - Sprawdzalem wieWminorowych nastrojach w pocie czoła.
· Pytany o dwójkę Chorwatów lokrotnie, do dnia dzisiejszego do
schodzili wczoraj z boiska
piłlcane KSZO. Nie dość,
- Ivo Grando i Joszkę Smardzica, klubu nie wpłynęło żadne zawiadomienie z NKO. Nie wiem, może
że pnegrali 1:3 w meczu · szkoleniowiec ostrowiecki odpowiada: - Ciekawi zawodnicy, mają zawodnik składał stosowne papiez Haladas, to tnech następnych
gilkarzy jest kontuzjowanych.
niezłą technikę . Potrafią panować
ry, ale do klub nic jeszcze nie donad piłką . Jeszcze nie podjąłem tarło- powiedział nam Ryszard Binensztok, wiceprezes KSZO.
KSZO- FC Haladas 1:3 (0:1). ostatecznych decyzji.
'IYmczasem w Ostrowcu wyBramka: Kału 46.
Jutro drużyna KSZO zagra
KSZO: Piątek- Kowalski, Ko- jaśnione zostały wszystkie kwestie mecz kontrolny z aktualnym miściuk, Smaradzic, Rogalski, Unierzyzwiązane z pismem Matochy skiestrzem Węgier - FC Zalaerszeg.
ski, Krawiec, Budka, Sunday, Gran- rowanym do Naczelnej Komisji
(mac)
do, Kału. Ponadto: Dymanowski,
Zajączkowski, Wróbel, Szmuc, Sokołowski, Kalita, Pietrasiak.
Trener Włodzimierz Mało
wiejski miał wczoraj nietęgą minę.
- Porażką się nie martwię, bo wiadomo, jak jest w tej fazie przygotowań. Gramy w trudnych warunkach,
nie zawsze pozwalających na zaprezentowanie pełnej gamy umiejętno
ści. Martwi mnie, natomiast, plaga
urazqw i kontuzji, która dotknęła
chłopaków. We wczorajszym meczu
nie mogłem skorzystać z Wojciecha
Matochy i Mirosława Siary, którzy
narzekają na bóle nogi. Jak by tego
było mało, podczas meczu z Halaclas z boiska zszedł, narzekając na
mięsień czworogłowy, Waldemar
Piątek. Jeśli dodać do tego fakt, że
nie w pełni sił jest Jarosław Popiela, a nie ma z nami Przemysława Cichonia... No, ale nie ma co narze- Maxwell Kalu (z prawej) prezentuje dobrą skuteczność na Węgrzech

iMax w opalach
mecze rozgrywanego
wKielcach XIII Halowego
. Turnieju Piłkarskiego
tm. M. Zientala.

dla Bakamy: Stemplewski 2; Red
Dog- DniMax 1:10, P. Gajos- tomiński 3, Pędzik 2, Bartusiak 2,
M. Krala2, Rabiej; Wcill Street- PKP
Energetyka 2 :3; Foksdrob - Nemezis l :0, samobójcza; Kolporter- Ergo
4:2, Kwiatkowski2, Brzoza, Zarychta - Pańczyk, Babiarczyk; Profi
- Foksdrob 3:3, Białek 2, Krążek
- Podgórski 2, Nawara; DniMax- Uni
Tech 6:2, Rabiej 3, Hartusiak 3- Szumulewicz 2; MPEC- Red Dog 2:1,
Lenartowicz 2 - P. Gajos; Rodzina
- Wcill Street 4:0, R. Kita 2, Gacek,
Janyst; Red Dog- Polonica 1:3, P
Gaj os- R. Dulak, Palik, D. Dulak.
W poszczególnych grupach
prowadzą : DniMax - 9 pkt., Rodzina i Bakama - po 4 pkt. oraz
Foksdrob - 4 pkt.
Klasyfikację najskuteczniejszych strzelców otwierają Marcin
Rabiej i Grzegorz Bartusiak (obaj
UniMax) -po 6 goli.
Kolejne spotkania w hali
ZOOSiR przy ul. Krakowskiej w
najbliższą sobotę : Ergo - Nemezis
(godz. 9.30), Rodzina- PKP Energetyka (10.05), Profi - Kolporter
(10.40).
(d)

Prezes odpuszcza
·Po dwutygodniowej pnerwie
rozgrywki wznowiła Pińczowska Liga
Halowa. Imprezie patronuje redakcja
"Słowa Ludu".
Przerwa spowodowana feriami zimowymi nie wszystkim wyszła
na dobre. JYczy to zwłaszcza druży
ny Zakładu Karnego, która przegrała zdecydowanie z Lafarge. Jarosław
Kuza, jeden z organizatorów ligi
żartował nawet po spotkaniu, żebro
niący barw Zakładu Karnego, prezes KS Nida Mariusz Karcz był-"szó
styrn zawodnikiem Lafarge". - Jak
prezes mógł ostro walczyć przeciwko strategicznemu sponsorowi
Nidy? Toż byłobyto samobójstwem,
gdyby strzelił ze dwa gole i wygrał.
Nie było żartów w spotkaniu
Rigipsu z Pizzerią . Pizzeria prowadziła już 2:0. Potem do roboty
wzięli się ,,gipsownicy", którzy
prowadzili 3:3. Ostatnie słowo
należało jednak do lidera, który
wygrai ostatecznie 5:3.
Dwaj byli piłkarze Nidy- Robert Szczygieł i Zdzisław Maj zapewnili Policji wygraną w spotka~
niu z Telekomun i kacją . Dzięki tej
wygranej stróże porządku mają

ZRÓŻNYCH AREN
Olimpia w czołówce

kontuzje KSZO

Zientala

Dużo emocji dostarczyły

i Siara niedysponowani

jeszcze spore szanse na wywalczenie tytułu mistrzowskiego w. generalnej klasyfikacji.
Telekomunikacja - Policja
4:5. Sadlik, Bałaga, E. Gierczak,
Pietrusiński- Z . Maj 2, Szczygieł ,
Ziółkowski , Myca; PSB - Euro- ·
cash 3:3 . Boniszewski , Dzido,
Przybysławski - Nawrot, Błasz
czyk, Janicki; Zakład Karny- Lafarge 4:7. Machynia 2, Luty, samobójcza- Siek 3, Wilk 2, Auguścik,
Szymański ; Rigips- Pizzeria 3:5.
R. Lachowski, K. Domagała , Boksa - Szczerba 3, Myńczak 2.
1. Pizzeria
10 24 41 -1 4
2. Dział. Gosp.
10 24 4 O- 2 2
10 21 3g-25
3. Lafarge
4. Policja
10 20 4 6-31
5. Straż
10 16 42-26
6. Zakład Karny
10 16 3 5 • 3 6
7. Eko lnż
g 14 3 8-3 5
8. Telekomunikacja 10 14 3 g- 3 6
g_ Rigips
10 14 26-2g
10. Gomar
g 6 1 6-4 2
11. PSB
g 5 2 6-4 6
12. Eurocash
g 5 21 • 4 g
13. Dolina Nidy
g 1 1 6-4 3
Najlepsi strzelcy: Huk (Straż)
- 17 goli, Szczerba (Pizzeria) - 14,
Kudełka (Eko Inż), Machynia (Zakład Karny) -po 11 goli.
(mac)

Izabela Niemiec z Olimpii Suchedniów wywalczyła
szóstą lokatę w XXI Halowych Mistrzostwach Polski
seniorów w łucznictwie
w Krakowie . W ćwierćfinale
uległa ona 113:115 później
szej mistrzyni Folski Agacie
Bulwie z Dąbrovii. Ponadto
w turnieju drużynowym ekipa Olimpii w składzie: Izabela Niemiec, Urszula Niemiec, Aleksandra Młynar
czyk po porażce 231:234 z
Mazowszem Teresin została
sklasyfikowana na dziewią
tym miejscu.

Wilk z gwarancją
Rafał Wilk ze Znicza
. Podzamcze Chęcińskie zajął
ósme miejsce w kategorii wagowej 63 kg w Pucharze Polski kadetów w stylu wolnym,
który odbył się w Białogar
dzie. W zawodach uczestniczyło ponad 300 zawodników.
Zajmując ósmą lokatę zapaśnik Znicza zapewnił sobie
udział w Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski kadetów, które odbędą się za miesiąc, a także w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młod~ieży
w Sportach Halowych "Swię
tokrzysk..ie 2003", która rozpocznie się 25 kwietnia w
Kielcach.

Ja~trząb najlepszy
Cztery drużyny, z Nowin, Szewców, Zagrody i Jastrzębia wystartowały w I
Amatorskim Turnieju Piłki
Siat.kowej, który odbył się w
Gimnazjum w Nowinach .
Zwyciężyli siatkarze z Jastrzębia, którzy w całej imprezie odnieśli tylko jedną
porażkę z gospodarzami turnieju.

Gwiazdy sportowego
weekendu
Łucznik Stelłi Kielce Rafał Dobrowolski oraz piłkarze
ręczni Vive Kielce zostali

sportowymi gwiazdarni weekendu w cotygodniowym plebiscycie redakcji sportowej Radia Kielce pod patronatem
"Słowa Ludu". Za imprezę
weekendu jednomyślnie uznaliśmy show towarzyszący spotkaniu piłkarzy ręcznych Vive
i Wisły Płock.
(d, r)

RADIO·TAXI
96-25

3-611-611

bezpłatne

0-800-400-400

~je zespół. Redaktor naczelny Gaegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastępcy redaktora naczelnego: Dariusz MATEREK, Zbigniew OLEJARCZVK
(36-36-121) sekretarz redakcji Krzysztof WIECZOREK, zastępca sekretarza redakcji Grzegorz KOZERA (36-36-121). Dział miejski (34-44-863,
36-36-315, i11, 207 263), region (36-36-315), łączności z czytelnikarni (34-44-816), prawny (36-36-131), dział społeczny (36-36-147,153) ,
finanse, rynek, praca' (36-36-215), sportowy (36-36-253, 298) , kraj -świat (36-36-121). CentraJa 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
-~-nn•u : 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, fax 34-46-979, http://WWW.slowoludu..com.pl, e-mail:redakcja@slowoludu.com.P.I
:-.""..v.:l•LJ:.I:-.1: 25-363 Kielee, ul. Wesoła 47/49, teL J4.44.858, 36-36-235,fux 34-47-251, ~ JXZYięć, 25-520 Kielce, ul Th.rgowa.18; tel./fax 34-30-279,
Redakcja nie odpowiada Ul treść reklam i ogłoszeń.
Media sp. z o.o., 25-363 Kielce, ul. Wesoła47/49. Prezes Zanądu Knysztof ZDEB.
S.A., 25-415 Kielce, ul. Górna 21 .
_
Przyjmują urzędy pocztowe i oddziały "Ruchu"na terenie województwa świętokrzyskiego. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. ISSN 0137-9275

LUDU 18 LUTEGO 2003 NR 41/A

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

zamawianie taksówek

w TPSA i Plus GSM

Redaktor wydania
Grzegorz Kozera

15

Nareszcie!

Zakopiańczycy zdominowali carvingowe Mistrzostwa Polski rozegrane w poniedziałek na stoku Skrzycznego w Szczyrku. Na najwyż
szym stopniu podium stanęli
wielokrotni mistrzowie naszego kraju w narciarstwie alpejskim Artur Haber i Ewa Tań
czak.

Agassinadalwyg~a
Rozstawiony z numerem
pierwszym Amerykanin Andre
Agassi wygrał tenisowy turniej
ATP w San Jose z pulą nagród
380 tysięcy dolarów. W finale
pokonał on Davide Sanguinettiego (Włochy, 6) 6:3, 6:1.

Piłkarska

Liga Mistrzów w telewizji publicznej

Szlagier w Barcelonie
Dziś, po blisko dwumiesięcznej przerwie startuje

pilicarska Liga Mistrz6w.
Poszczeg61ne mecze po
dwuletniej przerwie będzie można
oglądać w telewizji publicznej.
W grupie A na czele, z kompletem punktów dwa zespoły - Inter Mediolan i FC Barcelona. Konfrontacja tych właśnie zespołów
zapowiada się niezwykle pasjonująco. Inter do niedzieli był liderem
włoskiej serie A, jednak po przegranej z Chievo l :2 ustąpił pola
Juventusovi. Szkoleniowiec Intern,
Hector Cuper nie będzie mógł sko-

rzystać z usług Argentyńczyka Hernana Crespo, którego ma zastąpić

Gabriel Batistuta. Dla Barcelony
potyczka z Interem będzie ważna z
kilku względów. Katalończycy przechodzili ostatnio wyraźny kryzys
formy spadając nawet na 15 miejsce w lidze. Holenderskiego trenera Louisa van Gaala zastąpił Serb
Radomir Antic. Pod jego przywództwem Barcelona gra znacznie
lepiej w Primiera Divison, ale czy
to wystarczy by ograć Inter? Ewentualne zwycięstwo pozwoli się zapisać drużynie Antica w annalach
Ligi Mistrzów. Barcelona ma aktualnie na koncie dziesięć , z rzędu
wygranych spotkań w tych rozgryw-

kach. Kolejne trzy punkty pozwolą
jej wyprzedzić w statystykach AC
Milan, który wygrywal dziesięć kolejnych pojedynków.
Zmiana szkoleniowca nastąpi
ła także w Bayerze Leverkusen, który
podejmuje u siebie Newcastle United. Przypomnijmy, że twórcę potę
gi klubu z Leverkusen- Klasua Toppmoellera zastąpił Thomas Hoerster. Czy zmiana wyjdzie drużynie
na dobre? W Bundeslidze Bayer
jest bardzo blisko strefy spadkowej ...
Tak czy inaczej dziś na murawę po..
winien wybiec reprezentant Polski
- Radosław Kałużny, którego pojedynki z Alanem Shearerem mogą
być ozdobą spotkania.

Włoch podejmować
ską Valencię, która
pańskiej dobija się

Jordan przegrał ze ...
śniegiem
Burza śnieżna, jaka przeszła w niedzielę wieczorem
nad Waszyngtonem uniemoż
liwia Michaelowi Jordanowi
rozegranie meczu w lidze
NBA w dniu jego 40 urodzin.
W poniedziałek jego zespół
Wizards miał się zmierzyć z
Toronto Raptors.

.
./..

pozycji medalowej.
Tabela grupy B:
1. Arsenal
2. Ajax
3. Valencia
4. Roma

Woods znów najlepszy

Operacja "Goldiego"
Austriacki skoczek narciarski Andreas Goldberger
zdecydował się zakończyć starty w obecnym sezonie i poddać operacji ramienia.
(PAP)

TELEKIBIC
TVP 1: 20.20 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: FC Barcelona
- Inter Mediolan.
TVP 2 : 22.40 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: Arsenał Londyn
-Ajax Amsterdam.
TV 4: 22 .1 5 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: Bayer Leverkusen - Newcastle United. ·
POLSAT SPORT: 20.35 Pił
ka nożna- Liga Mistrzów: FC Barcelona - Inter Mediolan.
EUROSPORT: 10.00 i 13.30
Narciarstwo klasyczne: MŚ w Vat
di Fiemme - 15 km kobiet techniką klasyczną ze startu wspólnego;
Futsal - Mistrzostwa Europy we
Włoszech: 16.30 Belgia- Hiszpania, 18.00 Słowenia- Rosja, 19.30
Portugalia- Ukraina, 21.00 Wło
chy - Czechy.
DSF: 19.25 Hokej na lodzie
- liga niemiecka: Kolner Haie Adler Mannheim.
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2
2
2

Od dzisiaj
18.02)
najlepszych europejskich
będzie można oglądać w IVP.
Jedno spotkanie Ligi Mistrzów
będzie można obejrzeć na
w .Jedynce", a retransmisję z
drugiego z poślizgiem w
. Dwójce". Dzisiaj telewizja
publiczna pokaże dwa mecze;
w 1VP 1 spotkanie Barcelony
lnterem (na żywo), a w
retransmisję meczu Arsenal ·
Ajax. Za prawa do transmisji
TVP zapłaciła 1,5 mln dolarów.
Identycznie, jak w ubieglym
wszystkie mecze LM

Chińczycy wygrywają
Piłkarze Chin pokonali
reprezentację Estonii l :0
(1:0) w meczu towarzyskim
rozegranym w Wuhan. Przypomnijmy, że w ostatnią środę
Chiny zremisowały 0:0 z mistrzami świata, Brazylią .

Najlepszy golfista świata
w ostatnich latach, Tiger Woods rozpoczął od zwycięstwa
nowy sezon PGA Tour. Amerykanin, który przed tygodniem wrócił do gry po kontuzji kolana, wygrał turniej
Buick Invitational w San Diego.

Tabela grupy A:
1. lnter
2
2. Barcelona
2
3. ·Bayer
2
4. Newcastle
2
Na plan pierwszy, w
wysuwa się konfrontacja
gielskiej
·
Amsterdam. l.>r"rłnr•i ar·~-:
Wengera są ostatnio w
dyspozycji wygrywając mecz
czem. PrzekonaŁ się o tym w
choćby Manchester United,
wając z londyńczykami w
Anglii na własnym boisku
Podwóch
sze punkty zarnierzają
piłkarze AS

wał będzie również dostępny

Czy pilkarze Realu Madryt wzniosą w maju kolejny puchar za zwycięstwo w lidze Mistrzów?

Rekord
oglądalności
Narciarskie Mistrzostwa Świata w
kon/curencjach alpejskich wSankt
Moritz były niezwykle udane dla
austriackiej stacji telewizyjnej ORF.
Zjazd mężczyzn Blutego oglądała
rekordowa liczba widz6w- 2 217 000.
W supile przed ekranami telewizorów zasiadło w czasie mistrzostw 4 630 000 fanów białego
szaleństwa powyżej 12 roku życia.
Bardziej obrazowe jest podsumowanie, że co trzeci spośród mieszkań
ców Austrii śledził przebieg co najmniej jednej konkurencji mistrzostw. Najbardziej przebiegiem
imprezy zainteresowani byli mieszkańcy Styrii, a potem kolejno Salzburga i Tyrolu.
Dla ORF były to najbardziej
udane mistrzostwa od czasu wprowa,dzenia sondaży w 1995 roku. W
MS-2003 Austria zdobyła 3 złote, 5
srebrnych i l brązowy medal wygrywając klasyfikację medalową.

Ranking oglądalności MŚ2003 w stacji telewizyjnej ORF l : l
zjazd mężczyzn - 8 lutego - 2 217
000 widzów; 2 supergigant męż
czyzn- 2lutego- l 961 000; 3 zjazd
kobiet 9łutego -1 819 000; 4 slalom
mężczyzn- 16 lutego (drugi przejazd) -1619 000.
(PAP)

Małysz

przez .satelitę i w sieciach
kablowych Polsat Sport
jeden środowy mecz będzie
można obejrzeć na żywO w
Polsacie. Powtórki będą też w
TV4.

i Mateja pewniakami

Narciarskie mistrzostwa
Dziś w Val di Fiemme (Włochy)
rozpoczynają się Mistrzostwa Swiata

w narciarstwie klasycznym. Nas
najbardziej interesować będą
występy Adama Małysza.
Włoskie mistrzostwa zapowiadają się niezwykle imponują
co. Zapowiedź startu ogłosili zawodnicy z 41 państw, co jest rekordową liczbą, zważywszy, że

dwa lata temu wystartowali przedstawiciele 39 krajów.
Ponad 50 medali rozdanych
zostanie w 18 konkurencjach, o
które walczyć będzie pół tysiąca
zawodniczek i zawodników. Bę
dzie wśród nich dziewięciu Polaków. Nas oczywiście najbardziej
interesować będzie rywalizacja
skoczków. Największe nadzieje
wiążemy oczywiście z Adamem
Małyszem, który w minioną niedzielę, po l O-dniowej przerwie
wznowił treningi na skoczni w
Rarnsau.
-Adam oddał siedem skoków.
Wszystko jest w porządku , nie zapomniał jak się skacze. W Rarnsau
będziemy do środy, skąd pojedziemy prosto do Val di Fiemme. Na

tamtejszej skoczni, w piątek chło
paki wezmą udział w klasyfikacjach
do zawodów na dużej skoczni
-mówi trener Apoloniusz Taj ner.
Dodajmy, że w pierwszym
oficjalnym treningu niewystartują Małysz i Robert Mateja. - Zdecydowałem, że 20 lutego, podczas
treningu pokażą się: Tarnisław

Fin Janne Ahonen będzie jednym z faworytów w rywalizacji skoczkó•
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