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To nie eksmisja, ale

człowiek znalazł się

na ulicy

PRAWO TEGO
NIE ZABRANIA
KIELCE. Na kilkustopniowym mrozie
wczoraj mężczyzna,
ldóremu kilka dni wcześniej zmarł
wujek. Trzeba było opróżnić mieszkanie, a Zdzisław G. nie był w nim
zameldowany.

Ukarani
za
"Mołotowa"
O nastoletnich
zwolennikach faszyzmu
czytaj na stronie 5

Prawo· $
konsumenta
Jutrowgodz.12 -13 przytelefonie " Słowa Ludu" w Kielcach- nr
(0-41) 344-48-16 - obecny będzie
miejski rzecznik konsumentów.
Nie wiesz, jakie prawa przysługują konsumentowi po wprowadzeniu od l stycznia br. nowej
ustawy? Jak reklamować towary,
których jakość pozostawia wiele
do życzenia? Masz wątpliwości, co
to znaczy niezgodność towaru
z umową? Zadzwoń! Zapraszamy!

znalazł się

mi groził- zeznała wczoraj
sejmową komisją śledczą
tzw. aferę Rywina preWanda Rapaczyńska

Czytaj na stronie 4

latach przerwy polska
klubowa znów zagra wIV
Pucharu UEFA.
Czytaj na stronie 16

Komisja
na parkingu

Zdzisław G. przez ąstatnie
czternaście lat opiekował się niepełnosprawnym wujkiem. Razem

mieszkali przy ulicy Lecha w Kielcach. W lokalu zameldowany był
tylko niepełnosprawny mężczyzna,
który w ostatni piątek nagle zmarł.
Natomiast Zdzisław G. dowiedział
się, że będzie eksmitowany. Posżedł
do Miejskiego Ośrodka Pornocy
Rodzinie. -Był załamany- opowiada pracownik socjalny MOPR.
- Napisaliśmy pismo do Wydziału
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta
z prośbą, by wstrzymać opróżnie
nie mieszkania. Jest zima, mróz, baliśmy się, że nie znajdziemy mu tak
szybko miejsca noclegowego. Poprosiliśmy także, by rozważyć moż
liwość zajęcia tego lokalu przez zasiedzenie. Przecież ten mężczyzna
mieszkał tam od kilkunastu lat, co
poświadczyli sąsiedzi podpisując
się na dokumencie.
Pismo w poniedziałek trafiło
do Urzędu Miasta. Jedna z pracownic MOPR wczoraj rano spotkała
się z dyrektorem Wydziału Gospo-

darki Przestrzennej i Administracji Budowlanej UM, Andrzejem
Kędrą. - Po rozmowie zostałam
zapewniona, że opróżnienie lokalu zostanie wstrzymane- mówi.
Jednak wczoraj rano na ul. l..e'cha zjawiła się firma wynajęta przez
miasto, która rzeczy Zdzisława G .

KIELCE. Ponad 80 tys . zł
Komenda Miejska Policji będzie
musiała zapłacić firmie ,,Wzorek-Bus" za przechowywanie samochodów. Wyniki specjalnej kontroli wskazują jednak na to, że kilkadziesiąt aut było przetrzymywanych
dłużej, niż zezwalały na to przepisy.

Czytaj na stronie 2
~

Wynajęta

przez miasto firma wyniosła na dwór meble Zdzisława G.

zapakowała na samochód. - Kiedy
po południu dowiedziałam się, że
człowieka jednak usunięto z mieszkania, byłam przerażona. Bałam się,
że coś sobie zrobi, widziałam, w jakim był stanie dzień wcześniej -opo-

wiada pracownica MOPR, która
wczoraj po południu jeździła po
mieście szukając mężczyzny. - Wła
śnie wczoraj dowiedział się, że w
Kielcach mieszka jego daleka rodzina, której nie widział nigdy wcześniej . Zgodzili się jednak, by wyrzucony mężczyzna zatrzymał się u nich
na kilka dni.
Kierujący Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej Andrzej Kędra
powiedział nam wczoraj , że o całej sprawie dowiedział się rano.

- Skoro umarł człowiek, który był
zameldowany w mieszkaniu, to teraz wraca ono do właściciela, czyli
miasta. Mężczyzna , który tam
mieszkał, robił to bezprawnie, jest
zameldowany w gminie Gnojno.
Wszystkie wątki sprawy muszę
dopiero sprawdzić - stwierdził.
Mężczyzna, który wczoraj
rano ze swoim skromnym dobytkiem znalazł się na mrozie, został
zapewniony, że dostanie mieszkanie socjalne. -Sytuacja jest wyjąt
kowa. Przygotowujemy już lokal
zastępczy dla tego pana na ulicy
Skrajnej - mówi Eryk Wiłkoński
z referatu mieszkalnictwa UM .
- W ciągu dwóch, trzech dni bę
dzie mógł się tam przeprowadzić.
AGNIESZKA SADOWSKA

Nasze
'5"'
wsparcie K2
KIELCE. Na razie nie wiemy, czy
(i kiedy) pierwszy zdobywca najwyż
szego szczytu Ziemi stanie na ł.ysicy.
Tymczasem zapraszamy wszystkich
do jej zdobycia zimą, dla wsparcia
naszej ekipy atakującej szczyt K2.
Każdy czytelnik "Słowa Ludu"
może duchowo wesprzeć ekipę pol-

skich himalaistów podczas pokonywania najtrudniejszego odcinka niezdobytego zimą szczytu K2. Jak?
Wchodząc na brakujące im ostatnie
612 m, a tyle ma właśnie Łysica. Najprawdopodobniej nastąpi to w najbliższy weekend - wiele zależy od
pogody. O tym, kiedy idziemy na
Łysicę, poinformujemy w piątko
wym Magazynie "S~' 21lutego.

Czytaj na stronie 8

Protestowali rolnicy z Ponidzia

Gorzkie

żale

KIIZYŻ, gmina Czamocin. Rolnicy

z kilku gmin zablokowali wczoraj
skrzyżowanie tras Busko - Kraków
i Czarnocin - Krzczon6w.
Poza biało-czerwonymi flagami państwowymi protestujący nie
używali emblematów partyjnych
i związkowych . Działaczowi Samoobrony zabronili prezentowania flagi tej partii.
- Połączyła nas nędza i chęć
dołączenia do protestów przeciwko polityce rolnej państwa - mówi-

w Krzyżu

li protestujący. Na środku wielkiego skrzyżowania spokojnie rozło
żył się wiejski kundel, wokół którego chodzili złorzeczący rolnicy.
A oberwało się wszystkim, od samorządowców przez Sejm, Senat,
premiera po prezydenta RP.
- Nie ma już żadnej dziedziny produkcji rolnej, która dawałaby zysk i godne warunki przetrwania na wsi - mówił były poseł
Włodzimierz Wiertek i rozdawał
odezwę podpisaną przez Komitet
Protestacyjny Rolników Ponidzia. Na krótko protestujących

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

rolników Qdwiedził poseł Kazimierz Wójcik z województwa małopolskiego .

O godzinie 13 protest zakoń
czono. Policja nie interweniowała, ponieważ rolnicy co kilka minut przepuszczali sznury aut. Protest był legalny. - Na razie nie bę
dziemy ponawiać protestów na
drogach- powiedział Włodzimierz
Wiertek. Chodziło nam o wyraże
nie poparcia dla rolników z całej
Polski, gdyż wszyscy klepiemy jednakową biedę .

(imi)

środa, 19/utego 2003
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POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Krakowsk

Kto zapłaci za gapowe miejskiej prn~·rr

Komisja na p

imieniny: Amoldll, Józefa, Konrada

występy

,,o. ul'\.· ,. ,.

KRAKÓW- KIELCE. Pościg,
stnaly ostrzegawcze, bójka
z policjantami- takie
zgotowali kfajroWl;kim
riuszom dwaj mlEISZk,ańcv

KIELCE. Ponad BO tys. zł Komenda
Miejska Policji będzie musiała
zapłacić firmie Wzorek-Busza
przechowywanie samochod6w. Wyniki
kontroli wskazują na to, że kilkadziesiąt aut było przetrzymywanych dłużej
niż zezwalały na to przepisy.
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Mulli L11tek
1, 11, 13, 18,22,23,24,31,32,
34,38,42,48,51,53,54,55,56,
64, 77
Numerek

31 (2, 17' 18, 26)

Radostowa,

teł.

0600 606 258

Krajno, tel. 0602 391 081

Chętni

b. dobre

b. dobre

na inspektorów

KIELCE. Jeszcze do 21 bm. chęt
ni do pracy w Inspekcji Transportu
Drogowego w Kielcach mogą składać
podania. Wymagania stawiane przyszłym inspektorom są wysokie. Muszą
mieć ukończone co najmniej 25lat, wykształcenie wyższe, najlepiej prawnicze
lub ekonomiczne. Powinni znać jakiś
język obcy: angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski. -Poszukujemy mło
dych, dynamicznych osób, mile widziane będą kobiety. Każdy z chętnych
przejdzie egzamin pisemny i ustny, wzorowany na egzaminach unijnych- mówi
Marek Nowak, wojewódzki inspektor
transportu drogowego w Kielcach. Podania można składać w siedzibie ITD
w Kielcach przy ul. Witosa 86. (MAG)

Wczoraj w
kowska policja
szenie o kradzieży
Z ul. Rako~ckiej zniknął
cedes spnnter. VV aucie
jluża ilość kart
~aści ciel
tys. zł. Przez
stację natychmiast
rr_unikaty z opisem
go auta. Kilka godzin
mercedesa zauważył
patrol. N~ widok
kierovvca nrrercedesa
na pedał gazu.- Auto
aleją 29 ..,,.,,,U1Jc1ua,
Wileńskiej. Tu 'm'"'ho, <n

Komendant wojewódzki policji był zaskoczony kwotą, którą
firma Wzorek-Bus przedstawiła
miejskiej policji za przechowywanie samochodów zabezpieczonych do postępowania. - Za dwa
lata 83 tys. zł to kwota niebagatelna, równowartość trzech radiowozów! A w tym roku dysponujemy budżetem o l mln zł niższym
niż rok temu. Moi poprzednicy
nie mieli takich kłopotów, ja muszę kilka razy przyglądać się każ
dej złotówce, którą wydamy
-mówi Arkadiusz Pawełczyk, szef
świętokrzyskiej policji.
Powołał zatem specjalną komisję. Jej członkowie sprawdzili
ponad 300 faktur od firmy Wżorek
-Bus, która od stycznia przekazuje
samochody konsorcjum Hol-Park
(to ono wygrało ostatni przetarg na
holowanie i przechowywanie aut do
czynności procesowych w KMP).
- Przy kilku fakturach pojawiły się
wątpliwości, czy nie można było
krócej przechowywać aut? - zastanawia się komendant wojewódzki.
Do 18 marca dał czas szefowi Komendy Miejskiej na wyjaśnienie,

chołki , oddzielające

Za przechowanie samochodów na parkingu policja zapłaci 80 tys. zł
dlaczego 26 samochodów tak dłu
go stało na parkingu strzeżonym
przez Wzorka i skąd się wzięły kwoty za ich przechowanie.
Na te wyjaśnienia nie może się
doczekać również Marek Górnicki, który prowadzi depozyt aut do
spraw w kieleckich sądach: okrę
gowym i rejonowym. Zgodnie
z przepisami, gdy tylko prokuratura lub policja zakończą dochodzenie, samochód z parkingu policyjnego powinien natychmiast trafić
na parking sądowy przy ul. Zagnań
skiej.- Niestety, nie mogłem się na
to doczekać. W ubiegłym roku Ma-

Telewizja wprowadzi się do pomieszczeń KCK

Puste nie
KIELCE. Nawet jeśli telewizji święto
lcrzyskiej nie zostanie przyznany kanał,
przejmie ona wyremontowane
pomieszczenia. Do KCK przeniesie się
redakcja z ulicy Wai'Slawslciej.
Wczoraj pisaliśmy o zapowiedzi prezydenta Wojciecha Lubawskiego, że jeśli TVP nie przejmie
odnowionych pomieszczeń
w Kieleckim Centrum Kultury, bę
dzie musiała zapłacić za ich remont. Lubawski przypomniał, że
w imieniu telewizji umowę o przekazaniu pomieszczeń podpisywał
dyrektor Regionalnej TVP Ryszard Pacławski i to on zostanie
wezwany do zwrócenia kosztów
remontu.
-To, że telewizji świętokrzy
skiej nie został przyznany kanał,
nie znaczy wcale, że nie chcemy
wziąć przygotowanego dla nas
obiektu - mówi Ryszard Pacław-

będą
ski. -Obiekt nie będzie stał pusty,
przeprowadzi się do niego redakcja, która teraz mieści się na ulicy
VVarszavvskiej.Poczekamyjeszcze
dwa, trzy tygodnie, jeśli Urząd
Regulacji Telekomunikacji i Poczty nie przyzna częstotliwości, zdecydujemy ostatecznie, co zrobić
z pomieszczeniami.
O przeprowadzce nie został
jeszcze poinformowany kierujący
kieleckim oddziałem telewizji
Marian Curzydło, ale ta informacja go cieszy. - Przynajmniej jest
tam sucho i ciepło - mówi.
Zadowolony jest także prezydent Lubawski - Miasto podpisało umowę z panem Pacławskim,
który reprezentował firmę TVP. To
dla tej firmy przygotowaliśmy pomieszczenia i oczekujemy, że je
zajmie. Natomiast to, czy przyjdą
z ulicy Warszawskiej czy jakiejś
innej, nie jest ważne - mówi Lubawski.
(ags)

rian Wzorek przekazał mi zaledwie 8 aut, a gdzie reszta? Od września upominam się o samochód, za
który ponoć policja ma teraz za. płacić firmie Wzorka prawie 5000
zł - denerwuje się Górnicki, który
za miesiąc przechowywania samochodu osobowego bierze 50 zł. U
Wzorka taka usługa dla policji kosztowała 260 zł.
- To nieprawda - mówi Marian Wzorek. - Nie chcę się wypowiadać, bo nie zakończyłem się
jeszcze rozliczać z Komendą Miejską - tłumaczy.
,
MAGDALENA BRZEZINSKA

Mieszkała
ze zmarłym

Tak makabrycznej sprawy policjanci z Bodzentyna dawno nie
mieli. Wczoraj rano zgłosiła się do
nich kobieta, która zawiadomiła,
że w domu jej matki w pobliskiej
wsi leżą zwło}<i 42-letniego brata.
Na miejscu okazało się, że ciało
zmarłego mężczyzny jest mocno
nadjedzone przez szczury. 72-letnia właścicielka domu, matka
zmarłego zauważyła, że syn nie
żyje, ale "nie chciała się z nim roz-

Z

lO dni do 2 tygodni temu.
- Wstępnie lekarz wykluczył
udział osób trzecich - poinformował nas nadkomisarz Artur Niedbała z biura prasowego święto
krzyskiej policji.
(MAG)

ParuDoktor

GRAŻYNIE JAWORSKIEJ .

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

za pomoc i wsparcie w czasie choroby mojego Męza

MATKI

śp. JANA KOWALSKIEGO

1

Kierownictwo, Komisja Okręgowa Związku Zawodowego
i Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
głębokim żalem żegnamy zmarłego

ZDZISŁAWA

2932/km

2

ŚWIĘTOKRZYSKIE.

dowcy z lewicy i
pneścigają się w
darowizn i-stypendiów.

stawać" . Mężczyzna zmarł około

składają
/gm

-Będą odpowiadać

i czynną napaść na
Grozi im do 10 lat
- dodaje T. Klimek.

BODZENTYN. Wjednym z dom6w
policjanci znalei/i ciało mężczyzny
nadjedzone pnez szczury. Matka
zmarłego m6wila, że chciała jeszcze
z synem pomieszkać.

HENRYKOWI SIKORSKIEMU

1133

chodnika- relacjonuje
Klimek, oficer prasowy
kowskiej policji. - Gdy
chód się zatrzymał ,
ło z niego dwóch
Zaczęli uciekać na
Uciekinierów
poJicjanci. Złodzieje
wali na ich polecenia,
funkcjonariusze strzelili
razy w powietrze. To
pomogło . W końcu
dogonili ul..lt::lUlllt::l
r.adał nie zamierzali
dać. Doszło do
Funkcjonariuszom
jednak obezwładnić
Okazało się, że to ·
Kielc, w wieku 28

serdeczne podziękowania
składa

Izabella Kowalska z

16lutego 2003 roku

NOWICKIEGO

Wybitnego, oddanego sceriie aktora
od 45 lat związanego z naszym teatrem,
wspaniałego kolegę i przyjaciela,
Człowieka wielkiej prawości .
Qyrekcja i Zespół Teatru
im. S . Zeromskiego w Kielcach

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

nazj ałiści

pisali

Gorąca

próbną małą maturę

łatwy

linia "Słowa" - zadzwoń do nas!

Polska korupcja

test

Chęć pnekupienia sędziego na sali
rozpraw, o czym napisaliśmy
wczoraj, wzbudziła żywą reakcję.

Czekamy na kolejne opinie naszych
czytelników.
-Ubawiłem się czytając informację o kobiecie, która w trakcie
rozprawy dała sędziemu kopertę z
pieniędzmi . Ale tak naprawdę to
wcale nie jest śmieszne . Byłoby
jednak źle, gdyby skończyło się tylko na ukaraniu niezbyt wykształ

conej mieszkanki wsi- mówi Jan
S. -Ten przypadek przecież ujawnia, jak źle się dzieje w państwie

polskim. W obiegowej opinii funkcjonuje pełne przekonanie, że
wszystko da się załatwić, wystarczy jedynie wręczyć komu trzeba
odpowiednio grubą kopertę
- ostrzega Marian C.
Czy rzeczywiście żyjemy w
skorumpowanym świecie , w którym łapówka jest uznanym sposobem załatwiania niektórych
spraw? Czy to rzeczywiście odosobnione wyjątki , że ktoś dał w
łapę i dostał prawo jazdy albo załatwił sobie rentę?
Na opinie i sygnały czekamy
dziś w godz. 10-14 pod kieleckim
telefonem 344-48-16.
(tam)

Szkoła
Uczniowie mieli 120 minut na napisanie testu
związku z tym oddzielną salę i
odrębną komisję, miało tylko jed-

w

no dziecko. Pozostali uczniowie
mieli 120 minut na udzielenie odpowiedzi na trzydzieści pytań.
- Zgodnie z zasadami, w komisjach nadzorujących egzamin
na teście humanistycznym byli nauczyciele od przedmiotów ści
słych- mówi Stefan Armata, wi-

cedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach. - Na teście matematycznym - będzie na
odwrót. Pierwsze opinie brzmią:
to nie jest łatwy test. Wyniki będą
za kilka dni, w przyszłym tygodniu .
Gimnazjaliści, jak na prawdziwej małej maturze, od której
zależą ich szanse na dostanie się
do szkół średnich , mogą zdobyć
na egzaminie próbnym sto punktów. Pięćdziesiąt za część humanistyczną i pięćdziesiąt za część
matematyczno-przyrodniczą: Egzaminy próbne sprawdzane są w
szkołach , a nie przez komisje zewnętrzne.

BARBARA RYNKOWSKA

bierz Polityka
oku 2002
V~
lmbliżej końca naszego

bardziej zacięta staje
kandydatami do
2002.
w dalszym ciągu znaj-

Kielc Wojciech
· głosują na

przewodniczący Rady Miasta
Kielc w ubiegłej kadencji Stanisław Rupniewski , były kielecki
radny Zdzisław Skowron, lider
świętokrzyskiego SLD , poseł
Henryk Długosz, poseł Jerzy Jaskiernia, przewo,dniczący Sejmiku
Województwa Swiętokrzyskiego
Stefan Pastuszka, marszałek województwa Franciszek Wołodźko
oraz posłowie : Konstanty Miodowicz i Czesław Siekierski.

' wygrał
kampanię .
jest uczciwy i pomaga
Na drugie miejwskoczył prePrzypominamy, że kupony
PSL Alfred do głosowania opublikujemy jeszpolityk odpowiedział cze tylko w najbliższy piątek i wtop~ trafi przekonywać do
rek. Przyjmujemy je do 26 lutego
racji. Trzeci jest były pre- włącznie. Wyniki plebiscytu ogło
kt~ lasta Włodzimierz Stę
simy l marca na dorocznym balu
. oremu należą się podzię świętokrzyskim w Wojewódzkim
~a przepiękną ulicę SienDomu Kultury. Wśród czytelników,
1 zyczliwość dla ludzi.
którzy biorą udział w naszym ple. ~ej sca zajrpują: rad- biscycie, rozlosujemy nagrody
Bhzyn Józefa Zycińska, -niespodzianki.
(elza)
. ..
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SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

udają
Coraz częściej nasi pracodawcy łamią prawa pracownicze. A ludzie godzą się na poniżające wydłu
Zanie czasu pracy, obniżanie płac,
wyznaczanie dodatkowych dyżurów
czy spotkań, al:Jy tylko nie stracić
zatrudnienia. Wszyscy o takich praktykach wiedzą i wszyscy udają, że
nic złego się nie dzieje. Gdzie się
podziały walczące o prawa pracowników związki zawodowe, gdzie są
inspektorzy pracy?
(tam)

Wszyscy

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

jazdy
na slupie
Czy Te1ekomunikacja Folska powinna podawać
funkcjonariuszom Straży Miejskiej nazwiska osób,
które wywieszają w miejscach niedozwolonych ogło
szenia ze swoimi telefonami? W niektórych miastach
ta instytucja odmawiała udzielenia informacji, powołując się na ustawę o ochronie aanych . Rozmawiamy
pa ten temat z Wojciechem Bafią, zastęi?Gą komendanp Straży Miejskiej w Kielcach_.
~

._.,

Czy podobna odmowa spokieleckich funkcjonariuszy?
- Dotąd nie zwracaliśmy się
do telekomunikacji z taką proś
bą . Natomiast nigdy nie mieliśmy
kłopotu z ustaleniem nazwisk wła
ścicieli samochodów w Wydziale
Komunikacji Urzędu Miejskiego.
Bez problemów współpracujemy
też z Biurem Ewidencji Ludności.
Natomiast z ogłoszeniami, wieszanymi w miejscach do tego nie
przeznaczonych, rzeczywiście
mamy problem.
tykała też

Można je nazwać plagą?
- To może przesada, ale jest
ich sporo w mieście . Wiszą na
przystankach MPK, skrzynkach
telekomunikacji , słupach , drzewach, wszelkiego rodzaju ogrodzeniach . Najczęściej ogłaszają
się w ten sposób właściciele sklepów z tanią' odzieżą, organizatorzy dyskotek i różnych koncertów, kursów nauki jazdy. Kłopot

nie w tym , że nie można ustalić
ich danych. Raczej w tym , że
zgodnie z kodeksem wykroczeń
możemy ukarać tylko osobę , która rozkleja ogłoszenia , a nie tę ,
która to zleca. A rozklejają najczęściej nieletni , których nie
można pociągnąć do odpowiedzialności. Złapać ich na gorą
cym uczynku też nie jest łatwo.
Gdy zgłaszamy się do właścicieli
ogłoszeń , to udają, że nie wiedzą ,
kto rozklejał kartki.
Czy mimo to nie podejmowaliście próby ukarania właści
ciela ogłoszenia?

- Owszem, dwa lata skierowaliśmy do kolegium sprawę wła
ściciela jednej z kieleckich szkół
jazdy, który zatrudnił do rozkle-

jania swoich reklam osoby nieletnie. Ale skończyło s i ę to dla
nieg.o wyrokiem uniewinniają
cym.
Rozmawiała

EWA ZIÓŁKOWSKA

Bezpieczniej na stacji
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Alarm bombowy,

napad - policjanci i strażacy uczą
pracowników stacji benzynowych, jak
się zachować w niebezpiecznych
sytuacjach.
Szkolenia trwaj ą od dwóch
dni. - Chcemy dotrzeć do wszystkich stacji paliw w województwie,
nie tylko dużych sieci, ale też mał ych stacji prywatnych - mówi

nadkom. Paweł Gromniak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach .
Policjanci uczą pracowników,
jak np. rozmawiać z osobą , która
twierdzi, że podłożyła bombę, jak
się zachować, kiedy przestępcy z
pistoletem napadną na stacj ę . W
2001 roku tego typu zdarzeń było
w województwie 91 , w ub.r. 73.
- A le coraz częśc i ej napastnicy
przychodzą z nożami lub pistole-

........... . . ... .,. .......................................

tarni i zagrażają nie tylko pracownikom , ale też klientom - dodaje
nadkom. Gromniak.
Strażacy doradzają m.in. w
jaki sprzęt przeciwpożarowy pow inna być wyposaż o na stacja.
Szkolenia potrwaj ą do k ońca
kwietnia. Na koniec policjanci planuj ą ćwi czenia praktyczne, czyli
np. sfingowany napad albo alarm
bombowy.
(mow)
KRAKOWSKA SZKOŁA FINANSÓW
ul. Św. Anny 9, Kraków

• WYCENA NIERUCHOMOŚCI

............................. ...............................................
......... ... .... ................. .......................................
~ KUPON KONKURSOWY :

-- --- -------------------- -- -- ---- --------·
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Kraj- Swla t
Prezes Agory Wanda Rapaczyńska: I<toś mi groził śmiercią

Zmarł

na szlaku

Zwłoki 50-letniego turysty z Krakowa odnaleźli na szlaku w Gorcach
ratownicy Grupy Podhalańskiej
GOPR. Mężczyzna prawdopodobnie
zmarł z wyczerpania.

Oszczędne

parkowanie

Źle o rządzie
Ponad połowa (54 proc.) badanych przez CBOS źle ocenia działal
ność rządu Leszka Millera. Pozytywną ocenę daje działalności rządu 26
proc., 20 proc. nie potrafi wyrazić
opinii- wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecz
nej.

Niegospodarna AWF
Prawie 5 mln 300 tys. zł straciła
Akademia Wychowania Fizycznego w
Katowicach z powodu łamania prawa
przez pracowników i władze tej uczelni- wynika z ustaleń Najwyższej Izby
Kontroli. Chodzi przede wszystkim o

Wtorkowa .Rzeczpospolita" o bilingach rozmów, które w lipcu ubiegłego
roku prowadzili Rywin i Kwiatkowski. -Tylko przez swoje telefony
komórkowe kontaktowali się oni z sobą w ciągu dwóch kluczowych dla
sprawy tygodni aż trzynaście razy - pisze dziennik. Rozmawiali z sobą
m.in. w dniu rozmowy Michnika z Rywinem (półtorej godziny po jego
rozpoczęciu) i w dniach spotkań Rywina z Wandą Rapaczyńską.

niegospodarność.

Pytania posłów dotyczyły
przede wszystkim początkowych
dni korupcyjnej afery. To właśnie
do Wandy Rapaczyńskiej najpierw przyszedł Lew Rywin i powiedział, że grupa trzymająca
władzę chce dógadać się w sprawie ustawy o radiofonii.
- Kiedy zadzwonił (Rywinprzyp. red.) powiedział mi, że to
spotkanie jest bardzo pilne, ponieważ on spotkał się z premierem na rybach w czasie weekendu, i zna już warunki brzegowe
drugiej strony, i może już ze mną

podstawie lektury gazet i powieści kryminalnych rozumiem, że
chodzi o zlecenie na morderstwo
i poinformował mnie, jakie kroki
mam podjąć- powiedziała Rapaczyńska nie dodając jednak, jakie to kroki.
Komisji to jednak najwyraź
niej nie zainteresowało, gdyż nie
padły pytania dotyczące tej kwestii. Szef MSWiA Krzysztof Janik
zapowiedział natomiast, że policja zajmie się sprawą rzekomych
gróźb.

"Kandydaci powinni

Szantaż

siedzieć

plany USA, w tym także Polski.
Odnosząc się do "listu ośmiu" ,
podpisanego również przez pol-

-Francja powinna okazać respekt
wobec stanowiska Polski ·uważa
wiceminister spraw zagranicznych
Adam Rotfeld.

Co Saddam
chowa pod ziemią?
Były czołowy naukowiec władz
irackich twierdzi, że Saddam Husajn
zaniechał prac nad bronią jądrową, ale
produkuje broń chemiczną i biologiczną i ukrywa ją głęboko pod ziemią przed inspektorami ONZ. Jymczasem, jak poinformował wczorajszy
"Washington Post", prezydent George W Bush planuje pozostawić jeszcze co najmniej dwa tygodnie na dyplomatyczne rozwiązanie kryzysu,
zanim podejmie decyzję, czy zaatakować Irak.

że

·Kraje kandydackie powinny siedzieć
cicho. To, co zrobiły, to krok infantylny
i niebezpieczny - powiedział Chirac

Z głębokim żalem
zawiadamiamy,
13 lutego 2003 roku zmarł

dr ADAM FOLTYN
specjalista w dziedzinie
reumatologii ,
długoletni Ordynator Oddziału
Reumatologii
Zespołu Opieki Zdrowotnej we

cicho"

Chiraca

Wczoraj, podczas nadzwyczajnego szczytu UE poświęcone
go kryzysowi irackiemu, prezydent Chirac w ostrych słowach
skrytykował postępowanie tych
krajów, które popierają wojenne

Zimowy paraliż
W kilkunastu stanach na wschodzie USA trwało wczoraj usuwanie
skutków obfitych, największych od
siedmiu Jat, opadów śniegu, które czę
ściowo sparaliżowały życie w stolicy i
kilku innych miastach.
(PAP)

Dnia 16lutego 2003 r.

skiego premiera, prezydent Francji zarzucił naszemu krajowi brak
wychowania. Podkreślił też, że
przystępowanie do Unii Europejskiej wymaga uzgadniania stanowisk, choć w minimalnym stopniu.
Chirac ostrzegł, że tak twarde poparcie USA może wywołać
wrogość opinii publicznej, której
poparcie będzie konieczne przy
ratyfikacji traktatu akcesyjnego.
Prezydent Francji nazwał
postępowanie kandydatów - w
tym Polski - infantylnym i lekkomyślnym . Zarzucił im także brak
zdolności do przewidywania konsekwencji.
Dzisiaj w tej samej sprawie
głos zabrała przebywająca w Warszawie minister obrony Francji
Michele Alliot-Marie, która
ostrzegła, że popierając amerykańskie stanowisko w sprawie
Iraku, kandydaci narażają naryzyko swoie wejście do Unii.
Zdaniem ministra ds . europejskich Danuty Huebner, krytyka Chiraca nie będzie miała wpły
wu na opinię publiczną we Francji ani na proces akcesyjny Polskiz UE.
Tego samego zdania jest
główny negocjator Jan Truszczyń
ski.
(PAP)
zmarła

RODZINIE
składamy wyrazy szczerego

ZBIGNIEWA PAWELEC
z domu Król,

Dnia 16lutego 2003 r. zmarła
nasza najlepsza przyjaciółka , mądra i pełna życzliwości,
człowiek wielkiego serca i ogromnej dobroci.
Zbyszka, b.ędzie nam Ciebie bardzo brakowało!

MĘZOWI

1136/ m

4

Izba Lekarska w Kielcach

I DZIECIOM

składamy wyrazy najgłębszego współczucia
1144/gm

rozmawiać o tym, jaki powinien
być kształt kompromisu. Ja oczywiście uważałam, że chodzi o
ustawę - mówiła Rapaczyńska.

Po tym spotkaniu prezes Agory

śledczej.

powiadomiła Michnika, który
później przeprowadził słynną,

Po spotkaniu z szefem
kuratury Apelacyjnej
to pprównanie za "
we· ~ - Nie miałemwv,nhr.l7Pni
rozległa to jest praca,
jąca, jak ciężka dla
- powiedziaL szef
Dziś dalszy ciąg
zesAgory.

nagrywaną rozmowę

z Lwem Ry-

winem.
Także wczoraj prezydium
komisji spotkało się z szefem Prokuratury Apelacyjnej Zygmuntem
Kapustą. Komisja chce wyjaśnie
nia, jak to możliwe, że wczorajsza
"Rzeczpospolita" opublikowała

pożarze zginęło

W

120-130

Tragedia
w metrze

dymu unoszące się nad stacją metra

mości ofiar wymaga_ć

ZBIGNIEWA PAWELEC,

Świętokrzyska

Przewodniczący

masz Nałęcz przed
prokuratorem Kapustą
zaniepokojenie tym, że
tura do tej pory nie była w
dostarczyć bilingów.
- To musi niepokoić,
dziemy ścigali Lwa
wiu, to nie będzie
pogoń - powiedział szef

Kłęby

o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim bólu mąż z dziećmi .
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 lutego (czwartek)
o godz. 12 w kościele Najświętszej Marii Panny
przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.
1.143/gm

współczucia.

bilingi rozmów Lwa Rywina
bertern Kwiatkowskim,
tarły one do komisji.

w wieku 83 lat

Włoszczowie.

W Zmarłym straciliśmy
serdecznego Kolegę
i Przyjaciela.

u?

ż,

Co napisała "Rzeczpospolita"

- Ktoś mi groził -zeznała wczoraj
przed sejmową komisją śledczą
badającą tzw. aferę Rywina prezes
Agory Wanda Rapaczyńska

-W ostatni piątek, 14lutego
otrzymałam telefon, w którym
męski głos poinformował mnie,
że "ma na mnie zlecenie". Ja na

cydowanie mniej miejsca

na

Pościg

Przyjaciele

Nawet 130 osób mogło zginąć w
rozmyślnie spowodowanym pożarze
metra w mieście Tegu wKo1ei
Południowej.

Wcześniej

szacowano, że w
pożarze zginęło około 30 osób.
Jednak ratownicy do wczorajszego popołudnia wydobyli z wagonów już ponad sto spalonych ciał
ofiar tragedij.
Szef straży pożarnej w Tegu
powiedział , że w spalonych wagonach ratownicy natrafili na
ponad 70 zwłok, zwęglonych w
stopniu wykluczającym na razie
identyfikację. Ustalenie tożsa-

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

· t t;s toW
prawdopodobni~
OJ·oło 130 pasazerow

stało poważnie rann~c
był efektem podp~Ienia

ca niezrównawazonY
ni~ 57 -letni mężczyzn~
0\1"
~o jednego z wagon du ac
palny materiał, powo J ·
buch ognia.
. , . że
Policja wy]asma, .
dem śmierci wielu
brak powietrza.
wią też, że ludzie
wydostać się z __ ,.,"..,
_""z"
płonących wagono\~

blokady automatyczrue
cych się drzwi.

Chory biedny

toletni zwolennicy faszyzmu

będzie

nadal biedny

karani
Fundusz bez kasy
,,Mołotowa' '
~:.:~~~~:~:.o:~~~·k~~1:~~: ~~~.':r~~~~t;i~to~j~o~;\~;~z:
Podpl.... przezpmydenhl .." ".
o Narodowym Funduszu Ochrony
ldrowiazmieni kilkaadministracyjnych
przepis6w i nazw instytucji. Od tego
jednak ani szpitalom, ani przychod·
niom pieniędzy nie przybędzie.

Ustawa , która likwiduje
kasy chorych, a na ich miejsce powołuje jeden centralny fundusz,
budzi skrajnie emocje. Rząd
przekonuje, że dzięki funduszowi z miesiąca na miesiąc każdy
pacjent będzie mógł mieć lepszą
opiekę zdrowotną . Z kolei związ
ki zawodowe lekarzy i pielęgnia
rek, twierdzą że ustawa doprowadzi do dalszej degradacji opieki
medycznej, że jeszcze wyraźniej
zaznaczy się limitowanie przyjęć ,
że część szpitali zbankrutuje. Co
najważniejsze jednak dla chorego zamiana kas na fundusz zmieni niewiele.

Nie w tym roku

wosKarzen t aż zbledli ze strachu,
prokurator zażądał
więzienia. Sąd był

Skazani wprocesie
podpalenia mieszkania
rodziny odetchnęli.

1łlag.odniejS2y.

dykalnie zmienił swoje zachowanie
od początku procesu sądowego.
Nagle okazało się, że jest wielkim
miłośnikiem literatury i poezji.
Wczoraj prokurator przypomniał, że 9 lutego 2001 roku 21 letni Marcin P., 20-letni O skar M.
i 18-Jakub G . kupili 2 litry benzyny, przygotowali z niej tzw. koktajle Mołotowa i wrzucili zapalone butelki do domu , w którym
mieszkała rodzina Ormian. Dwie
butelki zgasły same, trzecia wpadła do jednego z pokoi. Zapaliły
się firanki i suszące się pranie. Jednak mieszkańcy szybko ugasili
ogień . Poza tym Marcin P. wysłał
jeszcze do Ormian dwa listy z pogróżkami. Pismo o podobnej treści napisał również do biznesmena z Zimbabwe, który ożenił się z
Polką i wraz z rodziną mieszka w
Ostrowcu. Do koperty włożył także ulotki rasistowskie i wszystko
podpisał "Ku-Klux-Klan".
W czasie procesu tylko Marcin P. przyznał się do winy, pozostali twierdzili, że nie mają nic
wspólnego ze sprawą .
Sąd, wymierzając karę, zmienił kwalifikacje czynu z usiłowa
nia podpalenia na zniszczenie mienia. Dzięki temu oskarżeni zostali
łagodniej potraktowani. Marcin P.
został skazany na 2lata i dwa miesiące, a dwaj pozostali na półtora
roku w zawieszeniu na 5 lat oraz
grzywny.
Wyrok nie jest prawomocny.
MARTYNA GŁĘBOCKA

A przynajmniej nie w tym
roku . Fundusz bowiem, mimo iż
ma obowiązywać od 3 marca, wejdzie w życie dopiero ... w przyszłym
roku .
- Parlament uchwalił pewne
przepisy, ale w tym roku kontraktowanie świadczeń medycznych
będzie się odbywało na starych zasadach -wyjaśnia :tfenryk Michał
kiewicz, dyrektor Swiętokrzyskiej
Regionalnej Kasy Chorych.- Także opierając się na dotychczasowych funduszach. A to w praktyce
oznacza, że pacjent będzie się leczył tam, gdzie do tej pory i na tych
samych zasadach, jak do tej pory. I
nie ma szans, by liczba przyjęć ,
badań, wyjazdów do sanatoriów
się zwiększyła .

Jedyne, co w tym roku może
to zamiana regionalnych kas chorych, na oddziały funduszu. Ale to jedynie inna nazwa,
może likwidacja kilku etatów, co
generalnie na sytuację chorego i
system opieki mieć wpływu nie
się zdarzyć ,

będzie.

Każdemu po równo?
O co więc całe to zamieszanie? O przyszłe lata. Od l stycznia
2004 roku ma być bowiem sprawiedliwiej: każdemu po równo. To
akurat może mieć pozytywny skutek dla bie9niejszych regionów,
takich jak Swiętokrzyskie . Jeżeli
bowiem w chwili obecnej na leczenie mieszkańca naszego regionu
przeznacza się o 800 złotych mniej
niż np. na mieszkańca województwa śląskiego , to oczywiste jest, że
u nas leczy się gorzej. Gorzej, gdyż

ności

limitowane są przyjęcia do
specjalistów, itd. Jeżeli faktycznie
zrealizowana byłaby zasada ujednolicenia płacenia za świadczenia
medyczne, pieniędzy mielibyśmy
więcej . A więc i łatwiejszy dostęp
do leczenia.
- Nie wierzę w to · mówi Jerzy Bła.siak, przewodniczący Regionu Swiętokrzyskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy. - Proszę pamiętać, że fundusze będą dzielone centralnie, a
to już przerabialiśmy przez prawie
pięćdziesiąt lat. Nietrudno się domyśleć , że tak jak wtedy pieniądze
z Warszawy nie pójdą tam, gdzie
są najbardziej potrzebne, ale tam,
gdzie dyrektor placówki będzie
miał większą siłę przebicia i znaj omości. Trafią do klinik, dużych
ośrodków, a nie do powiatowych
szpitali, gdzie przecież pomocy
szuka najwięcej chorych.
Zdaniem J. Błasiaka , skutek
będzie taki , że część placówek
medycznych "bez siły przebicia"
zbankrutuje. Zresztą z najnowszych wyliczeń przedstawionych
przez ministra Baliekiego wynika,
że wprowadzenie funduszu nie
spowoduje przypływu gotówki na
zdrowie. Jakim więc cudem ma się
polepszyć?

Sprzymierzeniec
szarej strefy
Pewną rewolucją, tym co ma
ułatwić życie chorego, jest likwidacja (też od przyszłego roku) pro-

mes, zgody na leczenie w dowolnej placówce na terenie całego kraju. Chcemy wyciąć kamienie żół
ciowe w Warszawie, usunąć kataraktę w Katowicach, a radioterapii poddać się w Krakowie - proszę bardzo. Kliniki i ośrodki akademii medycznych już zacierają
ręce z zadowolenia. W obecnym
systemie wręcz czekały na pacjentów, gdyż kasy bardzo ostrożnie
podchodziły do finansowania leczenia poza granicami miejsca zamieszkania. Teraz to chorzy będą
prosić o przyjęcie . - To normalne,
że gdy będzie dużo chętnych , za-

znajdą się chętni

do ich

ominię-

cia.
Dr Błasiak nie mówi wyraź
nie w czym rzecz, ale wszyscy wiemy o co chodzi. O łapówki . Daję,
zostaję przyjęty, nie daję, grzecznie czekam miesiąc, dwa, może
nawet pół roku .

Mniejsi do likwidacji
Ustawę krytykują również radomscy lekarze. Stawia bowiem
pod znakiem zapytania istnienie
radomskiego oddziału Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych,
który do tej pory podpisywał kontrakty medyczne z ponad tysiącem
płacowek służby zdrowia z regionu radomskiego .
Nowy akt prawny nie precyzuje co stanie się z dotychczasowymi placówkami terenowymi kas
chorych, w tym w Radomiu przy
ul. Piastowskiej . Coraz częściej
mówi się o ich likwidacji. -Gdyby
tak się stało, wszystkie sprawy
związane z kontraktami dyrektorzy ZOZ musieliby załatwiać w
Warszawie- mówi Andrzej Cieślik,
dyrektor radomskiego oddziału
MRKCh.
Bożenna Pacholczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, załatwia sprawy w
rad.omskim oddziale Kasy Chorych
przynajmniej trzy razy w miesiącu .
Znacznie częściej bywają tam pracownicy działów zajmujących się
rozliczeniami z kontraktów. -Wyobrażam sobie, ile kosztowałyby
nas delegacje, gdybyśmy za każdym
razem musieli jeździć do stolicy dodaje dyrektor Pacholczak.
Przy okazji dyskusji nad ustawą o Narodowym Funduszu Zdrowia znowu wróciła kwestia likwidacji mniejszych szpitali. - Coraz
częściej mówi się , że w centralnej
sieci szpitali znajdą się tylko placówki duże i silne. Nie wiadomo,
więc, co będzie z mniejszymi szpital.ami powiatowymi np. w Iłży,
Pionkach, Nowym Mieście czy
Przysusze - mówi posłanka Ewa
Kopacz (PO) . ·
BEATAALUKIEWICZ, (ilo)

Wnowym systemie
• 17 kas chorych zastąpionych zostaje jednym Narodowy Funduszem
Ochrony Zdrowia z oddziałami w każdym \lojewództwie.
e Polityka zdrowotna będzie rodZiła się w Warszawie, a nie w regionach. Stolica będzie też dzieliła pieniądze, które wpłyną ze składki.
Takie sa(Tle świadczenia medyczne będą kosztowały tyle samo w całej
Polsce, jedynym kryteńum wysokości ceny będzie standard szpitala.
e Zlikwidowane zostaną tzw. promesy na leczenie - chory sam będzie
mógł wybierać miejsce terapii.
e Składka zdrowotna ma systematycznie wzrastać o 0,25 procent co roku.

e
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w programie "Temat Dnia" o godz. 12.15 będzie
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PRZY MUZVCE ZESPOŁU "ANIMATO"
FOYER DUŻEJ SCENY

u~cll'} 2003, od odz. 18.00
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Dziś gościem

Mhz

l

Henryk Długosz,
Przewodniczący

Rady Województwa SLD

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowoludu
informator ogłoszeniowy

Oddychający

dom

Płyty

,.

gipsowo-kartonowe: cieplej i ciszej

Sciana z okla e
Ściany w pomieszczeniach możemy
wykończyć na

wiele sposobów.
Wostatnim czasie bardzo popularne
jest stosowanie okładzin ściennych
wsystemach suchej zabudowy.
W zależności od funkcji dodatkowych, jakie powinna spełniać
okładzina, możemy zastosować
cztery rodzaje płyt gipsowo-karto-

nowych:

Jedną z form

wentylacji mieszkania
jest naturalna dyfuzja przez ściany
budynku. Jest to możliwe przy użyciu
takich materiałów jak cegła wapienno-piaskowa, kamień lub drewno.
Ściany zbudowane z takich
materiałów umożliwiają stopniową wymianę powietrza i wilgoci
na zasadzie powolnej dyfuzji, moż
liwej dzięki różnicy pomiędzy ciśnieniem a temperaturą wewnątrz
i na zewnątrz budynku. Dzięki
temu następuje samoistna regulacja przepływu powietrza.

Uszczelnienie domów w celu

zaoszczędzenia energii oraz stoso-

wanie niezdrowych materiałów
i technologii budowlanych jest czę
ściową przyczyną niekorzystnych
dla zdrowia objawów współcze
snego "chorego domu ". Szczelne
lokum naszych czasów to zamknię
te pudełko zbudowane z nieprzepuszczalnych materiałów, przez co
naturalna wentylacja jest ograniczona w znacznym stopniu. Zanieczyszczenia gromadzą się i krążą
po domu .'JYmczasem ściany, sufity, podłogi i dach powinny przepuszczać powietrze i wilgoć . Taki
dom - bez warstw nieprzepuszczalnego plastiku - oddycha, przy
czym powietrze i wilgoć przenikają stopniowo, bez strat energii.
Jednym z nielicznych materiałów budowlanych dostępnych
na polskim rynku , z których moż-

na wybudować "o ddychający
dom", są cegły wapienno-piaskowe, np. silka. Ten materiał budowlany to nic innego jak replika naturalnego piaskowca. Do jej wyprodukowania używa się wyłącz
nie naturalnych składników - piasku (90 proc.), wapna (7 proc.)
i wody (3 proc.).
Zimą wewnątrz mieszkania
rzeczywista ilość pary wodnej zawartej w powietrzu zazwyczaj jest
wyższa niż na zewnątrz. Na skutek różnicy ciśnienia para wodna
z wnętrza budynku jako cieplejsza
usiłuje "uciec" na zewnątrz. Zjawisko to nazywa się przenikaniem
pary wodnej lub potocznie oddychaniem muru. W zależności od
użytych materiałów budowlanych
napotyka na określony opór.
W przypadku bloczków wapiennopiaskowych przenikanie pary wodnej jest duże przy wysokiej wilgo tności względnej , natomiast bardzo
słabe przy wilgotności niskiej. Jest
to bardzo istotne z uwagi na fakt,
że przy tej samej temperaturze ciepło jest inaczej odczuwane
w domu wilgotnym niż w suchym.
Regulacja wilgotności w
domu zbudowanym z bloczków
wapienno-piaskowych odbywa się
w ten sposób, że nadmiar wilgoci
jest usuwany na skutek jej przenikania na zewnątrz ścian, podczas
gdy pozostała część mieszkania nie
wymaga dużej wentylacji.
(pot)

-zwykłe (GKB), o szarej barwie kartonu,
- impregnowane (GKBI),
o zielonej barwie kartonu,
-zbrojone włóknem szklanym
(GKF) z czerwonymi napisami,
- GKFI - łączące zalety płyt
GKF i GKBI.
Płyty zwykłe są powszechnie
stosowane we wszystkich suchych
pomieszczeniach - mówi Tadeusz
Kucharski, specjalista ds. szkoleń
w firmie Rigips Polska- Stawiany.
-Jeżeli w pomieszczeniu okresowo zwiększa się wilgotność powietrza należy zastosować płyty zielone (GKBI). Stosowanie płyt
GKF wiąże się z koniecznością
zapewnienia większego bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub
zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne. Płyty GKFI
doskonale nadają się natomiast
do wykładania ścian łazienek w budynkach o konstrukcji szkieletowej.
,
Dużym ułatwieniem w montażu jest zastosowanie płyt g-k
z nadrukowaną miarką - RIGIMETR. Miarka umieszczona jest
na dłuższych bokach każdej płyty
w zagłębieniu służącym do szpachlowania (na krawędzi PRO). Po
naklejeniu taśmy spoinowej i za-

Najczęściej stosowane są płyty o grubości 12,5 mm
szpachlowaniu spoiny miarka żaru , gdyż są zawsze
przestaje być widoczna.
włóknem szklanym.
Ze względu na rodzaj
Standardowa grubość płyty
gipsowo-kartonowej wynosi 12,5 strukcji nośnej możemy
mm. Tego typu płyty są stosowane między innymi:
- okładziny na
najczęściej. Płyty o grubości 9,5
mm są zbyt wiotkie i dlatego nie są jowych (tzw. suchy tynk) ,
- okładziny na łatach
polecane do stosowania w okładzi
nach ściennych . Płyty 15 mm pro- nianych.
dukowane są standardowo jako
Suchy tynk daj e .
GKF, więc zapewniają jeszcze lep- wykończenia powierzchm
sze własności niż 12,5 milimetro- pod warunkiem, że jej
we płyty GKF. Płyty "grubas" za- nia zewnętrzna jest
czepna. Poza •rm•m~•"<"
pewniają maksymalną wytrzymawierzchni
ta nie
łość mechaniczną, obciążalność
i bezpieczeństwo w przypadku po- liwości dacieplenia czy
nia izolacyjności

Łączna grubość v~•'a'""""J

z plackami klej
25 do 30 mm. Jeżeli J .
plenie jest wskazane, mozna
sować, np., specjalne płytY.,
!one w systemie "rigit~rm
Rigips. Płyty te dają
cieplenia warstwą stVJ~UJ.II<ll"
wełny mineralnej do
Zastosowanie łat
nych jako konstrukcji
swoje zalety, ale i w~dy.
jest materiałem
logicznym i przy
.,
odpowiednich przekrOJOW
mum 50 x 30 mm przy
mocowań do 100 cm)
drewnianych wyko~a~
cję nośną okładziny , , .
muszą mieć wilgotnosc me
szą niż 15 proc., powin~Y b!'
blowane i nie mogą mJec
Należy pamiętać, że
·e
drewniana mocno "pracuJ 1
wpływem zmian wilgo~nosCI
peratury, co może .b~c
późniejszych pękn1ę~ na
niach między płytami. Qpr

systemach daciepleń
EL bOUd EX®wSpecjalista

UltrAt;A,

łllllł'l,lfY SI~ZON!!!

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

Nanoszenie kleju na płytę gipsowo-kartonową

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

infonnacje można uzyskać

(Biuro Handlowe), tel. 301-16-37
Kielce, ul. Sikorskiego 17, tel. 368-60-56, 330-37-29
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•

Kielce, ul. Paska 6, (os. Kochanowskiego). 041/362-91-00

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kle te e Jti,IN·i!Jt.ttJ
spotkanie z

Rafałem Olbińskim

Policjanci obstawili w szystkie ulice w

dziemne klimaty
Tłum

widz6w przybył na
Underground. Dziś
Weii!CKu:n Dni Kultury i spotkaOibińskim.

Kirnorski ze swoim Flap People.
W trzeciej części przy sali wypeł
nionej po brzegi zagrali razem "Kinior" i Tercz.
Kieleckie Centrum Kultury,
które jest organizatorem trzydniowej imprezy, zaprosiło do Kielc
Rafała Olbińskiego. - Byłem miło
zaskoczony szybkością odpowiedzi artysty - mówi Andrzej Konapacki z KCK. -JUŻ następnego dnia
po zaproszeniu przyszedł mail od
agentki Rafała Olbińskiego z odpowiedzią, że artysta z chęcią odwiedzi Kielce.
Zanim przyjechał Olbiński ,
do gmachu KCK przybyły paczki
z jego pracami. Dziś w foyer dużej
sceny będzie można podziwiać
około 50 prac tego znanego na
świecie grafika, malarza, ilustratora. Oprócz plakatów artysta zaprezentuje także slajdy ze swoimi scenografiami operowymi. Spotkanie
z Rafałem Olbińskim rozpocznie
się o godz. 18.

mi eści e

Kryptonim: Pieszy
KIELCE. - Co się dzieje? -zastanawiali się wczoraj kielczanie, lct6rzy
dawno nie widzieli tylu policjant6w
na ulicach.

Akcja pod kryptonimem
" Pieszy" rozpoczęła się już
o godz. 6. Wraz z policjantami ruszyli na ulice strażnicy miejscy
i żandarmt;ria. Patrole stały na
skrzyżowaniach, w okolicach niebezpiecznych albo dzikich przejść.
Ale pilnowano nie tylko pieszych.
Pod lupą byli też kierowcy. Policjanci obserwowali m.in., czy ustę
pują przechodniom pierwszeństwa
na pasach . - Na razie wszyscy
jeżdżą dziś tak, jak w książkach
pisze. Nawet pasy mają zapięte żartował sierż. szt. Artur Bańbura.
. Piesi mieli najczęściej na sumieniu przebieganie przez jezdnię
albo przechodzenie w niedozwolonym miejscu. Często też zbaczali z przejścia, aby skrócić sobie
drogę np. do przystanku autobusowego. - Najgorzej jest w okolicach bazarów i na ul. Radomskiej,

koło "Reala". Ludzie przechodzą z
osiedla na skróty,
chociaż pasy mają
w pobliżu -mówili
policjanci.
Najczęściej

udzielano pouczeń . Policjanci
dołączali do nich
specjalnie przygotowane ulotki. Są
na nich wszystkie
przepisy z kodeksu ruchu drogowego dotyczące
pieszych. Były też
mandaty. - Głów
nie za przechodzenie na czerwonym świetle albo
wchodzenie na
jezdnię wprost pod jadący samochód - mówi Andrzej Chrzanowski, naczelnik sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji.
Policjanci złapali też kilku
pijanych przechodniów. Jeden z
nich przeskakiwał na ul. IX Wie-

Warto wiedzieć
W ubiegłym roku na drogach w całym województwie doszło do na wypadków z udziałem pieszych. 115 osób zginęło. 704 zostało rannych. Do
prawie połowy tych wypadków doszło z winy pieszych.

ków przez barierkę oddzielającą
dwa pasy jezdni. Tłumaczył, że
spieszy się bardzo, bo właśnie mu
się urodził wnuczek. Miał 2 promile alkoholu.
-Wyznaczyliśmy sobie na ten
rok trzy priorytety - mówi naczelnik Chrzanowski. -Chcemy wyeliminować nietrzeźwych użytkow

ników dróg, piratów drogowych
i zapewnić bezpieczeństwo pieszym. ·Dlatego akcje będą się powtarznć.

(mow)

,

Snieżny

mandat

KIELCE. Mandat od strażnik6w
miejskich dostała administracja
osiedla Na Stoku.
Spółdzielnia zapłaci 200 zł za

nieodśnieżone chodniki. - Śnieg

przestał padać już kilka dni temu.
Administracja miała czas, aby posprzątać - mówi Wojciech Bafia,
zastępca komendanta Straży Miejskiej. - Dlatego oceniliśmy, że w
tym przypadku samo polecenie
porządkowe to za mało.
(mow)

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

(.!)
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zaprasza jeszcze w semestrze letnim 2002/2003 na atrakcyjne studia

STUDIA ZAOCZNE
Ekonomii
i Administracji

MAGISTERSKIE
Kierunek: Ekonomia
1,5-roczne dla absolwentów kierunków ekonomicznych
Specjalności:

przyjmuje na kierunki: Ekonomia
> Ekonomika i organiza~ja przedsiębiorstw
·oraz Administracja
> Finanse
Specjalności:
dokumenty
przyjmujemy do l 4 marca
> Administracja samorządowa
> Administracja w integracji
2-letnie dla absolwentów kierunków nieekonomicznych
europejskiej
Specjalność:
dokumenty przyjmujemy do 28 lutego

> · Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
dokumenty

ZAMY 22 LUTEGO NA D

do l Omarca

OTWARTY UCZELNI

Zapraszamy na STUDIA EKSTERNISTYCZNE,
na kierunkach: Zarządzanie i Marketing, Administracja
Nauka trwa 3 lata, absolwent uzyskuje tytuł licencjata z wybranego kierunku.
+ nauka oparta na samokształceniu,
+ tylko trzy zjazdy w semestrze,
+ indywidualne konsultacje z wykładowcami z wykorzystaniem Internetu,
+ skrypty i materiały dydaktyczne
dokumenty przyjmujemy do 21 lutego

Dokumenty na studia przyjmujemy wDziale Nauczania WSH pok. 201.
informacji udzielamy w siedzibie Ucżelni przy ul. Peryferyjnej 15,25-562 Kielce, pokój 201, teł. (O 41) 368 5129
-UDU 19 LUTEGO 2003 NR/A

Wzorem starożytnych Greków na kieleckim Rynku , tuż
przed całodobowym sklepem monopolowym odbyła się wczoraj
dyskusja polityczna. Jej tematem
było wejście Polski do Unii Europejskiej ; uczestnikami zaś- klienci pobliskiego sklepu. Zapał dyskutantów zwracał ogólną uwagę
przechodniów. Mieli nadzieję, że
ponieważ do ratusza dwa kroki,
rządzący usłyszą głos ludu?

Reklamacja zza grobu?

LICENCJACKIE (3 lata)
Wydział

Na rauszu do Unii

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

Ściany jednego z zakładów
pogrzebowych w centrum miasta
zostały pobrudzone plamami z
czerwonej farby. Czyżby z reklamacją powrócił niezadowolony
klient?

Wiosna już puka
U starowinki w Rynku moż
na było wczoraj kupić świeże bazie. Sprzedawczyni zdradziła nam
w sekrecie, że można je znaleźć na
miejskich działkach . Podobno od
lat pojawiają się w tym samym
miejscu i o tej samej porze roku.
I jak co roku, nieuchronnie zapowiadają nadejście wiosny- co nie
jest dobrą wiadomością dla narciarzy. ..
(adr)

Nosek czy obcas?
W centrum miasta, na jednym
z dużych sklepów zawisła widoczna z daleka, pomarańczowa reklama ogłaszająca "Wyprzedaż koń
cówek". Cóż , z pewnością taka
wyprzedaż to wielka okazja, szczególnie, że chodzi o sklep obuwniczy. Ciekawe tylko, którą końców
kę buta można kupić: nosek czy
obcas?
(pp)

7

e Iee
NOTATNIK
e Wykład Mariana GuCVIY o sztuce starożytnej zainauguruje cykl "Spotkania ze
sztuką" dziś o godz. 18 w sali
kinowo-odczytowej Muzeum
Narodowego, Rynek 3/5.
e Gościem kolejnego
spotkania "Między nami harcmistrzami" będzie hm Marian
Marjański- dziś o godz. 18,30,
w Domu Harcerza w Białogo
nie. Informacje, teł. 345-27-37.
e Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza grupy szkolne na
pokazy wyrobu tradycyjnych
zabawek choinkowych, towarzyszące wystawie ,,Wesoła Nowina" -19lutego w godz. 1015 do dworku Laszczyków w
Kielcach. Rezerwacja, teł. 34492-97, wew.14, w godz. 8-15.
Muzeum zaprasza też grupy
szkolne na kuligi w parku etnograficznym w Tokarni, teł.
31-54-171, wew. 6.
e Świętokrzyskie Stowarzyszenie Osób z Otyłością
"Superata" zaprasza dziś panie na zajęcia gimnastycznoodchudzające w basenie hotelu ,.Przedwiośnie" w Ameliówce. Odjazd autokaru o gqdz.
17.10 sprzed hali przy ul. Zytniej. Informacje, teł. 34-22668.
e Na kolejne spotkanie
przyrodniczo-krajoznawcze i
historyczne zapraszają "Civitas Christiana" i PTTK - w
czwartek, 20 lutego o godz. 17,
w klubie przy ul. Równej 18.
e Wernisaż wystawy malarstwa Haliny Gołąbczak i
Mieczysława Peli "Nasze fascynacje światem" - w czwartek, 20 bm., o godz. 17 w Klubie "Słoneczko", ul. Romualda3.
e Klub Turystów Pieszych PITK "Przygoda" zaprasza na wycieczkę w niedzielę, ·
23 bm., na 15-kilometrowej
trasie: Końskie - łzabelów Sielpia Zbiórka uczestników
o godz. 7.40, na dworcu PKS.
Przewodnikiem będzie Andrzej Sokalski.
e Koło Przewodników
Świętokrzyskich PTTK "Bartek" proponuje. w sobotę, 22
bm., wyprawę na pola bitwy
wojsk Langiewicza pod Mało
goszczero (zbiórka o godz.
8.10 na dworcu PKS), a w niedzielę, 23 bm. - spacer po mieście (zbiórka o godz. 9 przy pomniku Niepodległości obok
dworqt PKP, potem w planie
ulice Zelazna i l Maja). Obie
wycieczki poprowadzi Mieczysław Olech.
e Kurs tańca towarzyskiego I stopnia dla młodzie
ży i dorosłych organizuje
WDK- pierwsze zajęcia w pią
tek, 21 bm., o godz. 17 .30,
w sali lustrzanej. Informacje
i zapisy - WDK, pok. 26, teł.
361-27-37, 361-26-92 (93),
wew.l13.

Kto przygarnie?
Maleńka suczka - towarzyska, gładkowłosa, popielata (po sterylizacji) szuka wła
ściciela. Tel. 361-18-46.

Zdobywamy

Łysicę zimą,

p rzed Hillarym

Nasze wsparcie K2
KIELCE. Na razie nie wiemy, czy
(i kiedy) pierwszy zdobywca najwyż
szego szczytu Ziemi stanie na ł.ysicy.
Tymczasem zapraszamy wszystkich
do jej zdobycia zimą, dla wsparcia
naszej ekipy atakującej szczyt K2.

Jak już informowaliśmy w
Magazynie "SI.J' z 17 stycznia,
każdy czytelnik " Słowa Ludu"
może duchowo wesprzeć ekipę
polskich himalaistów podczas pokonywania najtrudniejszego odcinka niezdobytego zimą, drugiego szczytu Ziemi- K2 . Jego wysokość to 8611 m. l gdy tylko telewi~ne studio "Jedynka na Dachu
Swiata" poda informację, że Polacy są już przed granicą 8000 m,
będziemy im tewarzyszyć w ataku
szczytowym. Jak? Wchodząc zimą
na brakujące im ostatnie 612 m, a
tyle ma właśnie Łysica. Najprawdopodobniej nastąpi to w najbliż-

szy weekend - wiele zależy od pogody. Oglądajmy zatem relacje w
TVP l codziennie o godz. 16.45.
O tym, czy idziemy na Łysicę w ten,
czy następny weekend, poinformujemy w piątkowym Magazynie
"s:e 2llutego.
Z telefonów, jakie otrzymujemy od naszych czytelników, wynika, że wielu ma ogromną ochotę
na tę zimową wyprawę (np. wczoraj zadzwoniła nauczycielka z kieleckiego Gimnazjum nr 7, z pytaniem, czy na Łysicę może iść cała
klasa II Klub czytając wspak, K II) .
To będzie niezapomniane przeży
cie. Na szczycie każdy wspinacz
otrzyma certyfikat jego zdobycia,
upoważniający do wejścia tam ponownie, ale już w towarzystwie 84letniego sir Edmunda Hillary' ego
i wspólnego zdjęcia z pierwszym
zdobywcą Ever~stu przęd 50 laty.
Dyrektor Swiętokrzyskiego
Parku Narodowego Andrzej

Do Unii przez Kielce

Szczocarz zapewnił nas, że wejna szlak w porze od wschodu
do zachodu słońca jest możliwe i
obiecał, że będzie bezpłatne. Oddeleguje też kilku pracowników
służących radą wspinaczom. Dyrektor apeluje o ekologiczne wejście, bez rozchodzenia się poza
szlak i zachowanie ciszy. Parnię
tajcie o dobrych butach usztywście

niającyc!J. kostkę!
W Swiętej Katarzynie, skąd
ruszymy na Łysicę, mogą być pro-

blemy z zaparkowaniem auta czy
autokaru. Przed zajazdem "Baba
Jaga" jest ok. 20 miejsc. Dlatego
polecamy zjazd (z Kielc w lewo)
ba obszerny parking Domu Wycieczkowego PTTK "Jodełka ".
Jego właściciel , Robert Cyranowski oddaje go gratis na pojazdy
gości akcji "Wsparcie K2 - NASZ
EVEREST". Ponadto po zdobyciu szczytu zaprasza do wspólnego ogniska. Można będzie kupić

Rozkład

jazdy
po krakowsku
bez
KIELCE. -Zobaczcie, jak krakusy
prezentują w Internecie sw6j rozkład
jazdy autobus6w. Może warto wziąć
z nich przykład? -proponuje nasz
czytelnik.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o nowince , jaką Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji w
Kielcach przygotowało dla swoich

Uroczyste przecięcie wstęgi w kieleckim oddziale ARR

KIELCE. Rolnicy nie muszą już jeździć
do Lublina w sprawach związanych ze
skupem - w Kielcach otwarto terenowy
oddział Agencji Rynku Rolnego.

Do tej pory wszystkie sprawy
ze skupem interwencyjnym produktów rolnych w województwie świętokrzyskim trzeba
było załatwiać w siedzibie ARR w
Lublinie. Decyzję o otwarciu w Kielcach oddziału terenowego wymusiły przygotowania do naszego wstą
pienia do Unii Europejskiej . Na
rynku rolnymwiele się będzie zmieniać i potrzebni są specjaliści, którzy na miejscu będą pomagać rolnikom w przystosowaniu ich gospodarstw do wymogów UE.
związane

Kielecki oddział ARR będzie
pośredniczyć w kontaktach rolników z zakładami przetwórczymi,
pomagać w organizowaniu grup
producenckich. - Zadaniem naszych pracowników będzie m.in.
regulacja rynku mięsnego, tytoniowego, zbożowego i mlecznego
przed wejściem Polski do Unii,
a kiedy to nastąpi , rolnicy otrzymywać będą za naszym pośrednic
twem dopłaty unijne do swoich produktów- mówi Maciej Giermasiń
ski, dyrektor nowej placówki. (ew)

Warto wiedzieć
Oddział

terenowy Agencji Rynku
Rolnego mieśd się na VI piętrze
budynku przy ul. Wesołej 51
w Kielcach, tel. (041) 368-70-66.

klientów. Na stronie internetowej
umieszczono rozkład jazdy, który
pozwala każdemu internaucie na
sprawdzenie godziny odjazdu we
własnym komputerze. Odebraliśmy wiele telefonów z pochwała
mi dla MPK, ale były też propozycje, by nasze MPK spróbowało to
robić lepiej, biorąc choćby przykład z rozwiązań zastosowanych
przez przewoźnika krakowskiego.
Porównaliśmy obie wersje
- różnica faktycznie jest spora. Kielczanie po otwarciu strony widzą
rozkład jazdy autobusu z przystanku początkowego. A zatem muszą
sobie doliczyć minuty, po których
autobus dotrze do miejsca, gdzie
chcą wsiąść. W Krakowie jest to
prostsze, gdyż po kilknięciu myszką na numer linii otwiera się lista
wszystkich przystanków. Następnie
wybieramy ten, który nas interesuje, ponownie klikamy i mamy
wszystkie potrzebne informacje,

konieczności n m i Fnn liW

obliczeń ·materrtatyczn.ych.
-Naszą

pracownicy z
W ramach nnt~UT1>17. K
wych- powiedziała nam
Serwin, rzecznik prasowy
S.A. w Krakowie. -Koszty,
ponosimy, to tylko opłaty za
bo serwer mamy włas ny.
Czemu takiej strony nie
Kielcach? - Nasza

ośRODEK EGZAMINACYJNY rrs

[

"MARKUS"

KIELCE
PROWADZI SZK:OLENIA NA CERI'YFIKAI
DLA PRZEWOŹNIKÓW:

• TAXI.BUS

-PUJIWOzOIÓI-DAJOWYI~
.PUJIWOzUJ!CZY-DAJOWYI~
• AIIl-lloiA'lDIAZ.YNIEiliiUIJCZNE

ROZP. l.Ill., godz. 9

EGZAMIN W KIELCACH

z-taw e,.. Tak Tak XXL tal
• 1!10 :d~>n>uo n• rozmowy l SMS.V
• 2 9'"""tn/mln.rozmowy
a wvt»r-nlf oaotMt

ZAPISY: Kielce. ul . Czarnow. ... 22
(budynek Polrn<>zbytu)•

.... (041) 3118-05-40. 0 - - - 2 7 4.
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Jtl·li2·>!1ldtl
początek:

gimnastyka i

acho ze
ĆWiCZ1f, będą pływać i

na tonty-strażnicy miejscy,
zplanami władz miasta,
się zmienić.sw6j wizerunek.

pływanie

straży
Nowy szef Straży Miejskiej
Władysław Kozieł zapowiedział
weryfikację załogi. Zapytaliśmy go,
co szykuje dla swoich podopiecznych. - Będą w połowie marca pisać
sprawdzian. Chcemy przetestować
strażników. Ale nie po to, aby zwalniać, ale żeby poznać poziom ich
umiejętności- zapewnia komendant
Kozieł. -Nie wiem dokładnie, jakie
będą pytania, bo przygotowuje je
Komenda Wojewódzka Policji.
Test ma być z wiedzy teoretycznej . A co ze sprawnością fizyczną? Na razie strażnicy zaczęli
chodzić na gimnastykę. - Wynaję- ·
liśmy salę, strażnicy mogą ćwiczyć

raz w tygodniu -mówi Władysław
Kozieł.

W planach jest wysłanie
strażników na basen. A co ze słyn
nymi tonfami? Na razie straż ma
je tylko ... dwie. -Nie dokupujemy,
bo i tak strażnicy nie urnieją ich
używać. Najpierw trzeba zorganizować szkolenia. Jeszcze nie wiem,
kiedy to będzie- tłumaczy komendant Kozieł.
(mow)

zobacżyć

koncert?

Zadzwoń!

ury od Kielc
sięć.

Jutro podczas koncertu w
Centrum Kultury wręczone
prestiżowe Nagrody Kielc.
Laury za wybitne osiągnięcia

Kielce, pracę na rzecz
jego mieszkańców przysą od kilku lat. Otrzymajuż 71 osób, a dodatkowo czteprzyznano nagrody spcLaureatów wybiera prezymiasta w porozumieniu z
~nwt!nte m Rady Miejskiej . Namoże być maksyn).alnie dzie·

W czwartek, podczas gali w
Kieleckim Centrum Kultury, okaże się, komu przypadły w tym roku.
Kandydatur było 25.
Laureaci i publiczność będą
mogli posłuchać koncertu Zespołu Muzyki Salonowej Animato. W
programie muzyka filmowa, utwory Beatlesów i Ennio Morricone.
Dla czytelników, którzy zadzwonią dziś o godz. 11 do redakcji "Słowa Ludu", mamy pięć dwuosobowych zaproszeń na koncert.
Tel. 34-448-16.
(br)

Kandyrlad na magistrackich dyrektorów pisali klasówkę

Test do fotela
KIELCE. Siedemnaście os6b zmierzyło się z testem - sprawdzianem
wiedzy dla przyszłych dyrektor6w w
ratuszu. Niekt6rzy nie chcieli, aby
fotoreporterzy robili im zdjęcia, bo...
mogliby je zobaczyć obecni szefowie.

Sala obrad Rady Miejskiej zamieniła się wczoraj w salę egzaminacyjną. Nadzór przeraziłby każde
go maturzystę : u góry kamery, za plecami szyby o właściwościach luster
weneckich (pozwalające patrzeć z
korytarza, co dzieje się w sali) , na
podwyższeniu w środku sali- komisja. Pierwsi kandydaci pojawili się

na krótko przed godz. 12. Do posiadania ściąg nikt się nie przyznał .
Urszula Tuśnio, zainteresowana
stanowiskiem szefa Wydziału Nieruchomości , stwierdziła : - Trema
przed egzaminem musi być , bo
działa mobilizująco . Ale im czło
wiek starszy, tym trema większa.
Do walki o dziewięć dyrektorskich angaży przystąpiło l 7
kandydatów. - Każdy ma półtorej
godziny na pisanie testu -wyjaśnił
Janusz Koza, szefbiura prezydenSprawdź,

czy możesz

Podajemy trzy z 50

pytań

w

być

Czesław Gruszewski, choć go test wymęczył, przeszedł do drugiego etapu konkursu

ta. - Za każde z 50 pytań można
dostać jeden punkt. Osoby, które
uzyskają 35 punktów, przechodzą
do drugiego etapu.
Od kandydatów wymagano
m.in. z_najomości kodeksu pracy,
zamówień publicznych, problema-

dyrektorem

teście

(numeracja nasza), spróbujcie na nie

odpowiedzieć.

l. Sposobem na przezwyciężenie oporu ·przed zmianą może być:
a) zaangażowanie wielu ludzi z różnych stanowisk w tworzenie misji
i filozofii organizacji;
b) przewodzenie zmianom przez .starych" liderów;
c) zarządzanie przez konflikt;
d) podtrzymywanie stresu.
11. W przypadku zwłoki w załatwianiu sprawy z przyczyn niezależ
nych od organu, organ obowiązany jest do:
a) wskazania nowego terminu załatwienia sprawy;
b) poinformowania strony o zwłoce;
c) zawiadomienia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy
termin załatwienia sprawy;
d) powiadomienie strony o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
III. Informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową podlegaochronie w sposób określony ustawą przez okres:
a) 10 łat- określone klauzulą .poufne";
b) 5 lat - oznaczone klauzulą .zastrzeżone";
c) 5 lat- oznaczone klauzulą .poufne" oraz 2 lat- oznaczone klauzulą

ją

.zastrzeżone";

d)

żadna

z

(Prawidłowe

powyższych

odpowiedzi nie jest

prawidłowa.

odpowiedzi: l - a, 11 - c, III - c)

Do Reala na urodziny
KIELCE. Już jutro Realzaprasza
na swoje urodziny. Na klient6w
hipermarlcetu czekać będzie
moc nagr6d i atrakcji.
Każdy, kto w czwartek do godz.
18zrobizakupynaconajmniej 100
zł, będzie miał szansę wygrać 21calowy telewizor! Ci, którym szczę
ścia w losowaniu zabraknie, mają
szansę na wy~e w konkursach
nagród pocieszenia, czyli bonów
towarowych po 50 i l 00 zł.
Będą to wyjątkowe urodziny,
bo podwójne - Real w Polsce koń-
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czy siedem lat, w Kielcach trzy. Z
tej okazji klienci hipermarketu
.zostaną zaproszeni na wyjątkowy
koncert: dyrektor kieleckiego hipermarketu Torsten Schroder zgra
koncert fortepianowy. W programie ponadto występy cheerleaders,
pokaz mody i występy artystyczne. Także " Słowo Ludu" przygotowało swoje niespodzianki dla
uczestników urodzinowej zabawy.
Przypominamy też, że dzieci
urodzone w dniu otwarcia hi permarketu w Kielcach (9lutego 2000 roku) ,
mogą zgłaszać się do Reala po urodzinowe niespodzianki!
(kan)

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

tyki samorządowej , a nawet zagadnień związanych z Unią Europejską . Niektórzy już po godzinie zaczęli opuszczać salę . Najszybszy
nie chciał zdradzić nazwiska, ale
zapewniał , że rozwiązał cały test.
Czesław Gruszewski , pełniący
obecnie obowiązki dyrektora Wydziału Strategii i Inżynierii Miasta, nie krył: -Wymęczyło mnie to.
Na niektóre pytania odpowiedziałem z marszu, nad innymi musiałem się zastanawiać .

Natomiast
pułkownik
Krzysztof Papuda, specjalista od
klęsk, żywiołów i obrony cywilnej,
na pytanie, co gorsze - kryzys czy
test, nie miał wątpliwości : - Test,
bo kryzys można rozwiązać na
wiele sposobów - stwierdził.
Po południu było już wiadomo, że test zdało dziesięć osób.
Najlepszy wynik to 43 punkty, najsłabszy - 21. - Na większość dyrektorskich stanowisk mamy teraz
po jednym kandydacie - powiedział nam szef komisji konkursowej Tomasz Chojnowski, dyrektor
Biura ds. Kontroli . - Po dwóch tylko w Wydziale Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej oraz Wydziale Gospodarki Przestrzennej
i Administracji Budowlanej .
Drugi etap konkursu zaplanowano na najbliższy poniedziałek i
wtorek.
(br)

PRDMDCJA ZIMDWA

OKNA PC~

W CIĄGŁEJ SPRZEDAżY ~
0341035,030/031,087/088
P.P.H.U.

fonfaraiJF
BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarina 9

tel./fax 366-65-60
~UZJE, ROLETY,

VERTICALE

RATY, MONTAŻ, JJRZERÓBKI

9

Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki i w
Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: .Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (820), ..Centrum", ul. Radomska 8 (1(}20), .Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (8-23), "AAfa", ul. żemm
skiego 2G'24 (8-15), ..Gemellus", .ul.
Seminaryjska 27 B (8-13), ..Malgosia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele i święta. "Zdrowie". ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w
soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .,Na Rogatce"- ul. Jana Pa'Ma
1113 -czynna codziennie, 7.30- 23
(w niedziele i święta), 041/362-Q225.
Apteka .,Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka ,.zmr,vie" - ul. Sierióewicza
58 - czynna od pooiedzial<u do piąt
ku w godz. 8-22.
Apteka .,Gemellus" - całodobowa,
ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala przy ul. Kościuszki).

OSTROWIEC ŚW.
- ul. 11-go Ustopada 3g.
STARACHOWICE .
- ul. Radomska 52. ·

APTEKA ..Rondo", PaderewskiegoIX Wieków, czynna codziennie, niedziele i święta, 7.0Q-23.00, 04113448-205.
(gb 5226)
APTEKA "Parkowa", Kielce, Zytnia, niedziele, święta 7.3(}-21 .00.
041 /368-30-33 .
(gb 5628)

•

USl.UGI MEDYCZNE
344-85-15 - .. ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 548)
BIOTERAPIA. 041/368-46-32.
(nh 65)
NAGŁA

Pornoc Lekarska - 041/331-

56-50.
(nh54)
MAŁEK

Jolanta specjalista psychia-

tra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. 041/368-48-29, 693-644142.
(gb 5600)
MAŁEK Krzysztof specjalista chirurga
ogólnej i ookologic2Jlej. 041/368-4829, 601-33-67-16.
(gb 5599)

POGOTOWIE
362-59-50.

PEDIATRYCZNE.
(gb 5636)

UROLODZV- Seminaryjska 27, 3613(}6(), Jagiellońska 23, 346-22-99.
(nd 561)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego
Specjalistycmego Szpitala OziOOęce
go w Kielcach, ul. lllngiewX::za 2, lei.
361-55-25. ECHO, HOLTER, RTG,
USG, BADANIA SPIROMETRYCZNE.
Urodynamika. Endoskopia Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-baklenologiczne. Rehabilitacja
(nn 287)

TEATRY

• Teatr

S. Żeromskiego
braci Gńmm", g. 11.
Teatr lalki i Aktora .. Kubuś"
- ..Samobajka", g. 9, 11.
im.

- .Opowieści

.,Romanlica· (dolby digital),
lei. 366-37-19. - .Wiadca Pierścieni:
Dwie wieże" - USA, l. 12, g. 8.30,
12.15, 16.30, 20.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1'r 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA

7-v/ ur mi4stu- u11a t/q ~~tgolilłienill
DOJAZD GRATIS

10

.,Moskwa" (dolby stereo), lei. 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" - pol., l.
15, g. 16.30, 20; ..Transporter· franc-amer., l. 15, g. 18.15.
.,Echo" (w WDK)- 361-27-37•W':i>Jjcy ognia" - USA, l. 15, g. 16,
18.

IIJSKD 1BlÓJ
.,Zdrój" - nieczynne.
JĘDRZEJÓW
.,OK" - Wysi;JNa JędrzejoYłskiego Towarzystwa Fotografic2nego - czynna
codziennie.
OS11łDWIEC św.
.,Etiuda" - .Wiadca Pierścieni: Dwie
wieże", g. 8, 11.15, 16, 19.15.

IW:zów

.,Belweder" - nieczynne.
SAAIXMfiSłl

.,Millennium" - .Harry Potter
i komnata tajemnic", g. 8.30, 11.15,
17.30.
sęmszów

.,Ballada" - brak tenninarza.
SKARŻYSKIHCAM.
.,Cenlrum" (dolby digilal) - nieczynne.

STARACHOWICE
.,Miejskie" • .Edi", g. 17.
SUCHEON/ÓW
., Kuźnica " - nieczynne.
WlDSZI:ZDWA
.MUla" - ,lnaki", g. 18.

Oddział Świętokrzyski Państwowego

Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda
21 - ..600 milionów lat histońi Gór
Świętokrzyskich"

o

Galeńa

BWA .,PIWNICE" - ul. leśna 7 - Stanisław Baj - malarstwo.
Galeńa czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 11-17, w niedziele
11-15, w soboty nieczynna
Galeria BWA .,NA PIĘTRZF' - Kazimierz Babkiewicz .Obrazy zielone i
mniej zielone" - malarstwo. Galeńa
czynna od poniedziałku 00 piątku w
godz. 9-15, w soboty i riedziele nieczynna.
Galeńa .,Bartosz" - ul. ŚCiegienne
go 35A - Wystma malarstwa Józefa
Ziomka Galeńa czynna - od poniedziałku do piątku w godz. 1(}-16, w
soboty- 1(}-13. Wstęp wolny.
Galeńa Fotografii - ul. Planty 7/9 Tadeusz Iludziński •W krainie wilka".
Galeńa czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 1(}-16. Wstęp v.ulny.
Klub Civitas Clvisliana, ul. Równa
18- XXIX Pokonkursowa Wystawa
Ludowej Sztuki Religi;ą Czynny od
poniedzialku, do piątku w godz. 1(}14.
Klub ,:J. Pokoje" - ul. Bodzentyńska
22 - BogumR Wtorkiewicz .Dziewczyna na wesolo CłJii Humor w fotografii".
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda

• KIELCE

CzemikiewK:zów w Bodzen1ynie, ul. 3
Wnętrza mieszkalne od 1809
do 1920 roku - czynne r::dły tydzień
oprócz poniedzialków i świąt w godz.
9- 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku do
niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w
Chałupkach (gm. Mora.lica) - 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 MichRiowie
k. Suchedniowa - wyst;ma .Płonęły
niebo i ziemia" - czynne codziennie
oprócz poniedzialków w godz. 1O16. W soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgkr
szenia - tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodnicm-leśne ŚWię
tokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu - czyme codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni
poświątec2nycł1 w godz. 1(}-15. &<;pozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziall..ów w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31-77-Q18.
BUSKO
Galeńa BWA .,zielona" - ul. MickiewX::la 7 - Wystma Okręg<1Na 2002
ZPAP w Kiek:ach - rnalarst\w i rzeź
ba; Poplenerowa Wystma Rzeźby Kielce 2002 - ZPAP. Oprócz poniedziałków czyma codziennie w godz.
11 - 17.
JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
pl. I Kościus2ld 7/8, tel38&-24-45czynne od 8 do 16.

Maja-

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe:
korpus główny - ..Wnętrza zabytkowe zXVII i XVIII w.", .Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie", .,Sanktuaiium Mal1izalka Józefa Pilsudskiego". Skrzydlo pólnocne - Galeńa malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej.
Wyst;ma czasowa: ..Na szczęście, na
zdrowie, na ten Nowy Rok", Leszek
Wyczółkowski - grafika Czynne We
wtorek w godz. 1O - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum lat Szkolnych S. Żerom
skiego - ul. Jana Pawła 11 25, (tel:
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materialów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat pisarza
Czynne: wtorek, czwaJta<, piątek, niedziela w godz. 9- 15.30, środa- 1117.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblę
gorku, tel. 303-Q4-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka Wystz.Ny czasowe: .,Zamki i warownie w
akwarelach Zbigniewa Szczepanka".
Czynne od środy do niedzieli w godz.
10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - nieczynne
do końca marca 2003 r. Muzeum
może być udostępnione zbiorowym
~ po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tenninu - teł . 3421-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czyrnl codziemie oprócz
poniedziałków w godz. 1(}-17. Wystawa staJa: . Modele redukcyjne";
wystawy czasowe: .Chodzą sobie
kurki po podwórku ..: - wyslzoNa etnograficzna zabawek kxlowych, .lalki
z dawnych laf' - wyslzoNa historyczna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcadl
- Park EtnograOCzny w Tokami - wnę
trza XIX-wioczl1tch chalup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa,
wnętrza XVIII-w. kościola z Rogowa
Wystawa: .Ocalić od zapomnienia.
Jan Bemasiewicz - twórca ogrodu
rzeźb". Wystawa czasowa: .Szmaty,
sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina
i slrój ltKioY.y na Klllea:zyźnie". Czynne: w dni robocze w godz. 9 - 14, w
soboty, niedziele i święla - nB:zyme.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Oworek
laszczyków- wystawa- ..Wesoła
oowila Cykl świąt i uroczystości świąt
Bożego Narodzenia w tradycji pol-

~~\))~~
· 'l . (/OJ~
~

skiej". Czyme od poniedzialku do piąt
ku i w niedziele w godz. 1(}-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych -
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36•99999
l 5% .zniżki w mieście
40% .zniżki poza miastem

NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", teł. 38145-70 - czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 8 - 16, wriedziele 1o
- 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, teł. 26320-48 - Krzysztof Jockowski - malarstwo; AOOdiusz L4tos - rzeźla Czynna od wtorku do piątku w godz. 917, w soboty i niedziele w godz. 1115.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wystawy stałe .Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od koń
ca XVI w. do 1939 r.", .Wystawa
zabytkowych fajansów i porcelany
ćmielowskier••Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarelego" Wystawy czasowe: .,IOOonezja - mozaika kulbJry"; ,.BOOdyjskie kr(e;two Lo
istnieje naprawdę". Muzeum czynne
wtorek - p iątek 9-16.30, sob. 814.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach -teł. 262-{)978 - .Górndwo kuemienia w neolicie", dwie podziemne galeńe tury~. skansen wioski neolitycznej,
o

.)2. wschodnią granicą"; Ekspozycja
rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalnianego i pr<K:O'M1i krlemienlarskiej. Muzeum czynne wt.sob. 9-15, niedz. 11-15.

PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul Armii Ludowej 2a - nieczynne. W synagodle
- ..Społeczeństwo żydowskie w Piń

11-11, 3-600-600. Dojazd gratis, z
nami najtaniej.
RADID-TAXI .,EUROPA" -(dojazd
gratis, karta stalego klienta), tel. 3611-611.
TAXI .BARWINEK" - lei. 801 - 33
- 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .,DORION"- tel. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

sza na oryginalne dania kiml
skiej i chińskiej. Dowóz gratis'
(041) 344 99 05.
.

PDDROZE
OMNIA - Komunikacja
narodowa, Sienkiewicza 61
77-43, 345-77-46.
'
(rg

CZJ:JłŃJ".

Galeria .,Krużganki" - wystawa Clę
repliki Xli-wiecznej ptyty orantów
wypożyczooej z W'{fq.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek- ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku do
piątku w godz. 9-16, w soboty - 915, w niedziele - 1(}-15, w poniedział
ki nieczynne - wyst;my stale: .Kuchnia królewska", .. Histońa wzgórza
zamkowego w ikonografii", .Ekspozycja etnograficzna", .,llemia sandomierska w pradziejach i średniowie
czu", .Srebra. Nabylki muzealne z lat
1992 - 199r••Lapidarium zamkowe", .,Sandomierz w malarstwie XX
w." Wystawy czasowe: .Starej porcelany czar"; .Zbigniew Karpiński
(192(}1996), Grafika- rysunek"
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 - czynne od wtorku do piątku w godz. 916, w soboty- 9-15, w niedziele1(}-15, w poniedziałki nieczymt Siała
ekspozycja historyczno-artystyczna
Wystma czasowa: .Odkopana przesz!ośc" - najciekawsze odkrycia archeologiclne na Lubels2!:zyźnie i Sandomierszczyźnie w latach 2001-2002.
Galeńa Sztuki Współczesnej BWA.
ul. Rynek 11 - nieczynna
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do soboty w godz. 9 - 16, w niedziele 13.30 16.
Muzeum Histońi Polskiego Ruchu
Ludowego, uL Rynek 9. Godziny
otwarcia: pon.- piątek 8-16, sobota,
niedziela - po 'M:ZilŚlliejszym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: . Portrety"
- rzeźba Gustawa Hadyny.
śd

SI<ARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego - ul.
Słoneczna - czynne od 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywid 1,
tel. 274-62-68, czynne w dni robocze w godz. 1(}-16.
Muzeum Histońi Kultury Mateńal
nej ul. Wielkopiecowa 1, lei. 275-4(}
83, czynne wt.pt 9-15.30, sob.niedz. 14-18. Ekspozycje: zespól wielkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z pol. XIX w.. zabytki tecmi<i samochodowej, skansen hutnictwa
staroży1nego, zbiory paleontologiczne. Wystzwy stale: .Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej" • .,Rzeźby plenerowe - impresje
na temat dinozaurW. Wy$Nła. czasowa: .,Architektura znana i nieznana" - wystz.Na prac plastyczJrych Pqr
ty Kosno i Barbary Kotwty.

KOMUNJKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-Q2-79.
Informacja PKP- 366-93-28, 9436.
Informacja MPK- 345-QG-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 , Jesionowa -331-7919; bagaiowe- Sandomierska 00131-1 8; ciężarowe: - Mielczarskiego
- 345-41-22.
RADID-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-4(}40 (dojazd gratis).
RADJD-'000 .,METRO" -lei. 34222-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI .,WICHROWY" - tel.
33-1(}919 (dojazd gratis) .
'000 .,ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul. Manifestu Upcowego, tel. 331 -55-55
(dojazd gratis).
· TAXI .. NA STOKU" - lei.
801-31-76 (dojazd gratis)..
RADID-TAXI .,OMEGA- ORIENT",
korporacja .Łysogóry", lei. 3600000, 36 -11111 , 96 - 26, numer bezpłatny 08()(}-36-0Q-36.
mE-TAXI .,WAI..JGÓRY"- lei. 36874-QO (dojazd gratis).
TAXI .,HERBY" - tel. 801-41-QO
(dojazd gratis).
RADID-'000 .,EXPRESS" - lei. 366-

USłJIGI POORZEBOWE
AAA CAlODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE .,USTRONIE" Krzysztof Sioczka & Slani'llaw Zaw<Klzki - wystawianie kart zgoou przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel.
361-29-18, 361-39-12.
(nj 306)

Bilety lotnicze - .Sigma",
krzyska 20 (Galeńa .Echo")
341-54-1 344-30-33.
(ng

o.

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19.

041134-43-944 - HADES - Kiwiorski, calodo!Jov.ie pogotowie pogrzebowe, karty zgonu, chłodnia.
(nc 424)

36&03-o3
www.infomax.com.pł

ŚWięlokrztski

CAlODOBO~POGOTOWIE

Portalinternetowy

POORZEBOWE

"lWWLSKK"

e

Bezplalna chlodnia
• Karty zgonu
ePomniki
Kilk:e, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc369)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KoMUNALNYCH - usług i pogrzebowe
całodobowe, tel. 366-31-77, 34467-88.
(na 205)

fogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne- 997.
Straż Pożarna - 998.
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.
Pornoc drogowa - 36&00-65, 981
- czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-79-76, 3(}11-609.
Pogotowie energetyczne Kielce miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i eleklryl:zne PGM
- czynne wgOdz. 15 - 23 codziennie
i w godz. 7 - 23 w dni wolne od
pracy - teł . 361-18-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-n.
OJKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza- żólla linia- 94-34.
. Numery miejscowe -913.
Numery zamiejscowe - 911.
Poczlowa infonnacja telefoniczna

-932:

.EIIZBE NA 1B.ERił
Pizzeria .S1udio" - tel. 368-86-01 .
Czynna wgodz.: pon.--czw. 1(}-22,
piąt 1(}23, sob. 12-23, niedz. 1222. Dostawa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 2lotych gratis, tmi pizzy- od 7 do 19 zł.
TelePizza- uL Radomska 18, tel.
(041) 362-89-51 ; ul Paderewskiego 34, tel. (041) 366-41-60. Godz.
otwarcia: ried2iela - czwartek 10.00.
23.00, piątek- sobota 10.00.24.00.
Dowóz gratis. lAPfW)lAM'(.
Pizzeria Roma. AJ.100>-lecia pp 17
przy Domu Studenta . Rion" przy
Politechnice Świętokrzyskiej zapra-

f'at
\M

RADIO
CzęstOUMOśCi ~ .
w regionte=

słyszalnych

TAK- 106,5; 98,0; f!~~
102,7· FAMA -100.8.1'1»" .
71 ,9S, MARYJA- 100.9;

RMF - 88,2. BIS - 92.3. l
KIELCE- 90,4; 101,4. ZfT .
WAWA - 95,5, ESKA ·
TÓW - 93,7. MTM FM .
7
RdC- 89,1 , L.WWA- 104·'
KORD -106,2.

TEATR IM. STEFANA

ŻER~

W KIELCACH
--~

zaprasza

KenLudwig

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERCEM
Reżyseria Piotr Szczersló.
21, 22, 23lutego -godz. 19

http://sbc.wbp.kielce.pl/
SŁOWO
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Kawa czy herbata? 8.00
8.15 Woronicza 17
Misia Colargo~u.Y" "''~~~·w 9.20 BaJed~rne(:ZKI 9.30 Eckhart
0 wielkim sercu 10.10
gra (26-ost.) - serial
kanad. 11.00 Opowiesmakach: Mąka- maga11.10 The Lost Secret
. kurs języka angielskieRosyjska trójca - film
Wiadomości 12.10
12.20 Kontrasty
życie 12.45 Klan
13.10 Siódme niebo
.) 14.00 Plus minus
Minotaur, czyli Sfinks
Narodziny: Biedronki
dok.
Wiadomości

Laureat - rep.
Bezpieczna JedynkaRower Błażeja - magadla młodzieży
na sukces (1845)
ltltiiUWt;l<l US.A
.
Raport Netia K2- Jedynka na dachu świata - cykl
rep.
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - wywiad
Klan (680) - telenowela
Tylko u nas - magazyn
na zimę - magakult uralny

Książki

eczoryn ka : Witaj
- serial anim.
Wiadomości

Sport i Prognoza pogoy
Okruchy życia: Zawiedzione zaufanie - film
obycz. USA, 1993, reż. Bill
Corcoran, wyk.: MeJissa
Gilbert, Kate Nelligan,
Shirley Douglas, Ellen
Burstyn (89 min)
Shari Karney (Melissa Gilbert), powszechnie szanowana_; lubiana pani adwokat,
pme s1ę po szczeblach kariery. Jej życie prywatne nie
układa się jednak dobrze. Co
noc nawiedzają ją koszmary
senne, co negatywnie wpły11:a na relacje z jej partnerem Markiem (Stewart
B!ck). Kiedy Shari bezgraniemie poświęca się prawa-.
d:.e111a sprawy kobiety, askarza1ące; b)' lego męża o seksuałne molestowanie ich trzyleuue1 córki, Mark odchodzi,
me mogąc zrozumieć jej zaangazowa nia. Podczas razpra<L')' prawniczka nie wyIT:pnuje napięcia i rzuca się
na łownego oskarżonego.

Kronika kryminalna Je· poza prawem
mediów - proP_ubl.
Momtor Wiadomości
Kurs dnia
n Czas na ... kontrowersyj~~o~ume~t: Tajemnica
K. ap•lu - f1lm dok.
R 100 nocnych marków:
~~ mowy radiowe - film
!JSA,_1988
konczeme programu

lcz.

tv4

6.00 Piosenka na życzenie
7.00Atomówki, Laboratorium
Dextera - seriale anim .
(powt.) 7.30 Pokemon - serial anim. (powt.) 7.55 Duża
przerwa {12)- serial kom. pol.
(powt.) 8.25 Stan wyjątkowy
2 (30) - serial sens. USA
{powt.) 9.15 Graczykowie
(38) - serial kom . pol. {powt.)
9.45 Samo życie {172, 173) serial .obycz . pol. (powt.)
10.40 Zyciowa szansa - teleturniej (powt.) 11.35 Różowa
Pantera - serial anim. ll.45
Kachorra to ja {100) - telenowela argent. (powt.) 12.40
Luz Maria {92) - telenowela
peruw. 13.35 Zerwane więzi
-talk-show 14.35 Tajemniczy
rycerze - serial anim.
15.05 Swiat według Kiepskich (62) - serial kom.
pol. (powt.)
mlodzieży
15.45 Informacje
15.25 Maszyna zmian - Nowe
16.10 Różowa Pantera - seprzygody (2) - serial przy- =
rial ani m. USA
,, ,
god . pol.
16.20 Kachorra to ja (101) 16.00 Panorama
telenowela argenL
16.20 Prognoza pogody
Carrena proponuje Angeli
16.25 Złotopolscy (489) - telepracę w charakterze jego
nowela pol. (powt.)
sekretarki, lecz dziewczyna
16.50 Diana - historia księż
waha się czy przyjąć jego
nej (2/4) -serial dok.
ofertę . Pablo ma wyrzuty
Po kilku miesiącach w mał
sumienia, że spędził noc z
żeństwie Diany nastąpił krynarzeczoną swojego naj lepzys. Młoda księżna, nieprzyszego przyjaciela.
gotowana do pełnienia roli,
17.15 Debiut- program rozktóra jej przypadła, nie czuła
rywkowy
się najlepiej na królewskim
18.10 Drogówka - magazyn
dworze. Inaczej wyobrażała
policyjny
sobie miesiąc miodowy, tym18.45 Informacje, Sport
czasem od początku czekały
19.10 Prognoza pogody
ją oficjalne spotkania i wizyty.
19.15 Awantura o kasę - te17.50 Program lokalny
leturniej
18.30 Panorama
,,Awantura o kasę " jest je18.55 Prognoza pogody
dynym emitowanym tele19.00 Jeden z dziesięciu- teleturniejem wiedzy ogólnej,
turniej
w którym nie ma górnej
19.30 Nasz spis powszechny:
i ostatecznej granicy wygraMój spis z natury we wsi
nej pieniężnej. Zawodnicy
Leźno Małe - film dok.
mogą grać tak długo, dop620.00 M jak miłość ( 121) - se- " , ki nie znajdą swojego porial obycz. pol.
'
, gromcy . Gra skł(lda się
21.00 ·Linia specjalna - proz dwóch etapów. W pierw~~
gram publ. (audiotele: tak *
szym z nich rywalizują ze
- 0700-250-22, nie - 0700sobą 3 czteroosobowe zespo250-55)
ły . Po wylosowaniu katego22.00 Panorama
rii przez prowadzącego
22.20 Sport telegram
każdy zespól bierze udział
22.25 Prognoza pogody
w licytacji. Ma ona na celu
22.35 Kino Mocnych Wrażeń:
wylonienie drużyny, która
Z! odziejska zemsta - film
będzie miała prawo odposens. USA, 1998, reż. Joey
wiadać na pytanie. LicytaTravolta, wyk.: Jeff Fahey,
cje są długie i zażarte. ToMichael Madsen {84 min)
czą się tak długo, aż któraś
ZlodziejeDanny (/elf Fahey) i
z drużyn skapituluje lub...
Ziggy (James Russo) okradazabraknie jej pieniędzy.
ją mafiosa Grassa (Robert Mia20.05 Miodowe lata 4 {57)
no). Podczas powstalego przy
- serial kom. pol.
tym zamieszania lup prze20.40 Mecz Ligi Mistrzów
chwytuje prawnik gangstera
21.30 Studio Lotto (w przeMo (Gary Busey). Danny po
rwie meczu)
napadzie wraca na rodzinną
22.45 Reportaż
farmę, gdzie dowiaduje się o
23.05 Informacje, Biznesinśmierci matki. Wkrótce dałijformacje, Sport
cza do niego Ziggy i obaj per
23.25 Prognoza pogody
stanawiają kontynuować kra- 23.30 Graffiti - program
dzieże. 1}1mczasem Grassa,
publ.
rozprawiwszy się ze swoim
23.45 Magazyn Ligi Mibyłym prawnikiem, uJYTUSza
strzów
ich śladem.
0.45 Playboy
0.00 W obronie prawa (5/43) 1.45 (na żywo) Aquaz Superserial krym. USA
chat
0.45 Zakończenie programu
5.00 Zakończenie programu
7.05 Studio urody - magazyn
7.15 Dwójka dzieciom: Gnomy
- seńal anim. 7.40 DWójka dzieciom: Maurycy i Hawranek,
Mały pingwin Pik-Pok - seńale
anim. 8.00 Szpital na peryferiach (20-ost.) - serial obycz.
czes. 9.00 Pytanie na śniadanie
- magazyn 10.20 Chłop Europie nie przepuści, czyli zastanowim się a jużci 10.30 Magazyn Ekspresu Reporterów
(powt.) 11.25 National Geografie proponuje: Wśród wulkanów
Kamczatki - film dok. 11.50
Dwa swiaty (3/26) - serial
przyg. 12.30 Kochaj mnie (14)
- telenowela dok. (powt.) 13.00
Panorama 13.15 Miami Sands
(110-ost.) - serial obycz. USA
14.00 Herbatka u 1lidka 14.45
Od ucha do ucha: Przeboje kabaretowe GoJasa
15.00 Euroquiz - program dla

W obronie prawa
serial krym. USA

godz. 0.00
Briscoe i Logan zajmują się
sprawą tajemniczej śmierci
pewnego bogatego mieszkań
ca Nowego Jorku. Nie wiadomo, czy zmarły przedawkował insulinę , czy też do zakończenia jego życia przyczynila się żona, licząca na spory
spadek.
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Tajemniczy rycerze
serial fantasy prod. USA
godz. 14.35
Seńal fantasy dla młodzieży,
inspirowany legendarnymi
opowieściami z mitologii Celtów i filmowany w fantastycznych plenerach Irlandii.
W odległej krainie przed wiekami młody dzielny i przystojny rycerz Rohan {Lochlann
O' Mearain) i jego trzej kompani wyruszają w daleki świat .

6.00 Muzyczny VIP 6.30 KINO6.55 Telesklep 7.10 Magiczni
5.35 Kropka nad i - program
maniaK - odjazdowy magazyn
pub!. (powt .) 5.50 Milość i wojownicy - seńal anim. 7.35
Alf {40/100) - seńal kom. USA filmowy 7.00 Muzyczne listy
nienawiść (86/130) - teleno7.50 Tekooman - seńal anim.
{powt.) 8.00 W niewoli uczuć
wela meks. (powt.) 6.35 Te(powt.) 8.10 Czarny Królewicz
{122/135) - telenowela meks.
lesklep 7.05 Przyjaciółki i ry( 49) - serial przygod. bryt.
walki (99/185) - telenowela 8.50 Doktor Frank (6/18) - se{powt.) 8.35 Oni, ona i pizzerial obycz. niem. 9.40 Słonecz
meks. (powt.) 7.50 Wunschny patrol {7/67) - seńal przy- ria (l) · serial kom . USA
punsch - serial anim. 8.15
{powt.) 9.00 Dziki księżyc {34)
god. USA {powt.) 10.30 (na
Animaniacy - serial anim.
- telenowela argent. (powt.)
żywo) ł.arnislówka- teleturniej
8.40 Action Man (3/26) - se11.15 Conan {16/22) -serial SF · 9.55 Zbuntowany anioł (117)
rial anim. 9.05 Inspektor Ga- telenowela argent. (powt.)
dget -serial anim. 9.30 (na niem.-amer. {powt.) 12.10 Prze10.40 Dorośnij (3) - serial
klęta miłość (79/100) - telenożywo) Tele Gra - teleturniej
kom . USA {powt.) 11.05 Jak
1!).35 Telesklep U.20 Roz- wela kolumb. 12.55 Telesklep
pan może, panie doktorze?
14.55 Magiczni wojownicy - semowy w toku - talk-show
(21) -serial kom. USA (powt.)
ńal anirrt. (powt.)
12.15 Na Wspólnej (18) - se11.35 MacGyver {13) - serial
rial obycz. pol. (powt.) 12.45 15.20 Yaiba - legendarny sasens. USA (powt.)
12.3 O
muraj - serial anim.
Maraton uśmiechu - program
Muzyczny VIP 13.00 KINOrozrywkowy {po w t.) 13. l O 15.45 Słoneczny patrol {8/67)
maniaK - odjazdowy magazyn
- serial przygod. USA
Animaniacy - serial anim.
filmowy 13.30 Muzyczne listy
(powt.) 13.35 Action Man
16.45 Alf (41/100)- serial kom.
14.30 Molomyszy z Marsa (3/26) - serial anim. (powt.)
USA
13.55 Inspektor Gadget - se- 17.15 Gliniarze na motorach serial anim.
15.00 Gęsia skórka {31) - serial anim. (powt.) 14.20 Re(15/23)- serial sens. niem.
rial dla młodzieży kanad.
(powt.)
negat (Renegade) (21) - se15.30 Dziki księżyc (35) - tele18.10 Aktualności
rial sens. USA
nowela argent.
J5.l5 Milioneny - te}etlll"IUej ..18.20 Conan ( 17/22) . - serial
Między Gonzalem a Leticiq
(powt.)
SF niem.-amer.
dochodzi do kłótni. Kobieta
16.00 TVN Fakty i Pogoda
Hissah Zul obawia się starozarzuca mu, że osiemnaście
żytnej przepowiedni, która
16.20 Przyjaciólki i rywalki
lat temu łączył go związek z
{l 00!185) - telenowela
głosi, ie ma się narodzić
dziecko o niezwyklej mocy.
Paułij. Leticia boi się, że Gonmeks.
Ofelia udaje się do klasztoWładca obawia się, że odbiezalo dowie się o tym, iż Miranda jest jego córką. Wydaru, gdzie matka przełożona
rze mu ono tron. Postanawia
je zabić. Conan i jego przyjaje jej się, że ta córka będzie
przedstawia jej obowiązujqdla niego ważniejsza niż
ce tam zasady. Ulisses rozciele uciekają z niewoli u
dziecko innej kobiety.
pacza z powodu jej odejścia.
kanibali. Po drodze spotykaSebastian wychodzi z więją pustelnika, który prosi ich
16.30 HOT CHAT - program
pub l.
o pomoc w uratowaniu cię
zienia i zamierza zemścić
żarnej kobiety, którą ścigają
16.45 Dziennik i Prognoza posię na swoich wrogach. Natalia i johnny nie potrafią
gody
żołnierze.
17.00 Jak dwie krople czekolawspółpracować z sobą na
19.15 Drew Carey Show (66/
dy {8) - serial kom. USA
135) - ~erial kom. USA
planie filmowym. Reżyser
17.3Q M.A.S.H. (26) -serial
19.40 Męskie sprawy {12/13)
grozi, że to może oznaczać
- serial kom. USA
koniec ich kariery.
kom . USA
18.00 Zbuntowany anioł {118)
20.10 Córka żołnierza nie pła
17.10 Milość i nienawiść {87l
- te.Jenowela argent.
130) - telenowela meks.
cze - film obycz. USA
Ana Cristina zdobywa pew(powt.)
19.00 Zegnaj laleczko - film
ność, że Rogelio jest jej oj· 22.35 Gliniarze (25/32) - sekrym. bryt. , 1975, reż . Dick
R.ichards, wyk .: Robert
cem, nie chce jednak miet
rial sens. USA
z nim nic wspólnego. MarMitchum, Charlotte Ram23.35 Nauka jazdy - seńal dok.
cial znów usiluje pobić MagBohaterami serialu są ludzie,
pling, John lreland, Sylvia
dalenę. Ona grozi mu, że zaktórzy chcą zrobić prawo jazMiles (92 min)
wiadomi policję. Tenpostady. "Na{lka jazdy" ma odcień
20.55 Komisarz Rex (78) - s.enawia zemścić się na je; syhumorystyczny. Nie Z/I braknie
rial krym. niem.-austr.
nach. Ana Cristina, dowietakże emocji i ciekawych zda21.50 Dziennik
dziawszy się, że Rogelio wyrzeń m. in. ekscytujących eg22 .05 Informacje sportowe
jeżdża, jedzie za nim na loti Prognoza pogody
zaminów czy kraks na drodze. .
22.15 Viper {l) - serial sens.
nisko, by prosić go o wyba0.05 Na szczycie świata - film
obycz. USA (powt.)
czenie.
USA
18.00 Rozmowy w toku- talk23.15 Czerwona gorączka 1.50 Szaleńcza ucieczka - film
film sens. USA, 1988, reż.
show
sens. USA, 1996, reż. Fred
19.00 TVN Fakty
Olen Ray, wyk.: Wendy
Walter Hill, wyk.: Arnold
19.30 Sport
Schumacher,
Shauna
Schwarzenegger, Ja mes
19.40 Pogoda
O'Brien , Jay Richardson ,
Belushi. Ed O'Ross. Peter
19.45 Uwaga! - magazyn
Tim Abell (95 min)
Boyle {100 min)
20.10 Na Wspólnej (19) - seTara McCormick (Wendy
Iwan Danko (Arnold Schwarial obycz. pol.
Schumacher) zostaje oskarżo
rzenegger), moskiewski poli20.40 JYiko milość - program
na o usiłowanie morderstwa.
cjant skutecznie zwalczają
rozrywkowy
Niedoszłą ofiarą kobiety miał
cy handlarzy narkotyków,
21.50 13 Posterunek 2 {29/
byt rzekomo Tommy Stomudaje się śladem grotnego
42) - serial kom. pol.
panto (jay Richardson), lokalgangstera Victora Rosiaviii22.25 Tajemnice Smallviile l
ny szef handlarzy narkotyków.
do (Ed O 'Ross) do Chicago,
Kobieta trafia do więzienia.
(7/21)- serial obycz.USA
skąd przestępca zamierza
23.15 TVN Fakty
Z opresji postanawia U)Ybawić
kontrolować radziecki rynek
23.25 Kropka nad i - program
ją agent federalny, który prokokainy. Na miejscu Rosjapubl.
ponuje jej wolność w zamian
nin otrzymuje pomocnika,
23.45 Europejska corrida za pomoc w schwytaniu groipolicjanta Arta Ridzika.
magazyn
nego przestępcy.
1.15 X Laski
0.15 Kryminalne gry - serial
3.20 Drew Carey Show {66/
1.45 Muzyczne listy
dok.
135) - serial kom . USA
2.35 Strefa P
0.45 Superwizjer - magazyn
(powt.)
3.00 KINOmaniaK
{powt.)
3.45 Męskie sprawy {12/13) - 3.25 To się w glowie nie mieści
1.15 Nic straconego - prograserial kom. USA (powt.)
- magazyn
my powtórkowe
4.10 Zakończenie programu
3.45 Zakończenie programu

Tajemnice Smallviile I
serial obycz. USA
godz. 22.25
Jodi jest na diecie skladającej
się z samych warzyw pędzo
nych na kryptonie. Dziewczyna chudnie w zastraszającym
tempie. By odzyskać siły, gotowa jest zjeść cokolwiek.
Podczas randki z Petem próbuje go pożreć . Na szczęście
Clark ratuje kolegę .

Na szczycie świata
film obycz. USA, 1993
godz. 00.05
Grupa przyjaciół wyjeżdża
w góry, aby razem spędzić Świę
to Dziękczynienia. Wspólnie
dochodzą do wniosku, że pozostawienie za sobą Idopotów
i stresów związanych z życiem
w wielkim mieście jest dla nich
najlepszym rozwiązaniem .

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

Żegnaj laleczko
film krym. bryt., 1975
godz. 19.00
Prywatny detektyw Philip Marłowe (Robert Mitchum) poszukuje w Los Angeles kochanki
gangstera Moose Malloya Oack
O'Halloran) Poszukiwania zaginionej kobiety doprowadzają wkrótce do odkrycia ponurego spisku ... Film jest znakomitą adaptacją znanej powieści Raymonda Chandlera.

11

..

/,

i

ogłoszenia

Jeśli zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne

drobne

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

ZA

PROMOC.JA

w
dowolnej
rubryce

TOWARZYSKIE

PRODUCENT:

SPRZEDAM mieszkanie 40 m kw. dwa po-

e deska podłogowa
e boazeria

INEZ - 0507/360-207

Oferta dotyczy osób fizycznych

koje, widna kuchnia, III/IV, os.

wg167

EDUKACJA

Kielce

ogłasza

POLICEALNEGO STUDIUM

STANCJA- 041/361-07-90.

e

gb5679

KUPNO
WYREMONTOWANE pokoje biurowe, Za-

MĘżCZYŹNI. 0602/129-506

gnańska

wg166

kb2898

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu-

gb5445

gb5558

e

MEDYCYNA

06021335-083.

041/251-10-66.

kb2586

kb2899
BLACHY trapezowe, bramy garażowe

e handlowe,

e OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

e ekonomiczne

(2-, 2,5-letnie)
POLICEALNE

e FARMACJA
e TURYSTYKA

e żywienia zbiorowego
e budowlane.

e ADMINISTRACJA
nt549

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści,

LOKALE

- 10 typów. PRODUCENT 041/331-49-62.

LICEUM

TECHNIKUM
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. tódż,

0604-671-538.

ALFA - kursy komputerowe. 041/343-04-38.

nt539

ŹYWIENIA ZBIOROWEGO

e EKONOMICZNE
e HANDLOWE

ogólnoksz1alcące ,

MAKULATURA, folia , zlom. Skarżysko
- Kamienna , ul. Rejowska 65, tel.

wane. 041/25-44-073.

e

LICEUM

232 lei. 041/344-10-03.

BUDOWNICTWO

e FRYZJERSKIE
e SAMOCHODOWE

dietetyk,

e technik administracji,
e technik informatyk

84a, 41/331-93-68.

MAKULATURA, folia, zlom. Kielce. ul. Zagnańska

041/345-85-88

nabór do:

TECHNIKUM
ng506

wg168

Piwnika-Ponurego 49

KIELCE, GAGARINA 5

e parapety. 041/254-10-20.
KLAUDIA- Radom, 0507/786-478

CKD . PROMOTOR"

gb5711

• schody

prywatne.

0411344-54-08

Jagiellońskie .

0411366-08-35.

zlecających ogłoszenia

ws221

e

RACHUNKOWOŚĆ-FINANSE

e BANKOWOŚĆ
e TELEKOMUNIKACJA.

gb5638

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
BRAMY, automatyka , szlabany. Bariery

Sienkiewicza 9.

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

parkingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.

ng503

wg159

Świętokrzyskie Centrum Języków Obcych

nt545
041/366-05-93 Świętokrzyska Giełda NieBRAMY, napędy. 041/366-19-17.

ANGIELSKI, francuski, niemiecki.

ruchomości,

NAUKA

041/361-51-39.
n"310

041/344-32-02.

(dawny Exbud), Wojska Polsk iego 9 .

Okrzei 158.

nn278

COMPUTEX

KRAKOWSKA Szkoła Finansów, ul
~o

041/344-11-55

Anny 9, Kraków organizuje szkolenia·

OMEGA
DO WYNAJĘCIA lokal handlowo - usługo

BRAMY. Ogrodzenia . 041/346-46-93.
nt547

wy. 041/362-67-31 .

POLICEALNE STUDIUM

SIOSTUDIO - zawodowe kursy masażu

FARMACEUTYCZNE
gb5724

HORMANN.

(najstarsze w regionie)

formacje: tel. (0-pref-12) 423-01-38.

akupresury - zakończone dyplomem masa-

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

Warszawska 34, p. 511

Bramy, drzwi, napędy.

DO wynajęcia hala 300 m kw., Hauke-

Kielce, Damaszawice 174F

żysty. 041/342-69-84, 041/345-47-71,

www.lce-omega.ed!J.pl .

-Bosaka 9, 041/34-539-21.

041/342-84-32.

nd559

0481345-90-42
MARKSOFT - kursy

gb5644
041/343-12-52.

nd550

041/344-11-55
DO wynajęcia lokal 60 m kw., centrum

KOSTKA brukowa, bloczki. ogrodzenia be-

Kielc. 0504-471-755.

tonowe. Niestachów 69,041/302-13-14.

gb5723

gb5403
DO wynajęcia nowy dom, okolice Kielc, .
OKNA, drzwi, parapety. Adaptacja wnętrz

gb5633

nd555
FIRMA wynajmie bądż sprzeda ha l ę
PARAPETY, schody, kom1nk1 - producent
Jag1ellonska 11 . 041 /345-42-01 , 307-35-06

OMEGA- SZKOtY

BUDOWLANKA

POLICEALNE:

Kieleckie Centrum Kształcenia

e KOSMETYCZKA,

magazynowo - biurową w Kielcach , lei.

e PROJEKTANT MODY
e INSPEKTOR BHP

0411346-16-00.
041/346-34-91

ŚREDNIE :

TECHNIKUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

e Budowlane,
e

2-letnie po ZSZ
2,5-letnie po Szkole Podstawowej
Warszawska 34, p 511 .

502-254-950.

nt501

gb5651

fa

Technika
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna
O Wentylatory

O Klimatyzatory
O Kurtyny powietrzne
O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki

nd560

Urządzeń

NOWE GRUPY

e Drzewne.

-angielski

e Samochodowe,
e Mechaniczne,
e Elektryczne,

-niemiecki
-wioski
-francuski
- rosyjski

e Żywienia Zbiorowego,

.WORLD OPEN"
LICEUM

Szkoła Języków obcyCh

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kielce.

e Handlowe

źródłowa 19

e Ekonomiczne.

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

MATEMATYKA, 342-26-33.

Sanitarnych

O Odkurzacz centralny
O Przewody wentylacyjne
Sprzedaż

MATEMATYKA- 0411345-38- 15

Kielce, Jagiellońska 90

z certyfikacją jakości

041/368-49-03.

. Drokplast", Kielce, Nowa 5. 041/361-88-52.

12

ściami, pośrednictwo. l"'raKIV•" "d"""''··-

leczniczego, odchudzającego, kinezyterapii,

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

0411343-13-16
nt509

11
'

szKot Y PRO-FIL

ROLOKASETY. MOSKITIERY: zwijane.

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

K1elce. ROMUALDA 3,

również

368-17-43

taż

stalowe. Awaryjne otwieranie, mon-

gb5652
-młodzieżowe,

nt543

lów Wertikalnych .WMK",

Leszczyńska

041/361-37-49,

041/361-60-56,0602-212-412. Gazowe pie-

2-letni

cyki, kuchenki - naprawa,

2,5-letni

montaż.

14.
nt517

344-33-77.

115,

048/333~27 -00,

Szewc e 39 k. Kielc,

041/346-52-05.

nt531

Hydrau-

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce. Wrzosowa 25, 041/361-61-71 . Radom. Warszawska

TELEFONY

ng509

NAPRAWA

liczne.

STUDIUM ZAWODOWE:

gb5386

- kosmetyczne,

UKŁADANIE,

TELEFONÓW.

cyklinowanie parkietu, gla-

CZVSZCZENIA dywanów. 041/366-78-86.

- ekonomiczne.

japońskich , koreańskich ,

ng512

gb5721

BMW.

Sklep - hurtownia.

gb5611

AUTO-MOTO
VERTICALE -

CZYSZCZENIE dywanów, 041/331-75-64.

CZĘŚCI do samochodów

TRADEX, 041/368-04-00.

zura. 041/368-81-97,0502-322-442.

- fryzjerskie.

Chęciliska

1.

041/368-00-32. 041 /344 - 14-80 . fax

. dla dorosłych cykl:

AUTOALARMY. 041 /34-434-79

ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne .
wertikale. żaluzje , okna . Hurtownia Matena-

zamków.

OPRAWA OBRAZÓW

żaluzje

Kielce, Pakosz 53 , 361-18-56.

- rolety - producent.

ng502

041/368-68-77.

gb5593

gb5506

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
INTER CARS SA. Dystrybucja

-0606-257-181 .

ZGUBY

DOMOFONY. 041/3024-003.

gb5395

ści

czę-

do samochodów zachodnich. Kielce,

Wiejska 1, 041/344-23-73, 34-32-075.

gb5707
CHMIEL Mariuszzgubił legitymację- M384.
GLAZURA- terakota , 041/366-11-44,

nd557

0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczone-

kupię .

041/346-21-67.

gb5715
'liJ'I'ł·oo·<><-. Agencja Nieruchomości

0505-266-742.

OPONY, felgi, naprawa, renowacja

gb5396

felg . Warszawska 170, 041/332-22-12.

gb5683
CHRAPKIEWICZ

nt527

Przemysław zgubił

legi-

nj308

041/343-17-57. AUTOALARMY. CENTRALtyrnację

- A8385.

HYDRAULICZNE· 041/361-54-12.

ZAMKI.
gb5716

gb5714

nt529

PRZEBUDOWY samochodów z
wych na osobowe zgodnie z

HYDRAULICZNE. 041/332-39-28 ;

HAMERA

Paweł zgubił legitymację

szkol-

ną.

0502-542-071.
hale plus 1,40 ha, trasa Mora-

gb5708

KSIĘGOWOŚĆ, płace,ZUS . 041/361-10-35.

ści zamienne do samochodów. HURT. Detal.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:i
gbiii5iii71iii9

MALOWANIE.
2

Gładź.

lei. 34-445-64.

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

.AGM" 041 /362-93-63, 0605-160-170.
nt541

samochodowe. Tłu

miki. Elementy karoserii.

Oświetlenie .

RÓŻNE

MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

Ie. 041/368-36-66.
nt535

SPRZ EDAŻ

o ruchu drogowym". Kielce, Krakowska 285,

nd547

ści zachodnie. Bagażnik!

na229

Tapetowanie. Pane-

.prawo

kb2910

041 /345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.

parter kamieni-

ustawą

Kielce, Tarnowska 18.

KSEROKOPIARKI

gb5662
wydzierżawię

0411344-85-25, 36-222-35 MOTOART- czę-

ciężaro-

ROLETY ANTYWLAM.

nt521
POŻYCZKA- 041/344-41-06.

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie, zabudowy wymiarowe. Długa 22, 041/366-14-33.

ALUTECHNIKA , Paderewskiego 3 ,

gb5133

041 /345-75-62 , AUTO-GAZ, RATY. Kielce,
1 Maja 136.

343-07-04.

www.kuchnie.kleloe.com.

gb5589

nt515

POŻVCZKI. 041/340-71-03

bh263

nn292
041/362-00-29
ROLET - 041/362-03-67, 0691-860-680
NAPRAWA pralek, 041/332-37-46.

406 (2000). 502-786-080.

Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 zł/mkw. Raty

gb5500

i rabaty.

Kielce, Pakosz 53.

Wynajem, "sprzedaż . 012/

pożycz-

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

RATY.
ng505

. szatnie, biura, sanitarne,

' RESTRUKTURYZACJA zadłużeń,

AUTONAGAZ

gb5198
nt519

PRZEPROWADZKI transport, 041/332-54-23,
TAWERNA GRECKA .AKROPOL". Kielce,
0609-842-511.
WMK,

Leszczyńska

1, 041/368-00-32.

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

HURTOWNIA
ODZIEŻY UŻYWANEJ

1500 (1989), stan idealny,

Oryginał,

sort

Bezpośredniimporter

z Niemlec

26-600 Radom, ul. Dębowa 4,
tel. (048) 36 221 58

KIELECKA
SZKOŁA

DY

USł..UGI

KURS PRAWA JAZDY
ROLETKI , verticale, producent. 041 /36678-86.

Popołudniowy-

19.11 (g.1 6J

Weekendowy-

1.111 (g.9J

g •J 1?UIIii'JilJM
Sob. - niedz.

1.111 (g.13)

23,41/344-39-41, zaprasza .

ng508

nt533
kb2842

Wesoła

ng498

Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej

525
/NK

ODDZIAL REGIONALNY w KIELCACH
uL Sienkiewicza 19, tel/fax (041) 344-65-41 . 344-63-50, 344-95-81

Kursy przygotowawcze do egzaminów:

MATURALNYCH
z języka angielskiego i niemieckiego

NAUCZYCIELSKIEGO
KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
do

PRZYGOTOWUJĄCE

DO NAUCZANIA
J. ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO
w klasach 0-3, tzw. ROK ZERO

, 120 godzin w semestne, wykładowcy Akademii
Swiętoknyskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych TWP, na!eżnośc rozłożona na 2 raty, programy
kursów dostosowane do potneb konkretnej grupy.

Osoby, które zaliczą · testy końcowe, będą
przyjęte bez egzaminu -do NNKJO TWP

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Postanowieniem z dn. 7.11.2003 r.
Sąd Rejonowy, Sąd
Gospodarczy w Kielcach
w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości Odlewni Żeliwa
.Nieborów" Sp. z o.o.
w Stąporkowie, SSR
Piotra Krupy wyznaczyi SSR e
Adama Krasowskiego
~
(sygn. akt. V U 24/00).
~

Obwieszczenie o licytacji

S

oludu

T WOI A

Postanowieniem z dn. 4.11.2003 r.
Sąd Rejonowy, Sąd
Gospodarczy w Kielcach
w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości Przedsiębiorstwa
Handlowo-Produkcyjno-Uslugowego .LIS" Sp. z o.o.
w Zgórsku, SSR Janiny Fąfary
wyznaczył SSR Adama
Krasowskiego (sygn. akt. V U 1!~~).

GAZETA

COOZłENN A

F"1mYl

Usłua_o~ J!Handlowa

---""""'nlep

,,

IK"- POLKA

28-400

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

Pińczów

ul. 7 Źródeł 8

"t!O ONA - BIS"

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w
ul. Wróbla 17 podaje do publicznej wiadomości , że w
11 marca 2003 r. o godz. 13 na parkingu
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, ul.
odbędzie się licytacja samochodu osobowego
Fiat Uno 1.4E, rok prod. 1998, poj. silnika 1372 cm
Pojazd stanowi własność pani Teresy Waśko, zam.
ul. Stefana Żeromskiego 29/34.
Wartość szacunkowa pojazdu ustalona przez
rzeczoznawcę wynosi 12.300,00 zł. Cena
stanowi kwotę 9.225,00 zł. Przystępujący do licytacji
wpłacić wadium w kasie tut. Urzędu, pok. 103,
w dniu licytacji do godz. 11.30, w wysokości 1.230,00 zł.
Pojazd można oglądać na parkingu w dniu licytacji od
9 do 10.30. Za wady ukryte Urząd nie odpowiada.
możliwość unieważnienia licytacji bez podania

Riotr Korona
ul. Zwycięzców 5
tel. 041/2531308
26-110 Skarżysko-Kam.
osiedle Bór

emetyczna

SKUP-SPRZEDAŻ

ZANUANASAMOCHODÓW
NAPRAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
};> AMORTYZATORY, OLEJE,
FILTRY, KLOCKI, TARCZE,
ŚWIECE ZAPŁONOWE
I ŻAROWE, PASKl KLINOWE,
PIÓRA WYCIERACZEK

};>

Gmina Kunów ogłasza

-WYMIANA GRATIS
ROZRZĄDU

427/nc

II.IZ1 Telefoniczna Agencja
~

Informacyjna

www.tai.com.pl
tel. 94-77 lub 368 22 06 do 07
Świadczymy usługi w zakresie:
aktualnej informacji gospodarczej:
- udzielanie infonnacji o działalności finn
za pośrednictwem ogólnopolskiego
numeru telefonu 94-77,
- udzielanie infonnacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych,
- sporządzanie wykazów branżowych,
- sporządzanie baz danych finn;
przeglądu

prasy:

- informacje o przetargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz wykonawstwo,
- informacje o firmach wygrywających
przetargi,
- artykuły o wybranej tematyce;

Marketingu

Miasta i Gminy w Kunowi~

Opracowanie dokumentacji technicznej na:

> PASKl ROZRZĄDU,
NAPINACZE PASKA
ORAZ INNE
CZĘŚCI SILNIKOWE
I PODWOZIOWE

Urząd

przetarg nieograniczony na:

bezpośredniego:

- pośrednictwo w zamieszczaniu
ogłoszeń w dziennikach na terenie
calego kraju.
2/tai

I. Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową
nr 15968 oraz 15978 w Kunowie.
2. Budowę chodnika w Nietulisku Dużym, dł. ok. 450 m.b. wraz
z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, prawa dysponowania
terenem oraz pozwolenia na budowę.
Gmina Kunów- Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza
przetarg nieograniczony na:
l) 5 miesięcy od podpisania umowy
2) 3 miesiące od podpisania umowy
2. Szczegółowe informacje i warunki zamowienia można uzyskać
w Ref. technicmo-Inwestycyjnym, pokój nr 30I, te!. (04I) 26I-13-63.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Grażyna
Ogórek.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia przetargu- I9.ill.2003 r.,
godz. 11, pokój 2I O, Urząd Miasta i Gminy w Kunowi e,
ul. Warszawska 45b w kopercie z napisem "Oferta na wykonanie ...".
5. W ofercie należy podać cenę wykonania.
6. Termin wpłacenia wadium do dnia I9.ill.2003 r., godz. 11, pok. 207
-kasa Urzędu, w kwocie:
l) 5.000,00 zł
2) 2.000,00 zł.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu I9 .ill.2003 r. o godz. II w siedzibie
urzędu, pok. 20 l.
8. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferty.
2925/lan
l. Termin realizacji -

DEALER:
Radom
Kontakt 2
. ul. Warszawska 150 a
tel./fax: (048) 333 11 77
te l.:
(048) 333 25 70+72
Białobrzegi

Jacek Wójcik
ul. 11-go Listopada 46
tel./fax: (048) 613 40 94

PUNKT SPRZEDAŻY:

HO 650 Plus 2 160 pln*
HO 690 Plus 2 475 pln*

~

HD 895 S Plus 3 399 pln*
HD 1094 Plus 4 850 płn*
HD 1294 Plus 5 200 pln*
* cenynetto
22% VAT

doliczyć

Prezydenta Miasta Kielc
z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia taryf za odprowadzanie ścieków nnrlflnl\'V(;n
i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w
Na podstawie uchwały nr V /6112003 Rady Miejskiej w
dnia 23 stycmia 2003 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi
w zakresie ustalania opłat za wprowadzanie
opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji, zarząa:zam'

§l

Przygotuj się na spotkanie
uniwersalnej technologii!

z dyszą rotacyjną gratis!

47/1003

następuje:

lłliOUICHER

od 17.02.2003
do 31.05 2003

ZARZĄDZENIE NR

Kielce
tel.: (041) 369 13 70
Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (041) 248 08 44
(041) 247 18 95
Pińczów

teJ.: (041) 357 58 92
Sandomierz
tel.: (015) 832 85 07

Ustala się cztery taryfy dla użytkowników miejskiej
........
,.. ,L.<&._Ji deszczowej. Zróżnicowanie taryf uwarunkowane
1
specyfiką terenów, z których ścieki opadowe i
odprowadzane są do miejskiej sieci kanaliłacji deszczowej:
l. Taryfa I- 2,27 zł/m sześc. obowiązuje dla odprowadzających
opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów
składowych i stacji paliw.
Taryfa
0,41 zł/m sześc. obowiązuje dla odprowadzających
OpadOWe i rOztOpOWe Z Utwardzonych terenÓW nr?·Pm VS! ll>'
składowych i stacji paliw po oczyszczeniu w
urządzeniach oczyszczających .
. Taryfa m- 0,38 zł/m sześc. obowiązuje dla odprowadzających
opadowe i roztopowe z pozostałych terenów utwardzonych.
Taryfa IV- O, l Ozł/m sześc. obowiązuje dla odprowadzających
opadowe i roztopowe z pozostałych terenów
po oczyszczeniu w sprawnych urządzeniach oczyszczających.
§2
Ilość ścieków opadowych wylicza się na podstawie wzoru:

n-

=Fx0,6x0,9

V d- omacza ilość ścieków odprowadzanych w skali rokU
F - omacza powierzchnię terenu w metrach
z której ścieki opadowe i roztopowe odprowadzaile
do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
0,6- średnio rocmy opad przyjęty dla miasta Kielce
0,9- współczynnik redukcji (odparowanie)
Przy wyliczaniu powierzchni nie uwzględnia
dachów i terenów nie utwardzonych.
:

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza s1ę Dyrektorowi
Zarządu Dróg w Kielcach.

§5
www.karcher.pl

kupuj bezpiecznie
14

pytaj o

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez
ogłoszeń i ogłoszeniu w prasie lokalnej.

autoryzację

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

kontrolne
Wsparringowych meczach
piłkarze Kolportera

Korona uemisowali 0:0
zHetmanemZamość, zaś
1:3 z rezerwami

jedenaście

m inut

Radosława Kałużnego

Rekord Barcelony
Po blisko dwumiesięcznej
przerwie wczoraj zagrały
drużyny rywalizujące w
Lidze Mistrzów.
Grupa A:
Jedenaście

meczów z rzędu
wygrali w Champions League pił
karze Barcelony, co jest nowym
rekordem rozgrywek. VVczoraj
Katalończycy ostro rozpoczęli
mecz z Interem Mediolan. VV 7
minucie Javier Saviola wykorzystał idealne podanie Xaviego. VV 29
minucie podopieczni Radomira
Antica prowadzili 2:0, po tym jak
Philippe Cocu wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym. W 67
minucie kapitalną akcję Savioli
wykończył precyzyjnym strzałem
Patrick Kluivert.
Bohaterem meczu w Leverkusen był S hola Ameobi, który po
16 minutach pozbawił gospodarzy
złudzeń na korzystny wynik. Polak, Radosław Kałużny który od
niedawna broni barw Bayeru
wszedł na boisko w 79 minucie.
Barcelona - Inter Mediolan
3:0 (2:0). Saviola 7, Cocu 29, Kluivert67.
Bayer Leverkusen - Newcastle l :3 (l :3). Franca 26- Ameobi
5,16, LuaLua 32.
1. Barcelona
3 9 8-2
2. lnter
3 6 5-5
3. Newcastle
3 3 6-6
4. Bayer
3 o 3-10

Sandra kopie z

Grupa B:
VV Londynie Arsenał szybko
objął prowadzenie po akcji Dennisa Bergkampa, który obsłużył
Sylviena VViltorda. Lider Premiership cieszył się z prowadzenia do
17 minuty, gdy Nigel de Jong pokonał Davida Seamana strzałem w
róg bramki.
Drugi mecz tej grupy RomaValencia był najsłabszym z wczorajszych. Drużyna Fabio Capello
przeżywa wyraźny kryzys i mimo
iż Hiszpanie nie pokazali wielkiego futbolu - wygrali zasłużenie.
Dodajmy, że gol strzelony przez
Johna Carewa obciąża konto bram. karza Romy.

iły

Przemysław Ryński,

Piasta

Wrozegranym wczoraj
wChęcinach meczu
miejscowy Piast przegrał
zNowinami 1:4 (1:3}.

Bramki stnelili: Boguszewski
. 2, Staniec, Piwowarczyk.
P!ast: Sroka - Todorowski
' Mik ulski, Latkowski:
Mróz, Szymański, BoguKrensel, Skowerski. PoVVoźniczka,S.VVoźrUcz
Bąk, Kurzawa.
dziński

- Ł.
Rabiej, Pyk,
Rumas, Staniec, S.
Mą~ik, Piwowarczyk.
Ma)cherczyk, Sobieraj,
Harabin.
mieli zdecydowaną
Przezwiększość pojedyn-

dobrą partię rozegrał

Arkadiusz Rurnas który
dwa ładne gole.
'<mac)

wychowanek KSZO
Ostrowiec, został
powołany do reprezentacji Polski juniorów. Jego młodsi
koledzy wygrali ostatnio międzynaro
dowy turniej w Kamieńsku.
- Przemek zrobił w ostatnim
czasie ogromne postępy. Był na
obozie w Dębicy z pierwszą drużyną, zagrał w kilku meczach kontrolnych. Nic zatem dziwnego, że
dostrzeżony został w VVarszawie
- mówi wiceprezes klubu ds. mło
dzieżowych Ryszard Sinensztok
dodając, że powołanie Ryńskiego

do kadry jest "potwierdzeniem
dobrej pracy szkoleniowej z pił
karskim narybkiem w Ostrowcu".
Ryński ma stawić się na konsultacjach kadry (rocznik 1985),
która spotka się w VVarszawie
w dniach 27 bm. - 1.03.
'JYinczasem młodzicy KSZO
(rocznik 1991) uczestniczyliostatnio w międzynarodowym turnieju, który odbył się w Kamieńsku
k. Radomska. Na starcie stanęło

Grupa C: Real Madryt - Borussia Dortmund, AC Milan- Lokomotiv Moskwa.
Grupa D: Manchester United
- Juventus Turyn, FC Bazylea
- Deportivo la Coruna
(mac)

W samo południe w wę
gierskim Z alakaros piłkarze
KSZO rozpoczną kolejny
mecz sparingowy. JYm razem
rywalem jedenastki ostrowieckiej będzie mistrz VVęgier
- Zalaergoszag.

Brązowe Orlęta
Brązowy medal wywalczyli zawodnicy UKS Orlęta
Kielce w drużynowych Mistrzostwach Polski, które rozegrane zostały w Busku. Pią
te miejsce zajęła ekipa Chatelu Czerwonego, a dziewiąte
UKS 'frzynastka Kielce.

Star w G ni eźni e

Moranda mistrzem

Gracz Ajaxu Amsterdam Nigel de Jung (z lewej z tyłu) strzela pi erwszą bra mkę
Arsenalu Ashley'a Cole (nr 3)

uprzedzaj ąc obro ńcę

chłopakami

•

Dziś zagrają :

KSZO z mistrzem

Michał Surdy (waga 51
kg) oraz Tomasz Pater (67 kg)
zwyciężyli w rozegranym
w Gnieźnie bokserskim Thrnieju Juniorów im. Bolesława
Flasiaka. Drugi był inny podopieczny trenera Jana Króla ze
Staru Starachowice Szczepan
Ludński (54 kg} .

Sukcesy juniorów
KSZO Ostrowiec
IDY

Arsenał Londyn - Ajax Amsterdam 1:1 (1 :1) . VViltord 5- de
Jong 17.
Roma - Valencia 0:1 (0:0) .
Carew 78
1. Arsen a ł
3 5 4-2
2. Ajax
3 5 4-3
3. Valencia
3 5 2-1
4. Roma
3 o 2-6

Z RÓŻNYCH AREN

osiem zespołów z Polski oraz Niemiec. Podopieczni Waldemara
Domagały spisali się znakomicie,
zajmując ostatecznie pierwsze
miejsce. KSZO wygrał kolejno
z Polonią Gorzędów 2:0, Polonią
II Gorzędów 3:0, FC Kreise Offenbach 2 :1 i Mulsk Łask 6:2.
VV dwóch meczach młodzi futboliści z Ostrowca zanotowali remisy
z SMS Łódź 2:2 i Concordią Piotrkówllyb2:2.
KSZO grał w składzie: Sandra Sałata (jak nas poinformował
prezes Binensztok, organizatorzy
zgodzili się, by "zawodniczka brała udział w zawodach"), Albert
Niekurzak, Sebastian Dębniak
(5 goli), Karol Rutkowski, Mateusz Pławiak (1), Kamil Kulikowski, Michał Lipka, Patryk Frań
czak, Maciej VVrona, Daniel Dybiec (3, najlepszy zawodnik turnieju), Dawid Zak (2), Michał Rynio
(4), Mateusz ·Piętka , Dawid Pytko, Adrian Dudziński , Karol Szafirowski, Paweł Jędrzejewski (1),
Jakub Gumuła. Opiekunem zespołu jest Waldemar Domagała.
(mac)

Starają się
o finały
Dobrze rozpoczęli walkę
o awans do finału
Mistrzostw Polski juniorzy
Lafarge NG. Oorganizację turniejów finałowych stara się
zarząd kieleckiego klubu.
W dwóch meczach kielczanie
pokonali 85:60 VVisłę Puławy oraz
94:70 Start Lublin. Kolejne spotkania odbędą się 26lutego w Fuławach oraz 4 marca w Lublinie.
Kielecki klub zwrócił się do
Folskiego Związku Koszykówki
z wnioskiem o organizację turniejów półfinałowych i finałowych
juniorów oraz juniorów starszych.
- Z propozycją organizacji
turniejów wystąpiły też Gorlice.
W naszym wniosku zaznaczyliśmy,
że chcielibyśmy organizować imprezy w przypadku uzyskania do
nich awansu -mówi Piotr Pawłow
ski, trener juniorów LNG Kielce.
Thrniej półfmałowy juniorów
starszych odbędzie się w 14- 16
marca, a juniorów miesiąc później.
VV półfinałach zagrają cztery zespoły, z czego dwa awansują do finału. ·
- Bardzo prawdopodobne
jest, że w każdej z imprez zagra
kielecka drużyna - dodaje Piotr
Pawłowski.
(r)

.
Wojciech Moraoda z
Zaka Kielce został mistrzem
województwa świętokrzyskie
go w szachach. Z 8 pkt. w dziewięciu partiach wyprzedził
Leszka Bakalarza (Fart Kielce)- 8 pkt., Tomasza Skrzypczaka (Hetman Ostrowiec),
Michała S zczecinę (Fart),
VVojciecha Rutkowskiego
(Flik Sandomierz) i Pawła
Mrcinkowskiego {Fart) - po
6,5pkt.

Memoriał Puchalskiego
W niedzielę w halisportowej przy ul. Krakowskiej odbę
dzie się I HalowyThrniej 'ltampkarzy Młodszych im. Mariana
Puchalsl9ego. W turnieju wystąpią: Zyrardowianka, Stal
Mielec, Star Starachowice, Kolejarz Prokocim, Juventa Starachowice, Znicz Pruszków, Unia
'Thrnów, Orły Rzeszów oraz
dwie drużyny Kolportera Korony Kielce, prowadzone przez
Marka Mierzwę.

Zebranie KOZJ
Dziś o godz. 17 w siedzibie KKJ Amazonka w BorkaWie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Kieleckiego Okręgowego
Związku }eźd~eckiego.

(mc,d)

••••
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EUROPA
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RADIO.TAXI
96-25

3-611-611

bezpłatne

zamawianie taksówek

w TPSA i Plus GSM

0-800-400-400

~je zespól Redaktor naczelny Grzegoa ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastępcy redaktora~: Dariusz MATEREK, Zbigniew Ol..EJARczyl(

liiiii.~! (36-36-12l),sekretarzredakcjiKrzysztofWIECZOREK,zastępcasekretarzaredakcjiGrzegorzKOZERA(36-36-121).Działmiejski(34-44-863,

36-36-315, 117, 207, 263), region {36-36-315), lącmości z czytelnikami (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). Centrala 36-36-199, 344-24-80- łączywszystkie działy.

Redaktor wydania
Grzegorz Kozera

~~~~~: 25-363 Kielce, ul. Wesola47/49, fax 34-46-979, http:{jwww.slowoludu.com.pl. e-mail:redakcja@slowoludu.com.pl

~
25-363 Kielce, ul. Wesoła 47l 49, teł. 3444-858, 3&3&235, ilx 3447-251, pmkt lX2Yięć, 25-520 Kielce, ul. 1hrgowa 18, tellfax 34-~279.
~~~lotiudu.cmt.:!i Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłos2Eń.

Media sp. z o.o., 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49. Prezes Zarządu Krzysztof ZDEB.
S.A., 25-415 Kielce, ul. Górna 21.
Przyjmują urzędy pocztowe i oddziały ,.Ruchunna terenie województwa świętokrzyskiego. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. ISSN 0137-9275

LUDU 19 LUTEGO 2003 NR 42fA

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

.

...~
......

~

lAltli IIITIILIIIIT
liiĄlB IIIIDIImi'IKIPUSY

15
l

t.

PRINTEiłll

Karwan już zdrowy
Bartosz Karwan wystąpi w
czwartkowym meczu 1/8 finału rozgrywek o Puchar UEFA
Hertha BSC - Boavista Porto
na stadionie olimpijskim w Berlinie - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA.

Sześć stów za VIP-a
600 złotych kosztuje
karnet na lożę VIP-ów uprawniający do obejrzenia wszystkich wiosennych meczów pił
karzy Górnika na stadionie w
Zabrzu . W cenę wliczono
miejsce parkingowe i możli
wość skorzystania z bufetu

\

Tyson przegrał z grypą

Trzy samoloty, 25 autokarów, setki samochodów Duża kasa
osobowych. Mariusz Jop prosi o doping
w Rosji

Wisła

zaleje Rzym
bywcą

Po siedmiu latach
przerwy polska drużyna
klubowa zn6w zagra w IV
rundzie Pucharu UEFA.
Nic więc dziwnego, że jutrzejszy
mecz Wisły Krak6w zl.azio w Rzymie
wywołuje ogromne zainteresowanie.
Podopieczni Heńryka Kasperczaka przez ostatnie dni trenują na południu Francji. Wiślacy
są już w dobrej dyspozycji o czym
świadczą remisy w meczach kontrolnych z liderem ligi francuskiej
Olympique Marsylia (1:1) i zdo-

Pucharu Korei, Blue Wings
Suwon (0:0). Oczywiściewszyst
kie przygotowania podporządko
wane zostały jutrzejszej potyczce
z Lazio. - Trenujemy naprawdę
ostro, trener Kasperczak to świet
ny fachowiec i jestem przekonany,
że podobnie jak przeciwko Schał
ke 04 Gelsenkirchen, tak i przeciwko Lazio wymyśli coś naprawdę oryginalnego - powiedział nam
Mariusz Jop, były gracz KSZO
Ostrowiec. - Nie, nie boimy się rywali, przecież to tacy sami ludzie
jak my. Ale trzymajcie za nas kciuki - zakończył apelem do piłkar-

Zaplanowana na sobotni wieczór wałka bokserska w
wadze ciężkiej Mike'a Tysona
z Clifiordem Etienne została
przełożona z powodu choroby (grypa) JYsona. Nie wiadomo jeszcze kiedy pojedynek
dojdzie do skutku.

Kontuzja Gr~ena
Mistrz olimpijski z Sydney w biegu na l 00 metrów
Amerykanin Maurlee Greene
ogłosił, że nie wystartuje w tym
sezonie halowym w kolejnych
mityngach lekkoatletycznych z
powodu urazu mięśni łydki.

Zamordowany piłkarz
./

Były bramkarz piłkar
skiej młodzieżowej reprezentacji Paragwaju Jose Antonio
Fernandez został zamordowany. Do tragicznego wydarzenia doszło w Asuncion.
Fernandez zmarl w następ
stwie uderzeń nożem w
brzuch i plecy. Miał 24 lata.

Mitsubishi bez Delecoura
Francuski kierowca Francois .Delecour zakończył współ
pracę z zespołem Mitsubishi,
który w tym roku wycofał się ze
startów w rajdowych mistrzostwach świata Japoński koncern
samochodowy i .Delcour zgodzili się na rozwiązanie umowy,
która miała obowiązywać do
końca 2004 roku.
(PAP)

TELEKIBIC
POLSAT: 20.40 Piłka nożna
- Liga Mistrzów.
POLSAT SPORT: 20.35 Pił
ka nożna -. Liga Mistrzów: Real
Madryt- Borussia Dortmund.
TV KRAKÓW: 23.00 Siatkarska Liga Mistrzów: Noliko Maaseik - Mostostał Kędzierzyn-Koźle.
EUROSPORT: 10.00 i 19.00
Narciarstwo klasyczne: MŚ w Vał
di Fiemme- 30 km mężczyzn techniką klasyczną ze startu wspólnego, 11.45 Tenis ziemny: Turniej
WTA w Dubaju- 3 dzień , 16.00
Tenis ziemny - Turniej WTA w
Dubaju - 3 dzień.
DSF: 18.25 Siatkarska Liga
Mistrzów: VfB Friedrichshafen
- Kerakoll Modena - ćwierćfmało
wy mecz rewanżowy, 20.15 Piłka
ręczna -liga niemiecka: TBV Lemgo - THW Kieł.
RTL: 20.15 Piłka nożna- Liga
Mistrzów: Real Madryt - Borussia
Dortmund.
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Czy Maciej Żurawski (w środku) pokona jutro bramkarza Lazio?

Doping (?)
na starcie
Po biegu na 15 km kobiet
w krwi dwóch zawodniczek - Finki Karisy Varis i
Białorusinki Swietłany Nagiejkiny za wysoki był poziom hemoglobiny! Komisja medy~zna narciarskich Mistrzostw Swiata w·
konkurencjach klasycznych w Vał
di Fiemme, biorąc powyższe pod
uwagę uznała, że nie powinny
one startować przez najbliższe
pięć dni. W uzasadnieniu komisja podkreśliła m.in., że tak postanowiła w trosce o zdrowie zawodniczek. Obie przetestowano
w poniedziałek na obecność dopingu krwi, podobnie jak wszystkie biegaczki startujące w mistrzostwach. Analiza próbek ma
ustalić , czy zawodniczki nie stosowały dopingu mogącego wywołać podwyższony poziom hemoglobiny. U Finki badanie wykazało poziom 164 ml na litr przy
dopuszczalnej normie 160 mi na
litr.
Złoty medal w biegu na 15 km
okazało się, że

techniką klasyczną wywalczyła
Norweżka Bente Skarl. Skarl wyprzedziła Kristinę Smigun (Estonia) o 12,8 s oraz Olgę Zawiałową

(Rosja) o 55,8 s.
Jedyna polska biegaczka
uczestnicząca w mistrzostwach
Justyna Kowalczyk nie startowała
we wtorkowym biegu.
(PAP)

Według KonllSOnllolsltiei
dygratyfikacje nJn.."a,..,~o ...
tach mogą być większe.

mecz piłkarz może ornr.vm:~r
od trzech do sześciu
rów. W niektórych or.~adkarl
chęć podpisania umowy klub
obdarować piłkarza kwoią

cy dolarów czy mieszkaniem.
skiewski klub CSKA płaci
gwiazdom od 300 do 400
dolarów rocznie.
-Musimy płacić takie
inaczej piłkarze
zagranicznych. Tym
będziemy stawiali ·
jeżeli będą chcieli
kład do Juventusu- nni,n f n - " '
prezes CSKA Je\Ygienij
Budżet CSKA w
ostatnich dwóch lat SZ<llCO\vam
na 12 milionów dolarów.
Ginera, CSKA nie jest
szym rosyjskim klubem. Nie
- jak podkreślił - pod tym
dem współzawodniczyć z
motiwem, finansowanym
sort kolei czy Kryliami
z Samary, sponsorowanymi
tamtej s ze władze.
Do najlepiej opłacanych
karzy w Rosji należy Czech
Jaroszik, były zawodnik
Praga. Giner nie uważa, iż
szik jest najdroższym
lidze. " Zapłaciliśmy
miliona dolarów i nie
się o tym mówić. Znam
że umawiano się z oiUcarz~~m
podobną kwotę, a w
napisano np. 150 tysięcy
My nie stosujemy takich
- dodał prezes CSKA.

Gala zawodowego boksu w Radomiu

Gerard marzy o pasie

Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata

w narciarstwie klasycznym. Już w
pierwszym dniu doszło do skandalu.

skich kibiców obrońca Białej
Gwiazdy.
O tym, że futboliści włoscy
nie są nadzwyczajni mówił ostatnio Zbigniew Boniek, który jak
mało kto zna realia Serie A. - Może
rzymianie są nieco lepsi piłkarsko,
ale technika nie ząwsze jest górą .
Liczy się jeszcze ambicja, zadziorność, żelazna konsekwencja taktyczna. Moim zdaniem w tych elementach Wisła jest lepsza. Zresztą
w Lazio nie występują jacyś nadludzie - skomentował niedawny
selekcjoner reprezentacji Polski.
Zainteresowanie jutrzejszą
konfrontacją jest zdecydowanie
większe w Krakowie niż w Rzymie.
Organizatorzy liczą , że na trybunach Stadio OHmpico zasiądzie
około 30 tysięcy kibiców. Sześć tysięcy ma przyjechać z Polski. Jak
poinformował rzecznik Wisły Jarosław Krzoska, do Rzymu polecą
trzy samoloty czarterowe, pojedzie
25 autokarów i kilkaset samochodów osobowych. - Otrzymaliśmy
od władz Lazio ponad dwa tysiące
wejściówek, które rozeszły się natychmiast. Przed samym meczem,
będzie specjałnie dla naszych fanów
otwarta jedna z kas. W sumie bę
dzie nas grubo ponad pięć tysięcy.
Sympatycy futbolu z Krakowa pokazali się z bardzo dobrej strony w
Parmie, Gelsenkirchen. Jestem
przekonany, że podobnie będzie w
Wiecznym Mieście - zakończył
Krzoska.
Czwartkowy pojedynek rozpocznie się o godzinie 21, a poprowadzi go austriacki sędzia
Konrad Plautz.
(mac)

Pierwsza w historii
Radomia gala boksu
zawodowego odbędzie
się w piątek w hali
MOSIR. Wgł6wnej walce wieczoru
wystąpią Gerard Zdziarski i Włoch
Giovanni Jemma.
Stawką konfrontacji pędzie
pas międzynarodowego mistrza
Polski wagi superśredniej.
- Nie wiem nic o Włochu
- oznajmił Gerard Zdziarski. -Ale
interesuje mnie tylko zwycięstwo

przed czasem! Pojedynek zakontraktowano na dziesięć rund. Każ
de starcie to utrata sił i zdrowia.
Pojedynek zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Włoch Giovannni Jemma jest znanym zawodowcem
w Europie. Szczególnie w ... Szwajcarii, gdzie mieszka od kilku lat. W
dorobku ma osiem zwycięstw, sześć
porażek i jeden remis. Dwie ostatnie potyczki Jemma wygrał na punkty. Pokonał Czecha Jeno Novaka i
Rosjanina Jewgienija Raka.
Zdziarski słynie z widowiskowego stylu wałki, umie mocno
uderzyć i jest odporny na ciosy
rywali. Tylko raz przegrał przed
czasem. Było to w październiku
2002 roku, kiedy podczas pojedynku z Duńczykiem Mikkelem "Hitmanem" Kesslerem doznał kontuzji w ósmej rundzie i sędzia odesłał Polaka do narożnika .
- Gała w Radomiu to będzie
profesjonalny spektakl - zapewnił

organizator imprezy, szef zawodowej grupy Panix Europe Andrzej
Gmitruk. - Radom słynie z ogromnych bokserskich tradycji. Wystarczy wspomnieć braci Bogdana i
Mir9sława Wieczorków czy Sław
ka Zeromińskiego.
Gośćmi gali będą słynni mistrzowie boksu: Jerzy Kulej, Józef
Grudzień , Zbigniew Pietrzykowski, Jan Szczepański czy Czesław
Ptak.

~drzej Gmitruk

nie

ujawnić, jakie gaże
ściarze występuj
wałce. Szef Panix
dził tylko, że UIJ';C11utLa•·J~
wymaga około

-Jeżeli piątkowa
się z zainteresowaniem
następną taką imprezę

jemy w Radomiu po
- stwierdził Andrzej

Gerard Zdziarski marzy o pasie międzynarodowego mistrza Polski
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