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Stacja transformatorowa wyleciała w powietrze

WIELK WYBUCH
POD PRĄDEM·
przybył z ofi·
wizytą Władimir Putin. Jest

raj do Polski

Bez forsy
nie ma banku
SANDOMIERZ. Trwa batalia
o utrzymanie terenowej stacji
krwiodawstwa i banku krwi.

W obronie stacji krwiodawstwa i banku krwi wy tąp ił a dyrekcja sandomierskiego szpitala oraz
radni miejscy i powiatowi . Rajcy
wysłal i do wojewody świętokrzy
skiego swój protest wobec planowanej likwidacji sandomierskiego
oddziału Centrum Krwiodawstwa .
Wszystko rozbija się o pieniądze.
Czytaj na stronie 9

Piękny

wizyta prezydenta
Polsce od ponad ośmiu
erci oczekują , że okaże
przełomem w stosunkach
Polską i Rosją .
Czytaj na stronie 4

WIŚLICA . Pani] ulianna Perek ze Szczerbakowa skończyła
wczoraj 100 lat. Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz gminnych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .
Czytaj na stronie 9

KIELCE. Wczoraj przed godz. 11 rozdzwoniły się telefony straży poża rnej. Mieszkańcy alarmowali , że w rozdzielni prądu
przy ulicy Radiowej coś wybuchło. Ze środka wydobywał się dym. Okazało s i ę , że w budynku runęła tylna ściana , zawalił .
się strop i dach. Na szczęście nikogo w środku nie było.- Uszkodzona została głowica transformatora . Doszło do zwarcia ,
wytworzyła się iskra i powstało coś w rodzaju mikropioruna ·mówi asp. Wojciech Niewęgłowski , dyżurny operacyjny straży
pożarnej. Światło zgasło w śródmieściu Kielc. Prądu zabrakło m.in. w szpitalu miejskim, w bankach. Trzeba było wyłączyć
część komputerów w oddziale Banku Przemysłowo-Handlowego przy al. 1000-lecia .
Czytaj na stronie 3

Pracuj
bezpieczn
konkurs
dla czytelników
"Słowa

Ludu"

j

Nasze najlepsze życzenia dla dostajnej
jubilatki!

Komu pensy, pesety, guldeny czy monety z wysp Trynidad i Tobago?

Kłopoty

z górą bilonu

REGION. Co zrobić ze stertami
zagranicznych monet, lct6re mieszkań·
cy regionu wrzucili do puszek- głowią
się sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecz
nej Pornocy w całym wojew6dztwie.

Wczoraj wieczorem góra zagranicznego bilonu ważyła już kilkaset kilogramów. Pieniąd'le należy zanieść do jednego z pięciu banków: arodowego Banku Polskiego, Banku Pekao SA, Banku Przemysłowo-Handlowego, Powszechnego Banku Kredytowego lub Banku Przemysłowego . Jak to zrobić?
- Monety trzeba korni yjnie zważyć, sporządzić protokół i przekazać - usłyszeliśmy w~zoraj w siedzibie Fundacji WOSP

Problem
jednak
w tym, że choć faktycznie
monety i banknoty można
było przekazywać , ale bez
potwierdzenia takiej operacji ze trony banku. Sztaby w całym regionie zastanawiały się więc wczoraj ,
jak rozliczyć się z przyję
cia egzotycznych walut
z, m.in ., Trynidadu i Tobago , Izraela lub iemiec .
Do puszek trafiały też monety historyczne. dawno
wycofane z obiegu (za niektóre okazy numizmatycy
zapłaciliby niezłe pienią

dze!) , a nawet żetony telefoniczne ...
Czytaj na stronie 3
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Czy firmy

zapłacą też

za radia samochodowe?

!J:§7t:;;;;::; Abonenci pod
REGION. Tylko połowa rodzin i kilka
procent firm wojew6dztwa święto
krzyskiego płaci abonament radiowo-telewizyjny. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji chce to
zmienić.

Multi ~tek
5, 7,8,9, 10,23,25,28,31,41,49,
50,52,53,54,55,61,66, 73,78
Numerek
21 (13, 31' 38, 44)

Polak - Anglik dwa bratanki
KIELCE. - Być może na partnera regionu świętokrzyskiego nadawałaby się Szkocja. Wiem, że marszałek
Józef Kwiecień bardzo lubi whisky
- żartował wczoraj Howard Lattin-Rawstrone z Ambasady Brytyjskiej
w Polsce, namawiając do współpracy
z wyspiarzami. Podczas spotkania
z samorządowcami i przedsiębiorca
mi Kielecczyzny H. Lattin-Rawstrone, pełniący funkcję I sekretarza ds.
handlowychAmbasady Brytyjskiej, zapowiedział , że wiosną przyjedzie do
województwa świętokrzyskiego misja
gospodarcza z Rochdale/Heywood
- miasta partnerskiego Starachowic.
Będzie to rewizyta po zorganizowanej w październiku ubiegłego roku
misji gospodarczej naszych przedsię
biorców w Wielkiej Brytanii. (pot)

O lotnisku i bezrobotnych
KIELCE. O przyszłości Jotniska
w Masłowie, sytuacji na rynku pracy
i wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej dyskutowali wczoraj CJ:łon
kowie Zarządu Województwa Swię
tokrzyskiego i Prezydium Sejmiku.
·Wkrótce lotnisko w Masłowie
stanie się własnością samorządu województwa. W tym roku na jego modernizację i funkcjonowanie przeznaczono z budżetu 700 tys. zł. Radni
Sejmiku zajmą się również problemem bezrobocia - w regionie święto
krzyskim pracy szuka 120 tysięcy
osób, a tylko jedna piąta ma prawo
do zasiłku . Wczoraj członkowie Zarządu i Prezydium dyskutowali także
o wykorzystaniu funduszy pomocowych z Unii Europejskiej. W ciągu
ostatnich Jat województwo otrzymało 30 mln euro.
(ew)
\? .

Informacje o w~unk~c~,
na stokach narc1arsk1ch .; "
'\

Telegraf. lei. 361-83-40

dobre

Ameliówka, teł. 361-83-40

dobre

Projekt zmian w ustawie
o radiofonii i telewizji, przekazany wczoraj premierowi przez
KRRiT, zakłada radykalną poprawę ściągalności abonamentu.
W IQUliT powiedziano nam, iż
nowe przepisy zakładają domniemanie: każda rodzina oraz firma
posiada radio i telewizor, czyli
musi płacić abonament. Dopiero,
gdy ktoś zgłosi, że nie ma odbiornika, może nie płacić. Jednak
prawdziwość tego faktu ma być
weryfikowana podczas kontroli.
- Uchylających się od opłat
z roku na rok jest coraz więcej .
W województwie świętokrzyskim
nie płaci połowa abonentów, a tylko kilkanaście procent jest z tego
zwolnionych z tytułu wieku, inwalidztwa, kombatanctwa - mówi
Piotr Smożewski , rzecznik Rejonowego Urzędu Pocztyw Kieleach.
- Jeszcze gorzej jest w firmach .
Opłatywnosi tylko 9 procent, a nie
wszystkie wiedzą, że osobny abonament powinny płacić także za
radia w samochodach służbowych .

dobre

Tumlln, teł. 303-49-82

dobre

Amelłówka 2, teł.

o stokach
www.slowoludu.com. Vn .htm
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Zapytaliśmy kielczan, co s
o obowiązku płacenia abon
mentu radiowo-telewizyjnego.
ich opinie:

-Powinno
się płacić abonament. Oglądanie

telewizji publicznej ma tę
zaletę, że filmy
i programy nie są ",..,'O>'"'Mn•"
reklamami.
·
istnieć możliwość nit;mlt.rcerJir ·•J•
abonamentu przez
re nie chcą oglądać tej
zji. Wybór teraz jest duży.

Torty
konkursowe

Prokurator zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą, zajmują
cą się produkcją amfetaminy. Obok
kielczanina Ryszarda J. na ławie
oskarżonych zasiedli: Bożena M.
z Kielc oraz mieszkańcy okolic Bliżyna - Robert W i Eugeniusz W
- Przypomnijmy: w 2000 roku,
po zgonie jednego z tamtejszych
narkomanów, policja austriacka
zaal~owala polskie Centralne
Biuro Sledcze. Austriacy zatrzymali pięciu Polaków, którzy mieli
przy sobie l 00 tysięcy tabletek
ecstasy z charakterystycznym logo
producenta . Ślad prowadził
do województwa świętokrzyskie
go. W grudniu 2000 r. policjanci
z Centralnego Biura Sledczego
zlikwidowali w Bliżynie wytwórnię narkotyków. Znaleziono wówczas 120 litrów pochodnej amfetaminy, wysokiej klasy sprzęt do
wytwarzania narkotyków i tabletkarkę -urządzenie służące do produkcji środków farmakologicznych.
Zatrzymano dwóch męż
czyzn. Dwa dni później w Kielcach
policjanci znaleźli w czasie przeszukania drugą tabletkarkę - bardzo nowoczesną. Zatrzymano kolejne dwie osoby.

z naszego regionu, to jest ich '
tyle że ja duj,o częściej słucha
radia niż oglądam telewizję.

-Uważam,
że nie powinno
być przymusu

można obejrzeć

Z radiem jest podobnie.
dziej trafia do mnie oferta
RMF-u niż Folskiego
Wychodzi na to, że płacę za
z czego nie korzystam.

KIELCE. Barbara Tokarska z ZSZ nr 1
-Nie interew Starachowicach zwyciężyła w woje- suje mnie więk
wódzkim etapie konkursu na najlepsze- szość oferty telego ucznia wzawodzie ciastkarza.ll miej- wizji publicznej.
sce zajął Krzysztof Sławiński z ZSE Opowiadanie
w Skarżysku, a III Bożena Sieczka o telewizji z "miw ZSPS zKielc. Otytuł najlepszego rywa- sją" to bzdura. Coraz
lizowało 14 uczniów, którzy musieli zdać
chemiczną.
znaleźć coś ciekawego.
egzamin teoretyczny, upiec tort i wyko- już jest jakiś
·
Przewodniczący składu pytał
to o tali pótnej
oskarżonego, czy zna zeznania • nać marcepanową figurkę. Prace oceniWojciecha P. złożone w tej spra- ła komisja, w skład której weszli przed- tylko pomarzyć o
wie przed sądem austriackim , stawiciele kuratorium, nauczyciele zawo- niu. Brakuje
du oraz prezes Cechu Spożywczego,
a które odbiegają od wyjaśnień Ryz naszego regionu. "
Łysicy " to trochę mało.
szarda J. - P. mówił bzdury. Z jego mistrz cukiernik Maciej Chmielewski.
wyjaśnień zrozumiałem, że jakobym miał się podjąć przerobienia
" Daj nam wiarę, że to
2 ton odczynników na substancję
że nie trzeba żałować nr,roiJ7ciól,bii'IDe i
do produkcji amfetaminy. W wagdziekolwiek są, dobrze im
runkach chalupniczych nie da się
tego zrobić. P. chce ze mnie zrobić
bo są z nami, choć w innej
kozła ofiarnego, aby nie ujawnić
swoich rzeczywistych kontrahen14 stycznia 2002 r. odeszła
tów- wyjaśniał Ryszaca J.
Kolejna rozprawa 8lutego.
(MAG)

ŚP. ALEKSANDRĘ JAKUBIAK
Naszą wspaniałą Wychowawczynil
człowieka o wielkim sercu, dobroci i wrazliwości
Wyrazy współczucia

ALEKSANDRA JAKUBIAK
NaszaOla

Wyrazy głębokiego

Wychowankowie z kl. V C
Szkół Samochodowych wraz z Rodzicami

współczucia

Mamie, Mężowi i Synom
- Łukaszowi, Bartoszowi, Mi'oszowi
i Grzegorzowi
składają

składają

Zespołu

daży sprzętU radi'owc~tell~Wi?:ITZYI~
nego. Jeśli chodzi o informa

abonamentu. Nie oglą
dam telewizji
publicznej, wolę stacje kmllfinJJth'lP'.
cyjne. Choć filmy są vrz:ervi~'rlti:atrll""
nereklamami to nn'Vm'l im n~

wczoraj do popełnienia zarzucanych mu czynów. Przez kilka godzin opowiadał o swoich znajomościach z osobami, które interesowały się jego wiedzą chemiczną . Mówił , m.in., o kontaktach
z WojciecheJ!l P., biznesmenem
z Wiednia, który prosił go o wykonanie ekspertyz chemicznych
pewnej substancji. Miała ona być
produkowana w Rumunii. Ryszard J. kilka razy wyjeżdżał na
rozmowy w tej sprawie do Wiednia, Budapesztu i Rumunii.
- Nie widziałem, do produkcji czego miała służyć ta substancja- wyjaśniał w sądzie Ryszard J.
- Nigdy nie rozmawialiśmy o produkcji środków odurzających. P.
był zafascynowany moją wiedzą

Z głębokim smutkiem żegnamy
Panią Profesor

lUwg

-Są za wysokie stawki. Powinno być to rozwiązane tak, jak
w krajach zachodnich. Mediom publicznym
ny jest pewien

płacenia

RyŚzard J. nie przyznał się

KIELCE. Ryszard J., znany
pod pseudonimem "Chemik",
złożył wczoraj w Sądzie Okręgowym
obszerne wyjaśniania.

Płacić cz
nie płacić.
dzą

Wielu twierdzi, że choć ma telewizor, to nie ogląda telewizji publicznej, bo stacje komercyjne mają ciekawszy program, a reklam jest
tyle samo. Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego podają kolejny powód do unikania opłat: nie mają własnego ośrodka TVP i ich pienią
dze zasilają głównie krakowskiego molocha. Po trzecie: kibice nie
mogą darować TVP braku obowiązkowych w telewizji publicznej
transmisji z finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej z udziałem
reprezentacji Polski. W tej sytuacji żądanie abonamentu jest dwuznaczne. Jeśli prawnicy staną po stronie abonentów, to rozgrywka
o duże pieniądze może być interesująca.
(kk)

Chemia i narkotyki

31-12..{)10 dobre

WłtceJ Informacji

Dlatego jeszcze w styczniu rozpoczniemy kolejną kontrolę firm.
Usiłowaliśmy dociec-czy ktokolwiek kiedykolwiek zapłacił
karę za nieopłacanie abonamentu
RTY. Rzecznik przyznał, że nie
przypomina sobie takiego przypadku. Wychodzi więc na to, że obecnie płaci kto chce, a najczęściej są
to zdyscyplinowane, starsze osoby,
dla których opłata ponad 14 zł miesięcznie to spory wydatek. Wciąż
nie ma skutecznych metod sprawdzania czy w danym mieszkaniu
jest telewizor, a poczta odcina się
od metod szpiegowskich, np. obserwowania okien przez lornetki
czy sprawdzania, do których
mieszkań docierają przewody antenowe. Czyli jest jakby nieoficjalne przyzwolenie na to, by nie pła
cić. Także za wyrejestrowanie radia czy telewizora nie przewiduje
się obecnie żadnych konsekwencji.
KRZYSZTOF KROGULEC

Proces oskarżonych o produkcję amfetaminy

Pod Skocznią. teL 361-83-40 dobnt
Krajno. tel. 0602-391..{)81

kontrolą

z Zespołu

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

Dyrekcja, Grono Pe<ia2ogi czn~~~~~
Pracownicy, Rodzice i
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Re g l o n

eres do zrobienia
wizytą Władimira Putina w Polsce reLudu" rozmawiał z przedstawicie-

Federacji Rosyjskiej w RP dr Niktóry wcześniej był m.in.
Departamentu ds. Spraw Stosunków
Krajami Europy i Ameryki Północnej.
ocenia pan stan stosundarczych między Polską

skwie deklarację o rozwoju współ
pracy gospodarczej i handlowej ,
która jest fundamentem działań dla
· obu krajów. W rejonie Kaliningradu otwarto przejście graniczne,
które dotychczas działało w ograniczonym zakresie.
Czego naJeży spodziewać się
po wizycie prezydenta Putina w
Połsce?

- Liczymy na podpisanie
aneksu do porozumienia o ochronie inwestycji. Przygotowaliśmy
też kilka ważnych dokumentów,
m.in. z dziedziny gospodarki, kultury.

we
natury handlowo... M·v·1~>1il1vcznei . Folska współpracuje

A jak pan ocenia kontakty
regionami obu krajów?
Województwo świętokrzyskie
współpracuje m.in. z obwodem

Europejską, podpisała

między

wolnym handlu z krajaPod tym względem
·~·ujelb~ię trochę dyskryminowa~-Jrtynti .

niżniegorodzkim.

·
wizyty premiera Leszka
Moskwie i wicepremieFola w Kaliningradzie
tzyniO~y już jakieś rezultaty?
szło do rozwiązania kil, m.in. podpisano w Mo-

ionie mamy

już

- Kontakty regionalne mogą
być potencjałem do jeszcze głęb
szej współpracy między obydwoma krajami. Musimy o nie zabiegać i otaczać specjalną opieką .
Będziemy szli w tym kierunku.
Rozmawiał:

ANDRZEJ NOWAK

__ nety na
ie z zaleceniami FunŚP, monety trzeba komiażyć, sporządzić protokazać. Komu? Można je
o jednego z pięciu bandowego Banku Folskieu Pekao S .A., Banku
tntmlf·zeJIIIVlllłn·wn. Handlowego, Po_ _....~•zec::bn~go Banku .Kredytowego

zł

ponad 600 tys.

wagę

działu NBP.
m~łZaliśmy do Pekao S.A.

fi

· ?gramów, dostaliśmy
lilnll
. ~~et~m;, ~~· ~e tylko dzięki naeJ. !CZ. smeJszej WSP.ółpracy
l nam Artur Swięch z
ntnun olontariatu w Kielcach.
Z
wiadczeń sztabów wyekazując "egzotyczne"
lepiej zrobić to w worz~ nie przekraczającej
m1ast banknoty trzeba

budynku,

oddzielić

od bilonu. Problemów
nie ma przy przekazywaniu w bankach m.in. euro i dolarów.
Do sztabu WOŚP w 'redakcji
"Słowa Ludu" wciąż spływają pieniądze. Wczoraj Zbigniew Iwanek,
dyrektor Zespołu Szkół w Gnieź
dziskach (gm. Łopuszno), przywiózł nam 4 tys. 780 zł 21 gr, złote
kolczyki i spory woreczek obcej
waluty. Pieniądze zebrał wśród
mieszkańców tej niewielkiej miejscowości samorząd uczniowski.
-Kwestowaliśmy przed kościołem ,
młodzież zorganizowała także
własny koncert - mówi Zbigniew
Iwanek. - Mieszkańcy Gnieździsk
wspaniale włączyli się w akcję po-

mocy dzieciom.

(eref, and)

Przed południem w najstarszej w mieście rożdzielni przy ul.
Radiowej wybuchl transformator.
Runęła tylna ściana budynku i pę
kła boczna. Zawaliły się strop i
dach. Na szczęście w tym czasie
nikogo w środku nie było . Pożar
był niewieiJY, tlił się transformator i kable. Swiatło zgasło w śród
mieściu Kielc. Prądu nie było na
ponad 20 ulicach.
- Uszkodzona została głowi
ca transformatora. Doszło do zwarcia, wytworzyła się iskra i powstało coś w rodzaju mikropioruna
- powiedział nam asp. Wojciech
Niewęgłowski, dyżurny operacyjny straży pożarnej . - Fala uderzeniowa rozerwała ścianę.
Szyny elektryczne, na których
doszło do zwarcia, są pod napię
ciem 15 tys. volt. Zdaniem Jana
Ryniewicza, kierownika technicznego Rejonowego Zakladu Energetycznego, mogły być różne scenariusze tego wypadku . Być może
najpierw zaczął walić się budynek.
Strop mógł nacisnąć na urządze
nia i to spowodowało zwarcie.
Rozdzielnia z ul. Radiowej była
najstarsza w mieście. Wybudowano ją w 1964 r. -Jesienią ubiegłe
go roku budynek przeszedł kontrolę budowlaną i stwierdzono, że
nadaje się do eksploatacji- zapew-

l

: l
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.. sLow·o

szym redakcyjnym sztabie.
Ogółem w Polsce zebrano już
trochę ponad 19.1 mln zł.
- Może być więcej, o tym,
ile, przekonamy się pod koniec Jutego - poinformował
Bogdan Waszkiewicz, dyrektor ds. market_ingu i reklamy
Fundacji WOSP.
·

nia J. Ryniewicz. Inna wersja zakłada , że najpierw doszło do zwarcia, a budynek runął dopiero po
wybuchu.
W tej części miasta, gdzie zabrakło prądu, znajduje się m.in .
szpital miejski. -Od razu włączyło
się zasilanie awaryjne. Wszystkie
ważne urządzenia szpitalne mają
baterie, więc działały - uspokaja
Ryszard Mikorski, zastępca dyrektora szpitala.
Na godzinę trzeba było wyłączyć część komputerów w oddziale Banku Przemysłowo- Handlowego przy al. 1000-lecia. Na
zasilaniu awaryjnym pracowały
tylko te stanowiska, które bezpośrednio obsługują klientów.- Gdyby to potrwało godzinę dłużej,
zaczęłyby się poważne problemy

Pfebiscyt

"Słowa

Jak kruche bywają współcze
sne potęgi, świadczy przypadek
prezydenta USA, który zadławił się
kawałkiem precla. Można się z
tego śmiać, bo wszystko skończyło
się dobrze. Jednak ja uważam, że
to jakiś rodzaj ostrzeżenia . Nie tylko terroryści mogą być grotni.

Bez kolesiów
Dzwonię po przeczytaniu refleksji ,,Argument zaufania". Też
jestem za tym, aby wójtów i burmistrzów wybierali w glosowaniu
powszechnym wszyscy mieszkań
cy gminy czy miasta. W ten sposób zapobiegniemy przypadkom
dogadywania się kolesiów i powoływania na te stanowiska tzw.
swoich ludzi.
Mieszkaniec Buska

Uderzenie w kupców
Wrócę do zmiany zasad parkowania w centrum Kielc i faktycznego podniesienia cen. Ta decyzja bezpośrednio uderza w kupców, którzy prowadzą tutaj swoje
sklepy. Klient musi za parkowanie zapłacić. Podjeżdżając natomiast przed supermarket, ma parking za darmo.

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod numerem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.
(tam)

oddziału .

W centrum miasta zgasła sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach.
Sygnalizatory zaczęły dzialać po ok.
dwudziestominutowej przerwie.
- W czasie, gdy usuwaliśmy
awarię i próbowaliśmy przywrócić
zasilanie w śródmieściu, mogło na
kilka lub kilkanaście minut zabraknąć prądu w innych częściach
Kielc- przyznaje J. Ryniewicz.
Usuwanie awarii trwało ok.
dwóch godzin. Mieszkańcy rejonu, gdzie doszło do katastrofy,
twierdzą, że już kilka razy zgłasza
li do Zakładu Energetycznego problemy z prądem (częste są np. skoki napięcia).- No i w końcu wybuchło -mówią.

MONIKA WOJNIAK

Radia Tak

Polityk Roku 2001
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Plebiscyt na
Świętokrzyskiego Polityka Roku 2001
nabiera rumieńców. Na razie
prowadzi były wojewoda Wojciech
Lubawski, ale kilku kandydatów już
depcze mu po piętach.

Przypomnijmy - od 7 stycznia prowadzimy plebiscyt, w którym głosować można na najlepszego i najpopularniejszego w ubiegłym roku polityka z regionu. Razem z państwem zastanawiamy się,
co który z polityków zrobił dla naszego województwa, miasta czy
wsi . Rok 2001 dawał im duże moż
liwości wykazania się. W trakcie
powodzi, która dotknęła nasz region w lipcu i sierpniu, można było
pomóc poszkodowanym przez
wodę, wykazać się umiejętnością

podejmowania strategicznych decyzji. Można też było zaistnieć w
kampanii wyborczej do parlamentu.
,

Do 21 stycznia będziemy
zamieszczać kupon, na który
należy wpisać imię i nazwisko
polityka oraz krótkie uzasadnienie kandydatury. Wśród
uczestników konkursu rozlosujemy atrakcyjne nagrody.
Jeżeli ktoś chce wziąć udział
w losowaniu, prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska
i adresu .
Wyniki plebiscytu ogłosi
my na Dorocznym Balu Swię
tokrzy kim w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach, który odbędzie się 9 lutego.
Najwięcej głosów zebrardotychczas były wojewoda święto
krzyski Wojciech Lubawski, a tuż
za nim są: były marszałek , obecny
poseł Józef Szczepańczyk (PSL)
oraz posłowie SLD Henryk Dłu
gosz i Jerzy Jaskiernia. Jedyną kobietą w tym gronie jest była wicewojewoda Maria Zuba.
(ełza)

--,

SWIĘTOKRZYSKI POLITYK 2001

imię, nazwisko polityka
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światła

- mówi Leszek Sajda, dyrektor

Ludu"

Kruchość potęgi

Do wczorajszego popołudnia zebrano prawie 600 tys.
zł w regionie świętokrzyskim,
w tym około 170 rys. zł w Kielcach i ponad 25 tys. zł w na-

miasta bez

KIELCE. Szpitale, banki, sygnalizatory na ulicach i prywatne mieszkania
bez prądu - tak wyglądało wczoraj w
połlldnie śródmieście Kielc.

ulgowa infolinia

Zbigniew lwanek przywiózł nam
pieniądze zebrane przez mieszkańców

pół

Wielk. wybuch
pod prądem

DLA. CZYTELNIKÓW

Gnieździsk

m•coJtw.•anvch z
Narodowy
nie musimy,
bo fundacja jest
- poinformował
dyrektor ds. klientów
h~llicllil.f<:h kieleckiego oddziału
SA.
u ....... _,,_.
okręgowym NBP
1'\JII:KIIII:tl przyjmowano wczoraj
przekazanie kilkudzieworków i
erdzenia także
- Zgodnie z umoPGIIbłc~dzy NBP a fundacją ,
.;n,·iti!ł 1Dn1De'W ramach Orkiestry waluoddać selekcji i przekatrali_ NBP do 31 styczmozna wrzucić każdą
pieniędzy do skarbonwydajemy potwierdzeJarosław Kos, p.o. dy-

Runęła ściana

łtt.ltf·1łltt!tl
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Kraj -5 wJa t
Wizyta prezydenta Władimira Putina w Polsce

TeleKamera dla lronsa

W poniedziałek późnym wieczorem w warszawskim Teatrze Polskim rozdano TeleKamery 2002. Nagrody te są przyznawane
dla ulubionych gwiazd telewizyjnych przez
czytelników "TeleTygodnia". Nagrodę dla
gwiazdy zagranicznej- za dorobek i popularność w Polsce - odebrał z rąk Grażyny
Sz.apołowskiej Jeremy lrons

Co popiera Polska?
-W tej sprawie ciągle trwają rozmowy i nie można wykluczyć tego wła
śnie wariantu - tak rzecznik rządu
Michał Tober odniósł się do informacji, że Polska w pełni popiera budowę

przełom

Czas na
Od rozmów w cztery oczy z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim
rozpocznie oficjalny program pobytu
w Polsce prezydent Rosji Władimir
Putin.
Władimir Putin przyleciał
do Warszawy wczoraj późnym
wieczorem. Jest to pierwsza wizyta prezydenta Rosji w Polsce od
ponad ośmiu Jat. Eksperci dość
zgodnie uważają, że po odczuwalnym ociepleniu klimatu politycznego czas na przełom w stosunkach gospodarczych pomiędzy
obydwoma krajami.
Także według prezydenta
Kwaśniewskiego, wizyta prezydenta Putina może być przeło
mem we wzajemnych stosunkach.
Obaj prezydenci mają przewodniczyć polsko-rosyjskim rozmowom plenarnym, których tematami będą m.in. polsko-rosyjska
współpraca polityczna i gospodarcza, sytuacja międzynarodowa
po 11 września, stosunki NATO -

Policja w Stargardzie S7t.:7~l~iń.~·l-im l
Rosja oraz kwestie zwią
poszukuje dwumiesięcznego
zane z dostawami gazu.
Michałka, który został porwany
- Pracujemy nad powczoraj w tym mieście.
rozumieniem o wieloletnich dostawach ropy. ChoJak poinformował ko
dzi nie tylko o dostawy dla
Krzysztof Targoński, rzeczn
Polski, ale również o to,
Komendy Wojewódzkiej Policji
żeby Polska była ciekaSzczecinie , dziecko zo st
wym dla Rosjan krajem
porwane około godziny 15.'
tranzytowym - powiedział
. sprzed jednego z przedszkoli
wicepremier Marek Pol.
stargardzkim osiedlu Zachód.
Wicepremier przypo- Matka zostawiła na ch~
mniał, że strony mają
lę wózek z dzieckiem p rz
uzgodnić kwestię inwestyprzedszkolem, do którego w
cji rurociągów tranzytoszła , aby odebrać starsze dzi
wych, przede wszystkim
ko. Kiedy wyszła, nie był o
drugą nitkę rurociągu jamałskiego, i ilość gazu, któ- Czy wizyta prezydenta Putina przyniesie dziecka, ani wózka - powiedzi
kom . Krzysztof Targoński.
rej Polska potrzebuje w
najbliższych latach, mniej- przełom w stosunkach między naszymi krajami?
Rzecznik dodał, że ch
Gospodarczym Polska - Rosja w czyk ubrany był w niebi
szą niż ta, która do tej pory została zakontraktowana.
Poznaniu. W trakcie forum ma · zielony kombinezon, a
być powołana Polsko-Rosyjska
wy wózek miał charaktery s
Dziś Putin ma spotkać się
Rada Biznesu. Putinowi towarzy- ne żółte kieszenie oraz n
także z prezydiami Sejmu i Senatu oraz przedstawicielami wszystszyć będzie ok. 150 przedstawi"Elmar".
- Policja przeszukuj e
cieli środowisk gospodarczych,
kich klubów parlamentarnych.
W czwartek obaj prezyden- Polskę reprezentować będzie po- miasto - powiedział
(PAP)
ci będą uczestniczyć w II Forum nad 400 biznesmenów.

gazociągu omijającego Ukrainę.

Podejrzana w areszcie
Olsztyński sąd aresztował wczoraj
na trzy miesiące opiekunkę z Domu
Dziecka w Olsztynku, podejrzaną o za-

biCie lO-miesięcznego chłopca.

POLACY O INSTYTUCJACH
.Jak oceniamy

złe oceny

Być może superterrorysta przebywa w

·.

działalność:

Bin Laden

POLICJI
UOP-u
SĄDU
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RADY
POLITYKI

D:m ~~:....==

~

Groźby

Hamasu

Spacer w kosmosie

Analitycy CIA doszli do wniosku, że
przywódca ai-Khaidy Osama bin
Laden zbiegł z Afganistanu, a nawet
udało mu się dostać drogą morską do
jakiegoś odległego od niego kraju.

"''N

PIENIĘZNEJ

Zbrojne ramię radykalnego ruchu
palestyńskiego Hamas zagroziło we
wtorek atakami, jeśli Izrael nie zniesie
restrykcji wobec Jasera Arafata.

Porwany
w centrum
miasta

'C
Według TV ABC News, bin
o Laden uciekł ze swojej kryjówki
Q)

Uznaniem cieszy s#ł Kośóiół rzymskokatolicki i wojsko,
68% dobrze ocenia ich dżialafność instytucjOIJalną,
Radio ma 86% ~pozytywnych,
'
77% Polaków dobrze ocenia telewiz.ję.

:0

J/....1-~...ł ::E

w Tora Bora na początku grudnia.
W poniedziałek Pentagon
} przyznał, że bin Ladena i innych
.s czołowych terrorystów z al-l<haidy poszuk~:~je się również daleko

'IJ<-....--=- ~

tródlo: CBOS

uciekł?

Amerykańskie, a takż e
cuskie, brytyjskie i · ·
wojska przeszukują statki
jące po Morzu Arabskim,
sposób bin Laden mógł u
Pakistanu. Podejrzewa się.
mógł np. zbiec do Somalii .
Cytowany przez ABC N
jeden ze specjalistów uważa.
ucieczka b in Ladena jest zł ą
domością dla USA i ich soj
ków, gdyż szef terrorystów
o~budować stru
·
nizacji i wznowić

Skandal na ruinach WTC
Okazało się, że pny odgruzowywaniu World Tra de Center zatrudniane
są setki nielegalnych imigrantów.

3)

ubrań ochronnych. Pracują za
najniższe stawki, a czasem nawet
nie dostają wynagrodzenia.

Nowojorska prokuratura
w tej spra-

wszczęła śledztwo

Nielegalni imigranci - także
Polacy - pracują bez masek i
Wyrazy

wie.
(TAI)

głębokiego współczucia

Rodzinie
Amerykański

astronauta Carl Walz (z przodu) i rosyjski dowódca Jurij Onufrienko
(z tyłu) instalują ramię nowego dźwigu i antenę na zewnątrz Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej. Byłto pierwszy spacer kosmiczny członków nowej załogi ISS, która przybyła na stację 8 grudnia 2001 roku. (PAP)

z powodu

ŚP. IGNACEGO WIĘCKOWSKIEGO

KUPNO

SPRZEDAŻ

DOLAR
USA (100)

395,00

413,00

FUNT
BRYT. (100)

565,00

590_,00

LIR

WŁOSKI

(10.000)

FRANK
FRAN.(100)
SZV'LING
AUSTR. (100)

17,20

,. 18,70

50,00

55,20

24,50

26,00

skł.ada

8.50

9,50

KORONA
CZESKA (100)

11

12,5

Ceny pod•Je KantDr ~m/any Walut .SeDm•
w Radom/u przy ul. teromsklego 42.

Spółdzielczego

w

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

5/tj

W bombardowaniu kryjówek ai-Khaidy brały udział m.in. stacjonuj ące
amerykańskim lotniskowcu USS Theodore Roosevelt myśliwce f-18

głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 stycznia 2002 r.
odszedł od Nas na zawsze nasz kolega

Z

IGNACY
WIĘCKOWSKI
zasłużony działacz ruchu ludowego
i kółek rolniczych powiatu jędrzejowskiego.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi 16 stycznia 2002 r.
o godz. 13.00 z Kościoła Św. Trójcy w Jędrzejowie .

KORONA

SŁOW.{100)

Banku

Jędrzejowie

ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 15.01.2002
WALUTA

śmierci

długoletniego działacza samorządowegp

Cześć
95/km

Jego

2)

Pamięci

Ludowcy.Województwa Świętokrzyskiego

JERZEMU DOMAŃSKIEMU
wyrazy głębokiego

współczucia

z powodu

śmierci

MATKI
składa

Rada Nadzorcza,
oraz koleżanki i koledzy z BPBK S.A. w

39;gm

~

PANUWICEPREZESO~

.....

~

SŁAWOMIROWI

POPOWSKIEMU

wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z po~odu śmierci

ZONY
składają
" Społem"

Rada adzorcza, Zarząd i praco~mi·
Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kielca

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Op_ i n i e -Re l a c je Jtt.1if.1jlldtl
Herody z całego regionu spotykały się w Masłowie

Z ogonem diabla
Herodom, diabłom i aniołom powodzi
się całkiem nieźle. Nadal wędrują
z kolędą po wioskach i zbierają
całkiem godziwe datki. Raz do roku
wychodzą razem na scenę .

18 stycznia 2002 r. publikujemy
"S łowa Ludu" kupony z liczbami. Liczby te należy zakreślać
, które otrzymaliście państwo . W przypadku, kiedy na KARprawidłowo zalcreślone wszystkie liczby w diagramie od podanej kategorii nagród, właściciel talciej karty wygrywa nagro-

131
351

li
li

234
191

li
li

259
365

- Kolędników nie można
nie wpuścić do domu, bo oni przychodzą z dobrymi życzeniami: żeby
się darzyło i mnożyło - mówi Mał
gorzata Wójcik z WDK w Kielcach,
która od 21 lat obserwuje herody
na corocznych przeglądach . - Kolędnicy chodzili z gwiazdą, szopką
albo turoniem. Zaczynali w drugi
dzień świąt. Kończyli, gdy kończy
ły się gody: 6 stycznia. Nierzadko
kolędowanie kończyło się wspólną
zabawą całej wsi.
Dziś o wspólnych zabawach
całych wsi nie słychać, ale kolędni
cy radzą sobie nieźle . Do Masłowa,
gdzie w ostatnią niedzielę odbył się
Wojewódzki Przegląd Zespołów
Kolędniczych, przyjechało 11 grup.
-Kiedyś kolędowali tylko mężczyź
ni - mówi Małgorzata Wójcik.
- Odwiedzanie gospodarstw to był

bardzo dobry pretekst do dokonania przeglądu panien. Jeśli teraz
w grupie kolędniczej są dziewczyny - a takich nie brakuje - uznajemy herody za stylizowane.

WYTNU! ZACHOWAJ!

Spadli z ambony

Warunki otrzymania nagrody:
wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia
po opublikowaniu w " Słowie Ludu" ostatniej liczby do zakreślenia w danej kategorii. Jeżeli ten dzień wypada w sobotę,
niedzielę lub w święto, wygraną należy zgłosić następnego dnia
roboczego. Zgłoszenie wygranej powinno na'stąpić osobiście
lub telefoni cznie w Biurze Konkursów " Słowa Ludu "
-Kielce, ul. Wesoła 47/49, pok. 305, teł. (041) 36-36-223,
2) dostarczenie KARTY konkursowej , którą zatrzymuje organizator loterii,
l)

zgłoszenie

3) zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie, do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich
przy zgłoszeniu wygranej,
4) ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród)
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej .
karta zawierająca wadę w druku powinna być
a do redakcji i zostanie wymieniona na nową .
tekst regulaminu loterii ODJAZDOWA SZANSA (zatwierprzez Departament Gier Losowych i Zaldadów Wzajemnych MiFinansów) znajduje się do wglądu w Biurze Konkursów "Sio" w Kielcach, ul. Wesoła 47l 49.

onsor konkursu:

mBank~
Konkursu "SI!', ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce
od poniedziałku do piątku w godz. 9 -16,
tel. (041) 36-36-223

UWAG~, ~CIĘZCY, prosimy o wycięcie i p<><;lpi~e za~esz
poruzeJ kuponu. Będzie potrzebny przy realizacJI nagród.

.

-·-----·--·-·---·--·--------·--··---------··· .. ----·-·------··--------····--··---··---- .. ---···-~-.

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ~
Me~ia" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Wes?ła47/~9 :
d marketmgowych ftimy. Wyrażam zgodę na opubltkowarue
ar:tych osobowych w dzienniku "Słowo Ludu" w związku
wygranych w ramach loterii promocyjnej ODJAZDOWA
--~-----·---------··---------

··-··----·-· ········ ...... ····-·· .. -- .........
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-"Kolędników"

przygotowa-

liśmy w szkole, ale nie tylko po to,
żeby pokazać ich na scenie - mówią gimnazjaliści z Rembowa

w gminie Raków. -Trzy dni chodziliśmy po domach. Ksiądz powiedział, żeby nas wpuszczać i ludzie
nas wpuszczali. Zebraliśmy prawie

W regionie radomskim
zwyczaj kolędoulania kultywują tylko zespoły obrzędowe,
ale i one prezentują się jedynie w szkołach czy domach
kultury. 1U kolędnicy nie przebierajq się za turonia czy diabla. Występują w lwżuchach,
zakładanych na lewą stronę
lub w strojach ludowych i niosą z sobą gwiazdę oraz szopkę.

Zwyczaj kolędowania ma
w repertuarze Zespół Obrzędo
wy ze Strykawic Górnych.
Wykonuje go także zespól
Gotardowie ze Zwolenia.
Jego dziewczęta chodzą "po
szczodrokach ", czyli za lwlę
dowanie dostają ciasto zwane
"szczodrokiem", a chłopcy od-

1500 złotych na gimnazjum,
waliśmy słodycze.

dosta-

Rembów, oprócz widowiska,
mial wydane własnymi silami teksty
" Kolędników" i śpiewni!<. Materiał
zebrano, spisując ludową wersję
kolędników z okolicy. Zajęły się tym
Danuta Król oraz Paułlna Gawęc
ka, a zredagowała " Kolędników"
Alina Skalska. Z herodami w teren
i na scenę ruszyli zaś uczniowie:
Monika Sokołowska, Dorota Olsiń
ska, Katarzyna Barabasz, Maciek
Michalczyk, Piotr Cedrowicz, Dominik Baltyn, Karolina Rymowicz,
Daria Lidwa, Tomek Kuczyński ,
Karolina Kania, Ewa Grochowina,
Adam Fit, Bartek Grzesiak
Zamieć i rozpieszczanie

- Niektóre stroje są jeszcze
po dziadkach - mówią o "swoich"

wiedzają gospodarzy z gwiazdą. Zgodnie ze zwyczajem,
każdy powinien obdarować
kolędników choćby kromką
chleba, ale zdarzało się, że
wychodzili od gospodarzy
rękoma. Takiemu
chytremu gospodarzowi
nie składa się życzeń.
Zwyczaj miejskiego kolę
dowania kultywują w tym
roku dzieci z Ogródka Jordanowskiego w Radomiu. Przy
okazji nawiązują do ważnych
problemów społecznych. Mali
kolędnicy nawiązują, np.,
do mody na telefony komórkowe i SMS-y. Inscenizują pastorałkę, animują kukiełki przedstawiające, m.in., ~więtq rodzinę, król6w i zwierzęta .
(ik)

z pustymi

kolędnikach Krystyna Kuropatwa
i Elżbieta Zawierucha z Leśnej.
- Zależy nam, żeby we wsi coś się
działo . A kol~dowanie to piękna
tradycja - mówią obie panie. Kolędnicy we wsi mieli w tym roku

pecha, bo chodzenie po domach
"skasował" atak zimy. Drogi zasypało tak, że nie było mowy o wę
drówkach.
Na przeglądzie kolędnicy z Ci ekot, jak tradycja każe, obeszli salę
z workiem na datki . - MaJo dostali,
ale Qni młodzi , nie wiedzieli do kogo
podchodzić . Poclszkolimy ich - oceniła sytuację Ręgina Stępień.

Ogon i widły w spadku
Kolędnicy napracowali się
na scenie, ale i tak najcięższy orzech
do zgryzienia mieli jurorzy. W koń
cu uznali, że podziału miejsc
nie będzie. Nagrodzono grupy z: Mą
chacie, Morawicy, Leśnej, Ciekot,
z gimnazjum w Rembowie, z Grabkowa, Masłowa oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pińczowie.
- Co zrobimy z pieniędzmi?
Jeszcze nie wiemy. Chyba przekażemy szkole- mówili uradowani werdyktem młodzi kolędnicy z Morawicy. - U nas herody przechodzą
z pokolenia na pokolenie. Stroje są
z domów prywatnych. Trudno nawet powiedzieć, kto je zrobił i ile
mają Jat. Niektóre na pewno są uży
wane od 30 sezonów- mówiła o tajemnicach swoich podopiecznych
Beata Kowalska. Jej ekipa wystąpi
ła w składzie: Mariusz Dudek, Rafał Harabin, Krystian Radomski, Sebastian Szot, Kamil Radomski, Maciek Krąż, Kamil Papros, Tobia z
1\.vorek, Tomek Pawłusek Bartek
Ruchała, Konrad Masternak.
BARBARA RYNKOWSI<A

Konkurs dla potterumaniaków
czyć

Wszystkich, lctóny lubią Harry'ego
Pottera, zachęcamy do udziału
w naszej zabawie.
Jeśli czytałeś przygody Harry'ego Pottera, to nie sprawi ci najmniejszego kłopotu odpowiedź na
pytanie w naszym konkursie .
A brzmi ono tak: Transmutacja to:
a) przenoszenie się z jednego
miejsca w drugie;
b) przemienianie jednych
rzeczy w drugie;
c) przywoływanie do siebie
odległych rzeczy. Codziennie
w " Słowie ' publikujemy inne pytanie, ale wystarczy odpowiedzjeć
choćby na jedno, aby uczestni-

w losowaniu nagród. Na kupony (tylko oryginalne, wycięte
z gazety) czekamy do środy,
do godziny 14.
Do wygrania:
• 15 biletów na pierwszy,
nocny (z 17 na 18 stycznia) seans
filmu "Harry Fotter i Kamień Fi-

lozoficzny" w kiel eckim kinie
"Romantica";
e 30 plakatów;
e 7 fotosów;
e absolutna rewelacja - prawie czarodziejskie miotły.
(kk)
PS. Szczegóły pod kieleckim
numerem teł. 344-48-16.
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Jeszkanie
Feng shui doradzi też, . jakie materiały stosować

Posadzka
jak nowa
Betonową posadzkę

w piwnicy domu

jednorodzinnego (dość nierówną)
chcemy pokryć jakąś zaprawą , aby
uzyskać warstwę nieścieralną
i urządzić tam pomieszczenia
użytkowe . Jak to najlepiej zrobić?

e Jeżeli różnice w poziomach
posadzki nie przekraczają 3 cm to
można zastosować samopoziomującą masę szpachlową , np . " atłas
terplan r" . Właściwości samopoziomowania tej masy pozwolą na
wykonanie podłoża o idealnej
równo ś ci. Tak wykonana posadzka charakteryzuje się bardzo dużą
wytrzymałością na ściskanie , jednak nie może być traktowana jako
ostateczne wykończenie . Wymaga
ona obłożenia płytkami lub inną
okładziną . Przed jej wyłaniem
należy dokladnie oczyścić podło
że oraz solidnie je zagruntować
preparatem gruntującym .
e Gdyby okazało się, że nierówności są większe, wówczas należy zastosować masę do wykonywania posadzek cementowych .
Przeznaczona jest ona do wykonywania podkładów o grubości
od 2 do 8 cm metodą tradycyjną.
Większe ilości masy przygotować
można w betoniarce, mniejsze

Nasza trzecia skóra

- przy pomocy wiertarki. Tak jak
w poprzednim przypadku , przed
wyłaniem należy dokladnie podło
że oczyścić i zagruntować. Po dokładnym wyschnięciu posadzki
należy ją wykończyć w dowolny
sposób. Można położyć terakotę ,
wykładzinę PCV, panele czy parkiet .
e Jest jeszcze inne rozwiąza
nie - zastosowanie szybko twardniejącej, zaprawy np. "atlas tenlO" . Służy ona do naprawy betonu i wykonywania posadZek o grubości od 0,5 do 3 cm. Tak wykonana posadzka jest wytrzymała, ma
dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie , co pozwała
na jej użytkowanie bez koniecz-

Główne założenia

filozofii feng shui
to zdrowie i pogoda ducha, ale też
życie ekologiczne i w harmonii
z przyrodą. Odpowiednio skomponowana zieleń i woda w ogrodzie oraz
właściwe zaaranżowanie wnętrz to
główny obszar stosowania feng shui.

w której go zastosowa n
Na przykład twarde, lśn ią
powierzchnie, zastosowan
w kuchni, mają energię jan
zatem
chi przepływ
nad· nimi z dużą szybkości.
Mjękkie materiały o głęb
kim kolorze i fakturz e
jing i zwalniają ruchy ch i.

ności okładania .
W grę wchodzi też tzw. wykończenie uniwersalne, bez potrzeby korygowania istniejącej
powierzchni . Możemy bowiem
zastosować (jeżeli nierówności
będą do 2,5 cm) zaprawę klejową

e

pod wschodnią ścianą do
Trzeba zatem pamiętać o do
sowaniu zaleceń płynących z
łozofii feng shui do indywid
nych upodobań i cech osobo

typu "atlas cal-n". Jest to zaprawa,
przeznaczona do klejenia płytek
o dużym formacie, np. terakoty. Jej
zaletą jest to, że płytki można przyklejać na nierównym podłożu,
gdyż warstwa kleju może mieć grubość nawet do 2,5 cm.
(pot)

TARNOWSKIE ZAKłADY
CERAMIKI BUDOWLANEJ
SPÓtKA

AKCYJNA

ści.

z których budujemy, wpływają na jakość naszego życia

Ale nie tylko . Feng shui
mówi także o tym, jakimi mąte
rialami budowlanymi powinien
otaczać się człowiek dbający

o swoje dobre samopoczucie.

Nie każdy będzie się czuł
dobrze w otoczeniu luster
i dzwoniących wisiorków, ktoś
inny będzie lepiej spał na łóżku
ustawionym pod oknem, a nie

tel(014) 63 13700 łax{Ol4) 63 13 600
Fen g shui to umiejętność wykorzystania istniejącej w przyrodzie energii~ pochodzącej od przeciwstawnych sobie sił jing
i jang. Utrzymanie optymalnej równowagi między nimi pozwala
swobodnie przepływać s iłom witalnym chi, a otaczająca nas natura oddaje nam to, co ma najlepszego.
Cechy środowiska naturalnego skumulowane są w pięciu ży
wiołach: wodzie, drzewie, ogniu, ziemi i metalu. Działanie tych
mocy można dostrzec w każdym aspekcie naszego życia. Zdrowie, związki z ludźmi, sytuacja materialna, a także dobre samopoczucie we własnym domu będą łatwiejsze do osiągnięcia, jeże
li zastosujemy się do zasad feng shui. Celem tej dalekowschodniej filozofti jest bowiem stworzenie takiego otoczenia, w którym chi popłynie swobodnie i wesprze zdrowie fizyczne i psychiczne mieszkańców.

PROMOCJA DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF

*RABATY DO

40%

VIESSMANN
BUDERUS
SPRZEDAŻ, MONTAŻ,

25-516 KIELCE, al. IX Wieków Kielc 33a
TEL./FAX (041) 344-34-12

SERWIS,

Radom, ul. Starowolskalla,
teł. (048) 384-70-01

dowłany" , który oddz iał
na mieszk-ańców i środ owi
naturalne. Tak jak ubran ie
naszą drugą skórą , surowce
dowlane można nazwać "trz
skórą" , która powinna za
niać bezpieczeństwo , schro
nie i wygodę . Dlatego ~e ż C
czycy zwykli określać mate
do budowy domów mianem
dowłanych brył życia ".

•ys•= deceuninck

PRODUCENT
P.B.M.

ELTOR S.A.

Zakład Pracy ChronioneJ
Kielce, ul. Górna 20

41ws

OKNA l DRZ
Z PCV
Profil Thyssen, okucia

-

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

l

6

wiaj'ą Chińczycy.
Według feng shui, dom
w rzeczywistości "organi zm

fax 344-58-97, teł. 368-U-80
HURTOWN

MIKROKLIMAT sc

31.1.02

PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

Feng shui odnosi się g!
nie do aranżacji wnętrz i o
dów, ale integralnym ełem en
tej filozofii jest też dbało ść o
by dom budowany był z od
wiednich materiałów bu do
nych . Odpowiednich, tzn . ta ."które nie robią człowi ek
krzywdy, a przyrodzie nie bę
ich zbytnio brakować" -j ak

KOTŁY:

ATRAKCYJNE CENY

do

, Budulce , · którym i si
, otaczamy, wpływają na na.
na poziomie fizycznym -p
przez dotyk i wygląd , jak
na poziomie psychologicz
nym - poprzez wydziel a
przez nie energię. Tak ja
wszystko inne , suro we
do budowania domów maj
przyporządkowane cech
pięciu żywiołów j dła teg
każdy materiał inaczej wpij·
wa na chi tej części do m

Materiały,

WOLA RZ~DZIŃSKA k. Tarnowa

Warto wspomnieć , że co
dla jednego jest dobre, dla drugiego może być wręcz szkodliwe
- ludzie mają różne charaktery
i upodobania, różne jest też zapotrzebowanie każdego z nas
na dynamiczną energię jang albo
na wyciszającą siłę jing.

Salon sprzed~ - tel. 362 37 49
ul. Radomska 20 a (CH REAL)
-.blk-meble.pł

=IZOBUOi

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

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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PRODUCENT
Radom, ul. Mireckiego
teiJfax (048) 362-53-04
o604 91 60 37

NOWE
BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarina
HURT l DETAL
ZAPRASZAI'ł

Słowoludu

Stalexport wykorzystuje hutę?

Kierowco, nie za szybko

ontrowersyj ny
sad do pieca

Cytryny
dla piratów

rRDWIEC. Pracownicy stalowni
Huty Ostrowiec S.A.
pfl]rsp;łw~rnte•m do tor6w
przysyłanych za
redrric~vem Stalexpoilu z Huty

Od kilku dni do miejscowej
trafia wsad ze śląskiej huty,
zdaniem pracowników,
firma traci podwójnie.
na walcownię drobną
są zimne i trzeba je ogrzać
stopni Celsjusza, a poza tym
co mniejsza jest
produkcji. Gł ówny
firmy Stalexport ,
ąc transporty, stara się za
po raz kolejny wyhutę, tym razem, by odw ten sposób swoje długi .

- Jeśli dalej będzie sprowadzanytaki wsad, doprowadzi to do
likwidacji naszego wydziału
- mówi przewodniczący wydziało
wej " Solidarności " Marek Czajkowski. - Oczekujemy na odpowiedź członka zarządu huty, dyrektora ds. produkcji Leszka Nawrota. Jesteśmy zdesperowani i
możemy się nawet posunąć do
przyspawania wagonów do torów.
Rzecznik prasowy buty Leszek Traczyk wyjaśnia, że, rzeczywiście, firma otrzymywała wsad z
katowickiej huty od 8 stycznia.
Było to jednak zaledwie 5 tys. ton,
podczas gdy dziennie walcownia
potrzebuje minimum 2 tys.
- Obrót gospodarczy w Polsce jest tak utrudniony, że więk
szość transakcji między firmami
odbywa się na zasadzie rozliczeń

cięzcy

kompensacyjnych -- mówi rzecznik.
-Jest to jednak czasami jedyna możliwość odzyskania należno
ści. W sytuacji, gdy nie posiadamy
wystarczającej ilości złomu , dostarczany wsad zapewnia ciągłość
produkcji walcowni drobnej . Owszem, mamy przez to straty, ale gdybyśmy zatrzymali pracę , byłyby
one jeszcze większe . O likwidacji
wydziałów nie ma mowy, bo program naprawy zakłada funkcjonowanie wszystkich ciągów technologicznych, łącznie z dwiema stalowniami elektrycznymi.
W hucie nikt nie jest w stanie
powiedzieć, czy będą jeszcze podobne dostawy wsadu . Zarząd
podkreśla , że sprawę należy traktować w kaŁegońi mniejszego zła .
ANDRZEJ NOWAK

w McDonald'sie

RAKÓW. Jabłka l cytryny rozdawali
wczoraj kierowcom uczniowie Szkoły
Podstawowej.

kierowca pędził za szybko- za karę
była cytryna (i oczywiście mandat) .
Te kwaśne owoce rozdawali Adrian Chyrowski, Patryk Pq:etak,
Woj sa i Sebastian Zylka.
Zeby kierowcy szybko nie zapomnieli spotkania z uczniami , dostawali też nalepki na szybę, jabł
ka i cytryny. - To nasza pierwsza
taka akcja, ale na pewno nie ostatnia - zapewnia Aldona Barabasz,
dyrektor szkoły.- Już wkrótce dołączą się inne klasy.
Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji "Jabłko czy cytryna- generalnie zwolnij", zorganizowanej m.in. przez policję. Wczoraj wspólnie z trzecioklasistami
pracowali sierż . Stanisław Nyk,
asp. Cze s ław Siwonia i mł. asp .
Dariusz Romanowski.
(mow)
~ateu sz

"Kierowco, nie za szybko, nie
za szybko, bo wylecisz przednią
szybką" - tak ostrzegali piratów
drogowych uczniowie kl. III a.
Dzieci razem z policjantami ustawiły się przy ulicy, niedaleko szkoły. Policjanci zatrzymywali przejeżdżające samochody, a uczniowie czekali na werdykt. Jeśli kierowca jechał zgodnie z przepisami , dostawał w nagrodę jabłko i
wierszyk od dzieciaków. Za
ostrożną jazdę nagradzali Dominika Grzejszczyk, Paulina Jezierska, Kinga Makuła , Joasia Suchojad, Monika Misterkiewicz. Jeśli

Piękne kolędy
zaśpiewali chórem
JĘDRZEJÓW. Kielecki ch6r był
najlepszy podczas eliminacji
Konkursu Kolęd l Pastorałek.

Chór "Ad gloriam Dei " z
Kielc zrobił największe wrażenie
na publ_iczności podczas eliminacji IX Swiętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył
się w Domu Kultury. Wieloglosowy chór składający się z uczniów i
absolwentów szkó ł muzycznych
liczy ok. 40 osób; na eliminacjach
wystąpila 15-osobowa reprezentacja.
Poza nim jury wysłuchało 11
innych chórów, solistów i zespołów śpiewaczych z miejscowości
powiatu w1oszczowskiego, a także z Chęcin , Dębskiej Woli i Gnieź-

dzisk. Spośród nich jury pod przewodnictwem Jerzego Gumuły z
WDK w Kielcach zakwalifikowało do finału konkursu Chór Kameralny "Spes" z Dobromierza, Chór
Kameralny "Juvenes Cantores" z
Daleszyc, Zespół Młodzież_owy
" Radość" z Dymin, Zespół Spiewaczy " Złoty kłos ' z Secemina
oraz solistkę Urszulę Sztukę z
Wloszczowy. Podobne eliminacje
miały miejsce w S taszowie i Skarżysku-Kamiennej. Finał odbędzie
się 20 stycznia o godz.14 w Domu
Kultury we Włoszczowie . Organizatorami odbywającej się do dziewięciu lat i cieszącej się wielkim
powodzeniem imprezy są WDK
Kielce, Urząd Miasta, Dom Kultury i parafia Najświętszej Marii
Panny we Włoszczowie . (B.Z.)

Słowoludu
...

chowawczyni Wanda Dulęba.
- Ręce troszeczkę bolały - przyznał Michał Kopytek - ale takiego
długiego węża nigdy w życiu nie
widziałem.

Wąż, ·zrobiony przez klasę
w Łącznej, miał 150 me~zieciaków pracowicie
• skJejało kolorowe padrukowaliśmy w Sio. Czuwała nad ninti wy-

ezwładnili
ZDRóJ. Za co został pobity
Sklepem -nie wiadomo.

Do "produkcji " węża zaangażowały się całe rodziny. Bartoszowi Kałużyńskiemu pomagały dwie starsze siostry, Ola i
Kasia. Rodzice zerówkowiczów
pomagali przewozić gotowe dzieło . Praca się opłaciła. Wczoraj
dzieci odwiedziły w nagrodę re-

staurację McDonald's.
iektóre
były tu pierwszy raz. Przyjęto je
po królewsku i każdego ubrano
w koronę. Dzieci zjadły śniada
nie i oczywiście mogły pozwiedzać . - Najbardziej podobało mi
się takie wielkie pudło z zabawkami - mówił z przejęciem Bartosz Ziomkiewicz. -Dostaliśmy
torby z pamiątkami. Mam tu piłeczkę do odbijania i małego

smerfa.
(mow)

gazem i skatowali
sprawie brutalnego pobicia do jakiego doszło w poniedziałek wieczorem przed skJepem w Zborowie w gminie Solec Zdrój.
'frzej napastnicy obezwładni
li gazem łzawiącym a następnie

skatowali i skopali mieszkańca tej
miejscowości. apad nie miał charakteru rabunkowego. a szczę
ście obrażenia jakie doznała ofiara napadu nie są groźne.
(imi)

Redakcja dziennika .Słowo Ludu" wraz z Przedsiębiorstwem Handlowo-Technicznym SUPON Sp. z o.o. w Kielcach pod patronatem Okręgowego
Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy organizuje konkurs propagujący
wiedzę w zakresie prawa pracy i zasad bezpieczeństwa .

Zasady konkursu:
Od 14 do 18 stycznia, codziennie, drukujemy 1 pytanie wraz z trzema
odpowiedZiami A, B, C. Wystarczy wybrać właściwą odpowiedź i zaznaczyć
krzyżykiem na specjalnie wydrukowanym diagramie 18 stycznia. Diagram ten
należy nakleić na kartkę pocztową i przesłać na adres PHT SUPON Sp. z o.o.,
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105. Na odpowiedzi czekamy do 24 stycznia.
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrody pieniężne :

l nagroda - 800 zł
11 nagroda • 2 x 500 zł, III nagroda - 3 x 200 zł
/l/pytanie
Jaki dokument stanowi podstawę uznania, że dana ochrona Indywidualna
jest dopuszczona do stosowania?
a) świadectwo wytwórcy
b) certyfikat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
c) certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Strażacy
SANDOMIERZ. Przez cały dzień
oczyszczano dachy kamieniczek
na Starówce ze śniegu i sopli.

Kamieniczki, będące własno
ścią miasta i administrowane przez
miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, mają spadziste i śliskie
dachy.
- Zwisy śnieżne i sople są w
takim przypadku szczególnie niebezpieczne, bo mogą zsunąć się i

na sople Dwa remonty

upaść na jakiegoś przechodnia,
zagrażając jego życiu - tłumaczy
Marcin Gierach z Wydziału Nad-

zoru Komunalnego w sandomierskim Urzędzie Miasta.
Usuwaniem śniegu i sopli z
komunalnych kamieniczek zajęło
się na polecenie władz miasta
PGKiM. Przedsiębiorstwo nie
dysponuje odpowiednim sprzę
tem. Z pomocą przyszła miejscowa straż pożarna. Zebrany z dachów śnieg zsunięto na pobocza,
gdzie powoli topnieje.

JYiko w listopadzie i grudniu
władze miasta wydały na odśnie
żanie ulic i usuwanie nadmiaru
śniegu 202 tys. zł.- Jeżeli doliczymy do tego styczeń, to koszty na
pewno będą dużo większe. Te pieniądze muszą jednak znaleźć się w
budżecie, bo nie możemy zostawić

bez pomocy takich dzielnic, jak
Mokoszyn, Koćmierzów czy Kamień Plebański. Mieszkańcy z tych
terenów muszą dojechać do pracy,
szkół czy szpitala - wyjaśnia
M. Gieracha.
(bea)

Z kolegami do Europy
JĘDRZEJÓW. Uczennice namówiły

kolegów do udziału w konkursie
wiedzy o Unii Europejskiej.

Uczennice Gimnazjum nr 2
Justyna Jabłońs~a i Anna Pietrucha zorganizowały dla swoich kolegów konkurs sprawdzający wie-

w klasztorze
PIŃCZÓW. Dwa niezależne od siebie

remonty pomieszczeń placówek
kulturalnych prowadzone są równolegle w popaulińskim klasztorze,
zwanym .,belwederem ".

- Po 17 latach sanitariaty słu
żące gościom Muzeum Regionalnego przejdą nareszcie remont. Ich
stan był fatalny i nie przysparzał
splendoru placówce. Koszty remontu pokryte zostaną w całości ze środ
ków wypracowanych przez mu-

zeum- mówi dyrektor placówkij
rzy Znojek.
- Z kolei na klatce schodow~
w korytarzach Pińczowskiego Sa
rządowego Centrum Kultury tn~
malowanie, wykonywane przez
chowców zatrudnionych w rama
prac interwencyjnych. My ponosi
jedynie koszty zakupu farb i inny
materiałów. Być może na tych za
dach uda się odświeżyć wszyst ·
pomieszczenia, jakimi dysponuje
- powiedziała nam dyrektor PS
Bożena Szymczyk.
C

dzę o Unii Europejskiej pod nazwą "W drodze do Europy" .
W układaniu pytań pomogli im na-

uczyciele geografii i historii.
- Do udziału w konkursie udało się nam namówić 27 uczniów.
Odpowiadali pisemnie na 10 pytań otwartych i pięć zamkniętych .
Na udzielenie odpowiedzi mieli
godzinę- mówią organizatorki.
Przebieg konkursu nadzorowało jury w składzie : A. BogdaJ,
A Prusicka, E. Wydrych, P. Basoń.
Wyniki były zadowalające, chociaż
nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej _liczby 56 punktów.
Pierwsze miejsce i 47 punktów
zdobył Paweł Bartosz, wyprzedzając Monikę Lechowską , Justynę
Majchrzak, Tomasza Smorąga
i Martę Rudawską. Cztery osoby
zdobyły 38 punktów.

Justyna Jabłońska i Anna Pietrucha zachęciły kolegów do marszu do Europy

Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy, zaś laureaci kalkulatory, ufundowane przez dyrekcję szkoły.
(B.Z .)

Pieniądze

1O szkół zostaje w powiecie

na drogi

Gdzie z gimnazjum

SAMBORZEC. 20 tysięcy złotych
otrzyma gmina od Rady Miejskiej w
Lesznie na odbudowę dróg zniszczonych w czasie ubiegłorocznej
powodzi.

- Pieniądze jeszcze nie wpły
nęły, ale otrzymaliśmy już uchwałę podjętą przez Radę Miejską w
Lesznie, która mówi o przekazaniu po 20 tys. zł dla dwóch gmin
dotkniętych klęską powodzi: Samborca i Górna - powiedziała nam
Jadwiga Boczek, sekretarz Urzę
du Gminy w Samborcu. W uchwale znalazł się również zapis, że pieniądze mają być wykorzystane na
remont dróg zniszczonych przez
powódź .

Po ubiegłorocznej lipcowej
powodzi władze Samborca wystą
piły z apelem o pomoc do gmin, które oszczędził niebezpieczny ży
wioł. - Otrzymaliśmy bardzo dużo
pomocy rzeczowej w postaci zboża od różnych gmin zarówno więk
szych i bogatszych, jak i mniejszych
i biedniejszych- dodaje J. Boczek.
Pieniądze na drogi bardzo przydadzą się gminie Samborzec. Po powodzi większość z nich nadaje się
do remontu. Władze gminy uważa
ją, że po tegorocznej zimie stan
dróg pogorszy się jeszcze bardziej .
-Tegoroczna zima spowodowała, że
musimy zabezpieczyć środki na od-

PIŃCZÓW. Po ukończeniu gimnazjum
młodzież ma możliwość wyboru
dalszej nauki wjednej z dziesięciu
szkół w powiecie.

Radni powiatowi postanowili, że oprócz szkół ponadgimnazjalnych, w których edukacja zakoń
czona będzie maturą, w Pińczowie
pozostanie także jedna Zasadnicza
Szkoła Zawodowa. Jej ukończenie
umożliwi dalszą edukację w systemie dwuletnich szkół uzupełniają
cych, kończących się maturą.
Powiat dysponować będzie
zatem 10 placówkami zgodnymi
z założeniami II etapu reformy
oświaty. W Pińczowie będą to: Liceum Ogólnokształcące, Liceum

Profilowane, Technikum nr l oraz
Technikum nr 2 (oba przy ul. Spół
dzielczej) oraz wspomniana Zasadnicza Szkoła Zawodowa .
W Dzialoszycach młodzież będzie
miała do wyboru Liceum Ogólnokształcące, Liceum Pmfilowane
oraz technikum. Wszystkie dzialoszyckie szkoły ponadgimnazjalne
mieszczą się w jednym kompleksie oświatowym przy ul. Szkolnej
S. Trzeci ośrodek kształcenia zlokalizowany jest w Chrobrzu i funkcjonować tu będą LO, Liceum
Profilowane i technikum.
Radni w uzasadnieniu
uchwały zastrzegają, że liczba
uczniów będzie się zmniejszać, co
w przyszłości wpłynąć może na
zmianę sieci szkół.
(imi)
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Dołoży

W gmachu przy ul. Szkolnej 5 w działoszycach funkcjonować będą trzy szkoły
ponadgimnazjalne

malują

fachowcy

wramach

Fundusz Phare 2001

Woda dla 6 wsi
BUSKO. Do sześciu kolejnych wsi w
gminie dotrą w tym roku wodociągi,
które będą częścią dużego planu
rozbudowy sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej.

Gminne inwestycje wsparte
z unijnego Funduszu Phare 2001 , który wyasygnuje środki
na budowę kanalizacji w pięciu
wsiach i pólnocnej części miasta.
Gminny plan wydatków na
budowę wodociągów w 2002 roku
opiewa na sumę blisko 1,4 mln zł.
Za te pieniądze wykonane zostaną wodociągi w Łagiewnikach
(160 tys.) , Szańcu (133,75 tys.),
Podgajach i Slabkawieach (310
tys.) , Palonkach (196 tys.) i Słu
żowie (76 tys.). Ponadto w puli 1,4
mln przewidziane jest zakończe
nie kanalizacji w Zbłudowicach
(382 tys.) oraz rozbudowa inirazostaną

śnieżanie. Wiosną może okazać się,
że nie będziemy mieli pieniędzy na

remonty dróg- twierdzi J. Boczek.
'JYiko w listopadzie i grudniu gmina Samborzec wydała 35,5 tys. zł
na udrażnianie dróg.
(bea)

Klatki schodowe PSCK i inne pomieszczenia
interwencyjnych

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

SŁOWO

struktury w okolicach zbiorni
w Radzanowie (woda, energia
tryczna - 11 O tys. zł) .
Gmina objęta jest takie
tacją w ramach unijnego fu
szu Phare 2001 w wysoko ści
tys . złotych . Pieniądze te w pi
wydatków na 2002 rok prz<
dziano w dziale "Gospodarka·
kowa i ochrona wód", a prz<'
czone zostaną na budowę)
kanalizacyj n ej w Owczar·
Skotnikach Dużych , Skotnl
Małych , Wolicy i Radzanowie
sieci kanalizacyjnej północneJ
ści Buska. Inwestycja ma na
ochronę zasobów wód
·
i mineralnych zlokalizowan ~c
tym terenie. Wcześniej gmi
kusiła się o budowę
ni Północ , skąd ścieki pom
n e są do oczyszczalni komu
wWolicy.
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Re g lo n
taje tylko punkt krwiodawstwa

ie ma pieniędzy,
ie ma banku krwi
uun111cttL. Jeżeli Ministerstwo

zwiększy budżet Regionalne-

- r.. nrmm Krwiodawstwa i Krwio-

w Kielcach, terenowy
wsandomierskim szpitalu
utrzymany.
W obronie terenowej Stacj i
wstwa i banku krwi wydyrekcja sandomierskiego
oraz radni miejscy i po. Rajcy wyrazili sprzeciw
planowanej likwidacji sankiego oddziału Centrum
. Stanowisko w tej
do wojewody świę-

Wojewoda poinformował
również władze powiatu, że wystą
pił do Ministerstwa Zdrowia z
prośbą o zwiększenie budżetu
RCKiK w Kielcach.
- To umożliwiloby utrzymanie oddziału terenowego w Sandomierzu w dotychczasowej formie. Zobaczymy, czy znajdą się
pieniądze w ministerstwie- tłuma
czy starosta.
Dyrekcja sandomierskiego
szpitala poinformowała niedawno,
że od l lutego terenowy Oddział
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma·
ulec reorganizacji, a bank krwi
będzie zlikwidowany.
Z informacji przesłanej
przez dyrektora RCKiK w Kielcach wynika, że zakres działania
oddziałów terenowych zostanie
ograniczony do pobierania krwi .
Krew i preparaty krwiopochodne
mają być dostarczane do sandomierskiego szpitala z Kielc po wcze-

rzy sami odkopali drogi

ychodzenie
zasp
dzień odśnieżały

Atak zimy pochłonął
środków pneznaczonych
ur"'""7 ' 1 " odśnieżanie.

drogi za darmo
- mówi starosta Wiktor Krotla .
Szczególne podziękowanie należy się druhom zarówno z Państwo
wej, jak i Ochotniczej Straży Pożar
nej. Pomagali odśnieżać drogi, wyciągali samochody z zasp, wspomagali karetki pogotowia dowożące
chorych na dializy do szpitala w Koń
skich, a także wozili kobiety do porodu . Godni podziwu okazali się
mieszkańcy wsi Przybyszów, któtzy
łopatami wykopali 3-kilometrowy
tunel w ogromnych zaspach, a także
mieszkańcy Mękarzowa i Ludwinowa, którzy, nie czekając na służby
drogowe, sami odśnieżali drogi.
Obecnie Centrum Zarządza
nia Kryzysowego monitoruje rzeki: Czarną Włoszczowską, Nidę i
Pilicę. Z ostatnich informacji wynika, że zagrożenia nie ma, tylko
nieznacznie podniósł się poziom
(B.Z .)
wody na Pilicy.

śn~ejszym

zamówieniu . Andrzej
Serzysko, dyrektor do spraw lecznictwa w sandomierskim szpitalu,
uważa, że w ten sposób wzrośnie
zagrożenie dla życia chorych w
przypadkach nagłych . Z Sandomierza do Kielc jest ponad 100
kilometrów i przywóz zamówionej
krwi potrwa około 4 godzin. Wzrosną również koszty, bo za jednorazowe wysłanie karetki do Kielc
szpital będzie musiał zapłacić ok.
200 zł.
-W ciągu roku wykonujemy
w szpitalu bardzo dużo przetoczeń
krwi . Około 35 procent z nich odbywa się w trybie nagłym, kiedy nie
ma możliwości złożenia zamówienia - twierdzi A. Serzysko.
Sandomierski szpital obsłu
guje ok. 150 tys. pacjentów z powiatu i ościennych województw. W
terenowym oddziale RCKiK pobiera się rocznie ok. 1100 litrów
krwi .
(bea)

Pani Julian na Perek ze Szczerbakowa świętowała
stulecie urodzin

Piękny

Szczerbakowa stuknęło wczoraj 100
lat. Jubilatkę odwiedzili pnedstawiciele władz gminnych oraz Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecz
nego.

jej było cieszyć s ię z narodzin
8 wnucząt i 11 prawnucząt. Od kił
ku lal rodzina zajęta jest bud wą
nowego, wygodniejszego domu .
We wtorek wójt gminy Stanisław Kowal przywiózł do Szczerbakowa wielki bukiet czerwonych

Pani Julianna nigdy nie
opuszczała swego niewielkiego
domu na skraju Szczerbakowa,
wsi położonej wśród nadnidziań
skich łąk . Od czterdziestu lat jest
wdową . Rodzina także nie rozsiała się daleko, jeśli nie liczyć sąsied
niej gminy Nowy Korczyn . jesień
swego życia pani] ulianna spędza
wraz z jedną z czterech córek
-Katarzyną. W długim życiu dane

i kopertę z zawartością l tys . zł.
Dotarli także przedstawiciele
KRUS z listem gratulacyjnym i
poświadczeniem nowej, wyższej
renty.
Prawnuczęta Madzia i Jaś
najbardziej cieszyły się z bombonierki. , SŁ.: ' dołącza się do gratulacji i najlepszych życzeń dla dostojnej jubilatki.
(i mi)

WIŚ LICA. Pani Juliannie Perek ze

fałszywy

urzędnik
SANDOMIERZ. 3 tys. zł ukradł
BO-letniemu mieszkańcowi ul.
Słowackiego mężczyzna podający się

za pracownika Unędu Miasta.
Mężczyzna zastukał do samieszkającego 80-łatka i
poinformował , że jest pracownikiem Urzędu Miasta. Staruszek
wpuścił go do mieszkania.
Podczas rozmowy mężczy
zna zaczął wypytywać gospodarza, gdzie przechowuje pienią
dze. Wyjaśnił , że w przypadku
jego śmierci musi wiedzieć, gdzie
szukać pieniędzy na ewentualny
pochówek. Kiedy starszy męż
czyzna wskazał Jniejsce , gdzie
przechowuje pieniądze , złodziej
zabrał 3 tys. zł i wyszedł z miesz-

motnie

kania.
Policja apeluje do starszych
i samotnie mieszkających osób,
żeby nie wpuszczały obcych do
mieszkań lub żądały służbowych
legitymacji .
Aby uniknąć podobnych sytuacji , mogą również poprosić o
numer telefonu do instytucji, którą ci obcy reprezentują , i sprawdzić ich wiarygodność.
{bea)

t

Pies

się grzał,

drzwi

były

l

otwarte

Prosto z garażu
Wł:.OSZCZOWA. Złodziej skradł

z przydomowego garażu w miejscowości Cieśle renault megane.
Przes•ępca nie miał kłopotu
z uruchomieniem samochodu, ponieważ właściciel zostawił kluczyki w stacyjce, dokumenty także
leżaly w aucie. Poza tym garaż nie
był zamknięty, a podwórzowy pies
w tym czasie ogrzewał się w domu.

Linie na

Dwa dni później policjanci z grupy samochodowej odzy kali warte
25 tysięcy złotych auto. Złodziej
ukrył je w jednej ze stodół w innej
miejscowości. Renault wrócił do
właściciela . Sąd we Wioszezowie
zastosował wczoraj trzymiesięcz
ny areszt tymczasowy wobec podejrzanego o kradzież. Mężczyzna
właśnie wyszedł po odsiedzeni u
B-letniego wyroku za liczne wła
mania.
(mag)

,•

...

złom

WWSZCZOWA. Złodzieje skradli
linie energetyczne, ale nikt nie
zgłosił braku prądu.
Cztery przypadki wycięcia linii energetycznych zanotowali w
ostatnich dniach miejscowi poli-

cjanci. Aluminiowe linki skradziono w miejscach mało widocznych,
co dziwniejsze energetycy nie mieli sygnału, o przeci ęciu przewodów.
Zakład Energetyczny wycenił straty na 7 tysięcy złotych. Złodzi eje
prawdopodobnie przetopili !linki i
sprzedali je w skupie złomu . (mag)

pokazać, że potrafią

JĘDRZEJÓW. Organizacje nauczyciel-

skie zorganizują ogólnopolskie
mistnostwa.
Po długich staraniach odZ P oraz auczyciel kie
Towarzystwo Sportowe uzyskali
od Zarządu Głównego Z P zgodę na organizację V Mistrzostw
Polski w Piłce ożnej auczycieli. Do tej pory odbywały się one w
dział

Częstochowie.

mistrzostwa

- Im preza odbędzie się w
dniach 17 - 19 maja. Weźmie w niej
udział ok. 100 nauczycieli z całej
Polski, którzy zagrają na boisku KS
" aprzód".Informacje przekazujemy wcześniej, by zachęcić in tytucje i firmy PfY\ atne do sponsorowania. Mistrzosrwa o krajowym
zasięgu to znakomita okazja do promocji miasta lub firmy. Swoją
współpracę zapowiedziaJyjuż : starostwo i Urząd Miasta - mówi Marek Zygan prezes TS .

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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róż , okazałą bombonierkę , laurkę
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Zorganizują
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Zdaniem Elżbiety Dorobczyń
sk:iej przewodniczącej zarządu oddziaJu Z P od wielu lat w Jędrzejo
\\~C kultywowane są tradycje portowe. nuczyciele nie tylko uprawiają
port. ale organizują wiele imprez,
zapraszając do współzawodnictwa
wszystkich, którzy chcą rozwijać
swoją tężyznę. Ogólnopolskie mistrzostwa to znaczny wysiłek organizacyjny i nauczyciele będą mieli okazję do wykazania się swoimi dużymi
talentami organiza yjnymi. (B.Z.)
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Dyżury pełnią szpitale: na
Czarnowie, przy ul. Kościuszki l
w Czerwonej Górze.
Aptek/ czynne w niedziele:
.,Przy Pogotowiu ", ul. św. Leonarda 10 (8-20), .Centrum",
ul. Radomska B (10-20),
•Alfa", ul. żeromsklego 20124
(8-15), .. Gemellus ", ul. Semlnaryjska 27 8 (8-13), .Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58, czynna w soboty l niedziele (8-15).
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .,Na Rogatce "- ul. Jana
Paw/a 11 13 - czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele l święta w
godz. B - 23) 041/362-02-25,
Apteka ,.Małgosia ", ul. Pocieszka 17 (8-23),
Apteka .. Aptekarz", ul. Hoża 39
- czynna codziennie (8-23),
Apteka " Herby " - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 722, w niedziele i święta- 9- 19,
Apteka .Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-

Apteka .,Gemellus"- całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki) .

BUSKO ZDRÓJ
- os. Świerczewskiego 1.
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowlecka 3a.
STARACHOWICE
- ul. Żeromskiego 3.

344-85-15 - .,ZDROWIE "
- CODZIENNIE.
(nd 11)

Lekarska
{dg 19067)

GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seromaryjska 27b,
361-30-60. Jagiellońska 23.
346-22-99 · specjaliści urolodzy.
(nd 10)
PDGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Leczmea .. Medistar".
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP 041/344 -39-45, 368-28-02.
(nd 3)
USŁUGI MEDYCZNE Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
ul. Langiewicza 2, te/. 361·55·
25 - ECHO, HDLTER, RTG,
USG. Urodynamika . Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 4)
ŻYLA KI kończyn metodą kriochirurgiczną. usuwanie hemoroidów, inne zabiegi. Dariusz
Klimer. specjalista chirurg. Kielce. Sienkiewicza 45, poniedział
ki, środy 16.00-18.00, te/.
0601-598-707.
(dg 19047)

l

TEATRY
Teatr im. S. teromsklego
-.Antygona·. g. 11.
Teatr Lalki l Aktora ., Kubuł "
-.Igraszki z bajką ", g. 9, 11.

KINA

•

JĘDRZEJÓW

.,OK" - brak terminarza.
KAZIMIERZA WIELKA
., Uciecha " - brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
.. Etiuda " - .. Kod dostępu ", g.
17; . Amelia", g. 19.
PIŃCZÓW

. Belweder" - nieczynne.
SANDOMIERZ
.,Millenium" -.,Straszny film
2", g. 19.
SĘDZISZÓW

,. Ballada "- nieczynne.
SKARŻYSKO-KAM.

.,Centrum "- nieczynne.
.. Wolność" - . Ostatni bastion·.
g. 17, 19.15.
SUCHEDNIÓW
.. Kutnica"- nieczynne.
Wl.OSZCZOWA
.. Muza " - .A. l. Sztuczna Inteligencja", g. 18.

MUZEA

..--A---------------~
Muzeum Narodowe blpałac

22.

NAGŁA
Pomoc
- 331 - 56 - 50.

. Echo" (w WDK) - 361-27-37
- .Duo Vadis" - pol., l. 15, g.
16. 30.
BUSKO
. Zdr6r - brak terminarza.

., Romanllca " (do/by digltal) ,
te/. 366-37-19 - ..Amelia" - tran..
l. 15, g. 11.30, 16; ..Inni"- USA.
l. 15, g. 13.45, 18.15, 20.30.
.,Moskwa· (do/by stereo),
te/. 344-47-34 - .Pamiętnik
księżniczki"- USA, l. 12, g. 14,
18. 15; .Pieśni z drugiego pię
tra~- szwedz.-dun., /. 15, g.
16.15; .Amelia" - Fran., l. 15,
g. 20.30.
.. studyjne " - .Moulin Rouge •
- USA, l. 15, g. 17.45; . Pieśni
z drugiego piętra • - szwedz.dun., l. 15, g. 20.
UWAGA! Tanie poniedziałki - bilet tylko 1Ozłotych.

skup6w w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-1B) - ekspozycje stałe: korpus główny .Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII
w.", . Dawne uzbrojenie europejskie /.wschodnie", .Sanktuarium marszalka Józefa Plłsud
skiego". Skrzydla północne: Galeria malarstwa polskiego
i sztuki zdobniczej (od XVII w.
do 1939 r.). Wystawy czasowe:
.. Józef Deskur (1B61-1915).
Fantazji tysiąc i jedna " (wystawie towarzyszy pokaz 12 ilustracji Juliusza Kossaka do powieści . Ogniem i mieczem"). Czynne we wtorek w godz. 1O - 18,
środa - niedziela w godz. 9 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawla Ił 25, (te/. 344-57-92) ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich z mlodmńczych lat
pisarza . Czynne we wtorki,
czwartki, piątki i niedziele w
godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa Tadeusza Szypowskiego . Oprócz poniedziałków
czynna codziennie w godz. 11
- 17, w medziele godz. 11 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, p/. T. Kościuszki 7/B,
te/. 386-24-45 - czynne ·od
B do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum .. Dworek Reja",
te/. 3B1-45-70 - czynne od
poniedziałku do soboty w
godz. B - 16, w medmle 10 16.
OSTROWIEC ŚW.
SWA - ul. Siennieńska 54, te/.
263-20-48 - Wystawa Tkanin Artystycznych - czynna od
wtorku do piątku w godz. 9 17, w soboty i niedziele w
godz. 11 - 15, w pan/edzia/ki
- nieczynna.
Muzeum Historyczno -Archeologiczne - ul. Święto
krzyska 37, teł. 265-36-51
- wystawy stale . Dzieje
Ostrowca "świętokrzyskiego
od końca XVI w. do 1939
r.", • Wystawa zabytkowych
fajansów l porcelany łmle
lowskie]", .. Poczet książąt l
królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe:
.. Śladami Ikara"- wystawa ze
zbiorów Muzeum Lotnictwa
Polsktego w Krakowie, Wystawa Ikon ks. Stanisława
Drąga z Radomia, .Hej kolę
da, kolęda" - plastyka obrzędowa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach .
Muzeum czynne wtorek piątek B- 16.30, sob . B 14.30, niedziela 13 - 16.30.
Rezerwat l Muzeum Archeologiczne w Krzemian-

- ---

kach - teł . 262 -09-78 .Górnictwo krzemlen/a w
neolicie", Dwie podziemne
galerie turystyczne , Skansen wi oski neolitycznej,
. Madagaskar - g i nący
~wiat ". Muzeum czynne
wt.- sob. 9 - 15, niedz. 11
- 15.

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul.
Armii Ludowej 2a - wystawy
stale: ,. Pradzieje Pon idzia ",
. Pińczów - historia miasta ",
. Adolf Dygasiński - życie i
twórczośł ", . Sławne i znane
postacie w dziejach Pińczo
wa ", .. Przyroda Ponidzia "; w
synagodze - .. Społeczeństwo
żydowskie w Pińczowie ", Wystawa poplenerowa ZPAP O.
Kielce . Pińczów 2000". Czynne wtorek, piątek w godz. 9 15, ~rada , czwartek w godz.
9 - 17, sobota, niedziela w
aodz. 10- 15.
Galeria .. Krużganki " wystawa części repliki Xliwiecznej płyty orantów wypożyczonej z Wlśl/cy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział
Zamek- ul. Zamkowa 14, te/.
(015) 644 -57-57 - czynne :
od wtorku do piątku w godz.
9- 16, sobota - od 9- 15,
niedziela - 1O - 15. Wystawy
stale: . Kuchnia królewska ",
.Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", . Ekspozycja etnograficzna ", . Ziemia
sandomierska w pradziejach
l średniowieczu", .. Srebra .
Nabytki muzealne z lat 19921997", .. Lapidarium zamka·
we". Wystawy czasowe: ,.Alfons
Karpiński
(18751961)", .. Stan isław Młodote
nlec (1 B95 -1959 ), • Nie zatrzymam wieczoru" - wysta wa poświęcona sylwetce i
twórczości ks. Janusza lhnatowicza.
Oddział Ratusz : ul. Rynek 1 nieczynny.
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, te/. (0-15) B3221-47. Czynne: poniedziałek
- piątek w godz. 9 - 15. Wysława stała : . Jazdy do Sandomierza " - wystawa poświę
cona związkom Jarosława
Iwaszkiewicza z Sandomierzem .
Galeria Sztuki Współczesnej
SWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9 poniedziałek - nleczynnl!, od
wtorku do soboty w godz. 9
- 16, w niedziele 13.30 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od B
do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne ul.
Krywki 1. teł . 274-62-6B czynne w dni robocze w godz.
10·16.

KOMU IKACJA

• Informacja PKS
~~.....
- 366-02-79.
Informacja PKP
- 366-93-28, 94-36.
Informacja MZK
- 345-06-95.

USWGI POGRZEBOWE
USTRONIE " - usługi całodo
bowe, wystawlanie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych.
Nagrobki. Tel. 361 -29- 18,
361-39-12.
(nj 3)
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH usługi pogrzebowe całodo
bowe, teł . 366-31-77, 344-

67-88 .
(n/1)
FIRMA Pogrzebowa Zwo/scy,
Kielce, ul. Radiowa 14. Wystawianie kart zgonu, bezpłatna chłodnia. Całodobo
wo, teł. 344 - 37 - 7B, 343 -

17 - 52.
(nc 30)

Pogolowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Strat Pożarna - 998.
Pogotowte Energetyczne
Kielce - miasto l teren 991.
Pogotowie Gazowe
- 312-020 i 992 .
Pogotowle wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. l elektryczne,
PGM - czynne w godz. 15- 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - te/. 3611B-33.
TAJ - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
0/KT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34.
Numery miejscowe i zamiejscowe- 913.

DRDZE
n;;rodowa, Sienkiewicza 61 ,
345-77-43,
345-77-46.
(ng 7)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż.• Sigma ", Sienkiewicza
56, 344-30-33, 366-44-32.
(ng_B)
LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 36B-06-58.

~-

INNE

~·

l

INFORMACJA GOSPODARCZA
041/366-19-19, 366-03-03
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski Portal
Internetowy
POMOC drogowa całodobowa,
naprawa samochodów. 041/
368-73-34, 0601-315-106.
(n b 11)

TB.EFONY ZAUFANIA
Świętokrzyski Klub ,.Amazonka" - 366-34-54, od poniedział
ku do czwartku w godz. 10-14,
psycholog, pedagog - telefon
zaufania 366-17-41 w poniedziałki i czwartki w godz. 15-17.
Telefony zaufania: - dla ludzi z
problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz.
1B- 20, teł. 345-73-46; w sprawach rodzinnych - 36B-1B-67,
czynny od poniedziałku do piąt
ku w godz. B - 17; pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących małe dzieci 36B-1659, poniedziałek 15.30-1B.
Świętokrzyskie Centrum ProfiJaktyki i Edukacji - 041133153-13 - pomoc psychologiczna
i pedagogiczna, terapia rodzin i
małżeństw. psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień, interwencja
kryzysowa - od poniedziałku do
piątku w godz. B - 20.
Polskie Towarzystwo lapoblegania Narkomanil - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach, ul.
Karczówkawska SA - 346-1627; poniedziałek - piątek, w
godz. 12 - 16.
Centrum Interwencji Kryzysowej - te/. 041/366-48-4 7,
ul. Urzędnicza 7b. Terapia
ofiar przemocy, konflikty wewnątrzrodzinne i kryzysy mał
żeńskie , problemy z osobą
uzależnioną w rodzinie. Konsultacje indywidualne i grupy
wsparcia . Zapewniamy anonimowośł. Zapraszamy od
poniedziałku do niedziel/ w
godz. 13-20.

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

TAK-106,5; 98,0; 89.7,
FAMA- 100,8, PLUS-1 07,9;
71,95, MARYJA-100, 9;
107,2; 67,34, RMF-88,2,
8/S-92,3, 111-96,2, KIELCE-101,4, ZET- 105,3,
WAWA-95,5, ESKA -103,3,
OPATOW-93, 7, MTM FM102,1, RdC-89,1, LELIWA 104.7, REKORD - 106,2

TVK SKARŻYSKO
6.00 El News 6.25 Czas na
relaks 7.40 Wkrótce premiera B. 1O Legendy kina: Anthony Perkins 9.35 Hit dnia: Whitney i Bob by 11 . 1O Tajemnice
i skandale: Judy Gerland i Otis
Redding 12.00 E! News
12.25 Czas na relaks 13.40
Wkrótce premiera 14.05 Legendy kina: Anthony Perkins
15.35 Hit dnia : Whitney
i Bobby 17.1O Tajemnice
i skandale: Judy Gerland i Otis
Redding 18.00 El News
1B.25 Czas na ... gwiazdę: Rob
Reiner i Joan Collins 19.40
Wkrótce premiera 20.05 Legendy kina: Mackenzie Phillips 21.45 Hit dnia 23.10 Tajemnice 1 skandale: Humphrey Bogart; Gary Grant 24.00
E! News 24.25 Czas na ...
gwiazdę : Rob Freiner i Joan
Co/1/ns 1.40 Wkrótce premiera 2.05 Legendy kina : Mackenzie Phillips 3.45 Hit dnia
5.00 Tajemnice i skandale:
Humphrey Bogart, Gary
Grant

TVK STARACHOWICE
17. 1O Powitan ie 17. 15 Starachowicki serwis informacyjny 17.35 Jasełka w Spolecz-

Kinowe

6.00 El News 6.25 Czas
relaks 7.40 Wkrótce prem
ra B.OS Legendy kina 9.35
dnia 11.1 O Tajemnice i sk
dale 12.00 E! News 12.
Czas na relaks 13.40 Wkr
ce premiera 14.05 Legen
kina 15.35 Hit dnia 17.1 O
jemnice i skandale 18.5
E! News 18.25 Muzyka w
Ostrowiec 1B.35 Teledzien
TVK Ostrowiec 18.55 Mu
w TVK Ostrowiec 19.40 ~
dziennik TVK Ostr ow1
(powt.) 20.00 Muzyka w
Ostrowiec 20.05 Legen
kina 21.45 Hit dnia 23.10 ·
jemnice i skandale O
E! News 0.25 Czas na ... g
dę 1.40 Wkrótce premiera 2
Legendy kina 3.45 Hit dma 5
Tajemnice i skandale

nowości

"Pamiętnik księżniczki'
Mia Tbermopolis jest
bystrą , lecz nieśmiałą nastolatką jakich wiele. Mieszka
w San Francisco z matką,
malarką Helen, a jej jedyną
przyjaciółką jest koleżanka

z klasy, Lilly. Nieoczekiwan1e w życiu Mii pojawia się
dystyngowana królowa Clarisse Renaldi, która oświad
cza zdurnionej dziewczynie,
że jest ... jej rodzoną babką.

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

1
JU.Ua STAU:GO
ti:ZYTELNIKA .,sułWA LUDU" :

k2 pkt. i
~

________________ ,
16.1.2002 r. •

UWAGA KLUBOWICZE!!!
V

BILETY na koncert .Wolnej Grupy BUKOWINN
21 stycznia w Kielcach otrzymuje Joanna Wysocka

V PO KARNET do FITNESS CLUB .WEGA" w Kielcach
(ul. Sienkiewicza 65 i 42) zapraszamy Renatę

V

BILETY do Centrum Rozrywki Dziecięcej JAŚ
w Kielcach wygrała Anna Bielaszka
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie
realizacji nagród do piątku (18 stycznia) do godz. 12
w redakcji w Kielcach, te/. 36-36-223

Tylko dla klubowiczów !!!
bilety na koncert

"WOLNA GRUPA BUKOWINA'
21 stycznia 2002, godz. 18.30 w WDK

5
(do nabycia

zł TANIEJ
w redakcji .SL ·w Kielcach

pny ul.

Wesołej

47149)

r,-------------------------------------~
KUPON ZGl.OSZENIOWY
',

1

DO KLUBU STALEGO CZVTELNIKA . Sl.OWA LUDU" :

IMIĘ .............................................................................. :
NAZWISKO ......................................................... .
ADRES ................................................................ .
TELEFON ............................................. ............... .
DATA URODZENIA ..............................................

Tolc, _ _ , . _ . . . . . _ . . " . . , _ , . . , _ _ _ _•
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nej Szkole ?odstawowej i s
/ecznym Gimnazjum w Sta
chowicach .20.00 Sta rach
wieki serwis Informa cyj
22. 15 Starachowicki ser
informacyjny 22.40 Ko tę
i pastoralki w wyko nan
uczniów Szkoły Muzyczn
Yamaha 23.05 Zakoń czen
programu
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2
Kawa czy herbata? 7.30
• tzaKUJ'Y 8.00 Wiadomości
l(..",lcn•w~k:ie Przedmieście

Wszvstko co Jata 9.15
9.45 Bajeczki Je10.00 Muppet show,
rewia gwiazd: Elton John,
Rawls - program dla dzieci
Telezakupy 11.10 Krótka
czasu (3-ost.) - film dok.
rodu GanzegaJ (6) niemieckiego 12.00
.,.... u"'"'~'"' 12.10 Agrobiznes
Kontrasty 12.25 Samo
12.45 K1an (powt.) 13.15
lekarz domowy
przy Wspólnej 13.35
•-RLOtllupy 13.50 U Siebie:
nas? 14.15 KWadrans na
14.30 Podróże maJe
Podróżnik: Muelbach
Wiadomości

Śledztwo- magazyn

w twarz z BuroNiemcy • rynek pracy •
agazyn
Rower Błażeja - magadla młodzieży
na sukces (1534)
IPIPnO,VPI" USA
lWarzą

domyśla się, że

jego
w Big Bear
z tego powodu coraz
zaniepokojony. .

może być

Teleęxpress
Gość Jedynki

Klan (545) - telenowela
Między

nami - magazyn
audiote le : 070065501
tak; 070065502 -nie)
5 minut o Unii EuropejWieczorynka
Wiadomości

Okruchy życia: Na grą
czasu - film obycz.
2001, reż . Steven
r, wyk.: Mark
Mary McDonL<tttne•nnP Hicks, Phi·
(85 min)
f()W()iorskigrafik Chai/es Latzmęczony ciągłą pogosukcesem, marzy o przena prowincję. Nieżona Kristen nie rozumie
potrzeb. Maiżonkowie cobardziej oddalają się od
Pewnego dnia w skiestarociami Charles kukieszonkowy zegarek.
w czasie podr6ży pociqotwiera jego kopertę, nieewanie przenosi się
czasie do XIX wieku.

Kronika kryminalna
Studio sport: ME w łyż
arstwie figurowym w
n nie
Monitor Wiadomości
Sportowy flesz
Czas na ... kontrowersyjdokument: Riben Gu- Japońskie Diabły- film

tv4

7.00 Życie do poprawki (20/22)
- serial obycz. kanad. 7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny 8.30 W labiryncie (59) - serial obycz. pol.
Adam dowiaduje się, że lokator, kl6remu wynajmowal kawalerkę, zamieszany jest
w międzynarodową aferę narkotykową. Wypełniona przez
Joannę ankieta do poradni odwykowej, trafia w ręce Adama.

9.00 Transmisja obrad Sejmu
13.00 Panorama 13.10 A życie
kołem się toczy ( 11) - serial
obycz. USA 13.55 Opowieści
według Enid Blyton (4) - serial przygod. bryt . 14.25 Krzyżówka szczęścia - teleturniej
14.55 Felicity (11/45) -serial
ob_ycz. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 P_rognoza pogody
16.25 Swięta wojna - serial
kom. pol.
16.55 Fatalny rewolwer (6)
• serial przygod. USA
17.45 Europa wita euro
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Sto lat filharmonii- magazyn
20.00 M jak miłość (42) - serial obycz. pol.
Po aresztowaniu Janka, Hanka traci zaufanie do Ireny Gałązkowej. Małgosia coraz czę
ściej porównuje docenta Badeckiego z Michałem. Mimo
ochrony, Marta nie czuje się
całkiem bezpieczna . Łukasz
martwi się o mamę i wymyśla
sposób, aby jej pomóc.

20.55 Europa wita euro (powt.)
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.30 Linia specjalna - program pub!. (audłotele
0-70025055
tak,
0-70025022 - nie)
.Z Śledztwa Joanne: Pozory
mylą - film sens. kanad .,
2000, reż . George Bloomfield, wyk.: Wendy Crewson,
Victor Garber, Robert Hays,
Domini Blytha (87 min)
23.55 Jak zrobić diamenty?
-film dok.
Diamenty znane sq ludzkości od tysięcy lat. Zachwycają swym blaskiem i świetla
ną tęczą rozsiewanych barw.
Fascynująca jest też ich twardość. Przez wiele lat bezskutecznie pr6bowano podrabiać
te cuda natury. Ani szkloo/owiowe, ani kryształy innych
kamieni szlachetnych niedor6wnujq oryginałowi.

0.45 Football, football
1.10 Morten Korch-Nad Spokojną Wodą (19) - serial
obycz. duń .
Knud popada w coraz więk
sze klopoty finansowe. Ander·
sen grozi dłużnikowi, ie jeśli
nie otrzyma w terminie pieniędzy, odbierze mu cegielnię.

1.40

Zakończenie

programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Pokemon - serial anim .
(powt .) 7.25 Power Rangers
(115) - serial fantast. USA
(powt.) 7.50Sioneczny patrol
(l Ol) - serial przygod. USA
(powt.) 8.45 Largo (2) - serial
sens . amer.-franc.-niem .-bel.
(powt.) 9.35 Cud milości (181)
- telenowela peruw. (powt.)
10.30 Po prostu milość (114)serial obycz. braz. 11.30 Rozwód po amerykańsku (3) - serial obycz. USA 12.00 Czulość
i kJamstwa (137)- seri!ll obycz.
pol. (powt.) 12.30 Zyciowa
szansa - teleturniej 13.20 Zerwane więzi - talk-show 14.15
Miodowe lata (21)- serial kom.
pol. (powt.) 14.50 Power Rangers (116) - serial fantast. USA
15.15 Pokemon - serial anim.
15.45 Informacje
16.05 Wysoka fala (7) - serial
przygod. USA
Znajoma Micka, słynna tenisistka Sara Farr, otrzymuje listy z pogr6żkomi. Nieznany
mężczyzna szantażuje sportsmenkę, że zginie, jeśli
nie wycofa się z rozgrywek.
Przed laty Mick prowadził dochodzenie w sprawie S!lmob6jczej śmierci matki tenisistki i na wieść o jej problemach
spieszy także teraz z pomocą.

17.00 Czulość i kJamstwa ( 138)
-. serial o bycz. pol.
17.30 Cud miłości (182)- telenowela peruw.
18.30 Graffiti - program publ.
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Amor Jatino (l)- telenowela argent.
20.05 Graczykawie ·czyli Buła
i spóla (72) • serial kom.
pol.
20.35 Queenie (3) - serial
biogr. USA
Queenie Z(lkochuje się w mWdym, obiecującym fotografie
Lucienie. U boku ukochanego marzy o karierze modelki.
jej agentem zostaje Dimitri,
właściciel nocnego klubu .
Wkrótce dziewczyna przeprowadza się do Luciena, kt6ry
zapoznaje jq z producentem
telewizyjnym i reżyserem, potężnym Davidem Konigiem .
Ten powierza jej główną rolę
w swoim najnowszym filmie.
W międzyczasie dochodzi
takżedospotkania Queennie
z wujem Morganem.

1.30 Losowanie Lotto i Szczę
liwego Numerka (w przerwie seńalu)
21.35 Na każdy temat - talkshow
22.35 Telewizyjne Biuro Śledcze - magazyn kryminalny
23.05 Era biznesu
23.10 Informacje
23.25 Sport
23.30 Prognoza pogody
23.40 PuJs bimesu
23.55 Przeżyli kataklizm (3)
- serial dok.
0.45 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

"..

8

5.45 Kropka nad i 6.00 Milość
i przeznaczenie (41/75) - telenowela meks.
Aurelia uświadamia sobie,
że. listy profesora Prado nie
były adresowane do niej. Luis
David spotyka się z Sagario i

informuje jq o tym, że widzial
Pablila na ulicy.

6.45 TeleskJep 7.00 Cena miło ci (57/95)- telenowela 7.50
Inspektor Gadget 8.15 Animaniacy 8.40 Przygody Mikołaja 9.05 Denis rozrabiaka 9.30
Teleturniej 10.30 Telesklep
11.30 Rozmowy w toku- talkshow 12.25 Mini Playback
Show - program rozrywkowy
13.30 Przygody Mikołaja
13.55 Denis rozrabiaka 14.20
Beverly Hills 90210 (92) - serial obycz. USA (powt.)
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Virginia (131) - telenowela meks.
Elena nie może wybaczyć sobie, że powiedziała Eduardowi prawdę o uczuciach Vanesy. Tymczasem młodzi
maiżonkowie wyjeżdżają w
podr6ż poślubną . Vanesa
dzwoni do domu, by dowiedzieć się o zdrowie Carlosa
Alberto. 1}1mczasem Doktor
Colmenares informuje Carlosa Alberto, że Eduardo jest
jego synem.

17.05 Wiosenna namiętność
(8) - telenowela argent.
justo i jego Ludzie podkladajq ogień w posiad/ość Francisci. Alejandra i Alfonsino
znajdują się w ogromnym
niebezp1eczetistwie.
a
szczęście gwałtowny

deszcz

gasi pożar ocalając parę kochanków.

18.00 Rozmowy w toku
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i
19.45 Sport
19.50 .pogoda
20.00 Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy
21.1 O Wiełka niespodzianka
Klaudiusza - program rozrywkowy
1.40 Rodzina Soprano ( 18)
- serial sens. USA
22.35 TVN Fakty
22.50 Nocne rozmowy w toku
- talk-show
23.45 Melrose Place ( 11) - seńal obycz. USA (powt.)
Melrose Place to dom w lAs
Angeles, w kt6rym splatają się
losy starszych koleg6w Bron·
dona, Dyla na, Kelly 1 Donny.
Grupa sympatycznych dwudziestolatk6w po beztrosk1ch
latach spędzonych pod opiekuńczymi skrzydłami rodzic6w, rozpoczyna życie na wła
sny rachunek . Producentem
serialu jest Aaron SpeiUng,
tw6rca Beverly Hills 90210.

0.40 Granice - seńal dok.
1.10 Na tropie agenta
1.40 Na ratunek - serial dok.
2.10 Nie do wiary
2.45 Nic straconego - programy powtórkowe

,

Śledztwa Joanne:

oprzeć się żadnej

O Davidzie i jego
h z kobietami opoterapeutka, dokratrii Marianna.

-film sens. prod. kanad., 2000,
godz. 22.25
)oanne Kilboum rozpoczyna
śledztwo w sprawie morderstwa młodej i bardzo religijnej
Lori Evanson, której zadano
śmiertelny cios w głowę .
W dniu zabójstwa dziewczynę
widziano ze manym politykiem.
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nieważohazalosię, iz niema
sko1iczonego liceum. Wraca
więc do szkoły, żeby zdać
brakujący egzamin. Podcza~
testu ho1icowego jest bardzo
zdenerwowany.

15.35 Ukryte miasto (2) - serial przygod . bryt.
16.05 Odjazdowe kreskówki filmy anim .
18.00 Grom w raju (12)- serial
sens. USA
Spence trafia do więzienia,
o kradzież pocisku nuhleamego.
jego przyjaciele rozpoczynają poszukiwanie prawdziwych sprawc6w tego czynu.
gdyż został oskarżony

18.45 Władca zwierząt (12) serial fantast. USA
19.35 Trzecia planeta od Słoń
ca 5 (12) -serial kom USA
20.00 Valmont - dramat kostium. franc.-amer., 1989,
reż. Milos Forman, wyk.
Colin Pirth, Annette Bening, Meg Tilly, Sian Phillips (136 min)
22.20 52 minuty: Gdy życie
traci mak - reoortaż
23.15 TWarz modeiki - dramat
sens. USA, 1991, reż. John
Gray, wyk. CheryJ Pollak,
Dale Midkiff, Kirk Baltz,
Jack Blessing (91 min)
N01wna Marla Hanson przyz prowincji do owego
jorku. aby zrobić karierę Jako
modelka Wkrótce poznaje
prz}'stojnego fotografa , kt6ry
wnożllw1a jej start w znanej
agencji mody. Dziewczyną zamteresowany Jest r6wmeż pracujący tam wizacysta Roth.
Gdy Marla konsekwentnie
odrzuca jego zaloty, Rot h postanawia s1ę zemścić. Brutalnie kaleczy jej twarz i na zawsze kończy medawno rozpo-

Jeżdża

czętą kanerę.

0.50 Trzecia planeta od Słońca
5 (powt.)
1.15 Władca zwierząt (powt.)
1.55 vaJmont - dramat kostium.
franc.-amer. (powt.)
4.10 TWarz modelki - dramat
sens. USA (powt.)
5.40 Teleshopping

Aluaro, wzruszony łzami
Bruny, zapewnia ją, że nigdy
jej nie opu!ci. Anita ::gad:.a
się na powról Rud}''ego. W
domu przyjmuje go bardzo
chlodno ' zmus::a do podpl·ama zgody na sprzedaż
l10ni. 1}1mczasem Madalena
ża łuJ e, że odtrqc1/a Alvara.
Odwiedza ulwchanego 1 wyZIIOJe liliJ swą milo ć.

17.00 Przygody rodziny Addam ów 2 (I S)- serial kom.
USA
17.30 JIOT CHAT 2001 - program publ.
Codzienny program publicystyczny, w ł<t6rym telew!dzowie-intemauci mogą zadawać pytania obeC/1}'111 w studiu go~ciom .

17.45 Dziennik
18.00 Życiowa zan a -teleturniej
19.00 Program sportowy
20.00 ajbliżsi są iedzi - thriller USA, 1996, reż . Tim
lluntcr, wyk. icolette
Sheridan, Faye Dunaway,
Michael O'Keefe, Tracey
Elli s (90 min)
21.50 Dziennik i Informacje
sportowe
22.05 INFORmator gospodarczy - magazyn ,. Gazety
Prawnej "
22.15 Stan wyjątkowy (14)
- serial sens. USA
23.15 Wojna - dramat obycz.
USA, 1994, reż . Jon Avnet,
ryk Elijah Wood , Kevin
ostner, Michael Biehn ,
Lexi Randali (120 min)

1.45 X Laski
2.15 Muzyczne listy
3.05 Strefa P
3.40 Zakończenie programu

Vctlmont

- talk - show,
godz. 21.30
Jeden z najstarszych programów typu talk show. Zaproszeni do studia goście mówią
o sprawach niezwykle dla siebie trudnych i intymnych,
wzbudzając żywe zainteresowanie widzów i publiczności
w studiu, która może zadawać własne pyLania. Prowadzenie - Beata Sadowska i
Wiesław Kot...

Rodzina Soprano
- serial sens. USA,
godz. 21.40
Po przybyciu do ew jersey
Furia Giunty wśród podwład
nych Tony' ego ustala się nowa
hierarchia. Paulo i Silvio awanSUJą, a Pussy zo taje zdegradowany. Furio otrzymuje
prerwsze zadanie - musi uzyskać zaległą opłatę za ochroną domu publicznego

-dramat fran ·USA 1989,
godz. 20.00
Francja XVIII wiek. Byli kochankowie - markiza de Mcrteuil i hrabia de Valmont prowadzą dość swobodny tryb
zycia, ale nadal utrzymują przyjacielskie stosunki. Markiza,
chcąc zemścić się na swoim
niewiemym adoratorze, wymy~la sprytny plan, w który an azuje hrabiego. Prosi go, aby
uwiód ł młodziutką

i

niewinną

Cecile, którą chce poślubić jeden z jej eks-wielbicieli

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

ł

Stepiren Simmons wraca
z Wiet11amu Okaleczony
psychicznie me potraf' u/ożyć
sobie życia na nowo. Z tego
powodu c1erp1 Jego żona
i dz1eci, kt6re tak bardzo marzą o prawdziwym domu. Poczqtkowo cala rodzma n/leszka w przyczepie kempmgowej Ale pewnego dnia na
w1erzcholku starego dębu Stephen buduJe dom. To z pozoru dziwne m1eszkanie staJe
stę wreszcie prawdz1wym rodzmnym domem

,.

Na każdy temat

Pozorymylą

15.10 Nie z tego świata (95) serial kom. USA
Kyle mozc stracić pracę, po-

•A l

PnedsLawia na zasadzie
'i historię mieszkaAngeles rzeżbia
Fowlera, który nie

Yolanda prosi Francisco , aby
nie rozwodził się z niq. Miguelon podejrzewa, że jego siostra kocha Rubena. LA/o, mając gorączkę wywołaną glodem narkotykowym, niemal
zdradza, że Monika jest lwchankq Fran isca

6.00 Muzyczny VIP 6.30 Super VIP 7.00 Muzyczne li ty
7.50 Hoboczaki (59) - serial
nnim. 8.20 Alvaro (48) - se~ial
obycz. braz. (powt.) 9.20 Zyciowa szansa- teleturniej 10.20
Stan wyjątkowy (12) - serial
sens. USA (powt.) 11.20 Hotel (4)- serial kom. USA 11.50
Między nami są iadami (4) serial kom. U A (powt.) 12.20
Star Trek: Voyager 3 (20) - erial s .f. USA 13.15 Obieżyświat
Dr Will - program podróżni
czy 13.45 Muzyczny VlP 14.20
Hoboczaki (60) - serial anim.
14.45 Muzyczne listy
15.35 M.A.S.H. (SS) - erial
kom. USA
16.00 Alvaro (49)- erial obycz
b raz.

A... . ·~ ~

,,,. t~
~ r ~t".
!

6.40 Teledyski 7.40 Odjazdowe
kreskówki - filmy anim. 9.35
Grom w raju (11)- serial ens.
USA (powt.) 10.20 ie z tego
świata (94) • erial kom.
SA
(powt.) 10.45 Ukryte miasto
(l) - serial przygod. bryt.
(powt.) 11.15 Maria Emilia
(72) - telenowela meks.
(powt.) 12.00 lzabella (73)
• telenowela peruw. 12.50 TeJeshopping 14.20 Maria Emilia (73) • telenowela meks.

Najbliżsi sąsiedzi

- thriller USA, 1996,
godz. 20.00
Anna 1orse poslanawia opuścić
męża i wraz z trzema córkami
rozpocząć nowe zycie. Przeprowadza się do nowego domu,
gdzie zaprzyjaźnia się z parą
z sąsit.>dztwa. iestcty, okazuje
ię, że nowi znajomi to bezdzietne malżeństwo, które jest gotowe uczynić wszystko, byle tylko
posiadać własną, pełną rodzinę.
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041/34-616-00

PARKIET, mozaika , kleje, lakiery.

AUT O-MOTO

BUDOWNICTWO

MEDYCYNA

Kielce, Łazy 37, 0411345-44-84.

. BUDOWLANKA'
Kielce, Jagiellońska 90

nd4

czone -

kupię .

Zapisy do:
0-604-137-235. 041 /369-82-76 - ODTRU-

0% REKLAMACJI

0001 S.C. AUTA powypadkowe, znisz-

gb152

PRODUCENT:
• deska podłogowa

eGERDAe

.

e

362-91·00.

gb153

parapety.

- Zywienia Zbiorowego
GINEKOLOGIA - doświadczeni specjali-

ng6

ści.

041/366-19-17 . Bramy- producent,
WYKŁADZINY

Chęci ńska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
(z

0607/887- 732.

ws1

PCV. Hurtownia fabrycz-

informatyką)

LICEUM HANDLOWEGO

zsz

na .LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,
ARCHITEKT- projekty. 041/369-97-52.

- Elektrycznego

kd5275

0411343-17-57. AUTOALARMY. RATY.

nn2

- Mechanicznego

0602/335-083.

041/254-10-20.

nt9

automatyka - importer.

- Urządzeń Sanitarnych
-Drzewnego

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,

• schody

Kielce, Paska 6.

-Budowlanego

b98

e boazeria

.Firmus·

0001 S.C AUTA powypadkowe kupię
-04 1/344-72-96.

WANIE poalkoholowe. ESPERAL.

drzwi:
antyWłaman iowe

0606-257-181 .

TECHNIKUM

MASAtE, dolegliwości kręgosłupa , zioła

14, 041/362-12-97.

- posadzkarz.

zTybetu,telefon 041/331-15-70 (po 18.00).

gb184

gb128

nd6

041 /344-1 1-55
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści

zachodnie.

BEZPŁATNA

WYMIANA

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

Słowoludu
TWOJA

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt33

GAZETA

CODZIENI\IA

W RUBRYKACH:

KUPNO

041/362-00-29

SPRZEDAŻ

AUTO NA GAZ

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

Kielce, Pakosz 53.
RATY.
nt29

PRACA
ZGUBY

z

NA

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

.

90 % w sobotę >- 60 %

)11--

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

b54

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

napędy.

garażowe .

w

.,Słowie

ogrodzeniowe,

e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2- i 2,5-LETNIE

30 % w piątek
ogłoszenia

prywatne.

0411332-44-58, 0605-312-481 .

mości.

dg19091

TRANSPLANTACJA włosów-

bezpłatne

INTER CARS S.A. Dystrybucja

kb48

nt30

nd17

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.

041/344-98-98, PARTNER- Nieruchomości.

nd8

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,

MARKSOFT - kursy

nj5
TŁUMIKI.

Kielce,

Bodzentyńska

CHEMADIN - Export - Świętokrzyska

041/368-86-00

Giełda Nieruchomości.

041/369-71-01 .

tellfax 366-05-93.

Kielce, Okrzei 158,

MATEMATYKA- 0411345-38-15.
041134-58-588
CKD .PROMOTOR"

nj4

nd9

13,

Podklasztoma 117

344-32-76.
gb155

KURTYNY.

LOKAL 36 m kw . do

NAGRZEWNICE -

POWIETRZNE .
WYPOŻYCZALNIA samochodów

Budowy. Warsztaty.

wynajęcia

-centrum. 041/344-91-64.

.

Szklarnie. 041/366-46-52.

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

b191

nt27

MATEMATYKA, też w domu ucz"·
041/369-90-86.

TECHNIKUM:
-Samochodowe.
- Fryzjerskie,

SZKotY PRO-FIL

- Zywienia zbiorowego,

Kielce, ROMUALDA 3,

NOWE m1eszkama Jeszcze w styczniu
MARMUR - parapety. schody
WYPOŻYCZALNIA

(produkcja -

SAMOCHODÓW
f

mon taż).

-Telekomunikacji,

w super ceme 041/362-36-94

Okna. Okrze1 65.

gb125
POKÓJ Dalnia 250 zł studentce .

nt7

Kielce.

041/345-7Hl4.

Pakosz 39

parapety.

0602-601-695.
nt28

żaluzje.

gb116

rolety PROFESJONAL-

Nowa 5, 0411361-71-90.

młodzJeźowe

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

-Handlowe,

dla DOROSŁYCH :

- Ogólnokształcące
- POLICEALNE:

POLICEALNE

NY MONTAż RATY.• Drokplast'. Kielce.

SPRZEDAM mieszkanie trzypokojowe
- Kielce, Os. Na Stoku. 362-63-50.

nd2

WYPO!YCZALNIA

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- Ekonomiczne.

OKNA: PCV. drewmane. dachowe. Drzwi.

041/362-93-63

041/368-17-43.

- Budowlane,
LICEA:

0411343-14-77, 307-35-06.

.AGM"

kompute ro~e

041/343-12-52.

NAUKA

,.Aquaklim"
Kielce. Massaiskiego 14

Warszawska 170,041/332-22-12.

Głowackiego 4, 041/344-23-50.

VIAGRA. 0481366-91-02,0604/529-343.

nt15

KURTYNY POWIETRZNE
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

KURS Szybkiego Czy1ania . Najtan

KURSY komputerowe. 041 /344-32·02

041/344-53-62.

WENTYLACJA

prz yg~

gb64

gb84

KLIMATYZACJA

6, 041/361-61-06, 344-23-73.

do egzaminu

Centrum. 041/362-92-47

Jędrzejów.

nt32

do samochodów zachodnich. Kielce,
Słowackiego

GIMNAZJALISTĘ

tują specjaliści

w Kielcach. Centrum Nauki SITA. Kieltt
VIAGRA- 0607-419-480, Ki elce ,

części

MORI~

4, 041 /344-26-03

gb7'

moścl .

041/369-91-98, 502-58-05-43.

Głowackiego

infolinia 0801/321-370. GSM 06051763-592.

Sklep- hurtownia.

ng1

Semestr letni. Centrum Językowe
Kielce,

konsultacje w Kielcach . 26.01.2002r.
041/344-68-08 - . MEDIUM" - Nterucho-

BRAMY, ogrodzenia . 0411346-46-93.

17 .O1.. Studium BHP

szybkie czytanie. 041/34-30-438.

www.domena.kielce.pl

nt26

BMW.

rozpoczęcie

gb42

0411343-92-50 ' DOMENA - NieruchoBRAMY. automatyka , szlabany.

ALFA : kurs ochroniarski 11 sto pn''
-

nt45

g

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

LICEUM EKONOMICZNE

ANGIELSK I - wszystkie poz iorr 1

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

CZĘŚCI do samochodów

Ludu"

życia .

sowa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska

japońskich , koreańskich,

e PROJEKTANT MODY
SZKotY ŚREDNIE :

nad noworodkiem i dzieckiem do 1-go roku

-producent. 041/331-49-62.

115, tel./fax 333-27-00. Szewce 39 k.Kielc,

ARTYSTYCZNE
zn i żki

SPECJALISTYCZNA opieka lekarska

LOKALE

BLACHY dachówkowe, trapezowe

AUTOSZYBY. ,.Autofenix" Kielce, Wrzo-

346-52-05.

e TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e KOSMETYCZKA

e

w poniedziałek,
wtorek, środę, )11-czwartek

umieszczających

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych,

BRAMY
nt34

TO•. .
... otrzymasz 30, 60 lub 90%
na dodatkową e misję
ogłosze nia o tej samej treści
w dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

MEDYCZNE

się ogłoszenia

AUTO- SZYBY. Kielce . 361 -57-17 .
n 10

N 1ż K 1
DROBNE

OMEGA
SZKOt Y POLICEALNE:

- kosmetyka,

- Turystyka,

- finanse,

- Administracja,
gb186

-

obsługa

ruchu turystycznego

-Finanse,

SAMOCHODÓW
QUATIRO
041134-64-7 50
nt31

Rachunkowość,

WOLNE lokale biurowe, garaże , Hauke-

- systemy THYSSEN . 041/346-19-17,

-Bosaka 8, niskie ceny. 0411361-95-00 ,

- Farmaceutyka,

362-11-88.

-Telekomunikacja.

Kielce, Łódzka 308.

0-602-101-305.

-

OKNO S.C. - producent okien PCV

nt51

PRODUCENT PARKIETÓW, MOZAIKI,
Pl.YT MEBLOWYCH l SCHODÓW
Zaprasza klientów
Zakłady Przemysłu Drzewnego "Polmaik" Sp. z o.o.
Zagnańsk, ul. Kielecka 3
Dla nabyWców oferujemy
tel. 041 (prefiks) 300-15-01,
montaż parkietów
o 609 689 521
gratis!!!
26tnd

ŚWIĘTOKRZYSKIE Centrum JęZY'

Obcych Sp. z o.o. Kursy: angielskt .
nt2

gb86

niem ieck iego , francuskiego . Kle"
Wojska Polsk iego 9 , 0411361-5 .;.
362-20-73; CJO@exbud.com pl

GENCJA TUiłVST'IC.ZNA

Gold Tovr
u-au~

T

O

U

A

.,.0;!(.:.~.~~~•

UNIWERSYTET Jagielloński (~'

zaprasza

Ferie zimowe na

na, prawo, stosunki m~ędzynarodowe

Słowacji:

chologia, itd.) speqahstyczne kurs~ P

Keżmarok

29.01 .2002 - 5.02.2002
7 noclegów, wyżywienie,
Instruktor narciarski,
dojazd z Kielc
3 wyciągi przy hotelu! """

gotowawcze. Colleg1um Maximum (pra
nicy UJ). 012/421-36-70, (10.00- 1~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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l ER UCHOMOŚCI

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

USŁUGI

1344-98-98, PARTNER sprzeda domy,

ANTYWŁAMANIOWE

TEKSTYLNE
VERTIKALE
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041 /343-07-03.

GLAZURA. hydraulika. 041130-38--655.

041/303--16--47- TELEWilYJNE.
b19

gb181

b85

041/331-29-83 - HADES- dodatkowe
UDOWLANĄ działkę

sprzedam.

-497-215,041/303-44-74.

drzwi,
nie.

również

hałupnicze od

zaraz. 024/355-72--62.
kd5306

ROLET - 041/362-03-67 ,
sk~Bgo

Kusociń

50.
24

GLAZURA, hydraulika, remonty .

stalowe, awaryjne otwiera-

nt20

o41/346-44-49.

gb183

PRACA

ROLETY ANTYWLAM.

R..Q.L-E-T-Y

b171

gb49

dg19101
041/344-74-53, 331-21--43 SERWIS RTV.

HYDRAULICZNE • wszystkie • serwis

dg18293

piecyków - 24 h. 041/366-37-17,

041/361-64-24,361-46-59 TELEWIZORY,
magnetowidy -

0605--622-225.
gb197

Sowiński.

SUFITY podwieszane. śctankl dz1ałowe ,
szpachlowanie
0604-488-515 ,
0481301-14-32.
b175

ROLMAX, Górna 19,041/344-90-84
nd16

OPRAWA OBRAZÓW

UKŁADANIE glazury, szpachłowame .
0601-176-458, 041/361-04-04
gb196

NAJTANIEJ.

Chęcińska

14.
nt11

gb60

ENT Celny kurs zawodowy. Kielce,
-488.

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
ADAPTACJA poddaszy, remonty.

b147

0-502-542-071.

041/369-12-49.

b177

VERTICALE - naprawa, czyszczeme .
041/366-78-86
b74

RÓŻNE

nd24
TEKA w Krośnie zatrudni mgr farmamieszkania.

Teł.

INSTALACJE wod.-kan., c.o., gazowe,

ALARMY, domofony. 041/362-31-82.
b174

kb73

montaż

kotłowni .

0602-4 77-044.

ie.Symico Kielce, pi.

wane, 041/25-44-559.

doświad

!owych (GSM). Wymagane

Wolności

dg19054
KOPARKO •

8,

1-73.

BIURO Ochrony . EMI", 368-47-47,
b165

b17

ŁADOWARKĄ. Odśnieża

nie. 041/34--483-13.

501--439-168.

nt50
na33

ĘGOWĄ- pełna księgowość,

zairud-

a część etatu. Kielce, 346-28-72 ,
0-49.

Rachunkowe

DELTA.

list motywacyjny
żowa

elektryczna .

składać:

.Eitast",

BIURO Rachunkowe solidnie .

Gładź

• Natrysk · Re-

kd5294

cięcie,

oklejanie,

nn6

BIURO Rachunkowe

(pełna

NAPRAWA - AGO • pralki, lodówki.

rachunko-

0411331-22-32.

041/331-52-44.

dg18605

tb5
BIURO Rachunkowe tanio, solidnie.

dg19083

gb149

NAPRAWA pralek· 041/369-82-22.

. 332--40-32.

~t---------/343--18--81 SIATKI plastikowe, meta-

CYKLINOWANIA, lakierowanie

PANELE • 041/332-38-55.
b178

CZYSZCZENIE

b57

PANELE- 041/362-53-70.

041/331--45-56.

gb169

bh4
CZYSZCZENIE

dywanów

• 041/331-75-64.

PANELE

PROFESJONALNIE

ANE (97). 605-449--720.

ONEZ Caro (99) -+ gaz. Honda Civik
lon. 0600-80..53--52.
b185

TURYSTYKA

CZYSZCZENIE

_gb161

PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19
~19076

b73

nc62
LIGI - .AMAZONKA" Borków,

92

- y - - ; - - -_

Krakow-skie CentruJD Leczenia
działa jui w- Kielcach!

Otyłości

11' Leczente indywidualnie dobranymi mieszankami ziołowymi
oraz lekami najnowszej generacji

Rejestracja w Kielcach: teł. (041) 34-22-668, Kraków (012) 42-302-38

Cukrow-nia l.ubna S.A.
uL 1-go Maja 14, %8-SOO Kazlulłerz.a Wielka

•

____:nc56~

tet .,,,.,n
•
"""'"'-'5-83 łub 84 zimowisko
ane 4-10.02 zoo 2, tamo na raty.

.-;;~-;-:-:::-:-:----_J~bl!!!G2!_

Temat V
Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
Królewsktej l l w Radomiu.
Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
Sobieskiego 4 w Radom i u.

Temat VD

Temat

vm

Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
Sobieskiego 6 w Radomiu.
Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
Królowej Jadwtgi 27 w Radomiu.
Projekt budowlany - moderntzaCJa węzła cieplnego w budynku przy ul.
Piwnika l w Radomiu .

Temat XI

Promocja dla pierwszych 50 pacjentów:
komputerowe badanie przemiany materii - gratis
· B•uro Podróży, Sienkiewicza 10,
26.

Projekt budowlany - modernizacja sieci cieplnej n/p od węzła przy
Młodzianowskiej 5 do budynków przy ul. Młodzianowskiej l, 3, 7, 9
w Radomiu .

Temat X

dywanów

041/366-78--86.

11' Bezpieczna kuracja pod opieką specjali tów z długoletmm do w1adczemem
37 -80-307, 0601/280-977 Frankfurt,
elm, Upsko .•WoJtek"

22

Temat IX

041/362-70--40
dg18723

b173

m

Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
Osiedlowej 7 w Radomiu.

dywanów,

(1999) furgon 3,5T.
b187

Temat

sieci cieplnej n/p od WC(zła
3 do budynków przy ul. Jaracza l, Jaracza 4,

modernizacja

Temat VI
CYKLINOWANIE- 041/346-50-05.

(1988) 1.60 tanio.
b189

gb168

dg18092

ogrodzeniowe, sto wzorów.
5

NAPRAWA pralek, lodówek, .DOMUS"
362-23-70.

. 041/346-41-33.

Projekt budowlany -

ul.

gb120

ni' . . .

Projekt budowlany - budowa przyłącza cieplnego niskich parametrów
do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Głównej 3
w Radomiu.

Temat IV
b75

SPRZEDAŻ

Temat l

Projekt budowlany - modernizacja sieci cieplnej od komory
do komory UZ-2 przy ul. Grzecznarew kiego w Radomiu.

32-02

tera~ l

Energetyki Cieplnej

przetargi nieograniczone
na opracowanie projektów budowlanych :

w budynku przy ul. Jaracza
Kościuszki 14 w Radomiu.

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

041/361-25-37, wewn. 250, 0692-103--339.

CYKLINOWANIA • lakierowanie

Przedsiębiorstwo

TematU

gb105

nc63

041/34-30-142

ogłasza

fronty MDF. TANIO - OKNA PCV.

dg19105

wość)-

POŻVCZKI.

Spółka Akcyjna Radpec
z sledz.lbą w Radomiu przy ul. Żelazne} 1

MULTI-MEBLE ·PRODUCENT. Kuchnie,

w warzyw-

ROLL, teł. 041/343-06-73.

na32

PROMONT ·SERWIS, 041/366-10-91.

041/366-14-33, Długa 22.

CA sezonowa w Niemczech (trzy

_.s,

20.

nl3

Radomskie

BIURO Rachunkowe - 041/34-33-832.

AFY, ZABUDOWY

Duża

gotówkowe .

gb58

szafy, biura zabudowy,

czeniem. 041/344-75-77 .
dg19081

Wymagana biegła znajomość języ-

Pożyczki

b83

wa, odbiór). 0501/664-419.

dziewcząt

BEST S.A .

BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.

dg18980
BIURO Rachunkowe z 10-letnłm doświad

dla dwóch

kd5284

KSEROKOPIARKI

b102

ące)

39a/4, 041/343-31-50.

monty. 041/34-28-089.

041/343-14-29.

21, Kielce.

LNIE. Zlecimy składanie długopisów

ATRAKCYJNE kredyty gotówkowe ,
hipoteczne, dla firm . Kielce, Piotrkowska

dg18897
MALOWANIE ·

branża

gb148

344-66-80, Kielce,
gb170

041/369-26-04.

b180
AGAZYNIE R

żALUZJE pionowe, rołokasety, roielki
tekstylne - produkcja, montaż . HURTOWNIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH ,
Kielce, 344-90-84.
nd15

MALOWANIE- 041/362-53-70.
BIURO

041/343-80-63 POŻYCZKI

~19102

041/368-83-44 ,

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsuFIRMA zatrudni przedstawicieli

VERTICALE • żaluzje • rolety • producent. 04 1/368-68-77.

pracownika do
Wymagane

działu

wykształcenie wyższe

surowcowego.
rolnicze, dobra

znajomość

obsługi komputera, własny samochód.

Informacje
O LUDU 16 STYCZNIA 2002 NR 13

- tel. 692476012, fax 041 35 21 138

Projekt budowlany- modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul.
iedlowej 20 w Radomiu.

O

• Pożądany termin realizacji zamówień nr I, II, III,
dotyczących
projektów budowlanych sieci cieplnych- 5.04.2002 r.
• Pożądany temun realizacji zamówień nr , l, VU, III, IX, X, XJ
dotyczących projektów budowlanych\ ęzlów cieplnych- 5.03.2002 r.
• W przetargu mogą wz1ąć udział oferenci spełniający warunki zawarte
wart. 22 ust. 2 u tawy o zamówieniach publicznych oraz warunki okre'lone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
•
Specyfikację i lotnych warunków zamówlenia można odebrać
w siedztbie Radomskiego Przedsiębiorśtwa Energetyki Cieplnej
.A.
Radpec, ul. Żelazna 7, pokój nr 101 w godz. 7 - 15 lub za zaliczeniem
pocztowym.
• Oferty należy kładać - odrębnie dla każdego zadania - w sekretariacie
Radpec S.A. w Radom1u przy ul. Żelaznej 7 do dn. 4.02 .2002 r. do godz. .00.
Otwarcie ofert w dmu 4.02.2002 r., godz. l 0.00 w świetlicy Radpec .A.
w Radomiu przy ul. ŻelazneJ 7.
Kryteria wyboruofert11ch znaczenie(w proc.)
-cena· Oproc.
-term m wykonania- 20 proc .

e
e

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

13

Zarząd
ogłasza

na

dostawę

w 2002 r.

węgla

Firma KAJTEK

Gminy Zakrzew

przetarg nieograniczony

do

szkół

ilości

tel. 0603 933 087

.........

0

w gminie ZakrzewjY

t/ złomuje samochody,
t/ zabiera samochody swoim

ok. 220 ton.

transportem od klienta,

Informacje i specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzew
w godz. 8-15, pok. 21 .
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Siek, te l. (048) 610-51-22, fax 610-51-43.
Termin i miejsce składania ofert: 31 stycznia 2002 r., godz. 10- Urząd Gminy Zakrzew, pok. 17. ·
Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 sty~znia, godz. 10- Urząd Gminy Zakrzew, pok. 1.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
"ADMINISTRATOR" SPÓŁKA Z 0.0.
z

siedzibą

w Radomiu przy ulicy

ogłasza

Waryńskiego

16A,

pisemny przetarg nieograniczony

na wykonanie dokumentacji budowlanej
wykonawczej, projektowo-kosztorysowej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego
na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Rapackiego
na działce nr 130/11 w Radomiu zadanie XIX.
ł

Z warunkami przetargu , projektem umowy oraz
szczegółowym zakresem prac można zapoznać się w Oddziale
Budownictwa Mieszkaniowego RTBS "Administrator" Spółka
zo.o. przyulicy Suchej nr 15 w Radomiu, I piętro, pokój nr 11 .
Koszt materiałów przetargowych wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych plus VAT za całe zadanie przetargowe.
Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia należy składać w siedzibie
RTBS "Administrator" Sp. z o.o. przy ulicy Waryńskiego 16A
w Radomiu, I piętro, pokój nr 12, do dnia 30.01.2002 r.

do godz. 10.00.
Wysokość wadium za zadanie przetargowe XIX wynosi:
5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.
Wadiurn należy wpłacić na konto Zamawiającego z takim
wyprzedzeniem, aby na czas otwarcia ofert istniało bankowe
potwierdzenie wpływu środków na konto Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2002 roku, o godz. 10.30
w siedzibie RTBS "Administrator" Sp. z o.o. w Radomiu
przy ulicy Waryńskiego 16A, parter, pokój nr 3.

Termin ogłoszenia wyników przetargu
zostanie podany natychmiast po otwarciu ofert.

6/wb

Biuro Reklamy

Rajec Poduchowny 41c,

Zakład

Oczyszczania Miasta
Sp. z o.o.
w Ostrowcu św.

ul. Gulińskiego 13A
tel. (0-41) 2624100, 2621343,
fax 2474847

Oferuje nowe usługi w zakresie:
e złomowanie pojazdów
osobowych i ciężarowych
wycofanych z eksploatacji,
e wydawanie zaświadczeń
o zlikwidowaniu pojazdu,

e

sprzedaż

używanych

części

zamiennych do samochodów
osobowych i ciężarowych
e skup surowców wtórnych przy
ul.Kuźnia75

od

Zapraszamy codziennie
do piątku w godz.
87/km
od 6.00 do 15.00.

poniedziałku

Słowoludu

t/ wydaje zaświadczenia
złomowania

pojazdu.

NrRIT5313182001 zezwolenia
wydanego przez
Wojewódzki Urząd Mazowiecki.

TWOJA

l

GAZETA

CODZlEWNA

0

Spółdzielnia Usług

Rolniczych i Handlu
w Pacanowie
28-133 Pacanów,
ul. Baszowska 20

. została postawiona
w stan likwidacji
z dniem 1.01.2002.
W związku z tym
wzywa się wierzycieli
do zgłaszania
ewentualnych
wierzytelności

pod wyżej wskazany ądres
w ciągu 3-ch miesięcy od
daty ukazania się
ogłoszenia.

211 b

Termin reallzacji-30 kwietnia 2002 r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 2 - ustawy o zamówieniach publicznych, oraz warunki
dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych, wariantowych i cz<;ściowych .
Wadiumwwysokości-1.500,00zł.
·
Kryteria wyboru oferty:
l .• cena oferty- 90 proc.
2. - okres r<;kojmi- l Oproc.
Specyfikacj<; istotnych warunków zamówienia w cenie 18,30 zł (w tym pądalek VAT)
można odebrać osobiśc ie w siedzibie Zamawiającego, pok. 239, teł. 36-20-525
w godz. 8.00- 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami- Grzegorz Panek.
Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu
przy ul. Kilińskiego 30, pok. 242 w terminie do dnia 30 stycznia 2002 r. do godz. 9.45.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającegó- Radom, ul. Kilińskiego 30, pok. 242
w dniu 30 stycznia 2002 r. o godz. 10.00.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych.

NOWYŁADU

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

EK

te l. (041) 352-20-47

PROMOCJI!

"$'0Ę;

, IW'

KOŃSKIE

Firma Handlowa

,
UWAGA:
ULEGA SZVBKIEMU WYCZERPANIU!
'

Jeśli myślisz

(

o solidnym i nowoczesnym samochodzie - nie trać czasu i energii na poszukiwania.

Sprawdź szczegóły

promocji w naszym salonie!

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

PEUGEOT
ul. Armii Krajowej 10.
p. 211,
r- •""
teł. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

RITII MOTORS

Kielce, ul. Don~aszo\Nska 52,
te l. (041) 344-30-1 O, 368-1 2-35 (36)
-Ostro\Niec SlN.,
ul. Kilińskiego 37b,
tel. (041) 247-95-45

14
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C Polsat

Pogoń

l dywizji
Grupa kolarska
konecczanina Andrzeja
Sypytkowskiego będzie
w zbliżającym się
występować pod nazwą CCC

w Ustroniu, I<orona w l<ielcach

Dyskusje o Starze
Ostra zima sprawiła, że
bardzo ostro przygotowują się do wiosny
świętokrzyscy trzecioligowcy. WStarachowicach p6ki co
toczą się rozmowy o kształcie
miejscowego Staru.
Trener Tomasz Muchiński
wczorajszych zajęciaGh
nowych zawodników.
- Wszyscy to młodzi, perspektywiczni zawodnicy. Mają po 20 lat,
są wychowankami Widzewa Łódź.
'frenowałem ich swego czasu, znam
ich bardzo dobrze. Do Kielc przyjechali na swój koszt.
Antoni Olszewski, Marcin
Zawadzki , Maciej Janeczko, Rafał Różycki i Łukasz Kupka. Może
te nazwiska niewiele mówią kibicom, ale każdy z tych piłkarzy chce
pokazać się z jak najlepszej strony. Nic więc dziwnego, że na wczomiał na
pięciu

rajszych zajęciach pracowali bardzo ostro. Ale wszystko wskazuje
na to, że jest to tylko część wzmocnień KKP Korona. Prawdopodobne jest, że kolejni gracze pojawią
się w najbliższą sobotę, podczas zi.mowych derbów Kielc. Trener Muchiński nie chce mówić o nazwiskach. - Poczekamy, zobaczymy stwierdzadyplomatycznie.
Na razie nie wiadomo, czy
KKP Korona wyjedzie na zgrupowanie. Na razie zawodnicy ostro
ćwiczą dwa razy dziennie . Być
może na przełomie stycznia i lutego wyjadą na obóz przygotowawczy do Limanowej.
Inny nasz trzecioligowiec- Pogoń Staszów - wczoraj dotarł do
Ustronia, gdzie przebywać będzie
przez dziewięć dni. Do Ustronia wyjechało 16 zawodników. Są wśród
nich nowe twarze, przede wszystkim
Paweł Zegarek, czołowy strzelec
trzeciej ligi. Zawodnik Cracovii roz-

~~~~~~~~~~----~~~=

(soy)

Marcin Pasionek, Jerzy Dudek i Krzysztof Rośmiarek pojechali z drużyną Pogoni
Staszów na zgrupowanie do Ustronia

Liga Siatkówki

zy

przełożone

Aż trzy mecze ósmej

kolejki Wloszczowslciej Ligi
Siatk6wki zostały przełoio
ne na inny tennin.
W ":inioną niedzielę graliWtelkiej Orkiestry Swią
Pomocy. Zawodnicy podrużyn też chcieli w
on:vła,~:n.tf.. się do zbiemałych dzieci.
powyższym w naszej
się tylko trzy mecze.
przełożyliśmy na
- wyjaśnia Zbigniew
_.,;_d__yr
_ ektorwłoszczowskiego
Ośrodka Sportu i Redodaje po chwili:
rozegraliśmy, były

,_ _..,,~•- e_mocjonujące . Siatkat Kluczew.ska wygrali
ale musieli się bardzo

napracować. Pierwszy set spotkania Oldboysów z Czarnymi rozgrzał
pub· iczność do granic możliwości.
Sokół- Sztubak 2:1 (25:27,
25:20, 25:19), Union- Kluczewska l :2 (25:18, 16:25, 21:25}, Oldboys - Czarni 0:2 (26:28, 15:25),
Mecze: Start - Granit, Stoibud
- Straż, Victoria - Nadleśnictwo
- zostały przełożone .
1.Victoria
7 14 1 4 - o
2. Czarni
8 14 1412-5
3. Sokół
8 14 1 3 - 6
4. Start
7 13 1 2 - 5
5. Sztubak
8 12 1 o - 9
9-7
7 11
6. Granit
9-9
7. Stoibud
7 11
8-11
8. Kłuczewsko
8 11
6-12
9. Oldboys
B 10
10. Union
7 B 4-12
11. Straż
6 7 3 -11
12. Nadleśnictwo
7 7 1 -14
(mac)

mawiał

ostatnio z prezesem Januszem Jankowskim. - Paweł pojechał
do Ustronia, chce grać w naszym klubie. Co z tego wyjdzie? Nie wiem
-mówi Jankowski. Na obóz przygotowawczy z Pogonią pojechali także Wojciech Ozimek, Marcin Pasionek, Jerzy Dudek i Krzysztof Rośmiarek. -Na razie jesteśmy prawie
dogadani z Ozimkiem i Pasionkiem.
Z pozostałymi zawodnikami musimy jeszcze dogadać się- konstatuje
Jankowski, dodając po chwili:
-Chcemy zbudować mocny zespól,
chcemy pokazać się wiosną z jak najlepszej strony. Przez połowę rundy
jesiennej mocno nadszarpnęliśmy
nerwy kibiców i wiosna będzie okazją do rehabilitacji.
Nie wiadomo natomiast, co
będzie ze Starem Starachowice.
Po Walnym Zebraniu i zebraniu
czteroosobowego zarządu klubu
rozpoczęły się rozmowy i namowy do tego, by podtrzymać i utrzymać miejscową piłkę .
Artur Andula, członek zarządu:
-Każdy z ludzi wchodzących w skład
najwyższej klubowej instancji miał
konkretne zadania - zdobyć kogoś
do zarządu, przekonać ludzi do pomocy dlii klubu. Dziś mamy kolejne

spotk,anie, na którym zadecyduje się,
ilu chłopaków ze Starachowic bę
dzie grać wiosną w Starze. Nikogo
na siłę nie zmuszamy. Chcemy zmontować paczkę ze swoich wychowanków. Oni mają się ogrywać w trzeciej
lidze, mają walczyć i wylewać pot na
murawie. Nasz spadek jest praktycznie przesądzony, ale będziemy już
teraz, wiosną przygotowywać się do
rundy jesiennej.
Jeśli dzisiejsze zebranie przyniesie pozytywny efekt, piłkarze
Staru w najbliższych dniach rozpoczną systematyczne przygotowania do rozgrywek. Ustalono już, że
trenerem beniaminka trzeciej ligi
będzie oddany miejscowej piłce
Jan Lipiński .
(mac)

Operacje w Busku?
dużym osłabieniem zespołu .

Prawdopodobnie dwie
zawodniczki Kolportera
Kielce zostaną poddane
zabiegom operacyjnym
w Busku Zdroju.
Dorota Rębosz z powodu kontuzji nie może grać już od pół roku.
Brak tej doświadczonej kołowej jest

Po zabiegu artroskopii kolana, jaki wykonano jej w Poznaniu, być może
konieczna będzie kolejna operacja.
Drugą z kontuzjowanych pił
karek jest Agata Rolak. - W piątek
zabieram obie na konsultację do
Buska. Niewykluczone, że będą tam
operowane- poinformował nas dyrektor klubu Marek Rolak. (sts)

Zlot studentów WSH
Absolwenci i studenci Wyższej Szkoły
Handlowej w Kielcach spotkają się na
zlocie w Bukowinie Tatnańskiej.
Okazją ku temu będzie pięcio
lecie obozów narciarskich studentów WSH. - Kiedy pięć łat temu organizowałem pierwszy obóz, zgło
siło się zaledwie dwanaście osób

Z RÓŻNYCH AREN
Eliminacje badmintonistów
W Kielcach odbył się wojewódzki turniej eliminacyjny
do Mistrzostw Polski w badmintonie.
Awans do finałów wywalczyli: gry pojedyncze - Dorota Grzejdak (Orlicz Suchedniów), Dominika Szlachetko
(AZS Kielce). Dariusz Zięba
(Orlicz), Marcin Sierniński
(Orlicz), Marcin Kaniowski
(AZS), Łukasz Mila (AZS).
Gry podwójne - Monika Kowalczyk/Anna Kubec (OrliC7)
AZS) , Hubert Pączek/Marcin
Siemiński (AZS Kraków/Orlicz). Gra mieszana- Katarzyna Kwiecień/ Andrzej Rak
(UKS Albatros Piekoszów/
UKS Podwórko Kielce).
Mistrzostwa Polski rozegrane zostaną w Głubczycach
w dn. l - 3 lutego br.

Futbol i Orkiestra
Z okazji X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pornocy zorganizowany został
we Wioszezowie halowy turniej piłkarski. Rywalizację
wygrał ZPUE SA przed Buroplusem, policją, strażą pożar
ną i ZOZ.
Królem strzelców został
Łukasz Stefańczyk, zdobywając 5 goli.
W trakcie trwania imprezy w hali odbywała się kwesta.
·zebrano ok. 2 tys. zł.

Halówka w Końskich
W najbliższą sobotę (19
bm.) w Końskich rozegrane
zostaną dwa turnieje halowej
piłki nożnej.

W pierwszym zagrają
drużyny Wiernej Małogoszcz ,
Granatu Skarżysko , Broni
Radom i MKS Końskie . Poczatek o godz. 9. W drugim
zmierzą swoje siły amatorzy z
samorządu, Komendy Powia- towej Policji, służby zdrowia
i oldboje MKS. Stawką turnieju będzie puchar ufundowany
przez Danutę Pakos, preze a
koneckiego Banku Spółdziel
czego.

Zostań ratownikiem
ZW Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach organizuje kurs
na stopień ratownika młodsze
go i ratownika wodnego. Bliż
szych informacji udziela biur.o WOPR w Kielcach przy ul.
Zytniej l, teł. 34-492-18.
(me) (sts)

-wspomina JacekSłowak . -W tym
roku na narty pojedzie aż 192! Daleko nąm jeszcze do tradycji Akademii Swiętokrzyskiej, ale ważne ,
że wśród kieleckich studentów wraca moda na narty. Serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów i
studentów WSH na zlot z okazji
pięciolecia obozów, który odbędzie
się w dniach 8-10 marca.
(sts)
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SPRINTENI
Włosi prowadzą
Broniący mistrzowsldego
tytułu Włosi - Barbara Fusar-Poli i Maurizio Margaglio prowadzą po tańcach obowiązko
wych w Mistrzoslwach Europy
w łyżwiarstwie figurowym które odbywają się w Lozannie.
Zajmuj ą oni pierwsze miejsce
wspólnie z Francuzami Mariną Anissiną i Gwendalem Peizeratem. Folski duet - Sylwia
Nowak i Sebastian Kolasińsld
(MKŁ Łódź) jest na 9 miejscu.

Liberda w Groclinie
Bramkarz Mariusz Liberda podpisał we wtorek kontrakt na3 ,5 roku z Groclinem
Dyskobalią Grodzisk.

Sport w Ostrowcu przyldadem dla ldubów z całego kraju

Bezpieczny stadion
Wczoraj w ostrowieckim
hotelu ,.Gromada"
rozpoczęła się ogólnopolska konferencja
" Bezpieczne stadiony".
Na dwudniowe spotkanie
przybyli przedstawiciele kilkunastu klubów sportowych, firm dbających o stan techniczny stadionów. Patronat honorowy objął
Polsld Związek Piłld Nożnej.- Wybraliśmy Ostrowiec, bo to przykład
wzorowego utrzymania obiektów
sportowych nawet dla Warszawy,

Krakowa, Kielc - powiedział reporterowi "SI;' prezes PZPN Michał Listkiewicz. - Miasto przeznacza duże środld na inwestycje
sportowe, z własnego budżetu wyasygnowało 7,5 mln zł. Udało mu
się poza tym pozyskać 1,9 mln zł
z UEFA i 1,5 mln zł z UKFiS. Chcemy, żeby po Mistrzostwach Świa
ta w Ostrowcu zagrała reprezentacja Polsld.
- Takie inwestycje są u nas
możliwe, bo ludzie tego chcą, mają
doświadczenie , wiedzę, jak je przygotowywać i realizować - stwierdził cz łonek Prezydium PZPN,

Awans Capriati
Broniąca tytułu Amerykanka Jennifer Capriati- rozstawiona z nr l - awansowala
do drugiej rundy turnieju Australian Open w Melbourne
(z pulą nagród 8,6 mln dol.).

56 pkt Bryanta

prezes honorowy KSZO Stanisław
Bobkiewicz.
Podczas otwarcia konferencji
prezydent miasta i jednocześnie
prezes KSZO Jan Szostak poinformował , że już w maju zakończone
zostaną wszystkie inwestycje na stadionie, 10 tys. krzesełek pod dachem, oświetlenie 1500 luksów,
dwienowoczesne trybuny. Klub jest
dobrze zorganizowany i dzięki cięż
ldej pracy udaje się uzyskiwać dobre wyniki. W ubiegłym roku, po raz
drugi, drużyna piłki nożnej awanso- .
wała do ekstraklasy. - Poprzez sport
przeciwdziałamy zjawiskom patologicznym - nie ukrywał
prezydent. - Coraz wię
cej młodych Judzi przychodzi na treningi.
Dyskusja o bezpieczeństwie na stadionach jest tym bardziej
ważna , że od sezonu
2002/2003 wszystkie
kluby pierwszoligowe
będą musiały starać się
o licencję . Otrzymają je
tylko te, które spełnią

Kobe Bryant, koszykarz
mistrzów NBA Los Angeles
Lakers, zdobył aż 56 punktów
w spotkaniu z Memphis Grizzlies. Lakers rozgromili gości
120:81.
(PAP)

kilka kryteriów, m.in.:
posiadać będą odpowiednie oświetlenie
stadionu, indywidualne
krzesełka dla każdego
kibica, zadaszoną przynajmniej trybunę VIPowską i dziennikarską.
Podczas konfer~n

TELEKIBIC
EUROSPORT: 8.30 , 16.00
i 22.30 Tenis ziemny. Turniej Australian Open w Melbourne, !4.15
Biathlon. Zawody Pucharu Swiata w Ruhpolding - sztafeta 4x 7,5
km mężczyzn, 19.00 Łyżwiarstwo
fig urowe . Mistrzostwa Europy
w Lozannie- program ~owalny par
sportowych, 23.45 Zeglarstwo.
Regaty Volvo Ocean Race.
TVP 1: 22 .00 Mistrzostwa
Europy w łyżwiarstwie figurowym
w Lozannie.

Połowa

dziennikarzy nie dostanie akredytacji

Jak

Biuro Prasowe przyzna jednak żurnalistom tylko trzysta wejśc iówek . Jedna z nich przypadła
redakcji " Słowa Ludu". Tak duże
go zainteresowania mediów
nie wzbudzały nawet mecze polskiej reprezentacji piłkarskiej . Nic
dziwnego pojedynek Małysz
- Hannawald elektryzuje cały
świat. W Zakopanem rywalizować
będą narciarze z szesnastu krajów,
w tym VfSZyscy najlepsi w klasyfikacji PS .
Nad bezpieczeństwem turystów i kibiców oraz organizacją
ruchu drogowego czuwać będą
w Zakopanem dodatkowe siły porządkowe.

_,

Biletów w przedsprzedaży
nie ma, ale będą jeszcze do nabycia tuż przed imprezą. Policja
i organizatorzy ostrzegają , aby
nie " kupować ich od przypadka-

już

wych osób, bo mimo wielu zabezpieczeń , w ostatnim czasie w Krakowie pojawiły się sfałszowane
karty wstępu.
Międz y 18 a 21 stycznia
w Zakopanem policja wprowadziła liczne zmiany w organizacji ruchu . W sąsiedztwie skoczni będą
mogły się poruszać jedynie samochody z zawodnikami i sprzętem .
Na placach, ulicach i wielu
bocznych drogach dojazdowych
zorganizowano tymczasowe parkingi . Dodatkowe miejsca do parkowania utworzono nawet na odśnieżonej miejskiej łące - Równi
Krupowej. W miarę zapełniania
się parkingów samochody i autokary będą kierowane na coraz odleglejsze od centrum miejsca parkowania. W niektórych przypadkach z parldngu na Wielką Krokiew trzeba będzie dojść kilka kilometrów.
Według policji przyjeżdżają
cy do Zakopanego tylko na czas
konkursu , bez zamiaru noclegu
w mieście. powinni mieć za szybą
samochodów białe kartki zeszyto-

•••~
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Dzień

dojechać?

Wnioski akredytacyjne na konkursy
narciarskiego Pucharu Świata
w skokach w Zakopanem złożyło
580 dziennikarzy.

,-,

Od lewej członek prezydium PZPN, prezes honorowy KSZO Stanisław Bobkiewicz, prezydent
miasta Jan Szostak, prezes PZPN Michał listkiewicz

cji zaprezentowano ,
m.in. systemy nawadniające , sztuc~ne nawierzehnie sportowe
sposoby zabezpieczania
obiektów sportowych.
Dzisiaj uczestnicy oglą
dać będą miejscowy stadion, by poznać zastosowane tutaj nowe rozwią
zania techniczne.
ANDRZEJ
NOWAK

Kobiet z

Kizierawski
najszybszy

Bartosz Kizierawski (
Delfin Połaniec) wyg
wyścig na dystansie 5D
m stylem dowolnym
podczas zawodów pływackiego
Pucharu Świata na krótkim basenie
we włoskiej lmperii.
Polak uzyskał rezultat 21.
i wyprzedził Ukraińca Oleksan
Wołynca - 21 ,98 oraz Rosja ·
Denisa Pimankowa- 22,20.
Kizierawski miał wczo
startować także w finałowym
ścigu na 50 m stylem grzbieto\1~
jednak w nim nie wystąpił .
W porannych elimina cj~
Bartosz uzyskał najlepszy wyn
24,97 s na dystansie 50 metrów
Iem dowolnym.
W kwalifikacjach na 50
grzbietem Polak uzyskał piąty
nik - 25,31 s, a najszybszy
Chorwat Miro Zeravica- 24.91
W poniedziałek Kizieroll
zajął dwukrotnie trzecie miej.
-w wyścigu na 100metrów st.
wolnym (48,54) oraz st. zrnienn.
(55,48). Ten drugi wynik jest
wym rekordem Polsld. Dotych
najlepszy wynik na tym dysta
(55,93) uzyskał Marcin Maliń
W Imperii zwycięży li : Br
lijczyk Gustavo Borges stylem
wolnym (47,73) oraz Ukrai
Oleg Lisogar stylem dowoln
(54,42).
(

Małyszem

W Harrachovie
wego formatu . Taki znak ułatwi
pracę policji.
Wszy cy ci, którzy mają zarezerwowane noclegi i zapewnione
parkingi przed pensjonatami,, hotelami czy kwaterami, powinni wybra ć się do Zakopanego już w pią
tek.
- Przestrzegamy wybierają
cych się do Zakopanego z Krakową czy z głębi Połski , którzy są 
dzą że jeśli przyjadą w dniu zawodów przed południem , to jakoś
dotrą pod skocznię - niestety,
nie mają żadnych szans - mówi
burmistrz Piotr Bąk .
W sobotę i niedzielę PKP
uruchomiły wiele dodatkowych
pociągów z miast w głębi Polski
do Zakopanego . Każdego dnia
przed południem kursować b~dą
też pod Giewont dwa dodatkowe
składy osobowe z Nowego Targu.
Mazowiecki Zakład Przewozów uruchomił, aby zapewnić dogodny dojazd kibiców do Zakopanego, dodatkowy pociąg pośpieszny relacji
Warszawa
Wschodnia - Zakopane. Odjazd
dodatkowego pociągu nastąpi
18 stycznia o godzinie 23.03, wyjazd 20 stycznia z Zakopanego
o godzinie 21.22.
(soy)

Chcesz sprawić superniespodziankę swojP.j
damie w Dniu Kobiet?
Zabierz ją na wyciet:zkę
do Harrachova.
W dniach 8-10 marca
na skoczni w H,arrachovie odbędą
się Mistrzostwa Swiata w lotach narciarskich. Specjalną wycieczkę dla
ldbiców organizują: redakcja " Sło
wa Ludu" i Agencja JUrystyczna
Gołd Tour. Zapełnia się już autokar,
którym pojedziemy do Harrachova.

Radzin1y więc już teraz zareze
wać sobie w nim miejsca. Koszt
jazdu - 280 zł, a wszystkie szcz
można uzyskać w AT Gołd
w Kielcach przy ul. Jana Pawła
(41) 344-93-95 i 362-03-04.
Przypominamy, że za d
pojadą do Harrachova liderzy
szego konkursu "Skacz z M
szem". już 19 stycznia elitę
lepszych skoczków świata na
wodach w Zakopanem zoba
Anna Piasta, Leokadia Stach
Elżbieta Szańpruch i Mar!
Gierczak.
'

/
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Skacz z Malyszem
KUPON nr 15

Wytypuj zwycięzcę indywidualnego konkursu Pucharu

l ta w Zakopanem, 19 stycznia (2 pkt.)
l ················-·····························································································
l Imię:· ····················· ················································ · ········· · ··················
l Nazwisko: ......................................................................................... .

l

Adres: ................................ .............................................................. .

l

l ·············································································································

l\..Na odpowiedzi czekamy do piątku (18 stycznia) do godzinY

-------------------
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