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SZKOLNA DEMOLKA
i kierowanie związkiem
ocharakterze zbrojnym- to głów
ny zarzut prokuratury postawiony
wczoraj czternastu szefom mafii
pruszkowskiej.
Czytaj na stronie 4

~

terroryzmu powróciło - napisała wczoraj "la Repubblica"
po zabójstwie ekonomisty i prawnika Marco Biagiego (na zdjęciu) .
Czytaj na stronie 4

Nie u staleni dotychczas
sprawcy wtargnęl i do wnętrza wyb ij ając okno od strony ogrodu ,
a następnie doszczętnie zdewastowali gabinet dyrektora, pracownię
komputerową i kilka innych pomieszczeń. Skradli nowy sprzęt,
m.in. nowoczesną kserokopiarkę
ze kanerem i faxem drukarki
komputerowe, trzy aparaty telefoniczne i 150 złotych, które dyrektor miał w szufladzie biurka. Swoje dzieło zwieńczyli otwierając
gaśnice i rozpryskując pianę
w wielu pomieszczeniach.
-Sprawcy zdemolowali także
mój gabinet. Rozbito komputer
i jego monitor. Wyłamano szuflady biurka, zniszczono wiele dokumentów. D o czasu zakończenia
policyjnego dochodzenia nie chcę
doszukiwać się w tym ekscesie jakichkolwiek aktów politycznego
terroru- mówi dyrektor Jan Bębe
nek, który jest szefem Komitetu
Wyborczego S amorząd 2002.
- Podję liśmy stosowne działania w celu ochrony innych obiektów u żyteczności publicznej
w gminie - mówi wiceburmistrz
Pińczowa Jan Kowalski , który wizytował szkołę wraz z szefem Wy- ·
działu Oświaty UMiG Jerzyfn Lechowskim.

Ograbil
i utopił
3:_0 Przegrali

piłkarze KSZO Ostro-

SUCHEDNIÓW. Po obrabowaniu
58-letniej Reginy K. bandyci wrzucili
ją do wody. Kobieta 11ie żyje .

Iłlec w meczu o mistrzostwo eks-

Itakiasy w Radomsku.
Czytaj na stronie 16

We wtorek wieczorem Regina K., 58-letnia emerytka, wyszła
do kościoła . Nie wróciła po mszy,
jej ciało znaleziono rano w suchedniowski.111 stawie. W pobliżu porozrzucane były części garderoby,
na trawie świadkowie dostrzegli
ślady wleczenia ciała do wody.
- Ciało przewieziono do prosektorium, sekcja zwłok wyjaśni
przyczyny zgonu - mówi rzecznik
prasowy. skarżyskiej policji
Krzysztof Skorek. Nie chce przesądzać , że rzeczywiście doszło do
morderstwa .
(BOL)

W KIELECKIEJ FABRYCE MEBLI D

ul. Zagnańska 232, bezpłat infolinia 0-800-29-29-11

e.._..,ul [•r.tHfiJ!ł.ł!sijilQ:lb'1RATY 0%

"Wiadomości"
ZI:.OTA PIŃCZDWSKA . Zamaskowani
sprawcy napadli na parę staruszków.
Oko ł o 80-letni małżonkowie
mieszkają sarni. We wtoresk wieczorem oglądal i telewizyjne ,Wiadomości ". Nagle drzwi ich domu
wyważyli zamaskowani mężczyźni.
Wdarli się do środka , w rękach mieli kije. - Krzyczeli do małżonków,
że ich zabiją , żądali pieniędzy mówi Elżbieta Różańska-Komoro
wicz, rzecznik prasowy świętokrzy

PIŃCZÓW. Istnego spustoszenia
dokonali wczorajszej nocy złodzieje
w gmachu pińczowskiej Szkoły
Podstawowej nr 1.
Założenie

Czytaj na stronie 5
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skiej policji .
Gospodarze mieli tylko
3 tys . zł. W zystko oddali napastnikom . Ci jednak spokojnie nie
odeszli . Na koniec jeszcze zwią
zali i pobili swoje ofiary. (mow)

Złodziej

z tup~tem
JĘDRZEJÓ W. Złodziej okradał dom

w obecności właścicieli.
Szkoła Podstawowa nr 1 jest ogromnie zasłużoną placówką oświatową w mieście . W tym roku ma obchodzić jubileusz 70-lecia istnienia . Powołano Komitet
Obchodów i zaproszono już wielu gości. Również z zagranicy. Szkoła nie ma
problemów z pozyskaniem sponsorów, którzy pomagają także w jej wyposaże·
ni u. W placówce organizowane są doroczne akcje charytatywne na rzecz domu

dziecka , prowadzonego.. przez siostry zakonne w Pacanowie . To one razem
z dyrektorem Bębenkiem są na zdjęciu
Policja nie chce zdradzać żad
nych szczegółów dochodzenia. Nieoficjalnie jednak dowiedzieliśmy się,
że stróżom prawa wydaje się podejrzane, że całego zajścia nie słyszał
palacz-dozorca. Przecież wandalekimkolwiek byli - narobili sporo

huku rozbijając o podłogę hJOnitor
dyrektorskiego komputera.
Kilka dni wcześniej ściany
elewacji zewnętrznej szkoły pokryte zostały napisami o niewybrednej treści.
MICHAŁ IMOSA

We wtorek wieczorem w domu
przy ul. Kadłubka była cała rodzina.
Jednak nikt nie zauważył, że przez
niezamknięte drzwi wkradł się obcy
mężczyzna. Wszedł na pieJWsze pię
tro, spakował m.in. kolumny nagła
śniające i płyty kompaktowe i zamierzał wyjść. Wtedy złodzieja zauważyła właścicielka domu. Próbowała
go zatrzymać, ale rzucił część łupu
i uciekł. Kobieta zapamiętała jednak,
jak wyglądał . Policyjne patrole już po
20 min zatrzymały podejrzanego
w okolicach rynku. To 20-letni mieszkaniec Jędrzejowa.
(mow)

Czy przy ulicach staną nowe znaki drogowe?

Uwa ga ! Skacze ropucha
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ekolodzy chcą ,
żeby przy drogach stanęły znaki
informujące o przechodzących
przez jezdnię żabach .
U żab właśnie zaczyna się okres lęgo
wy. Budzą się i z miejsca w którym zimowały
wędrują do wody - rzek,
stawów. Tu odbędą gody i złożą
skrzek, by po kilkunastu dniach w.rócić na miejsce swego bytowania.
Często zdarza się, że przy tych wę
drówkach pokonują jezdnie czy ulice. I giną pod kołami samochodów.
- Dzwonią do nas ludzie, że
na drogach wylotowych z Kielc
leżą rozgniecione żaby. Dlatego
zdecydowaliśmy się poprosić Miejski Zarząd Dróg o ustawienie znaków informacyjnych dla kierowców w miejscach , gdzie żaby pojawiają się najczęściej - mówi Le-

okadia Bryi z kieleckiej Ligi
Ochrony Przyrody. - Może to
nakłoniłoby kierowców do
ostrożności.

Pismo trafiło już do
Miejskiego Zarządu
Dróg w Kielcach. Problem w tym, że wśród
istniejących znaków
drogowych nie ma takiego, który ostrzegałby o wędrujących żabach . ie chcemy
zlekceważyć tego problemu ale jakiego rodzaju znak postawić? -pyta
Zygmunt Polewski z MZD. - Moglibyśmy dać tablice z napisem "Uwaga, żaby' ', ale myślę , że to nie posku tkuje, albo nawet zwiększy niebezpieczeństwo . Kierowcy zaczną nagle
hamować , a o wypadek nietrudno.
My musimy myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie ludzi . Będzie
my się jednak zastanawiać, jak ten
problem rozwiązać. czekamy na propozycje ekologów.

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

Ekolodzy próbują ratować
żaby w różny sposób. Często zbierają je przy drogach i przenoszą
na drugą stronę . - Kilka lat temu
wysłaliśmy do ministerstwa pismo
z prośbą o utworzenie odpowiedniego znaku . Nie doczekaliśmy się
odpowiedzi - mówi Andrzej Wiśniewski , prezes starach.owickiej
Fundacji Ekologicznej , Zaba".
Fundacja chce ratować żaby
innymi sposobami. Już w piątek ,
przy drodze między Starachowicami a Wąchockiem , wzdłuż rzeki
Kamiennej ekolodzy będą ustawiać
specjalne zaporowe plot lO .
(mow)
W zystkie żaby i ropuchy
pod ochroną. Co roku ginie jednak od 50 do 70 proc.
ich populacji : pod kołami samochodów, w czasie koszenia
i wypalania traw.
są
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Sąd

Administracyjny coraz

Temida na policji
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Niewykluczone
że już w przyszłym roku w Kielcach
rozpocznie się urządzanie siedziby
Sądu Administracyjnego dla

wojew6dztwa.

@•

CIŚNIENIE ,
tródło: Progmet Radom

Wczoraj w Kielcach w tej
sprawie spotkali się prof. Roman
Hauser, prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego, wojewoda
Włodzimierz Wójcik i prezydent
miasta Włodzimierz Stępień.
- Uzgodniliśmy, że w związku z reformą sądownictwa, w Kielcach
powinien powstać Sąd Administracyjny- mówi wojewoda Wło
dzimierz Wójcik.

Dzień

Wagarowicza
KIELCE. Uczniowie mają dzisiaj (
wagary i imprezy z okazji pierwszego dnia wiosny, a policja i Straż
Miejska więcej pracy.

lo e

2,3, 10, 12,21,22,23,27,28,35,
43,46,55,57,62,64, 70, 72, 76,78
Duży. lotek

4, 13, 16,22,34,49

- Nie chodzi o ośrodek zamiejscowy NSA, a Sąd Administracyjny I instancji - tłumaczy
prezydent Stępień . - Robimy
wszystko, żeby powstał w Kielcach. Trzeba zapewnić budynek i
to szybko, by rozpocząć w nim remont już w przyszłym roku.
Wszystko musi być gotowe na styczeń 2004 roku , kiedy sądy administracyjne mają zacząć działać .
Jak się dowiedzieliśmy nasze
władze dały szefowi NSA dQ.WYboru trzy obiekty w których mógłby
znaleźć siedzibę sąd . Ze wszystkich
korzysta obecnie policja, ale wkrótce bęslą one wolne, bo stróże prawa
wyprowadzą się do byłych koszar

Kielecka policja przygotowa-

skończyli akcję "Nasze Kielce" przedsięwzięcie mające promować

Cd. konfliktu w placówce

Złodzieje

na monitoringu

KIELCE. Dzięki monitoringowi
policjanci złapali włamywaczy. Wczorajszej nocy, punktualnie o godz. 24
dwaj mężczyźni zaczęli włamywać
się do kiosku przy ul. IX Wieków.
Przecięli kratę, wybili szybę i zaczęli dobierać się do towaru . Zdą
żyli wynieść kilka czasopism, kiedy
nadjechał policyjny radiowóz . Policjanci wypatrzyli włamanie na monitoringu i dzięki temu złapali zło
dziei na gorącym uczynku .
(mow)

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Studenci

lokalne uczelnie wśród uczniów szkół
średnich . -W ciągu miesiąca odwiedziliśmy 32 szkoły w całym województwie, a nawet w Radomiu i
Opocznie- mówi Marcin Dulnik, koordynator akcji z ramienia Związku
Studnetów Polskich. Maturzyści wypytywali studentów o warunki studiowania, akademiki, życie kulturalne w
Kielcach.
(mow)

Tańsze

halo

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Telekomunikacja Polska SA o 50 procent
obniża, na okres świat wielkanocnych,
ceny połączeń we wszystkich pakietach taryfowych. Promocyjna obniż
ka cen obowiązywać będzie od niedzieli, 31 marca, od godz. 8 do wtorku, 2 kwietnia 2002, do godz. 8. Promocja dotyczy połączeń lokalnych
oraz międzymiastowych realizowanych poprzez prefiks 1033, za wyjąt
kiem z publicznych aparatów samoinkasujących. Przykładowo, klienci
korzystający z Pakietu Standardowego, za minutę rozmowy międzymia
stowej, w godzinach od 8 do 18 zapłacą 15 groszy + 22 proc. VAT.
(eref)
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Przypomnijmy, że kilka dni
temu pracownicy DPS w donosie
napisanym do wojewody święto
krzyskiego poskarżyli się na "niegospodarność i samowolę" dyrekcji placówki. Napisali m.in., że oni
muszą opłacać rachunki telefoniczne, a nie dotyczy to dyrektora i kierownika; personel, łącznie z kierowcą płaci też za dojazdy do pracy samochodem służbowym. Kierownikowi zarzucono iż korzysta
z darmowych obiadów, gotowanych
w osobnych garnkach, za prace zlecone podwładnym pobiera połowę
\YY~lagrodzenia, zawiera fikcyjne
umowy, sprzedał bez przetargu sa-

od kartki

-Aby zło
żyć komuś ży
czenia świą

-Kartka i
telefon stacjonarny to podstawowe środki
z których korzystam, aby
wysłać do kogoś świąteczne

KIELCE. Na staw w parku miejskim wróciły łabędzie. Ptaki nie przybyły jak bociany z ciepłych krajów, tylko ze szklarni Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni,
gdzie zdecydowanie wolą spędzać zimę. To nie koniec. Trójka parkowych ulubieńców kielczan zamiast siedzieć w stawie ze specjalnie wybudowanym domkiem, upodobała sobie płytką Silnicę w pobliżu ruchliwej ulicy Sienkiewicza.
Pracownicy RPZ, którzy stadku przypominają, gdzie mieszka zaobserwowali na
dodatek... upadek obyczajów. Jedna z dwu łabędzic- nazwana Szantrapa- nie
ma męża. Ostatnio zaczęła rozbijać parę, z którą mieszka. Podrywa łabędzia o
imieniu Szuwarek, a jego żonę bije.
(br)

mochód żuk, który należał do ośrod
ka. Z kolei zastępca dyrektora według donosu nie ma stosownych
kwalifikacji, a w czasie godzin pracy robi prywatne tłumaczenia, pisze felietony do gazet, "przychodzi
i wychodzi kiedy chce".
Dyrektor DPS w Dobromyślu Maciej Mudryk był oburzony
skargą i w rozmowie ze "Słowem"
odpierał zarzuty.
Wczoraj rzeczniczka prasowa wojewody świętokrzyskiego
Beata Ryń poinformowała, że skarga została przesłana do Miejskiego Ośrodka Pornocy Rodzinie,
któremu podlega placówka. - Jednocześnie kontrolę podejmą służ

by wojewody. Fakt napisania skargi świadczy o tym, że w DPS dzieje się coś niedobrego pani rzecznik.

pozdrowienia.
Mój wybór nie oznacza
tego, że nie jestem
techniczne
przeciwnie.
już niedługo kupię telefon
mórkowy, z którego na
zrobię użytek. Czy
łam życzeń do
Nie, ponieważ
ców jest stała i
Są to przeważnie rn,r mKU«
rodziny. ,

•

opiekuńczej

Po donosie
wszystko sprawdzą
KIELCE. WDomu Pornocy Społecz
nej wpodkieleckim Oobromyślu
zostanie przeprowadzona kontrola.

SMS leps

teczne, korzystam z pomocy
telefonu komórkowego lub
komputera.
Kartek pocztowych raczej
używam . Moim zda n
wiele praktyczniejsze jest
słanie informacji SMS-em
e-maiłem. Dlaczego? jest
szybsze, tańsze, a poza tym
wypisywanie kartek nie
czasu.

ła akcję "Wagary 2002". - Po mieście będą chodzić patrole umun-

"Nasze Kielce" w szkolach

6, 14,19,38,40

wojskowych na Stadionie. Najbardziej realne jest, że sąd znajdzie siedzibę w budynku przy ul. Śniadec
kich zajmowanym obecnie przez IV
Komisariat Policji. Musi on jednak
opustoszeć do września, potem trzeba będzie szybko przeprowadzić
niezbędne procedury prawne.
- Każda instytucja służąca
obywatelowi jest potrzebna w województwie. Dzięki powołaniu
Sądu Administracyjnego w Kielcach ewentualne spory z władzą
lokalną będzie można załatwiać na
miejscu a nie jeździć do sądu w
innym regionie- mówi wojewoda.
BARBARA RYNKOWSKA,
(elza)

Szuwarek
w amorach

durowane i po cywilnemu - zaP-_owiada Zbigniew Pedrycz, oficer
prasowy komendanta miejskiego
policji w Kielcach. Najwięcej policjantów pojawi się w Sródmieściu,
szczególnie w okolicach parku
miejskiego. Więcej policjantów ma
być też koło szkól. Będą sprawdzać
czy młodzi nie piją alkoholu albo
nie zażywają narkotyków.
Wagary to tradycja nieodłącznie związana z pierwszym
dniem wiosny. Szkoły wolą jed- .
nak, kiedy uczniowie nie uciekają z lekcji, ale organizują jakieś
wewnątrzszkolne imprezy. - Nie
wypuszczamy naszej młodzieży na
wagary mówi Mari~ Szczepanek,
dyrektor I LO im. Zeromskiego w
Kielcach. - Zresztą uczniowie nie
myślą o ucieczce ze szkoły. Co
roku przebierają się. Organizują
konkursy na najlepszy strój. W tym
roku mamy też w szkole dwie kwesty i na dodatek konkurs matemą
tyczny.
(mow)

Express lotek

bliżej

wyjaśniła

(ibo)

-Używam

Za le
i medale

wszystkich do-

KIELCf. Groszowe pensje, redukcje
zatrudnienia, przemęczenie, a z
drugiej strony ogromna odpowiedzialność- tak najkrócej można
określić to, co o swoim zawodzie
mówią pielęgniarki.

Wczoraj te gorzkie słowa
padały ~ czasie Okręgowego
Zjazdu Swiętokrzyskiej Izby
Pielęgniarek i Położnych. Ale na
zjeździe były i miłe akcenty
- wręczono państwowe odznaczenia pielęgniarkom , które najbardziej zasłużyły się dla świę
tokrzyskiej służby zdrowia
(były to pierwsze odznaczenia
od czasu powołania Izb Pielę
gniarskich, a więc od prawie 11
lat) . Wyróżniono - dwadzieścia
kobiet. Między innymi znaną w
tym środowisku walczącą nie
tylko o prawa pielęgniarek, ale i
prawa pacjenta, Teresę Praszyń
ską, która otrzymała Złoty Krzyż
Zasługi.
(bas)

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

stępnych środ
nadają
się do
przesyłania ży
czeń .
Uważam, że telefon

ków,
cych

czy
jest tak samo dobrym
miotem do przesyłania
macji, jak kartka
Sama wolę jednak
kartki z życzeniami,
waż sprawiają mi one
radości.

- Do najbliższych wysyłam życzenia

Ib.",......,..

tylko na kartkach poczto- _ _.....,
wych. Z innych l::'.lii-~
możliwości nie knrzvstu''"'
nie posiadam
ani telefonu ko.mórkCJ1we,5v·
znajomych wysyłam
~cie sztuk kOJres;ooltae~''"!':
reguły kupuję najtańsze

ki.
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Złapali
złodzieja

dal z akcją darmowych badań mammograficznych

rezent dla szybkich
Skandalem
darmowych
maflrJm4lQtcllic;mv4~h. Kasa
zareklamowała to
w prasie, przy czym
przygotowała . Elekt
kilku tysięcy kobiet.

·rl~iP.IWZif!cie

We wtorek około godziny 18
mieszkaniec Łoniowa przyjechał
do miejscowej szkoły. Zwykle przychodził tu na treningi sportowe.
Swojego volkswagena golfa zostawił na parkingu. Kluczyki i dokumenty zostawił w szatni, a sam poszedł poćwiczyć. Kiedy wracał z
treningu zobaczył przez okno korytarza, że samochód zniknął.
- W pierwszej chwili ten czło
wiek pomyślał, że jakiś "dowcipniś"
przestawił mu auto - opowiada
Krzysztof Kozieł z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji
wKielcach.- Jednak okazało się, że
~ z szatni zniknęły też kluczyki i do-g kumenty. Wtedy mężczyzna za8 dzwonił na komisariat w Łoniowie.
~
Na dyżurze byli dwaj policjan!Ź. ci, sierż. sztab. Mariusz Kusik i st.
a: sierż Arkadiusz Matu sek. Natychl . '
r- miast ruszyli w pościg. Intuicyjnie
skierowali się w stronę Tarnobrzewprawdzie
do fii, że jest to badanie, które można ga. - Bardzo pomagali właściciele
szość z nich po awanturach odcho- - na?
przychodni Na Stoku, ale wiele zrobić za darmo, jeżeli lekarz uwa- skradzionego samochodu. Jechali
dziła z kwitkiem, bo wprowadzono
lirnity przyjęć. Opowiada jedna z osób i to w atmosferze skandalu i ża, że jest konieczne. Wydawało mi przed nami prywatnym autem, roienaszych czytelniczek: - Zgłosiłam awantur, od chodziło od rejestra- się więc, że te dziesięć dni, czyli liśiny kontakt przez telefony kosię najpierw do szpitala we Włosz
cji z kwitkiem - denerwuje się około tysiąc~ przyjęć zupełnie wy- mórkowe- relacjonował M. Kusik.
Zawiadomiono policję w Sanczowie. Okazało się, że przyjecha- inna. Podobnych głosów otrzyma- starczy.
Kasa nie przewiduje przedłu- domierzu, sygnał o uciekinierach
łam za późno· i zapisy na badanie
liśmy kilkadziesiąt.
- Zainteresowanie pań prze- żenia czasu trwania akcji. Jest jed- trQfił też do Thrnobrzegu. Na obrzejuż się wyczerpały. Mąż podwiózł
mnie więc do Centrum Onkologii szło nasze wszelkie oczekiwania, nak bardzo możliwe, źe w niektó- żach Tarnobrzega dwaj złodzieje
do Kielc, ale i tu okazało się, że to liczyliśmy, że zgłosi się około ty- rych placówkach poza Kielcami zatrzymali samochód i uciekli w
"musztarda po obiedzie". Pytam siąca osób, a do przychodni przy- będzie można jeszcze za darmo krzaki. Policjanci z Łaniowa ruszyprzeprowadzić badanie. Posiali za nimi. - Kilka minut po godz.
szło kilka tysięcy - przyznaje dywięc dyrektora kasy: po co było obierektor Kasy Chorych, Tadeusz Fa- · daczki niewykorzystanych kupo- 21 znaleźliśmy ich na dworcu aucywać i tej obietnicy nie dotrzymytaJski. - Przepraszam wszystkie nów powinny s.ię dowiadywać o tobusowym- mówi M. Kusik.
wać? Chciał pan nam zrobić przyOkazało się, że to 21-letni
rozczarowane panie. Na swoje wszystko w Dziale Komunikacji
jemność, zrobił przykrość.
- Dlaczego przed rozpoczę usprawiedliwienie mogę jedynie Społecznej kasy, teł. 36-46-208lub mieszkańcy gminy Łoniów. Obaj
mieli ponad 2 promile alkoholu.
ciem akcji nie poinformowano, że powiedzieć, że rocznie finansuje- 205 .
BEATA SZCZEPANEK
(mow)
liczba przyjęć będzie ogranicza- my ponad 16 tysięcy mammogra-
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Jeden ruch ręką
- Mesko sparnliżowane.
ukarali wczoraj zakład
dla potrzeb obronności
nleitJła•~enie rachunków za

w

Zmiany wymuszane

spółkach-córkach

Mesko,
zajmujących się produkcją cywilną. Wykonujemy bowiem wiele
elementów niezbędnych do ich
produkcji. Bez nas oni długo nie
popracują - ubolewa przewodni:czący Waldemar Ożóg, Komisji
Zakładowej NSZZ "Solidarność"
wMesko.
- Prezes spółki Waldemar
Skowron przebywa w Warszawie.
Nie miałem możliwości z nim porozmawiać. Z tego co mówił jego_
zastępca ds. ekonomicznych Jarosław Cieślik prądu nie będzie dokąd nie zaczniemy płacić, a pieniędzy nie mamy- dodaje przewodniczący.

To pra~dziwy dramat.
produkcja

może też

sta-

Zakłady Metalowe MeZatrudniają obecnie 2200
W spółkach-córl«lch na bazie zakła
współpracujących

zatrudnionych jest koki !ku set ludzi. Brak
jest dla zakŁadu prakwyrokiem śmierci.

I:.ONIÓW. Policjanci ścigali złodziei
samochodu aż do Tarnobrzega.
l złapali ich.

Ewa Tarkowska, rzecznik
prasowy sprzedającego prąd
ZEORK:- Musieliśmy podjąć taką
decyzję, gdyż Mesko nie tylko nie
spłaca ogromnego zadłużenia, ale
płaci też za bieżące dostawy. Wyłączenie prądu to jedyna możli
wość dyscyplinowania dłużników
a jest ich wielu. My sami znajdujemy się w trudnej sytuacji finansowej. Jesteśmy otwarci na propozycje razwiązanią tej trudnej sytuacji· ale jeżeli zakład nie zacznie
płacić za dostawy, to prądu nie

Zmiany w Kodeksie pracy są
wymuszane przez sytuację między
narodową Polski, podobną do tej z
1939 roku. Wschód nas blokuje, a
Zachód wykorzystuje. Najtrafniej
ilustrują to dwa przykłady; blokada zakupu jabłek przez Ukrainę w
Polsce oraz ceny zachodnich leków,
często dużo wyższe u nas niż w Brrropie.
Henryk F.

Dawanie na niby
Jako pracodawcę bardzo uciemnie zapowiedi zmian w Kodeksie pracy. Zastanawiałem się
nawet czy nie przyjąć do pracy 4- 5
absolwentów. "Y biła mi to z głowy
informacja o podwyżce cen gazu.
Dla mnie taka zmiana to prawie
1O tysię(:y złotych dodatkowych
kosztów miesięcznie. Czy nami rzqszyła

dzą jacyś ekonomiści? Jedną ręką. ·
się niby coś daje, a drugą odbiera.

Zdani na siebie
Dzwonię po przeczytaniu inforże z braku pieniędzy zamknięty zostanie Oddział Opieki

macji,

Pdli.atywnej w szpitalu w Skarżysku.
Nieuleczalnie chorzy muszą umierać w do11Ulch, w których najczęściej
zdani są na siebie. Z jednej więc stro.ny nie stać nas na znalezienie niewłączymy.
wielkich pieniędzy na tak ważny
Jakie będą dalsze losy zakła społecznie cel, z drugiej silimy się
du? Z władzami firmy nie udało na wznoszenie kolejnych, wcale nie
nam się skontaktować . - Słyszę, że tanich pomników. Przeszłość napiedestał, a terainiejszość do grobu?
są plany..aby ludzi wysłać na urlopy. Ilelw tym prawdy? Okaże się
(tam)
po powrocie prezesa - mówi przewodniczący Ożóg.

LUDU 21 MARCA 2002 NR 68/A

(pen)

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

Pokuta musi
~plyncłć z serca
Przed świętami wielkanocnymi katolicy powinni

uczestniczyć w rekolekcjach. Kapłani zwracają jednak
uwagę, 'Ze nie można przychodzić na nie z przymusu powinna namikierować potrzeba serca. O wielkanoc-

nych rekolekcjach rozmawiamy z ks. Andrzejem Biernack:ini; proboszczem parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty Męczennicy w Gorzkowie.

---

Co to są rekolekcje?
- Od wieków traktuje się je
jako odnowę ducha, pojednanie z
Bogiem, odnalezienie siepie w
codziennym wirze życia, pokutę za
grzechy. Czas rekolekcji bardzo
trafnie określił jeden z poetów.
Napisał on: "zatrzymaj się chwilę
i pomyśl, po co żyjesz" .

Czy wszyscy katolicy powinni uczestniczyć w naukach wielkopostnych?
-'JYlko ci, którzy czują taką
potrzebę, chcą się pomodlić, wysłuchać Ewangelii, zastanowić się
nad swoim życiem, oczyścić z grzechów podczas spowiedzi. Nikogo
nie wolno zmuszać bo wszystko co
wynika z przymusu jest Panu Bogu
niemiłe.
Chyba najbardziej entuzjastycznie podchodzą do rekolekcji
uczniowie, choć nie zawsze przychodzą do kóścioła wysłuchać
nauk.
- Dla niektórych jest to kilka
dni laby od szkoły i jak to dzieci
cieszą się z każdej okazji opuszczenia lekcji. Ale obserwuję, że
większość młodzieży w skupieniu

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

słucha nauk i z roku na rok w rekolekcjach uczestniczy coraz wię
cej młodych ludzi..

Czy po rekolekcjach

widać'

jakąś poprawę?

-Na pewno nie od razu , każ
dy musi sobie przemyśleć to co usły
szał, odnieść do siebie, zastanowić
się nad swoim dotychczasowym
zachowaniem. Potem przychodzą
refleksje a po nich poprawa.
Dorośli
uczestniczą w
dzież?

chyba rzadziej
naukach niż mło-Na nauki przychodzi ich tyle
samo, może nawet więcej, co na
niedzielne msze święte.
Może byłoby ich więcej, gdyby rekolekcje prowadził ktoś inny
niż ksiądz z ich parafii, którego
dobrze znają, wiedzą co ma do
powiedzenia i jakich użyje argumentów?
- Dlatego do wygłaszania
nauk \.\'ielkopostnych zapraszamy
gości z zakonów albo innych diecezji.
Rozmawiała

ELŻBIETA WIKŁO

3

Czternastu przywódców "Pruszkowa" przed sądem

Bossowie ·oskarżeni

Hojna poczta
Poczta Polska miałaby dużo lepsze wyniki finansowe, gdyby nie wydała ok. 1,5 mln zł niecelowo i niegospodarnie - wynika z najnowszej informacji NIK. Izba kwestionuje głów
nie wydatki na marketing i promgeję.

Kierowcy biskupów
na szkoleniu
( Kierowcy 15 biskupów zostali

wc~raj przeszkoleni przez policjan-

tów 1 instruktorów jazdy. Kierowcy
dostojników kościelnych uczyli się
m.in. jak wychodzić z poślizgów i co
zrobić w przypadku kolizji. Spotkanie przeprowadzono w związku z tragicznym wypadkiem samochodowym
biskupa radomskiego Jana Chrapka.

Uwaga, tłodziej!

Wojewoda opolski zaleciłwładzom samorządowym usunięcie kontrowersyjnych
znaków drogowych, które miały ostrzegać
o zagrożeniach związanych z kradzieżami
samochodów. Do laki ej decyzji skłoniły wojewodę złośliwe artykuły pojawiające się

w prasie niemieckiej na temat uczciwości
Polaków

Założenie i kierowanie związkiem
o charakterze zbrojnym - to główny

zarzut prokuratury postawiony
szefom mafii pruszkowskiej.

Przed sądem stanie w sumie
14 przywódców i żołnierzy gangu. Akt oskarżenia wysłała wczoraj do sądu Prokuratura Okręgo
wa w Warszawie.
- Wśród oskarżonych jest
ścisłe kierownictwo osławionego
gangu: Zygmunt R.- "Bolo", Leszek D.- "Wańka", Mirosław D.
- "Malizna", Janusz P. - "Parasol"
i Ryszard Sz. - "Kajtek" - powiedziała Katarzyna Konwerska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury.
Ciąży na nich zarzut " zało
żenia i kierowania związkiem o
charakterze zbrojnym mającym
na celu popełnianie przestępstw".

Widmo terroru

Pożar

- Widmo terroryzmu powróciło napisała wczoraj "La Repubblica"
po wtorkowym zabójstwie ekonomi·
sty prawnika Marco Biagiego.

Do zamachu przyznała się lewacka organizacja terrorystyczna
,,Walczące Czerwone Brygady Partii Komunistycznej". Anonimowy
mężczyzna zadzwoni ł do redakcji
. bolońskiej gazety "n Resto del Carlino", przyznając się do dokonania
zamachu. Dodał, że motywy jego
czynu zostanąopublikowane w specjalnym komunikacie. ·

ceny z 20.03.2002, godz. 13.30
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§ tele

'mają dość

Jednak

~ siły

i determina~ cji, by zareago~ wać stanowczo i
~ nie dać się zastra5 szyć - powiedział
u. Scajola w parlamencie. (PAP)

Jak technik profesorem
Przez10 lat 59-letni technik budowy
maszyn podawał się za profesora
nauk medycznych.
Mężczyzna prowadził przychodnię lekarską w prywatnym
budynku w Zabrzu. Zatrzymała
go śląska policja. Za nielegalne

został

wykonywanie zawodu lekarza
oraz posługiwanie się fałszywymi
dokumentami i pieczątkami grozi kilka lat więzienia.
Mężczyzna podawał się za
profesora nauk medycznych
i specjalistę m.in.: onkologa, internistę, alergologa, homeopatę
i immunologa.
(PAP)

Ogień prawdopodobnie zaprószyła 91-letnia kobieta, która zasnęła z
sem ·jest ona jedyną ofiarą tragedii

Polacy o aborcji
Niemal jedna trzecia Polaków chce liberalizacji ustawy antyaborcyjnej

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

FORINT

TEŚCIA

{100)

dla Pani

KORONA

(100)
składają

CZESKA {100)

10,50

12 50

Ceny podaje Kantor .u Marynana •
mot/Iwość nlłfloc]acjl cen

4

rzecznik
Jan
Ogień wybuchł na

straży pożarnej

~ państwo i obywa-
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SŁOW.

w domu starców

Śmierć współautora projektu
kontrowersyjnej reformy prawa
pracy, ożywiła we Włoszech obawy przed powrotem terroryzmu.
91-letnia kobieta zginęła w pożarze,
- Znaleźliśmy się nagle z po- który wybuchł wczoraj w dziesięcio
wrotem w przygniatającej atmos- -piętrowym diiinu starców wGdyni.
ferze lat 70.- podsumował "Cor- Według strażaków, to prawdoporiere delia Sera" :
dobnie ona zaprószyła ogień.
- Morderstwo Biagiego nosi
"znak firmowy" "Czerwonych
- Prawdopodobnie paliła paBrygad" - powiedział były mini- pierosa i zaprószyła ogień - poster spraw wewnętrznych, Enzo
Bianco, jeszcze przed ujawnieniem się zamachowcy. Minister
uważa, że zabójstwo Biagiego jest
próbą destabilizacji ustroju demokratycznego
we Włoszech i że
dokonali go ci,
których zamiarem jest spowodowanie głębo~ kiego rozłamu w

końca

ŚREDNIE CENY WALUT

Andrzej Zieliński ps. ,.Słowik" wpadł
w październiku 2001 r. w Hiszpanii jako
ostatni z .,top listy" poszukiwanych.
Czeka na ekstradycję. Będzie odpowiadał m.in. za założenie grupy przestępczej i kierowanie nią.

W płomieniach"zginęła 91-letnia kobieta

Bez sprzeciwu

Do wczorajszego zamachu bombowego w autobusie na północy Izraela - z co najmniej sześcioma ofiarami
śmiertelnymi -przyznała się radykalna palestyńska organizacja islamska
Dżihad.
(PAP)

Do końca 2008 roku polskie siły
powietrzne mają dysponować
48 nowymi samolotami
niowymi • póstanowił Sejm.

Czyto powrót "CzeiWonych Brygad"?

Wczoraj o godz. 16 minął ostateczny termin, do którego kraje, pięt
nastki, mogły zgłaszać wątpliwości
wobec kompromisu między Polską
a Unią Europejską w sprawie sprze- ·
daży ziemi cudzoziemcom. Oznacza
to, że dziś oficjalnie zamkniemy ten
rozdział. Polska wynegocjowała najlepsze warunki spośród wszystkich
krajów kandydujących.

Przemoc bez

Grozi za to do 8 lat więzienia.
Kierownictwo grupy jest w areszcie.
Pozostałym oskarżonym zarzucono m.in. udział w gangu,
nielegalne posiadanie broni, wymuszenia, handel narkotykami
i ich wytwarzanie. ·
Główny ciężar zarzutów
prokuratura ma opierać na zeznaniach "skruszonego" gangstera
"Pruszkowa", Jarosława S .,
pseud. "Masa". Miał on zgodzić
się na w~ półpracę z organami ści
gania jako świadek koronny.
"Pruszków" zdobywał pieniądze ściągając haracze, przemycając spirytus, papierosy, dozorując szlaki przemytu kokainy i heroiny oraz produkując amfetaminę. Pod koniec lat 90. gang inwestował w zakup gruntów, zakła
dów produkcyjnych, klubów, re(PAP)
stauracji i dyskotek.

Nowe, i
wieluzadani

602/km

GRAŻDJY GÓRECKIEJ
Wójt i pracownicy
Urzędu Gminy Sitkówka:Nowiny

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

opowiada się
za unieważnieniem
ustawy
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iosna i skowronki
ptak zapowiada swoim
wiosnę?

rdzo wczesną wiosnę
przylot skowronków. W
rejonach pojawiają się już
5 lutego. Ale dla mnie wiosię wraz z przylotem
gęsi i czajek.
gatunków glsi już do
są już w parach i będą
ru<IPOO\lV:IĆ: dO lęgu . Z kolei ptak
pojawia się tuż po
jak zakwitają kwiaty o tej naO

wiośnie świadczy także

ptaków, które w ten sposób
· swoje terytorium oraz
ą samiczki.
Skąd ptaki wracają do Polski?
·Niektóre gatunki przylatują
Zachodniej, np. drozd
czy gawrony. Większość
zimuje w Afryce. Część z
pod róż kończy w Afryce su b-

,

Kukłę palić,

robaki

rząd znalazł się
młotem a kowadłem. Z
strony musi coś zrobić z ,

rooc>cu~m. bo to w tej chwili ·

polski problem. Z druna rękę pracodawcom,
zw iązkowcom, którzy
w dużej mierze zapletego rządu .
Ostatecznie zdecydował się
ze związkami, licząc,
w walce z bezrobociem
' '"~'uu>·n. gorycz utraty zaufastrony OPZZ. Tylko czy te
przyjdą? Teoretycznie Tak doszła do swojego
m.in. Irlandia. Również

przy burzy

saharyjskiej, inne pokonują jeszcze
strefę lasów tropikalnych, aby dotrzeć na samo południe. Taką trasę
pokonują m.in. bociany białe, jaskółki dYIQówki . S ą też ptaki, które lecą na P6łwysep Indyjski.

Wiosna to początek nowego cyklu
życia, czas narodzin i budzenia się
przyrody. Pierwszym dniom wiosny
od wiek6w towarzyszyły zabiegi
magiczne, lct6rych pozostałością jest
m.in. topienie marzanny.

Kiedy zaczyna się sezon lę
gowy ptaków?
- Ptaki osiadłe, a więc te, które nie odlatują na zimowiska już
wysiadują jaja. Tak jest np. w przypadku kruków i puszczyków. Zimą,
w sprzyjających warunkach, mogą
gnieździć się krzywodzioby świer
kowe. W pozostałych przypadkach
czas składania jaj zależy od czasu
przylotu na lęgowisko . Niektóre
gatunki ptaków migrujących, np.
zięby czy szpaki, próbują zimować
w Polsce, aby zwiększyć szansę zajęcia najlepszego lęgowiska .

-Wszystkie te poczynania słu
żyły do zaklinania urodzaju , były
magią "dobrego początku "- mówi
Elżbieta Szot-Radziszewska, etnograf z Muzeum Wsi Kieleckiej .

Rozmawiała

IZA KOZAKIEWICZ

w Hiszpanii zmniejszenie kosztów
pracy pozwoliło ograniczyć
ogromne (większe niż teraz w Fols c e) bezrobocie. Nas jednak
związkowcy straszą samowolą
przedsiębiorców, którzy będą mogli mniej niż do tej pory płacić i
łatwiej zwalniać z pracy.
Związki bronią tych, którzy
mają pracę, to normalne. Projekt
rządu próbuje przecież ograniczyć

Toplenie Marzanny m.in. dzięki akcjom
W naszym regionie pierwsze
wiosenne obrzędy rozpoczynały
się już w środę popielcową . Ludzie
zbierali się w karczmach, gdzie
odbywały się tańce i skoki na urodzaj zboża, lnu, konopi i anyżu,
którego w minionych czasach
dużo uprawiano na Kielecczyźnie .

prawa pracownicze. 'Il'zeba jednak
pamiętać, że dla większości z trzech
milionów bezrobotnych ludzi w Polsce przywileje socjalne nie mają
żadnego znaczenia. Nie tylko dlatego, że ich, jako pozbawionych zatrud)1ienia, nie dotyczą. Także dlategb, że dla nich liczy się każda moż
liwość zarobienia. Bez względu na
to, czy na etacie, czy bez, z fundu- .
szem socjalnym, czy bez niego i czy
w ciągu ośmiu Czy dwunastu godzin.
' ARTUR POTACZAŁA

Zaklęcia zawierały życzenie,

aby zboża i uprawy pięły się na wysokość skoków. Th magia ur9dzaju trwała aż do Zielonych Swią
tek.
W wielkim poście odbywało
się topienie marzanny - śmierci
chy. To obyczaj , opisywany już w
XV-wiecznych źródłach! Marzanna nazywana jest "m aszkarą "

i symbolizuje walkę dobra ze złem , ukrytą treść, pozostała tylko magiczna forma .
ciemności z dniem, zimy z wiosną .
Według E. Szot-RadziszewJeszcze w XIX wieku marzanna była robiona ze słomy, konopi skiej obchodzony dzisiaj Dzień
albo grochowin, ktqre symbolizują Wagarowicza mieści się w tradycji, bo jąko dzień świąteczny zaśmierć, bezruch. - Smiercichę wynoszono poza wieś - opowiada Elż kłada odwrócenie porządku oderwanie od zwykłych zajęć .
bieta Szot-Radziszewska.
W kulturze ludowej ważną
-Zwykle niosła ją na kiju wy- ·
soko nad głowami grupa dziewcząt datą jest 25 marca- święto Matki
z zachowaniem powagi. Kukłę to- Boskiej Roztwornej . Ludn~
piono lub palono. Potem dziewczę wiejska wierzyła, że w tym dniu
ta biegiem powracały do wsi. Nie otwiera się ziemia, by przyjąć ziarno i rodzić_ życie.
Wierzono również, że tego
dnia spod ziemi wychodzą gady, żaby
i robaki, przemieszkujące tam zimą.
Kolejny obyczaj wiązał się z pierwszymi wiosennymi burzami. Mieszkaniec wsi, który usłyszal pierwszy
grzmot, wykonywał fikołek. Obyczaj ten miał uwolnić od bólu gło
wy, ale naprawdę stanowił symboliczny gest zapłodnienia ziemi.
Poświęcenie palmy w Niedzielę Falmową związane jest z pogań
ską symboliką. Według dawnych
wierzeń wierzbowa gałązka miała
moc przekazywania człowiekowi
życiodajnych sił. Matka uderzała
nią swoje dzieci mówiąc: "Wierzba
bije, nie ja biję. ". Gałązki ze świę
conej plamy zatykano na rogach
pól, by odstraszały robactwo i przynosiły urodzaj . Urnieszczano je za
świętymi obrazami i uderzano nimi
"Słowa ludu" przeżywa renesans
bydło, które wybierało się na pierwszy wypas. Zioła, którymi strojono
mogły rozmawiać, śmiać się ani odpalmę, były zarutrzane i podawane
wracać. Jeśli któraś z nicllsię przekrowom po ich ocieleniu .
wróciła, oznaczało to, że w tym
- Palmom adawano różny
roku umrze . Przeciwstawieniem
zimy było wprowadzanie do wsi kształt i wygląd . U nas tradycyjne
palmy wykonuje się z przystrojokrólewny i gaika, symboli życia .
Unoszenie śmiercichy ponad nych barwinkiem gałązek wierzby.
Takie palmy jeszcze można zobagłowami miało zasygnalizować zaczyć na naszych wsiach. Ostatnio
światom, że kukła nie przypomina
nikogo z mieszkańców wsi, jest modne są różnobarwne palmy,
zwane wileńskimi- mówi E. Szotkimś obcym. Niesiono ją w ofierze dla bóstw, oczekując w zamian R;idziszewska.
Zakwitająca baziami wierzba
słońca i urodzaju .
Topienie marzanny jest naj- była w tradycji zwiastunem wiobardziej związane z datą 21 marca sny i życiodajnych sił. Wiązano ją
i dzięki szkołom , które podjęły z cyklem księżycowym i kobiecą
obyczaj, przeżywa renesans. Nie- płodnością .
EWA ZIÓŁKOWSKA
stety, obyczaj ten stracił już swoją"

iej za nadgodziny, ·inne odprawy i łatwiejsze zwolnienia czyli. ..

deks

pr~cy

od

początku

•

l
tjnei

Przedsiębiorcy
chwalą ideę
- To dobry kierunek działań - ocenia
propozycje zmian
w Kodeksie pracy Lech Pilawski
z Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych.
nądowe

dodatkowo według stawki 100procentowej .
e Zawieszony zostanie przepis, ograniczający liczbę umów zawieranych na czas określony do
dwu (obecnie trzecia umowa musi
być już na stałe).
e Regulamin wynagradzania
i pracy musiałby istnieć tylko frrmach, zatrudniających powyżej 20
osób, natomiast fundusz .socjalny
-w firmach , w których pracuje ponad 50 osób.
e Możliwe będzie bezwarunkowe wypowiedzenie układu zbiorowego, stosowanego w· firmie,
przy czym wypowiedziany układ
obowiązywałby jeszcze przez 6
miesięcy, a nie do momentu wynegocjowania następnego.
e Przepisy o zwolnieniach grupowych obowiązywałyby w finnach,
zatrudniających powyżej 20 osób.
e Odprawa przy zwolnieniach z pracy zależałaby od stażu
w danej firmie, a nie od ogólnego
stażu pracy.
(pot)

L. Pilawski pozytywnie wyram.in. o dowolności zawierania umów na czas określony, moi- ",ził się

liwości rozwiązywania układów

w

zbiorowych, ograniczeniu procedur i świadczeń związanych ze
zwolnieniami grupowymi, potanieniu pracy w godzinach nadliczbowych.
W projekcie rządowym nie
ma jeszcze rozwiązań związanych
m.in . z ograniczeniem wypłaty
przez pracodawcę wynagrodzenia
za czas choroby, nie ma także limitu tygodniowego pracy zgodnego
z dyrektywami Unii Europejskiej .
Pilawski ocenia, że zmiany
spowodują potanienie kosztów
zatrudniania, a także zwalniania.
- To oznacza, że pracodawca ła
twiej się będzie decydował na tworzenie nowego miejsca pracy czy
zatrudnianie pracownika- powiedział.
(pot)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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W sprawie kodeksu pracy rząd i związki mają całkiem
sować swój projekt wbrew woli dużej części opozycji, a także wbrew
opinii wielu posłów SW? Jeżeli
się uda, a potem decyzję Sejmu po-

twierdzi Senat i podpisze prezyden t, możemy się spodziewać m.in.
tego, że :
NO LUDU 21 MARCA 2002 NR 68

robić

Precz śmierciclro!

ój z bezrobociem
Sytuacja wymaga nadzwydecyzji. Rząd nie może
Tak w specjalnym !elewiwystąpieniu premier LeMiller uzasadniał konieczwprowadzenia zmian w Kopracy.

witać , fikołki

-

różne

punkty widzenia

e Dodatkowa stawka za pra-

cę w godzinach nadliczbowych hę
dzie obniżona do 50 procent (tył
ko za c~ery pierwsze- godziny, w
następnych będzie pełna stawka)

e Nadgodziny we wszystkie
niedzie1e'i święta będą opłacane

lćrn.ator oPoszeniowy

z ETA~

Album rodzinny ·na dysku twardym (cz. 1)

KOMPUTERY

Cyfrowa fotografia---

~

~

PODZESPOŁY -SERWIS

OPROGRAMOWANIE

cej, tym lepiej . Dla

Aparat cytrowy daje więcej możliwości
niż tradycyjny. Możesz obejneć swoje
zdjęcia zaraz po ich wykonaniu,
wywołać najlepsze, a resztę skasować. Jest też tańszy w eksploatacji.

o
ci jednego
piksela jest wystarczające
konywania dobrej jakości
Kolejnym czynnikiem
dującym o wyborze jest
wewnętrzna, która zastępu
szę. Ważne, aby była m
duża, bowiem po La~•"u lnoJ
zdjędarni, musisz ją
przegrywając zdjęcia do
tera. Tak więc najlepiej by

'-----

Fotografia cyfrowa to elektroniczny obraz jakością przewyższa
jący tradycyjne zdjęcia z kliszy.
A dzięki temu, że tradycyjną ciemnię fotograficzną zastępuje komputer wady zdjęcia, np.: niedoświe
tleni e, ostrość lub zły kadr można

miał wymienialną kar.tę

usunąć stosując cyfrową obróbkę.
Gdy już fotografie są takie jak sobie życzysz, na dysku możesz stworzyć rodzinny album lub zrobić

• sprzedaż za gotówkę i na raty
- kredyt do 36 miesięcy
• minimalna 1 wpłata Ozł
·transport na terenie Kielc gratis

odbitki w cyfrowym laboratorium.
Co więcej gdy aparatem cyfrowym
wykonałeś zdjęcia na przyjęciu
urodzinowym, możesz je wydrukować i natychmiast rozdać zaproszonym gościom .

Wybieramy aparat

UfA

Zakup aparatu cyfrowego nie
zakupu aparatu tradycyjnego, trzeba jednak
uwzględnić kilka dodatkowych
czynników. Powinniśmywziąć pod
uwagę do jakich prac będziemy
różni się specjalnie od

tel./fax 344-19-76
Kielce, ul. Planty 6/1
e-mail: tomk@box43.gnet.pl

PROGRAMY-KOMPUTERY-SIECI
"ZUBIX" sp. z o.o. Kielce, pl. Moniuszki 11
tel. 344-44-47, -48 www.zubix.com.pl

•
Już

-•

wdrażamy. uaktualniamy programy.
Spełniamy życzenia naszych uż~owników

15/at tworzymy.

FINANSOWO-KSIĘGOWE

używać aparat. Do fotografii z wakacji oraz do zdjęć przeznaczonych do Internetu wystarcza prosty aparat cyfrowy. Gdy zaś "cyfrówkę" wykorzystywać będziemy
do pracy zawodowej , na przykład
do robienia zdjęć do folderów, powinniśmy nabyć aparat wyższej
klasy. Natomiast jeśli robimy zdję-

ciasportowe lub zwierząt wybierzmy model aparatu, który daje moż
liwość wykonywania zdjęć seryjnych.
Przy zakupie aparatu cyfrowego należy wziąć też pod uwagę
decydującą o jakości zdjęć rozdzielczość aparatu, która podawana jest w pikselach - im ich wię-

APARATY
FOTOGRAFICZNE
MasterFoto

Kielce,

Leśna

18, tel. 368-28-21

- przystosowane do nowych przepisów o rachunkowości

HANDLOWE
z drukarkami i kasami fiskalnymi
PŁACOWE, KAD.,.ROWE .
współpraca

współpraca z PŁATNIKIEM ~<i\

-, C~SZE~

i inne programy na zamówienie
Sprzedaż

i serwis komputerów, drukarek, sieci i inne.

Prowadzimy
aparatów

również sprzedaż komisową
używanych (z gwarancją)

•komputery
•drukarki
• akcesoria i multimedia
•literatura informatyczna
• kursy komputerowe
-.../

KOMPLEKSOWA KOMPUTERYZACJA

25-512 Kielce ul. Warszawska 25A
34-31-252, tel./fax 34-30-628

teł.

6

nr7 """''~

użytkownika, vu:.1' a uau.1c

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

Ważna jest też 7uu.rntn.,<i
terii, wybierajmy więc
którego można włożyG
torld. Takie rozwiązanie daje
re oszczędności W nnrimtn; On
kosztami zakupu baterii,
wyczerpaniu wyrzucasz.
Sprawdź też czy aparat
kompatybilny z systemem
cyjnym twojego komputera
bacz wyjścia portów w
rze: USB, szeregowy, IR. Jeśli
puter posiada port taki jak
racie to bez problemu
aparat z komputerem
kablem.
ROBERT
Na podstawie:

Z drugiej
Płyty główne: Abit
(i815EP) ATX- 380 zł,
(VIA 694X), ATN100,ATX
zł, Abit BD7 (i845D) , DDR.
100, ATX - 660 zł, Asus
590 zł, Soltek ..:n..··o..H.J"'"""
Abit KR7 A-RAID
100, ATX- 740 zł, ECS
(SIS735) , DDR+DIMM
ATN100, ATX- 300
AK31-2 (KT266A), SND,
ATX-360 zł.
Procesory: AMD
1333/266 MHz - 460
Athlon XP 1800+ (1530
680 zł, AMD Duron 1300
380 zł; Intel Celeran 1200
390 zł, Intel Pentium III
EB- 540, Intel Pentium 41
S.478 - 580, Intel Pe
1.8GHz s.478' Northwoodzł, Intel Pentium 4 2.2GHz
Northwood - 2480 zł.
Pamięć RAM: DIMM :
MB - 150 zł 256 MB - 270 zł.
MB - 460 zt;' D DR: 128MB - l
256MB - 330 zł 512MB - 690
Dyski tw~e: 5400,
Caviar: 40GB - 370 zł,
zł; Samsung: 40GB- 360 zł,
450 zł; Seagate U6: 40GB 60GB - 490 zł; Caviar
IOOAOGB - 440 zł, 60GB Seagate Barracuda ATA IV
440 zł, 60GB- 560 zł.
Monitory: LG 15" SW
510 zł, Philips 15" 105EllSamsung 15" 5518-540 ~ł.
Ceny z WarszawskieJ
Komputerowej z dnia 17
Zawierają podatek VAT.

kończyły się

Wysyła

targi CeBIT

ystawcy
bili tłum? .

obrazki

i efektywne połączenie z Internetem.
'fransmisja danych w GPRS jest 4
razy szybsza od GSM, może jednocześnie obsługiwać dwa konta pocz- ty e-mailowej. Wbudowana w aparat
Aparat jest jednym z pierwszych technologia Bluetooth pozwala na
telefonów z dużym (112 x 112 pik- bezprzewodowe połączenie z urzą
seli) kolorowym (256 barw) wyświe- dzeniami zewnętrznymi w promietlaczem, możliwością odbierania i niu 10 metrów, takimi jak inne teleprzechowywania kolorowych zdjęć fony, słuchawki, drukarki czy komi grafiki, z GPRS oraz z Bluetooth. putery. Fis io 820 posiada funkcje gło
Waży 85 gramów, ma wbudowaną
sowego wybierania i sterowania oraz
antenę, umożliwia ustawienie dowoldyktafon. Dzięki zaawansowanej banego pliku graficznego jako tapety terii litowo-jonowej czas prowadzelub wygaszacza ekranu. Fisio 820 ko- nia rozmów może wynosić do S goczysta z GPRS - technologii pozwa- dzin, a czas czuwania do 400 godzin.
łającej na szybkie przesyłanie danych
(eref)

Philips zaprezentował swój najnowszy i
najnowocześniejszy telefon komórkowy
-Fisio820.

było przyczyną mniejszej

frekwencji. Zdaniem analityków serwisu
Bloomberg przyczynami spadku
liczby odwiedzających hanowerskie targi były m.in. recesja branży, mniejsza liczba wystawców, wysokie ceny biletów wstępu oraz wyższe koszty zakwaterowania i pobytu.
- Oclflasilo się wrażenie, że
większość osób przechodzących
przez hale to wystawcy z innych
stoisk chcący zapoznać się z tym
co zrobiła konkurencja - powiedział sarkastycznie jeden z wystawców.
CeBIT jest raczej wizytówką niż miejscem, gdzje robi się interesy. Poza tym nie' każdy pokazywany prototyp jest później
sprzedawany. Targi oferują przegląd nowości technologicznych,
od których zależy przyszłość tysięcy firm .
- Wielu wystawców traktuje
CeBIT jak tratwę ratunkową, mając nadzieję, że targi nadadzą impuls sektorowi - mówi Ernst Raue
z Deutsche Messe: organizatora
CeBIT.
(eref, loteria. p!)

KIELCE
ROK ZAŁOŻENIA 1968

Szkolenia

-·~

-
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j

- komputery, drukarki
- kserokopiarki
,
- modernizacje
- sieci komputerowe
l
- akcesoria komputerowe
- podzespoły komputerowe
- raty, leasing

f

'~ ·

Możliwość wylłQżyczenia PROJEKTORA !!!
Kompute r y
"""' clovvolne.J konrlgur-ac:ji l
Niskie ceny . Pe.,ny ser wis •
Realizacja zernóvvlenla
clo 3 goclz.

Al.ltoryzowany Punkt Serwisowy

NTT

SYSTEM Ltd.

Kielce ul. Manifestu Lip. 15A

Tel. (0-41) 3-444-000
www.kwant.corn.pl

Telefon ma możliwość odbierania i przechowywania kolorowych zdjęć i grafiki

i połączyły systemy informatyczne wszystkich resortów, ułatwiły
wymianę i obieg danych oraz dokumentów, umożliwiły załatwianie
spraw urzędowych za pośrednic
twem Internetu .
- nudno sobie dziś wyobrazić świat bez komputerów i Internetu. P~lska się zmienia, ale zbyt
wolno. Zeby to przyśpieszyć, potrzebne są nowe technologie, które pan reprezentuje- podsumował
spotkanie premier Leszek Miller.
(eref)

Centrum Systemów Komputerowych

1'1

_...__r:

I
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Rzeczywistość

skomputeryzowany

Z:ETI:IsA.

~··· !Cli
~ ~-· t/1'_!

KWANT

Dealer firmy:

~'~At-v

Szef rządu wyraził chęć, aby
Microsoft pomógł w realizacji
projektu elektronicznego rządu ,
jaki został wdrożony w Wielkiej
Brytanii. "UK Gateway" , czyli
"Wrota Brytanii " zintegrowały

SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

TOSHIBA
Cyfrowa

Rząd
Oskomputeryzowaniu polskiego
rządu, oświacie i opracowaniu dla
Polski programu wyposażania
administracji w oprogramowanie
rozmawiali premier Leszek Miller
i Steve Bal/mer, prezes Microsoft.

.". .

• ••~HURTOWNIA

• • ". •

ZETOS.A.

ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce,
tel. (41) 361 06 73, fax (41)361 3514
e -mail łnfo@zeto-kl elce . com . pł
http://www.zeto-klelce .com .pl

(hp]. fi
' •••••

ADAX

o

~

www.APOLLO.net.pl

111

Kielce, ul. Leśna 7, te/. 344-27-18

0"-t~~ Jędrzejów, ul. 11-g? Listopada 17, te/. 386-28-01

Lubisz NISKIE CENY ?
Lubisz PROMOCJE ?
l

Dołącz do licznego grona

Naszych Klientów!
Komputery * /,.aptopy * Serwery * Sieci
Drukarki * Skanery * Oprogramowanie * .....
~

Microsoft
PROFESJONALNE
CE UTIF I EO
- ! <l!lebW"
~ SZKOLENIA INFORMATYCZNE To : lCOl>.".
JEDYNA FIRMA W REGIONIE POSIADAJĄCA CERTYFIKAT MICROSOFT CTEC
ZAPRASZA INFORMATYKÓW
Hannonogram najbliższych szkoleń technicznych:

CUMPA(j.

Novell
IDr&IPC,..._

40

Programy

Komputery
Sieci
Salon sprzedaży
czynny pon-pt 1 0·18, sob 9-15
ul. Śniadeckich 31, 25-366 Kielce, te l. (41) 368 22 49

15- 19 kwietnia 2002

Po ukończeniu każdego z powyższych szkoleń uczestnicy otrzymują certyfikat
potwierdzający udział w kursie prowadzonym przez Autoryzowane Centrum
Szkoleń Technicznych

Microsoft.

W najbliższym terminie organizowany będzie kurs podstaw obsługi komputera
(MS Windows+ MS Word+ MS Excel) zapraszamywszystkich chętnych.
Zapisy na wszystkie szkolenia przyjmowane są pod nr. telefonu: 343..05-80, w godzinach
8.00-1 5.30lub bezpośredniowsiedzibiefirmyw Kielcach, ul. Manifestu Lipcowego 9.

Serdecznie zapraszamyl

ns przelesiDwanle
sw•J•J k~t~nhgursl.fJI

••• oi n111 WI/J,/11111•, za~rDW4fJIDJ.Uf.
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płyta
ec.v via
procesor pent/urn(Tiłll)4' ~.4 G .h z
we•nl},latpr1 tntet(R) z certyfikatanY
~28MB/~ 33MHz
hdd 40,0 GB/'100
savage-4 32 MB rnax
ac"97, 3D (zlnt.)
/g 52x .speect
~.-MB 3,5nYidl towar atx
multimedialna ps2
:scroll ps2 + pad
'l 20W aktyvvne
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Stworzą profesjonalny ogród botaniczny

Witaj gimnazjalisto, tu

Wejście

Chemia gloszon s
w·erszem

przy lipie

Około 60 sadzonek
różnych roślin jest już w ogrodzie
botanicznym przy Zespole Szkół

SANDOMIERZ.

Ekonomicznych.

~

Na pomysł założenia przy
szkole ogrodu botanicznego wpadły Anna Karnys i Elżbieta Malinowska, nauczycielki ochrony
środowiska. Jeszcze w ubiegłym
roku zwróciły się o dofinansowanie do starostwa. Władze powiatu przyznały 3 tys. zł w dwóch ratach . - Pierwszą w wysokości 1,2
tys. zł już otrzymaliśmy. Wydaliśmy te pieniądze na zakup kosiarki -mówi E. Malinowska. Wkrótce szkoła otrzyma drugą ratę.
Resztę pieniędzy dołoży Rada
Rodziców.
Nauczycielki nawiązały
współpracę z sandomierską Wyż
szą Szkołą Humanistyczno-Przyrodniczą, która tworzy arboretum
z Ogrodem Botanicznym w Lublinie.
-Z Lublina dostaliśmy za darmo już ok. 60 roślin . Specjałiści z
tego ogrodu pomagają nam zagospodarować teren przy szkole.
Chcą, żeby to był profesjonalny
ogród botaniczny - wyjaśnia E.
Malinowska.
Do końca czerwca teren przy
szkole ma być zagospodarowany.

Wejście do ogrodu będzie znajdowało się przy starej lipie, która ma
być wkrótce wpisana na listę po-

mników przyrody. Uczniowie pod
okiem nauczycielek i specjalistów
z Lublina posadzą krzewy i rośli
ny.
- Będą to rośliny, które występują na stanowiskach naturalnych w Polsce i znajdują się pod
ochroną, na przykład rozchodniki z Bieszczad, rojniki i derenie.
Każda z roślin będzie opatrzona
łacińską nazwą i udokumentowana zdjęciami. W ogrodzie wyznaczona będzie ścieżka edukacyjna -twierdzi E. Malinowska. Zainteresowanie roślinami wykorzystała przy opracowani,u ~łbu
mu "Cztery pory roku w Swięto
krzyskim Parku Narodowym".
Ciekawe zdjęcia przetworzone
techniką komputerową i opatrzone wierszami zyskały uznanie jurorów konkursu, odbywającego się pod egidą Ligi Ochrony Przyrody. Nauczycielka z Sandomierza zdobyła pierwsze miejsce. Zamiłowanie do fotografii
wykorzystała również w albumie
"Pomniki przyrody w Sandomi~
rzu" . Kolejna pasja- astronomia
sprawiła , że powstał album o
szkole z pięknymi ilustracjami

JĘO(łZEJÓW. W oryginalny sposób
zachęcali swoich młodszych kolegów
do wybrania ich szkoły na dalszą naukę
uczniowie Liceum im. Mikołaja Reja.

Podczas dwóch Dni Otwartych 250 gimnazjalistów z całego
powiatu mogło obejrzeć krótki
show w językach obcych naucza-

się

nie ma czego

nych w liceum, niekonwencjonalną lekcję języka polskiego, spojrzeć na mikroświat przez nowoczesny mikroskop, a także posłuchać
wierszowanej lekcji chemii.
Podczas lO-minutowego pokazu w gabinecie chemicznym Eliza Skorupka, Ola Tarach i Piotr
Nawrot zademonstrowali doświad
czenie chemiczne i przeprowadzili

zaćmienia księżyca.

(bea)

Jak prawdziwi aktorzy

licealiści

przekonywali gimnazjalistów, że nauka chemii może być p~j em n ością

skał

KIELCE. STASZÓW. Katarzyna Mazur
i Jakub Głowacki z SP nr 1
w Staszowie rozmawiali z sobą
jak głodny pies z kością.
Dialog Kasi i Jakuba "Rozmowa głodnego psa z kością" zy-

Wybieramy

uznanie jury VII Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Kielcach, które postanowiło przyznać 1m pierwsze miejsce. W konkursie startowali
uczniowie szkół średnich i gimnazjów.
(m)

najlepszą piekarnię

O Zlotego Rogala
KIELCE. Wpiątek wydrukujemy
ostatni kupon konkursowy na
najlepszą piekarnię. Obecnie mamy
ich już sześć i pół tysiąca! Nie
możemy jednak wyrokować
o zwycięzcy, gdyż sytuacja zmienia
się z dnia na dzień.
Od dłuższego czasu palmę
pierwszeństwa dzierży "Omar",
jednak jego pozycja jest wyraźnie
zagrożona przez "Foremkę", która na swoim koncie ma niewiele
mniej głosów. Natomiast na trzecim miejscu, z niewielką stratą do
prowadzących plasuje się PSS
"Społem" . Kolejne miejsca zajmują "Białogon", "Złoty Kłos", "Wasiński" , "Pod Telegrafem".
W sumie w naszej zabawie
oddawane są głosy na kilkanaście
zakładów wypiekających pieczywo. Który z nich ma naj smaczniej-

sze wyroby? Mamy nadzieję, że
pomogą nam państwo dokonać
wyboru najlepszej piekarni, przyłączając się do naszej zabawy.
(asan)
Kto cnce wziąć u<lział

w plebiscycie, powinien wy~
pełnić kupon i · dostarczyć
go naszej ~akcji: ul. Wesołą
47/49, Kielce. Kupony przyj- '
mować będziemy do ponie.działku (25 marca) do godz.
10. Zwycięv;ę., który zostanie
uhonorowany statuetką Złote
go Rogala, ogłosimy we wto-

rek. Czytelnicy, któxzy

Pożar

Ogień zagrażal

cej na inspekcji grupy operacyjnej
ż Komendy Wojewódzkiej PSP
przez 4 godziny gasiło płonące
trawy. W ogniu stanęło 140 hektarów nieużytków należących do
Agencji Własności Skarbu Pań
stwa.

czas wykonywania
·
Dla gości wydrukowano
formacje o szkole i nauczanych
taj kierunkach, w poruszaniu
po budynku pomagali
kl. III f, m.in. Karolina Wi
wicz i Marta Poczęta .
- Szkoła przygotowała
cjalny program informacyj
promocyjny, z którym · ·
poznaliśmy, podczas
spotkania, rodziców.
gimnazjów poznawali kieru
kształcenia w blokach: hu
stycznym, przedmiotów ścis
przyrodniczych.
·
że w tym roku nasze
rze 250 absolwentów
mówi wicedyrektor Ewa
- Na pierwszy rzut oka to
dzo duża szkota, więc łatwo
niej zgubić , ale myślę, że
się będzie w niej uczyć, nau
ciele są bardzo mili - mówi ·
zjalistka Ania Z broszczy k.
W najbliższym czasje
Otwarte zorganizują ZSE i Z
BEATA

bliżej
SANDOMIERZ. Mieszkańcy powiatu
będą mogli składać wnioski i
odbierać paszporty w sa~rao~rrumru.

lasom
30 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Włoszezo
wie i jednostek OSP z Ps~, Secemina, Woli Kuczkowskiej, Zelisła
wic, Brzozowej oraz przebywają

błyskawiczny quiz. Nie tylko
hazjaliści byli stremowani, ich
szyrn kolegom
się ręce

Paszporty

na 140 hektarach

KUCZKÓW. Kilka godzin trwała akcja
gaszenia traw.

bać

- Zaalarmowano straż w niedzielę ok. godz. 18. Wówczas spło
nęło już lO hektarów wysokich na
metr traw. Akcję utrudniał fakt, że
teren jest podmokły, co uniemoż
liwiło użycie samochodów. Pożar
gaszono ręcznie przy pomocy gałęzi, tłumnic i łopat. Sytuacja była
o tyle niebezpieczna, że ogień zagrażał pobliskiemu rozległemu
kompleksowi leśnemu -mówi as p.
Dariusz Giereń z Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie.
Pożar o niespotykanej dotąd
skali wzniecili bezmyślni podpalacze.

B.Z .

biorą

udział

w naszym konkursie 1
mają szansę w losowahlu zdobyć atrakcyjne nagrody.$ponsorem plebiscytu jest Sląsl<a
Fabryka Drożdży sp: z o.o.
zWoJczyna.

DZISIAJ

Słowoludu
'J WO.l.tl

GA.i!f'T A

C ObirU"N"A

WYBIERAMY NAJLEPSZĄ PIEKARNIĘ!!!
wpisz

nazwę
_..4,

Czekamy na szkoły, przedszk
i wszystkich chęt
Zróbcie swoją marza
będziemy ją topić o godz. 1
na moście przy placu Szarych
adres --------. -·-·- -----. -· --···-·-·-. ··-----·- ------ ------·· ·--------
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adą straża~y

-

.

z ziemniakami i komornik po

długi

zpital na perypet·ach
cyna resorach strażacki żuk bojowy z OSP Sępichqw w gminie
Nowy Korczyn. Przedwczoraj ziemiopłody dostarczono zWójczy w
gminie Pacanów.
- Radny powiatowy Robert
Gwóźdź przekonał wójta Nowego Korczyna Janusza Gajdę, ten ·
przysłał pismo i cała wieś - 85
gospodarstw pospieszyła z darami . Wierzę , że po Sępichowie
inne wsie zrobią to samo. Musimy uratować "nasz szpital" . Gdyby nie powódź to sam Sępichów
wyżywiłby pacjentów - mówi
sołtys Kazimierz Trela. Za kierownicą bojowego żuka siedział
Marek _Frania z sępichowskiej
OSP. - Sciskam wam dłonie i proszę, podziękujcie wszystkim
mieszkańcom - mówił R. Skrzypek.

Wbuskim ZOZ i wok6ł niego
się kolejne bitwy, a stawką jest
ur:nuwiflln:szpitala przed likwidacją.

taniczne poparcie dla
ZOZ przekłada się na
w postaci ziemiopłodów i inproduktów napływające z
powiatu a także huskich
hurtowni i sklepów. Z drustrony nie słabną protesty
zawodowych domagają
wypłat premii. Nad
w,",,"..,~uuwisi bat komornika egUICJ'-"'~':uW imieniu wierzycieli
jakie narosły · w
szpitalem zarządzali
dyrektorzy.
Prokuratura Rejonowa w Buprowadzi dochodzenie w spranieprawidłowości w zarządza
ZOZ w okresie od 1999 do l
2001. - Czynności do"'u''"""'J'uu•w"' trwają i to wszystko
mam do powiedzenia nam wczoraj prokuraLeszek Garbacz -nadzorujący

Dyrektor ZOZ Ryszard Skrzypek podziękował za dary sołtysowi
ZOZ RySin,7m,..,Pil- otrzymał zawiao wszczęciu kolejnej egkomorniczej. Sąd O krę
w Poznaniu poprzez komordomaga się wierzytelności
Spółki "BrokerHaus" z
. Wspomniana firma siruwcześniejsze długi szpitala i
chce je odzyskać w majestaprawa.

W pismach komomik informuje o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w buskiej Filii Kredyt Banku S.A. na kwotę
ponad 580 tys. zł a pgdobne w treści pismo trafiło do SKCh. Część
załogi też grozi egzekucjami komorniczymi j dyrekcja co i rusz
stawiana jest pod ścianą w dodatku, z zaciskająca się pętlą na szyi.
Bat w postaci komornika
trzyma też w zanadrzu Urząd Mia-

Sępichowa

Kazimierzowi Treli i kierowcy OSP Markowi Frani

wyegzekwować (z zaległościami)
ok. 360 tys. z tytułu podatku od
nieruchomości.
1\vorzy się- na szczęście -lob-

po drugim, wypłacimy ludziom należne im pieniądze. Za kilka miesięcy, jeśli nikt nie będzie przeszkadzał zaczniemy podnosić płace. Na
pierwszym miejscu było, jest i po-

by wśród radnych miejskich i jest
nadzieja, że uchwała o umorzeniu podatku, zyska większość.
..._ - Choćby nam przyszło walczyć nie wiem z kim, to uratujemy
szpital bez zwolriień ludzi. I mimo
ciosów jakie spadają na nas jeden

zostanie - zdrowie 500 pacjentów.
To jest priorytet, czy to się jakimś
partiom, związkom zawodowym i
sarnorządowcom podoba, czy niemówi Ryszard S~k.
Wczoraj w południe przed
magazyn ZOZ wtoczył się siedzą-

sta i Gminy w Busku, który chce

Część gigantycznego
9-milionowego zadłużenia
udało się już spłacić. Teraz .z
ok. 7 milionami długu buski
szpital plasuje się w środku
tabeli zadłużonych szpitali w
kraju. Jeszcze pół roku temu
huskiemu szpitalowi przybywało miesięcznie 600 tys. zł
· długów._Od 2,5 miesiąca pla"cówka ma zyski. Nadwyżlci
pochłania spłata długów; odsetek i roszczeń.

We wtorek starosta buski Jerzy Kolarz rozmawiał w Warszawie z wiceministrem resortu zdrowia Janem Kopczykiem. - Przywiozłem obietnicę pomocy. Jaki
będzie jej zakres -okaże się wkrótce, ale jest nadzieja na ... pienią
dze. Sprzyjają nam posłowie Zofia Grzebisz-Nowicka i Czesław
Siekierski - powiedział nam starosta Kolarz.
MICHAŁ IMOSA

dwa bratanki
'

hcą współpracować
Wsp6/ną europejską
muszą tworzyć młodzi.

W.

jednym z najważniejszych elementów przyszłej współpracy pomiędzy
miastami, bo to dzisiejsza młodzież
będzie tworzyła wspólną przyszłość

w ramach Unii Europejskiej.
Miasto Reichenbach leżące
na terenach byłej NRD liczy 2~ tys.
mieszkańców i mimo iż ma lepsze

LO informacje o szkole
po
i niemiecWICieayre.l<~tOJrl{a Ewa Ptasznik i
.
Maria Smorąg. Goście
lemiec oraz władze miasta i
·
brawami nagrodzili wyuczniów, którzy pod kierunger_m anistek Marii Smorąg i
Sliz zaprezentowali w ję
. niemieckim piosenki, wierlskecze.
-Jesteśmy zaskoczeni tym, jak
po niemiecku mówi się w
. Ponieważ -zaprosiligospodarzy do odwiedzin u
będziemy się musieli nauczyć
po polsku - żartował burKiesling.
zdaniem, wymiana rolopolskiej i niemieckiej jest

'100,0

Mh:z

9AR
Słowoludu

zaplecze i infrastrukturę, również
boryka się z wieloma problemami.
- Podpisaliśmy list intencyjny
i liczymy na owocną współpracę w
wielu dziedzinach na zasadach
partnerstwa - powiedział bUrmistrz
Jędrzejowa Leszek Kapcia.
BEATA ZNOJKOWA

r• LCf l«~•nil>• •

Gości z Niemiec zaskoczyły językowe umiejętności licealistów

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

Jak to w gminie - na sesji nerwy puszczają

Za

Emocje radnych

~na ją
Swiętokrzyskie

wzięły górę
łĄCZNA. -Już dwie

sesje przeszły
spokojnie, a ta zn6w anormalna
- wołał zdenerwowany przewodniczą
cy Rady Gminy po tym, jak na sali
obrad wybuchła awantura.
Środowa sesja gminnej rady
zapowiadała się spokojnie. Miano
uchwalić budżet i zmiany w statucie gminy. Już na początku zmieniono plan sesji ze względu na pośpiech gości i wyjazd skarbnika na
~tudia do Lublina. Wójt Andrzej
Slusarczyk poinformował o działaniach zarządu, m.in. o postępach
przygotowań do budowy zalewu na
Jaślanej, zezwoleniu wojewody na
lokalizację oczyszczalni ścieków i

planowanej budowie gimnazjum.
Szybko uchwalono budżet na ten
rok, zamknął się on kwotą 6,5 mln
zł. Atmosfera zebrania zaogniła
się, gdy dyskutowano o stanie dróg.
Przedstawiciele powiatu musieli
wysłuchać wielu gorzkich słów
pod adresem skarżyskiego starostwa.
- My na drogi powiatowe daliśmy ponad dwieście tysięcy, a

powiat pięćdziesiąt. Załatwiamy
wasze zadania, a wy przejadacie
pieniądze- grzmieli radni. Zarzutom tym opierał się radny Maciej
Garbala.
Prawdziwa burza nastąpiła
chwilę potem. Przedstawiciele wsi
Podłazie protestowali przeciw
przedłużeniu dzierżawy działki

jednemu z mieszkańców. ~iezgo
dę motywowali tym, że ich dzieci
nie mają gdzie grać w piłkę. Po ripoście wójta jeden z mieszkańców
zagroził, że jeśli A. Ślusarczyk
przyjedzie do Podłazia samochodem, jego auto zostanie zniszczone.
W obradach często głos zabierała radna powiatu, a zarazem
pracująca w UG _w Łącznej żona
wójta Marianna Slusarczyk. - Czy
ta pani wzięła dziś urlop, powinna
chyba być w pracy, przecież to nie
jest sesja powiatu - zwrócił uwagę
sołtys Czesław Borowiec.
Pytanie wyraźnie zezłościło
radną. - Zostałam tu zaproszona
- odpowiedziała. Sołtys przypomniał, że gdy on pracował w gminie i wziął udział w posiedzeniu,

konkursu "Moja Ziemia"
nov

Cze
Apl

.. Pr

on<
ul.

tek<
dzil
ran
mel
(8-'

ka
dzil

Sie

mąż Marianny Ś ., wójt, ukarał go
za nieobecność w pracy.
- Od siedmiu lat mnie oczerniacie, nękacie. Jest demokracja
i mogę tu być nawet jako zwykły
obywatel - krzyczała radna. - Cią
gle tylko posądzenia o złodziej
stwo, nieuczciwość!
- Moją rodzinę nęka pani tak
samo długo i nie podnoszę głosu dopowiedziała Leokadia Obarska
i w tym momencie w remizie, w
której odbywała się sesja, zapanował chaos.
- Dość już tych kłótni! Dwie
sesje przeszły spokojnie, a trzecia
znowu anormalna! - denerwował
się przewodniczący rady Stanisław
Galera. A prasa - tylko nas oczerniacie, ciągle jakieś paszkwile. Czy
prasa załatwiła płytki dla szkoły,
wykonała ubikacje?! -pytał przewodniczący i by uspokoić samorządowców, zarządził przerwę .
_
- Dalsza część obrad przebiegła względnie spokojnie, poza kilkoma utarczkami radnych i sołty
sów.
MATEUSZ
BOLECHOWSKI

KIELCE. Rozpoznawanie na slajdach
zabytków, roślin i zwierząt sprawiło
największe trudności p6/finalistom
X Konkursu Wiedzy o Regionie
Kieleckim "Moja Ziemia".
Przez trzy dni mała scena Kieleckiego Centrum Kultury była
szczelnie wypełniona uczniami
szkół podstawowych i gimnazjów
z regionu świętokrzyskiego. Odpowiadając na pytania dotyczące
m.in. kultury, historii, zabytków,
ochrony przyrody, zWierząt, turystyki oraz zagadnień ekologicznych, rywalizowało w półfinałach
12 trzyosobowy~h drużyn wspomaganych przez swoich kibiców.
- Największe problemy sprawiło nam rozpoznawanie slajdów
przedstawiających chrzcielnicę w
kościele w Bodzentynie i krosna
w zagrodzie Czerniakiewiczów w
Bodzentynie - powiedzieli po finale Magdalena Wójcik, Ewelina
Grzegolec i Ziemowit Filipczak,
reprezentanci gimnazjum w Górnie, zwycięzcy drugiego półfinału .

Finalistami została także
gimnazjum z Bielin.
(czwartek) o godz. 11 odiJiedzJJes
trzeci półfinał.
- Po raz pierwszy w hi
konkursu w finałowej
zabraknie reprezentacji
Zadec:ydowały o tym min
różnice - mó\Yi Andrzej
ki zKCK.
Finał odbędzie się 27
Szkoła-zwycięzca otrzyma
dę główną prezydenta miasta
- komputer IBM.
Organizatorami konkursu
KCK, " Słowo Ludu", Radio
ce, ~ojewódzki Fundusz
ny Srodowiska i Gospodarki
nej w Kiel,cach, Gminny
Ochrony Srodowiska i
ki Wodnej w Kielcach,
spektorat Ochrony ~~r~l~m••"•
Kielcach, Kuratorium
Kielcach, Wydział
uki Urzędu Miasta Kielc,
Kultury, Kultury Fizycznej i
styki Ur:z;ędu Miasta Kielc
Oddział Swiętokrzyski

.__./

Prywatne śledztwo
w sprawie szczęki

najlepszy
serwis dla

kien~wców

Bieżące

informacje o sytuacjach, które mogą Cię spotkać na drogach.
Wszystko co może ułatwić Ci poruszanie się po zatloczonych ulicach.
Jazda samochodem nie musi oznaczać długich,
·
nudnych postojów w korkach.
BUroreklam
ul. Wesela 47/49. Kielce
lei +41 362 09 50
fax +41 362 09 51
reklama@radiOiak.com. pl
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KOŃSKIE. Czterech panów,
notabene dobrych kolegów, spę
dzało popoludnie wcale nie grając w brydża . Każdy coś przyniósł,
postawił na stole i zaczęła się dyskusja suto zakrapiana alkoholem.
-Tdk się zapędzili w dyspucie, że
nawet zegar zaczął wyprzedzać
czas. Musieli dotrzeć do swoich
domów. Maszerowali przez miasto z pieśnią na ustach. Nie przeszkadzało im to, że dochodziła
północ. Chyba jednak komuś zaczęto to przeszkadzać, bo - nie
wiedzieć sk_ąd - napatoczyli się
policjanci. Najbardziej wstawiony Wacek stawiał się stróżom prawa. No to wsadzili go do "suki" i
podwieźli do Komendy Powiatowej Policji. Noc spędził w Policyj-

nej Izbie

Zatrzymań.

- Sprawa jest prosta - Wczoraj Wacek wylą
was. Gdy dziś wrócił do domu.
nie mógł konsumować. Nawet
nie odzywał. Wreszcie
że zgubił sztuczną szczeR:t:.
datku górną. Nie ma czym

nawet chleba.

Dyżurny sprawdził

Szczęki nie było. Kolega
podziękował i poszedł

szlakiem w poszukiwaniu
ki.

Zemsta za króliki
PODCHOJNY. Zaatakował śpiącego
sąsiada.

Wczoraj ok. godz. 6 rano do
nie zamkniętego mieszkania S.K.
wszedł sąsiad i zaatakował kijem
pogrążonego we śnie gospodarza.
Wyrwany w tak brutalny sposób ze

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

szedł do domu.
Około godziny 9 do
go policjanta przyszedł
Cichym głosem prosil asp1
by ten sprawdził celę, w któreJ
cował kumpel.
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ścieni : Drużyna Pierścienia"

USA, l. 12, g. 8.15, 15.30; .Tytus, Romek i A'Tomek wśród
złodziei marzeń" - pol., bo., g.
11 .30; "Kariera Nlkosia Dyzmy"
-pol., l. 15, g. 13.15, 18.45,
21.
. Moskwa" (dalby stereo),
teJ. 344-47-34 - "Chopin - pra. gnienie miłości" - pol., l. 12, g.
8.30, 11.15, 14.45, 17.30;
"Crossroads - dogonić marzenia" - USA, l. 12, g. 20.15.
"Studyjne" - .D-Artagnan " USA, l. 12, g. 14; .Crossroads dogonić marzenia" - USA, l. 12,
g. 16.15, 18.15; "Człowiek którego nie było" - USA, l. 15, g. 20.
UWAGA! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet
tylko 1O złotych . Nie dotyczy filmów "Chopin - pragnienie miło
ści", "Potwory i spółka" i •Wład
ca pierścieni" .
.Echo" (w WDK) - 361-27-37 ,.Moulin Rouge" - USA, l. 15, g.
20, Studencki Klub Filmowy.

Dyżury pełnią szpitale: na Czarnawie, przy ul. Kościuszki l w
Czerwonej Górze.
Apt eki czynne w niedziele:
,Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 1O (8-20), .Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20), "Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), "Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15) , .Gemellus", ul. Sarninaryjska 27 B
(8-1 3), .Małgos ia", ul. Pocieszka 17 (8-23) - czynna w niedziele i święta, "Zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziele i święta),
041/362-02-25.
Apteka "Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7 22, w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka .. Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-22.
Apteka "Gemellus" - całodo
bowa. ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Ko-

JĘDRZEJÓW
" DK" - "Harry Potter iKamień
filozoficzny", Q.. 16.

OSTROWIEC SW.
"Etiuda" - .Władca pierścieni :
Drużyna Pierścienia ", g. 8, 11 .30,

ściu szki) .

16, 19,30.

APTEKA "Parkowa", Kielce, Żyt
nia, niedziele, święta 7.3021. 00 . 041/368-30-33.
(gb 466)

PINCZOW
"Belweder" - nieczynne.

SANDOMIERZ
• Millennium" - "Igraszki losu",
•

g. 19.

OSTROWIEC ŚW.
· ul. 11-go Listopada 32.
STARACHOWICE
· ul. Lipowa 50.

SĘDZISZOW

"Balla.da" - nieczynne.

SKARZYSKO·KAM.
.centrum" - .Chopin - pragnienie miłości", g. 14, 19.
.,Wolność" - .Chopin - pragnienie milości", g. 17.45.

344-85-15
·CODZIENNIE.

. ZDROWIE"

STARACHOWICE
"Miejskie" - "Płytki facet",
17.

(nd 88)
N AG ŁA

Pornoc
- 331-56-50

Lekarska
(gb 937)

GAB INETY
UROLOGICZNE
· BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seminaryjska 27b,
361-30-60 . Jagiellońska 23 ,
346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(nd 102)
POG OTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP - 041/
344-39-45, 368-28-02.
(nd 118)
·
USŁU GI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul.
Langiewicza 2, lei. 361-55-25 ECHO, HOLTER, RTG, USG .
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(nn 42)
PRZVCHODNIA Urologiczna .Na
Bocianku", Kielce, Gałczyńskie
go 7, codziennie 14.00-18.00,
362-44-11.
(nd
123)
ECHO Serca, Testy wysiłkowe ,
Hoiter; Kielce, Jagiellońska 23,
codzi ennie, 34-622-99, 0608476-1 02 , 0606-100-091 . Lekarze specjaliści.
(gb
1100)

c.

SUCHEDNIÓW
.,

. Kuźnica"

- nieczynne.

Wl.OSZCZOWA
"Muza" • nieczynne.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach • plac Zamkowy 1 (teJ. 344·23-18) - eks·
~ pozycje stale: korpus główny •
.Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII
• w.", . Dawne uzbrojenie europej·
skie i wschodnie", . Sanktuarium
Marszalka Józefa Piłsudskiego ".
Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego. Wystawy czasowa: .Zwiewne pi ękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu". Czyn·
ne we wtorek w godz. 1O • 18,
' środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że·
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (teJ. 344·57-92). - ekspozy·
cja stała: wystawa materiałów
biograficznych l literackich z mlo·
dzieńczych lat pisarza. Czynne we
wtorki, czwartki, piątki l niedziele
w godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku , teJ. 303·04·26 •
· Odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. WystaWy czasowe:
.Zamki 1 warownie w akwarelach
Zbigniewa Szczepanka". Czynne
codzienie oprócz poniedziałków
i wtorków w godz. 10·16.
Muzeum Pamięci Narodowej więzienie kieleckie z lat 1939 •
1956, ul. Zamkowa 3 • nieczyn·

ne.
Muzeum Zabawkarstwa • ul.
Kościu szki 11 • czynne codzien·
nie oprócz poniedziałków w godz.
10-17. Wystawa stała: . Modele
redukcyjne "; . zabawki dawniej
i dzi ś " , .Folklor sześciu kanty·
nentów • 406 lalek z calego świa·

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

ta" • kolekcja Małgorzaty Mroczek - Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kieł·
cach • Park· Etnograficzny w Tokami • nieczynne do 1 kwietnia.
Muzeum Wsi Kieleckiej • Dwórek Laszczyków - nieczynne do
27 marca.
1
Muzeum Zbiorów Geologicz·
nych • Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geolo·_
gicznego, ul. Zgoda 21 - .Pod
opieką św . Barbary" • wystawa
historycznych narzędzi górniczych l okazów kopalin.
Galeria Fotografii, ul. Paderew·
skiego 12 • nieczynna.
Galeria BWA . PIWNICE" • ul.
Leśna 7 • Wystawa grafiki "Mon·
do cane" , wystawa malarstwa
Igora Yanovicha. Galeria czynna
1
od poniedziałku do piątku w
godz. 11-17, w niedziele od 11
do 15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE " •
Wystawa poplenerowa malar' stwa Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej w Kielcach.
Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 9 • 15, w soboty l niedziele nieczynna.
Galeria .,Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - Stowarzyszenie
Artystów Plastyków Nieprofesjo- ·
nalnych w Kielcach • wystawa
malarstwa .Zimowe Ńastroje ".
Galeria czynna ·- od poniedział
ku do piątku w godz. 8-16 , w
soboty- 9-13. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej • za·
groda Czernikiewiczów w Bo·
dzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień oprócz
poniedziałków l świąt w godz. 9 •
: 17.
Jaskinia " RAJ" • czynna co·
dziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 10-17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
' w Chałupkach (gm. Morawica)
• wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicz·
nym) • czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja: 31·
18·702, fax 311·46-90.
, Pomnik-Mauzoleum w Mich·
niowie k. Suchedniowa - wystawa . Płonęły niebo i ziemia" • czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 1O • 16. W soboty
i niedziele wystawa dostępna dla
grup turystycznych. Zgłoszenia
-teJ. 041/25-45·162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Naro·
dowego na Świętym Krzyżu •
czynne codziennie z wyjątkiem
pon i edziałków l dni poświątecz·
nych w godz. 10-15. Ekspozy·
cja prezentuje działy archeolo·
giczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożylnego Hutnic·
twa w Nowej Słupi - czynne co·
dziennie prócz poniedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA . Zielona" • ul.
Mickiewicza 7 • Wystawa popie·
nerowa Polskiego Stowarzysze·
nia Edukacji Plastyc-.znej Kielce pt.
.świętokrzyskie Krajobrazy • Kli·
monłów 2001 "; Anna Strońska
• tkanina artystyczna pt. . Natu·
ra". Oprócz pon i edziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17,
w niedziele godz. 11 • 15.

'*

JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, pl.
T. Kościuszki 7/8, tel. 386-24·
45 • czynne od 8 do 16.
NAGlOWICE
Muzeum .. Dworek Reja ", teJ.
381-45· 70- czynne od pon iedziałku do soboty w godz. 8 •
16, w niedziele 1O - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA • ul. S ienn1eń ska 54,
teJ. 263-20·48 - Retrospektyw·
na wystawa prac Zdzisława Bek·
sińskiego - czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-17, w soboty l niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Arche·

alogiczne • ul. Świętokrzyska
37, te l. 265-36-51 - wystawy
stałe . Dzieje Ostrowca Święto·
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", "Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćmlelow
sklej", .Poczet książąt i królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: "Chrońmy !au·
nę polskich lasow" • wystawa
malarstwa Adama Roskowiń
skiego; malarstwo Marcina SamIlekiego (1878-1945) - ze zbio·
rów Muzeum im. S. Fischera w
Bochni ; "Ukrzyżowan, umarł i
pogrzebion" • wystawa ze zbiorów Muzeum Narodówego w
Kielcach . Muzeum czynne wtorek • piątek 9·16.30, sob. 814.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeolo·
giczne w Krzemionkach - teJ.
262-09·78 - "Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen
wioski neolitycznej. Muzeum
czynne wt. - sob . 9·15 , niedz.
11-15.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Ar·
mii Ludowej 2a - wystawy stale:
"Pradzieje Ponidzia", . Pińczów historia miasta", "Adolf Dygasiń·
ski • zycie i twórczość", .stawne l
znane postacie w dziejach P l ń. czowa", "Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - .Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie", Wystawa
poplenerowa ZPAP O. Kielce
.Pińczów 2000". Czynne wtorek,
piątek w godz. 9-15 , środa ,
czwartek w godz. 9-17, sobota,
niedziela w godz. 10·15.
Galeria "Krużganki" • wystawa
części repliki Xli-wiecznej płyty
orantów wypożyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział
Zamek · ul. Zamkowa 14, teJ.
(015) 644·57-57 • czynpe: od
wtorku do piątku w godz. 9-16,
w soboty od 9 do 15 oraz w
niedziele od 10-15 • wystawy
stale: "Kuchnia królewska", "HIstoria wzgórza zamkowego w
ikonografii", "Ekspozycja etno·
graficzna", "Ziemia sandomier·
ska wpradziejach i średn i owie
czu", "Srebra. Nabytki muzealne
z lat 1992 • 1961 ", . Lapidarium
zamkowe". Wystawa czasowa:
"Malarstwo, rzeźba, Obiekty" ze
zbiorów BWA w Sandom ierzu,
.Nie zatrzymam wieczoru" - wystawa poświęcona sylwetce i
twórczości ks. Janusza lhnatowlcza, .Artyści Akademii Świę
tokrzyskiej".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 nieczynne.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 • nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Ko·
ścielnej , ul. Długosza 9 - poniedziałek • nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 - 16, w
niedziele 13.30 • 16.
SKARŻYSKO - KAM.

Muzeum im. Orła Białego
• ul. Sloneczna • czynne od 8
do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne , ut
Krywkl 1, te l. 2.7 4-62·68, czynne w dni robocze w godz. 1016.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS • 366·02·79.
Informacja PKP· 366·93·28,
94-36 .---..
Informacja MZK- 345·06-95.
Taxi osobowe • Piekoszowska
• 345-15-11 , Jes ionowa·
331-79·19; bagażowe • San·
domJerska 801·31 ·18; clęża
rowe - Mlelczarsklego - 34541·22 .
RADIO-TAXI .ALFA"
• tel. 344·44·44, 96·22
(dojazd gratis).
bezpłatna lnfolinia

0800 ·222·222
TAXI • ul.
- 366-40-40
RADIO-TAXI
342-22·22,

Mielczarskiego
(dojazd gratis).
. METRO " ·lei.
345-55·55 (do·

jazd gratis).
TAXI . WICHROWY" • teJ.
33·10-919 (dojazd gratis).
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE" , ul.
Manifestu Lipcowego , teJ.
331·55·55 (dojazd gratis) .
TAXI . NA STOKU" - lei.
801·31·76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI " OMEGA
ORIENT" , korporacja .Łyso·
góry ", teJ.
36-00000 ,
36 -11111 , 96- 26 , numer
bezpłatny 0800·36·00·36.
TELE-TAXI
., WALIGÓRY "
• teJ. 368-74·00 (dojazd gra·
tis) .
TAXI "H ERBY " - tel. 801·4100 (dojazd gratis) .
RADIO· TAXI
"EXPRESS"
- tel. 366-11-11 , 3-600·600.
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - {,dojazd gratis, karta stałego l(iien·
ta) , lei. 3-611-611 .
TAXI " BARWINEK" • teJ.
801 • 33 - 42 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI "DORION " - lei.
36-999-99 , 34-555·44 , 96·
23 .

CAlODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.,ZWOLSKI"
• Bezpłatna chłodnia
e Karty zgonu
• Pomnlki
M
Kielce, Radiowa 14

344·37·78, 343·11·52.
(nc 112)
CAlODOBOWE USlUGI PO·
GRZEBOWE • Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych, teJ. 36631-77 , 344·67-88.
(ni 21))
HADES • całodobowe pogotowie pogrzebowe , karty zgonu , chłodnia. 34·439-44 .
(nc 94)
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" • usługi całodo
bowe, wystawlanie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych.
Nagrobki. tel. 361·29-18 .
361-39·12.

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne • 997.
Straż Pożarna • 998 .
Straż
Miejska
986 ,
368-75-15 (przez całą dobę ) i
368-75·33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 22. 367·60-13 .
Pornoc drogowa - 366-00·65 ,
981 • czynna non stop .
Pornoc drogowa • 361-79-76,
30-11·609 .
Pogotowie
energetyczQe
Kielce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.·kan . • 368·
44·02 .
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM ·czynne w godz. 15 • 23
codziennie l w godz. 7 • 23 w
dni wolne od pracy • te J. 361·
18·33.
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94·77.
OIKT • Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94·34 .
Numery miejscowe • 913 .
Numery zamieJscowe • 911 .
Pocztowa informacja telefo·
niczna • 932.

Pizzeria .. studio " - tel. 368·
86-01 . Czynna w godz.: pn .·
cz . 10-22, piąt. 10·23 , sob .
12-23, nledz. 12·22. Dostawa na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych
• gratis, ceny pizzy • od 7 do
19 zł .
Pizzeria
" Magia ",
te l:
362-25-11. Czynna w godz.
11·21 , niedziela 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

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

LUDU 21 MARCA 2002 NR 68/NABC/ABCD

Komunikacja
Sienkiewicza
61 , 345-77-43, 345·77·46 .
(ng 80)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż . "Sigma", Sienkiewi·
cza 56, 344·30·33, 366-4432 .
(ng 79)
LOT • informacje, rezerwacja ,
sprzedaż biletów - 368-06-58.
międzynarodowa,

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041 / 366 -19-19,
366 -03-03
www.ihfomax.com .pl
Świętokrzyski

• Portal Internetowy

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pornocy Of iarom
Przestępstw - Komenda
Miejska Po llcji w Kielcach Punkt Konsultacyjny Porno·
cy Of iarom Przestępstw ,
Kielce, ul Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w godz .
- 14 -1 8, teJ . 0-41/349-33·
44 .
Świętokrzyski Klub "Amazonka" - 366-34 -54, od
poniedziałku 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. 18 • 20,
teJ. 345·73-46 , w sprawach rodzinnych - 368-1867. czynny od paniedzialku do piątku w godz . 8 •
17 , pomoc psychologiczna dla rodzin wychowują 
cych małe dziec i 368-1659 , poniedziałek , g. 15.3018.
Świętokrzyskie Centrum Pro·
lilaktyki i Edukacji - 041/331
- 53 - 13 - pomoc p.c;ychologiczna i pedagogiczna, terapia
ro.dzin i małżeństw , psychoterapia indywidualna i grupowa,
pomoc do tycząca uzależnień ,
Interwencja kryzysowa - od poniedziałku do p i ątku w godz. 8
- 20.
Polskie Towarzystwo Zapo·
biegania Narkomanii • Punkt
Konsultacyjny w Kielcach , ul.
Karczówkawska 5A- 346-16·
27 ; poniedziałek - piątek godz. 12·16.
Centrum Interwencji Kryzysowej • tel. 041/366-48-47
ul. Urzędnicza 7b. Terapia
ofiar przemocy, konflikty wewnątrzrodzinne l kryzysy mai·
żeńskie , problamy z osobą
uzależn i oną w rodzinie . Konsultacje indywidualne i grupy
wsparcia. Zapewniamy anonimowość . Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godz.
13 - 20.

Częstotliwości

stacji
w regionie:
PROGRAM l - 102,7 ; TAK 106,5; 98,0 ; 89,7 ; FAMA 100,8, PLUS -1 07 ,9; 71 ,95 ,
MARYJA -100 ,9; 107 .2;
7,34 , RMF -88 .2, BIS - 92 ,3,
111 -96 ,2,
KIELCE· l 01 ,4,
ZET -1 05 ,3, WAWA - 95 ,5,
ESKA-1 03 ,3, OPATÓW-93 .7,
MTM. FM- 102,1, RdC-89 ,1,
LELIWA -104 ,7, REKORD·
1 06 ,2.
słyszalnych

11

.,

BRAMY, automatyka, szlabany. Bańery

AUTO·MOTO

INTER CARS S.A. Dystrybucja części

nt96

do samochodów zachodnich . Kielce,
Słowackiego 6, 041/361-61-06,

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.

344-23-73.

nt108

nd106

041 /344-85-25. MOTOART: silnikowo-pod-

OPONY, akumulatory do wszystkich

NAUKA

LOKALE

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

DO wynajęcia mieszkanie 86 m kw., III p.
BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.

garaż .

+

K o ściuszki

52 ,

KURSY komputerowe. 041/344-32-02.

Kielce .

--04

metal

nt104
041/361-19-24.

serwis w tym TIR.

woziowe (zachodnioeuropejskie), wymiana
amortyzatorów - gratis.

MOTO-AGROMAX, Kostomloty 260b,
nd105

502-58-05-43.

0411343-12-52.
nt102

303-13-49.

nt1 27

HORMANN.

MATEMATYKA - 0411331-02-98.

AL

Bramy, drzwi, na pędy.

zachodnie . BE ZPŁATN A WYMIANA

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

POKOJ E biurowe,

Kielce, Dornaszewice 174F.

Warszawska 170,041/332-22-12.

Za gn a ńska

gb322

nd100

ni50

84a,

04113

041/331-93-68.

041/342-84-32.

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

MATEMATYKA - 0411342-26-33.

c

nt8&

Słowoludu

041/362..()()..29
AUTONAGAZ

TWOJA

GAZETA

CODZIENNA

Kielce, Pakbsz 53.

RATY.

ZNIŻKI

NA

Autoczęści.

TO...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową em i sj ę
ogłoszen i a o tej samej treści
dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

...ogłoszenie drobne,
które zamieścileś w . Słow ie Ludu"
nie odniosło skutku ...
...przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
w c i ągu 5 dni od ukazania

41/368-44-23 AUTO SALON- KOMISBlachar-

stwo -lakiernictwo bezgotówkowo. Montaż

NIERUCHOMOŚCI

DROBNE

JEŚLI...
nt106

SERWIS -Hurtownia

AGENCJA INTERLOCU M . Ki elce,

nt117
NI

PRACA

KNOl

do wy
A.

gazu. Stacja kontroli pojllzdów . • IKAR",

Chałupnictwo

od

zaraz.

nd130
'

AUTO- SZYBY. Kielce, 361-57-17.
ng76

0505/523-652.
041/369-93-36, 368-4 7-77' 607-319-072.

AUTOALARMY. 041/34-434-79.
nt76

NAGRZEWNIC E

- POWIETRZNE . Budowy. Warsztaty.

SPRZEDAM 62 m kw., Poludniowa, lp.,
2 balkony. 120.000. 0603-863-473.

Szklarnie. 041/366-46-52.

gb1116
nt94

PRACOWNIKÓW
0601-329-573.

AUTOSlYBY. "Autofenix" Kielce, Wrzo-

SPRZEDAM M-4, Ślichowice , parter.

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

MARMUR

- parapety, schody

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

(produkcja -

34&52-05.

041 1343-14-77. 307-35-06.

montaż).

0411368-71 -33.

Okna, Okrzei 65,

n 75

gb1014
WYDAWNICTWO Edukacyjne

nt86
SPRZEDAM

tanio

m ieszkanie
wymagane: -

CZĘŚCI do samochodów
japońskich, koreańskich ,

MUROWANIE z klinkierem, ogrodzenia,

BMW.

45 m kw,

Szydłówek

min.

4/4 p. w. kuchnia.
-własny samochód, - doświadczenie w

0605-540-261 .

kominy. 041/36-91-705.

wykształcenie

ży księgarskiej. Oferty .SŁOWO
gb1275

Sklep- hurtownia.

KIELCE gbl 1271 .

BUDOWNICTWO

K ielce, Pakosz 53, 361-18-56.
ng&4

OKNA, DRZWI

antywłaman iowe .

MEDYCYNA

ELMIX,

RÓŻNE

Gnunwaldzka 28. 041 /345-18-60.

0% REKLAMACJI

nt129

drzwi:
antywłamaniowe

0411345-4425. ALKOHOLOWE odtruwanie. 0608-416-759.

e GERDA e

OKNA: PCV, drewniane, dachowe. Drzwi,

. Firmus·

parapety, żaluzje , rolety. PROFESJONALNY MONTAż. RATY. "Drokplast", Kielce,

Kielce, Paska 6.

gb1049

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.

P02:YCZKI dla każdego. 041 1340-72-31

Łódź,

Nowa 5, 041 /361-71 -90.

362-91-00.

P02:YCZKI, 048/384-00-33.

06021335-083.
nd104

nt80

kd5275
PARKIET. 0411384-75-24.

041/366-19-17. Autobramy.

1'34

nn40

GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliści.

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe,
napędy.

BLACHY dachówkowe, trapezowe

-producent. 041/331-49-62.

WYKŁADZINY

O

dla

Twojej

Sprzedaż

M

Y

PRZYJĘCIA weselne, komunie VIAGRA. 0481366-91-02, 06041529-343.

14, 0411362-12-97.

nt112

D

ws40

na . LENTEX", hurt -detal - raty. Kielce,
Chęcińska

P02:YCZKI. 041/34-30-142.

06071887-732.

PCV. Hurtownia fabrycz-

nd83

041/345-04-21 .

32

~~ ~d

<::t

r odziny

gotowych projektów domów jednorodzinnych i obiektów toworzyszqcych,
kotologów oraz CD-ROM.

Do przewiezienia przewiduje się 2000 ton materiałów.
W ofercie należy podać markę i typ samochodu, ładowność oraz stawkę za l km.
Oferowana kwota powinna zawierać należny podatek V.KI.
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i _Gminy w Bodzentynie, pokój Nr 13, w terminie do dnia 11.04.2002 r.
do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2002 r. o godz.} 0.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 16. .
Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Zamawiającego codziennie
w godz. 7.15-15.00 z wyjątkiemsobót i niedziellub telefonicznie pod nr(041) 3115-511 ,3 115-010.

Komornik Sądowy

Rewiru

przy

ogłasza, że dnia 22.IV.2002 r. o godz. 10, w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach Wydział VII Cywilny,
mającego siedzibę przy uL Wesoła SI , w sali nr lU, odbędzie si~ pierwsza licytacja nieruchomości należącej do:

Marek Wieczorek, stanowiącej budynek mieszkalno-garażowy, położonej Miedziana Góra, Ciosowa 48, dla której Sąd Rejonowy w
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi~ę wieczystą nr KW 39050.
Suma oszacowania WynOSi 203.412,00 zł, zaś cena wywołan iajest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi l S2.SS9,00 zl.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmi~ w wysokości l/l Osumy oszacowania, tj. 20.341,20 zl w gotówce lub
oszczędnościowej .

Przy licytacji będą>;achowane usmwowe warunki licytacyjne,jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienn< ,
W
ostatnich dwóch tygodni
licytacją można oglądać nieruchomo ci w dni
od
l O do 16, natomiast akta sprJ''
można
ul. Wesoła 51,

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

Kielc

604-7

024/355-72-62.

KURTYNY,

KOl

504-2

się ogłoszen i a

WY P02:YCZALNIA samochodów .

041/3

041 /344-53-62 .

w

Kielce, Krakowska 220. www.ikar.inter4.pl

(,

0602-

Klonowa. 344-53-62.

041/345-16-29. HORTOWNIA- autoczę

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

MAR KS O FT - kursy komputerowe

INTE RLOCUM sprzeda M-2, (Itp.)

nt11 0

nd114

ści

gb1293

BRAMY.N ET.PL . 041/369-91-98 ,
Sprzedaż,

pojazdów.

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

SPRZEDAŻ

USŁUGI

VERTICALE -

żaluzje

- rolety - produ-

gb1002

gb1115

.

041/343-18-81 SIATKI plastikowe,

041/303-16-4 7 - TELEWIZVJNE.

żALUZJE-

HYDRAULICZNE. 041/361-54-12.

gb1004

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

Biuro Reklamy

cent. 041 /368-68-77.

0-502-542-D71 .

041/331-04-97.
gb1298

gb1137

Slowoluelu

ng81

T W OJA.

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe
126p

(87)

041/362-53-66 ,

HYDRAULICZNE.

drzwi, również stalowe.

362-10-41 '

0602-684-450.

gb1290
gb1297

80

(1989),

10.500

CITROEN

KRATY, bramy. 0691-11-80-75.

f37

żALUZJE

tanio. 041/369-86-37.
gb946

MALOWANIE- 041/362-53-70.

-naprawa. 041/361-64-Q8, 0607-979-098.

D

ZGUBY

gb1256

gb1253
C-15

(1997).
MALOWANIE,

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu-

041/385-12-46.

ZAPRASZA
.-KIELCE :

nd117

AUTOMATYCZNE pralki, lodówki
gb1278

..-/

HURTOW-

Kielce, 344-90-84.

zl.

041/34-503-01 po 16.00.

montaż.

NIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH ,

041/361-20-40. RlV- Walczak.
gb1051

AUDI

żALUZJE pionowe, rolokasety, roielki

tekstylne - produkcja,

0607-48-77-94.

gb990

gladż,

panele, remonty.
DZIUBIŃSKA Teresa zgubi! legitymację

041/331-56-77.

wane, 041/25-44-559.

gb1155

gb867

szkolną.

ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
tel. (041) 36-36-235.
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ODDZIAŁ

gb1289

:ieIee.

KONTENERY chlodnie, żuka -

chłodnie.

504-250-650.

\...._.,.

BALUSTRADY.

Ogrodzenia .

NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

041/366-29-94.

gb934

gb1261

NAPRAWA
NIEMIECKIE osie AL-KO , hamulce

BUDOWA

KNOTTw lawetach, przyczepach samocho-

041/Je2-32-67.

domów,

remonty.

Chrobrego

32,

pralek,

Rybak

-041/369-82-22.

PANELE - 041/362-53-70.
CYKLINOWANIE- 041/346-50-05.

140 __)

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiii
TOWARZYSKIE

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ __._

gb1300

34-525-24,

604-789-271.

RADOM

ul. Żeromskiego ·st
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

gb1292

dowych. Wypożyczalnia · - sprzedaż,
Kielce,

TELEFONY GSM

b1277

nt117

gb1255
AUTORYZOWANY serwis Nokia,

gb1282
PRZEPROWADZKI tanio - transport St.
CZYSZCZENIE

aut,

dywanów.

Eńcsson ,

gb546

KSEROKOPIARKI

__./

BUSKO

PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19.
dywanów

•••

l

-041/331-75-64.
R-0-L-E-T-Y

302

PROMONT - SERWIS, 041/366-10-91 .

ANTYWŁAMANIOWE

ELEKTROINSTALACJE. 041/362-31-82.

ng82

TEKSTYLNE

TURYSTYKA

gb1254

GIPS karton, glazura, panele. Fachowo.
048/37-80-307, 0601/280-977 Frankfurt,

'

VER TIKALE

ROLETY ANTYWLAM.

MARKIZY
MOSKITIERY

0607-344-738.
gb1263

Lipsko - .Wojtek".

ALUTECHNIKA

nt123
nt122

gb1483

ABEX- Biuro Podróży, Sienkiewicza 10,

ROLET- 041/362-03-67,
GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
gb1257

TRANSPORT - przeprowadzki.

Kusoclń

skiego 50. JUZ OD 165 zł/m kw.

041/332-54-23, 0604-845-158.

piątki.

081 /825-62-45 ,

nd116

TRANSPORT 1.6 t- 0501-715-116.
gb1252

b1117

ws39
GLAZURA, parkiet,
MANNHEIM. 0600-326-648.

remonty.

041/368-86-89, 0601-86-75-4 7.

UKŁADANIE

kostki

OPRAWA OBRI.ZÓW

brukowej

-041/368-75-98.

NAJTANIEJ,

Chęcińska

gb1281

14.
nt98

OBWI ES ZCZENIE
Komomik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. zawiadamia
na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.04.2002
o godz. l 0.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. odbędzie się:

PIERWSZA LICY{:\CJA

-roboty dekarskie,
-wymianę okienv
-roboty brukarskie.
..../

Form ularz zawierający
istotnych warunków
publicznego można
osobiście w siedzibie
w pokoju 207,
Piętro, w godzinach 8-14.

Ofe~ należy złożyć w terminie
dnia 08.04.2002 r. do godziny 12
budynku Zamawiającego, pokój
Upiętro.
Otwarcie ofert odbędzi~ się w dniu
I: o godziiDe 12.30
Zamawiającego, pokój
llpiętro.
•
Prac ownikiem uprawnionym
kontaktów z Oferentami jest
· Henryk Rumas, teł. 368-03-50
wew. 115.

Szcregółowe informacje
o zakresie robót i wysokości
wadium można otrzymać
w ADM "Uroczysko", pokój
nr3, tel. 331-10-01, w. 123.
Oferty należy składać
w Sekretariacie ŚSM do dnia
03.04.2002 r. do godz. 15.00.
Przet-arg odbędzie się
w siedzibie ŚSM,
ul. Warszawska 155, w dniu
04.04.2002 r. o godz. 11.00.
Spółdzielni przysługuje
prawo swobodnego wyboru
oferty jak i uznania, że przetarg
nie dał rezultatów bez podania
przyczyny oraz odwołania
przetargu bez podania
L.;..p_
rzy
.;...c_z;....;y
yn ;,..._ _ _ _ _ _z_36/_gm_ .
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ul.l>rzemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

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

GLAZURA, hydraulika , remonty.
041/346-44-49.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

73
gb1129

AN TWERPIA - Niemcy, Holandia,

J • DRZEJÓW
·
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

KAZIMIERZA \VIELKA

343-Q7-Q4.

041/343-Q7 -03.

GLAZURA- 041/34-26-317.

-

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

Paderewskiego 3

nc101

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa l
te l. (041) 378-28-20

MITEXSERVICE. 041/366-43-70.
gb1121

gb597

KLAUDIA. 0505-509-845.

- wtorki,

ul 11 Listopada 3 F
tel. (041) 247-33-03
(041) 247-00-33

nt73

gb1241
EXSTAZA0000-114-067.

OSTROWIEC

Sienkiewicza 66A.

041/366-78-36, 0603-34-36-D1 .

041/366·78-86.

CZYSZCZENIE

O AZET A C OD ZI E NN A

nieruchomości położonej w

miejscowości Kosowice, Gm. Bodzecbów,

stanowiącej własność dłużnika :

Stalowska Elżbieta

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
teł. (041) 372-48-95,
0601-695-499
PIŃCZÓW

Sklep ,KLEKS
ul 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10
STARACHOWICE
RadioMTM
ul. Partyzantów l A
tel. (041) 275-11-11

ul. Kosowice 74
27-412 Sz~wna
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w nr 25330.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.306,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższe licytacji wynosi :
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 53.4 79,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości I Oproc.
ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do. momentu rozpoczęcia licytacji
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych
według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela do wypłaty całego w~adu stosownie do prawomocnego postanowienia
Sądu . Po rozpoczęciu licytacji wadiumnie będzie przyjmowane.
Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego
obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości majduje się do wglądu
w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do .--pąeprowadzenia licytacji
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed
rozpoczęciem licytacj i nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych .
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze
wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzelćucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

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

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
te l. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel (041)251-16-09,251-1~
telJfux (041) 251-16-07

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
teł. (041) 394-23-13, 394-34-33
13

'-

OGLOSZrNII· O LICYTACJI Rl ; CIIOMOŚCI

2

Komornik Sądowy Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Kielcach (teL 362-02-84)
ogłasza, że w dniu 4.IV.2002 r. o godz. 10.45 w miejscowości Thmlln Wykień 96,
gm. Miedziana Górn, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc d.ruga licytacja ruchomości:
Lp. Nazwa ruchomości
l. Plyta warstwowa 1464-00 l
wym. 755?tll8xl5

Ilość

Suma oszacowania

36 (szt.)

623,63

Suma wywołania
311 ,82

Indeks PWOOO 150
t>

•) cena za sztuk~
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu licytacji, w godzinach od 9.30 do 10.30.
Suma wywołania wynosi 50 proc. sumy oszacowania. Przystt;pujący do licytacji winien wpłacić
wadium w sokości l O roc. sumy oszacowania.
98/o

przetarg ofert na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Starachowicach.

W skład nieruchomości wchodzą:
•!• Prawo wieczystego użytkowania działki Skarbu Państwa
nr ewidencyjny 738/1 o powierzchni 5855 m kw.
•!• Własność hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowo-magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 5708 m kw.
•!• Prawo wieczystego użytkowani~ części sąsiadujących dróg
Dla nieruchomości w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Starachowicach prowadzone są KW nr 26963
i KWnr29212.

t'

Nieruchomość oszacowana na kwotę 1.382.130,00 zł.
Oferty wraz z ceną nie niższą niż oszacowana, proszę
składać do dnia 18 kwietnia 2002 r. w biurze Syndyka

-adres jak wyżej.
Obowiązuje

10 proc. wadium, tj. wpłata kwoty 138.213,00 zł
do 17 kwietnia 2002 r. na rachunek
ZPUH .Metalstar" Sp. z o.o. BANK PEKAO S.A. l
O/Stara9howice nr 10701180-172-2221-0100.

Bliższe informacje w

siedzibie przedsiębiorstwa w godz. 8-14.
Komisyjne otwarcie ofert 19 kwietnia 2002 r.

ogłasza przetarg

ustny nieograniczony

6.00 Kawa czy herbata? 7.30 Telezakupy 8.00 Wiadomości 8.15 Krakowskie Przedmieście 27 8.25 Mapeciąt
ka 9.10 Budzik 9.40 Kino Malucha
10.00 Muppet show, czyli rewia gwiazd
10.50 Pan Złota Rączka (152,153)
- serial kom. USA 11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.20 Horyzonty 12.45 Klan (572)
- telenowela pol. (powt.) 13.10 ZUS
radzi 13.20 Sprawnym być - program
edukacyjny 13.30 Telezakupy 13.50
Poszukiwacze zagubionych cywilizacji 14.15 Od Platona i Newtona- program popularnonaukowy 14.40 Ja
i moje życie. Rodzina (3) -magazyn
15.00 Wiadomości
15.10 Babiniec ~ program redakcji
katolickiej
15.35 Euroexpress - magazyn
16.00 Rower Błażeja - magazyn
dla młodzieży
16.30 Moda na sukces (1583) - telenowela USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Plebania (159) -~erial obycz. pol.
18.05 Studio sport: MS w łyżwiarstwie
figurowym w Nagano
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Viper (17) - serial k:rym. USA
21.00 Sprawa dla reportera
21.35JYgodnik polityczny Jedynki
22.20 5 minut o Unii Europejskiej
22.30 Monitor Wiadomości
22.55 Sportowy flesz
23.00 Pegaz - magazyn kulturalny
23.30 Gorąco polecam: Proca - dramat obycz. szwedz., 1993, .reż.
Ake Sandgręn , wyk. : Jesper Salen, Stellan Skarsgard (99 min)
Sztokholm, lata 20. Dwunastoletni
Roland mieszlw z ojcem komunistą
Fritiofem, matką Żydówkil i starszym
bratem Bertilem, który z zamiłowaniem uprawia boks.
·

1.10 Powidoki Marka Nowakowskiego: Studjum woskowe
1.30 W kolejce po Oscara
1.35 Zakończenie programu

7.05 Felicity (40/45) - serial obycz.
USA (powt.) 7.50 Studio urody- magazyn 8.00 Program lokalny 8.30
W labiryncie (93/1200) - serial o bycz.
pol. 9.00 Transmisja obrad Sejmu
13.00 Panorama 13.10 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (24/25) - serial
sens. USA 13.55 Przygody Chucka
Finna (6) - serial przygod. austral.
14.25 Euro-Quiz- teleturniej dla mło
dzieży 14.55 Providence (3/40) - serial obycz.USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.30 Zespół adwokacki (7/ 12) - serial obycz. pol.
Mecenas Witold Janicki zamierza
wyjechać do Krynicy. Na czas urlopu przekazuje swoje obowiązki
Krzysztofowi. W sądzie, mecenas
Siuda i Jacek Korwicz ponownie są
pelnomocnilwmi przeciwnych stron.
Agata martwi się o ojca, który musi
przejść trudną operację.

17.20 Chłop i baba (4) -serial kom. pol.
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 Gol
20.00- Całe zdanie nieboszczyka
(3/10) - serial krym. ros .
21.00 Studio sport: Cwierćfinał Pucharu UEFA - mecz rewanżowy
22.55 Panorama
23.10 Sport telegram
23.15 Prognoza pogody
23.25 Seks, frytki i rock'n'roll (6-os t.)
- serial obycz. bryt.
0.20 Chyba tak ... - komedia obycz.
USA, 1997, reż . Brian Sloan ,
wyk .: Alexis Arquette (94 min)
Przyjaciele z dawnej paczki otrzymuzaproszenie na ślub Caro[ i Malta.
Bob, obecnie znany sceńarzysta oper
mydlanych, przyjeżdża na uroczystość
w towarzystwie przystojnego aktora.

ją

1.55 W pierwszej fazie lotu- film dok.
2.40 Zakończeni~ programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 In.
credible Hulk - serial anim. (powt.)
7.25 Zwariowany świat Maicol
(12) - serial kom. USA (powt.)
Wysoka fala (34} - serial
USA (powt.) 8.40 V.I.P.
sens . USA (powt.) 9.30 Serca
drożu (4)- telenowela argent.
10.25 Rozwód po amerykańsku
- serial obycz. USA 11.00 Amor
·no (46) - telenowela argent. (powt.)
11.50 Z głową w chmurach (30) . teJenowela braz. 12.50 Idź na
- show z nagrodami 13.45
Live 14.40 Swiat według n•••ł'•·"•cn
(100) -serial kom. pol. (powt.
15.15 Faceci w czerni 3 -serial
15.45 Informacje
16.15 Różowa Pantera - serial
16.30 Legendy kung-fu (76) sens. USA
17.20 Bar-reality show
17.50 W imieniu prawa - cykl
mentalny
18.40 Prognoza pogody, Era biznesu
18.45 Informacje
19.05 Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Amor latino (47) - teJenoweJa
argent.
·
20.00 Bar - reality show
20.45 Samo życie (19) -serial
pol.
21.15 Ostry dyżur (14 7) - serial
USA
\.........
21.30 Losowanie Lotto
22.10 Alły McBeal (23) - serial
USA
23.05 Informacje
23.20 Graffiti - program publ.
23.30 Sport
23.35 Prognoza pogody
23.40 Puls biznesu
23.55 Bar - reality show
0.25 Krzyk z oddali- horror bryt.,
reż . John Hough, wyk. :
Carradine, Stephanie Bea
(73 min)
1.35 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

na sprzedaż. nieruchomości zabudowanej budynkiem

tzw. "Agronomówka" położoną w miejscowości Kazanów
uL Kościelna 50a, oznaczoną w ewidencji gruntów numerami:
594/5 o pow. 1505 m kw. i 594/4 o pow.107m kw., stanowiącą własność
Gminy Kazanów do lokalu mieszkalnego Nr l udział do 5060111722
w części nieruchomości wspólnej, a także udział wynoszący 1/6 części
w nieruchomości oznaczonej nr 594/4 o obszarze107m kw.
stanowiącej drogę dojazdową.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kazanów nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Prawo własności nieruchomości uwidocznione w księdze wieczystej
KW-15 .398, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu Wydział Ksiąg
Wieczystych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Na nieruchomości znajduje się:
-budynek mieszkalny tzw. "AGRONOMÓWKA" parterowy,
bez podpiwniczenia,
-budowle infrastruktury technicznej.
Do sprzedaży: lokal mieszkalny oznaczony nr l o pow.użytkowej 50,60 m kw.
wraz z udziałem do 5060/11722 w części nieruchomości wspólnej, a także
udział wynoszący 1/6 nierucho~ości stanowiącej drogę dojazdową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -13.926,00,- zł.
Słownie: Trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2002 roku (tj. czwartek) o godzinie
l O.OOw siedzibie Urzędu Gminy Kazanów- sala konferencyjna Dpiętro.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w kwocie- 2. 700.00 zł. Słownie złotych : Dwa tysiące siedemset na konto BS
IŁŻA Filia Kazanów Nr- 19301217-91290001-400448-3670-13 lub w kasie
Urzędu Gminy Kazanów nie później niż do 08 kwietnia 2002 r.
Wysokość postąpienia wynosi -1.400.00 zł. Słownie złotych: Jeden tysiąc
czterysta.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choc.iaż
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej.

l•

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza
się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wylicytowana ceąa nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej
w przeddzień podpisania umowy notarialnej.
Umowa notarialna sprzedaży zawarta będzie w terminie 30 dni od dnia
·
odbycia przetargu.
Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wadium ulega przepadkowi w razie odstąpienia od zawarcia umowy
notarialnej przez uczestnika, który wygrał przetarg.
Zastrzega się prawo ~wołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać
telefonicznie pod numerem:
(0-48) 6766061, 67660331ub w Urzędzie Gminy Kazanów, pokój nr 2.

tv4
5.35 Kropka nad i 5.50 Wiosenna na(53/80) - telenowela argent.
(powt.) 6.35 Teleskłep 7.05 Brzydula
(41/169)- telenowela kolumb. (powt.)
7.50 Maska - serial anim. 8.15 Oliver
1\vist - serial anim. 8.40 Kraina snu serial anim. 9.05 Wesołe smoki - serial
anirn. 9.30 Tele Gra- teleturniej 10.30
Teleskłep 11.45 Big Brother- Bitwa
12.25 Rozmowy w toku 13.15 Maska
13.35 Wesołe smoki 14.00 Oliver 1\vist
14.25 Beverly Hills 90210 (137) - se"rial obycz. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (42/169) - telenowela
kolumb.
17.10 Wiosenna namiętność (54/80)
- telenowela argent. .
18.00 Rozmowy w toku - talk-show
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Big Brother - Bitwa
20.45 Prawdziwe historie: O życie
dziecka- film obycz. USA, 1994,
reż. Mkhael Switzer, wyk. : Veronica Hamel, Pam Dawber, Daniel
Hugh Kelly, Lisa Jakob (110 min)
22.35 Adopcje - serial dok.
2.3.05 TVN Fakty
2.3.20 Big Brother: Extra
0.05 Hamlet - film kostium. amer.-bryt. , 1996, reż . Kenneth Branagh, wyk .: Kenneth Branagh,
Derek Jacobi, Julie Christie, Kate
Winslet (245 min)
miętność

Młody książę Hamlet (K. Branagh)
ciężko przeżywa nagf4 śmierć ojca.

Jego mat/w (J. Christie) natomiast
szybko zapomina o stracie i poślu/Jia
Klaudiusza (D. jacobi) -brata swego
zmarłego męża . T}!mczasem pogrą
żony w żalobie młodzieniec za wszelką cenę próbuje dowiedzieć się praw·
dy o śmierci rodzica. Kiedy ją odkrywa, popada w obłęd. Odrzuca wszystkich , którzy go kochają i ściąga
na bliskich same nieszczęścia.

4.10 Nic straconego

7.10 Kangoo -serial anim. 7.35 SOS
Croco - serial anim. 8.00 Izabella
(119/140) - telenowela peruw. 8.50
Maria Emilia (119/140} - telenoweJa meks . 9.40 Melrose Place (56) serial obycz. USA (powt.) 10.30 Tele
gra - teleturniej 11.00 Gorączka
w mieście (14/48)- serial sens. USA
(powt.) 11.50 Telesklep 13.50 Angeła (15/78} - serial obycz. meks.
14.40 Kangoo -serial anim. (powt.)
15.05 SOS Croco - serial anim .
(powt.)
15.30 Magiczni wojownicy - serial
ani m.
15.55 Dragon Bali - serial anim.
16.20 BeJfer z klasą (14/43) - serial
kom. USA
16.45 Krok za krokiem (2/67) - serial kom. USA
17.15 Marlin Bay (3/38) - serial
obycz. nowozeland . (powt.)
18.10 Gorączka w mieście (15/48) serial sens. USA
19.05 Melrose Place (57) - serial
obycz.USA
20.00 Przeczucie zbrodni - film sens.
USA, 1999, reż . David S. Cass,
wyk .: Burt Reynolds , Charles
Durning, Bruce Dern, Gigi Rice
(105 min)
W Miami ma miejsce seria niewyjazamachów bombowych,
których ofiarami są wyf4cznie lwbiety. Detektyw Logan McQueen w dniu
wyjścia z więzienia dowiaduje się
od sąsiada z celi śmierci - Winstona,
że widzi on w snach twarz zamachowca. Na wolności Logan poznaje
okryte tajemnicą szczegóły przestępstw, o których wie jedynie policja.
Informacje te są w pełni zgodne z tym,
ca mówił mu slwzaniec.
śnionych

21.45 Cobra - oddział specjalny
(9/ 33) - serial sens. njem.
22.40 Cios w serce - film sens. bryt.,
1991, reż . Herbert Wise, wyk .:
George Baker (225 min)
Inspektor Wexford musi przeprowadzić
dochodzenie dotyczqce zabójstwa, które popełniono trzydzieści lat temu.

2.25

Zakończenie

programu

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

6.00 Strefa P 6.30 Supergol7.00
zyczne listy 7.50 Hoboczaki 8.20
ro (94)- serial obycz. braz. 9.20
wość, czyli żądza pieniądza
drugi (16) -serial sens. kanad .
11.20 Miasteczko Evening S
(21) - serial kom. USA (powt.)
Przygody rodziny Addamsów 2
serial kom. USA (powt.)
dwie krople czekolady (12) kom. USA 12.50 Egzamin z
- serial obycz. USA 13.15
ka pl 13.45 Strefa P 14.20 Holboc2:a~
14.45 Muzyczne listy
15.35 Miasteczko Evening
(22) - serial kom. USA
16.00 Alvaro (95) -serial obycz.
17.00 Dharma i Greg (lO)- serial
USA
17.30 HOT CHAT 2001 pub!.
17.45 Dziennik
18.00 Chciwość, czyli żądza
dza - teleturniej
19.00 Policjanci z Miami (l} ·
k:rym. USA (powt.)
20.00 Gideon - film obyczajowy
1998 120min.
Gideon Dobbs jest opóźnionym
Gdy jego
wychodzi ponownie za
opuścić dom. Przenosi
sowego ośrrxl.Jw opieki .<llfl'teomeJ.
mieniając życie jego ..,;••<?k'flnou•
słowo mężczyzną .

22.10 Dziennik i Infonnacje
22.25 VIP- magazyn
22.55 Ten drugi ( 17) - serial
kanad.
23.55 Niemoralne ryzyko erotyczny USA, 1996, reż .
Graver, wyk.; Tame McCiure
• min)
Młode małżeństwo traci ca ły
tek w kasynie. Wkrótce mąż

wa dobrze płatną pracę.
nak ukrywać przed żoną na
naprawdę polega jego zajęcie.

1.45 X Laski - program erotycZnY
2.15 Muzyczne listy
3.05 Muzyczny VIP
3.40 Zakończenie programu
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lporterem
dra stoi
Co najmniej dwie
zawodniczki Kolpońera
Kielce znajdą się
w kadrze Polski na mecze
~lmlm~cyJI"t: do Mistrzostw Europy.

Na najbliższą konsultację re' i, która odbędzie się
kwietnia w Iławie,
zostały Krystyna Wasi~
Gruba. W llawie spotka
szesnaście zawodniczek, ale
sę awansu do kadry ma jeszsześć piłkarek. W gronie tym
czołowa snajperka Kolportei ekstraklasy Izabela Duda.
szóstki rezerwowych dwie tradokadry trenera Marka Kar-

Ćwierćfinaliści Ligi Mistrźow w komplecie

Z trójką Polaków
Znany jest już komplet
ćwierćfinallst6w piłkar

skiej Ligi Mistrz6w.

Wczoraj poznaliśmy dwie
ostatnie drużyny, które zapewniły
sobie awans do najlepszej ósemki
klubowych drużyn Europy.
Swoją szansę wykorzystała

"jedenastka"_ Panathinaikosu
Ateny, której wystarczył remis na
własnym stadionie w meczu z madryckim Realem. W ostatnich 19

minutach tego spotkania w zespole "koniczynek" wystąpił napastnik reprezentacji Polski Eromanuel Olisadebe, który poszedł
w ślady Jerzego Dudka i podobnie ja~ on zagra w ćwierćfinało
wych meczach Ligi Mistrzów.
Swój udział w awansie Panathinaikosu miał także Krzysztof
Warzycha, który w końcówce
wczorajszego meczu także pojawił się na boisku.
Stawkę ośmiu najlepszych
klubowych "jedenastek" Europy

drużynie

"bia•c?P rwrm
jest bramkarka
Wasiuk, która spisała się
dobrze na niedawnym turw czeskim Chebie.
To nie koniec powołań za·czek Kolportera do kadry
'OA"m"o·: w Gubinie, na zgrumłodzieżówki ma się
' ć skrzydłowa Katarzyna
""mlrmu·"'"'' W Nowogardzie, na
u juniorek- Julita Bu, .......... r•<t W

To nie pierwsze powołania
zawodniczek. Na uwagę zae natomiast fakt, że każda
właściwie gra jeszcze katen iższej wiekowo: Wiktojest juniorką a Bugajska
młodszą. Na swoim kon·uż jednak występy
(sts)

Piłkarze Panathinaikosu Ateny zapewnili sobie wczoraj awans do ćwierćfinału
ligi Mistrzów

ona - Lafarge Nida Gips 63:80

rener oszczędzał
ni orów
Wpierwszym z cyklu
mecz6w o piąte miejsce w
11 lidze koszykarze Korony
Krak6w przegrali z UMKS
Nida Gips Kielce 63:80
18:22, 16:23, 18:15}.

Lafarge: Szynkiel 7, Woldan

Sowiński 17, Kij 26, Wasik 2,

· 2, Jurczyk 4, Sikora O,
\IaJw\\I'JaJ< 5.
się, że

wszyscy nasi
podeszli do tego meczu
poważnie- powiedział nam
Lafarge, Stanisław Dudzik.
iałem się, że w takim spo"o pietruszkę" nie będą w
się skoncentrować, ale jedstało się inaczej.
~ecz był bez histerii. PierwLafarge była zdecydood Korony, stąd duża
kielczan już w trzeciej
meczu. Dopiero wówczas
~u dzik zaczął wpuszczać na
Juniorów.
· Chciałem oszczędzić mło
bowiem już od piątku grają
turniej Mistrzostw

Z RÓŻNYCH AREN

Polski juniorów starszych- powiedział Dudzik. - Z tego powodu w
ogóle nie wystąpił w Krakowie
Miłosz Krajewski, który wcześniej ,
w rozgrywkach II ligi, najczęściej
przebywał na parkiecie. Byłoby
dużą stratą, gdyby któryś z naszych
juniorów doznał w Krakowie jakiejś kontuzji, bowiem w konfrontacji ze swoimi rówieśnikami mają
duże szanse awansu do finału mistrzostw kraju .
Turniej półfinałowy z udziałem koszykarzy LNG odbędzie się
w Kielcach. W piątek Lafarge gra
przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, w
sobotę z Głin!arem Gorlice a w niedzielę ze Sląskiem Wrocław
(szczegółowy program turnieju
podamy w piątek).
Rewanżowy mecz z Koroną
Kraków odbędzie się we wtorek,
26 111arca, o godzinie 17 w hali przy
ul. Zytniej w Kielcach.
Dzięki wczorajszemu zwycięstwu pod Wawelem kieleccy
koszykarze są już o krok od zaję
cia miejsca w pierwszej szóstce
drugiej ligi.
(sts)

Jagiellonia Białystok- Górnik
Łęczna 1:0 {1:0), Kobeszko 25.
Zagłębie Sosnowiec - ŁKS
Łódź 0:3

(0:1), Matusiak 1~65, 90.
KS Myszków - Het an Zamość 2:2 {1 :2) , Bartos 2, Bartnik
69 (kamy) - Ziarkowski 17, 45.
Tłoki Gorzyce - Górnik Polkowice 1:1 (0:1), Ławryszyn 90Jasiński 31.
Hutnik Kraków- Arka Gdynia
1':1 {l :0), Przytuła 17 - Bajera 66.

-

1. Lech
2. Orlen
3. Szczakowianka
4. lęczna
5. Hetman
6. Bełchatów
7. Ceramika
8. Świt
9. Tłoki
10. Zagłębie
11. Radzionków
12. Polkowice
13. Włókniarz
14. ŁKS
15. Polar
16. Jagiellonia
17. Arka
18. Odra
19. Hutnik
20. Myszków

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

W półfinałowym meczu
Pucharu Folskipiłkarze ręcz
ni Kolportera zmierzą się
z "siódemką" wrocławskiego
Śląska. Mecz fen rozegrany
zostanie w kieleckiej hali w
-środę, 3 ~ietnia, o godz. 18.

dopełnił

Bayer Leverkusen>który
wczoraj w La Corunie z
Deportivo, zapewniając sobie
pierwszą lokatę w grupie D i eli--.
minując tym samym londyński Ar-

wygrał

senał.

Grupa C:
Panathinaikos Ateny - Real
Madryt 2:2 (1:1), Liberopaulos
9, Goumas 64- Morientes 11, Portillo 80; ·
Sparta Praga- FC Porto 2:0
(0:0), Sionko 63, Jarosik 71.
1. Real
6 16 14- 5
2. Panathlnaikos
6
8
7- 8
3. Sparta
6
6 . 6-1 O
4. Porto
6
4
3- 7
Grupa D:
Deportivo La Coruna- Bayer
Leverkusen 1:3 (0:1); Tristan 75Ballack 34, Schneider 54, Neuville 86;
Juventus Thryn- Arsenal Londyn 1:0 (0:0), Zalayeta 76.
1. Bayer
6 10 11-11
2. Deportivo
6 10
7- 6
3. Arsenał
6
7
8- 8
4. Juventus
6
7
7- 8
Dziś rozegrane zostaną rewanżowe ćwierćfinałowe mecze
piłkarskiego pucharu UEFA, w
których zmierzą się : Feyenoord
Rotterdam - PSV Eindhoven
(pierwsze mecz 1:1), Borussia
Dortmund- Slovan Liberec (0:0) ,
AC Milan- Hapoel Tel Awiw (0:1),
CF Valencia- Inter Mediolan (1 :1)
(wid)

Sensacja-w Opolu
Pierwszej porażki w rozgrywkach 11
ligi doznali piłkarze Lecha Poznań.

Ze Śląskiem wKielcach

Garbarnia Szczakowianka
Jaworzno- Włókniarz Kietrz 1:0
(0 :0) , Szemoński 70. Widzów
800.
GKS Bełchatów- Ruch Radzionków l :2 (0:2), Hinc 53 -Jarosz 22, 45.
Świt Nowy Dwór - Polar
Wrocław 1:1 {1:1) , Sobczak 16Torbian 21 .
Odra Opole- Lech Poznań l :0
(0:0) , Kucharski 87 (karny).
Orlen Płock - Ceramika
Opoczno 2:0 (1:0) . Gevorgian 9,
Nosal 90 (karny).
(d)
63
56
'52
43
43
42
42
40
37
35
35
34
34
31
31
29
29
28
27
27

18
15
16
12
11
11
12
11
10
8
10
7
9
7
8
7
5
8
7
7

9
11
4
7
10
9
6
7
7
11
5/
13
7
10
7
8
14
4
7
6

1
2
8
9
7
8
10
10
11
9
13
8
12
11
13
13
9
16
14
15

45-11
3 7-14
4 9-3 9
37-25
3 9-3 o
3 8-3 2
43-40
2 7-3 2
27-3 9
2 8-2 9
3 7-3 9
2 5-2 5
2 3-3 3
2 8-2 9
26-39
27-31
2 6-3 3
2 5-41
30-41
28-43

zóstka do Szczecina

Th

Sześciu zawodników reprezentuje nasz region podczas rozpoczętych w Szczecinie MistrzostW Pols.k:i juniorów w boksie. Są to: Jak:ub
Surdy, Tomasz Pater, Damian
Bielas ze Staru Starachowice
oraz: Przemysław Głowacz,
Hubert Mizera\ i Mirosław
Nowosad z KSZO Ostrowiec.

Sukces badmintonistów

:-- Dobrze spisali się reprezentanci okręgu świętokr,Zy
skiego podczas rozegranego
w Suwałkach krajowego turnieju młodzików w badmintonie. W turnieju mikstów zwyciężyli Adrian Wesołowski
(UKS Podwórko Kielce) i Joanna Stobiecka (ULKS Łącz
na). W grach pojedynczych
Łukasz Kubicki sklasyfikowany został na miejscach 3-4, zaś
Mateusz Masternak (obaj
AZS Kielce) i Joanna Stobiec' ka zajęli lokaty 5-8.

Strzelali w Zamościu
Nasi najmłodsi łucznicy
startowali ostatnio w halowych
zawodach łuczniczych o puchar prezydenta Zalllościa.
Najlepsze wyniki uzyskali: kadeci l. lza Niemiec- 669 pkt.,
2. Ula Niemiec- 651 pkt. oraz
2 Jacek Gałczyński- 600 pkt. ;
młodzicy 2. Karolina Fąfara
(wszyscy Olimp Suchedniów)
- 598 pkt., 4. Anna Skłodow
ska- 559 pkt., 5. Kinga Staniek
- 549 pkt., 6. Eliza Kuchta
(wszystkie Stella) - 548 pkt; l.
Hubert Gałczyński - 643 pkt.,
2. tukasz Gałczyński (obaj
Olimp) - 592 pkt., 5. Hubert
Halik (Spartakus Sitkówka) 587 pkt.; dzieci starsze 1. Tomasz Brzoza- 328 pkt., 3. Halik {obaj Spartakus)- 322 pkt.

Remis Polonii
W $parrlngowym meczu
pilkarze A-klasowej Polonii
Białogon zremisowali ze
znaczniewyżej notowaną "jedenastką" Górnika Wieliczka
2:2 (1:0). Bramki: Jaworski,
Kublec - dla gospodarzy; Cedro, Dziubek-dla gości. (d)

KONKURS RADIA TAXI
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SPRINTEM
Trzy lokaty wgórę
Polska awansowała z 36.
na 33. miejsce w najnowszym
rankingu Międzynarodowej
Federacji Filkarskiej (FIFA).
Prowadzą w nim - podobnie
jak przed miesiącem - mistrzowie Europy i świata Francuzi.

Korea

Płd.

- Finlandia

2:0

..

W rozegranym w Cartagenie towarzyskim meczu pił
karskim Korea Południowa
wygrała z Finlandią 2:0 (O: O).
Koreańczycy będą pierwszymi
przeciwnikami polskich pił
karzy w tegor9cznych finałach
Mistrzostw Swiata. Bramki:
Hwang Sun-hong 86, 89.

Zostali na szóstym
Chińczycy Xue Shen i
Hongbo Zhao zostali w Nagano mistrzami świata w łyż
wiarstwie figurowym w konkurencji par sportowych.
Srebrny medal zdobyli Rosjanie Tatiana Totmianina i Maksym Marinin, a trzecie Amerykanie Kyoko lna i John Zimmerman. Dorota Zagórska i
Mariusz Siudek zajęli szóste
miejsce.

Mickiewicz drugi
Jacek Mickiewicz z gru. py CCC Polsat zajął drugie
miejsce na pierwszym etapie
wyścigu kolarskiego Gran Premio Mosqueteiros w Portugalii. Na mecie, w miejscowości
Marinha Grande, Mickiewicz
przegrał na finiszu z peletonu
jedynie z Estończykiem Jankiem Tombakiem z francuskiej
ekipy Cofidis.

Rywal "Tygrysa"
Amerykański bokser Joe
de Grandis będzie przeciwnikiem Dariusza Michalezewskiego w kolejnej walce, w której "'JYgrys" broni) będzie tytułu zawodowego mistrza
świata w wadze półciężkiej
organizacji WBO.

Jordan trenował
Współwłaściciel i największa gwiazda klubu koszy-

karzy Washington Wizards Michael Jordan po raz pierwszy od miesiąca trenował ze
swoją drużyną.

(PAP)

TELEKIBIC
TVP l : 9:00 Łyżwi~stwo figurowe: Mistrzostwa Swiata w
Nagano - program dowolny solistów.
TVP 2-: 21:35 ĆWierćfinał
Pucharu UEFA: Valencia CF- Inter Mediolan.
EUROSPORT: 9 :00 Łyż
'0arstwo figurowe: Mistrzostwa
Swiata w Nagano -program dowolny solistów, ~4: 15 BiatWon: Zawody Pucharu Swiata w Oslo - l Okm
mężczyzn.

POLSAT SPORT: Koszykówka- Euroliga mężczyzn: 18:00 AEK
Ateny- Panathinaiko Ateny, 20:30
Barcelona - Benetton Treviso.
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RKS Radomsko - KSZO Ostrowiec 3:0 ( 1:0)

"Gdybanie" i
3:0 pnegrali piłkane
KSZO Ostrowiec w meczu
o misinostwa ekstraklasy
w Radomsku.

Bramki : Fole 28, 83, Banaczek 57.
Radomsko: Matysek- Nowak
(68 Klepczyński) , Prokop, Mysliń
ski, Lewandowski- Jóźwiak, Trzeciak (74 Kowalczyk) , Wojciechowski, Banaczek (88 Pluta) - Fole,
Moskalewicz .
KSZO: Kapsa- Krawiec, Siara, Unierzyski , Lasocki - pąbrow
ski, Bilski, Pietrasiak (60 Zelazowski), Popiela (79 Sokołowski) Cetnarawicz (79 Grębówski) ,
Małocha.
Sę~ziował K. Siupik (Tarnów). Zółte kartki: Banaczek -

rzeczywistość

zji (nie wiadomo jakiej!), Artur
Toborek nie zagrał, bo "ciągnęło
go w pachwinie". Zbigniew Wyciszkiewicz co mecz doznaje urazu ... Jeśli dodać do tego fakt, iż
Antoniak ustawił zespół wyjątko
wo defensywnie to, czy można było
spodziewać się wywiezienia choć
by jednego punktu? Paradoksalnie, odpowiedź brzmi -nie, ale jeden punkt był w zasięgu , gdyby
goście zagrali skuteczniej. W 19
minucie Arkadiusz Bilski crossowym podaniem uruchomił na prawym skrzydle Jacka Dąbrowskie
go. Ten, nie atakowany przez nikogo wpadł w pole karne Radomska. Kąt , owszem, był ostry, ale
Dąbrowski kopnął piłkę wprost w
Matyska. Chwilę przed przerwą
Wojciech Małocha (jeden z najbardziej ambitnie grających zawodników KSZO) uciekł prawym
skrzydłem. Dograna piłka na śro
dek pola karnego trafiła idealnie
do Bilskiego, ale ten naciskany
przez rywali nie trafił w futbolówkę ...
Nieliczni kibice KSZO zła
pali się za głowę, bo doprawdy było
sztuką nie wykorzystać tej sytuacji.
Tym bardziej, że Radomsko, od
28 minuty prowadziło 1:0. W na-

rożniku boiska Marcin Nowak,
mimo asysty dwóch graczy KSZO
zdołał dośrodkować a Marcin Fole
trąlit idealnie głową w długi róg.
- Nie miałem żadnych szans przy
tym strzale. Piłka była uderzona co
do milimetra - mówił po meczu
Paweł Kapsa, jeden z nielicznych
graczy Ostrowca, kt~ry zasłużył na

zmniejszyć rozmiary
atakował całym zespołem a
kontrowali. Z takiej właśni e
w 83 minucie .Fole strzelił z

trów do pustej branlki.
brakowało , by jUŻ W u~'·'"'-'UUVI
czasie gry ten sam zawodnik po
trzeci trafił do bramki Kapsy.
szczęście strzał napastnika
domska zatrzymaJ się na
Po meczu powiedzieli:
Józef Antoniak, tren
KSZO : - Graliśmy bez
podstawowych zawodników
było dokładnie widać. Nasza
ga linia praktycznie nie i
Szkoda, ze
pierwszej połowie dwóch
nych sytuacji, bo wynik meczu
by inny.
Piotr Mandrysz, trener
domska: - Szczęśliwi e dla
KSZO miał źle nastawione
niki. Szczęście było prży
ustawił gol , który zd
"główką" Marcin Fole.
mieli szansę wyrównać w
ce pierwszej połowy, ale
my dyktowaliśmy
zaliśmy, ze potrafimy grać do
ca.

pochwały.
Drugą połowę nasza drużyna
rozpoczęła od ataków. Niestety, w
52 minucie Matysek błysnął klasą
łapiąc piłkę po strzale Dąbrow
skiego z 20 metrów. W rewanżu
gospodarze podwyższyli na 2:0.
Defensywa KSZO spała, gdy Wojciechowski krótko rozegrał rzut
rożny z Bogdanem Jóźwikiem.
Dośrodkowanie tego ostatniego

trafiło do Banaczka, który z 8 metrów nie dał szans Kapsie. Utrata
drugiego gola sprawiła , ze goście
zaczęli szybciej operować piłką w
środku pola. Na p.Jacu pojawił 'się
wreszcie Tomasz Zelazowski i natychmiast pod bramką Matyska
l!aczęło być gorąco. W 64 minucie
Zelazowski uderzył z woleja, ale
Matysek pewnie wybronił . Chwilę
potem strzał Dąbrowskiego bramkarz Radomska zablokował szczę
śliwie w ostatniej chwili.

Pietrasiak. Widzów 3 tys.
- Gdyby Jacek Dąbrowski
strzelił do siatki w sytuacji sam na
sam, w 19 minucie mecz wyglądał
by zupełnie inaczej- komentował
po zakończeniu meczu Radomsko
- KSZO Józef Młynarczyk. - Niewykorzystana sytuacja potem srodze się zemściła .. ..
"Gdybanie" staje się powoli
specjalnością KSZO . W minioną
sobotę kibice "gdybali", co by było,
gdyby Rafał Lasocki strzelił do siatki Groclinu Grodzisk Wielkopolski z rzutu karnego ... Ani w sobotę
Lasocki, ani wczoraj Dąbrowski
do bramki przeciwnika nie trafili
a tenże przecivmik strzelał gole
KSZO. Prawda jest taka, że druży
na ostrowiecka kolejny raz zagrała znacznie poniżej możliwości.
Wczoraj Radomsko nie zaprezentowalo nic szczególnego, nie pokazało nic, co mogłoby rzucić na
kolana rywali . Mający minimum
pięć kilogramów nadwagi Sławo
mir Wojciechowski straszył jedynie nazwiskiem. Reprezentacyjny
golkiper, Adam Matysek był "reprezentacyjny", bo oglądał go Mły
narczyk. W drugiej linii niezłe wrażenie pozostawił po sobie Dawid
Banaczek i to była jedyna siła ofensywna Radomska.
A KSZO? - Zagraliśmy bez
czterech podstawowych piłkarzy,
to było dziś widać, szczególnie w
drugiej linii - mówił na pomeczo- ·
wej konferencji prasowej trener
Józef Antoniak.
Rzeczywistość była jednak
inna. Słabiutki w sobotę Przemysław Cichoń znów doznał kontuJacek Dąbrowski mógł wczoraj w Radomsku wpisać się na listę strzelców i rozstrzygnąć losy spotkania

Grupa mistrzowska Grupa spadkowa
Wisła Kraków - GKS Katowice 1:1 (1:1)
Baszczyński 42 - Gajtkowski
41. Sędziował P. Siedlecki (Szczecin) . Widzów 7 tys.

Odra Wodzisław- Legia Warszawa 0:1 (0:1)
Czereszewski 42 .. Sędziował: K. Zdunek (Łódź). Widzów
3 tys .

Polonia Warszawa - Amica
Wronki 1:0 (1:0)
Bartczak 29. Sędziował R.
Wojcik (Opole). Widzów 1,5 tys .

Ruch Chorzów - Pogoń
Szczecin 0:0.
Sędziował : P. Wieczerzak
(Kraków). Widzów 1642.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

legia
Wisła

Polonia
Amica
Katowice
Wodzisław
Pogoń

8. Chorzów
goń

6
6
6
6
6
6
6
6

28
24
23
22
19
19
18
14

4
3
3
3
3
1
1
1

2
1
1
1
1

o
3
1

o
2
2
2
2
5
2
4

8-4
9-7
8-7
10-5
6-8
3-10
4-4
5-8

W następnej kolejce (23 marca) : Amica- Wisła , Legia- ,Ruch, Po- Odra Katowice - Polonia.

Zagłębie Lubin - Górnik
brze 0:0.
Sędziował : M. Ryszka
szawa). Widzów l tys.

RKS Radomsko - KSZO
Ostrowiec 3:0 (1:0).
Fole 28, 83 , Banaczek 57 .
Sędziował K. Siupik (Tarnów).
Widzów 3 tys .
Groclio Dyskobołia Grodzisk
Wlkp.- Stomil Olsztyn 1:2 (0:2)
Rasiak 52- Lenart 21 , Kwiatkowski 25 .. Sędziował : M. Borski
(Warszawa) . Widzów 800.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagłębie

Widzew
Radomsko
Górnik
Stomil
KSZO
7. Groclin
8. Śląsk

6
6
6
6
6
6
6
6

WidzewŁódź - ŚJask
cław

2:0 (0:0)
Bal< 71 (kamy), Kalu 88.
dziował J. Granat
Widzów 5 tys.
19
18
18
15
13
13
12
11

2
3
2
2
1
1
1

o

4
3
4
3
5
2
1
2

o
o
o
1

o
3
4
4

W następnej kolejce (23 marca) : KSZO- Zagłębie, Śląsk 
Stomil- Widzew, Górnik- Radomsko.
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