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Uratowaliśmy staruszkę zamkniętą

•
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Atak na bank
STĄPORKÓW. Nieznani sprawcy
włamali się do Banku Przemysłowo·
-Handlowego. Odeszli z niczym,
bo wystraszył ich alarm.

W niedzielną noc nieznani
sprawcy próbowali wej ść do filii
BPH, który mieś<;:i się w biurowcu
dawnej Odlewni Zetiwa Stąporków
przy ul. Piłsudskiego. Próba okazała się nieskuteczna, bo uruchomił
się system alannowy. Na jego dźwięk
na miejscu błyskawicznie pojawili
się policjanci.
iestety, nikogo nie

- Służby specjalne interesują się
planowanymi inwestycjami w Bia·
lej Podlaskiej - ujawnił wczoraj
premier leszek Miller w radio·
wych "Sygnałach dnia" .
Czytaj na stronie 4

Wszyscy grają
wNBA

zastali.
Jak przypuszczają szefowie
Wydziału Kryminalnego KPP
w Końskich ci sami złodzieje pró-

GŁ.U
W. Rodzina zamknęła 82-letnią babcię w komórce na węgiel. Staruszka od miesięcy żyła tu jak zwierzę
w ciemności i brudzie, załatwiała się do wiadra. Kiedy nasi reporterzy ją znaleźli , byli wstrząśnięc i. - Weźcie mnie do domu
starców!- prosiła ich cicho. Natychmiast wezwaliśmy na miejsce policję i lekarza. Osprawie powiadomili nas anonimowo
mieszkańcy wioski. Głuchów leży niedaleko Potoka, gdzie kilka dni temu z głodu zmarli matka i syn. "Wtej okolicy żyje
wiele osób, które są bezradne i okradane przez rodziny" - napisano w liście do redakcji.· Opieka społeczna nie alarmowała
mnie, że mamy u nas takie przypadki- tłumaczy się wójt gminy Raków.
Więcej na stronie 3

Muz sprawf dla reportera? (1lliJD
Zadzwoń!

.....,

0801 357 266

bowali zfupić bank po raz drugi !
Tym razem weszli na podwórko,
wyłamali okno w biurowcu, pokonali kraty zabezpieczające i dostali się do sali operacyjnej . l w tym
momencie znów zadziałał system
alarmowy, który wypłoszył zło 
dziei, tym razem na dobre. {kam)

Plon, niesiemy z lasu plon!
BUSKO. Trzy leśne poletka z uprawami konopi indyjskich wykifil wczoraj
po południu policjanci Wydziału
KtYminalnego buskiej KPP.
Konopie uprawiane

były

krzaków oberwano część liści
- mówi jeden z oficerów Wydziału
Kryminalnego bu ski ej KPP.
Policjanci podkreślają, że dotąd nie widzieli jeszcze na swoim
terenie tak dorodnych okazów konopii. Nie zdradzili jednak, w jaki

sposób trafili na trop plantacji .
Na razie wszystkie rośliny powią
zano w snopy i załadowano do pC'Licyjnego forda. Teraz poddane zostaną analizie laboratoryjnej,
a o reszcie zadecyduje sąd .
MICHAŁ IMOSA

ostępach kompleksu lasów: wełeckiego, winiarskiego i szan.ieckiego. Te tereny są bardzo rzadko od-
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w komórce

SZKOŁA JĘZYKA

ANGIELSKIEGO
Jedyna w województwie świętokrzyskim
(jedna z 27 szkól językowych w Polsce)
z Certyfikatem Jakości Nauczania

szkoła

wiedzane przez ludzi. Leżą z dala
od domostw i uczęszczanych ście-"
żek. Właśnie tutaj rosło blisko 250
wysokich krzaków. Marihuana należy do odmiany zawierającej najwięcej THC, czyli substancji halucynogennej . Była to więc wyjątko
wodorodna plantacja.
Policji udało się już zatrzymać
podejrzanego "rolnika". Jest nim
20-letn.i mieszkaniec jednej z pobliskich wsi. - W domu zatrzymanego odszukaliśmy także gotowy
do sprzedaży susz. Prawdopodobnie pochodził z tej plantacji, ponieważ z wielu znalezionych wcześniej

Policjanci nie widzieli jeszcze tak dorodnej uprawy marihuany

UPUJEMY ZWIERZĄTKO DOMOWE

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Mikołaja

Chłopi

Razem, za nimi Front Rozwoju Kielc i Czyste Ręce

Kolejka do urny

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

REGION. Blisko 100komitetów
wyborczych wystawi swoich kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów
l prezydentów w Świętokrzyskiem.
Wczoraj o godz. 15 upłynął
termin zgłaszania komitetów z
gmin powyżej 20 tys. mieszkań
ców. Do rejestru komisarza wyborczego wpisano ich 94 . Tuż
przed godziną "zero" w biurze
zjawili się jeszcze wysłannicy Ko- mitetu Wyborczego Wyborców
Arka ze Skarżyska . Wyborcy ze
Skarżyska zarejestrowali jeszcze
kilka innych komitetów, m.in . Forum Samorządowe oraz Nowe
Oblicze Miasta.
Najwięcej komitetów (dziewięć) zarejestrowano w Kielcach.
Cztery z nich mają w nazwie na-

,

Now.y Swiat
ze śmiercią
MULTILOTEK
6,7, 9, 11,12,16,17,24,
27, 33,36,39,44,45,47,
48,55,56,60,69

KIELCE. 50-letni mężczyzna zginął
we własnym mieszkaniu, prawdopodobnie od ciosu nożem.

NUMEREK
19 (4, 19, 34, 40)

'Y jednym z bloków przy ul. Nowy

Do tragedii

KRONIKA

POLICYJNA

Czy gimnazjalista został
pobity przez kolegów?
OSTROWIEC . Uczeń I klasy
gimnazjum trafił mocno pobity do
szpitala. Prawdopodobnie ucierpiał w
tzw. szkolnej fali lub w trakcie wymuszenia. 13-latek poczuł się źle w pią
tek wieczorem, wymiotował i tracił
przytomność . Rodzice natychmiast
zawieźli go do szpitala. Tam okazało
się, że ma obrażenia głowy. Na razie
jego stan nie zezwala na przesłucha
nie. Być może dziecko zostało pobite
po lekcjach przez starszych kolegów.

doszło

Swiat. Po południu na klatce schodowej na II piętrze dwie kobiety
natknęły się na leżącego mężczy
znę . Był zakrwawiony i nieprzytomny. Kobiety rozpoznały w nim
sąsiada. Natychmiast wezwały pogotowie. Kiedy karetka zabierała
go do szpitala, mężczyzna jeszcze
żyl. Miał ranę kłutą na szyi. Niestety, nie udało się go uratować.
Zmarł na stole operacyjnym.
Dopiero pogotowie zawiadomiło o zdarzeniu policję. Do póź
nej nocy policjanci zbierali ślady
na miejscu zdarzenia. - Podobno
po południu wychodził z tego
mieszkania jakiś facet. Chyba był
pijany, bo w kieszeni miał butelkę
wódki - opowiadają mieszkańcy
bloku. - Th się kręcą różni chuligani, nikt się nie czuje bezpiecznie.
Zmarły mężczyzna osierocił

(mow)

Zarzuty po

pożarze
BEJSCE. Po pożarze sześciu autobusów policja postawiła 30-letniemu podejrzanemu zarzuty usiłowania
wyłudzenia 200 tysięcy złotych okupu oraz podpalenia samochodów.
Mężczyzna został zatrzymany po pożarze, jaki wybuchł w miniony weekend na parkingu prywatnej fumy przewozowej . Policja wiąże pożar z działaniami konkurencyjnych firm .
(MAG)

Wyrazy

Mieszkańcy bloku

głębokiego współczucia

byli wstrząśnięci

z powodu

śmierci

ctrWANDY
KRAWCZ\'K
długoletniej

Prezes Oddziału Wojewódzkiego
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach
składają

RODZINIE
462/nt

2

Oddziału

Zarząd i pracownicy biura
Regionalnego TWP w Kielcach

REGION. 26 dodatkowych
milionów złotych dostała na
leczenie Świętokrzyska Kasa
Chorych. To znaczy, że w tym
roku nie będzie obcinania
kontraktów medycznych.

nazwę ma KWW Niezależni-Nieza
- Zacięta walka o te pienią·
dowoleni w Busku. W kilku gminach
dze trwała ponad rok. Woje·
swoje komitety utworzyły ochotniwództwa świętokrzyskie, jako
cze straże pożarne. W Ostrowcu
uboższy region kraju, miał o
wystartują m.in.: Lewicowa Alterdużo niższe wpływy zę składe k
natywa, KWW Obrona Mieszkań
zdrowotnych niż np. Sląsk czy
ców oraz KWW Czyste Ręce.
Pomorze. To z kolei skutkowaW Pińczowie np. KWW Sami
o Sobie będzie walczyć z KWW _ ło ograniczaniem świadcze ń
medycznych i groziło plajt ą
Forum Legalizmu Samorządowe
go, którego pełnomocnikiem jest wielu placówkom leczniczym.
JYmczasem ustawa o ubezpiesłynny poseł - Zbigniew Nowak .
czeniu zdrowotnym mówi wy·
Mieszkańcy Opatowa będą mogli
raźnie: wszyscy ubezpieczeni
m.in. wybierać kandydatów zgło
mają jednakowe prawa, bez
szonych przez Opatowski Klub
względu na miejsce zamieszkaSportowy.
nia.
Komitetów wyborczych bę
Pom ysł na wyrównanie
dzie więcej, bo partie polityczne i
koalicje partyjne reje strują swoje był prosty - zabrać bogatszym,
dać uboższym. -Wczoraj Urząd
komitety w Krajowym Biurze WyNadzoru Ubezpieczeń Spoborczym.
łecznych zdecydował , że wy·
LIDIA ZAWISTOWSKA
równania są konieczne~ powie·
dział " Słowu " Heryyk Michał
kiewicz, dyrektor SRKCh.
Nasza kasa otrzyma oko·
lo 26 mln zł . Pieniądze te pochodzić będą od bogatszych
kas . D zięki temu zostan ą
utrzymane tegoroczne kontrakty, a już groziły nam renegocjacje zawartych ze szpitalami i przychodniami umÓ\
i ograniczanie świadczeń me·
dycznych .
(bas)
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Jelczem do sadu
/

wczoraj ,

malutkie dziecko."
~

zwiska kandydatów do fotela prezydenta: Mariana Kamińskiego,
Zbigniewa Kośmidra, Wojciecha
Lubawskiego i Zdzisława Skowrona. Obok nich startują m.in. Front
Rozwoju Kielc czy Chłopi Razem,
a nawet Komitet Wyborczy Rozwoju Telewizji oraz Ludzie Pracy i
Bezrobotni "Jeszcze Polska".
W Sandomierzu wyborcy
będą mieli trudny orzech do zgryzienia. Kandydatówwystawią dwa
komitety o podobnych nazwach:
KWW Zgoda ponad Podziałami
oraz Porozumienie Samorządowe
Zgoda. Tam też wystartują: KWW
Razem i KWW Nowy Czas.
Najdłuższą nazwą może poszczycić się KWW 2002 - Uczciwość, Praca, Gospodamość na rzecz
Gminy Piekoszów i Powiatu Kieleckiego. Najbardziej oryginalną

Kasa· kasie

Tłumnie
na języki

KIELCE. Civżarówka, klóra wpadła
wpoślizg rozbiła ogrodzenie posesji
i wjechała prosto do prywatnego·ogrodu.
Wczoraj po godz. 10 cięża
rowy jelcz wjeżdżał do Kielc ul.
Sandomierską. Na wysokości stacji benzynowej jadący przed nim
mercedes zahamował nagle przed
"zebrą", żeby przepuścić pieszych.
Ciężarówka już nie zdążyła wyhamować. Uderzyła w tył mercedesa, a później uderzyła w ogrodzenie prywatnej posesji, zmiażdżyła
płot i wjechała do sadu . Z przyczepy posypała się część ładunku
- ciężkie , betonowe krawężniki

Poprosiła
KIELCE. Oskarżona o dzieciobójstwo
dobrowolnie poddała siv karze. Sąd
skazał Ją na dwa lata w zawieszeniu
na pięć lat.
Sąd Okręgowy w czasie jednego zaledwie posiedzenia rozpatrzył wczoraj sprawę 21-letniej
Agnieszki F. oskarżonej o dzieciobójstwo. Do tragedii doszło
w sierpniu u b. roku w jednej z wsi.
Młoda kobieta ukrywała ciążę
przed bliskimi, nie powiedziała
nawet swojemu chłopakowi. Kiedy chwyciły ją bóle porodowe zamknęła się w łazience i tam urodziła dziecko. Fotem zakopała je
w ziemi. Zdaniem biegłych psychiatrów Agnieszka F. działała pod
silnym wpływem porodu, miała
zaburzenia świadomości np. nie

chodnikowe. Na szczęście nikogo nie było w pobliżu.
W wypadku nikt nie ucierpiał. Okazało się jednak, że jelcz
nie ma aktualnych badań technicznych. Nie wiadomo, jak szybko
jechał , bo nie miał tachografu.
- Thtaj jest ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę, ale nikt tego
nie przestrzega - mówił jeden
z okolicznych mieszkańców. - Pę
dzą na złamanie karku .
Przy fym przejściu dla pieszych stoi krzyż , bo kilka lat temu
właśnie tu, w tragicznym wypadku w rozpędzonym audi, zginęło
sześć -osób. Ale widać już nikt
o tym nie pamięta .
(mow)

o wyrok
pamiętała czy dziecko urodziło się
żywe . Od tamtej chwili kobieta
leczy się psychiatrycznie.

Wczoraj w trakcie rozprawy
obrońca oskarżonej zaproponował dobrowolne poddanie się ka-

rze dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, nadzór kuratora oraz zapłacenie połowy kosztów proc~su. Prokurator nie oponował . - Załuję swojego czynu . Do końca życia tego-nie
zapomnę - mówiła płacząc oskarżona w swym ostatnim słowie .
Sąd po krótkiej naradzie
wymierzył wyrok w wymiarze zaproponowanym przez adwokata.
- Nie ma podstaw do stosowania
bezwzględnej kary pozbawienia
wolności . To byłoby zbyt okrutne
dla oskarżonej -uzasadniał sędzia
Andrzej Ślusarczyk.
(MAG)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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KIELCE. 10 kandydatów na jedno
miejsce na filologii angielskiej,
czterech- na germanistyce.
Tylu kandydatów zgłosiło się
na rozpoczęte wczoraj egzaminy
wAkademii Świętokrzyskiej.
Germanistykę może studiować w sumie 40 osób, ale
chętnych jest na ten kierunek

180. Na filologii angielski ej
walka o indeks jest jeszcze
trudniejsza . Miejsc 40, chęt·
nych- 425! A zdane egzaminy
dają prawo do bezpłatnych studiów dziennych.
- Zdawałam do Krakowa
na UJ, ale się nie dostałam. Za
rok znowu spróbuję , ale rok
studiowania na pewno dobrze
mi zrobi. JYlko że nie spodziewałam się takiego tłoku . Teraz
zaczynam się bać - mówi ła
wczoraj przed pisemnym jedna z kandydatek.
, Jak nas zapewniono na
AS, pisemne prace z niemieckiego, który kandydaci zdawa·
Jj od rana. miały być sprawdzo·
ne już wczoraj wieczorem.
Sprawdzanie angielskiego ma
się zakończyć dziś. Ci, którym
się powiodło, przystąpią do
egzaminów ustnych. Reszta ma
jeszcze szansę na płatnych stu·
diach wieczorowych. Egzami·
ny zaplanowano na 13 wrze·
śnia .
(br)
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Poszukiwany pnestępca
w samych slipkach.
~.,,,....u•n,.,się nawet po policyjstrzałach, ale został złapany.
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18-letni mieszkaniec kielecego osiedla Czarnów był paszuprzez sąd. Ma wyrok za
• r<•rlzllf'Z.f' i kra d zieże z rozbojem.
się skutecznie aż do wczocja ustaliła, że ukrywa się
omu swojej babci, we wsi Paw gminie Chęciny.
Wczoraj rano pojechali tam
licjanci z II Komisariatu Folii w Kielcach i z C hęcin. O 7.30
do domu. 18-latka zastali
w łóżku. Na widok policji
rwał się i ... wyskoczył przez
nie zważając na to, że jest

l<i~ iowcom
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Jaskinię " Raj" przez 30 lat

3,5 miliona osób.
jubileusz i otwarcie nawoczeekspozycji uczczono szampanem.
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Prace remontowe i plaaranżację wystawy autariety i Jacka Wjkło propół roku. Teraz można
przeciąć wstęgę . Nożyczki
w ręce autora scenariusza
-~~·r" ""' prof. Ryszarda Gradziń

Instytutu Nauk Geolo- '-L'"''-" PAN, Jarosława Pajdaka,
zkiego konserwatora
i 'JYmoteusza Wróblewprzewodniczącego NaukoKomitetu O piekuńczego .
- Taką ekspozycję zwiedza
zwykle najwyżej 15 minut, ale

o im
RAKÓW. Syn i synowa zamknęli
82-letnią matkę w brudnej i ciemnej
komórce. - Do córek pnychodzą
na neczen i. Nie będą patnet jak
babka robi do wiadra -tłumaczyli.

obmacane! Przypomnijmy, że to
czytelnicy "S~' nadali im imiona
Kari , Kira i Kanut. Nasi reporterzy sprawdzili -wyrazy twarzy jaskiniowców świadczą, że z imionami czują się świetnie.
(ALa)

mieszkańcy wioski.

Staruszka leżała w ciemnej komórce i m iała nad g łową obraz Matki Boskiej
Niedbała z GOPS pamiętała, że stababka robi do wiadra - niosło się.
Pytana czy nie mogła ustawić łóżka ruszka ma wysoką rentę. - ic mi
w letniej kuchni, gdzie jest przynaj- nie wiadomo, że jest przetrzymymniej okno, odparła, że "tu się go- wana w złych warunkach- mówiła.
Do Głuchowa reporterzy
tuje! ". Lepsze warunki niż staruszka ma maciora rodziny L. Zwierzę śc iągnęli także lekarza i policjanta. - W wieloletniej praktyce nie
stoi w widnej i suchej zagrodzie.
Ekipa " Słowa " sprowadziła widziałam czegoś podobnego
z Rakowa pomoc. -Nic nie wie- - powiedziała dr Grażyna Malisiewicz, która skierowała Anielę P.
działem . Nawet kilka dni temu pydo staszowskiego szpitala. - Jest
tałem moje służby czy w naszej gminie nie ma podobnego przypadku niedożywiona , ale przy dobrej opiejak w Fotoku ! - mówił zaskoczony ce może uda się ją zrehabilitować
wójt Stanisław Okólski . Barbara i będzie poruszać się chociaż
na tzw. ballwniku -dodała lekarka.
Barbara Niedbała z rakawNie bądźmy obojętni!
skiego GOPS poinformowała nas,
że s taruszka ma blisko 1000 zło
Kilka dni temu cała Polska mówiła o matce z niepełnosprawnym synem,
tych emerytury. Rodzina więc nie
którzy zagłodzili się na śmierć w gminie Szydłów. Stało się tak
przy bierności opiekl społecznej i sąsiadów z lej samej wsi. Powszechna
dokJadała do jej utrzymania!
staje się znieczulica, brak reakcji na ludzkie cierpienia i nieszczęście. Trzeba
Ze szpitalaAniela P. nie wróz tym walczyć. Czekamy na sygnały od czytelników o zaniedbywanych,
ci już do rodziny. " Słowo" i GOPS
opuszczonych ludziach starych, chorych czy niepełnosprawnych, ldórzy
w Rakawie wystarają się dla niej
potrzebują pomocy. Mota wspólnie uda się nam uratować czyjeś życie.
(i bo)
o dom opieki.
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śmierdziała

O sprawie powiadomili nas
Nasi reporterzy
od razu pojechali do Głuchawa. Synowa wpuściła ich na podwórko, ale
gdy zapytali o staruszkę twierdziła,
że wyjechala do Katowic. -Znaleźli
się opiekunowie! -krzyczała .
Na groźbę wezwania policji
kobieta pokazała, gdzie trzyma teściową. Reporterzy oniemieli. Okaz naszymi imionami
zało się,' że to ciasna komórka przy
sieni, w jakiej zwykle na wsiach
trzyma się opał czy ziemniaki. Komórka była zamknięta na gl~;~cho
drzwiami, zbitymi z desek. Zeby
wejść trzeba było schylić głowę.
chciałem, by każdy turysta zrozuW ciemnym, śmierdzącym
miał proces powstawania takich
pomieszczeniu
stało łóżko. Na klejaskiń i ich szaty- mówił prof. Grapisku walały się sterty śmieci i wiadziń ski.
Zamiar ten powiódł się dro, do którego kobieta się zała
znakomicie. Na ekspozycji nie ma twiała. Musiała tak leżeć od około
nudnych tabelek i wykresów, gdyż roku . - Weźcie mnie do domu starców - prosiła Aniela P. Leżała
zastąpiono je ciekawymi modelaw
barłogu bez sil, nad nią wisiał
mi. Największe zainteresowanie
na
ścianie obraz Matki Boskiej .
gości wzbudziło jednak obozowiW czasie, gdy reporterzy prósko człowieka neandertalskiego ..
bowali
ratować babcię , jej synowa
I choć powszechnie wiadomo, że
eksponatów się nie dotyka, to mało krzyczała na podwórku. - Mieszkto zapanował nad pokusą i trzy kam w pokoju z kuchnią . Mam dofigury z żywic zostały dokładnie rosłe córki i nie będą patrzyć jak

....... mpański ten Raj

lał -

ko-

zamknięte. Wybił szybę i w samych slipkach, na bosaka rzucił
się do ucieczki. Nie reagował na
okrzyki policjantów, którzy kazali mu się za trzymać. W tej sytuacji
jeden z funkcjonariuszy wycią
gnął broń.- Najpierw strzelił dwa
razy ostrzegawczo w górę, a póź
niej dwa razy w kierunku uciekiniera - mówi Wiestaw Motyczyń
ski z II Komisariatu.
Mężczyzna się nie zatrzymał.
Po kilkunastu minutach udało się
go jednak odnaleźć w jednym z domów. Nie stawiał oporu. Dopiero,
kiedy dowieziono go na komisariat zaczął się skarżyć, że bolą go
nogi. Okazało się, że w jednej nodze ma ranę na wylot. Został przewieziony do szpitala. Jego życiu
nic nie zagraża.
(mow)

Zabierzcie mnie do domu starców - błagała

owa ekspozycja jest treści wa i efektowna, zrozumiała ta kże i dla dzi eci

zukanie winnych
""'"n'""v którzy zajmują się

••,,u,:noJrnn:~r.J;;m; i ge o dezją,

pro wadzić prywatnych
samej specjalności. Władze
nazwiska tych, któny takie
mają. Mają posypać się kary.

. ~kalna prasa od kilku dni
ISUJe kontrowersyjną działal
urzędników geodezj i. Padaty, że w swoich firmach
VKI'•r,,,.,t.

urzędniczą wiedzę ,

wykorzystują do

pod-

klientów.
tylko Antoni Mo, kierownik Powiatowego
Dokumentacji Geodezyj ' zost~l ukarany naganą za prodzente prywatnej fi rmy. Nie
co z innymi urzędnika
. starostwa i kieleckiego Urzędu
tasta. Ale wszyscy pracownicy
dotąd

tego pierwszego zostali zobowią
zani do złożenia oświadczeń
o prowadzonych przez nich firmach. Równocześnie starosta Stefan Strojny zakazał swoim podwładnym wykonywania dodatkowych zajęć (również na umowę-zle
cenie), w których mogą posłużyć się
posiadaną wiedzą. Ci, którym zostanie udowodnione talkie postępo
wanie, będą zwolnieni z pracy.
Listę urzędników dorabiają

cych do pensji we własnych firmach prz edstawiła prezydentowi
Kielc Kazimiera Lech-Dziedzic,
szefowa Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji
UM.- Nie mogę na razie ujawnić ,
kto znalazł się na tej liście . To zbyt
poważna sprawa. Nadal ustalamy
fakty - powiedział nam wczoraj
prezydent Kielc Włodzimierz Stę
pień.
(E)
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Oglądalam w telewizji spotkanie przedstawicieli młodzieżo
wych organizacji z liderem jednej
z partii. Agresja młodych wy ra ź
nie wskazuje, że uczniowie przerośli mistrzów. Liczyła się, tak jak
w dorosłej polityce, nie siła argumentów, ale argument siły.

Równość

wobec prawa?

Mam 59 lat, po przepracowaniu ponad 30 lat otrzymuję świad
czenie przedemerytalne w wysokości około 960 zł miesięcznie.
I nie mogę się nadziwić dlaczego
nic mi nie wolno do tej kwoty dorobić? Emeryt po 70., ledwie powłóczący nogami rencista mogą
pracować dodatkowo. Mnie nie
wolno, chyba że z re zygnuję ze
świadczenia. I to ma być równość
wobec prawa!
(tam)

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

jest topiel

Aż 25 osób utonęło w czasie tegorocznych wakacji w województwie świętokrzyskim. O przyczynach
utonięć i o tym co zrobić, aby woda nie była dla nas tak
groźn51, rozmawiamy z Wacławem Mazerem, prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotcwia Ratunkowegow Kielcach.

Jak pan ocenia pod względem
w wodzie tegoroczne wakacje?
- Tragiczne były zwłaszcza
pierwsze ciepłe dni - koniec maja
i początek czerwca. W czasie tylko
jednego weekendu utonęło wtedy
w naszym województwie aż pięć
osób! Na pierwsze słońce więk
szość osób reagowała podobnie
- po prostu chcieli się wykapać
w rzece, zalewie, jeziorze. I zapominali, że woda jeszcze była zimna. Poza tym kąpali się w miejscach niestrzeżonych i niebezpiecznych. Często dlatego, że w ich
miejscowości nie było bezpiecznych kąpielisk.
bezpieczeństwa

Jak sprawowali się święto
krzyscy ratownicy WOPR?
- Dobrze. Gdyby nie ich poświęcenie, to tragedii w wodzie
byłoby znacznie więcej. Wyciągnę
li kilkadziesiąt osób, które tonęły.
Co zrobić, aby w przyszłe
wakacje było bezpieczniej?
- Przede wszystkim nauczyć
się pływać ! Mamy w województwie l Okrytych basenów, więc trze-

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

be: je w pełni wykorzystać. Z moich obserwacji wynika, że aż 7080 procen_t studentów 1 roku Folitechniki Swiętokrzyskiej w ogólf'
nie potrafi pływaś! Jeszcze gorzej
jest na Akademii Swiętokrzyskiej .
'JYmczasem każde dziecko od co
najnmiej V klasy szkoły podstawowej i każdy dorosły powinien potrafić pływać. Bardzo istotne jest
także uczenie bezpiecznego zachowania nad wodą oraz szkolenie ratowników. Im więcej będzie
my ich mieli , tyn1 bezpieczniej bę
dzie nad wodą.
Życie w wodzie tracą jednak
t? kże osoby, które potrafią pływać.
:
- Bo kąpią się w miejscach
niedozwolonych czy w groźnych

rzekach . To samorządy gmin powinny pomyśleć o zebraniu pienię
dzy na oznakowane kąpielisk oraz
na sprzęt i szkolenie ratowników
WOPR. Po ubiegłorocznej powodzi przeszkoliliśmy grupy szybkiego reagowania na wodzie. W zaję
ciach uczestniczyli ratownicy, strażacy, policjanci.
MARTYNA

Rozmawiała
GŁĘBOCKA
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Podejrzani o gwaHy
Sąd Rejonowy w Lubaczowie
w woj . podkarpackim aresztował na
trzy miesiące 46-letniego Krzysztofa P.,
doktora socjologii, podejrzewanego o
molestowanie seksualne dwójki swych
dzieci: li-miesięcznego syna oraz
2,5-letniej córki. Także wczoraj Sąd Rejonowy we Wrześni aresztował tymczasowo na trzy miesiące 23-letniego męż
czyznę, podejrzanego o brutalne zgwał
cenie sześcioletniej dziewczynki.

Niedobrze o rządzie

63 proc.
ni a działalność rządu; według
26 proc. respondentów, Rada Ministrów dobrze pracuje, a 11 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania wynika z najnowszego sondażu
OBOP. Wczoraj na nieformalnym posiedzeniu w Ośrodku Kancelarii Prezydenta w Kłarysewie rząd omawiał
projekt budżetu na przyszły rok.

Specsłużby sprawdzają megainwestycję

Znowu

Las ·vegas pod

pomroczność?

Co to jest Epit&KRWZ

- Służby specjalne interesują się
planowanymi inwestycjami
w Białej Podlaskiej -ujawnił
wczoraj premier Leszek Miller
w radiowych "Sygnałach dnia".

Wiceprezesem spółki jest Ryszard Grabas, były l sekretarz Ambasady
PRL w Moskwie, a szefem Rady Nac;Jzorczej Wiesław Huszcza, ostatni
skarbnik PZPR, pierwszy skarbnik SDRP. Według nieoficjalnych informacji, na rzecz polskiego Las Vegas z dużym naciskiem lobbują posłowie
SLD, m.in. Lech Nikolski, szef gabinetu politycznego premiera Millera.

W gminie tej inwestować
chce spółka z o.o. Epit&Korporacja Rozwoju Wschód-Zachód,
na czele której stoi turecki przedsiębiorca Vahap Toy. Ma on wizję stworzenia na peryferiach
Białej Podlaskiej polskiego Las
Vegas- z hotelami, kasynami, torem Formuły l, olimpijskimi
obiektami sportowymi, portem
lotniczym i filią parku rozrywki
Michaela Jacksona.
W ostatni piątek. minister
środowiska Stanisław Zelichowski zgodził się na umieszczenie w
planach inwestycyjnych gminy

Biała Podlaska 508 ha lasów.JYmi
lasami zainteresowana jest spół
ka tureckiego biznesmena.
- Słusznie się pan domyśla ,
że są zainteresowane- odpowiedział premier pytany czy nie ma
ochoty, żeby zainteresować nasze służby specjalne tą inwestycją.

Czy plany inwestycyjne biznesmena tureckiego pochodzenia
pod Białą Podlaską nie zagrażają
interesom skarbu państwa,
sprawdza Agencja Bezpieczeń
stwa Wewnętrznego.

są

"oni"

"Oni już byli! Oni oszukali!! Oni
muszą odejść!!! " - pod takim hasłem
Samoobrona pójdzie do tegorocznych
wyborów samorządowych . Kampanię
na targowisku w Ostrowi Mazowieckiej zainaugurował Andrzej Lepper.

Nawet wbrew ONZ
Prezydent Bush i premier Blair
porozumieli się co do obalenia Saddama Husajna, nawet jeśli ONZ nie
uchwali rezolucji sankcjonującej uży
cie siły- podała prasa brytyjska.

Ostrzelali

kościół

Nieznani sprawcy ostrzelali
wczoraj z broni palnej okna świątyni
katolickiej w Rostowie nad Donem.
Podczas incydentu kościół był pusty,
toteż nikt nie ucierpiał .

Wstrząsy

na Sycylii

Czternaście wstrząsów sejsmicznych o sile od 3,2 do 3.8 stopnia w skali Richtera zanotowano w okolicach
Palermo na Sycylii. Było to już kolejne
trzęsienie ziemi po piątkowym . (PAP)

Uprogu rocznicy 11 września mamy
w Nowym Jorku groteskowy skandal
związany z najbardziej znanym
symbolem tamtych dni. Chodzi
o flagę wciąganą pnez tnech
strażaków na maszt budynku WTC-7.
Zaraz po wciągnięciu flagi
na maszt okazało się, że została
ona "z winięta " z eleganckiego
jachtu wycieczkowego ., Star of
America ", należącego do pary
Shirley Dreyfus i Spiros Kopelo.kis, na którym urządzali snobistyczne przyjęcia żeglując wokół
Manhattanu. We wrześniu ubieglego roku strażak Daniel Me Williams wszedł na jacht zakotwiczony na rzece Hudson i po prostu ...
ściągnął flo.gę, zabierając ją na
ruiny. Właściciele poczuli się tym
dotknięci i wyrazili oczekiwanie
jasnego podawania do wiadomości, czyja flaga powiewała nad
gruzami. Prośby te ignorowano.
Mało tego, podjęto decyzję, że fla-

Ksiąd_z

współczucia

Kolejnemu księdzu katolickiemu
anulowano wizę wjazdową do Rosji.
Na lotnisku w Chabarowsku
zatrzymano pracującego na Sachalinie księdza Jarosława Wiśniew-

do Afganistanu.
Nadal bez pytania o
cokolwiek Drey[usa i Kopelo.kisa.
W marcu br. powróciła do
Nowego Jorku, by trafić do muzeum. Prawowici wlo.ściciele "zwiniętej" flagi wynajęli adwokata
Glenna Oxtona, by dochodził praw
na drodze sądowej. Jakież było jednak zdumienie, kiedy okazało się,
że [laga przechowywana w Nowym
Jorku jak relikwia nie jest tą z jachtu. Oryginał miał wymiary: 1 2x1,8
metra, podczas gdy to, co czci miasto ma 1,5x2,1 metra.
Nie ma innego wytłumacze
nia jak to, że flagę po raz wtóry
" zwinięto ". Kto i kiedy dokonał
przywlo.szczenia i podmiany -nie
wiadomo . Strażacy? Oficjele?
Wojsko? Trudno raczej założyć,
aby stało się to przez przypadek.
Jedno jest pewne- kurz i pyl
ruin World Trade Center miesza
się z ludzkim brudem.
WALDEMAR PIASECKI,
NowyJork

skiego. - Ksiądz Wiśniewski został
zatrzymany, gdy wracał z urlopu z
Japonii. Anulowano jego wizę i zapowiedziano, że zostanie wysłany
z powrotem do Japonii- powiedział
Wiktor Chrul, redaktor naczelny
gazety " Światło Ewangelii". (PAP)

Koleżance

RENACIE

Pani

GROCHOWSKIEJ

WOŁOSZYNOWSKIEJ
śmierci

OJCA
składają

Dyrekcja i Pracownicy Biura Dyrektora Generalnego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

69 1/ gm

z powodu śmierci

RODZINIE

MATKI

tak niespodziewanie zmarłego

ppłk.

składają

Dyrekcja i Pracownicy

699/gm

TADEUSZA PIWORSKIEGO

Wiceprezesa Zarządu Okręgu ZKRPiBWP Kielce
wyrazy głęb oki ego żalu i współczucia
Kombatanci
z terenu Województwa Świętokrzyskiego

składaj ą

Centrum Medycznego Omega
1693/ gm

69-letni Włodzimierz W. zo.
zatrzymany w czerwcu 2002 r.
Badanie alkomatem wykazał o
2,1 promila alkoholu.
Mecenas W. kilka lat temu
był obrońcą jednego z synów Le·
cha Wałęsy, który po pijanem u
spowodował wypadek samocho·
dowy. Włodzimierz W. jako oko·
liczność łagodzącą podał wówczas tzw. pornroczność jasną , na
którą jakoby mial cierpieć mło ·
stał

dyWałęsa.
Oskarżony wczoraj Włodz i ·
ni.i~rz W. przez sześć lat, do jesie·
ni 2001 r., był dziekanem Okrę ·
gowej Rady Adwokackiej w Gda ń ·

skt·.
(Radio Zet)

wojnę

wyrazy głębokiego współczucia z powodu

ELŻBIECIE

mecenasowi zanut prowadzenia
samochodu w stanie nietneźwości.

Poleciała.

non grata

Wyrazy szczerego
(

-Tego typu sprawdzanie planów, w które mogą być zaangażo
wane państwowe pieniądze, jest
rutyną - mówi rzecznik agencji
Magdalena Kluczyńska.
Agencja sprawdza czy poprzez uzyskanie bądź tylko staranie się o gwarancje rządowe dla tej
inwestycji może zaistnieć niebezpieczeństwo uszczuplenia zasobów
skarbu państwa. Agencja przyglą
da się też wiarygodności środków
finansowych, które mają być zaangażowane w tę inwestycję oraz wiarygodności osób.
(PAP)

Nawet na dwa lata więzienia może
zostać skazany gdański adwokat
Włodzimierz W. Prokuratura
w Człuchowie (Pomorskie) postawiła

F/aga
Chcieli uprowadzić "boeinga"
podwójnie zwinięta Atak porywaczy
ga leci na

Winni

lupą

- "boeinga 737" - próbowali porwać dwaj mężczyźni
wania w Małe, stolicy Malediwów.
na Oceanie Indyjskim.
Na Matediwach udaremniono próbę
Według indyjskich źród el
uprowadzenia samolotu lecącego
jeden z potencjalnych porywacz!
z Bombaju na Seszele.
usiłował wedrzeć się do kokpitu
Do incydentu doszło wczo- "boeinga 737-300", grożąc zalo·
raj rano. Jak wynika z informacji dze nożem . Został jednak obez·
podanych przez indyjskie władze władniony. Bezpośrednio po in·
lotnicze, dwaj uzbrojeni mężczyź cyclencie samolot, na pokład z ie
ni usiłowali uprowadzić samolot którego znajdowało się około 200
pasażerów, wyruszył w dalszą dropasażerski linii seszelskich Air
(PA P)
Seychelles w czasie międzylądo- gę na Seszele.

Tego typu

maszynę

Kontrowersyjny Lew
walu protestował dziennik kater
licki " l' Avvenire ". Zdani em
przedstawicieli Kościoła, film W):·
grał dlatego, że jest antykatolicki
Peter Mulłan odpowiada. ze
nie jest to film skierowany prze·
ci w Kościołowi. a przeciw wszel·
kim przejawom fundamentah·
Film Petera M u liana opowia- zmu i przeciwko wszelkiego ~o
da o przemocy i zwyrodnieniu w dzaju prześladowaniom kob1e1
domu dla upadłych dziewcząt pro- na całym świecie .
(TAil
wadzonym w Irlandii przez zakonnice- stąd tytuł- sio- .---..:::T- .......,.-.,--r----:---:-------- '
stry magdalenki .
Dziewczęta oddawane są do zakładu
przez rodziny, chcą
ce uniknąć skandalu.

Kontrowersyjny szkocki film "Siostry
magdalenki" otrzymał nagrodę
Złotego Lwa na 59 Festiwalu
Filmowym w Wenecji. Pneciwko
werdyktowi jury zaprotestowali
pnedsta~iciele Kościoła katolickiego.

Wat y kański

dziennik "1Ossetvatore Roman o" n azwał obraz ,.nieudaną

karyk aturą " .

Przeciwko pokazywaniu filmu na festi-

4 ~================================~==~====~

Kadr z filmu "The Magdalene Sisters"
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to wyg ra przetarg na samolot wielozadaniowy dla polskiego lotnictwa?

?

•

e
viła

:i.
ZO·

12 r.

rzej skrzydlaci konkurenci
koniec grudnia rząd wybierze
-":'a''" wielozadaniową dla
IJIISiK1e110 lotnictwa.

a lo

mu

Zdecyduje offset?

Le·

mu

hoko-

) w.

,na
Ił o·

:lzi·
sie·
erę ·

lań·

'n••"u'" uzbrojenia polskiej
samolot wielozadaniowy
się od początku lat 90.
ekał, a politycy zmieniali
przetargu. Ubywało też
kurentów (np. amerykańskie
5 czy F/A 18 Super Hornet).
·e na placu boju pozofrancuski Mirage 2000-5,
· Gripen i amewygra?

:et)

,

decyzja nie będzie zależała jedynie od walorów maszyny, ale od
czynników politycznych i gospodarczych. Stąd niemal powszechne przekonanie, że wybór padnie
na F-16.

Rozstrzygnięcie przetargu
około 20 grudnia. Wtedy

dni od publicznego
ofert, planowanego na 13
..,,vvo•ua . Za 48 maszyn wieloza(12 dwumiejscowych i
nomiejscowych) zapłacimy
4 mld dolarów.
W niedzielę , podczas Air
ow w Radomiu, konkurujące z
samoloty obejrzeli premier
Miller oraz minister obro" r",,..,"''"'" Jerzy Szmajdziński.
samoloty spełniają staane przez nas warunki, a komia wybierze najlepszą ofertę . Na
zasięgniemy opinii lotniale to nie oni podejmą decyę - zapowiedział szef resortu
taka uwaga? Bo więk
pilotów wolałaby Gripena.
są to maszyny łatwe
V U .> JUU..O<:; i pilotaŻu, także W trudnkach atmosferycznych.
·a lnie jednak wiadomo, że

Oficjal nie wybór ma zależeć
od ceny, walorów bojowych, a
także offsetu, czyli inwestycji w
polski przemysł w kwocie równoważącej nasze wydatki (ok. 4
mld USD) na zakup samolotów.
Najbardziej enigmatyczni są
Francuzi z firmy Dassault. Z jednej strony mówią o możliwości
przeniesienia do Polski w cało
ści produkcji Mirage'a (w Świd
niku powstają już kokpity) , a z
drugiej o inwestowaniu w polskie '
rolnictwo czy przemysł stocznio·
wy. O szczegółach chcą jednak
rozmawiać dopiero po otwarciu
ofert.
Z kolei William E. Perkins,
wiceprezes Lockheed Martin na
Europę Centralną , twierdzi, że pięć
podpisanych w połowie lipca br.
umów z polskimi firmami (np .
Computerlandem czy Zakładami
Azotowymi w Kędzierzynie) ma
przynieść polskiej gospodarce inwestycje rzędu l miliona dolarów.
Do końca roku Amerykanie chcą
sfinalizować kolejne projekty, ale
też nie podają konkretów. Ograniczają się do sformułowań , że bę
dzie to współpraca z przemysłem
obronnym i cywilnym.
Ray Lomas , wiceprezydent
BAE Systems (Gripen) , przypomina, że w ciągu 5lat szwedzko-brytyjskie konsorcjum zainwestowa·
lo w Polsce 60 mln dolarów. Szczególnie bliska jest współpraca z
Mielcem, gdzie powstają m.in .
podzespoły samolotu Hawk. - Po
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Każdy

chwali swoje

Greg D. Hubbard z Lockheed Martin zapewnia, że proponowany Polsce F-16 w wersji C i D
jedynie sylwetką przypomina protoplastę sprzed 30 lat. -Wewnątrz
zastosowano najnowocześniejsze
technologie, w tym te, które trafią
do nowoczesnego myśliwca F-35
- wyjaśnia . - Poza tym to jedyny
samolot, który na 72 walki powietrzne z wszystkich wyszedł
zwycięsko. Na dodatek w 95 procentach spełnia normy NATO.
Z kolei Francuzi podkreśla
ją, że Mirage (produkowany od
ponad 20 lat) jest zwrotniejszy niż
konkurenci , ma większy zasięg,
może dłużej przebywać na polu

iern

Systemy Ociepleń Budynków
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JAS 39 Gripen
"Społem"

Powszechna Spółdzielnia

posiada do

Mirage 2000·5
bitwy. Ich zdaniem, Mirage pokonuje F-16, jeżeli chodzi o dostosowanie do norm NATO, nie mówiąc o Gripenie.
Na taki zarzut Szwedzi odpowiadają: -To nieprawda, 6 września przekazaliśmy szwedzkiemu
lotnictwu pierwszego Gripena
spełniającego standardy sojuszu
północnoatlantyckiego . Poza tym,
nasz samolot to nowoczesna konstrukcja sprzed pięciu lat, odpowiadająca nie tylko obecnym, ale i
przyszłym potrzebom pola walki,
o czym F-16 i Mirage mogą tylko

INFORMACJA

Gmina Pacanów informuje, że
został ogłoszony

przetarg nieograniczony
(forma uproszczona)
na "Opracowanie
projektu budowlanego
sieci kanalizacji 511nitarnej
dla m. Pacanów- etap II" .
Mate r ia ł y

p rz.etargowe oraz
wszelkie informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Pacanowie,
ul. Radziwiłłówka 2, pok. 23, teł.
(0-prefix-41 ) 376-54-03.
Termin składania ofert: 25 wrześ nia
2002 r., do godz. l2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
25 września 2002 r. o godz. 12. 15,
w sali konferencyjnej urzędu Gminy
w Pacanowie.

189lllrm

w Pionkach,

wynajęcia następujące

lokale:

-magazyn o pow.200m kw. za piekarnią przy ul. Słowackiego 8
(możliwość zwiększenia wynajmowanej powierzchni),
cena wyw. 735 zł
-pokoje biurowe w centrum miasta na zapleczu b . rest. CASINO,
cena wyw. l Ozł/m kw.
- lokal o pow. 86 m kw. po aptece w budynku przy
ul. Kozienickiej nr 3, cena wyw. 960 zł
-pokoje biurowe na l i II piętrze w budynku przy ul. Kozienickiej
nr 3, cena do uzgodnienia
-połowę lokalu, tj . 55 m kw., w pawilonie usługowo-handlowym
LAS II przy ul. Kozienickiej 36, cena wyw. 9 zł/m kw.
- zaplecze sklepu "GA-JA" w pawilonie usługowo-handlowym
LAS II przy ul. Kozienickiej 36, cena do uzgodnienia.

INFORMACJA-

teł.

612-33-01 , 612-52-51

11 8/wg

Spółka

oferuje do sprzedaży
po atrakcyjnej cenie nieruchomość
WPłZ z halą produkcyjną w Starachowicach,
zlokalizowaną w dzielnicy przemysłowej
przy drodze krajowej
Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec.
Nieruchomość zawiera:

-grunt o łącznej o powierzchni 16.722 m kw.
- halę produkcyjno-magazynowo-biurową o powierzchni
użytkowej 9055 m kw.
-gazociąg średniego i niskiego ciśn ienia ze stacją redukcyjną
(300 m sześc./h)
-stację trato wraz z przyłączem elektrycznym (600 kW)
-dwie suwnice (bramowa zewnętrzna i halowa wewnątrz hali).

Informacje teł.: 25-43-900, 0608 204-21 4.

Autoryzowany Dystrybutor

OLEJU
OPALOWEGO
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

ekoter111
~

Gwarantujemy:
- ciągłość i terminowość dostaw
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę

Kielce, ul. Chorzowska 22,
tel. 346-53-60, 0-604-403-477

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Spożywców

ul. Kozienicka nr 3

JYle konkurenci do lukratywnego kontraktu . Teraz wszystko
rozstrzygnie się w zaciszu gabinetów wojskowych i polityków. A za
rok, na następny Air Show w Radomiu, przyleci pewnie tylko zwycięzca przetargu .
KRZYSZTOF BUSSE

,wy·

f Ail

mówień będzie wówczas na pewno o wiele niższa .

pomarzyć .

~ato

icki
a, że
lrze·
szel·
ta li·
) ro,biet

zwycięstwie w przetargu w Polsce
powstawałyby tam elementy Gripena - powiedział Lomas. Na pytanie "S~' , czy porażka oznacza
wycofanie się BAE Systems z Polski, odparł : - Nie. Alewielkość za-

.

5

Słowoludu
informator ogłoszeniowy

jak bezpiecznie

Wielka kampania pierwszej pomocy

Ratuj jak umiesz

Na

Jesteś świadkiem wypadku. W pobliżu nie ma nikogo. Nawet
jeżeli m.asz przy sobie telefon komórkowy i natychmiast wezwiesz
karetkę, to i tak do jej przyjazdu upłynie przynajmniej kilka minut.
Minut, które mogą zadecydować o życiu uwięzionych w samochodzie łudzi. I dlatego to ty musisz im pomó_c. Jak to zrobić? Od
tygodnia "Słowo Ludu" we współpracy ze Swiętokrzyską Regionalną Kasą Chorych prowadzi kampanię "Ratuj jak umiesz". Na

Kardiologiczny

ZYGMOHT BAHfiŚ

lek. med. Jarosław Kossak

"PULS" Gabinet

od ul. Malej za

apteką,

l p.

pnynieść więcej szkody niż pożytku.

kacji, powinni-

Szczególnej precyzji wymaga
przeniesienie ofiary wypadku.

śmy :

Umowa z

Kasą

Chorych

RZEMIOSŁA)

e stomatologia

• protety~ rtg

Najpierw musimy opanować
strach i starać się działać
racjonalnie. Nie rzucajmy się na
ratunek rannym bez przemyślenia
swoich czynności . Najlepiej nie
ruszać ofiar do czasu przybycia

własny

3S41N

Specjalistyczny Sklep Medyczny

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

Mazowiecką Kasą

Chorych.

Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzętstomijnyfirm ConvaTec, Dansac
5) piełuchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, głukometry,
stetoskopy i inne.
Jw.
15 1

Gabinet okulistyczny

dr

Micńal

ReiJmont

u

~

Szeroki zakres usług
okulistycznych, m.in.:
komputerowe badanie wzroku,
dobór soczewek kontaktowych
i okularów.

ul.

Mała

14,

teł.

344-47-01

Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

Czwartki 16.00 -18.00
Kielce, ul. Przecznica 3
344-41-43 w. 22, teł. kom. 0604-625.010

KościuS7.k.i

8, 25-310 Kielce
teł. 344-78-20

SKLEPPROWADZISPRZEDAŻ:
M E D
l. CIŚ 'IENIOMIERZE: elektroniczneOMRON, zegarowe, rtC(Ciowe, części zamienne
2. GLUKOMETRY
J. INHALATORY
4. ARTYKULY ORTOPEDYCZNE
5. ARTYKULY REHABILITACYJ E: kule, laski, balkoniki, poręcze i uchwyty
łazienkowe

usztywprowizorycznym koł
nierzem z ręcz
nika, odzieży lub
jakiegokolwiek
innego dostęp
nego materiału
(patrz rys . l) ;
e przed

GABINET
REHABIUTACJI RUCHOWEJ
Kielce, ul. Zagórska 18A13

oferuje zabiegi:
krioterapia, ultradźwięki,
Jonoforeza, TENS, masaż wirowy,
masai wibracyjny, ćwiczenia indywidualne.
teł. kom. 0-60Z 41 l 65Z
ZA..KŁAD

rannego postarać się o jakąś
deskę lub inny
długi , sztywny
przedmiot. Wsuwamy go pod plecy ofiary uważając, by utrzymać w
linii prostej głowę, szyję i plecy. mi ona pod pachy ofiary, o pi
Najlepiej robić to z pomocą jego tułów na własnej piersi
dwóch, trzech osób (rys . 2) . Jeżeli udach i dopiero odciągamy paC)
to możliwe, należy pacjenta do de- ta w bezpieczne miejsce (rys . 4).
ski przywiązać (rys. 3) ;
(bas l
e jeżeli nie mamy do
dyspozycji żad- . - - - - : = - : - - - -- - -- -- --1
nego sztywnego
~
przedmiotu, za~
stępujemy go
kocem złożo
nym w szerokie
fałdy. Przy wsuwaniu koca pod
plecy rannego
pamiętamy o zachowaniu sztywności
głowy, szyi i pleców;
e w ostateczności
przy przenoszeniu rannego posługujemy się wła
snym ciałem . W tym celu
podsuwamy swoje ra-

Konkurs z nagrodami
Nasza redakcja wraz ze Świętokrzyską Regionalną Kasą
Chorych przygotowała dla najbardziej uważnych czytelników
specjalny konkurs. Dla pierwszych' pięciu osób, które zadzwonią dzi§ po godz. 10 do naszej redakcji pod numer 34-44-816,
mamy apteczki samochodowe. Pod warunkiem, że prawidło
wo odpowiedzą na pytanie: w którym miejscu najlepiej bada ć
tętno osol7y nieprzytomnej?
W ubiegłym tygodniu apteczki wygrali: Andrzej Bej.m,
Marta Mucha, Andrzej Skarzyński, Jan Zając oraz Łukasz Zą
decki. Spo§ród kilkudziesięciu osób, które zatelefonowały do
"Słowa" z prawidłową odpowiedzią na konkursowe pytanie,
mieli najwięcej szczę§cia, bo dodzwonili się jako pierwsi.

OPIEKI ZDROWOTNEJ

IWONY KOŁOMAŃSKlEJ
Kielce, ul. Warszawska 154,

teł.

331-97·43, 362-77-25

liiliti i •l fi [;'1 i •l ! •I€1 [!1

6. ARTYKUL Y PRZECIWODL EŻYNOWE
7. APARATY DO MASAŻU STÓP l CIAŁA
8.APARATYEKG
9. DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY: słuchawki lekarskie, narzędzia diagnostyczne
10. ODZIEŻ I OBUWIE dla służby zdrowia
11. ŚRODKIDEZYNFEKCYJN E
12. SPRZĘT STOMIJNY
13. KOSM ETYKI DO STÓP SCHOLL
14. OB UWI E SCHOLL

- stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
- chirurgia stomatologiczna, protetyka
:.:
- ortodoncja - laseroterapia
~
- neurologopedia - logopedia

Ceny :zawue konkurencyjne! li

ZAPRASZAMY: poniedziałek - piątek 9-20
sobota 9-14

Zapraszamy!!!

Poruedzialek-piątek

9-17, sobota 10-14.

PrOWGd:zlmy spr:zedat ratalnq.

6

karetki pogotowia. Czasami jednak nie można z tym zwlekać, np.
ze względu na groźbę wybuchu samochodu , bądź konieczność podjęcia natychmiastowej akcji reanimacyjnej.
Wyciągając rannego z auta
musimy to zrobić niezwykle delikatnie. Zachodzi bowiem obawa,
że poszkodowany może mieć
uszkodzony kręgosłup szyjny. Niewłaściwe postępowanie może spowodować pogłębienie urazu , a na-

NIEPUBLICZNY

SKLEP MEDYCZNO-ORTOPEDYCZNY
ul.

e

wyciągnięci, em

Kielce, ul. Warszawska 154,
tel331-97-43

ł

.!Wii'Q•

paraliż . By
uniknąć kompli-

nić szyję

Leezniea Medistar SA tel. 344-39-45, 368-28-02
Kielce, ul. Warszawska 34 (DOM

Nieumiejętna akcja ratunkowa może

PonledzlaJek. 8 .00 - 13.00
Wtorek
}
Środa
l S.OO - 20.00
Czwartek

Kielce, Sienkiewicza 28/21
Codziennie 1 3 - 1 7
soboty l 2 - 1 4
Teł. kom. O 605-604-341

wagę życia

~

/ Pryvvatny Gabinet""'
Ginekologiczny

wypadku?

wet

naszych lamach drukujemy podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy. Podpowiadamy co robić, zanim do poszkodowanych
dotrze fachowa pomoc.

wejłcie

przenieść ofiarę

126/na

lilii

Specjalny program opieki nad dzieckiem

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

Operacje
zaćmy
techniką fakoemulsyfikacj i
ultradźwiękowej,

znieczulenie kroplowe,
natychmiastowy
powrót do domu po operacj i.
Okres rekonwalescencji
po operacji znacznie
skrócony w stosunku
do metod tradycyjnych.
możliwy

Chirurgia plastyczna
i estetyczna w pełnym zakre je.

"LENSMED"

Kielce, ul. Mała 14.
tel. 34-46-200 .165·' 11
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ątroba

kąpieli

do

oczyszczanie kefirem (pierwszy
dzień : wypijamy 2,5 litra kefiru
w sześciu ratach wraz z sucharkami z czarnego pieczywa, drugi
dzień: wypijamy 2 litry soku z jabłek również z sucharkami, trzeci
dzień: jemy tylko sałatki. z gotowanych warzyw) . Pozostałe jelita
oczyszczamy, zjadając przez dwa
tygodnie jeden ząbek czosnku
- dwie godziny po kolacji.

Kości

i stawy

Kruszymy 5 g liścia laurowego, wrzucamy do 300 ml wrzątku
i gotujemy na małym ogniu 5 minut. Wywar wlewamy do termosu i
odstawiamy na 5 godzin. Przecedzamy, pijemy co 15 minut przez
12 godzin. Uwaga! Nie wypijamy
od razu , mógłby bowiem wystąpić
krwotok. Stosujemy przez trzy dni.
W tym czasie nie jemy mięsa , jaj,
mleka, serów.

oraz

::.j en·
4).
bas)

Stosujemy lewatywę z dwóch
wody o temperaturze ciała,
której dodajemy dwie łyżki
z cytryny. W pierwszym tygozabieg powtarza się codziene, w drugim co drugi dzień ,
trzecim co trzeci, a w czwartym
dwa razy w tygodniu .
przepłukujemy jelito raz
tygodniu. Wówczas wystarczy
· litr wody. Znacznie wygodniej, choć mniej skuteczne, jest

pozbyć się

Chodzi o to, by we wnętrzu
naszego ciała znajdowało się jak
najmniej toksyn, które wnikają
wraz z odżywianiem , oddychaniem, a których organizm nie jest
w stanie samodzielnie usunąć .

Kilkanaście

kilogramów

kamieni

Przygotowujemy sok z marchwi, selera i pietruszkiw proporcji 9:5:2. W ciągu dnia pijemy trzy,
cztery razy po pół szklanki, najlepiej przed jedzeniem. Kurację prowadzimy przez 1-2 tygodnie. Moż
na też stosować napar z owoców
dzikiej róży. Dwie łyżki stołowe
o'woców zalewamy 200 mi wody,
gotujemy-przez 15 minut, studzimy. Przecedzamy i pijemy po jednej trzeciej szklanki trzy razy
dziennie. I tak przez dwa tygodnie.

Krew i limfa

Nowoczesna metoda

Stosujemy mieszankę (skład
na jeden dzień): 900 g soku
z grejpfrutów, 900 g soku z pomarańczy, 200 g soku z cytryny i 200
g wody destylowanej . Pijemy sok
przez cały dzień , nie jemy nic poza ·
pomarańczarni lub grejpfrutami.
Jedną z metod przywrócenia
Kurację powtarzamy drugiego
równowagi układu odpornościowego
i trzeciego dnia.
oraz pokarmowego jest zabieg
(bas)
hydrokolonoterapii, czyli płukania

Eligiusz Juda ·
Kielce, ul.

Gałczyńskiego

7

(os. Bocianek)

sobota, godz. 7 - 11
rejestracja, teł. 362-44-11
(codziennie 14-18)

jw

[6,
l o-

PŁUKANIE JELITA GRUBEGO

rać

SIOREZONANS u" .. '"r::J
REHABILITACJA

m,
~q

do

ie,

-

Dariusz Klbner
specjalista chirurg

V Żylaki końezya

dolnych

IDetodą krloehłrargłezuą

V Usawanłe hemoroidów
~ buae zabiegł

~'oruedzialek, środa 16.00 - 18.00
Kielce, uL Sienkiewicza 45,

l.

teł. 0601-598-707

felc. med. Alelcsandra Banlciet
specjatista
chorób dzieeięcyeh
nefrolog
l'rzvimuje: wwrefc w fHL 15 • l 7

KIELCE, Ul. CHOPINA 18,
041/344-94-49
7\nd
37

Kielce, Seminaryjska 15A, ~
teL 3662643
~

~dr MAREK WOJCIECHOWSKI

LAJ

Hydrokolonaterapia polecana jest dla osób odczuwających
dolegliwości związane z obCiąże
niem jelit (wzdęcia, gazy, zaparcia) oraz chorych na grzybicę
przewodu pokarmowego, łusz
czycę, reumatyzm, nadciśnienie,
z alergiami skórnymi i pokarmowymi, migrenami . Zabieg jest cał-

D

:

T
A
"V"

KIELCE, ul. ŚlĄskA 3"4/ ~
TEL (041) ~42~82~05,
WTOREk, ŚROdA, CZWARTE k

l 8

polecamy

ZAKŁADY riAPRAWCZE

SY. J.

25-953 Kielce, ul św. Leonarda 4
tel/fax 1041 344-52-75

LECZENIE CHORÓB NA<2Yrll

b~

'~!~~

SYKZĘ'IU MEDYC~

specjalista chirurg

l

Sfl

+ kompleksowe usługi
stomatołoglc:zne +protetyka
+ oraz metoda lecunia bez wiertła
~
-abrazja powietrzna.
2lnh

SfiRZEDAŻ l NAI»RAWA:

PR'rWATNY GABINET lEKARSKI

146/na

S&-37A ZDILCII, "UL. P:II.CMITA.
'I'Ja.. (CHd.) SU'7U2

./
./
./
./
./
./

20NC

aparatów słuchowych
aparatury medyczn«;j
aparatury laboratoryjnej
aparatów do mierzenia ciśnienia
aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne
i pogwarancyjne

Magdalena

wtorek l 6-18
środa 11-12
CZWanek 17-19 piątek 16-18 ~
~
Kielce, ul. Przecznica 3 :!

14.

21C

leczenie

zębów

(laseroterapia, usuwanie kamienia
piaskarką)

O chirurgia
Bezpłatne
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do zaburzeń w pracy tego organu.
Dochodzi do zatruwania innych
narządów.

Oczyszczanie dla urody
Toksyny, które gromadzą się
w naszym organizinie, mają też bardzo niekorzystny wpływ na urodę
i samopoczucie. Wewnętrzna kąpiel
organizmu sprawi, że nie tylko poczujemy się lepiej, ale znacznie korzystniej będziemy wyglądać. Po
odtruciu np. jelita grubego skoń 
czą się wzdęcia, zaparcia (a więc

płukania

zniknie powiększony brzuch) , zgaga powodująca często nieprzyjemny zapach z ust. Oczyszczenie wą
troby spowoduje pojawienie się blasku w oczach, połysku wł osów, odświeży cerę, przybędzie nam energii. Po oczyszczeniu nerek znikną
worki pod oczami, unormuje s i ę ciśnienie, poprawi elastyczność stawów. ,.Toaleta" limfy sprawi, że staniemy się odporniejsi i będziemy
mogli pokazywać zdrowe nogi
bez szpecących żylaków.
BEATA ALUKIEWICZ

jelita grubego

kowicie bezbol esny i polega
na opróżnieniu całego jelita grubego z zalegających w nim kamieni kałowych (lewatywa wypłuku
je tylko odbytnicę).
Przynosi to organizmowi
wiele korzyści: pobudza jelita
do ruchów robaczkowych , co
sprzyja regularnemu wypróżnia
niu, zmniejsza otyłość , polepsza
wchłt>'1ianie składników odżyw

czych poprzez czystą i nie zapchaną śluzówkę. Czyste jelita znacznie zwiększają też odporność organizmu , bowiem 80 proc. ukła
du odpornościowego mieści się

w jelitach. Jeśli są one czyste
i sprawnie działają, układ odpornościowy może zając się wirusami i bakteriami , a nie zbędnymi
złogami .

- Profilaktycznie stosuje się
2 - 3 zabiegi. Leczniczo może być
potrzebnych nawet 10 - mówi
Krzysztof Demko z Gabinetu Medycyny Naturalnej "Naturai-Med "
w Kielcach przy ul. Chopina 18 (teł.
344-94-49).
Pierwszy zabieg kosztuj_e
200 zł. kolejne - po 150 zł. Ceny
zabiegów można jednak negocjować.
(kan)

Jesteś cbory, zmęczony, ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwartego

o

~

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
ul. Mała 1712, I
Proponujemy Państwu :

piętro, teł.

344-52-00, 0604 902150

Terapię tlenową
l . Lecznlczo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale. aryunie spowodowane niedolerwieniem mięśnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi, niedokrwienie kończyn, eboroba wrzodowa nóg,
niedolerwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa. chroniczne zapalenie
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po eborobie alkoholowej, chronicme stany zapalne,
wszystkie schorzenia złośliwe, stwardnienie rozsiane
2. Profilaktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw}. wzrost
wydolności i odporności organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ułowienia (krew gęstnieje u ludzi
żyjących w stresie), poprnwa knlż.enia wlośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO lat), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany ma1erii (efekt jojo). polepszenie potencji (lepsze
wypełnienie dal jamistych), pozytywne myślenie. regulacja ciśnienia .
3.Korzyśd, które od no i organizm dzięld terapii tlenowej:
Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego rndzenia sobie z chorobami
i slresami), podniesienie poziomu. energetycznego (więcej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprnwa pracy układu knlż.enia (wzmoc~nie serca, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczeni.e . polepszenic sprawności flzyC?Jiej i psychicmej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcja skutków stresu i depresji, poprnwa przy zależnych od dokrwienia
chorobach oczu, obniżenie częstotliwości i natętenia migren. opóźnienie procesu stanenia.
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzaniu).
Działanic biologiczne powoduje, że skóra staje sic: jak alabaster. Alctywny tlen w polączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność i zdolność skóry

~inekolog, endokrynolog
tel. 0603 077 308,344-42-19

o higienę trzeba też pamiętać o oczyszczaniu organizmu od wewnątrz

Kosmetykę tlenową

:łieltman-Ossowska

esie.

Dbając

Wodna terapia

Prywatny Gabinet
Urologiczny

10-

środka

Wtrosce o zdrowie warto co jakiś
czas oczyścić swój organizm. Takie
"mycie od środka" nie tylko poprawi
samopocwcie, ale pozwoli uporać
się z wieloma chorobami.

jelita grubego.

'S q

toksyn z organizmu

Mycie od

U dorosłej osoby w jelicie
grubym znajduje się od 8 do 15 kg
kamieni kałowych, czyli wszelkich
odpadów, których organizm nie trawi. U czterdziestolatka jelito staje
się tak obszerne, że wypiera ze
swoich miejsc wątrobę, nerki, płu :
ca i utrudnia im funkcjonowanie .
Układ wchłaniający jelita grubego
wraz z substancjami odżywczymi
przekazuje do krwi zawarte w kamieniach toksyny, substancje rakotwórcze, produkty gnilne. Rozchodzą się one po całym organizmie.
Porlobnie jest z wątrobą : już u pię
cioletniego dziecka zalegają w niej
kamienie, "korki" cholesterolu,
pozostałości obumarłych czerwonych krwinek krwi. To prowadzi

Nerki

·amy

Warto

O protetyka
O RTG panoramiczne
on:ea/aa'v i znieczulenia.

do przyswajaniasubstancji odżywczych.
Efekty kosmetylei tlenowej to: zwięlc.szenie wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, większa
elastyczność, wygladzenie skóry i poprnwa wyglądu, nie widać na niej zmęczenia i wygladzają się

zmarszczlci.

Sauna na podczerwień

Nowośc111

Oczyszczaskóręitlcankipodskómezloksyn.Jilcwidujenapięcieistres,spalaszod900do2400kcal.

PO KURACJI TLENOWEJ NASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGAJ\1ZMU
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hołdzie

weteranom

,..........,...~----- ____,

Radniil:karzeniemajązludzeń

Szp1tal
do reanimacji
SANDOMIERZ. -Była bieda, jest
i będzie . Nie daliście nam, panowie
nawet jednego procenta optymizmu
-podsumował dyskusję o trudnej
sytuacji finansowej szpitala i służby
zdrowia wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Marceli Czerwiński.

Gratulacje weteranom składa starosta staszowski

STASZÓW. Osiem osób z powiatu
uhonorowano patentem " Weteran
walk o wolność".
czył

Patenty weterana, które wrę
starosta Czesław Pargieła,

Busko

kładzie

przyznano: Stanisławowi Glicy,
Mariannie Kwiatkowskiej, Andrzejowi Kwiatkowskiemu, Janowi Nawrotowi - z Ossali, Stefanowi Komendzie z Osieka, Julianowi Zawadzie z Niekrasowa, Stefanowi Żyle ze Szwagrowa oraz Ka-

zimierze Czapli z Jabłonicy, która
w ciepłych słowach podziękowała
za przyznanie tych zaszczytnych
wyróżnień i za pamięć o ludziach i
ich czynach z czasów II wojny
światowej.

JANMAZANKA

asfalty

Szaniec

miał

SZANIEC. Zaledwie kilka dni trwało
układanie asfaltu 1 Nowego Folwarku
do Szańca.
Nowa droga ma ponad
1,5 km a wykonała ją kielecka firma FART, która wygrała przetarg
ogłoszony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku. Na ten komfort mieszkańcy kilku wsi czeka)j
całe stulecie.
Parafianie z MikuJowic, Nowego Folwarku, Karneduł i Lasu
Winiarskiego będą mieć bliżej
do swej świątyni o kilka kilometrów bowiem dotychczas musieli
jeździć przez GaJów.
-W tym roku znowu będzie
my na pierwszym miejscu w województwie pod względem długości
położonych nawierzchni bitumicznych. Ogółem przybędż1e ich
45 km za ponad 4,5 mln zJ. W tej
kwocie są środki z unijnego funduszu PHARE-2001 (1,5 mln zł)
oraz z Biura ds. Skutków Powodzi (ok. l mln) . Inwestycja w Szań
cu kosztować będzie 137 tysięcy.
W tym roku rozpoczynamy asfal-

FART

towanie traktu królewskiego
z Wiślicy do Stopnicy. Pierwszy
odcinek do cmentarza w Garysła
wieach będzie gotowy za kilka tygodni - mówi dyrektor PZD w Busku Krzysztof Tułak.
W tym roku o Szańcu pamię
tało nie tylko Starostwo Powiatowe, lecz także Urząd Miasta i Grni-

ny. Wieś otrzymała sieć wodocią
gową i - na deser - kapitalny remont szkoły i przedszkola.
-Och, gdyby te wybory samorządowe były dwa razy w roku, to
by nam chyba metro do Buska wybudowali - mówią szaniecczanie,
wdzięczni jednakowoż za pamięć.
MICHAŁ IMOSA

Zła kondycja finansowa szpitala zdaminowala ostatnią sesję
Rady Powiatu. Oprócz radnych
wziął w niej udział, I;Ienryk Michałkiewicz dyrektor Swiętokrzy
skiej Kasy Chorych, ,Andrzej Jakubczak, dyrektor Swiętokrzy
skiego Centrum Ochrony Zdrowia, i poseł Józef Szczepańczyk
(PSL). Mimo zaproszenia
nie przyjechał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.
Radny Janusz Sochacki przypomniał , że sandomierski szpital
należy do najlepszych w województwie, a mimo to ma poważne
problemy finansowe.
- Pieniądze powinny płynąć
tam, gdzie są najlepiej wykorzystywane, niekoniecznie wszędzie
po równo.
Starosta Mieczysław Sawa
stwierdził, że powiat otrzymał
kompetencje wobec szpitala, ale
bez przysłowiowej marchewki.
- Potrzeby są bardzo duże . Sypią
się dwa strategiczne oddziały: blok
operacyjny i intensywna opieka
medyczna. Ich remont będzie
kosztował ok. 6 mln zł, a my z trudnością znajdujemy w budżecie na
szpital ok. 150 tys. zł rocznie
-wyjaśnił starosta.
Poseł Szczepańczyk stwierdził, że zła sytuacja szpitali to efekt
złej reformy służby zdrowia.

Przygoda literacka

J.

Zakrzeńskiego

Spotkania z Marszałkiem
sudskiego,

CHMIELNIK. Janusz Zakrzeński
ponownie spotkał się 1 chmielniczana mi. Tym razem przy okazji
promocji swojej nowej książki pt.
" Moje spotkania z Marszałfciem ".
Wśród zaproszonych gości ,
którzy przyszli na spotkanie z autorem po mszy w chmielniekim
kościele , byli m.in.: Wiesław My~liwski -pisarz i prqf. Stanisław
Zak z Akademii Swiętokrzy
skiej.
Pomysł na napisanie książki
pod takim tytułem zrodził się dość
dawno, bo w roku 1975. Aktor,
który często grał postać Józefa Pił-

Patronat honorowy obleli:
Wojewoda świętokrzyski- Włodzimierz Wójcik
Marszalek województwa- Józef Kwiecień

Prezyden Kielc- Wlodzimierz Stępień
Dyr. Woj Szpitala Zesp- Jan Gierada

III Wielki Świętokrzyski Koncert Charytatywny
dedyk. Ojcu Świętemu .Janowi Pawłowi 11

~

a

ZAPRASZAMY NA KURSY

INTEIUIATIONAL
CERTII"ICATE
CONfERENCE

~ ANGIELSKIEGO

Andrzej "Piasek" Piaseczny
Monika Salita
Fonnacja

Tańca

Nowoczesnego " Puls - Max"
Studio Tańca " Rewanż"

Kadzielnia, 21.09.2002, godz. 18.00

~ NIEMIEĆKIEGO

~ FRANCUSKIEGO
:1,_ eojo.płl
. . . . .. pl

przyznał , że

do Mar·
jego szczegół·
ny stosunek do Polski i Matki Bo·
żej Ostrobramskiej . Mieszkańcy
Chmielnika mieli okazję widziec
Janusza Zakrzeńskiego w roli
Marszatka chociażby w Piotrko·
wicach w ubiegłym roku .
Książka zawiera także wspomnienia z rodzinnej ziemi chmiel·
nickiej, o której Zakrzenski zawsze
mówi i dokąd chętnie wraca.
Zainteresowani mogli też ku·
pić książkę z autografem autora.
Organizatorem spotkania
byli: ks. proboszcz Franciszek Sia·
rek oraz Chmielnickie Centrui11
Kultury.
(EKO)
szałka przekonał go

Cmjni sąsiedzi
JĘDRZEJÓW. Dzięki pomocy sąsia

dów policji udało sl pzatrzymać
włamywaczy.

De MONO

8

-Ta reforma od początku była
nieprzygotowana i źle wdrożona .
Autorzy zapomnieli, że w szpitalach
trzeba wykonywać remonty i kupować sprzęt. Mamy dwa rodzaje kas
chorych: zamożne, jak śląska, i biedne," jak nasza świętokrzyska. ie
ma standardów. Wszystko dzieje si ę
na zasadzie "hulaj dusza, piekła
nie ma" - tłumaczył radnym poseł.
Dyrektor Michałkiewi cz
stwierdził, że jedynym sposobem na
poprawienie finansów służby zdro·
wia jest zmiana systemu i wprowa·
dzenie narodowych fundusz y
- aj poważniejszym problemem są
długi szpitali. Specjaliści oceniaj ą
że grozi im dzika pry_watyzacja, czyli przejmowanie za długi. ajpien1
trzeba zmienić system, a potem
mówić o oddłużeniu szpitali- pod·
kreślił. Przypomniał , że tegorocz·
newpływy ze składek na ubezpic·
czenie zdrowotne są znacznie ni ż·
sze od zakładanych. Niedobór
z samego ZUS sięga 15 mln zł. Adam
Satławski, dyrektor sandomierskie·
go szpitala, oznajmił, że kontrakty z
kasami chorych nie zwiększyły się
od kilku lat nawet o stopień inflacji.
mimo wzrostu cen leków i materia·
łów opatrunkowych.
- Za co mamy leczyć chorych,
skąd mamy wziąć pieniądze? Czy
musimy sądz ić się z kasą o pienią·
dze za to, co zrobiliśmy? - pytał
dyrektor. Niestety, nie otrzymał
konkretnej odpowiedzi. Zobowią·
zania wymagalne szpitala na koniec
czerwca tego roku wynoszą ponad
2,7 mln zł. Do tego dochodzą zo·
bowiązania wobec pracowników
z tytułu wzrostu wynagrodz eń
o 203 zł. Łącznie z ZUS szpital za·
lega 1,5 mln zł.
(bea)

Soonsorzv: BTUiR .Heros·, Wodociągi Kielce, Dozorbud- Wrocław, ZETO, MITEX,
Echo lnwestment, Cersanit, Jonson&Jonson, WSP Społem , CEFARM. Zakład
Pogrzebowy .Zwolscy", Swięt. Przed. Robót Drogowych, Generali Group.
Patronat Medialny: Słowo Ludu, Echo Dnia, Radio: "Kielce", "Pius·. "Fama•, TAK,
Telewizja Kraków, TVN.
Cegiełki: ulg.1O zł, norm. 15 zł do nabycia: ORBIS, Ring Burger, zakłady pracy,
Sklep muzyczny-Sienkiewicza 60 i Agencja Ew a-K, tel. 0604 52-97-40
~
Organizatorzy: KCK, MDK, Woj .Szpital Zesp. i Agencja Koncertowa "Ewa-K"
~

Sprawcy włamali się do jed·
nego z domów w Jędrzejowie, spło
szyła ich wracająca z zakupM
właścicielka, w ujęciu jednego
z włamywaczy pomog)j sąsiedzi.
Również o włamaniu w Desz·
nie poinformowali policję letnie)'
których zainteresował mężczyzna
prowadzący rower górski i kosiaf·
kę do trawy.O kazało się, że męt;
czyzna od lipca br. zdołał okra
siedem domków letniskowych. Jak
twierdzi potrzebował pieniędzy ns
życie, bo jest bezrobotny. (B.Z-1
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Re g lo n ljt.Jik·>łl f. tTJ
owy dyrektor w ZOZ

Anonim

•LmLJ~o~uW.

Teresa Szwach,
szpitala,
oct~vor.maze stanowiska
•aooMvla~ra wejście na drogę
dyrektorem pnez rok
nnd:~taM.rle kontraktu będzie lekan
.,tvcvj~vAndrzej Halny.
Zarząd

Powiatu zadecydował
u Teresy Szwach ze stadyrektora ZOZ z trzyrnielila •·~'7T1\m1 okresem wypowiedzenia
którego będzie pobierała
lro·
.va·
, ... "' '"" u•wc; wynagrodzenie .
zy
się , że mianowanie na1 są
w najbliższym czasie, na razie
:~j ą
i tak pełni od lipca obo:zy·
. zastępcy dyrektora ds . me~n1
. Grażyna Równicka, doem _..1h'"'"c"""" p.o. dyrektora, będzie
odzastępcą.
,czDecyzje kończą trwający kilJienuesięcy konflikt w szpitalu. Przy1i ż 
nijmy. Od początku .roku
bór
zawodowe domagały się
lam •t•~pi~~ru·a T. Szwach, zarzucając jej
ki ezarząclzarue i doprowadzenie do
ty z _ ,.,.7nPun zadłużenia placówki. Po
si ę
łcji .

wielu protestach w kwietruu dyrektor złożyła rezygnację, mimo to Zarząd Powiatu jej nie odwołał, tylko
wysłał na urlop wypoczynkowy;
rozpisał też kopkurs na dyrektora,
który jednak me odbył się z powodu zbyt małej Liczby kandydatów.
Decyzja o odwołaniu zapadła dopiero pod koniec sierpnia, ostatnio
członkowie zarządu zadecydowali
o mianowaniu dyrektora ZOZ.
- Zgłosiło się kilku kandydatów na to stanowisko. O wyborze
Andrzeja Hatnego przeważyła opinia załogi , gdyż okazał się nie tylko kompetentny, ale również zaprowadził spokój i właściwą atmosferę pracy w szpitalu; nie bez znaczenia jest element ekonomiczny
- dr Hatny jest już pracownikiem
ZOZ i z racji swej nowej funkcji
będzi e pobierał dodatkowe uposażenie , dla kogoś z zewnątrz musielibyśmy utworzyć nowy etat. Z kontroli, których przeprowadzono kilka wynikało, że Teresa Szwach źle
zarządzała placówką, m.in. pienią
dze, które starostwo uzyskiwało z
kredytów, wydawała na inne cele

Policja i PSCK

:ria-

niż to było określone , część z nich
przetrzymywała na kontach, a nie
płaciła z nich należności , od których narosły odsetki, z kolei zapła
ciła m.in. Betonehemowi za wybudowanie wewnętrznej drogi w szpi-

talu, która nie istnieje. Wprowadzała także w błąd opinię publiczną
twierdząc, że lekarze chcą prywatyzować szpital, podczas gdy to ona
zamierzała przekazać niektóre oddziały w prywatne ręce. Chcę uspokoić mieszkańców- póki co nie ma

mowy o prywatyzaeji placówki mówi wicestarosta Marian Chabior.
Teresa Szwach twierdzi, że jej
odwołanie jest ź l e przygotowane
pod względem prawnym.
- ie będę się jednak odwoły
wała od decyzji zarządu. za to wniosę do sądu sprawy cywilne o znieławienie . Jako dyrektor szpitala
zrobiłam wiele dobrego, natomiast
pomawia się mnie o nieprawidł o
wości przy budowie bloku operacyjnego, podczas gdy to była inwestycja starostwa -powiedziała nam
Teresa Szwach.
BEATA ZNOJKOWA

organizują

konkurs

Pasturka pod spray
JĘORZEJOWSKA. Bez śladu
samochód marki BMW wart

tys. złotych.
W

miejscowości Dąbrowi
Słupia Jędrzejowska, z zapodwórka z n iknęło

jeep w kolorze srebro wartości 250 tys . zło 
do obywatela Niepv•->.u'c;~u pochodzenia, któw odwiedziny do
spał w najlepsze, ki e. godz. 5.30 w sobotę zbukrewni mówiąc, że po sa-~ .. ~•uL'"' nie ma nawet ślad u .
z autem przepadły dokusamochodu i paszport, któeroztropny właściciel zostaw ś rodku .
Na nic się zdały alarmy, zaeczenia i GPS , nikt nic nie
i nie słyszał. Jak się oka, zamontowany fabrycznie
~ie został jeszcze aktywospaJ dopiero po aktywacji moż
niel·
zlokaJizować auto.
vsze
(B.Z .)

eekendowi
alacze
. Nieznani sprawcy
hurtownię Gminnej Sp6łdziel
._.,,""~,~~u~noc Chłopska .

a-

jed·
;pło

pó~

1ego
lzi.

>esz·
nicY
yzna
siar·
męt:

::rasC
l.

Jali

cyns
l.Z.)

PASTURKA. Budynek świetlicy
środowiskowej w Pasturce koło
Pińczowa pokryty zostanie dziełami
twórców graffiti.
Pińczowskie S amorządowe

Centrum Kultury oraz Komenda
Powiatowa Policji rozpisały konkurs na najciekawsze projekty prac

wykonywanych farbarru w sprayu.
Dziś lO września , upływa termin
na d syłania projektów (PSCK ,
ul. Piłs u dskiego 2a , 28-400 Piń
czów). Najlepsze 4 przełożo ne
zostaną na ściany i będzie ładnie
w uroczej wiosce przy szosie Busko- Pińczów. Temat prac jest dowolny. Na kartce A-3 należy podać
godło , adres, telefon .
(imi)

Fiat na drzewie
POWIAT OPATÓW. Oszczęściu mogą
mówić trzy osoby, które jechały
wczoraj fiatem rozbitym w Kaliszanach, gm. Wojciechowice.
Do wypadku doszło rano .
Fiat 126p uderzył w drzewo. Na
miejsce oprócz pogotowia wezwa-

Ceny

wysadzeniem

Terror w bloku

o konflikcie
yła

groził

.

Dochodzenie policyjne trwa. Trwa także na fundamentach blok nr 16, ale zbliża
data 11 w rze śnia budzi trw o gę

ją ca s i ę

BUSKO. Blok nr 16 na osiedlu
Świerczewskiego miał wytecieć
wpowietrze • tak zapo wiadały anonimowe listyskierowane do lokatorów.
Na szczęście termin "wysadzenia" upłynął i blok stoi, jak stał,
tyle że życie mieszkańców dalekie
jest od komfortu . Przynajmniej
psychicznego.
W tej sprawie policja od dawna prowadzi dochodzenie ponieważ jedna z klatek schodowych, a
ściś l ej drzwi jednego z mieszkań
kilkakrotnie były już obiektem
ataków terrorystycznych. Wprawdzie nie przy u życiu materiałów
wyb uchowych, ale paliw płyn
nych . S traż pożarna już dwukrotnie zmuszona była gasić płonące
drzwi , a prób podpalenia też ponoć było kilka.

no straż pożarną z Opatowa, do
akcji przyjechali też strażacy
ochotnicy. W samochodzie były
trzy ranne osoby. Strażacy musieli
je wydobyć. - Udało się to zrobić
bez użycia sprzętu hydraulicznego - mówi oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
(br)

jabłek spadły poniżej

Masz

sprawę

-zadzwoń!

344-48-16

kosztów

Rozpacz w sadzie
SANDOMIERZ. Sadownicy postanowi·
li walczyć z zakładami pnetwórczymi, które odbierają od nich jabHca,
płacąc poniżej kosztów produkcji.

konują, że minimum, jakie powinni
otrzymywać, to 25 groszy.

-Takie są koszty produkCji. Nie
da się na tym zaoszczędzić. Drzewka trzeba posadzić, pielęgnować,
pryskać. To jest robota na cały rok,
Wczoraj p rzedstawiciele • a my mamy do tego dopłacać, bo
niemieckie firmy wykupiły przeSandomierskiego
Z wiązku
Ogrodniczego rozpoczęli akcję, twórnie- denerwują się sadownicy,
która ma doprowadzić do wstrzy- którzy przywieźli jabłka na plac tarmania dostaw owoców do zakła gowy w Sandon1ierzu.
Rację przyznaje im prezes
dów. Przekonują właścicieli punktów skupu, aby przestali przyjmo- Ciźla , który przekonuje, że 70 procent rynku przetwórstwa owoców
wać jabłka , a sadowników, aby nie
i warzyw jest w rękach zagraniczodstawiali owoców.
- To już trzeci rok, gdy ceny nych przedsiębiorców. Sam jest
właścicielem dziesięciohektaro
są poniżej kosztów produkcji .
wego sadu i wie, jakie koszty trze~
Przestaliśmy inwestować w nasze
gospodarstwa, nie kupujemy sprzę ba ponieść, aby wyprodukować
tu, to jest walka o przeżycie- mówi owoce. Kilka lat temu zaciągnął,
jak wielu ogrodników kredyt na
Ryszard Ciźla , szef związku.
W punktach skupu cena jabłek rozwój gospodarstwa. Teraz, przy
takim poziomie cen, nie ma z czeprzemysłowych spadła do l 0-11
groszy za kilogram. Sadowrucyprze- go go spłacać .

Niska cena jabłek przemysło
wych odbija się też na jabłkach
deserowych. Na placu targowym
trudno uzyskać za piętnastokilo
gramową skrzynkę owoców więcej
niż lO złotych . Wczoraj producenci oferowali jabłka "lobo" i "macintosh" po 60-70 groszy za kilogram. - Przy cenie eksportu na
Wschód jest jeden przelicznik, jaki
stosują odbiorcy: cena jabłka przemysłowego razy trzy. To jest cena
nie dająca żadnego zysku - wyjaśnia R. Ciźla .
Władze Sandomierskiego
Związku Ogrodniczego postanowiły powalczyć o wyższą cenę
owoców. Dziś przed Zakładami
Przetwórstwa Owoców i Warzyw
w Owikozach zorganizują pikietę podczas której chcą wręczyć
szefom petycję . Trafi ona także do
pozostałych zakładów w regionie.
(bea)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Pien.vsze anonimy o zbliżają
cym się wybuchu pojawiły się kilka miesięcy temu . Policja rozpoczęła dochodzenie.
- Niedawno znów zauważyli
śmy granatowe koperty zatknięte
za tablicę ogłoszeniową. Były zaadresowane, lecz nie dotykaliśmy
ich. Jedna z sąsiadek zawiadomiła
policję . Ludzie się boją , policja nie
chce ujawniać szczegółów toczące
go się dochodzenia i trwamy w cią
głej niepewności , nasłuchując czy
ktoś się na klatce schodowej nie
skrada -mówi jeden z sąsiadów.
Policja milczy jak zaklęta Nieoficjalnie dowiadujemy się, że próbki tekstów pisanych przez grono
podejrzanych bada biegły grafolog
Sądu Okręgowego. Czas pokaże czy
uda się ustalić autora anonimów i
czy w bloku nr 16zapanuje spokój.
MICHAŁ IMOSA

Skok na bar
KAZIMIERZA WIELKA . Wpadką
zakończyła się wczoraj próba
włamania do baru " Sajgon ".
Trzej mężczyźni próbowali
nad ranem włamać się do baru .
Poobrywali kłódki , próbowali wyłamać drzwi . Nie dość, że spłoszy
ły ich przejeżdżające samochody,
to jeszcze do akcji ruszyli policjanci z psem tropiącym . Ten doprowadził do domu jednego z męż
czyzn. Oprócz mieszkańca Kazimierzy Wielkiej zatrzymani zostali jego kompani : jeden z Ożarowa ,
drugi z Krakowa.
(br)
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fo-6dzle-K1ed!
- .Gwiezdne Wojny: Mroczne
Widmo " - USA, bo ., g. 16,
18.20.

SZPITALE, APTEKI
Dyżury

1/

pełnią

szpitale :

na Czamowie. przy ul. Kościuszki
l w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
"Przy Pogotowiu", ul. św . Leonarda 1O (8-20) , "Centrum",
ul. Radomska 8 (1 0-20), "Aptekarz". ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), "Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-15) .• Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), "Małgosia", ul. Pocleszka 17 (8-22) - czynna w niedziele i święta , "Zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w soboty l 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-

BUSKO ZDRÓJ
" Zdrój " - ]lieczynne.

JfDRZEJOW

"OK" - brak teJmlnarza.

OSTROWIEC SW.

"Etiuda" - "Faceci w czerni 11",
g. 17; "Hrabia Monte Chrlsto",
g. 19. -

PINCZOW

"Belweder" rzami", l. 17.

SANDOMIERZ
.Millennium" - "Włamanie na
śniadanie", g. 18; "1 00 dziewczyn l ja"~ g. 20.15.

SfDZISZOW
"Balla~a·

OSTROWIEC ŚW.
- ul. 11-go Listopada 6.
STARACHOWICE
- ul. Moniuszki 11 .

344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 363)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medlstar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP,
041/344-39-45, 368-28-02.
(nd 368)
NAGŁA Pornoc Lekarska - 331
- 56 - 50.
(gb 3790)

UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99 .
(nd 358)

ll

USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach , ul.
Langiewicza 2, tel. 361-55-25 ECHO, HOLTER, RTG, USG .
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania labo rato ryjno-bakle rl ol ogiczne.
Rehabilitacja.
(nn 175)

Teatr im. S. Żeromskiego
- nleczynny.
Teatr Lalki l Aktora . Kubuś "
- nieczynny.

KINA
('

"Romantlca" (dolby digltal),
366-37-19. - . Pianista" W.Bry1./Poi./NiemJFran., l. 12.
g. 8.30, 11 .30, 14.30 , 17.15.
20 .
.Moskwa" (dolby stereo), teł.
344-47-34 - .Stuart Malutki 2"
- USA, bo .. g. 11 , 14.45 ;
.E=mc2" - Pol.. l. 15, g. 12.45.
16.15, 20.30; .Bad Company"
- USA, l. 15, g. 18.15.
. Studyjne" - . Stuart Malutki 2"
- USA, bo., g. 16.45; . Ostroż
nie z dziewczynami" - USA, l.
15, g. 18.30; . Bad Company"
- USA, l. 15, g. 20.15.
.Echo" (w WDK) - 361-27-37
teł.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'fi' 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA
~jcd Uf lłlb- UIICI do 111godnie11ia

DOJAZD GRATIS

- brak terminarza.

SKARZYSKO·KAM.

"Centrum" (dolby dlgltal)
• .Faceci w czerni 11". g. 17;
.Gosford Park", g. 19.
"Wolność" - brak terminarza.

STARACHOWICE

"Miejskie" ; brak terminarza.

SUCHEDNIOW
. Kuźnica"

- nieczynne.

Wl.OSZCZOWA
. Muza" - .Spider Man", g. 18.

ściuszki) .

APTEKA ,.Parkowa". Kielce,
Żytnra, niedziele, święta 7.3021.00. 041/368-30-33 .
(gb 3314)

.Byliśmy żołnie

i

MUZEA ----------~
KIELCE
Muzeum Narodowe • pałac bl·
skupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (lei. 344-23-18) • ekspozycje stałe: korpus główny - •Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII w.",
"Dawne uzbrojenie europejskie l
wschodnie", .Sanktuarium Marszałka Józefa Plłsudskiego". Skrzydło północne • Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej. Wy·
stawy czasowe: .Wieś kielecka •
w polu i w zagrodzie". Czynne we
wtorek w godz. 1O· 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
.
Muzeum Lat Szkolnych S. Zerumskiego • ul. Jana Pawła 11 25.
(lei. 344-57 ·92) - ekspozycja
stała: wystawa materiałów biograficznych l literackich z młodzień
czych lat pisarza. Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 1O- 16.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe:
"Zamki i warownie w akwarelach
Zbigniewa Szczepanka", .Juliusz
Kossak. Ilustracje do «Ogniem i
mieczem~". Czynne od wtorku
do niedzieli w godz. 10-16.
Muzeum Pamlęcl Narodowej
- więzienie kieleckle z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 -czynne
we wtorki, czwartki i soboty
w godz. 10·14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 • czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz.
10·17. Wystawa stała: .,Modele
redukcyjne"; .Zabawki dawniej i
dziś", .Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z całego świata" kolekcja Małgorzaty MroczekStachowiak. wystawa zabawek prac dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny
w Tokarni - wnętrza XIX-wlecz- •
nych chałup, XIX -wieczna apteka, dwór z Suchedniowa. Wystawa: . Ocalić od zapomnienia.
Jan Bernasiewicz • twórca ogro·
du rzeźb ". Wystawa czasowa:
• szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i strój ludowy na
Kielecczyźnie", "Winogrodnictwo
pod zaborem". Czynne: od wtor·
ku do niedzieli w godz. 10 - 17.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków • wystawa
- "Z perspektywy 25 lat". Czynne od poniedz i ałku do p i ątku
i w niedziele w godz. 10·15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
• Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - .Era krzemu ".

Etl~iA
•••~...•

RADIO-TAXI
96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

Galeria BWA "PIWNICE" • ul. leśna 7 .• nieczynna.
Galeria BWA . NA PIĘTRZE" •
,,Wolfgang Brenner • wystawa
collages". Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz.
9-15, w soboty i niedziele nleczynna.
Galeria .Bartosz" - ul. Ściegien
nego 35A - "Jeden świat zewnętrz·
ny, dwa światy wewnętrzne" wystawa haftu 1 malarstwa. Galeria czynna • od poniedziałku do
piątku w godz. 10·16, w soboty
• 10·18. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Wystawa Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
10-16. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewlczów w Bodzentynie. ul. 3 Maja • Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku • czynne cały tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w godz. 9 • 17.
Jaskinia " RAJ " • czynna codziennie w godz. 9 - 18.
Ośrodek Tradycji Gamcarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty gamcarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
codziennie w godz. 10 - 16. lnfor·
· macja: 31-18-702, fax 311-46·90.
Pomnik-Mauzoleum w MichliiDwie k. Suchedniowa - wystawa .Płonęły niebo l ziemia"- czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 1O - 16. W soboty
i niedziele wystawa dostępna dla
grup turystycznych. Zgłoszenia
- tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu ·czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków l dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi • czynne codziennie prócz poniedziałków
w godz. 9·16. Rezerwacja bile·
tów 31·77-018.
BUSKO
Galeria BWA . Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 • Wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej Zdzi·
sława Surowca w 30-lecie pracy
twórczej. Oprócz poniedziałków
czynna codziennie w godz. 11 17, w niedziele godz. 11 • 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum lm. Przypkowsklch,
pl. T. Kościuszki 718 . te l. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum . Dworek Reja " , tel.
381·45· 70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8- 16, w niedziele 10 • 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA • ul. Siennieńska 54, lei.
263-20·48 - . Szkło artystyczne"
ze zbiorów wałbrzyskiego BWA.
Czynna od wtorku do piątku w
godz. 9-17, w soboty i niedziele
w godz. 11· 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne • ul. Sw i ętokrzyska
37, teł. 265-36·51 - wystawy
stałe . Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", •Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćm l elow
skiej", . Poczet ks l ątąt l królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: malarstwo z Petersburga, malarstwo Władysła
wa Paciaka . Muzeum czynne
wtorek • p i ątek 9·16.30, sob.
8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Artheologiczne wKrzemionkach - te1. 262.00.78
• "Gómictwo krzemienia w neofiCie",
dwie podziemne gaie!ie turystyczne,
skansen wioski neolitycznej, .Za
wschodnią granicą". Muzeum czynne wt.- piął. 9-18. sob. 9-17, niedz.
11-17.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armil Ludowej 2a • wystawy stałe :
• Pradzieje Ponldzia", . P i ńczów historia miasta", .Adolf Dygas i ńskl • życie l twórczość ",
• Sławne i znane postacie w dzie-

ja ch Pińczowa" , "Przyroda Ponldzia"; w synagodze - .Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie" , 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, lei.
(015) 644-57·57 - czynne: od
wtorku do niedzieli w godz. 1O·
17, w poniedziałki nieczynne wystawy stałe : .Kuchnia królewska", "Historia wzgórza zamko·
wego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", .Ziemia sandomierska w pradziejach i śre·
dnlowieczu", .Srebra. Nabytki
muzealne z lat 1992 - 1997",
"Lapidarium zamkowe". Wystawy czasowe: Józef Czapski - 18
obrazów z rodziny Popiel de Bo·
, isgelin zdeponowanych w kieleckim Mu~eum Narodowym, "Pi·
sarzy portret własny" - wystawa
fotografii Elżbiety Lempp, "Niszczący żywioł" - wystawa fotograficzna dokumentująca ubiegło·
roczną powódź, "Zbigniew Karpiński (1920 1996) malarstwo
- grafika - rysunek.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 9-16, w poniedziałki nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa cza·
sowa: . Rzecz ludzka" - wystawa
pośw ięcona sylwetce i twórczości Bolesława Taborskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej , ul. Długosza 9 • ponle·
działek - nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 • 16,
w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła Białego
• ul. Słoneczna - czynne od 8 do
17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, te l. 27 4-62-68, czynne
w dni robocze w godz. 10-16.

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366·93-28,
94-36 . .
Informacja MPK- 345-06-95 .
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15·11, Jesionowa -33179·19; bagażowe- Sandomierska 801·31-18; ciężarowe : •
Mielczarskiego - 345-41·22.
RADIO-TAXI "ALFA"
• lei. 344·44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40·40 (dojazd gratis).
RADIO· TAXI .MHRO" - te i.
342-22-22, 345-55·55 (dojazd gratis).
TAXI . WICHROWY " - teł.
33-10-919 {dojazd gratis) .
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI . NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . OMEGA
ORIENT" , korporacja " Łyso
góry", te l. 36-00000 , 36 11111 , 96 • 26, numer bezpłatny 0800-36-00·36.
TELE-TAXI ., WALIGÓRY"
tel. 368 -74-00 (dojazd gratis) .
TAXI .HERBY " - tel. 801·4100 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI .EXPRESS " •
teł. 366·11·11 , 3-600-600 .
Dojazd gratis, z nami najtaniej .
RADIO TAXI .EU ROPA " (dojazd gratls, karta stałego
klienta) , te l. 3-611-611.
TAXI . BARWINEK " • tel. 801
• 33 • 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . DORION " • tel.
36-999-99 .
34-555·44 ,
96-23 .

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRO·
NIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel.
361-29-18 , 361-39-12.
(nj 194)
041/34-43-944 - HADES - Ki·
pogott ·
wie pogrzebowe, karty zgonu ,

l

PODRÓZE
BJLETY lotnicze - rezerwacja.
sprzedaż. . Sigma", Sienkiewicza
56 , 344·30·33 , 344-30-35 .
(ng 3091
OMNIA - Komunikacja Między·
narodowa. Sie nkiewicza 61
- 345-77·43 , 345·77-46.
(ng 31 61
LOT - informacje, rezerwacja
sprzedaż biletów • 368·06-58

wiorskł, całodobowe
chłodnia.

(nc 250)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
e Pomniki '
Kielce, Radiowa 14 344-37-78, 343-17-52 .
(nc 254
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH
usługi
pogrzebowe całodobowe , tel.
366·31· 77' 344-67 ·88.
(na 128)

.....

~~,...".,.,,..,.,..,,.,..,~

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
, Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska • 986, 368-75·
15 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 367 •
60-1'3.
Pornoc drogowa • 366·00-65,
981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-79-76.
30·11 -609.
Pogotowie energetyczne Kielce - miasto i teren • 991 .
, Pogotowie gazowe • 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie l w godz. 7 • Z3
w dni wolne od pracy - tel. 36118-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94· 77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia
• 94-34 .
'
Numery miejscowe • 913.
Numery zamiejscowe • 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna • 932.

Pizzeria .Studio" - teł. 368-86-01 .
Czynna w godz.: pn.-a. 1D-22. piąt
10·23, sob. 12-23, niedz. 12-22.
Dostawa na terenie miasta przy za·
mówieniu powyżej 16 z!otych - gratis, rmj pizzy • od 7 do 19 z!.
Pizzeria . Magia", teł : 362·2511 . Czynna w godz. 11·21 , nie·
dzieła 15-21 .

Kinowe

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

Portal Internetowy

l Świętokrzyskie Stowarzyszenie
mocy Oliarom PrzE!steJIStw
menda Miejska
Punkt Konsultacyjny
rom Przestępstw, Kielce, ul.
wicza 9; poniedziałek-piątek w
14-18, tel. G-41/349-33·44.
Świętokrzyski Klub "Amazonka "
366-34·54, od poniedz iałku
czwartku w godz. 1D-14,
log, pedagog • telefon zaufania
17-41 w poniedziałki i czwartki
godz. 15 • 17.
Telefony zaulania • dla ludzi z problemem alkoholowym • od pomedzialku do piątku w godz. 18- 20,
teł. 345-73-46, w sprawach rodZinnych - 368·1 8-67. czynny od poniOOzialku do piątku w godz. 8 - 17.
pomoc psychologiczna dla rodzrn
wychowujących ffiille dzieci 368-1&
~9. poniedziałek, godz. 15.3().1 8.
Swiętokrzyskie Centrum Prolilak·
tyki i Edukacp - 041/331 - 53 · 13
- pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństvl
psychoterapia indywidualna i gnr
powa, pomoc dotycząca uzależnie~
interwencja kryzysowa • od poniedziałku do plątku w godz. 8 - 20.
Polslde Towarzystwo Zapobiega n~
Narkomanii - Punkt Konsultacyjfl{
w Kielcach, ul. Karczówkowska 5A .
346·16-27; poniedziałek· piątek·
godz. 12·16.
Centrum Interwencji Kryzysowej ·
teł. 041136&48-47. ul. U~naa 7b
Terapia ofiar przemocy, konflikty 1•e:
wrtątrzrodzinne i kryzysy małżeńskie
problemy z osobą uzależnioną w rodzirle. ~ illtywidualne i gnr
py wsparcia Zapewniamy anonirro
wość. Zapraszamy od poniedziaikll
do niedzieli w godz. 13 - 20.

RADIO
CzęstoUlwości stacji
słyszalnych w regionie:

PROGRAM l - 102,7; TAl
• 106.5: 98.0: 89.7: FAMA
-100,8, PlUS -107.9; 71,95. MARYJA -100,9; 107,2; 7.34, RMF -88.2
BIS • 92,3, 111-96,2, KIELCE-10l.l
ZET-1~,3. WAWA-95JJ. ESKA-1033
OPATÓW-93,7, MTM FM-1021
RdC-89,1 , LELIWA -104 ,7, RE·
KORD-1 06,2.

nowości

"Stuart Malutki 2"

Stuart Malutki wiedzie
spokojne i szczęśliwe życie
ze swoją rodziną. Chodzi do
szkoły, z sukcesem pomaga
budować modele samolotów
i jest dumny z drużyny futbolowej, którą udało mu się
stworzyć. Uwielbia też bawić
się ze swoim dużym bratem

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

- Georgem i malutką si
strzyczką- Marthą Malu tk
Jednak Stuart tęskni za pr~)'
jacielem podobnym do sr
bie. Pewnego dnia, gdy "
ca ze szkoły poznaje ptasz .
Margało . Wkrótce okazUJ'
się, że jego ptasia przyjacioł
ka ma poważne kłopoty.
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" PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Świętokrzyski
w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45

wynajmie pomieszczenia w budynku
przy ul. Krakowskiej 55 w Staszowie o powierzchni:
parter ok. 74 m kw., piętro ok. 70 m kw.

2
Kawa czy herbata? 8.00 Wiado8.10 Prognoza pogody 8.15 Wo17 8.30 Telezakupy 8.45 Birodzinna: Wyprawa do wnęiemi - film anim. 9 .30 Jedy- program dla dzieci 10.00
_, ______ Jedyneczki - program dla
.20 Zew krwi (1/13) -serial
. kimad.ll.IO Na haczyku
·••"lo\""--'' .. wędkarski 11.25 Szansa
- cykl felietonów 11.40 Tele12.00 Wiadomości 12.10
-•·ooJtzm~s 12.20 W drodze do Unii pub!. 12.40 Klan (612) -tea pol. (powt.) 13.10 Stud)o
Tour de Pologne 13.20 Członki
(2/6) - serial dok. 13.50 Teleza14.10 Słowo daję 14.35 Wielki
biznes - magazyn
Wiadomości

Studio sport: Tour de Polog'ne
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Klan (613) - telenowela pol.
Forum- program pub!. [audiotele: opcja 1-0-70025011. opcja 2
. 0-70025012]
Wieczorynka
Wiadomości

Sport i Prognoza pogody
Best - dramat obycz. bryt. ,
2000, reż. Mary McGuckian,
wyk.: łan Bannen, Jerorne Flynn,
Jan Hart, Patsy Kensit (103 min)
Przedstawiona w formie retrospekcji biografia George'a Besta, jednego z najwybitniejszych pilkarzy w
dziejach futbolll.

Zawsze po 21-szej - magazyn
minus - magazyn ekonoiczny
Kronika Tour de Połogne
Monitor Wiadomości
W krainie dreszczowców: Inna
Beatrycze - dramat sens. bryt.amer. - wł., 1998 , reż. Michael
Radford, wyk.: Asia Argento, Jared Harris (90 min)
Zakończenie programu

7.05 Studio urody - magazyn 7.15
Złotopolscy (S) - telenowela pol. 7.40
Dwójka dzieciom: Bolek i Lolek, Reksio - filmy anim. 8.00 Cena życia
(5/40) - serial obycz. austral. 8.50
Pytanie na śnia d anie - magazyn
10.30 Wieczór z Jagieiskim (powt.)
11.10 Znaki czasu · magazyn 11.30
Wielkie romanse dwudziestego wieku: Dale Evans i Roy Rogers - serial
dok. 12.00 Gala Lata z Radiem 2002
(2) - koncert 12.50 AbecadJo dźwię
ków 13.00 Panorama 13.15 Miami
Sands (4/110) - telenowela USA
14.00 Radio Romans (7/32)- telenowela pol. 14.30 30 ton! Lista, lista
15.00 Zrozumieć świat - magazyn
15.30 Nera, księżniczka Oceanii
- serial anim.
16.00 Panorama
16.20·Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (438) - (powt.)
16.55 Szansa na sukces: Piasek
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Telewizyjne Wiadomości Literackie
20.00 M jak milość (71) -serial obycz.
pol.
21.00 7 dni świat- program pub!. (wydanie specjalne)
21.45 Praca dla każdego - magazyn
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Wieczór filmowy. Kocham
kino : Zet i dwa zera- dramat
obycz. bryt./hol.
W wypadku samochodowym giną
dwie pasażerki - żony braci bliźnia
ków, Oswalda i 0/ivera Deuce'ów,
natomiast kierująca autem Alba Bewiek zostaje ciężko ranna i traci nogę.

0.40 Krustaliov, samochód! - dramat
polityczny franc.-ros., 1998, reż.
Alexei Guerman , wyk. : Yuri Tsurilo, Nina Ruslanova, Jiiri Jii.rvet,
Aleksandr Bashirov
3.00 Zakończenie programu

Bliższych informacji udziela p. Janusz Chołuj , teł. (015) 864-32-91
lub p. Janusz Żebrowski, teł. (041) 36-69-581 .
6Rstgm

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Pokemon -serial anim. (powt.) 7.25
Psotny Bill - searial anim. (powt.)
7.50 Strażnik Teksasu- pilot serialu
sens. USA (powt.) 8.45 Słoneczny
patrol (129) - serial przygod . USA
(powt.) 9.40 Samo życie (92) - serial
obycz . pol. (powt.) 10.10 Apetyt
na mil!>ść · program rozrywkowy
10.40 Zyciowa szansa - teleturniej
11.30 Adam i Ewa {51) · serial obycz.
pol. (powt.) 12.00 Serca na rozdrożu
(108) - telenowela argent. (powt.)
12.45 Z głową w chmurach (122) serial obycz. braz. 13.45 Idol • koncert (l) - powt. 14.45 Pokemon- serial anim.
15.15 Rodzina zastępcza (101)- (powt.)
15.45 Informacje
16.05 Adam i Ewa (52) -serial obycz.
pol.
16.35 Serca na rozdrożu (109)- telenowela argent.
17.20 Strażnik Teksasu- pilot serialu
sensacyjnego prod. USA
18.15 Sabrina, nastoletnia czarownica (100) · serial dl a młodzieży
USA
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.05 Graczykawie -czyli Bułaispóła
(96) - serial kom. pol.
20.30 Samo życie (93) -serial obycz. pol.
21.00 Jade - thriller USA
W tajemniczych okoliczno§ciach zostaje zamordowany znany milioner,
przyjaciel prezydenta USA. Prowadzący !ledztwo młody prokurator
Carelli odkrywa, że w zabójstwo
wplątana jest była kochanko ofiary,
Katrina Gavin.

21.30 Losowanie Lotto i Szczęśliwego Numerka (w przerwie filmu)
23.00 Informacje, Sport
23.15 Prognoza pogody
23.20 Graffiti - program pub!.
23.30 Misja ojca RllJ11boniego (l) film obycz. wł.
1.10 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

11

tv4
Kropka nad i - program pub!.
5.50 Tajemnice pocałunku
- telenowela meks. (powt.)
"'"'3""'P 7.05 Brzydula (159/
· telenowela kolumb. (powt.)
Srebrny surfer - serial anim.
Kapitan Planeta - serial anim.
Szczeniak zwany Scooby Doo
anim. 9.05 Przygody Anim- serial anim. 9.30 (na żywo)
Gra- teleturniej 10.35 Telesklep
Rozmowy w toku - talk-show
Chicago - serial dok. 13.25 KaPlaneta - serial anim. (powt.)
Szczeniak zwany Scooby Doo
anim. (powt.) 14.15 Beverly
O (210)- serial obycz.USA
Mitionerzy (powt.)
lVN Fakty i Pogoda
Brzydula (160/169) - telenokolumb.
pocałunku (77/99)
enowela meks.
Rozmowy w toku - talk-show
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Kasia i Tomek (3) -serial kom.
•~DOOtanfaz mamą Kasi rzadko prze-

w spokojne! atmosferze. Tomimo wsparcia ukochanej, z trn·
złośliwe uwagi teściowej.

do raju - film sens. USA
wybuchu bomby w World
ter kilkaset osób zostaje
Są również ofiary śmierFi/m jest oparty na autentyczwydarzeniach, które miały
w 1993 roku.

gry - serial dok.
Fakty
Kropka nadi-program pub!.
Łowcy skarbów (11/22) - seli P~ygod . USA
enbrt.pl - mag. internetowy
Superwizjer - magazyn sensacji
rozrywki
ic straconego - programy po-

6.45 Dragon Ball GT - serial anim.
7.10 Dragon BaliZ-serial anim . 8.00
W niewoli uczuć (9/135) - leJenowela meks. 8.50 Nigdy cię nie zapomnę
(87/94) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place (179) · serial obycz. USA
(powt.) 10.30 (na żywo) ł.amislów
ka - teleturniej 11.00 Big Brother I
(powt.) 11.45 Porywy serca (56/90)
- telenowela meks. 12.40 Telesklep
13.55 Albert- serial anim. 14.20 Dragon Ball GT- serial anim. 14.45 Dragon Bali Z - serial anim.
15.35 Pełna chata (89/192) - serial
kom. USA
16.05 Szkoła złamanych serc (52/80)
- serial kom. austral.
16.35 Trzecia planeta od Słońca 5
(7/42) -serial kom. USA
17.05 Medicopter 117 (18/36) · (powt.)
18.00 Aktualności
18.10 Wzywam doktora Brucknera 2 (19/25) - serial obycz.
niem .
19.05 Melrose Place (180) - serial
obycz. USA
20.00 W matni wyborów - kom .
obycz. USA
21.50 Las Vegas (1/10) -serial sens.
USA
22.50 Big Brother I
23.35 Cena naiwności - fjlm sens .
USA
1.25 Nadzieja i chwała - film obycz.
bryt. 1987, reż . John Boorman ,
wyk. : Sarah Miles, łan Bannen,
Susan Wooldridge (110 min)
Film pokazuje obraz II wojny świa·
towej, widziany oczami dziewięcio
letniego, angielskiego chłopca . Głów
ny bohater, a zarazem narrator opowieści, postrzega konflikt zbrojny
jako dobrą zabawę. Podoba mu się,
że zamiast we własnym łóżku nocuje w schronie, a ze względu na cią
głe bombardowania lekcje w szkole
są odwołane.
ie może zrozumieć
wi, dlaczego matko jest zmartwiona, że ojciec zaciągnął się do wojska.

3.20

Zakończenie
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programu

6.00 Strefa P 6.30 Supergol - magazyn piłkarski 7.00 Muzyczne listy 7.50 Artbur - serial a nim .
(powt.) 8.15 Wspaniała podróż Nilsa Holgersona - serial anim.
(powt.) 8.35 Beetleborgs (51) - serial przygod. USA (powt.) 9.00 Fiorella (103) - telenowela peruw.
(powt.) 9.55 Zbuntowany anioł {6)
- telenowela argent. (powt.) 10.50
Akcja nad Berlinem (12) - serial
sens. niem . (powt.) 11.40 Karolina
w mieście (4) - serial kom. USA
(powt.) 12.05 Kameleon (8) - serial sens. USA (powt.) 13.00 Strefa
P 13.30 Supergol - magazyn piłkar
ski 13.50 Arthur- serial ani m. 14.15
Wspaniała podróż Nilsa Holgersona - serial anim. 14.35 Beetleborgs
(52) - serial przygód . USA
15.00 Fiorella (104) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy
17.00 Dharma i Greg (3) · serial kom.
USA
17.30 HOT CHAT- program pub!.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł (7) - telenowela argent.
19.00 Ognisty deszcz - film katastroficzny USA
Do Ziemi zbliża się ogromny deszcz
meteorytów. jedyną szansą na ocalenie planety i iei mieszkańców jest
plan pewnego tajemniczego człowie
ka.

20.55 Viper (3) - serial sens. USA
21.50 Dziennik
22.051nformacje sportowe i Prognoza pogody
22.15 Zyciowa szansa - teleturniej
23 ~15 Zdążyć przed północą - gra
o życie- kom. sens. USA
1.00 X Laski - program erotyczny
1.30 Muzyczne listy
2.20 Muzyczny VIP
2.55 Supergol - magazyn piłkar
ski
3.25 To się w głowie nie mieści - program rozrywkowy
3.50 Zakończenie programu

~-----------------------~
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach,
ul. Mielczankiego 139/143
oferuje do wydzierżawienia:
l. Parterowy magazyn z rampą o łącznej pow. 1500 m kw. przy ul. Mielczarsk1ego
139/ 143, wskład któregowchodząhale 2x 300m kw. i2x450mkw.
2. Plac o pow. ok. 4500 m kw., utwardzony, ogrodzony, usytuowany na terenie bazy
przedsiębiorstwa przy ul. Mielczarskiego 139/ 143 z wjazdem od ul. Jagiellońskiej
i ul. Mielczarsk.iego.
3. Osiem pomieszczeń po byłej stołówce o łącznej pow. 207 m kw., osobne wejście
przy ul. Mielczarskiego l 39/143 (na panerze biurowca).
4. Dziewięć pomieszczeń o łącznej pow. l 00 m kw. plus hala o paw. 258 m kw.
'
przy ul. Malachitowej 74.
5. Pictć pomieszczeń o łącznej pow. l 17 m kw., I piętro w budynku. ul. Warszawska
108.
6. Pomieszczenia wolne po byłej kotłown i i po bunkrach opalowych - hala kotłowni
254m kw., bunloy 600 m kw. przy ul. Zagórskiej 3a.
7. Metalowa wiata o pow. 1000 m kw. przy ul. Hauke-Bosaka 2a wyposażona
w suwnice; o udźwigu 2,5 J.
8. Budynek wolno stojący murowany po byłej kotłowni o pow. 328 m kw. przy
ul. Kościuszki 33 (działka, na której posadowiony jest budynek. wynosi l 275m kw.).
Wszystkie wymienione pomieszczenia wyposażone są
w instalację elektryczną, c.o. i węzły sanitarne.

: l
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% ZDAWALNOŚCI CERTYFIKATÓW FCE & CAE
POPATIRZ POR.ÓVVNA..J PRZEMYŚL

CERTYFIKAT Z ANGIELSKIEGO TWOIM PASZPORTEM W PRZYSZŁOŚĆ.
UCZ SIĘ WIĘC TAM GDZIE ZDAWALNOŚĆ JEST NAJWIĘKSZA III
KURSY: STANDARDOWE, CERTYFIKATOWE, MATURALNE, PODTRZYMANIA POZIOMU

SUPER. OFERTA C:ENC>VV.A.
~

r;::::::,

Słowackiego 1 36a-1s-7'1

.l_ an.I..OI ~~~- P .....~~~~~;!'_!

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

PAN POL IS
THE BESTCIAK !

11

PEUGEOT 206

odstąpię

PARKIET, 041/384-75-24.

leasing.

041/368-49 -99, WIEDZA K1el ce,

060~59-435 .

AUTO-MOTO

NAUKA

lj131
gb3722
WYKŁADZINY

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt383
041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe (zachodnioeuropeJSkie), wymiana
amortyzatorów - grabs.
nd359

WYP02:YCZALNIA SAMOCHODOW
.AGM" 041/362-93-63,0602-601-695.
nt430

14, 041/362-12-97.

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

KUPNO

antywłamaniowe

MAKULATU RA, folia,

drzwi

Za g nańska

ul.

e GERDA e
.Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

po szko.

gastronomiczne, mechaniczne.

złom.

Kielce ,

041/302-14-27
e ANGI ELSKI
e INNE JĘZYKI
e EGZAMINY CAMBRIDGE
. MATURA
- Dzieci

232, teJ. 041/331-60-56,

MAKU LATURA ,

fo li a ,

złom .

ul. Rej owska 65,

teJ. 041 /25-11-066

AUTÓBRAMY. 041 /366-19-17.

kb1657

języków.

Rabaty

AKORDEON, organy, pianino - w dom
ucznia. 041/344-71-93; 0600-832-302.

SZKOŁY.

nn169

obcych . 6

041/368-12-27.

- Dorośli

Skarżysko-Kam ienna ,

języków

Internet. Upominek. Paderewskiego 17/3

- .POLIGLOTA"
LEŚNA 5 (centrum)
www.poliglota.kielce.com
SUPEROFERTA
z okazj i
12-lecia

kb1655

nt456

AKADEMIA SUKCESU. Wybierz dobry
kurs

-Mlodzież

wewn. 201

nt452

Ogólnoksz.talcące

Ie: zasadniczej, gimnazjum. Technikurr,

041/34~15-17

0% REKLAMACJI

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
zachodme. BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. Tłumiki . Blacharka. Ośwle
tleme. MOTOMARKET, Jagleilonska 23.
nt391

041/331-71 - 19, 041/361-83-00
-STUDIUM INFORMATYKI zaoczne .
nc273

nd364

BUDOWNICTWO

ści

041 /362-00-29
AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

nych. Liceum

PCV. Hurtownia fabrycz-

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

Wspólna 17 ogłasza nabór do szkól zaocz.

nt353

gb378J

.-----------------------------------------~--------------------------------------------------------~·1

Nowa oferta

JAK WYSŁAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ TELEFON?

WYŚLIJ
SMS

WPISZ (maks. 160 znaków):
SL#numer rubryki#treść ogłoszenia (maks. 154 znaki)
SPRAWDŹ ZANIM WYŚLESZ!
Przykła d

SL#15# Sprzedam samochód osobowy 1900 r., Kielce tel (000) 00-00-00
Wyślij

SMS-a pod numer 7960. Dotarcie SMS-a z ogłoszeniem zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym .
zgodne z regulaminem wysyłania
i publikowania ogłoszeń drobnych przez SMS, wydrukujemy je w " Słowie Ludu" w ciągu 3 dn i roboczych .

Jeśl i przesłane ogłoszen ie będzie

Cena wysłan i a SMS-a z ogłoszen i em pod numer 7960 wynosi 9 zł+ 22 proc. VAT.
Regulamin wysyła ni a i publikowania ogłoszeń dostępny jest w Biurach Reklam i Ogłosze ń .Słowa Ludu".
UWAGA! Przyjmujemy ogłoszen i a tylko do podanych n i żej rubryk (ogłoszen i a matrymonialne
i towarzyskie nie będą drukowane).

,,

z treścią ogłoszenia
drobnego przez telefon komórkowy
• my je wydrukujemy!!!
AUTO- SlYBY. Kielce, 361 -57-17 .

BRAMY

ng310

napędy.

gara~owe ,

01 0203 04 -

motoryzacja
biznes
budownictwo
elektronika

ogrodzeniowe,

05 06 0708 -

kosmetyka
komputery
kupno
lokale

09 - medycyna
10 - naprawy
11 - nauka
12 - ni e ruc h omości

ANGIELSKI

EDUKACJA
Kielce
Gaganna 5

-NIEMIECKI

- proqucent. 041/33'1~9-62 .
AUTOALARMY- 041/361-90-60.

.

nt407

b3754
BRAMY. automatyka, szlabany. Bariery

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

ng306

nt3g9

nt443

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

BRAMY.

Ogrodzenia .

Siatki.

nt367

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

nt395
DO WYNAJĘCIA pokoje biurowe. tanie

346-52-05.
311

BRAMY.NET.PL . 041/345-09-41 ,

i atrakcyjne . Dom

Rzemiosła ,

Kielce,

Warszawska 34, teJ. 34~93-79.

502-56-0~3.

INTER CARS S.A. Dystrybucja

części

nt435

gb3731

do samochodów zachodnich. Kielce ,
Słowackiego 6,

041/361-61-06, 344-23-73.
nd362

KLEJ

do

styropianu

-

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników- sterowników

teJ.

WYNAJĘCIA

Rzemiosła ,

(produkCja -

Airbag, ABS.

montaż) . Jagiellońska

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

. Okno" ,

Łódzka

308 ,

Warszawska 170,041/332-22-12.

Pogotowie - odtruwanie . ES PERAL.
gb3725

ni193
Służb Ochrony . DELTA"
Skarzyske>-Kamlellllll, uł. Sezamkowa 23,
tellfax 41/253-05-32. 0502-208~8

Elitarne Studium

wnętrz

. Drokplast -, K1elce . Nowa 5

tt

ksztalcimy w zawodzie:
technik ochrony fizycznej osób l mienia
Rekomendacja
Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia "
Sm h "Vtle Ul/)f'fl$1.amy IUJ:
~
DZIEŃ OlWARTYCH DRZWI
_!\l
15 wrześni a 2002 r. w qodz. 10.00-15.00

06021335-083

041/361-88-52.

kb1233
nd360

nabór na rok szkolny 2002-2003
uprawnienia szkoły publicznej,

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź

GINEKOLOGIA PARAPETY- najtaniej. 041/361-72-52.
gb3658

ści.

doświadczeni

specjali-

PARAPETY -

najładn i ejsze

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

332-56-76. Zaptsy3.1X -19.1X, 17.00- 19 00
gb35-!l

-Telekomunikacja,
-

BUDOWLANKA

Bankowość,

Kielce,

Rachunkowość

Jagiellonska 90

-Finanse

0411346-16-00.

TECHNIKA:
-Samochodowe,

LICEUM
e

- Fryzjerskie
-Budowlane,

e Handlowe
(2.5-letnie)
e Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POLICEALNE:

-Handlowe,
- Ogólnokształcące
(2-, 2,5-letnie).

• Fryzjerskie,
•
nt404
371 /nd

do bram wjazdowych
AUTORYZOWANY PARTNER

P.H.U• • HORMAR'" s.c.
Kielce, Domaszowice 174F

34.2·84·32, fax. 342·83-09

~. H-T/HC

SPRZEDAŻ • SERWIS

PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

12

Salon sprzedaży - tel. 362 37 49
ul. Radom ska 20 a (C H REAL)

pilarki łańcuchowe , kosy
przecinarki, myjki ciś ni eniowe

..ZRÓB TO SAM" KIELCE, ul. SKŁADOWA 3(róg Czarnowskiej), teł. 366·36-70

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

Ogól nokształcące

po: ZSZ (2. 5-letnie). SzP (3-letmeJ

- lywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja

AUTOMATYKA
teł.

angielsk iego

- Admnistracja ,

wg119

nn148

języka

Os . Na Stoku 50B/28 . 041 /33 1-20-22

- Ekonomiczne,
ws152

Producent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.

BEST - kursy

wszystkie poziomy zaawansowania

LICEUM:

0607/887-732.

368~0-55 .

nd:W

- Farmacja,

041/369 -82-76 - A LKOHOLOWE

nt422
O KNA, drzwi, parapety. AdaptaCja

www.novum.kielce.com
041/368-30-55,

041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
POLICEALNE:

0604-137-235.

041/346-19-17

e WŁOSKI

- Turystyka,

OKNA PCV - producent. PROMOCYJC ENY.

e NIEMIECKI

-budowlane.

Podklasztorna 117

nt411

NE

e ANGIELSKI

-handlowe
zbiorowego

-żywienia

34~80-97 .

041/361-16-56.
ng313

-ekonomiczne

pokoje biurowe

MEDYCYNA

- piątek,

godz. 10- 18.

e TECHNIKUM:

gb3759

11 ,

Okrzei 65, 041/343-14-77, 307-35-06.

Ki_
elce, Pakosz 53.

Zapisy:
poniedziałe k

-zasadniczej
-gimnazjum

Kielce, Warszawska 34,

MARMUR - parapety, schody, kom1nk1

Kasowanie błędów.

t·.

DO
- Dom

gb2834

346-16-00

po szkole:

nt232

tan io.

041/346-54-13.

Żródłowa 19

041 /343-13-16

-podstawowej

041/346~6-93 .

Obcych

Kielce,

WIECZOROWYCH
e LICEUM OG0LNOKSZTAŁCĄC E

AGENCJA lt-JTERLOCUM. Kielce,
041/344-53-62.

Szkoła Języków

do szkól:
ZAOCZNYCH

Sienkiewicza 9.

parkingowe. 041/36~6-52, 300-33-28.

-FRANCUSKI
.WORLD OPEN"

OGŁASZA NAB0R

041/344-63-63 EUROLOCUM -od 1984,

l

17 - turystyka
18- usługi
19 - w ideofil mowan ie
20- zg uby

041/344-54-08

LOKALE

BLACHY dachówkowe, trapezowe

13 - praca szukam
14- praca dam
15- różne
16 - sprzedaż

Kosmetyka .

.,

SZKOŁA DETEKTYWÓW l PRACOW·
NIKÓW OCHRONY . OCHRONIARZ" .
Uprawnienia publiczne. Siłownia , basen.
paintball , ubezpieczenie w czesnym .
Szybka , ciekawa praca . Kielce.
Kościuszki 5, 041/344-17-39.
nt403

BUDOWLANKA •
Kielce,
Jagiellońska

90

041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie):

e Budowlane,
e Drzewne,

gb3578
CZYSZCZENIA dywanów, verticali.
041/366-78-86.
gb3651

gb3788

ATRAKCYJNE pożyczki. 041/340-72-31.
gb3696
KREDYTY gotówkowe, 041/346-18-24.
nd370

ZASADNICZA

GLAZURA ·hydraulika • 041/362-53-70.
gb3595
HYDRAULICZNE. 041/332-39-28;
0502-542-{)71 .
gb3628

ROLETY ANTYWŁAM.
ALUTECHNIKA , Pade rewskiego 3,
343-07-{)4.
nt375
ROLET· 041/362-03-67, 691-860-680

natychmiast .

o12/261-85-46
kb1831
DOMOWA 1500, umowa. 0606/382-221
kb1813
PILNIE! Umowa 900 brutto,wydawmctwo
oferuje pracę domową. 0608/385-010.
kb1811

Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 zł/m kw.

ng308
WMK,

Leszczyńska

1, 041/368-{}0-32.
nt426

SUKNIE ŚLUBNE

MALOWANIE· 041/362-53-70.

POŻYCZKA. 041/34-07-103.

SZKOŁA ZAWODOWA

CHAŁUPNICTWO

dywanów.

DOMOFONY. 041/362-31-82.

RÓŻNE

e Urządzeń Sanitarnych,
e Samochodowe.
e Elektryczne,
e Żywienia Zbiorowego,
e Fryzjerskie.

CZYSZCZENIA
041/331-45-56.

gb3594

PRACOWNIKA do 301 z prawem jazdy
kat. c . aktualne świadectwo kwalifikacyjne. 041/361-69-{)3 wieczorem.
gb3793
PROJEKTANTA dróg i ulic zatrudni Biuro
Projektów. 041/346-21-85 , 0606/74-74-01 .
kb1820

gb3402

(2-letnia).

e Różne zawody.

POŻYCZKI. 041/34-44-106.

nt406

gb3266

MALOWANIE natryskowe, tapetowanie.
0691-624-{)22.
gb3570

WYPOŻVCZALNIA • Kielce, Sandomier-

ska 76, 34-422-23.
n 315

RZETELNYM dodatkową, 900, domową.
0606/336-101
kb1812

ogłoszenia

drobne

Jeśli

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

w
dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych
CKB.ZGODA"
041/361-27-{)6
POLICEALNE
·projektowanie architektoniczne
· budownictwo ogólne
·geodeta
-drogi
·mosty
·ochrona środowiska
• administracja
·BHP
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄC E
po: ZSZ (2,5-letnie)
SP (3-letnie).
nt420

:i ego
an1a

CKB.ZGODA"
041/361-27-06
TECHNIKA
• budownictwo ogólne
• urządzema sanitarne
·drzewne
· leśne (specjalność technik leśnik)
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia)
·zawody budowlane.
nt421
COMPUT EX kursy komputerowe .
1344-32-{)2.
nt416
Studium

PANELE; 041/362-53-70.

SPRZEDAŻ

..

.

zlecających ogłoszenia

prywatne.

BIZNES

OPRAWA OBRAZÓW

R.O-L-E·T·Y
041/343-18-81 SIATKI plastikowe.
metalowe. ogrodzeniowe, sto wzorów.
ng312
NAJTAŃSZE podszewki połyestrowe
·dużo kolorów. 044/714-11-31.
kb1797

ANTYWŁAMANIOWE

041/361-37-49,

ROLETKI
TEKSTYLNE
VERTIKALE

NAPRAWY

PARAPETY

nt379

gb3792

TURYSTYKA
041/332-40-08 . 0602-260-809
• FRANKFURT • Mannheim.
gb3437
048/37-80-307. 06011280-977. Frankfurt,
Mannheim, Upsko ·.Wojtek"
ww112
ANTWERPIA · Niemcy, Holandia,
Belgia · wtorki, piątki. 081/825-62-45,
06031951-239
ws156

USŁUGI

WYDZIERŻAWIĘ

stację

paliw .

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane.
ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne,
vertikale . żaluzje, okna . Hurtownia
Materiałów Vertikalnych .WMK', Leszczyń
ska 1, 041 /368-00-32 . 0411344-14-80,
fax 344-33-77.
nt428

tk30

AUTOMATYCZNE pralki. 041/332-37-46.
gb2814
PRALEK, lodówek. 041/362-23-70 ,
0604-783-188.
gb3786

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

EXSTAZA 0600-114-067.

HURTOWNIA Odzieży używanej i noweJ,
Szwajcaria. Holandia. Gorzów Wielkopolski.
Tel. 095/72-06-356, 0601-720-461
tt22

0608-521-584.

041/343~7~3 .

TOWARZYSKIE

14.
nt359

PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3

SPRZEDAM chrysler pt cruiser,
2001 r., srebrny, Kielce, tel. 0601595850

Chęcińska

DAMPRACĘ
BIUROWA. domowa. 0691-735-663.
kb1790

WIDEOFILMOWANIE
-

APP-STUDIO • video-foto, DVD,
cyfrowo. 041/361-65-13, 315-25-19.
...".,, nt434
DEKOROWANIE sal weselnych .
Indywidualne projekty l wykonanie .
0603-119-543.
gb3703

ROLOKASET)', okna PCV, roletki,
markizy.
041/368-31-31 .
Kielce ,
Krakowska 255.
gb3549
VERTICALE · żaluzje · rolety
· producent. 041/368-68-77.
gb3657
ŻALUZJE

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
ROLETKITEKSTYLNE
VERTIKALE
041/331-31-62
0505-140-94 7
gb3713
ŻALUZJE tanio. 0411369-86-37.

0411331-29-83 • HADES · dodatkowe
drzwi, również stalowe.
gb3656
nt387

AUTOMATYCZNE pralki, lodówki
·naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-{)98.
gb3671
BALUSTRADY
0605-899-305.

z

nierdzewki.
gb3789

CYKLINOWANIE· 041/303-12-54.
gb3765
CYKLINOWANIE · lakierowanie
041/366--02-65.

·układanie.

wv•••ll{mł/V upominek
ml!lllnwt:~r7:~1

·GRATIS!

dowóz grup dziecięcych
• GRATIS!

gb3554
MALOWANIE,
szpachlowanie ,
glazura, panele , ryg lpsy, hydraulika,
zabudowa poddaszy, elektryka, solidnie .
0691511197, 0601936134

K~.fl\\~
KURS PRAWA JAZDY

l

'•

P..A~CĘ~

Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety i panele ścienne

Kielce, ul. 1 Maja 151,

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

...

·;!
III
Q

·-

041/36B-3ą-B7
13

,,

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
informuje swoich klientów, że został uruchomiony

całodobowy

Teleserwis 0-801110 135,
gdzie przyjmowane
książek

są zamówienia na dostarczenie bezpłatnych
telefonicznych edycji 2001/2002.

Słodka

Dedykacja ••.

Oplata za dostarczenie przez kuriera firmy dystrybucyjnej
Messengar Service STOLICA S.A.
w wysokości 5 zł (w tym 22% podatku VAT)
będzie pobierana w momencie odbioru książki.
Każdy

klient TP. uprawniony jest do zamówienia l<siążki telefonicznej,
zawierającej spis abonentów strefy numeracyjnej,
do której należy jego linia telefoniczna.

Teleserwis jest jedyną autoryzowaną formą dystrybucji książki telefonicznej,
a wszelkie inne formy dostarczania lub próby sprzedaży bezpośredniej
odbywają się bez zgody oraz wiedzy naszej Firmy
i stanowią naruszenie prawa.
1883/km

25°/o taniej

Przed rokiem kielczanie prowadzili w meczu z Warszawianką
na swoim parkiecie 8:0. Była 10
minuta gry. Potem coś się zacięło
w grze naszej drużyny, a rywale
systematycznie odrabiali straty. W
sobotę sytuacja się powtórzyła , z
tą tylko różnicą , że najpierw uciekała Warszawianka, a gonili nasi

~~~~

STOLBUD Wt.OSZCZOWA
034- już za 653

zł

Klubowym działaczom,
sponsorom i kibicom
zadedykowali szczypiorniści Vive Kielce
zwycięstwo nad Warszawianką.

W sobotę, na inaugurację ekstraklasy, kielczanie wygrali w Warszawie 22 :21 (10:14 ).

PRO/I/70CJA
~--~

zemsta szczypiornistów Vive

szczypiorniści .

netto

IUE&OA

f

-Dlaczego na początku zagraliśmy słabo? -zastanawia się kapitan Vive Radosław Wasiak. - Odpowiedź jest dziwna, acz prozaicz-

na - byliśmy za bardzo skoncentrowani , za bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz. Wyszliśmy na P?rkiet i ... nic nie wychodziło . Złe
podawaliśmy, źle graliśmy w obronie, źle w ataku. Słowo "źle ' w tym
miejscu mogłoby padać znacznie
częściej .

Po kwadransie nasi zaczęli
jednak prezentować się coraz lepiej . Spora w tym zasługa trenerskiego duetu Aleksander Malinowski - Marek Smolarczyk, którzy
najpierw wzięli czas, a potem doskonale podpowiadali swoim zawodnikom.
Tak czy inaczej, przewaga
Warszawianki zaczęła topnieć i z
wyniku 10:3 jeszcze do przerwy
zrobiło się 14:10.
-Może zabrzmi to nieskromnie, ale już wówczas mieliśmy przeczucie, że gospodarze "spuchną " dodaje Wasiak. - W końcówce
pierwszej połowy, gdy uszczelnili-

śmy defensywę , rywale zdo
gole bardzo ciężko , nam
dziło to o wiele łatwiej .
Wasiak się nie mylił. Od
czątku drugiej połowy JU<OJ\..L a iu~
skutecznie gonili siódemkę
~zawską , kilka minut przed
cem meczu wychodząc nawet
prowadzenie trzema golami. Os
tecznie Vive wygrał na ina
cję tylko jednym golem, a
wszyscy byli bardzo zadmunl <>n•
Wasiale - Jak tu się ni e
szyć , skoro w poprzednim
wszystko przegrywaliśmy z
szawianką. To była nasza s
zemsta. A tak poważnie , p
podkreślić - drużyna dedy
zwycięstwo naszym działa
sponsorom i kibicom! l! Mam
dzieję, że to jest pierwszy taki
kroczek do tego, że w Kie
odbudowana zostanie potęga
skiego szczypiorniaka.

Kielce, ul. Slcriellewslca 4, fel. 366-26-98, 345-4 r ·'4

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 użytkowników
.

15 lat tworzymy,

FINANSOWO-KSIĘGOWE
przystosowane do nowych przepisów o rachunkowości

HANDLOWE
z drukarkami i kasami fiskalnymi
PLACOWE, KADROWE

.. .

współpraca

współpraca

z PŁATNIKIEM ~~

CZYNSZE~

i inne programy na zamówienie
' Sprzedaż i serwis komputerów, drukarek, sieci i inne.

Defensywa Vive spisywała się w Warszawie doskonale. Od lewej: Piotr Grabarczyk,

Mistrzostwa

młodych łuczników

Rafał Bernacki i Jarosław

Sieczka

w Radomiu

Medal kielczanki
•
•
•

+

TRANSPORT BETONU
CEMENT LUZEM
BLOCZKI BETONOWE
LABORATORIUM BETONU

Joanna Niebudek
z kieleckiej Stel/i zdobyła
brązowy medal Mistnostw Pafski młodzi-

,.,

~

ceramiczne, cementowe
\W•~ ceramiczno-blaszane.
~iil Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
·-~ okna dachowe, ocieplenia,
-~~~::alii......._J centralne odkurzacze.

ków w łucznictwie. Drużynowo
zespoły z naszego regionu nie
odegrały poważniejszej roli.

Zawody rozgrywano w miniony weekend w Radomiu . K.ielczanka Joanna Niebudek wywalczyła
brąz większą ilością dziesiątek. W
tym miejscu tarczy umieściła strzałę 30 razy, a mająca taką samą liczbę punktów Aneta Janusz z Resovii Rzeszów uczyniła to 27 razy.
Zespoły z naszego regionu
nie popisały się, natomiast, w rywalizacji drużynowej. Wśród
dziewcząt kielczanki z drugiej drużyny Stelli uplasowały się na siódmym miejscu, choć przed ostatnią
rundą mi a ty jeszcze szanse na medal. Drużyna Olimpu Suchedniów
uplasowała się na 16 miejscu,
a pierwszy zespół Stelli zajął ostat-

Oto zwycięzcy. Indywidualchłopcy: l. Jacek Dobrzyński
(Społem Łódź) 1339 pkt., 14.
Mateusz Grzyb (Sokół Radom)1241, 28. Edwin Zieliński
(Sokół) 1183. 31. Krzysztof Krunie

szyna (Stella) 1176, 63. Jakub Mikos 1063, 71. Emil Sorbian 994.
73 . Maciej Szymański (wszyscy
Stella) .

Dziewczęta : l. Olga Orsze
ska (Agros Zamość) 1264, 3. l
anna Niebudek (Stella) 1224.
Drużynowo chłopcy: l. S
Iem Łódź I 3857, 7. Sokół Rad
3594, 8. Olimp Suchedniów 35
Dziewczęta: l . Resovia Rz
szów 3555. 7. Stella II 3395. l
Climp 2977. 18. Stella I 2829
PAWEŁ

l
chłopców drużyna Sokoła
I•====="=...!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!.J . była
zaś
. /Z08Uft

._

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

nią , osiemnastą pozycję. Wśród

ni ów siódma,
-ósmy.

Radom
Olimp Suched-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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S~ort

arodyński

Potrzebne roszady-w I<olporterze

istrzem

Bojowy Siergiej

Grzegorz Harodyński
z KM Self został mistrzem
Polski w rajdach enduro.
Kielecki motocyklista startuw klasie weteran podczas
ostatnich eliminacji MP,
ftll:ei!Tamich w Więcborku, wywali trzecią lokatę, pieczę
sposób sukces w łączklasvf:ikaci"i całego sezonu.
z mistrzostwa Folktóre jest w dużej mierze taJcie
firmy SeJf, dzięki wsparciu
mogę startować na trasach
uro. Już w przyszłym roku bybardzo blisko jednego z tytujednak nie mogłem jechać we
-~suoch eliminacjach. Teraz prakprzez cały sezon prezentorówną formę i jadąc do
-·rhr> rv~ byłem już praktycznie
ch-"7r\ C'hl1" -

powiedział

r.rc7Po.nr7 Horodyński.

W klasie junior, startujący po
półrocznej przerwie spowo. kontuzją, Łukasz Bartos,
,...P7P1~t •
barwyTortexu Groddmgi, Michał Szuster z KicKlubu Motorowego trzeci,
Michta jeżdżący w BKM
czwarty. W klasyfikacji geMP. w klasie jurlior Szuster
czwarte miejsce, Bartos był
zaś Mich ta ósmy. Warto doze już za kilkanaście dni MiSzuster i Łul<asz Bartos wystarw motocyklowej Sześciodniów
Czechach.
Warto odnotować jeszcze barudany debiut na rajdowych
Pawlika z KTM
klasyfikacji Fucharo w gmpie młodzik
on dJ.Ugą lokatę, a w mi""""....''"u podczas zawodów
~Ię<;borku zajmował odpowiedtrzecią i drugą lokatę.
(wid)

iazdy
ekendu

Z RÓŻNYCH AREN
Judoczki na podium
W Gdański rozegrano
ogólnopolski turniej klasyfikacyjny seniorek w judo. Trzecie lokaty podczas tej imprezy wywalczyły dwie kielczanki: Ki~ga Kibicka (waga 48
kg) z Zaka Kielce oraz Irena
Blicharz (70 kg) , reprezentująca obecrlie barwy AZS AWF

Cieszą się kibice Nidy
i Pogoni, natomiast
w Kielcach po porażce
Kolportera Korony daleko
do euforii.

Wrocław.

Potrzebne roszady
Porażka z Sandecj ą znacznie
ostudziła apetyty kieleckich kibiców, uzmysławiając wszystkim jak
daleka droga dzieli piłkarzy Kol-

portera Korony od II ligi o której
klubie. Czy rzeczywiście słabszy występ przeciwko Sandecji może tłumaczyć tylko
zmęczeniem zawodników?
- Nie ulega . wątpliwości, że
piłkarze czuli trudy meczu ze Stalą, co odbiło się na ich świeżości i
szybkości. Na pewno jednak w
składzie drUżyny potrzebnych jest
kilka roszad- mówi trener Kolportera Korona Tomasz Muchiński.
Mam tu na myśli zarówno pomoc
jak i atak. W meczu z Sandecją
rywale dokładnie pokryli Adama
Grada oraz Łukasza Woźniaka, a
w tej sytuacji nie było komu wziąć
na siebie ciężaru gry. Już.w piątek
czeka nas wyjazdowe spotkanie z
Folonią i nie ukrywam, że jedziemy do Przemyśla, by odrobić stracone w sobotę punkty.

Spadli z Ił ligi

głośno się mówi w

Komplementy prezesa
Z ulgą odetchnęli kibice Nidy
Pińczów. Podopieczni Siergieja
Gacenko nareszcie zaprezentowali
dobry i skuteczny futbol. Spora w
tym zasługa samego Gacenki , ale
także jego krytykantów, którzy
wymusili niejako na szkoleniowcu zmiany w ustawieniu drużyny. I
tak w meczu z Motorem Lublin

Pi łkarze

Kolportera Korony mu szą szybko wyciąg nąć wnioski z ostatniej p o rażki
szów. Dwa przegrane mecze, presja zwycięstwa, trudny rywal. Trudrozegrali obaj skrajni pomocnicy no było doprawdy zazdrościć za- Łukasz Baliński oraz Sławomir wodnikom i szkoleniowcowi ze
Kłos. W ataku szarpał defensywę
Staszowa. Okazało się jednak, że
rywali Wiesław Francuz, który jak trzeba, to można .
gdyby nie głupota byłby bohate- Zagraliśmy dobre zawody.
rem meczu . A tak został nim Ro- Chłopaki walczyli z zębem, nie
bert Ciekalski, który doskonale było straconych piłek. Wygraliśmy
dyrygował poczynaniami ofensywi zdobyliśmy niezwykle ważne
nymi zespołu .
punkty. To zwycięstwo powinno
- Spotkanie z Motorem było pomóc nam uwierzyć we własne
namiastką tego, na co stać chłopa
siły, uwierzyć w to, co potrafimy.
ków. Dobry, szybki futbol, skład Bo personalnie jesteśmy mocni i
ne, oskrzydlające akcje, strzały i powinniśmy z meczu na mecz grać
to, co najważniejsze- cztery gole. coraz lepiej - uważa trener staNasza gra mogła się podobać. Do- szowskiej drużyny Roman Grucenili to kibice, którzy, podobnie szecki.
jak zawodnicy spisali się na medal
Brawa za zwycięstwo należą
-komplementuje prezes Nidy Ma- się nie tylko piłkarzom i treneroriusz Karcz.
wi . Zasłużyli na nie również kibice, ze słynną już orkiestrą na czele, którzy przez 90 minut doskoUwjerzą w siebie
nale dopingowali pomagając swoNajtrudniejsze zadanie w mi- im ulubieńcom w zwycięstwie nad
niony weekend miała Pogoń Sta- Polonią.
(wid, mac)
sprawdził się jako ostatni stoper
Radosław Bączyk. Dobrą partię

Rekordowy oszczep Kamili
wzięło udział ponad
dwieście dziewcząt i chłopców.

W zawodach

laureaci konkursu
Radia Kielce na najlepsportowców weekendu.

Kamila Chudzik ustanowiła nowy rekord okręg1;
świętokrzyskiego w rzucie
oszczepem.
Zawodniczka Budowlanych
Kielce uzyskała odległość 41,73 m
startując poza konkursem w regionalnych mistrzostwach młodzików.

Oto najlepsi:
100 m: Justyna Miśkowiec
Uuventa Marbo Starachowice)
- 13,40 i Dawid Kubiec Uuventa
Marbo) -12,57 , 300 m: Miśkawiec
- 43,50 i Kubiec - 39,94, 600 m:
Kamila Perz (Zryw Łopuszno)
- 1.46,44, 1000 m : Piotr Marczak

(Juventa Marbo) - 2.47,11, 100m
ppł. Magdalena Chabik (Gimn . 16
Kielce) - 18,89 i , 300 m ppł. Magda Skowerska (Budowlani)
-49.27,1 iKrzysztofWieliński (Budowlani) -43,80, wzwyż: Małgorza
ta Mroczek (SKS Max 4 Ostrowiec)
- 145 i Tomasz Król (Budowlani)
-171, wda!: Katarzyna Sobczyk (G
16) - 4,55 i Łukasz Biskup (ULKS
Gród Bodzentyn) - 5 ,19, oszczep:
Magdalena Głowacz (G 16) -24,43,
młot: Katarzyna Kopeć (LZS Fardołów)- 33,14 i Rafał Kowalczyk
(Budowlani)- 39,72, dysk: Dominika Staniszewska (Max 4) -23 ,90
i Michał Chadzyński (Max 4)
-40,00, kula: Martyna Baran (LZS
Piotrkowice)- 10,37 i Chadzyński
-12,65.

******

Najlepsi płotka rze mistrzostw okręgu: od lewej Piotr Kamiński, Krzysztof Wieliń
ski, Michał Bąk

'JYczkarka Agnieszka Wrona z
Budowlanych została powołana do
młodzieżowej reprezentacji Folski
na mecz z Czechami, który w sobotę odbędzie się w Libercu. Wrona
na finałowych zawodach Grand
Prix PZLA w Warszawie pokonała
wysokość 380 cm.
(sts)

Nie udało się szachistom Fartu Kielce utrzymać
w U lidze seniorów. Podczas
turnieju zakończonego w
Wiśle nasi szachiści w 11
rundach zgromadzili 28 pkt. ,
co dało im 29 pozycję w gronie 31 drużyn. Punkty dla
Parta Kielce zdobywali: Andrzej Pałosz 6,5, Jacek Duliński 6, Michał Szczecina
5,5, Anna Juszczak 4,5, Janusz Fabrowski 4 , Leszek
Bakalarz 1,5.

"Setka" w Zamośc iu
Ekipa TKKF Old Boys
Bukowa zajęła ósmą lokatę
w klasyfikacji drużynowej
XVI Biegu Pokoju Pamięci
Dzieci Zamojszczyzny na
dystansie 100 km. W imprezie, na którą złożyły się trze
etapy po Zamojszczy źnie
oraz kryterium uliczne w
Zamościu, w kategorii wiekowej 50-59 lat Jan Toborek
(7 :44.58) był szósty, zaś
Włodzimierz
Zawalski
(8:02 .27) dziewiąty. Fonadto wśród 40-49-latków Jerzy
Nowakowski (7:58.15) uzyskał 14 rezultat. Wśród tych,
którzy ukończyli imprezę był
także Mieczysław llybek. (d)

Świętokrzyska Spó.łdzielnia

Mieszkaniowa w Kielcach,
ul. Warszawska 155
ogłasza przetarg 11a:
-dokumentację

projektoworemontu
elewacji pawilonu przy
ul. Warszawskiej 147
- remont wiatrołapów,
ul. Warszawska 161.
-wykonawczą

Szczegółowe informacje
o zakresie robót i wysokości
wadium można oozymać w ADM
"Uroczysko". teł. 331-10-01.
Oferty należy składać
w sekretariacie ŚSM do dnia
23.IX.2002 r. do godz. 15.
Przetarg odbędzie się w siedzibie
ŚSM, ul. Warszawska 155 w dniu
24.IX.2002 r. o godz. U.
Spółdzielni przysługuje prawo
swobodnego wyboru oferty, jak
i uznania, że przetarg nie dał
rezultatów bez podania
przy€zyny oraz odwołania
przetargu bez podania
przyczyny.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastętx;Y red~o~ naczelnego: Zbigniew OLEJARCZYK, Dariusz ~
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kultura i ed~cja (36-36-261), sportowy (36-36-253, 298), kraj - świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
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Sp_ ort
Piąty tytuł

koszykarzy z

Wszyscy

Wygrali i zarobili

Koszykarze Jugosławii
po raz piąty w historii
zostali mistrzami świata.

W finale turnieju w Indianapolis obrońcy mistrzowskiego tytułu, pokonali po dogrywce Argentynę 84:77 (24:19, 17:20, 11:18,
23:18, dogrywka-9:2) .
Jugosławia : Bodiroga 27 ,
Stojaković 26, Jarić 9, Vujanić 7,
Tomasević 6, Koturović 3, Gurović 3, Divać 3, Rakocević O.

Triumfator zakończone
go w niedzielę wielkoszlemowego US Open, Amerykanin
Pete Sampras (na zdjęciu powyżej) awansował na trzecią
pozycję wśród najlepiej zarabiających tenisistów w tym
sezonie. Od stycznia odebrał
czeki na kwotę l 222 999 dolarów, a za zwycięstwo w Nowym Jorku zainkasował 900
tys dol.
Najlepsza w Nowym Jorku kobieta, Serena Williams,
jest jedyną tenisistką, która od
początku sezonu zarobiła ponad trzy miliony dolarów.
Amerykanka. która wygrała
trzy z czterech tegorocznych
turniejów zaliczanych do
Wielkiego Szlema (wcześniej
triumfowała w Wirobledonie
i Roland Garros), od stycznia
odebrała czeki na kwotę
3,073 mln dol.

jugosławii

grają

Argentyna: Oberto 28 Scala
11, Wolkowyski 11, Falladino 10,
Nacioni 5, Montecchia 4, Sconochini 3, Sanchez 3, Lucas 2, Ginobili O, Victoriano O.
Argentyńczycy prowadzili
74:68 na minutę 45 sekund przed
końcem spotkania, ale doskonała
gra kapitana "Piavi" Dejana Bodirogi sprawiła , że Jugosłowianie
odrobili straty. Po rzutach Bodirogi, na 17 sekund przed końcem
był remis 75 :75. Szansę na zwycięstwo w normalnym czasie gry

wN A
zaprzepaścił Vlade Divać , który na
pięć sekund przed końcem był faulowany, ale nie trafił żadnego

z dwóch rzutów wolnych.
W dodatkowym czasie Jugosłowianie dyktowali warunki, zaś
Argentyńczycy nie trafili 3J!i jednego rzutu z gry.
Na pewno największym rozczarowaniem mistrzostw była postawa Dream Teamu. Gwiazdorzy
NBA przegrali trzy mecze i zajęli
szóste miejsce.
- Po prostu nikt już się nas
nie boi - stwierdził były gwiazdor,
Charles Barkley. : Najlepsi koszykarze z całego świata grają dziś
w NBA i poziom basketu na świe
cie wyrównuje się .
Wystarczy spojrzeć na skła
dy drużyn : w NBA gra pięciu koszykarzy z drużyny mistrzów świa
ta, a w meczu przeciwko USA najlepsi na boisku byli : Predrag Stojaković i Vlade Divać z Sacmmento Kings. MVP mistrzostw wybrany został Niemiec Dirk Nowitzki
z Dallas Mavericks (średnio na
mecz 24 pkt, 8 2 zbiórek i 2 bloki); Poza nim w najlepszej piątce
MS znaleźli się: Stojaković, Argentyńczyk Emanuel Ginobili
z San Antonio Spurs, owozelandczyk Pero Carneron i Chińczyk Yao
Ming z Houston Rockets . (soy)

Polski "Tygrys"
Końcowe

Dariusz Michalezewski
swoją

najbliższą walkę
w obronie tytułu mistrza świa
ta (14 września, w Brunszwiku) z pochodzącym z Jamajki amerykańskim bok erem

Richardem Hallem stoczy
pod polską flagą, a przed pojedynkiem zostanie odegrany
polski hymn. Michalezewski
w sobotnim programie sportowym w niemieckiej telewizji ZDF zadeklarował, że nie
będzie więcej walczył w barwach tego kraju. Przed 14laty
Michalezewski wyemigrował
z Polski. Osiem lat temu
po raz pierwszy sięgnął po
tytuł mistrza świata federacji
WBO w wadze półciężkiej .
Na zawodowym ringu nie
przegrał żadnej z dotychczasowych 46 walk.
Tydzień Małysza
Nasz najlepszy skoczek
narciarski Adam Małysz z powodu kontuzji kolana będzie
musiał przez tydzień przymusowo odpoczywać. Będzie leczony farmakologicznie oraz
poddany zabiegom fizykoterapii.
(PAP)

Trener reprezentacji Jugosławii Svetislav Pesić (z prawej) całuje puchar
Neismith' a , który jego drużyna otrzymała za zdobycie zło!Ych medali ·

TELEKIBIC
TVP l - kolarstwo: 13.10,
15.10 Tour de Pologne.
' TV Polonia - 12.45 Sportowe lato 2002.
Eurosport- piłka nożna: 8.30
eliminacje ME 2004 kolarstwo:
14.30 Vuelta a Espagna, sporty ekstremalne: 17.30 Igrzyska Sportów
Ekstremalnych X-Games 2002.
Polsat Sport - siatk9wka:
10.00, 1=7.00 Mistrzostwa Swiata
kobiet piłka nożna: 19.55 Bundesliga, 21.55liga holenderska.
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Robert Hunter
Z Republiki ł'Ol'UOI1IO· I

wej Afryki wygrał
w Sopocie po finiszu
z peletonu pierwszy etap 59. Tour
Pologne i został liderem imprezy.

Jednak bohaterami etapu
kielczanin Kazimierz S
(Mróz) i Ukrainiec
·
kazny (Mikomax Browar
polski). Obaj już po 20
z peletonu i uzyskali nawet
wagę 9 minut. Dwójka ta
dzila wyścig przez 140
piero na kilkanaście kil
przed metą- już na rn r1 rtHc~h
pocie- peleton wchłonął""''"' ""''
- Pokazaliśmy się z
strony, a nasza ucieczka i
czej była skazana na ~>nc)wonmr
nie. Dziwne, że
tak długo - powiedział
Stafiej, który wczoraj
szulkę najlepszego górala
Nakazny został ,. .,·,,.lrnm'n''"' ~'""
kolarzem. ·
Na starcie wyścigu w
s ku stanęło 138 kolarzy,
kunastu z pierwszej setki
wego rankingu. - Wyścig
mi się. Chwalił go mój kolega z
py Piotr Wadecki. Profil trasy
dziej mi odpowiada.niż ten w
panii. To dobre przetarcie
jesiennymi wyścigąmi "~"r7nll'lr
i Mistrzostwami Swiata w
- mówił Richard Virenque,
z największych gwiazd 59.
Pologne, wielokrotny
klasyfikacji górskiej Tour de
ce.

Wyniki l. etapu,
-Sopot (178 km):
l . Robert Hunter (RPNJ\
pei) - 4:02.20, 2. Marcin Lew
dowski (Polska/Mikomax Bro11
St.), 3. JacekMickiewicz (Pols
CCC Polsat).
Klasyfikacja gener ał
l. Hunter - 4:02.10, 2. Naka
2 s straty 3. Stafiej 3.
Dzi ś 2 etap Gdynia - Kos
lin długości 246 km.

VI Tenisowy Turniej Kolportera SA

Zawodowcy i amatorzy ·
- To zdecydowanie
najlepszy wkraju turniej
dla amatorów- oto opinia
uczestników VI Ogólnopolskiego Tenisowego Turnieju
o Puchar Prezesa Kolportera SA,
który w sobotę zakończył się
w Kielcach.

- Mogę na ten temat coś powiedzieć, bo uczestniczę w wielu
imprezach tego typu - mówił radomiarun Norbert Sobol. Zwycięzca
trzech poprzednich edycji kieleckiego turnieju tym razem triumfował w deblu. - Po prostu turniej
zorganizowany został zawodowo
i amatorzy tenisa na pewno byli
usatysfakcjonowani. O nagrodach
nie wspomnę ...
Zwycięzcy we wszystkich kategoriach otrzymali m.in. , odtwarzacze DVD i mogą spędzić dwa
tygodnie w eleganckim hotelu. Aby
zabrać wszystkie puchary, torby
i pudła z nagrodami tenisiści musieli korzystać z pomocy rodziny.
Nagrody i atmosfera turnieju
podobała się także najlepszej
z kobiet, radomiance Katarzynie
Chmielewskiej : -Rok temu odpadłam już w pierwszej rundzie, więc
nie spodziewaJam się, że teraz zaj-

,,

·i'

-

wyniki...

... 14. finałów MŚ: o 1. miejsce: Jugosławia - Argentyna
84:77 (24:19, 17:20, 11 :18,
23:18, dogrywka 9:2),
o. 3. miejsce·: Niemcy - Nowa
Zelandia 117:95 (35:27, 39:21,
22:13, 21 :34), o 5. miejsce:
Hiszpania- USA 81 :75 (18:27,
22:23, 16:15, 25:10),
o 7. miejsce: Portoryko
- Brazylia 91 :84 (26:20, 20:27,
17:14, 28:23), o 9. miejsce:
Turcja- Rosja 91 :86, o 11 .
miejsce: Angola - Chiny 96:84.

Otwarcie
Stafieja .

dę tak wysoko. Tym bardziej że był
to mój ... drugi turniej w życiu.
Chyba zacznę grać częściej .
Kilkuset widzów oklaskiwalo finał mężczyzn , w którym Michał Grabosz pokonał Pawła Hermana. Powygraniu pierwszego seta
Grabosz przegrywal w drugim już
l :4, ale zmobilizował się i wygrał
pięć gemów pod rząd . -Lepiej jest
wygrać w dwóch setach niż przegrać w trzech - stwierdził jeden
z najbardziej utytułowanych
uczestników turnieju (dwa zwycię
stwa indywidualne i dwa w deblu) .
SŁAWOMIR SIJER

Wyniki

finałów

Kobiety: Katarzyna Chmielew·
ska (Radom)- Anna Trawka
(Kielce) 2:0 (6:2, 6:2), męż
czyźni do lat 40: Michał
Grabosz (Kielce) - Paweł
Herman (Kielce) 2:0 (6:3, 6:4),
mężczyżni powyż ej lat 40:
Jan Papierz (Szczebrzeszyn)
- Jerem i Wałek (Kielce) 2: 1 (2:6.
6:4, 6:1), debel: Dariusz
Sławiń ski/Norbert Sobol
(Radom)- Michał Graboszl
Krzysztof Kaniewski (Kielce)
2:0 (6:0, 6:4).

Michał Grabosz (z prawej) i Paweł Herman rozegrali pasjonujący finał

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