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Oferty w ·Komendzie Połicji mogli złożyć wybrańcy - twierdzą laweciarze

KRY.PTONIM:
stronie 7
KIELCE. Właściciele dziewięciu firm
holowniczych domagają się unieważ
nienia pnetargu zorganizowanego
w Komendzie Miejskiej Policji.
Powiadomiono ich zbyt późno, by
mogli złożyć oferty. Dziwnym trafem
zdążyła to zrobić firma, która
współpracuje z policją od dwóch lat.

Firmy zajmujące się pomocą
pilnie śledziły ogłoszenia
o przetargach. aciskały równi eż
na swoich informatorów, by trzymali rękę na pulsie. Dwa miesiące
temu Komenda Miejska Policji
zaprosiła laweciarzy na spotkarue.
-Powiedzieli nam wtedy: dogadaj cie się między sobą, kto będzie jeź
dził do wypadków; bo chcemy ten
rynek jakoś uporządkować- mówi
Andrzej Kołomański , właściciel
fumy "Pomoc D rogowa' .
Później swoimi kanałami dowiedzieli się, że KMP ogłosi jesienią przetarg na holowanie, zabezpieczanie i przechowywanie samochodów po wypadkach. - 6 września powiedziano mi w Starostwie
Powiatowym, że specyfikacje na
przetarg są już w komendzi e.
9 wrześrua rozmawiałem z komendantem rruejskim poiicji Ryszardrogową

dem Wydrzyńskim, ale powiedział
mi , że on nic nie wie o żadnym
przetargu i że jak czegoś się dowie, to do mnie oddzwoni - opowiada Robert Saletra, właścicie l
Auto-Rena.
I słowa dotrzymał. Na drugi
dzień zadzworul do niego pracownik komendy i poinformował że
specyfikacja jest do odbioru w
pokoju 388. Ale wtedy było już za
późno zarówno dla tej firmy, jak i
dla innych. Do oferty trzeba było
bowiem dołączyć zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego i ZUS. których nie do taje się od ręki .
Wszystkie zaświadczenia miał natomiast Marian Wzorek, właściciel
firmy utoholowani e Samochodów Ciężarowych i Osobowych
Serwis 24h i przystąpił do przetargu . Dowiedz iał się o nim na początku września. Jak?- Jakieś ogło
szenie wisiało w komendzie. Jestem tam codziennie to się orientuję- mówi Marian Wzorek, który
wygrał przetarg dwa lata temu. Gdy
pytamy, w którym miejscu wisiało
ogłoszenie, nie potrafi wyjaśnić.
Najpierw wskazuje parter, potem
piętro . -Ale przecież wszyscy o tym
wiedzieli. Chociaż musi pani wiedzieć , że tego przetargu nie wygra

Opinia prawnika

głową, rusz się - szkoda iyna siedzenie przed telewizo. Pływać nauczyć można naniemowlęta, a biegać czy jeź
na rowerze może każdy- przei popiera Własnym przykła
Magda Brzezińska.

20 lalach "brania " udało mu
WVrwać z narkomanii. Dzisiaj
innym i chce, by jego los
. Czy zdoła kouratować?

-~.-...,~

- Przy organizowaniu i ogłaszan iu przetargów obowiązuje święta zasada
konkurencyjności - mówi Tadeusz Wołowiec. radca prawny. - Ustawie
o zamówieniach publicznych przyświeca oczywisty cel: zapewnić dostęp
do informacji jak największej grupie zainteresowanych po to, by wybrać
najlepszą ofertę. Tego powinny się trzymać zwłaszcza instytucJe, które
oferują usługi dla dobra publicznego. Dostępność i jawność informacji
o organizowanych przetargach jest szczególnie ważna, gdy przetarg
dotyczy usług , które świadczy bardzo wielu oferentów.

Kundelek nie

przeżył

Wyrzucił

upadku z siódmego

Przelarg na holowanie, zabezpieczanie i przechowywanie samochodów po wypadkach wzbudziłwiele kontrowersji

pierwszy lepszy. Thm były bardzo
ostre wymogi -dodaje.
Komendant miej ki Ryszard
Wydrzyński nie mógł ię z nami
wczoraj spotkać. W rozmowie telefonicznej stwierdził , że nie wie,
ilu zgłosiło się oferentów. - Niech
się pani tym pr.r.etargiem nie zajmuje. Na pewno wszystko je t dobrze zrobione- zapewnił Wydrzyń 
ski i umówił się z nami na następ
ny dzień .
Gdy zapytali'my w Komendzi e Wojewódzkiej Połicji , jak
ogłasza się policyjne przetargi ,
rzecznik .KWP Elżbieta Różańska
-Komorawicz poinformowała , że
wszystkie przetargi w policyjnych
komendach ą jawne. -Wy tarczy

piętra

psa przez okno

KIELCE. - Tylko ludzka bestia mogła
to zrobić- mówili ludzie wstnąśnifci
widokiem psa zdychającego po
upadku z siódmego piWa.

P a vryrzucono przez jedno
z okien na iódmym piętrze bloku
Qrzy ul. Galenowej 3 \ Kielcach.
S redniej v ielko ' ci kundelek ż l
jeszcze kilka minut po upadku .
Całe wydarzenie widział ba' ią
ce ię przed wieŻO\ cem dzieci .
Policja prowadzi w tej spra ie
dochodzenie Prawdopodobni e
uda ię u talić prawcę tego bestia! kiego czynu i prawą zajmie
ię ąd . Smutny był także .,porzeb"' zwierzaka - policjanci zapak wali go do kartonu i' tawiłi
do altanki na ' mieci...
(DG)

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

wejść na naszą tronę internetową

i tam jest informacja o w zy tkich
przetargach- zapewrula. Zajrzeli· my zatem na stronę internetową
.KWP, ale nie znaleźliśmy ani sło
wa na temat przelargu na halowa·
nie samochodów dla Komendy
Miejskiej ani w dziale informacji
o aktualnych przetargach, ani w
archiwum przetargów organizowanych w 2002 r. Marian Wzorek
miał rację : tego przetargu nie wygra pierw zy lep zy.
MAGDALE
BRZEZI ' sKA
O podejrzanych procedurach przetargowych w Komelidzie Miejskiej Policji czytaj też
w jutrzejszym Magazynie " I;'
Mau ~• clła reportera? rfl~. . .
Zacbw~

0801 357 266
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Trująca substancja skaziła grunt i spływa do rzeki
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Jest już Komisja Wyborcza
KIELCE . Wczoraj Komisarz
Wyborczy powolał Wojewódzką Komisję Wyborczą . W jej skład wchodzi
8 osób: Adam Zarzycki (przewodniczący) , Paweł Sękowski , Henryk Kolarski , Marta Makówczyńska , Zygmunt Tarnowski, Jan Mazur (wiceprzewodniczący) , Marcin Tomasz
Cecot. Jan Miklasiński.

Pozarządowe,

forum

REGION. Swiętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SĄ oraz Fundacja Rozwoju Regionu Swiętokrzy
skiego zorganizowały we wszystkich
świętokrzyskich powiatach II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządo
wych. Patronat nad forum objęli Wło
dzimierz Wójcik, wojewoda święto
krzyski oraz Władysław Pokrzepa,
prze';Vodniczący Sejmiku Województwa Swiętokrzyskiego.
(MAG)

Afery w teczce?
KIELCE. Zapowiedzią zwalczania afer rozpoczął wczoraj kampanię
wyborczą kandydat na prezydenta
Kielc Marian Kamiński (48 lat , śred
nie wykształcenie) . Na spotkanie
z dziennikarzami przyniósł teczki :
czerwoną , żółtą i niebieską . Sypał nazwami : Urząd Miasta, ZUS , straż. Jednak o szczegółach ani kandydat na
prezydenta, ani ludzie z jego komitetu rozmawiać jeszcze nie chcieli. (b)

"Solidarność"

protestuje

ŚWIĘTOKRZYSKIE. ,.Solidarprotestuje przeciwko zmianie
minimalnych stawek wynagrodzenia
nauczycieli. List protestacyjny Sekcji
Oświaty "S" w regionie świętokrzyskim
został skierowany do minister edukacji
Krystyny Łybackiej. Związkowcy piszą
w nim m.in.: "Propozycje nowej tabeli
płac zasadniczych zaniżają wynagrodzenie, w przypadku nauczycieli dyplomowanych i mianowanych prowadzą do
zachwiania proporcji między płacą zasadniczą a średnią ustawową" .
(br)
ność"
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Zabójczy smród

Ukrainka wróci
do domu
SKARŻYSKO . 55-1
handlarka z Ukrainy
odesłana do swojego kra
i dostanie wilczy bilet kilka lat nie będz ie
wjeżdżać na teren Pol
Przedwczoraj skarżys cy
cjanci z wydziału
gospodarczych po raz
ny złapali ją na miejskim
gowisku z nielegalnym
rem.
Znaleziono przy niej
butelki wódki, sześć litrów
rytusu i 750 paczek
sów, a wszystko bez
akcyzy. Jak się
śmy, ujawni enie
było sprawą przypadku.·
my tę panią. Straty, jakie
podatku poniósł skarb
stwa to 2,5 tysiąca zł o
powiedział naczelnik
lu PG, podkom isarz

BLIŻYN. Trujące substancje
z nieszczelnych zbiorników na terenie
zakładów Polifarb skaziły hektar
ziemi i spłynęły do rzeki Kamiennej.

Smród wokół zakładów Polifarb był wczoraj trudny do wytrzymania, mimo że od południa
30 strażaków uwijało się przy ratowaniu rzeki Kamiennej przed
spływającą po skarpie trucizną.
-Przesuwamy o około 40 metrów koryto rzeki , aby oddalić
wodę od zakładów. Na rzece ustawiliśmy tamę ze słomy, która bę
dzie wyłapywała tę substancję.
Poza tym kopiemy rówmiędzy zakładem a rzeką . Chcemy, aby trucizna wpływała do rowu - poinformował nas Zbigniew Serafin,
rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.- Być może trzeba będzie lat, aby zneutralizować
ten teren .
W ocenie strażaków, a także
inspektora Zbigniewa Gatkowskiego z Woje-..yódzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Kielcach,
ropopochodna substancja przedostała się do ziemi w 1997 roku, kiedy to w zakładach Folifarb pękł
zbiornik z 50 tysiącami litrów ksylenu. Wówczas do gruntu wpłynę
ło około 30 tysięcy litrów trującej
substancji. Być może również w
ostatnich latach w zakładzie przeciekały nieszczelne zbiorniki.
- Prawdopodobnie ropopochodne związki były cały czas

Długa

St ępiński.

Pierwszak na haju
Strażacy

ustawili na rzece tamę ze słomy, która ma wyłapać truciznę
w ziemi na pewnej głębokości. Doktóra zbierała się w dole po za! epóki w pobliżu zakładu był zalew
wie. Ludzie żalili się na smród,
na Kamiennej, to woda przykryopary i kłęby czarnego dymu. Jerlwała wszystko - mówi inspektor
nak dopiero wczoraj wezwano na
Gatkowski. -Kiedy w maju tego
pomoc strażaków.
roku powódź przerwała tamę, za- Prania się nie dało wywiesić, bo wszędzje była czarna maź.
lew przestał istnieć. Wówczas okazało się jak dużo jest wokół ksyleJak palili, to kłęby duszącego
nu i innych ropopochodnych su bdymu szły w kierunku naszych
stancji.
domów- mówi Danuta Przygoda,
Okoliczni mieszkańcy móa jej sąsiad dodaje : -My tu jak na
wią, że od majowej powodzi prabombie atomowej żyjemy...
MARTYNA GŁĘBOCKA
cownicy Polifarbu wypalali maź,

lista zarzutów po kontroli w Muzeum

Bałagan

w kasie ·

KIELCE. Przetargiem na prace
remontowe w Muzeum Narodowym
zajęła się policja. Jednak już
wcześniejsza kontrola wykazała, że
muzeum nie było dobrze zarządzane.

SKARŻYSKO . W .
ze szkół śre dni c h w
sku nauczyciele z łup· •-• "
pierwszoklasistę,
przy sobie działkę
i szklaną lufkę do jej

Po wezwaniu policji oka
się, że nie jest to cały "
nastolatka. Oprócz
działki odl<ryto krzew
pi indyjskiej, który ch
hodował w lesie oraz
towane do sadzenia z1arna
rośliny.

Jadą, jadą chłop

Okazuje się np., że ta sama osoba
wypisywała wypłatę gotówki i
równocześnie kwitowała jej pobranie.

·

Najwięcej zarzutów dotyczy
muzealnej księgowości. W sposo-

bie jej prowadzenie kontrolerzy
Jak informowaliśmy wczoraj ,
przetarg na remont centralnego
ogrzewania w kieleckjm muzeum
dwukrotnie wygrał Geołbud, który za robotę zażądał o 70 tys. zł
więcej niż konkurenci . Czy o wyniku przetargu prze ądziła bliska
znajomość , łącząca byłego dyrektora muzeum Alojzego O bomego
z wJa cicielem Geolbudu ? Być
może dowiemy się tego z policyjnych raportów. Na razie funkcjonariusze sprawdzają , czy zostało
popełnione prze stępstwo . Jednak
o tym, że w muzeum nie dzieje się
najlep~ej wiadomo było już wcześniej. Swiadczy o tym przeprowadzona kilka miesięcy temu przez
pracowników Urzędu Marszał
kowskiego kontrola finansowa .
Lista zarzutów mieści się w
opasłej teczce. Jeden z nich też
dotyczy procedury przetargowej .
Chodziło o wykonanie i montaż
okien w pałacu. Koszt prac był na
tyle wysoki, że muzeum powinno
ogłosić przetarg. Ale nie uczyniło
tego. Znalazło sprytny sposób,
żeby obejść przepisy. Podziełiło
kwotę przeznaczoną na remont na
dwie części i zawarło umowy z
różnymi firmami.
W muzealnej kasie panował
niezły bałagan. Kontrolerzy wymieniają m.in.: brak potwierdzeń
pobrania gotówki z kasy, nieprawidłowe prowadzenie ewidencji
druków ścisłego zarachowania.

wynaleźli aż dziesięć różnych nieprawidłowości , m.in . błędnie sporządzone sprawozdanie finansowe
za rok 1999, bałagan w prowadzeniu kont, błędne klasyfikowanie
ponoszonych wydatków. Okazało
się, że pracownicy muzeum nie
potrafili nawet prawidłowo spisać
wyposażenia biurowych pomieszczeń tej instytucji. Plany działal
ności muzeum i związane z nimi
wydatki nie były zatwierdzane
przez radę muzeum. CzęSci umów

zawieranych przez muzeum nie
opiniował prawnik.
Kontrolerów zaniepokoiła
nie tyle powaga zarzutów (podobne zdarzają się w wielu instytucjach). co ich ilość . - Zaleceń pokontrolnych było sporo. Świadczą
one o błędach w zarządzaniu tą
jednostką- powiedział nam Zdzisław Wojciechowski , skarbnik
Urzędu Marszałkowskiego.
Podobną opinię prezentuje
Mariusz Olszewski, członek Zarządu Województwa. - Kontrole
przeprowadzane w różnych instytucjach kultury, również w muzeum, wskazywały na potrzebę

pilnych zmian - twierdzi Olszewski.
Zmiany te zaowocowały wysłaniem na emeryturę trójki dłu
goletnich dyrektorów placówek
kulturalnych, w tym dyrektor'\
Muzeum Narodowego Alojzego
Obomego.
(E)

KIELCE. Wczoraj

godz. 14 policja odebrała sygnał, że w oko
Natychmiast czterech policjantów
łu kryminalnego ubranych wkamizelki kuloodporne, wskoczyło do
go, nieoznakowanego volkswagena vento. Gdy auto pędziło na
Seminaryjską , doszło do karambolu na 3krzyżowaniu. - Policyjny sa
był uprzywilejowany. Z ul. Jana Pawła 11 nagle wyjechał mały fiat i
w vento. Siła uderzenia obróciła policyjny wóz, który zahaczył opla.
malucha trafił do szpitala na obserwację- poinformowała nas Elżbieta
ska-Komorowicz, rzecznik świętokrzyskiej policji. Po wypadku
ogromy korek na ul. Seminaryjskiej. Kilka minut później w kolizji
kolejne dwa auta. Dopiero pótniej okazało się , że nie było żadnej
przy ul. Częstochowskiej. Dzieci bawiłY się petardami ...
około

Częstochowskiej trwa strzelanina.

Z

głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

Śp.

MARIANNY GRZYBOWSKIEJ
długoletniej pracownicy Hotelu "Gromada" w Cedzynie

RODZINIE ZMARLEJ
wyrazy
składają

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

głębokie~o współczucia

przyjaciele z
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iatowy "Metal"
Oprócz nich są też dostawcy technologii, materiałów itp.
Targi "Metal" to jedna z pię
ciu polskich imprez, wpisanych do
międzynarodowego katalogu największych wystaw gospodarczych
na świecie Union des Foires Internationales. Oprócz niej w tym prestiżowym zestawieniu figurują
jeszcze tylko inne kieleckie targi "Plastpol" oraz trzy wystawy, organizowane przez Międzynarodo
we Targi Poznańskie.
Ekspozycję "Metalu" w
obiektach Targów IGelce przy ul.
Zakładowej można zwiedzać jeszcze dziś (w godz. 10 - 17) i jutro
(od 10 do 16). Bilet wstępu kosztu je 8 zł (ulgowy 4 zł).
(pot)

Qdkryde na wzgórzu zamkowym

grodowy zdrój
Podczas prac przy rekonogrodu włoskiego obok
biskupów krakowskich odkryto
studnię.

St udnię wymieniano wpraw-

starych inwentarzach, ale
·nano, w którym dokład
u ogrodu była zlokalizoie odnaleźl i jej archeoloprowadzili tu wcześniej

Waldemar Gliński, prowadzą
cy nadzór archeologiczny nad pracami, poinformował nas, że studnia, choć nie było jej we wcześniej
szych planach rekonstrukcji ogrodu, zostanie najprawdopodobniej
odtworzona.
-Wszystko wskazuje na to, że
przez wzgórze zamkowe przebiega żyła wodna. Wydaje mi się, że ta
sama, która zasila źródełko Biruty
- mówi Waldemar Gliński. -Dawni
budowniczowie, planując wykopanie studni, pewnie posługiwali się
różdżkami. Woda służyła raczej do
podlewania ogrodu, bowiem w
skrzydle północnym pałacu, gdzie
przygotowywano posiłki, jest inna
studnia. Tej ogrodowej używano
jeszcze do początku XX wieku,
była bowiem przykryta całkiem
współczesną kratą ...
.(E)

Ciężko choJYffi nie można pomóc - nie ma pieniędzy

tan

zawałowy

KIELCE. Świętokrzyskie Centrum
Kardiologii nie ma już pieniędzy na
koronarografię, oceniającą drożndść
naczyń krwionośnych. Ministerstwo

Zdrowia odmawia dalszego finansowania zabiegów.

Zabiegi koronarografii i koronaroplastyki zaczęto wykonywać w Zakładzie Hemodynamiki
wiosną ubiegłego roku . Był to
przełom w dziedzinie świętokrzy
skiej kardiologii - wcześniej pacjenci byli kierowani do Krakowa
i nieraz czekali w kolejce nawet
kilka miesięcy. Koronarografia
była podstawą uruchomienia w
Kielcach telemedycyny, a znany
polski kardiochirurg, prof. Antoni Dziatkowiak oficjałnie zapowiedział, że dziękj temu już tylko
miesiące dzielą nas od otworzenia
kardiochirurgii. Nawet Święto
krzyska Regionalna Kasa Chorych,
która musi się liczyć z każdym groszem, widząc, jak potrzebna jest
ta diagnostyka, dołożyła w ubiegłym roku 590 tys. zł. Jednak dobra passa trwała tylko do września
tego roku .
- Znaleźliśmy się w impasiemówi dyrektor Wojewódzkiego

Warto wiedzieć
Koronarografia jest metodą
diagnostyczną. pozwalającą

na
stanu naczyń krwionośnych. Polega na dojściu
cewnikiem do ujścia tętnic,
podaniu kontrastu i obserwaqi
przepływU krwi. Koronaroplastyka służy natomiast udrohlienlu
tętnic. Wprowadza się do nich
specjalny, cienki balonik. rozszerza go pod olbrzymim ciśnieniem
i w razie konieczności podpiera
ścianki naczyń tzw. stentem.
ocenę
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W Centrum Kardiologii skończyły się pieniądze na koronarografię
Specjalistycznego Szpitala Zespo- fii został zdiagnozowany i od razu
Ionego w Kielcach . - Wyczerpali- przewieziony do kliniki w Krakowie . Gdybyśmy nie zrobili tego na
śmy przyznany przez Ministerstwo
Zdrowia limit zabiegów. Właści miejscu, kto wie, jak długo musiał
wie powinniśmy powiedzieć pa- by czekać na miejsce w szpitalu w
cjentom: przykro nam , ale nie mo- innym regionie. A przecież liczy
się każda minuta!
żemy wam pomóc.
Dyrektor Gierada zwrócił ię
Mirtisterstwo wykupiło na ten
rok w SCK 690 koronarografii i do Ministerstwa Zdrowia o przy.
195 koronaroplastyk . Na plastyki znanie świętokrzyskiej kardiologii
jeszcze zostało trochę pieniędzy, dodatkowych środków. Chodzi o
ale też nie można ich przeprowa- 400 tys. zł , czyli 50 zabiegów. Dodzać, gdyż najpierw trzeba zrobić
stał odpowiedź odmowną. Napisał
kolejne podanie - na razie nie ma
koronarografię, na podstawie której kwalifikuje się pacjenta do dal- żadnei reakcj i. Poprosił więc o poszych zabiegów.
moc Swiętokrzyską Regionalną
- To jest dramat pacjentów i Kasę Chorych, by- jak przed rokiem
dramat nas, lekarzy- mówi dr Sta- - dorzuciła ceeiełkę od siebie.
- Decyzja zapadnie w czwarnisław Buda, zastępca szefa centrum . - Mamy przetrzymywać cho- tek lub piątek - mówi dyrektor.
rych w szpitalu , nie lecząc ich? A - Na razie nie zawieszamy zabieludzi z zaburzeniami kardiologicz- gów, choć pogrążamy się w ten
nymi przybywa z dnia na dzień . Np. sposób w długach . Ale jak długo
wczoraj trafił do nas 38-letni męż szpital to wytrzyma, trudno powieczyzna, który dzięki natychmiasto- dzieć .
wo przeprowadzonej koronaro graBEATA ALUKIEWICZ

Gdy

głębszy

stanieje

ulgowa lnfolinla

Przeciw agresji
Nie mogłam doczytać do
końca wstrząsającej relacji o zabójstwie chłopca: z Ostrowca "Zasiekli maczetą ". Już sam tytuł nasuwa tylko jedną refleksję : dlaczego nie ma u nas kary śmierci?
Dlaczego nie eliminuje się ze społeczeństwa tak okrutnych zbrod-

Jak się nie podoba

Czy to dobne, że obniżono
wódki?
- Z ekonomicznego punktu
widzenia na pewno tak. Ze Słowa
cji, Czech płynęło do nas morze
wódki . Może w naszym regionie
mniej to było widać , ale np. w województwach przygranicznych zakupy za granicą stały się czymś
normalnym. Jednak patrząc na to
przez pryzmat skłonności Polaków
do nadużywania alkoholu , nie jest
to dobra decyzja.

Usłyszalem w radiu, że policjanci oburzają się na propozycję ograniczenia niektórych swoich praw. Dziwi mnie taka postawa. Sam przez 32 lata służyłem
w wojsku i podlegałem wielu dodatkowym rygorom oraz ograniczeniom . Każde pytanie dlaczego, kwitowane było prostą odpowiedzią : jak się nie podoba, to
trzeba zmienić rodzaj służby lub
zawód.
(tam)
a państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

AJe pnecież nie w zy cy są
alkoholikami. Ci, którzy piją okazjonalnie, nie będą chyba częściej
sięgać po Idelisrek tylko dlatego,
że mniej on ko ztuje ...
- Proszę wziąć pod uwagę takie dane: dwie trzecie wypijanego w naszym kraj u alkoholu spożywa ta sama, ok. 2,5-milionowa
grupa ludzi, już uzależnionych i
tych , którzy trunków nadużywa
ją . Dla tych ostatnich pewną barierą była cena. Teraz ta bariera
zniknie, a przynajmniej znacznie
się obniży. Nie trzeba być jasno-

niarzy? Dlaczego nie przeciw-

azani na mandat
kierowca dostaje manmusi w ciągu 7 dni
1-''"~'Ull«JZe na konto urzę
ule\lłóclzkiel!•o. który kontrowpłaty. Bywa z
n. .. t~nru> podały wczol)rząd Wojewódzki
k tys . zł nowoczesny pro. omputerowy, który usprawlność niezapłaconych
~ogowych.
ąski urząd kupił ten pronas~ z powodzeniem użyt
go JUZ ponad dwa Jata i
acący mandatów nie mają

szans na uniknięcie czy przedawnienie kary- powiedziała nam Mirosława !dzik, wicedyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Świę
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego .
Do końca sierpnia w województwie wystawiono ponad 50
tysięcymandatów kredytowych na
sumę 5,4 mln zł . 'JYlko ok. 20 tysię
cy kierowców zapłaciło karę w terminie. Pozosta!e mandaty na bieżąco są kierowane do egzekucji
poprzez urzędy skarbowe, które
ściągają należności z nadpłat podatników lub ich kont bankowych .
W ostateczności do domu kierowcy idzie komomik i zajmuje mienie o wartości odpowiadającej
wysokości mandatu wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego.
(kk)

Od października będziemy mniej płacić
za wódkę- zdecydował parlament, obniżając akcyzę. Czy nie spowoduje to wzrostu liczby osób
nadużywających alkoholu? - zapytaliśmy Dariusza Zwierzchowskiego, kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależ
nienia w Kielcach.

działa się agresji? A jest jej coraz
więcej, zarówno na ulicy, jak i w
szkołach. Nie pozbędziemy się jej
bez zgodnego współdziałania ro-

dziców, pedagogów, wychowawców i wszystkich, którym zależy
na mądrym wychowywaniu mło
dzieży.

cenę
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widzem, by przewidzieć , że będą
pić jeszcze więcej . atomiast dla
pijących raz na.jakiś czas tak naprawdę nie ma znaczenia czy butelka czystej kosztuje 20, czy
30 zł .
AJ e pneciei w krajach, gdzie
alkohol je t dużo tań zy, nie ma
więcej uzależnionych ...
- Wyjaśnijmy, co to znaczy
tańszy. Tańszy dla nas, po przeliczeniu np. koron na złotówki. Ale
jeż.eli policzymy ile butelek wódki możemy kupić za jedną polską
pensję, a ile za czeską, to takich
różnic już. nie będzie . Więcej.
przyjmując tę samą metodę obliczeń , otrzymujemy zaskakujący
wynik: u nas wódka taniała kilkakrotnie, choć jej cena się nie zmieniała . W latach 80. za miesięczne
zarobki można było kupić 30 butelek czystej, teraz- 80. Kiedywejdzie ustawa, liczba ta wzrośnie do
100. I jest to bardzo niebezpieczne . Zwłaszcza dla młodych ludzi.
Rozmawiała

BEATA ALUKIEWICZ
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'

Kaczyński przegrał sprawę, ale nie zamierza przepraszać

•

rawo czy paranoJa

Tajemnicza dymisja
Premier Leszek 'Miller odwołał
prezesa Urzędu Nadzoru l.Jbezpieczeń Zdrowotnych Michała Zemojdę
i powołał na to stanowisko dotychczasowego wiceprezesa Macieja Tokarczyka. Nie podano przyczyn dymisji.

Policzą komputerowo
Wszystkie głosy oddane podczas
tegorocznych wyborów samorządo
wych będą liczone również komputerowo. Komputeryzacją komisji_ terytorialnych zajmie się Związek Powiatów Połskich - poinformował Kazimierz Czapliclei z PKW

70 procent za

Unią

70 proc. osób, które zapowiadają ud ział w referendum, głosowaloby
we wrześniu za wejściem Poł ski do
UE; to o 3 punkty proc. więcej niż w
sierpniu . 19 proc. (o 4 punkty proc.
mniej niż poprzednio) głosowa l oby
przeciwko- podało CBOS .

Buśh

przeciw Irakowi

Prezydent USA George W. Bush
w najbliższych
dniach przedstawi Kongresowi propozycję rezolucji upoważniającej go do
działania przeciwko Irakowi .
zapowiedzia ł , że

Lech Kaczyński naruszył dobra
osobiste Lecha Wałęsy l Mieczysła
wa Wachowskiego l musi ich
przeprosit- uznał sąd. - To, że ja
bym musiał przepraszat Wachowskiego, to objaw calleowitej paranoi
-odpowiada lider PiS.
Wałęsa i Wachowski poczuli
się obrażen i wypowiedziami lidera Prawa i Sprawiedliwości z
18 czerwca 2001 r. Kaczyński ,

wtedy jeszcze minister sprawie•
dliwości, potwierdził w Radiu
Zet słowa swojego brata Jarosła
wa, że były prezydent dopuszczał
się przestępstw, Wachowskiego
nazwał zaś "wielokrotnym przestępcą". Taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego znalazła się

w filmie "Dramat w trzech aktach".
Teraz, zgodnie z wyrokiem
(n ieprawomocnym)' sądu, Kaczyński ma Wałęsę i Wachowskiego przeprosi ć na antenie Radia
Zet i na łamach "Gazety Wyborczej". Ma też wpłacić 10 tys. zło
tych na rzecz Fundacji Archiwum
Pomorskiego Armii Krajowej .

W kraksie trzech aut

,

Smierć

Lider PiS
zapowiada jednak odwołanie się
od wyroku, ponieważ -jak twierdzi
- zapadł on ze
względów formalnych. Kaczyński
nie ustosunkował
się bowiem do pozwu w przewidzianym przez
sąd terminie , dlatego ten rozpatrywał sprawę tylko
opierając się na
pozwie Wałęsy i
Wachowskiego.
Lech Kaczyń
ski dodał, że jego
wypowiedź pod
adresem Wałęsy " miała w istocie
charakter przypadkowy" i dlatego
jest gotów na ugodę z byłym prezydentem.
-Naruszając elementarne zasady etyki dziennikarskiej, autor
filmu "Dramat w trzech aktach"
Witołd Krasucki nagrał wypowiedź mojego brata Jarosława bez
jego wiedzy i zgody, a potem zapy-

zginęło pięć

osób

na drodze

Łukaszenka

wbrew konstytucji
Aleksander Łukaszenka nie wykluczył, że będzie starać się o ponowny, trzeci z rzędu, wybór na stanowisko prezydenta Białorusi . Białoruska

W przypadku Litwy
duje się też bezwizowe
nie kolejowe między
dem a Rosją.
Zdaniem przewod ·
Komisji Europejskiej Ro
Prodiego , kaliningradzka
pustka uwzględnia
resy Unii i kandydatów, ·
interesy Rosji . Przepustka
by wydawana osobom często
różującym między
· ·
a Rosją. Listy takich
stawi strona rosyjska,
od władz litewskich i
będzie zależeć wydanie
ki. Z wyjaśnień wynika,
ningradzka przepustka
formą wielokrotnej wizy.
- Propozycja Komisji
pejskiej idzie w stosunkowo
brytn kierunku - powiedział
cjałny przedstawiciel
Rosji ds . obwodu
kiego Dmitrij Rogozin.

Serce zbrodniarza
Po niecałych trzech latach więzie
nia, z powodu choroby serca,
wczoraj na wolnośt wyszedł
francuski zbrodniarz Maurlee
Papon.
Ten

Krągłe są zdrowsze
Kształt i wielkość kobiecych pośladków świadczą o dobrym zdrowiu
ich właścicielki - twierdzą naukowcy.
Według nich kobiety o szerokich bio-

Czy runie mur?

Komisja Europejska z:utrn~1nnn""'
by po poszerzeniu Unii
rosyjskiego Kaliningra
jąc do Rosji, mogli arz•~Jel'OJ~t
przez Litwę i Pol$kę na
tak zwanego dokumentu
go tranzytu.

były

wysoki

urzędnik

uległego hitlerowcom rządu w
Vichy został skazany na 10 Jat

konstytucja nie daje mu obecnie takiej możliwości .

drach i krągłych pośladkach są mniej
podatne na zawały serca, choroby wień
cowo-naczyniowe i cukrzycę. Istnieją
również przesłanki do twierdzenia, że
tak zbudowane kobiety są mniej narażone na osteoporozę i anginy.

tano mnie, czy ja się solidaryzuję
z tym, co powiedział brat. Nie sły:;
szalem akurat tego fragmentu filmu , ale to jest oczywiste, że nie
będę się od mojego brata odcinał
wyjaśnił Kaczyński . - Jeżeli chodzi o pana Wachowskiego, to w
tym zakresie nic w moich opiniach
się nie zmieniło - dodaje Kaczyń
ski.
(PAP)

Kaliningrad
przepustka

Pięt

osób zginęło w wypadku,
do którego doszło w nocy z wtorku
na środę, na drodze krajowej nr 2
Warszawa - Poznań, w miejscowości Plecka Wola niedaleko Kutna.
-Według wstępnych ustaleń

policji, samochód audi na ukraińskich numerach, ciągnący lawetę, wyprzedzał samochód osobowy rover - powiedział rzecznik
ł ódzkiej KWP Witold Kozicki .

-Na razie nie wiadomo, dlaczego
po wyprzedzeniu audi nadał jechało lewą stroną drogi . Wkrótce
zderzyło się z nadjeżdżającym tirem. Na samochody wjechał jeszcze rover - dodał l<ozicki.
W wyniku zderzenia śmierć
na miejscu poniosło pięć osób cztery podróżujące audi oraz kierowca rovera. Kierujący tirem ze
złamanym kręgosłupem trafil do
szpitala. O życie walczy jeszcze
pasażer rovera.
(PAP)

więzienia za zorganizowaąie wywózki co najmniej 1,5 tys . Zydów
do obozów zagłady.
O wypuszczeniu Papona zadecydował paryski Sąd Apelacyjny ze względu na jego stan zdrowia. 92-łetni zbrodniarz ma podobno poważne problemy z sercem i pobyt w więzieniu może
zagrażać jego życiu .
Decyzja, którą sąd podjął po
zasięgnięciu opinii niezależnych
ekspertów, wzbudziła protesty

Skazany na 10 lat więzien ia
odsiedział niecałe trzy lata
Żydów z Francji i Izraela
organizacji wałki z rasiz

Panu Dyrektorowi

ROMANOWI DZIEDZICOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierci

OJCA
składają
725/gm

Wczoraj Korea Południowa i Pół
nocna zainicjowały prace związane z
przywróceniem połączenia kolejowego i drogowego, co oznacza demontaż
ostatniej granicy symbolizującej erę
"zimnej wojny". Na zdjęciu: chłopiec
i dziewczynka z Korei Południowej z
kwiatami w dłoniach , jako symbolem
pokoju, stoją przed zamkniętą żelazną
bramą, dzielącą Półwysep Koreański .

(PAP)

Pracownicy Departamentu Mienia, Geodezji i Kartografii
Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Wyrazy szczerego

współczucia

RODZINIE
z powodu

śmierci

prof. dr hab. nauk med .

MARll ZAWARTKA
długoletniego członka i pracownika
Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy w Kielcach
składają
388/ nd

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni

Wiele osób zostało rannych , gdy palestyński zamachowiec-samobójca
nował wczoraj ładunek wybuchowy na przystanku na północy Izraela.
szy zamach w Izraelu jest pierwszym atakiem samobójczym od 4 sierpnia.
godzin1)rzed zamachem w obozie uchodźców w Ramallah doszło do
między izraelskimi siłami bezpieczeństwa a mieszkańcami obozu . Na
Palestyński e dzieci obrzucają kamieniami izraelski czołg

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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OP. l n l e - Jt el a cje Etl.Uf.Jilf,ttJ
zpoczął się największy

proces mafijny w Polsce

rigsterzy i p litycy
pruszkowski d ziałał
lat 90. Wedle policji
zlonkowie zdobywali pieśc iągając haracze, przei:!C spiryt us, papierosy, dosz laki przemytu kokainy
ny oraz produkując amfePod koniec lat 90. gang
w zakup gruntów, zaprodu kcyjnych, kl ubów,
uracji, dyskotek it p . Jego
kowie zaczęli takżewspół
z politykami i biznesmenapolicyjnych źródeł d owias ię, że kontakty z gangI mogli mieć m.in . były seAleksander Gawronik, były
AWS Marek Ko l a s iński,
·
ier, szef GUC i poD Ireneusz S eku ła oraz
minister sportu .Jacek D ębGłówne uderzenie organów
ia w grupę pruszkowską naw drugiej połowie 2000 r.

owano wtedy większość szea stało się to możliwe

nkiewicze
c ą swego
telewizyjnego programu
dla reportera" będzie
rodziny Sienkiewiczów
Oblęgorku.

i Markowi Biernackiemu do kampanii wyborczej .
, Parasol " nazwał głównego
świadka koronnego, skruszonego
gangstera z "Pruszkowa', Jarosła
wa S., pseud. "Masa", "znanym
bandziorem i bezwzgł~dnym cwaniakiem" . Według "Parasola", to
policja i UOP nauczyły " Masę",
kogo i o co ma pomawiać, bo w ten
sposób chce uniknąć odpowiedzialności za swe przestępstwa i
uchronić swój majątek przed konfiskatą.

Jeden z oskarżonych w procesie gangu "Pruszkowa" odpowiada na pytania sądu
dzięki tem u, że sypać zaczął Jarosław S. "Masa".

Kampania oskarżeń
Wczoraj, po kilkunastomiew specjalnie
zabezpieczonym gmachu na Bemowie prokurator Jerzy Mierzewski
odczytał akt oskarżenia przeciw szefom "Pruszkowa". Z arzucono im
"założenie i kierowanie związkiem
o charakterze zbrojnym mającym na
celu popełnianie przestępstw" (grozi za to do 8 lat więzienia) .
sięcznym śledztwie,

Co

Proces przerwany

specjalista wojewódzki w dziedzinie chorób płuc.
-Województwo świętokrzyskie nie
należy - niestety - do bogatych .
A choroba atakuje przede wszystkim Judzi niedożywionych , bezdomnych, nadużywających alkoholu, żyjących w ciągłym stresie.
Ale prawdziwym problemem
jest coś innego. Reforma służby
zdrowia , coraz mniej środków
przekazywanych placówkom medycznym sprawiły, że całkowicie
znikła profilaktyka, a właściwie
działania zmierzające do wczesnego wykrycia choroby. Nie ma już

Choroba biedy

karze pierwszego kontaktu niena specjalistyczne
badania i nawet nie ma się czemu
specjalnie dziwić: kasa chorych za
wizytę płaci 20 złotych, a samo
prześwietlenie kosztuje około 25.

budowę

chętnie kierują

powie o swoich kontaktach z Millerem i jego bratem, to nie będzie
musiał się martwić zeznaniami
"Masy" i po dwóch dniach będzie
w domu .

internetowych, premier Miller nie
utrzymuje ze swoim bratem
przyrodnim żadnych kontaktów:
.Pan Sławomir Miller jest
przyrodnim bratem Pana
Premiera leszka Millera. {... ) Pan
Prem1er Leszek Miller nie
utrzymuje z panem Sławomirem
Millerem żadnych kontaktów.
Obu Panów łączy jedynie
wspólne nazwisko" - napisano.

- I dlatego do szpitala trafiają
osoby z bardzo zaawansowaną
gruźlicą, których leczenie jest trudne i długie- mówi M. Jędrzejczak .
-Stąd też dochodzi do zaatakowania przez prątka innych organów:
wątroby, nerek . Zdarzają się też
-choć grużlica jest uleczana- zgony.

Nie wolno :ekceważyć
Sytuację pogarsza fakt, że pacjenci czasem lekceważą leczenie, a
prątek potrafi się na nie uodparniać.
Dzieje się tak np. w przypadku łu
dzi, którzy trafiają do szpitala, tu
zostają podleczeni, ale wychodzą do
domów i przerywają branie leków,
mimo iż są one bezpłatne . Choroba
ponownie się rozwija, tyle że jej terapia jest już dużo bardziej skomplikowana. a tradycyjne pigułki
organizm nie reaguje. Czasami ktoś
od razu jest zakażony takim opornym prątkiem i od razu trzeba się
gać po najsilniejsze specyfiki.

-Jedyną metodą na opanowanie gruźlicy jest nielekceważenie jej
pierwszych objawów- reasumuje
M. Jędrzejczak . - Oczywiście . nie
trzeba wpadać w panikę z powodu
każdego kaszlnięcia ale jeżeli kaS7el utrzymuje się przez trzy tygodnie i nie przechodzi mimo branych
leków, jeżeli do tego występuje lekki stan podgorączkowy, nocne pocenie, ogólne osłabienie i rozbicie,
to koniecznie trzeba wykonać prześwietlenie, a przynajmniej poprosić lekarza pierwszego kontaktu o
skierowanie do pneumołoga . Powinniśmy też zwracać uwagę na
naszych najbliższych . Często bowiem zdarza się tak , że chora jest
babcia, nie zdajemy sobie z tego
sprawy i pozostawiamy jej pod
opieką swoje dzieci. A gruźlica
przenosi się bardzo łatwo , drogą
kropelkową . Wystarczy naprawdę
chwila, by prątek zaatakowal .
BEATA Aq.JKIEWICZ

Gminy w Łącznej

przetarg nieograniczony
DJl

0,075 km drogi powiatowej nr l 5889
w miejscowości Zaskale.

Materiały

do przetargu można uzyskać za odpłatnością
w wysokości l Ozłotych w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej,
budynek m l, pokój nr4, w godzinach od 7.30do 15.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Łącznej Kamionki 60 do dnia 3.X.2002 r., do godz. l O.
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu
wdniu 3.X.2002 r. o godz. l l .
Złożone oferty oceniane będąwg następujących kryteriów.
a)cena-80proc.
b)terminrealizacji-IOproc.
c) okres gwarancji- 1Oproc.
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Kolasińskim . -Upewniłem się , że
sprawę nakręcili liderzy Krzaklewskiego, by wygrać wybory i skompromitować przeciwników - mówił "Parasol" . Dodał , że przesłu
chujący powiedzieli mu, że gdy

atakuje

Tylko w roku ubiegłym
':Y przychodniach gruźliczych
Swiętokrzyskiego przybyło 474
pacjentów.- Myślę, że jest to przede
wszystkim skutek zubożenia społeczeństwa - mówi dr Małgorzata

na

podsądnych powiedział , że źle się
Nakręcona sprawa
.,Parasol" twierdził także , że czuje. i ędzia- dla którego tak poon sam podczas przesłuchań byJ ważny proces jest pierwszym w kapytany przez funkcjonariuszy CBS rierze, przerwał po iedzen ie i odi UOP o rzekome znajomości . roczył sprawę do czwartku (P P)
z Lechem Wałęsą , Mieczysławem
Wachowskim , Lechem FalandyMiller wyjaśnia
szem, Ryszardem Kaliszem , LeszJak podało Centrum Informacyjkiem Millerem i jego bratem, Alekne Rządu na swych stronach
sandrem Gawronikiem i Markiem

zarażony gruźlicą

obowiązkowych prześwietleń
płuc, nie ma ambulansu z rentgenem, który jeździłby w teren . Le-

ogłasza

(PAP)

jest

Jędrzejczak,

Zarząd

Uroczyste obchody rocznicy
zaplanowano na sobotę.
będzie miała charakter
P~kniku i zostanie połą
. z poz~gnaniem lata. W jej
Ie obeJrzeć będzie można
Walk rycerskich, starych

-Zygmunt R. "Bolo", Leszek D .
"Wańka" i Janusz P. "Parasol" .
Wszyscy odmówili składania wyjaśnień, "Parasol" odczytał jednak
z kartki obszerne oświadczenie
dotyczące sprawy. Stwierdził
w nim m.in., że oficerowie UOP
i CBŚ namawiali go w śledztwie
do obciążania polityków, m .in .
Leszka Millera, a wykreowanie
mafii pruszkowskiej miało służyć
Marianowi Krzaklewskiemu

Prątek wciąż

mniej optymistyczne- w kraju na 100
tysięcy osób choruje 24, u nas aż 32.

Zamku w Baranowie
Mięsny przysmak
długość 40 metrów.

Do zarzutów nie przyznało
się trzech pierwszych oskarżonych

dziesiąty człowiek

Oficjalne statystyki mogłyby
uspokajać- od kilku lat zakażonych
gruźlicą jest w Polsce coraz mniej .
Na dodatek fakt, że prątka wyłayto u
dziesięciu procent badanych, nie
oznacza, że zapadną oni na gruźlicę.
Ale dane z naszego podwórka są już

dług; szaszłyk ma zostać

szefem gangu, a j dnocześnie wieloletnim konfidentem policji .
Według ., Parasola", ,.Masa" dokonywał licznych przestępstw lub
je zlecał, w tym zabójstw m.in.
,,Pershinga" i ,. Kiełbasy "; mial
też zlecić postrzelenie samego
" Parasola".
W pewnym momencie jeden z

Nasz region należy do najbardziej
zagroźonych gruźlicą w Polsce.
Prawdziwy problem leży jednak nie
w liczbie zachorowań, ale w tym, że
schonenie jest wykrywane bardzo
późno, gdy chorobę cięi/co jest leczyć.

wczasie obchodów

" Parasol" wiele czasu poświęcił podważaniu wiarygodności " Masy" .
Oskarżył go o to , że sam był

1953

opracowanie projektu budowy kolektora de zezowego

w ulicy IX Wieków Kielc na odcinku od ul. Ko •ciu zki
do uL Warszawskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
l . Termin realizacji: trzy miesiqce od uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. W prutargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. l 9 i art. 21 ust. 7. spelniający warunki usJawy o zam&wieniach
publicznych oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
4. Jnfonnaqe dotyczące skladania ofen oraz Warunki Uczestnictwa
w Przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach, ul. Prendowsldej 7,polc. 3, te!. 362-15-69w. 103, w godzinach
7.30-15.30.
5. Oferty pisemne należy sicJadać w zalalcowanych kopertach w Sekretariacie
Miejsldego Zarządu Dróg w Kielcach, pole. 26. w terminie do l O. l 0.1002 r.
do godz. 9.30.
6. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w 1niu przetargu 10.10.2001 r. o godz.
10.00 w siedzibie Miejsldego Zarządu Dróg w Kielcach- sala nr J.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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O~ lnie

-Relacje

O sytuacji w Iraku i zaangażowaniu w nią Polski rozmawiamy z 'dr. Richardem ~i

Zmierzch dyktatora
ku. Spójrzmy na sytuację . Anglia
jest jednoznaczna. Niemcy są przeciwni, Schroeder stara się teraz
rozgrywać przed wyborami kartę
nacjonalistyczną . To jednak zdaje
się już denerwować Francję, która ma naturalną skłonność do robienia odwrotnie niż Niemcy.
Francja już wysyła sygnały, że
ewentualnie może być z Ameryką .
Włochy i Hiszpania już się opowiedziały po stronie USA. Rosjanie flirtują z Irakiem, ale wiedzą
świetnie, co mogą zyskać na dobrych stosunkach z Ameryką. Ja
myślę , że kiedy przyjdzie czas akcji, wszyscy Europejczycy i Amerykanie staną razem. Taka jest logika historii .

Czy sytuacja w Iraku rokuje
nadzieje na jakąkolwiek zmianę?
- Jakieś zmiany będą . Nie
umiem jednak odpowiedzieć, czy
w wyniku nacisku Narodów Zjednoczonych , czy militarnej akcji
Stanów Zjednoczonych. To, że za
rok w Bagdadzie będzie zupełnie
inna sytuacja, jest pewne .w 99 procentach.
Czy wiąże pan to z wyłonie
niem się jakiegoś alternatywnego
lidera tego kraju?
- Saddam musi odejść, a kto
zajmie jego miejsce, nie jest aż
tak ważne czy interesujące , jak
się wydaje.
ie wiem , dlaczego
tak to ekscytuje opinię publiczną . Kiedy w maju 1945 roku rozbijaliśmy Hitlera, nikt nikogo nie
pytał , kto go w Niemczech zastą
pi. Husajn jest niezwykłe groźny
dla świata i trzeba się go pozbyć .
Po jego usunięciu będzie trochę
chaosu , destabilizacji, ale to nie
jest tak groźne, jak jego pozostawanie przy władzy.

A rola Polski w tym przedstawieniu?
- Nie ma w Europie bardziej
lojalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych niż Polska.

Richard Pipes, historyk i pol
wykładowca Harvard
cjalizuje s ię w spraw
Wschodniej, wiele pisało
że o Polsce

dwóch mocarstw, Rosji i
i konieczność lawirowania
dzy ich wielkościowymi ·
mi politycznymi sklaniały do
cania oczu na Zachód. Czy
Napolęon. czy sojusze lat
Anglią i Francją. Dziś ~tany
noczone są takim oczyv/
obiektem polskiego zaint
nia, bo one są jedynym
supermocarstwem, one
politykę globalną świata .

Polski z Ameryką jest wi ęc
Dlaczego?
jając warstwę sentymen
Irakijka przygląda się z bliska ogromnemu portretowi prezydenta Saddama Hu- Polska historycznie ciąży ku
sajna podczas wczorajszych uroczystości w centrum Bagdadu. Dzień wcześniej Ameryce, od początku powstania storyczną, po prostu mąd ry.
Rozumiem, że nie wierzy pan Irak zgodził się na bezwarunkowy powrót inspektorów ONZ. Na Saddamie Husaj- państwa amerykańskiego, bo idee, z przejawów tej mądrości
w gotowość Husajna do współpra nie wymusiła tę decyzję gotowość Arabii Saudyjskiej do poparcia usankcjonowa- jakie legły u podstaw Stanów Zjed- parcie Polski dla USA w
cy z ONZ, mimo deklaracji wpusz- nej przez ONZ akcji militarnej przeciw Irakowi
noczonych, są od wieków Polakom Iraku .
czenia in pektorów rozbrojeniobliskie.
Ogromną rolę odegrała
Czy Irak prowadzi własną,
Istotnie, jest pewna trudność
Jaki jest pański sce
wych?
autorską grę z Ameryką i społecz
w odczytywaniu intencji arab- emigracja z terenów Polski do wydarzeń w Iraku?
- A dlaczego miałbym wie- nością międzynarodową czy też ma skich. Arabia Saudyjska najpierw Ameryki . Po I wojnie światowej to
- Odbędzie się gł
rzyć? Gdyby on to deklarował
zdecydowana postawa Stanów
ciche poparcie świata arabskiego?
powiedziała, że absolutnie nie
nad rezolucją przygotowan ą
pierwszy raz, to owszem, można by
Zjednoczonych
doprowadziła
do
- Prowadzi grę i ma poparcie udostępni swego terytorium dla
Radę Bezpieczeństwa ONZ.
to wziąć za dobrą monetę. On jed- świata arabskiego równocześnie .
operacji przeciwko Irakowi, zaś odzyskania niepodległości przez lucja zawierać będzie ul ti
nak tyle razy zwodził, kręcił i oszu- Musimy pamiętać , że świat arab- obecnie jest skłonna ...
Połskę . Niestety, podczas II wojny
wobec Iraku w kwestiach
kiwaJ, tyle razy intrygował , żeby ski to nie tylko jego przywódcy,
- Arabia Saudyjska zawsze Polska została w Jałcie "sprzeda- nych i politycznych (rozb
siać niezgodę między Ameryką i
na"
przez
Amerykę.
Po
prawdzie
ale także (może nawet przede gra to, co się nazywa , two-faced
jej sojusznikami , że ja już nie wie- wszystkim) ulica i bazar- miejsca game", dwulicową grę wobec Ame- jednak tereny Połski były już wte- reformy demokratyczne etc.
rzę w możliwość zmiany jego pody pod kontrolą sowiecką i Stany dam Husajn to przyjmie, a
tradycyjnie kształtujące i wyraża ryki. Mówią "nie", mówią ,tak",
zacznie łamać
stawy. On wpuści inspektorów, ale jące opinię publiczną . A ulica na- zwodzą, przeciągają , dają za pleZjednoczone, chcąc nie chcąc ,
w gru
tak im będzie utrudniał życie, że ciska, żeby Irak wspierać, a nie cami jakieś znaki itd . Jednak gdy musiały iść na koncesje wobec koniec listo
przyszłego roku
styczniu
albo sami wyjadą , albo skrytykują karać. Poczucie jedności świata przyszłoby do sytuacji ostatecznej , Stalina, jeżeli chciały tę wojnę
Irak, a wtedy Saddam się obrazi arabskiego we wrogości do Sta- oni pójdą z nami, bo nie będą mie- wygrać, a koalicję antyhitlerowską dojdzie do takiego punktu.
na krytykę, uzna ją za mieszanie nów Zjednoczonych i generalnie li wyjścia ani wyboru. Innym za- zachować . Stany Zjednoczone ny Zjednoczone, aby zach
twarz i powagę w świecie,
się w sprawy wewnętrzne i inspekdo świata zachodniego, świata gadnieniem jest, czy chętnie i ze zrobiły jednak bardzo wiele aby ne zostaną do zaatakowania
torów wyrzuci, tak jak w 1998 cywilizacji judeochrześcijańskiej
Polskę z objęć sowieckich wyrwać.
szczerym przekonaniem.
róku . Wtedy znów znajdziemy się - jest bardzo duże. Kuwejt najeKonsekwentnie wspierały ku.
w punkcie wyjścia. Trzeba będzie chany i spustoszony przez Irak 11
Czy militarna interwencja demokratyczną opozycję w PRL,
Czy nie zadawał pan
zaczynać od nowa.
lat temu, a uratowany przez USA, może zyskać poparcie społeczno jednoznacznie poparły "Solidar- tania, dlaczego w 1991
ność ', a w stanie wojennym nie
dziś gotów byłby bronić Iraku
ści międzynarodowej? Czy jest
A iracki dyktator zyska czas, przed " agresją amerykańską". Czy ono niezbędne dla USA?
pozwolily jej zginąć. Od początku Zjednoczone nie
. i nie usunęły Saddama
na przykład , na przygotowania mi- ktoś chce, czy nie chce, to jest
- Jest oczywiste że Stany popierały pierwszy demokratycz- Decydowało kiJka
litarne?
ny
rząd
III
Rzeczpospolitej
.
To
"clash o f civilizations ',.starcie cy- Zjednoczone potrzebują między
ków.
Po
pierwsze, Arabia
- Na przykład ...
wilizacji.
narodowego poparcia dla ewentu- USA otworzyły Polsce drzwi do ska nalegała na Stany
NATO.
Sojusz
polsko-amerykań
alnej interwencji w Iraku i czynią
ne, aby nie usuwać Husaj
o to zabiegi. Równocześnie jednak ski jest niekoniunkturalny, n;ltu- drugie, grał rolę czynnik
ralny
i
szczery.
prezydent Bush powiedział , że jelogiczny. George Bush
steśmy gotowi do takiej akcji nary jest bardzo niepewnym ..
Nie
wiąże
pan
tego
z
tradywet bez poparcia. Jestem jednak
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do
człowiekiem (odwrotnie ntz
przekonany, że nasi sojusznicy cyjnym dążeniem Polaków do po- syn) , obawiał się , że po
publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do
siadania
silnego
alianta
Big
Broeuropejscy takiego poparcia udzieSaddama nastąpi w Iraku
Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych odbędą się
thera?
lą . Nie może być rozłamu między
os, że meryka będzie
zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 8
Polska
posiada
tak
nieforEuropą a Ameryką, bora tym mogą
tunne położenie, że taka tenden- trzymać tam półmilionową .
grudnia 2002 r.
korzystać tylko inni. Swiadomość
cja
jest zrozumiała . Otoczenie wyłoni się z tego jakiś .. drugt
tego jest po obu stronach Atlanty734/gm
Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
nam". ie potrafii zakońc z~
ny w wielkim stylu. To stał
potem jedną z najważn ieJ
Zarząd Gminy Raków
przyczyn przegranych wybo
informuje o przetargach ustnych nieograniczonych, które odbędą się
BiBem Clintonem. George
w Urzędzie Gminy w RaJcowie, ul. Ogrodowa l , w dniach :
junior najwyraźniej chce
30.09.2002 r. o godz. 12.00 dla dz. r 259/3+260/1 o pow. O 0502 ha,
wielki błąd swego ojca.
o godz. 13.00 dla działki r 259/5+260/2 o pow. 0,0501 ba. Działki
d.:o ważny czynnik
położone są w miej cowości Pągowiec, nad zbiornikiem "Chańcza".
ny, o którym należy pan1ięta;:.
Cena wywoławcza nieruchomości :
Rozm
l. Dz. Nr 25913+260/1 o pow. 0,0502 ha- 12.000,00 zl
WALDEMAR PIA f
2. Dz. r 259/5+260/2 o pow. 0,050 l ha- 12.000,00 zł
Wadium dla ww. działek w wysokości lO proc. ceny wywoławczej
winno być wpłacone dla dz. r 259/3+260/1 i r 259/5+260/2 do dnia
27.09.2002 r. na konto BS Szydłów o/Raków r 85211016-471933600-11-0. (Decyduje wpływ wadium na rachunek do dnia 27.09.2002 r.
Osoby, które nie spelnią ww. waruoku nie będą brały udziału
w przetargu. BS Szydłów o/Raków czynny jest do godz. 14.00).
Informację dotyczącą prz.edaży można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Rakowie, pok. Nr25, teł. (0-41) 353 50 18, wew. 23.
Wadium przepada w przypadku nieuiszc;renia ceny dzialki w wymaczooym
terminie.
,e
Zarząd Gminy Raków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. ~
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fi~gloszenlowy
Słowoludu

ezdne wojny", "Władca pierścieni" i "Harry Potter", czyli. ..

teł

podbija Hollywood

IIIIWn'nnl,rte wtnwllrrnre odkryły

w tym :
komputer Intel Celaron
monitor 15"
klawiatura
mysz z podkładką ,
gwarancja do 3 lat
dowóz na terenie miasta
i ·nstalacja komputera u klienta
Wliczone w cenę
motliwość zakupu na raty

w tworzeniu
witl1111fi~:lrniANr.ń efektÓW
Jest nim firma Intel.

sorzvmtr~rzenca

Lider efektów wizualnych
ustrial Light & Magie {l LM),
jest działem Lucas D igital
zain stalował niedawno 600
ji roboczych do tworzenia
macji, zbudowanych w oparo procesory Intel Pentium 4.
zaczą ł używać systemów inws kich przy pracy nad
·
· wojnami II - Ata", a następnie przy
"Men in Black U" oraz
właśnie na ekrany
ich n "Raporcie mniejszaObecnie rozwiązania Intela
·
przez ILM przy pro, trzeciej części "Gwiezdjen", "Terminatorze III"
nej ekranizacj i przygód
'ego Pottera.
W coraz większym stopniu
stamy z systemów intelow, mamy w ten sposób więk
wybór narzędzi do opracoia animacji i komponowaobrazu. Procesory Intela po-

KOMPUTER
od

1400 00 zł
Wykonanie strony WWW
o d 2 4 4 , 0 0 zł
Utrzymanie strony WWW
W widowiskowym i pełnym akcji .. Ataku Klonów" cyfrowo wykreowano wiele scen, głównie walk i pościgów. Nie;ctóre
generowane komputerowo obrazy połączono z ujęciami z udziałem aktorów
zwalają efektywniej wykonać
-mówi Cliff Plumer, dyrektor ds . realizacji animowanego "Shreka",
Weta Digital Ltd. przy kręceniu
więcej działań w krótszym czatechnologii ILM .
sie, zapewniając jednocześnie
W ostatnim czasie również "Władcy pierścieni", a Sony Picwyższą jakość . Co więcej, obecinne wielkie studia korzystają z tures Imageworks podczas tworzenie możemy pracować z dowol- technologii Intela - DreamWorks nia "Spider-Mana" i ,,Stuarta Ma(eref)
nym systemem operacyjnym wykorzystaJ produkty Intela przy lutkiego 2" .

wuprocesorowe Apple
App/e wprowadziła na rynek
nowe modele komputerów serii
Mac G4.

wewnętrzne dyski twarde o pojemności 120GB każdy i dwa dys-·

ki optyczne do wyboru - Combo
(CD-RW/DVD-ROM) lub SuperDriveT CD/CDRW/DVD-ROM/
DVD-R (zapis płyt DVD m.i.n. w
standardzie DVD-R i DVD-Video) .
(eref)

od 45,75 zł/mies.
Wszystkie ceny podane w reklamie
a, z 22% podatkiem VAT (brutto)
Po Informacje zapraszamy

Kielce, ul. Złota 23 pokój 215 11 piętro
tellfax 0-41 ~..02-87
..
..
http:/lwww.ptlc. pl/

a- - 15-

ZAOSZCZEDŻ

NA KASIE

Przy zakupie każdego
fiskalnego
oferujemy:

urządzenia

Instalacja~.,

-~zł

Fiskalizac

~

• uprawnienia szkoły publicznej
• dogodna lokalizacja w centrum Kielc
• praktyki zawodowe w renomowanych firmach
• nowoc::eśnie wyposażone laboratoria komputerowe z dostępem do Internetu

80o/o absolwentów z roku 2002
w ostatnim semestrze

pracowało już

..•

o
.a
oU)

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 źyczenia naszych użytkowników

15 lat tworzymy,

FINANSOWO-KSIĘGOWE
przystosowane do nowych przepisów o rachunkowości

HANDLOWE
z drukarkami i kasami fiskalnymi
PŁACOWE, KADROWE
współpraca

współpraca

z PtATNIKIEM

CZYNSZE~

~

i inne programy na zamówienie
Sprzedaż

i serwis komputerów, drukarek, sieci i inne.

KOMPUTEKY
monitory, panele LCD, drukarki, skanery,
podzespoły, akcesoria, multimedia •••

Kielce, ul. Słowackie

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Klelee- Region
Zdążyć

przed

Dzieci narażone są na wypadki

chorobą

Skorzystaj
z bezpłatnych
e

nia, jak: choroba Alzheimera,
grzybica, rak prostaty, próchnica
zębów. Warto z nich skorzystać

Poradnia Leczenia ZabuSpeNeuropsychiatrycznej w Kielcach, ul.
Grunwaldzka 47- najbliższa sobota, 21 bm., w godz . 9-15. Rejestracja- teł. 345- 08- 94. Uwaga!
Badania dla osób po 60 roku ży
cia.

Charaba Alzheimera

Po wakacjach bez grzybicy

Wrzesień jest miesiącem. w którym
wkilkudziesięciu państwowych
i prywatnych gabinetach można
wykonać bezpłatne badania diagnozujące, między innymi takie schorze-

związku z rozpoc~ynają
się dzi ś obchodami Swiato-

W

cymi
wych Dni Choroby Alzheimera
(ciężkie schorzenie neurologiczne, polegające na zwyrodnieniu
komórek nerwowych , objawiające
się zaburzeniami pamięci) , bezpłatne badania pamięci prowadzą
gabinety:
e Poradnia Zdrowia Psychicznego Niepublicznego Zakła
du Opieki Zdrowotnej Bio Med. ,
Kielce, ul. Malików 150, w miesiącach wrzesień, październik .
Obowiązkowa rejestracja telefoniczna - teł. 367-36-92; badania

dla osób urodzonych przed rokiem 1950.
e Prywatny Gabinet Lekarski lekarza psychiatry Ewy Siejki. Kielce, uL Zagórska 57. Badania do 27 bm . Rejestracja od
godz . 15- t e ł. 342-31-11 lub
0606-65-58-07 .
e Gabinet Psychiatryczny,
Waldemar Eder, Busko, ul. Grunwaldzka 18, cały \vrzesień . Rejestracja telefoniczna - 0606-343-304.

rzeń Pamięci , Wojewódzki
cjalistyczny Zespół Opieki

Okres wakacji , a więc czas
wyjazdów, kąpieli , noclegów
w obcych miejscach sprzyja rozwojowi grzybicy. W tym okresie
znacznic wzrasta liczba zakażeń.
Nie zawsze zmiany skórne są prawidłowo diagnozowane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Dlatego zapraszamy do :
e Centrum Leczenia Grzybic, Gabinetu Dermatologicznego,
Kielce, uL Mała 14, w dniach 21 i
28 bm. (kolejne soboty) oraz 25
bm. (środa). Rejestracja telefoniczna- teł. 343-15-15.
e Gabinetu Doroty JYrki,
Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu,
ul. Jaszowskiego 3, najbliższe dwie
soboty- 21 , 28 bm., w godz.10 -12.
W ramach akcji odbędą się
bezpłatne konsultacje i bezpłat
ne badania mykologiczne - potwierdzające lub wykluczające
grzybicę.

Prostata - męski problem
Rak stercza , zwanego potocznie prostatą , jest jednym

badań
z częstszych nowotworów atakujących mężczyzn . Wcześnie wykryty jest ca łk owicie uleczalny.
Problem w tym, że w początko
wej fazie nie daje żaqnych objawów. Do końca roku Swiętokrzy
skie Centrum Onkologii prowadzi akcję bezpłatnej diagnostyki
(badanie krwi i badanie urologiczne). Wystarczy zadzwonić
(teł. 367-42-18) i umówić się na
konkretny termin, konkretną godzinę. Uwaga! Część panów skorzystała z podobnej akcji prowadzonej w roku ubiegłym . To nie
oznacza, że mają spokój na całe
życie . Powinni się kontrolować
przynajmniej raz na rok, dlatego
dobrze by było, by odwiedzili
centrum ponownie.
Zapisy są prowadzone w godzinach 8-14, a badania przeprowadza się w godz. 14-16.

Totalnie zdrowy

uśmiech

We wrześniu w ramach akcji
"Totalnie zdrowy uśmiech" prowadzonej przez firmę ColgatePałmolive Poland możemy skorzystać z bezpłatnych przeglądów
stomatologicznych. Wykaz gabinetów- w każdym województwie
jest ich kilkadziesiąt- można znal eźć w Intern ecie po adresem :
W\\IW.colgate-usmiech.pl lub pod
numerem bezpłatnej infolinii 0800-160-197 czynnej w godzinach 8-17 .
(bas)

Rekordowy kalafior na buskim bazarze

Cztery kilogramy kwiatu

_

wożone są

BILCZA. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum narażeni są na
wypadki, wszystko dlatego, że przed
budynkiem nie ma przejścia dla
pieszych.
W Bilczy, położonej na trasie
Kielce - Morawica, znajdują się
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,
do których uczęszcza 455 uczniów.
Problemem, który powraca z każ
dym ro..zpoczęciem roku szkolnego, jest brak bezpiecznych przejść
dla pieszych. W pobliżu szkoły
brakuje przejścia, gdzie dzieci
mogłyby bezpiecznie przekroczyć
szosę.

-Wprawdzie powstały długie
chodniki po obu stronach jezdni
i ustawiono barierkę przy przystanku, sąsiadującym ze szkolą, ale
to stanowczo za mało- i.wierdzą
rodzice. - Dzieci z miejscowości
oddalonych od szkoły o 3-4 km do-

Pamięci

Nigdy

BUSKO. Ciferokilogramowy okaz
kalafiora pojawił się na huskim
bazarze.
Przywiózł go i sprzedał
w Busku rolnik - plantator z Wojciechowa kolo Kazimierzy Wielkiej. - Od wielu lat prowadzimy
nasze stoiska na bazarze ale po raz
pierwszy widzimy coś podobnego.
Był tani i wystarczy na co najmniej
3 obiady dla dwóch rodzin - powiedziały nam panie Teresa Bała
ga i Zofia Wicie!.
W pobliżu Kazimierzy Wielkiej wszystko wyrasta - jak widać
-wielkie.
(imi)

Przed szkołą
nie ~na_ przejścia

biskupa

stąd

nie

Biskup Mieczysław Jaworski
mieszkał we Wioszezowie jako licealista i czuł się z miastem swojej mło

KlELECiilE CENTRUM KULTURY

W PRZESTRZENI POEZJI

koncert

zespołu

szkoły Maria
nat . - Aby zwiększyć bez ·
stwo , autobus zabiera rów
małych mieszkańców Bilczy.
mocni są sami rodzice, którzy
prowadzają dzieci do szkoły.
Wójt gminy Morawica
rza zatrudnić osobę , która
prowadzałaby uczniów na
:;tronę ulicy, jednak nie
jaki będzie tego efekt - domy
wsi są tak rozmieszczone, że
prowadzacz musiałby stać
c:eśnie w czterech miejscach.
Być może jednak zatrud
nie przeprowadzacza nie
konieczne. W przyszłym
ma się bowiem odbyć
wójta z rodzicami w tej
Wójt wystąpi również do
go rejonu Dyrekcji Dróg Pu
nych z propozy cją ustaw
w tym miejscu świateł.
MAGDALE A

Mieczysława

WI:.OSZCZOWA . Popiersie honorowego obywatela Włoszczowy, zmarłego
przed rokiem biskupa Mieczysława
Jaworskiego odsłonięto w miejscowym kościele parafialnym.

dości mocno związany. Wielokrotnie
je odwiedzał , także w czasie dorocznych, wiodących przez Włoszezowe
pielgrzymek na Jasną Górę. W 1984
roku wsparł duchowo włoszczowską
młodzież st.rajkującą w obronie krzyży zdjętych z sal lekcyjnych.

Teresa Bałaga i Zofia Wiciel od razu kupiły wielkiego kalafiora

autobusem

mówi dyrektor

PRO/I/70CJA

odszedł
- Był dla nas jak
każdego rozumiał,

ojciec,
powi e
o biskupie Jaworskim hurm
Wloszczowy Władysław Oksi
W uroczystej mszy
celebrowanej przez ks .
Kazimierza Ryczana, ..,.~",."..,,lr1
diecezji kieleckiej ,
kilka tysięcy włoszczowian .
popiersia biskupa Mieczysla
Jaworskiego w kościele umi
czono godło biskupie,
., Umiłować miłosierdzie " .
daty: urodzin- 1930. Ś\ ięceli
skupich - 1982 i śmierci - 2
oraz napis .. igdy stąd nie od
dlem".

Mieszkan

25°/o taniej
~----

~~.-~

RAZ DWATRZY
Piosenki Agnieszki Osieekiej
29.IX.2~02 r. o godz. 18
(duża

seeua K. CK)

lnformaeje: lm.presariat K.CK.,
pi. Moniuszki 2b, teł. 344-90-54
DUety: kasa K.CK, teł. 343-81-42
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WlOSZCZOWA

Patronl medialni :

034

-już

za 653

zł

Wygraj
mieszkanieJ

netto

Ul~

i Już jutroi

IClelce, ul. Skrzellewska 4, fel. 366·26·98, 345-4 r -94
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Region
rendum w sprawie

opłat

śmieci

za

Zobaczyć

emokracja
sztuje
RAC'HO;wu;E. Pierwsze
miasta referendum będzie
kosztowne niż się spodzieJednak tym bardziej warto
wnim udział. ·Otym, czy warto
urn, najlepiej przekonać się
wpodmiejskich lasach.
Mieszkańcy miasta opowiesię w referendum za lub przewprowadzeniu ohowiązko
opłat za wywóz śmieci od

·cieli prywatnych posesji.
iem inicjatorów, przestanie

się wtedy_opłacać podrzucanie
nieczystości do osiedlowych śmiet

ników, spalanie ich w ogródkach
czy wywożenie do parków lub
lasu, co jest plagą miasta i okolic.
Aby zmniejszyć koszty referendum, postanowiono przeprowadzić je równolegle z wyborami
samorządowymi . Okazało się jednak, że do jego obsługi trzeba powołać osobne komisje.
- Będą 24 komisje . O dwie
mniej niż wyborcze, gdyż nie zostaną powołane w obwodach zamkniętych, czyli w szpitalu i Domu

ewidoki najlepiej zachęcają do udziału w referendum

Pornocy Społecznej . Pracować
w minimalnym, sześciooso
bowym składzie . Powołane zostaną przez liczącą tyle samo czJonków komisję miejską, którą wybierze Rada Miasta. Diety członków
komisji opłaci gmina, która również na własny koszt wydrukuje
listy uprawnionych i karty do gło
sowania- wyjaśnia Elżbieta Kwaśniak, kierownik referatu ochrony ś rodowiska, zajmująca się organizacją referendum. Granice
obwodów do głosowania będą takie same, jak obwodów wyborczych. Komisje pomieszczą się w
tych samych lokalach.
Jakie będą koszty przeprowadzenia referendum?
- nudno na razie precyzyjnie określić. Zależy to przede
wszystkim od wielkości diet. Będą
takie same, jak w komisjach wyborczych, ale ile wyniosą, na razie nie ustalono - mówi Elżbieta
Kwaśniak . Radny Jarosław Warszawa, jeden z inicjatorów referendum twierdzi, że może to być
nawet ok. 40 tys . zł .
1Ym bardziej jednak warto
wziąć w nim udział . Aby było waż
ne, głosować musi co najmniej
30 proc. uprawnionych. Jeżeli frekwencja nie dopisze, pieniądze
przeznaczone na organizację, niezależnie od ostatecznej kwoty,
uznać będzie można za wyrzucone w błoto . Jeżeli referendum bę
dzie ważne, to niezależnie od wyniku starachowiczanie będą się nań
powoływać przez Jata.
(pen)

Chłopiec wybierał się do
szkoły, gdy nagle z sąsiedniej posesji wyskoczył olbrzymi doberman . Dziecko, nie namyślając się
długo, zaczęło uciekać i w rozpę 
dzie uderzyło głową o ogrodzenie.

Miejski Zarząd Budynków wKielcach
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20
tel. 0411344-66-47, 344-21-39
ogluza pisemny prutarg nieograniczony
(ofertowy) n• lll)tm lokilu uiytkowego,
~lit III parlina W budynku fliZ'/

-...zrn~<~~< I'OUOioO' ZM-A~<~Atra.C.U. en

Kielce, ul. Głowackiego 4
teł. 344 26 03

LUDU 19 WRZEŚNIA 2002

Potrzebne były niezbędne badania
w szpitalu i pomoc lekarza. O całym zdarzeniu ojciec chłopca powiadomił strażników miejskich,
którzy właścicielowi psa wymierzyli 100 zł mandatu .
(an)

CENTRUM

metoda Callana
metoda tradycyjna

l

~

.~

SzrDtÓW. Prawie 100 eksponatów
można oglądał na wystawie judaików
w szesnastowiecznej synagodze
w Szydłowie . Wystawa czynna będzie
tylko do końca października .
Gabloty ustawiono w babiń
cu na parterze synagogi, a że miejsca jest dużo , to bez trudu można
nawet na długo zatrzymać się przy
tej niezwykle ciekawej ekspozycji.
- Wszystkie eksponaty zgromadzone na wystawie są własno
ścią profesora Adama Szafarczyka z Warszawy, który od lat gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską w Polsce - mówi
KrzysztofJaskólski, opiekun synagogi. - Pan profesor jest zafascynowany świętokrzyskim Fonidziem i często bywa w tych okolicach. Nie tylko zgodził się na wystawienie swoich eksponatów w
szydłowskiej synagodze, ale wypożyczył nawet gabloty, które również są jego własnością.
Wystawa cieszy się niesłabną
cym zainteresowaniem . Na pół
kach leży 65 jadów- co po hebrajsku oznacza ., dłonie", a są to dłu 
gie, bogato rzeźbione wskazówki

,

ul. Sienkiewicza nr 52 o pow. 41 mkw.
WalmiOem pa:ystąpienia do przetargu jest wplacenie do 1 paździenika
2002 roku wadium w wysokości 6.200
zł na konto numer 10601305-3300000538-11 Bank~
SA 11 Oddział Kielce i zapoznanie się
z warunkami przetargu, dostępnymi
w MZB w Kielcach , ul. Paderewskiego nr 20, III piętro .
Lokale można oglądać w dniach 24
125'N!"ZeŚria2002roku. wgodz.12do 13.
Oferty w zalakowanych kopertach
można składać do dnia 1 paździemika 2002 roku do godz. 9.30.
Otwan::ie kopert nastąpi w dniu
2 października 2002 roku o godz. 1O
w siedzibie Miejskiego Zarządu
budynków w Kielcach, ul. Paderewskiegorv20,111 piętro .
Rozstrzygnlęcle przetargu nastąpi w
termlnie 7 dni od dnia otwartia kopert.
Uczestnik, który wygra przetarg, traci
wadium w przypadku odmowy
zawarcia umowy najmu lokalu.
Zastrzega się prawo swobodnego
wyboru oferenta llb uniewamenia
przetargu bezpodania przyczyn. 39Mil(

RAKÓW. Wójt gminy Raków,
sołtys wsi DębnL. oraz Thwarzystwo
Przyjaciół Ziemi Rakowskiej zapraszają w niedzielę do Dębna. Msza
św. o godz. 12 rozpocznie uroczystość religijno-OOyczajową .,Na świę-

Działając

Wystawa w synagodze
w Szydłowie czynna jest w dni
powszednie (oprócz poniedział
ku) od godz. 9 do 17, w soboty
od 9 do 13, a w niedzielę od 12
do 16. Motna tet wcześniej
zadzwonić do Urzędu Gminy
w Szydłowie l ustalić inne
godziny zwiedzania. Warto
dodać. że pan profesor
Szatarczyk udostępnił swoje
zbiory za darmo, więc za ich
oglądanie też nie trzeba płacić.

do pokazywania liter w Torze, inaczej zwane palcami bożymi . Moż- ·
na też przyjrzeć się z bli ka, jak
wyglądają menory i lampy chanukowe.
Wszystkie przedmioty pochodzą z końca XVIll i pierwszej
połowy XIX wieku i są utrzymane
w doskonatym stanie. Jest ich tak
dużo i są tak cenne, że szydłowiec
ka wystawa nie ma sobie równych
w Polsce, nie mogą się z nią równać nawet ekspozycje w Leżajsku
i Krakowie . Warto wybrać się
do Szydłowa jak najszybciej , bo
wystawa będzie czynna jeszcze tylko do końca października .
(ew)

ziemniaka
t~ Tekli

ziemniaki będziem piekli".
Organizatorzy zapowiadają wiele
atrakcji . Będzie można oczywiście
skosztować pieczonych ziemniaków, a przy ogniskach będą wystę
py, zabawy, konkursy.
(m)

ZAWIADOMIENIE
na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100 poz. 1086- jednolity
tekst z 2000 r. zm. Dz. U. Nr 120 poz. 1268 z 2000 r., Dz. U . Nr 11 Opoz.
1189, Nr 115 poz. 1229, r 125 poz. 1363 z 2001 r.) w związku
z par. 40 ust l i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 200 l r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz U nr 38 poz. 454)
zawiadamiam, :ie
w lokalu Biura Usług Geodezyjnych ,,zENIT" w Jędrzejowie,
ul. 11 Listopada 32 I piętro, w terminie 25.09. - 08.10.2002 r. w godz.
8.00- 14.30 zosta.nle wyłożony do w l~tdu o ób zaintere owanych
projekt op ratu opisowo-kartograficznego zaloienia ewid ncji
budynków m. Jędrzejów obręb 02.
Dokumentacja tego projektu składa się z:
- rejestru budynków,
- rejestru lokali,
- kanoteki budynków,
- kartoteki lokali,
- mapy ewidencyjnej
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie
z ww. dokumentacją, uzyslc.ać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do
protokołu ewe.n tualne uwagi i wnio ki w tej sprawie.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby
na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji
budynków ujawnić ewentualne bł~ i nieprawidłowo ·ci.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym niniejszym
zawiadomieniem nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych
etapów postępowania zatwierdzenia operatu opi owo-kartograficznego
i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
19 56/bn
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boży

Na wystawie obejrzeć można niecodzienne eksponaty

Swięto

JĘZYKOWE

KMny jroluz anghlslciego

palec

będą

cieczka przed dobermanem
OSTROW IEC . Wczoraj
poludniem ogromny dober<-aat<1J\uwa• kilkunastoletnie. Właściciel psa został
przez strażników miej-

Wystawa judaików w szydłowskiej synagodze

WTCESTAROSTA JĘDRZEJOWSKl

9

Region

KO KURS

Mieszkania , biblioteka i świetlica w jednym

Szkoła

na dom

GENERALNY WYHONAWCA

HOMP\EHSIJ INESZIA'iiOWEGO

OAZA NA STOKU

Mieszkanie w Kielcach
Nagroda

główna

w konkursie:

2-pokojowe mieszkanie z balkonem
w nowoczesnym kompleksie
mieszkaniowym .,OAZA NA STOKU"

••• i ·supernagradyl

coś dla domu]

[ sprzętAGD

podczas otwarcia nowej świ e tlicy w Olganowie
mieszkania komunalne, które już
są zasiedlone.
BUSKO. Dzieciom z pięciu wiosek
służyć będzie świetlica, lctórą
- Świetlica i biblioteka są fiuroczyście otwarto w 0/ganowie.
liami Suskiego Samorządowego
Centrum Kultury. Dzieci i mło
Świetlica i biblioteka z 8 ty- dzież mają tutaj grę zręcznościo
siącami książek mieszczą się
wą " piłka nożna' , stół pingpongow pięknie wyremontowanym bu- wy i ·telewizor. W księgozbiorze
dynku po zlikwidowanej szkole dominuje literatura dla dzieci
podstawowej. Pod tym samym da- i młodzieży, ale jest także sporo
chem wygospodarowano także trzy ciekawych pozycji dla dorosłych .

Tłoczno było

Przychodzą do nas dzieci z
wody, Kawczyc, Bilczowa,
wy i Olganowa-mówi
go, która prowadzi
,
- Sołtys Olganowa
Swiąder podziękował w
mieszkańców burmistrzowi
wi Komendzie i dyrekcji BSCK
grata kapela Buskowianie i
kich zaproszono na kiełbaski
ne przy ognisku. MICHAŁ

Osa w mieś
nęli

sprzęt audio]
ZAPRASZAMY NA KURSY

I!JIMTIIUłATIOMA\.

·

JĘDRZEJÓW. Strażacy

gniazdo os w centrum ·
Osy zagnieździły się
linie powstałej w murze j
starych kamienic. Owady
ły przechodniów.

El CI.IHlfiCA'TI

C0141'11ti .. CI.

ł:» ANGIELSKIEGO

ł:» NIEMIECKIEGO
~F

u " lo
z

kartą

CU

lEGO

ą

•

1 zacz
Bank prowadzi:
./obsługę rachunków bankowych
./depozyty
./międzynarodowe przekazy pienięiflll
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owalczyk
"Zielonej"

Inaug uracja roku kulturalnego

Teatralia 2002 w Pińczowie
PIŃCZÓW. Dwudniowe prezentacje
dziecięcych teatrów szkolnych
zaproponowano na inaugurację roku
kulturalnego w Pińczowie .

Rusak (z prawej) przyniósł
.,Zielonej" katalog pierwszej wystaBogdana Kowalczyka (w środku),
z uwa gą oglądany był przez dyr.
Mariana Rurnina (z lewej)

W sobotę o 15 przed belwederem odbędzie spotkanie grup teatralnych z Ponidzia i szczudlarzy
z Ożarowa . Ulicami rrt1asta wyruszy korowód, po czym burmistrz
Andrzej Handlarski wręczy ani ma-

Teatraliów" znajdujemy: .,Ser nadę" wedlug Sławomira Mrożka
którą wy tawi Teatr X- entryczny
pod wezwani m Thmora Mózgowicza z Koń kich "Małego K ię
cia ' w inscenizacji Teatru ,Hade "
z Buska Zdroju , "Kwart t' - Teatru iut Frapującego P K
z Pińczowa . A o godzinie 20 prz widziany je t "Happening" wykonaniu ukraiń ki go Teatru , Biały Clown".
(i mi)

torom kultury symboliczne klucze
do miasta.
Od godziny 16 w sali widowiskowej wystąpią kolejno: SP w
Bogucicach, która wystawi ,Smoka ze Smoczej Jamy' , SP nr 3 w
Pińczowie ze spektaklem , Pan
Kotek by\ chory" i Ginmazjum nr
2, które zaprezentuje kolejno
.,Damy i huzary", , Kopciu zka'
i , Chlopów". W niedzielę, 22 września, od godziny 16 w programie

Muzealna
bieda
Władze powlatu będą
musiały zaciągnąć kredyt na funkcjo-

SANDOMIERZ.

nowanie Muzeum Okręgowego.
Pieniądze zap lanowane na
ten rok dla muz um okazaJ się
niewy tarczające. Minister two
przekazało zaledwie 270 ty ięcy.
podczas gdy roczny ko zt utrzymania placówki to 1,1 miliona zło
tych. Kilka tygodni temu rozważa
na byla m.in . m żliwo ' ćogranicze
nia pracy placówki tylko do weekendów, ale pomy l ten został odrzucony. a o ta tnie trzy mi e iące
roku potrzeba muz u m około 200

tysięcy złotych .

-Za tanawiamy ię nad moż
liwo -cią dokonania przesunięć
budżecie powiatu , tak aby prz kazać więc j pieniędzy dla muzeum- zapewnia tarostaMi czysław Sawa.
Przyznaj e jednak, że wygop darowanie ca łej kwoty bę dzie
raczej ni e m oż liwe . Dlatego Zarząd
Powiatu rozważa możliwo ' ć za ią
gn ię ia kredytu , który pozwoli
przetrwać Muzeum
kręgowemu
do końca roku .
ytuacja finan owa muz u m
je t fatalna . Bieda zmu iła muzealników d opu z zenia Kanlicnicy 0\e ' nickich, w tym roku ddział Literatury im . J. Iwa zkicwicza opu 'cil kamicnicę na ulicy
Katedralnej . Pomimo licznych
zczędno 'c i ' rodków na dzialalno 'ć placówki wciąż brakuje.
(bea)

BOXER ZAWODOWIEC

Ponad stu miłośników sztuki
na wernisaż inaugurujący
prac Bogdana Władysława

Aria
dla rektora
WtoSZCZOWA . Włoszezowianie
przypomną postać Jana Brożka ,
urodzonego w Kurzelawie rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dzi ś w Domu Kultury odbę
dzie ię koncert ., ajpiękniej ze
arie ' w wykonaniu KatarzynyTryknik ( opran) i Adama Zdunikowkiego (tenor) oraz orJ9estry ymfonicznej Filharmonii Swiętokrzy
skiej p d dyrekcją Warcisława
Kunca.
Koncert inauguruje Rok Jana
Brożka . Dla uczczenia urodzonego w Kurzełowie XVI-wiecznego
rektora Uniwersytetu Jagielloń
skiego w ciągu roku w szkołach
i placówkach kulturalnych odbywać się będą sesje naukowe, odczyty i konkursy.
(B.Z.)

ćwiczą

siebie

3 LATA BEZP~TNEJ OBSŁUGI SERWISO

Uczniowie Collegium
.
b,dą korzystać z nowej
gimnastycznej już od stycznia.
1
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NOWY PEUGEOT BOXER. Oto bardzo

z Programem bezpla111ej

obsługi

oszczędny

serwtSOWej. Z Programu korzystasz pnez 3 lata lub zanim

pnekroczysz l 00 000 km. Peugeot Boxer jest
silrukowi HOi. Ponadto. w
możesz wybrać jedną

samochód - Nowy Peugeot Boxer

zależności

r6wnteż oszczędny dzJęl<i wysokopręż:nemu

KORYTNICA. Nie wiadomo, dlaczego
splonfl nlenm/eszbny dom.

Boxer
PEUGEOT

SAMOCHODY DOSTAWCZE PEUGEO't WYBÓR PROFESJONAUSTÓW.
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Kiełce

Ostrowiec,Św.

Radom

Radom

Stalowa

RITAMOTORS

KOZAKIEWICZ
tA. Kielecka 155/157
te1. 0-48/331-n -43

PRASEK

Woła/G rębów

teł.

0-41/368

~

35

tel. ()..4 ln.47 -95-45

ul. Kozienldca l
tel. 0-48/344-22-99

RIA
ul. jarmica l 60
tel . 0-151811 -25 -94

porady

i

ogłoszenia

Lt...._
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Z nieu talonych przyczyn
w opuszczonym
budynku mieszkalnym. Mimo akcji czterech zastępów strażaków
OSP w Korytynicy i Sobkowie
oraz PSP z Jędrzejowa spłonął
dach i czę ' ć wnętrza. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.
(B. Z .)
wybuchł pożar

RITAMOTORS
ul. Damaszewska 52

ul. Kilińsloego 358

pożar

od potrzeb,

z wielu wersji tego funkcjonalnego samodlodu dostaw-

czego. Wypróbuj Nowego Peugeot Boxera - prawdziwy z niego zawodowiec. ..
Szaocóly~

Tajemniczy

W
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SZPITALE, APTEKI

BUSKO ZDRÓJ

Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki
i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedzlele: .Przy
Pogotowiu". ul. św. Leonarda 10
(8-20), .Centrum", ul. Radomska B (1 0-20), . Aptekarz", ul.
Hoża 39 - czynna codziennie (823), .Alfa". ul. Żeromskiego 20/
24 (8-15), .Gemellus", ul. Semlnaryjska 27 B (8-13), .Małgosia",
ul. Pocleszka 17 (8-22) - czynna
w niedziele l święta, ,.Zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna
w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .,Na Rogatce "- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziele i święta),
041/362-02-25. •
Apteka .Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w
niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka .Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od pon iedział
ku do piątku w godz. 8-22.
Apteka . Gemellus" - całodobo
wa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Kościusz
ki).

J(DRZEJOW

APTEKA . Parkowa", Kielce. Żyt
nia, niedziele , święta 7.3021 .00. 041/368-30-33.
(gb 3314)
OSTROWIEC ŚW. •
- ul. 11-go Ustopada 32.
STARACHOWICE
- ul. Żeromskiego 3.

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15- .ZDROWIE" - CODZIENNIE.
• (nd 363)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica .Medistar", Warszawska 34 (DOM RZEMIOSI.A),
czynne NON STOP, 041/344-3945, 368-28-02.
(nd 368)
NAGŁA Pornoc Lekarska - 331
56 - 50.
(gb 3790

UROLODZY • Seminaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23. 34622-99.
(nd 358)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langlewicza 2, tel. 361-55-25 - ECHO,
HOLTER. RTG. USG. Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjnobakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 175)

TEATRY

•

Teatr im. S. Żeromskiego
- nleczynny.
Teatr lalki i Aktora . Kubuś "
- .Słowicza wyspa". g. 9, 11 .

KINA
• Romanlica" (dalby dlgltal), lei.
366-37-19. - .Pianlsta" - bryt./
pol./niem./fran. , l. 12, g. 8.30,
11.30. 14.30, 17.15. 20.
. Moskwa " (dalby stereo). tel.
344-47-34 - .Stuart Malutki 2"
-USA, bo., g. 12.15, 15.45;
.E=mc2" - Pol. , l. 15. g. 14.
19; . Austin Powers i Zloty Czło
nek"- USA, l. 15, g. 17.15,
20.45.
. studyjne" - .Bad Company" USA. l. 15, g. 16.30: .Austln Powers i Zloty Członek"- USA, l. 15.
g. 18.45; .E=mc2"- Pol., l. 15, g.
20.30.
.. Echo" (w WDK) - 361-27-37
-. Kariera Nikodema Oyzmy"- pol.,
l. 15, g. 16, 18.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 11" 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA
jtwl tR liiiliSto - Will do litgodnioUli

DOJAZD GRAI/S

12

.. Zdrój" -.nieczynne.
. DK" - brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
,.Etiuda" - . scooby Doo", g. 17;
.Włamanie na śniadanie", g. 19.
PIŃCZÓW
. Belweder" • nieczynne.

SANOdMIERZ
.. Millennium" - . Fanatyk", g. 18;
.Faceci "! czerni 11", g. 20.
SĘDZJSIOW

.. Ballada" - nieczynne.

SKARŻYSKO-KAM.

• centrum" (dalby digltal)
- niecynne.
• Wolność; - brak terminarza.

STARACHOWICE
.,Miejskie".- brak terminarza.

SUCHEDNIOW
.. Kuźnica" - nieczynne.

WlDSZCZOWA
.Muza" - nieczynne.

MUZEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w KleJcach • plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-1 8) - ekspozycje stale: korpus główny - ..Wnę
trza zabytkowe z XVII i XVIII w.",
. Dawne uzbrojenie europejskie l
wschodnie", ..Sanktuarium Marszałka Józefa Pilsudskiego". Skrzydło północne - Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej. WYstawy czasowe: •Wieś kielecka - w
polu l w zagrodzie". Czynne we
wtorek w godz. 1O · 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11 25,
(teł . 344-57 -92) • ekspozycja stała:
wystawa materiałów biograficznych l literackich z młodzieńczych
lat pisarza. Czynne od wtorku do
niedzieli w godz. 1O· 16.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku , teł. 303-04·26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: .Zamki iwarownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka", .Juliusz Kossak. Ilustracje do «Ogniem l mieczem• ".
Czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 10·16.
Muzeum Pamięcl Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki l soboty
w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1o17. Wystawa stała : .Modele redukcyjne"; ,.labawki dawniej l dziś",
. Folklor sześciu kontynentów 406 lalek z calego świata" - kolekcja Małgorzaty Mroczek-Stachowlak, wystawa zabawek - prac dyplomowych absolwentów Pań
stwowego Uceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami - wnętrza XIX·wiecznych chalup, XIX-wieczna apteka, dwór z
Suchedniowa. Wystawa: .Ocalić
od zapomnienia. Jan Bernaslewicz
- twórca ogrodu rzeib". Wystawa
czasowa: .Szmaty, sorce, kierezyje... Tradycyjna tkanina l strójludowy na Klelecczytnle", .Wlnogrodnictwo pod zaborem". Czynne: od wtorku do niedzieli w godz.
10. 17.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Oworek Laszczyków - wystawa perspektywy 25 lat•. Czynne od
poniedziałku do piątku f w nledzielewgodz.1D-15.
·
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego. ul.
Zgoda 21 - .Era krzemu".
Galeria BWA .PIWNICE" - ul. Leśna 7 • .Przedwiośnie 25" - wystawa jubileuszowa. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 11-17, w niedziele w godz.
11-15, w soboty nieczynna.

.z
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96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne

umawianie taksówek

Galeria BWA . NA PIĘTRZE" .Wolfgang Brenner - wystawa collag es·. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, w
soboty l niedziele nleczynna.
Galeria . Bartosz" • ul. ŚCiegien·
nego 35A - .Jeden świat zewnętrz
ny, dwa światy wewnętrzne" - wystawa haftu l malarstwa. Galeria
czynna - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 1D-16, w soboty • 1o18. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty 719
- Wystawa Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10·16.
Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemiklewlczów 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
Chalupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty garncarskie dla grup
zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
codziennie w godz. 10 • 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-4690.
Pomnlk·Mauzoleum w Michniowle k. Suchedniowa - wystawa
• Pionęły niebo l ziemia" - czynne
codziennie oprócz ~on iedzlalków
w godz. 1O- 16. W soboty l niedziele wystawa dostępna dla grup
turystycznych. Zgłoszenia • tel.
041 /25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
1D-15. Ekspozycja prezentuje dZiały archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w NoweJ Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 916. Rezerwacja biletów 31-77018.
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona• - ul. Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa i
rzeźby Bogdana Kowalczyka.
Oprócz poniedziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17.

JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowsklch,
pl. T. Kościuszki 718, tel. 386-2445 - czynne od B do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum .Dworek Reja", lei.
381·45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 - 16,
w niedziele 10 -.16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Slennieńsl<a 54, tel. 2632D-48- .Szkło artystyczne" ze zbiorów wałbrzyskiego BWA. Czynna
od wtorku do piątku w godz. 917, w soboty 1 niedziele w godz.
11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37. tel.
265-36-51 - wystawy stałe .Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od
końca XVI w. do 1939 r." .•Wystawa zabytkowych fajansów l porcelany ćmielowskiej", .Poczet ksią
żąt l królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: malarstwo z Petersburga, malarstwo
Władysława Paclaka. Muzeum
czynne wtorek - piątek 9-16.30,
sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach • lei. 262·
09-78- .Górnictwo krzemienia w
neolicie", dwie podziemne galerie
turystyczne, skansen wioski neolitycznej, ,.la wschodnią granicą" .
Muzeum czynne wt.- pląt. 9-18,
sob. 9-17, niedz. 11-17.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armil
Ludowej 2a - wystawy stale: .Pradlieje Ponidzia", .Pińczów - histona
miasta", .Adolf Oygaslńskl - tycie l
twórczość", .Sławne 1znane postacle w dziejach Pińcwwa", .Przyroda Pooidzia"; w synagodze - .Społeczeństwo żydowskie w Pińczo
wie", Wystawa poplenerowa ZPAP
O. Kielce .Pińczów 2000". Czynne
wtorek, piątek w godz. 9-15, śro
da. czwartek w godz. 9-17. sobota, niedzieła w godz. 1D-15.

Galeria . Krużganki " - wystawa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
części repliki Xli-wiecznej płyty
POGRZEBOWE
orantów wypożyczonej z Wiśl icy.
.ZWOLSKI"
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Za• Bezpłatna chłodnia
mek - ul. Zamkowa 14, lei. (015)
e Karty zgonu
e Pomniki
644-57-57 • czynne: od wtorku
do niedzieli w godz. 1D-17, w poKielce. Radiowa 14
• niedziałki nieczynne - wystawy stale:
344-37-78, 343-17 ·52.
(nc 254
.Kuchnia królewska", .Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii", . Ekspozycja etnograficzna",
,.Ziemia sandomierska w pradziePRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
jach i średniowieczu", ..Srebra. Na·
KOMUNALNYCH
usługi
bytki muzealne z lat 1992 - 1997",
pogrzebowe całodobowe. tel.
.Lapidarium zamkowe". WYstawy
366-31-77 . 344-67-88 .
czasowe: Józef Czapski - 18 obra(na 128)
zów z rodziny Popiel de Bolsgelin ...
zdeponowanych w kieleckim Mu·
zeum Narodowym, . Pisarzy por· 1
trel własny" - wystawa fotografil
Pogotowie Ratunkowe - 999.
Elżbiety Lempp, _zbigniew Karpiń·
Pogotowie Policyjne - 997.
ski (1920 1996) malarstwo - graStraż Pożarna - 998.
fika - rysunek.
Straż Miejska - 986 . 368-75·
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
15 (przez całą 'dobę) i 368-75- czynne od wtorku do niedzieli w
33 w godz: 7 -15. Posterunek
godz. 9-16, w poniedziałki nieczynczynny w godz. 7 • 22 - 367ne. Stała ekspozycja historyczno60-13 .
artystyczna. Wystawa czasowa:
Pornoc drogowa - 366-00-65,
. Pokolenia - w 4001ecle Collegium
981 - czynna non stop.
Gostomianum".
Pornoc drogowa - 361-79·76,
Galeria Sztuki Współczesnej
30-11·609 .
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Pogotowie energetyczne KielMuzeum Diecezjalne Sztuki Koce - miasto i teren - 991 .
ścielnej , ul. Długosza 9 - poniePogotowie gazowe - 992 .
działek - nieczynne, od wtorku do
Pogotowie wod .-kan. - 994.
soboty w godz. 9 - 16,
Pogotowie c.o. i elektryczne
w niedziele 13.30 - 16.
PGM - czynne w godz. 15 - 23
SKARŻYSKO-KAM .
codziennie i w godz. 7 - 23 w
Muzeum im. Orła Białego
dni wolne od pracy - tel. 361- ul. Sloneczna - czynne od Bdo
18-33.
17.
TAl - Ogólnopolska Informacja
STARACHOWICE
Gospodarcza - 94-77.
Muzeum Regionalne, ul. Krywki
OIKT - Ogólnopolska Informa1. teł. 274-62-68 , czynne
cja Gospodarcza - żółta linia
w dni robocze w godz. 10-16.
- 94-34.
Numery miejscowe • 913.
Numery zamiejscowe • 911 .
-"------.J
Pocztowa informacja telefoKIELCE
niczna - 932.
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366·93-28,
94·36 .
Informacja MPK- 345-06-95.
Pizzeria . studio " - te l. 368Taxi osobowe: - Piekoszowska
86-01 . Czynna w godz.: pn .• 345·15·11 , Jesionowa -331cz. 10-22, piąt. 10-23, sob. 1279-19; bagażowe - Sandomier23. niedz. 12-22. Dostawa na
ska S!H -31-18 ; c ię żarowe : terenie miasta przy zamówieniu
Mlelczarsklego - 345·41-22.
powyżej 16 złotych - gratis.
ceny pizzy - od 7 do 19 zł.
RADIO-TAXI .. ALFA"
Pizzeria .. Magia" , teł : 362·25- lei. 344-44-44, 96-22
11 . Czynna w godz. 11-21. nie(dojazd gratis).
dziela 15·21 .
bezpłatna infolinia
Zamów pizzę ! Dowóz gratis!
0800-222-222

Świętokrzyskie Stowarzyszenie
mocy Ofiarom Przestępstw . •
menda Miejska Policji w KiebJ
Punkt Konsultacyjny Pornocy
ram Przestępstw, Kielce, ul
wicza 9; poniedziałek-piątek w
14-18, tel. 0-41/349-33-44.
Świętokrzyski Klub .. Amazonka'
366-34-54, od ponied ziałku· -- ,~ ·
czwartku w godz. 1D-14,
log, pedagog - telefon zaufania
17-41 w poniedziałki i czwaiii<J
godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z
blemem alkoholowym - od
działku do piątku w godz.
teł. 345-73-46, w sprawach
nych • 368-18-67, czynny
niedziałku do piątku w godz
pomoc psychologiczna dla
wychowujących male dzieci
59, poniedziałek, godz. 1
ŚWiętokrzyskie Centrum
tyki i Edukacji - 041fJ31 pomoc psychologiczna i peda~ .,..
gk:zna terapia rodzili
.
chaterapia in<tvwi<lu<JJna
pomoc dotycząca
wencja kryzysowa •
do piątku w godz. 8 Polskie Tn~o~t:ll7~~n 7:mobliellł l.r.l•
nia Nar1comanii cyjny w Kielcach. ul. Karc~:~\!111•
5A - 346-16-27; poniedziałek tek - godz. 12-16.
Rodzinna Poradnia Pralilaldyli
Terapii Uzależnień od narko
Kielce, ul. Wojska Polskiego
lei. 362-92-50. Słuzyrny porrKXą
zakresie terapii indywidualneJ
powej osób uzależnionych i 1ch
dzln, poradnictwa psychlatJyczreł
l medycznego. Leczenie bezpłalrf
Centrum Interwencji
teł . 041/366-48-47. ul.
7b. Terapia ofiar
ty wewnątrzrodzinne i
żeńskie. problemy z
nioną w rodzinie. J(""''"H"'"~~'
widualne i grupy
niamy anonimowość.
od poniedziałku do nledzieli w
13 - 20.

KOMUNIKACJA

JEDZENIE NA 1B.EFON

TAXI - ul. Mlelczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . METRO " - teł.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
TAXI . WICHROWY " - lei.
33-10-~19 (dojazd gratis).
TAXI . SWIĘTOKRZYSKIE ", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI . NA STOKU " - teł.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI
. OMEGA
ORIENT". 'korporacja .Łysogó
ry-, teł . 36-00000, 36 ·11111.
96 - 26, numer bezpłatny 080036·00-36 .
TELE-TAXI ,.WALIGÓRY " -teł.
368·74-00 (dojazd gratis) .
TAXI . HER!IY " • lei. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . EXPRESS" - tel.
366-11-11. 3·600·600. Dojazd
gratis, z nami najtanlej.
RADIO TAXI .. EUROPA" • (dojazd gratis, karta stalego klienta) , tel. 3-611-611.
TAXI . BARWINEK" - lei. 801 33 • 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . DORION" - lei.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

PODRÓŻE

BILETY lotnicze - rezerwacja,
Sienkiewicza 56, 344-30-33, 344-3035 .
(ng 309)
sprzedaż .•Sig ma".

OMNIA - Komunikacja M iędzy
narodowa , Sienkiewicza 61 ,
345-77-43 , 345-77-46.
(ng 316)
LOT - informacje , rezerwacja,
biletów - 368-06-58.

sprzedaż

Kinowe

RADIO
l

CZęstoUlwości stacji
słyszalnych w regionie:

PROGRAM l - 102.7;
- 106,5; 98,0; 89,7:
- 100,8, PLUS -107,9;
RYJA -100,9; 107,2; 7,34.
882. BIS - 92,3. 111-96.2.
101,4. ZET-1 05,3, WAINA -~r.P
ESKA-103,3, OPATÓW-93.7.
FM-1 02.1. RdC-89.1. LELI WA
104.7. REKORD-106,2.

nowości

"Pianista"

USWGI POGRZEBOWE
AAA CAŁOOOBłlWE POGOTOWIE POGRZEBOWE ., USTRONIE" • Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-18, 361-39-12.
(nj 194)
041/34-43-944 - HADES - Kiwlorski, całodobowe pogotowie
pogrzebowe, karty zgonu,
chłodnia.

(nc 250)

Bohaterem filmu jest
Władysław Szpilman- mal<O-

mity polski pianista żydow
skiego pochodzenia. W czasie II wojny światowej trafia
do warszaw kiego getta. Cu-

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

d m udaje mu się un
deportacji. Po likwida ji ~e'
ta ukrywa się w ruinach m
sta. Z pomocą Szpilmano''
przychodzi niemiecki ofiet"
który ratuje mu życie.
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czy herbata? 8.00
8.10 Prognoza poWoronicza 17 8.30
8.45 Kundle i resz9.10 Budzik dzieci 9.50 Słod
(25) - serial
USA10.15 Dwie
kom. pol., 19J5 11.40
12.00 Wiadomości
Agrobiznes - rolniczy
1 n informacyjny 12.20
- magazyn rolniczy
an (617) - (powt.)
się stało z Hinden. --, ~? 1/ 2) - film dok.

(

1937 roku "LZ-129
burg" wyruszył z
. "."kfrmu w kolejny transreJS. a pokładzie
•:t•rcerznel!o kolosa znajdosię dziewięćdziesiąt sie-

7.05 Studio urody - magazyn
7.15 Złotopolscy (11) - telenowela pol. 7.40 Dwójka Dzieciom: Bajki Bolka i Lolka,
Reksio - seriale anim. 8.00
Cena życia (11/40) - serial
obycz. austral. 8.50 Pytanie
na śnia danie - magazyn
10.35 Podróż przez Amerykę
Południową (4/6): Andy- serial dok. 11.30 Na poludnie
od Polski - rep. 12.00 Gala
Lata z radiem 2002 (3) - koncert 13.00 Panorama 13.15
Miami Sands (11/110)- telenowela USA
Ralph ponownie spotyka się
z dawną znajomą . Veronika koniecznie chce nakrę
cić reklamę jego restauracji. Laura decyduje się wr6cić na uczelnię. ]ej mąż
nie jest tym zachwycony i
ma nadzieję, że do tego nie
dojdzie. Laura skarży się
na zle samopoczucie. Po- .
stanawio udać się do lekarza.

14.00 Radio Romans (14/
32) - serial obycz. pol.
Dominika zamierza zaopiekować się matką . jednak
skompromitowana po niefortunnym występie w radiu Łucja Maj ostatecznie
podejmuje decyzję o przeniesieniu się do Warszawy.
Stefan przygotowuje reportaż o korupcji w policji, ale
Andrzej i Wanda nie chcą
ryzykować emisji. Piotr odnajduje melinę Kinga i za biera siostrę do domu.

14.30 Arka Noego - magazyn przyrodniczy
14.55 Puchar UEFA_- I runda: Primoje Słowenia Wisła Kraków
16.55 Pucbar UEFA - I runda: Servette Szwajcaria
- Amica Wronki
18.55 Puchar UEFA • l runda: Legia Warszawa Utrecht
20.55 Puchar UEFA - piłka
nożna

23.00 Panorama
23.15 Sport telegram
23.22 Prognoza pogody
23.35 Zakręty losu: Moll
Fłanders
dramat
obycz. USA
1.30 Bez ostrzeżenia (2) serial dok.
Druga czę~ć serialu po~wię
cona jest skutkom kolizji
następujących przy ogromnych prędko~ciach . Wypowiedzą się uczestnicy gigantycznego karambolu na
jednej z amerykańskich
autostrad oraz załoga potężnego samolotu transportowego Hercu/es, która
zwykle niesie pomoc innym, tym razem za~ sama
przeżyła tragedię. \V programie znajdą się również
wspomnienia sternika motorówki, który stracił kontrolę nad maszyną un~e
rzającą w stronę zgromadzonej na brzegu widowni
wy~cigów motorowodnych.

Moll Flanders
film obycz. prod USA
godz. 23.35
Moll F1anders paychodzi na świat
w londyilskim więzieniu, gdzie
jej matka trafiła za złodziejstwo.
Thż po narodzinach niemowlę
zostaje zabrane do ierocitica
prowadzonego przez zakonnice.

tv4
6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Pokemon - serial anim.
(powt.) 7.25 Psotny BiJJ - serial anim. (powt.) 7.50 Straż
nik Teksasu (6) - serial sens.
USA (powt.) 8.45 Roswell: W
kręgu tajemnk (6) - serial sJ.
USA (powt.) 9.40 Rozwód po
amerykańsku ( 43) - serial
obycz. USA 10.10 Macie, co
chcecie - program rozrywkowy 10.40 Zyciowa szansa - teleturniej 11.30 Adam i Ewa
(58) -serial obycz. pol. (powt.)
12.00 Serca na rozdrożu (115)
- telenowela argent. (powt.)
12.45 Z głową w chmurach
(129) - serial obycz. braz .
13.40 Hitmania - program muzyczny 14.35 Pokemon - serial anim.
15.00 Miodowe lata (84) - serial kom. pol. (powt.)
15.45 Informacje
16.05 Adam i Ewa (59) - serial
obycz. pol.
Wemer jest zdania, że trzeba dać Jackowi jeszcze jedną szansę, bo chiopak jest tego
wart. Monika rozmawia z
I.Audatlskimi o przyjęciu weselnym i rozmieszczeniu go~ci przy stole. Kamila opowiada Renacie o niefortunnym
spotkaniu z Adamem, na kUJre ten przyszedł z Moniką .

16.35 Serca na rozdrożu (116)
- telenowela argent.
17.20 Strażnik Teksasu (7) serial sens. USA
18.15 Bar - nominacje - reality
·show
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.05 Bar - nominacje - reality
show
20.45 Samo życie (98) - serial
obycz. pol.
21.15 Z archiwum X (24) - serial sens. USA
Po zamknięciu sekcjz MuiJJer
UJStaje przydzielony da grupy, prowadzącej rutynowy
podsłuch, natomiast Scully
wraca do akademii w Quantico. Senator, popierający w
sekrecie działa/no~ Muldera,
zwraca jego uwagę na tajemniczą stację nasłuchu w okolicach Puerto Rico. Mulder
spotyka się z czlowiekiem, ~
ry twierdzi, że widział UFO.

21.30 Losowanie Lotto
22.15 Ally McBeal (48) -serial
kom. USA
23.10 Informacje, Sport
23.25 Prognoza pogody
23.30 Graffiti - program pub!.
23.40 Bunt - film sens. USA
Floryda ogtzmięta jest konfliktami rasowymi i pokoleniowymi. Podróżujące razem dwie
przyjaciółki- Anna Usa i Amyzostają uprowadzone przez
czlonk6w działające; w tym rejonie rrlatulz.kiej OTfllnlz.acii terrorystycznej. Okazuje srę, że ojcem jedlti!J z porwanyc/t dziewcząt jest ambasador brytyjski,
kt6ry za wszelkq cenę pragn1e
uratować rorkę.

1.30 Muzyka na bi
5.00 Zakończenie programu

Ally tcBeal
serial kom. USA
godz. 22.15
Podczas wizyty w myjni samochodowej Ally nieoczekiwanie ulega pokusie i kocha się
we wnętrzu auta z nieznajomym mężczyzną Po przybyciu do pracy Fi h proponuje
jej, by zajęła się sprawą córki
jednego z ich klientów.

5.35 Kropka nad l (powt.)
5.50 Tajemnice pocałunku
(83/99) - telenowela meks .
(powt.) 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula (166/169) - telenowela kolumb. (powl.) 7.50
Animaniacy - serial anim.
8.15 Kapitan Planeta - serial
anim. 8.40 Scooby Doo - serial anim. 9.05 Przygody
Animków - serial anim . 9.30
(na żywo) Tele Gra - teleturniej 10.35 Tele klep 11.50
Rozmowy w toku - talk-show
12.50 Nie do wiary- powieści niesamowite 13.25 Kapitan Planeta - serial anim .
(powt.) 13.50 Scooby Doo serial anim. (powl.) 14.15
Beverly Hills 90210 (217) serial obycz. USA
15.15 Milionerzy- teleturniej
(powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (167 /169) leJenowela kolumb.
Bel ty Losy brzydkiej, ale wyjątkowo

zdolnej i pracowitej Betly, której w życiu brakuje szczę~cia i milo~ci .

17.10 Tajemnice pocałunku
(84/99) - telenowela
meks.
18.00 Rozmowy w toku- talkshow
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.00 Kasia i Tomek (6) - serial kom . pol.
Kasia i Tomek razem z przyjaciółmi spędzają

urlop w
wynajętym domku. Wieczorem okazuje się, że wszyscy
chcą spać w większej sypialni. Tomek w dyplomatyczny
sposób stara się przekonać
drugą parę do zmiany decyzji. Kasia jest pod wraże
niem dziawń ukochanego.

20.30 Prawdziwe historie: Rodzinny dylemat - film
obycz. USA, 1995, reż.
Donald Wrye, wyk.: Faye
Dunaway, Stephen Collins, Carneron Bancroft,
Judson Mills (120 min)
22.25 Chicago - serial dok.
Jak naprawdę wygląda
"american dream" w
jednym z największych skupisk polonijnych na ~wiecie

słynny

23.00 TVN Fakty
23.15 Kropka nadi -program
pub l.
23.35 Brygada ratunkowa
( 16/23) - serial sens.
USA
Serial, którego bohaterowie
to zespól pięciorga młodych
i odważnych ludzi. Dokonują czynów niezwyklych, są
zawsze tam , gdzie potrzebna jest ich pomoc. To wla~nie oni pojawiają się jako
p1erwsi w krytycznych sytuacjach: gdy wybucha pożar,
docltodzt do wypadku samochodowego, czy zostaje po-

6.45 Dragon Bali GT - serial
anim. 8.00 W niewoli uczuć
(16/135) - telenowela meks .
8.50 Nigdy cię nie zapomnę
(94-ost.) - telenowela mek .
9.40 Melrose Place ( 186) serial obycz. USA (powt.)
10.30 (na żywo) ł..ami łów
ka - teleturniej 11.00 Big
Brother I - (powt.) 11.45
Porywy serca (63/90) - telenowela meks. 12.40 Teleklep 13.55 He-mllll i wład
cy w zech wiata - serial
anim . 14.20 Dragon Bali GT
- (powt.) 14.45 Dragon Bali
Z - (powt.)
15.35 Pełna chata (96/192)
-serial kom . USA
16.05 Szkoła złamanych serc
(59/80) - serial kom. austral.
16 .35 Trzecia planeta od
Słońca 5 (14/42) -serial
kom . USA
17.05 Gliniarze (3/32) (powt.)
18.00 Aktualno ci
18.10 Prawo i milo ć (1/22)
- serial obycz. USA
Dicky Cobb jako jeden z
nielicwych policjantów w
Chicago zna język migowy.
Z tego powodu zostaje przeniesiony do innego departamentu , gdzie ma pracować dla niesłyszącej pani
prokurator Tess Kaufman .
Dicky powole aklimatyzuje się w nowym ~rodowisku
i poznaje osobi te problemy
swojej szefowej, której były
mąż ciągle uprzykrza ży
cie. Nawiązuje też bliższą
znaJomo~ć z Maggie Zombro, atrakcyjną prawniczką .

19.05 Melro e Place ( 187) serial obycz. USA
20.00 Stillw tch - film sens.
US , 1987, reż . Rod Holcomb, wyk .: Lynda Carter,Angie Dickinson, Don
Murray, Barry Primus
(lOS min)
22.00 Cobra - oddział pecjalny (28/33) - serial en s.
niem.
PolrcJanci z niemieckiej
drogówki, patroluJący autostradę wiodącą ze wschodu na zachód Europy, narażeni są na liczne niebezpieczeństwa i muszą czasem dokonywać trudnych
wyborów.

23.0" Big Brother I - reality
show
23.45 W mgnieniu oka- film
.f. USA (powt.)
Rok 2008. PostępuJące
ocieplenie kitmatu i degradaqa warstwy ozonowej
zmieniły pogodę w Europie.
Cal}• Londyn jest poważnie
skażony i czę~ciowo zalany wodą . Co gor za, w
mrocznych zakamarkach
miasta grasuJe seryj11y zabójca atakujący w czasie
pełne księzyca . PoleCJant
Haro/d Stane poszukuJe go
z osobistych powodów: morderca zabiłJego partnera.

(

Cltri~tiana.

Diego m/ormuje
me je:;tiiiLI już potrzebna. Fiorella jest gotowa
wyjść za mqż za Christiana, aby
tylkoAndFes 1Jej rodzice nie Mractli piemędzy ze spodku Tymczasem Rebeca przynast Cań
dad pastylki, które maJq u niej
wywołać a111k serca

16.00 Muzyczne listy
17.00 Dharma i Gr g (6) · serial kom. USA
17.30 HOT CHAT - program
pub l
17.45 Dziennik i Prognoza p gody
18.00 Zbuntowany anioł ( 14)
- telenowela argent.
&bby zaprasza Unę na randFederico nie chce się zgodze~. żeby Victoria pracowala
jako modelka. Zameerza także wyrzuctć Milagros z pracy.
kę.

19.00 Mam
(powt.)

cię!

- kom . USA

Jonat/tan 1oore, naiwny
młody Amerykanin (Ant/tony
Edwards), przyjezdza na
wakaqe do Paryża . Tu spotyka atrakcyjną dziewczynę,
'aslrę (Linda Fiorentino) ,
ktdra ol1azuje stę by~ niemieckim szpiegtem. Z milo~ci do niq wplątuje tę w niebezpeeczną akcję w Berlime
Wschodnim.

20.55 Viper (6) - serial sens.
USA
Policjant Joe Astor i Jego wyViper, supernowoczesny samoclr6d, patroluJą nocą ulice mrasta Gdy
wkraczają do akcji. Viper
przeclrodz1 fascynu,ącą transformację. stając s1ę pancerną maszyną, które1 nre pokona zaden przeciwne k . ani nie
zmszezy żadna bron .

jątkowy partner

0.35 Strong Man - Siłacze relacja z zawodów
1.30 ic traconego - programy powtórkowe

1.25 Stillwaich (powt.)
3.10 Zakończenie programu

Rodzino dylemat
film obycz. USA. 1995
godz. 20.30
Czterech przyjaciół pochodzą
cych z zamożnych rodzin, podczas suto zakrapianej imprezy
gwałci pijaną dziewczynę, która następnie umiera wskutek
zatrucia alkoholem. Młodzi
przestępcy u uwają zwłoki . Ojciec jednego z nich stara się
za tu zować popełnioną zbrodnię, ale matka "'inowajcy chce,
by yn poniósł karę .

Stillwaich
film sens. USA, 19 7
godz. ?1.00
Patricia przyjeżdża do Waszyngtonu, aby zrealizować
reponaż o Abigail Winslow,
kandydatce na wiceprezyden- .
ta US . Zatrzymuje się w
domu woich rodziców i wspomina dramatyczne wydarz nia
z dzieciilstwa. Wkrótce odkrywa. że Win low przyczyniła się
d tragedii w jej rodzinie.

O talnie Ichnienie
thriller USA, 1995
godz. 23.15
Bezwzglę<fny handlarz nierucho ościami z Lo
ngcles
zo taje opętany przez demona Okazuje się. że zły duch
zamierza pom cić śmierć Indianina. który zostal zabity
podcza walk o należące do
czerwonoskórych terytorium.

pełnione przestępstwo.

(

Barbarę, że

21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe
i ~rognoza pogody
22.15 Z ci owa zansa - teleturniej
23.15 O latnie tchnienie thriller USA, 1995 (88
min)
1.05 X Laski
1.35 1uzyezne li t
2.25 !luzyczny IP
3.00 A kuku
3.30 To ię w głowie nie mi ci
3.55 Zakończenie programu

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.00 trefa P 6.30 Tilt TV 7.00
luzyczne li l 7.50 rthur
8.15 W paniala podróż ił a
Holger ona .35 Ma ked Rider - serial anim. (powt.) 9.00
Florella ( 11 O) - telenowela peruw. (powt.) 9.55 Zbuntowany
anio ł ( 13) - telenowela argent.
(powt.) 1050 Baza Pensacola
(powt.)
(3) - serial n . US
11.40 l arolina w mieście (8) serial kom. USA (powt.) 12.0
Menażeria (8) - erial obycz.
U A (powt.) 13.00 Strefa Pprogram muzyczny 13.30 TiJI
TV - magazyn komputer wy
13.50 Arthur -serial anim. l4.15
W: panialapodróż Nilsa H olgerona - serial anim . 14.35 Maked Rider- senal anim.
15.00 FioreJia (l 11) - telenowela peruw.
Roberta nie wierzy w wy:mame

13

.··

Nowa oferta

dAK WYSŁAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ TELEFON?

WYŚLIJ

W PISZ (maks . 160 znaków ):
SL#n um er rubryki#treść ogłoszenia (maks. 154 znaki)
S PRAWDŻ ZANI M WYŚ LESZ !

SMS

SL#15# S przedam s amochód osobowy 1900 r., Kielce te J (000) 00-00-00

Przykład

Wyślij SM S-a pod numer 7960. Dotarci e SMS-a z ogłoszen iem zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym .
. Jeśli przesłane ogłosze nie będ zie zgodne z regulaminem wysyłania
i publikowania ogłoszeń drobnych przez SMS, wydrukujemy je w .Słowie Ludu" w ciągu 3 dni roboczych.
l

SłowoLudu
Mtif
p 3!

Cena wysłania SMS-a z ogłoszeniem pod numer 7960 wynosi 9 zl + 22 proc. VAT.
Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń dostęp ny jest w Biurach Reklam i Ogłosze ń . Słowa Ludu".
UWAGA! Przyjmujemy ogłoszenia tylko do podanych niżej rubryk (ogłoszenia matrymon ialne
i towarzyskie nie będą drukowane).

!OW

, z treścią ogłoszenia
drobnego przez telefon komórkowy
• my je wydrukujemy!!!

AUTO-MOTO

\

0001 S.C . AUTA powypadkowe kupię
- 041/344-72-96.
gb3897

01
02
03
04

-

AUTOSlYBY. ,.Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25. 361-61-71 . Radom. Warszawska
115, tel./fax 333-27-00. Szewce 39 k.Kielc.
346-52-05.
311
CZĘŚCI do samochodów
BMW.
Sklep· hurtownia.
Kielce. Pakosz 53,361-18-56.

05
06
07
08

09 - medycyna
10- naprawy
11 -nauka
12 - n i eruchomości

- kosm etyka
- komputery
- kupno
-lokale

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94

gb2834

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodnich. Kielce, Słowac
kiego 6 , 041/361-61-06, 344-23-73.
nd362

041/34-59-741 .
gb3943
STANCJA dla 3 studentek - Os. Urocz-y.
sko. Kielce, 041/331-98-25.
gb3959

(produkcja- montaż) . Jagiellońska 11 , Okrze1
65, 041/343-14-77,307-35-06.

MEDYCYNA

nt411
OKNA PCV - producent. PROMOCYJNE

OPONY. felgi. naprawa, renowacja
felg. Warszawska 170, 041/332-22·12.
nj193
WYPOlYCZALNIA SAMOCHODÓW
.AGM" 041/362·93-63, 0602-601 -695
nt430
-

•

SPRZEDAM mieszkanie M-2 własnościo
we w Nowinach, teł. 0601-831-347 lub

gb3889

-

-

CENY.•Okno", Łódzka 308,041/346-19-17.
nt422

041/369-82-76- ALKOHOLOWE Pogotowie- odtruwanie. ESPERAL. 0604-137-235.
gb3852

OKNA, drzwi, parapety. Adaptaqa wnętrz
.. Drokplast". Kielce, Nowa 5. 041/361-88-52
nd36

041/369-82-76- ALKOHOLOWE Pogotowie- odtruwanie. ESPERAL. 0604-137-235.
gb3955

----------

11

l•

BUDOWNICTWO

Kielce. Pakosz 53.
RATY.

' - najładniejsze wzory. ProduPARAPETY
CHOROBY nerek,

cent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.
nn148

nadciśnienie.

Lek. Ta-

deu sz Gregorczyk, Kielce, Wspólna 1O,

041/368-44-23 JESIEŃ Z IKAREM. Bezstanu techmcznego TWOJego
pojazdu . Wymiana tłumików. Mycie. Przeglądy rejestracyjne. Rabaty do 40%. Kielce,
Krakowska 220, www.lkar1 .gratka.pl.
nd374
płatny przegląd

gb3780

PARKIET. 041/38-475-24.

antywłamaniowe

glicy.

'145

drzwi
e GERDA .
.Firmus"
Kielce, Paska 6.

WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

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

362-9Hl0.

nd364

ng310

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.
ws152

nn169
BRAMY garażowe , ogrodzeniowe. napędy.
BLACHY dachówkowe, trapezowe - produAUTOALARMY. 041/34·434-79.

gnańska

232, teł. 0411344-10-03.

w Kielcach

~

W zelkie informacje pod r. teJ.
331-70-47 w godz. 7.00-15.00.

NAUKA

kb1655
nt407

BRAMY. automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 0411366-46-52, 300-33-28.

posiada do wynajęcia przy
l:l
ul. Magazynowej 5, 115 m kw. ,...
ogrzewanej powierzchni
magazynowej (w tym15m kw.
pow. biurowej).

wg119

MAKULATURA, folia. złom. Kielce, ul. Za-

MAKULATURA, folia. złom . Skarżysko

Przeds i ębiorstwo Usług
Komunalnych Spółka z o.o.

-Kamienna, ul. Rejowska 65, teł. 041/2!>-11-066

041/331-71-19.041/361-83-00- STUDIUM
INFORMATYKI zaoczne.

e MATURA
-Dzieci

poniedziałek- piątek ,

nc273

LOKALE

041134-41!>-17
041/302-14-27

nt395
BRAMY.NET. PL . 041/345-09-41 ,
502·58-05-43.
nt435

ng306
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,
0411344-63-62.

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

EGZAMINY CAMBRIDGE

godz. 10- 18.

-Młodzież

-.POLIGLOTA"

ANGIELSKI. 0694-114-765.

LEŚNA 5 (centrum)

DO WYNAJĘCIA M·3 Sady. 041/34-52-150.
gb3941

SPRZEDAŻ • SERWIS

pilarki łańcuchowe, kosy
przecinarki, myjki ciśn ieniowe

e

-Dorośli

nt367

STIHC

e ANGIELSKI
e INNE JĘlYKI

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984,
Sienkiewicza 9.

www.poliglota.kielce.com
SUPEROFERTA

BEST - kursy Języka angielskiegO
kie poZJOITly zaawansowama. Os
- soa/28 . 041/331-20-22. 332-56-76.
3.1X - 19.1X. 17.00 - 19.00.

z okazji
DO WYNAJĘCIA M-2

w Katowicach.

041134-64-605.

12-lecia
SZKOŁY.

gb3946

nt353

ETAL
Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety i panele ścienne

...

i!III
Q

l-

a:

::::»

z
PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

14
"·

AKAD EMIA SUKCE SU. Wyb1erz
kurs języków obcych. 6 języków.
Internet. Upominek. Paderewsk1ego
041/368-12-27.

ANGIELSKI
- NIEMIECKJ
-FRANCUSKI
.WORLD OPEN"
Szkoła Języków Obcych
Kielce,
lródłowa 19
041/343-13-16
346-16-00
Zapisy:

kb1657

nt443
BRAMY. Ogrodzenia. Siatki. 0411346-46-93.

nabór do szkól 7~r~n•urh
po szkole: zasaan=,
·nazjum. Technikum: gastronomiczne.
niczne.
ogłasza

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

cent. 041/331-49-62.
nt399

Najwyższa zdawaln ość

w~?:ystkie kursy. poziomy.

Ogólnokształcące

0607/887-732.

AUTOBRAMY. 041/366-19-17.

AUTOALARMY· 0411361-90-60.
gb3754

Łódź

kb1 233

Chę

14, 041/362-12-97.

nt456

GINEKOLOG • leczenie. zabiegi.
0602/33!>-083

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

*

041/368-06-46
WV'JW.EMERSON-COLLEGE COli
ANGIELSKI
HI SZPAŃSKI.

0601-46-89-54.
0% REKLAMACJI

l ,

041/34!>-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
POUCEALNE:
- Farmacja,
- Turystyka,
- Admnistracja.
-Telekomunikacja,
- Bankowość,
- Rachunkowość- Finanse
TECHNIKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane.
- Żywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja
LICEUM:
-Ekonomiczne,
-Handlowe.
- Ogólnokształcące
(2-, 2,5-letnie).

wynajęcia

(ul. Paderewskiego ). 041/368-38-18.
gb3857

MARMUR - parapety, schody, kom1nki

041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET. Jagiellońska 23.
nt391

różne
sprzedaż

KLEJ do styropl~nu- tanio. 041/346-54-13.

ng314

041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe, (zachodnioeuropejskie), wymiana amortyzatorów - gratis.
nd359

17 - turystyka
18- usług i
19 - wideofilmowanie
20- zguby

praca szukam
praca dam

tonowe. Niestachów 69. 041/302-13-14.

041 /343-17·57. AUTOALARMY. RATY.
nt383

13 14 1516 -

POMIESZCZENIA biurowe do
kb1853

KOSTKA brukowa, bloczki, ogrodzenia be-

japońskich . koreańskich ,

0001 S.C. AUTA powypadkowe. zniszczone- kupię. 0606-257-181 .
gb3898

m oto ryza cja
biznes
budow nictwo
e lektron ika

Kielce, ul. 1 Maja 151, 041/368-36-87

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

RÓŻNE

BUDOWLANKA
Kielce.
Jagiellońska 90
041/346-16-00.
LICEUM

KREDYTY gotówkowe, 041 /346-16-24.

• Ogól nokształcące
po zsz (2,5-letnie), SzP (3-letnie)
• Handlowe
(2,5-letnie)
• Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POUCEALNE:
• Fryzjer skie,
• Kosmetyka .
nt405

nse

nd370
PATIO .ELITA"- przyjęcia weselne, okolicznościowe

bankiety - 60 osób.

Młoda

gratis apartament w Hotelu .Elita". Posiadamy parking przy patio, ogródek grillowy. Tel.

MALOWANIE - tapetowanie· panele -glazura. 0411362-18-64.

gb3960
ZAKRZEWSKI
WSU.

ng345

gb3B30

BIURO Rachunkowe. 041/362-31-10.
gb3950

CYKLINOWANIE. 04 1/312-74-00.

gb3866

ZA

gb3952

ROLETY ANTYWŁAM.
ALUTECHNIKA. Padefewsklego 3, 343-07-{)4.
nt375
ROLET- 0411362-03-67, 691-860-680 KuSOCińskiego 50 JUŻ OD 165 zl/mkw

ng308

0600-972-890.
gb3926

WMK.

Leszczyńska

1, 041 /368-00-32.
nt426

OPRAWA OBRAZÓW
041/361-37-49, Chęc1ńska 14.
nt359

NAPRAWY
AUTOMATYCZNE pralki. 041/332-37-46
gb2614

DAMPRACĘ

CKB .ZGODA"
Zgoda 31
041/361-27-06
TECHNIKUM 3-, i 2,5-letnie
kterunki budowlane (wszystkie)
DRZEWNE - LEŚNE
ZASADNICZA- budowlane
Policealne - budowlane, BHP.

w
dowolnej
rubryce

PRACA dla lektora języka angielskiego. Tel
041/3322710, 0604 970544
sms24

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

zlecających ogłoszenia

PRACA dla lektora języka niem1eckoego.
Tel. 041 /3322710, 0604 97054
sms23

nt465
komp u terowe .

SPRZEDAŻ

R-0-L-E-T-Y
CZYSZCZENIA dywanów. 041/331-45-56.
•
gb3578

041/343-16-61 SIATKI plastikowe, metalewe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
312
SEAT ibiza (99) 1.4 SXE. l właściciel, zakupiony w salonie, bezwypadkowy, 50 , moduł
ko mfortu, gra na t met., cena 27 tys .,
604-769-060.
gb3958
TICO (1996)- 041/342-84-66.

ROLETKI
TEKSTYLNE
VERTIKALE
PARAPETY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
0411343-07-{)3.

gb3927

TOWARZYSKIE
nt3B7
EXSTAZA 0600-114-067.

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
041/362-19-07.
gb3957

FLIZOWANIE, hydraulika. malowanie, elektryka , rachunki, gwarancje. 041/331-53-90,
0501-36-44-36.
gb3913
GIPS ·karton, solidnie. 0601-176-466.
gb3600

TURYSTYKA
041/332-40-06, 0602-260-609 -FRANKFURT - Mannheim.
gb3437
046/37-60-307, 0601/260-977. Frankfurt,
Mannheim, Lipsko- .Wojtek"
ww112
ANTWERPIA - Niemcy, Holandia, Belgia wtorki, piątki. 081/625-62-45, 0603/951-239
ws156

GLAZURA- hydraulika- 041 /362-53-70.
gb3595
GLAZURA- terakota, malowanie, szpachlowanie, remonty, 0411315-47-64,606-816-672.
gb3906
GLAZURA , hydraulika, remonty.
0411346-44-49.
gb3918

gb3686

MALOWANIA - Gladt - Natrys
qa! 041/34-458-11

Gwaran-

na tychmiast.
kb1917

ROLOKASElY. MOSKITIERY: zwijane, ram1<!7.w. PROMOCJA! Roielki tekstylne, vertikale, ialuzje, okna. HlJtownia Materialów Vertikalnych .WMK",
1, 041f368.00..32,
0411344-14-80, fax 344-33-77.
nt428

zy. 041/366-31-31 . Kielce, Krakowska 255.
gb3549

uOMOWA. 1500, umowa. 0606/382-221
kb1915

VERTICALE - taluzje · rolety - producent.

DZ IAŁ Handlu zatrudno, pełen etat. 1000 zV
m-c. Tel. 041/366-22-52.
gb3912

KELNERÓW • bamnanów z praktyką zawe włoskiej restauracji, Koelce. ul SienkiewK:Za 57, teł. 0411366-22-18.0602-739-948.
gb3934
trudnię

PILNIE! Umowa. 900 brutto, wydawnoctwo
oferuje pracę dornową 0608/385-{)10
kb1916

041~-77.

gb3657

RZETF.:LNYM. 900, domową 0606/336-101
kb1914

gb3818

B I ZNES

żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

ŻALUZJE , vertlcale, roielki tekstylne , rolokasety, 041/331-31-62, 0505-140·947.
gb3910

WYWIADOWNIA gospodarcza 0411
368 'f6 97' 0501 485 270
sms25
HURTOWNIA OdZJezy używanej 1noWeJ,
Szwajcana. Holandoa. Gonów Wielkopolski.
Tel. 095172-06-356. 0601-720-4{)1
1122

ZGUBY
GOS Magdalena

041/303-16-47- TELEWIZVJNE.

CHAŁUPNICTWO

012/261-85-46

nt379

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;
0502-542-{)71 .
gb3812

USLUGI

BIUROWA, domowa. 0691-735-663.
kb1790

ROLOKASETY. okna PCV, rolelki. marki-

gb3792

- 041/345-36-1 5.

Studla Rachunkowości,
Oddz1al Radom. Uprawnienia. Tel.
0461364-60-23.
kb1886

CZYSZCZ ENIA dywanów, verticall .
0411366-78-88.
gb3B93

CZVSZCZENIE dywanów- 041/331-75-64.
gb3920

A. CHAŁUPNICTWO, pilnie 0606/441-014
kb1892

ANTYWŁAMANIOWE

nt416

ch

studenc-

PRZEPROWADZKI kompleksowe · .CEDRO-TRANS", teVfax- 041/362-75-21 .

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

drobne

zgubiła legltymaqę

gb3944

Jeśli

ogłoszenia

ZIEJA Edyta
WSEiA.

ką

0603-34-36-{)1 .

gb3922

PROMOCJA

legitymację

gb3g51

CYKLI NOWAN IE - 041/303-12-54.
gb3765

gb3266

zgubH

gb3593

PRZEPROWADZKI. 0411362-24-55,
POŻYCZKI. 041 /34-44-106.

Paweł

studencką

PANELE • 04 1/362-53-70.

PRZEPROWADZKI- tanio. 041/366-78-36,
BALU STRADY. Ogrodzenia. 0411366-29-94.
gb3917

OZGA Joanna zgubiła bilet m1es1ęczny, legitymację .

gb3923

0411344-22-30.

nt406

o

AUTOMATYCZNE pralki, lodówki- naprawa. 04 1/331-53-20,0607-979-098.
gb3B76

para

POŻYCZKA. 041/34-07-103.

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagielloń ska 90
041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie):
• Budowlane,
• Drzewne,
• Urządzeń Sanitarnych,
• Samochodowe,
• Elektryczne.
• L'ywienia Zbiorowego,
• Fryzjerskie.
ZASADN ICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia).
• Różne zawody.

041136H i0-56, 0602-212-412. Gazowe ptecyki, kuchenki - naprawa, nnonta.t. Hydrauliczne.
gb321 9

zgubtła legitymację

stu-

dencką WSEJA.

gb3956

WIDEOFI LMOWANIE

gb3919
041/331-29-83- HADES -dodatkowe drzwi,
również stalowe.
gb3658

KOCIUBA Konrad
WSH.

zgubił legitymację

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

AUTOMATYKA

stu-

dencką

MALOWANIE- 0411362-53--70.

~949

APP-STUOIO • VIdeo-foto, DVD, cyfrowo. 0411361-65-13,315-25-19.
nt434

371/nd

do bram wjazdowych
AUTORYZOWANY PARTNER
P.H.U•• HoRMAK• s.c.
Kielc.e, Domaszowic.e 174F

teł.

342·84·32, fax. 342·83·09

gvvara ncja

jakości

Walbud
Kielce uL Zagnańska 84a (baza PKS)
tel. 041!362-55-90, 344-81-59

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ogłasza. ie dnia 22X 1()()1 r. o godz. U w bud}>Jiai Sq4u Rejono ...'t!go w Jaelcoch uydziJJI VJJ Cywilny
mającego .rietbib( pr:y ul. li~o 5/, w sali liT/, odbędzie s i~ pierwsza licytaqa nierochomości
stanowjacęi ·

dom jednorodzinny
~
Miedziono Góra, Ciosowa 55a,
dla lctórej Sąd Rejonowy w Kielcath Wydział Ksiąg WiCCZ)'SIYCb prowadzi ks~ wieczystą nr KW 26905.
Suma o 2JICOwanoa wynosi 169.266,00 :d, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wyno o126.095,00 zl.

1-

o przetargu
nieograniczonym
do 30.000EURO

OGLOSZENCE O LICYTACJI
ądowy

Rewiru Vl przy

ądzie

~

Zamawiający:

ZARZĄD

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest z.lo:Zyć rękojmi~ w wysokości 11l Osumy
oszacowania, ti. 16.926,60 1!1 w gotówce lub ksi ążeczce os~nościowcj .
346/n

Komornik

w H{)•dZen1tvn
~1. Suchedniowska 3,26-01
.,. O}łodzentyn,

Ogłoszenie

Komornik 'ldowy Rewiru VI pny 'Idzie Rejonowym w Ktelc.oe.b (teJ. 36~2-34)

GMJNY

W ofercie należy podać cenę bru.:to za l litr oleju
uwzględniającą koszty transportu. Termin realizacji
zamówienia od chwili telefonicznego zgłoszenia wynosi

w MAGNUSZEWIE
26-910 Magnuszew,
ul., Saperów 24

RUCłlOMOSCI

48 godzin. Oferty należy składać do dnia 8.X.2002 r.,
do godz. 9 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 13.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.x.2002 r. o godz. 11 w budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy ul. Suchedniowsk.iej 3,

Przedmiot zamówienia:

Rejonowym w Kielcach (teJ. 362-02-84)

oglas:a, że w dniu 26.1X.2002 r. o godz. /3 na parkingu Banku PKO SA l Oddział w Kielcach.
ul. Sienkiewicza 18 {wejście ad ul Wcsale;J Pdbędz:ie się w trybie ustalonym
wart. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości:
Suma oszacowania Suma wvwolania
Lp. Nazwa ruchomości
Ilość

3. Wybudowanie płyty
z granitu na mogile
z I wojny światowej
wraz z ogrodzeniem.
4. Renowacja obeliska
powstańców z 1863 r.

28.500,00
samochód osobowy vw golf 1.4 kat. A4,
1,00
38.000,00
nrrej.TKJ 007,rokprod.2001,
nr silnika AXPII3056, nridentyf. WVWZZZ l JZ l 07449057
Ruchomość można oglądać od godz. 12 w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75 proc. sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowią,1!8Dy jest wpłacić wadium
w wysokości l Oproc. sumy oszacowania.
34 7/n~
l.

pokój nr 16.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy
o zamówieniach

Termin realizacji:
2 grudnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy Rewiru IV przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
21 października 2002 r. o godz. 12 w Wydziale I Cywilnym Sądu
Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, sala numer X, odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nie ruchomości- lokalu gospodarczo-użytkowego o powierzchni użytkowej
75,76 m kw., położonej w Kielcach przy ul. Szydłówek Górny 12c,
po iadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kielcach nr KW 65116.
Nieruchomo ć oszacowana je 1 na kwotę: 193.991,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte
wartości oszacowania, tj . kwotę 145.494,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany
jest złożyć rękojmię
w wysoko · ci l O proc. ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej
do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki
oszczędno · ci owej Banków upoważnionych według prawa bankowego
do jej wystawienia , zaopatrzonej w upoważnjenie właściciela
do wypłaty calego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienja
Sądu .
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Instrukcje dla oferenta:
l. Oferty

należy składać

w siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 12 do dnia
30.1X.2002 r. do godz. l O
z dopiskiem "Usługi
kamieniarskie".
2. Specyfikację istotnych
warunków można otrzymać
w Urzędzie Gminy
w Magnuszewie, pokój nr l O,
w godz. 8-15.
3. Osobą upoważnioną do
kontaktów z oferentami jest
Krzysztof Ziemecki, te!. (048)
62-17-105, fax 62-17-025.
4. Kryterium oceny ofert
-cena 100 proc. 1966/lcm

AWRSP Off RZESZÓW- GOSPODARSTWO ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH

r.

płatności.
należy dołączyć oświadczenie

l~

Radomskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
"Administrator" Spółka z o.o.
z siedzibą w Radomiu przy ulicy Waryńskiego 16A
o·głasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

dokumentacji technicznej dla potrzeb remontu kapitalnego
wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych.
położonych w Radomiu przy ulicach:
Zadaniel
Gwardii Ludowej l O
Zadaniell
Miła22
Traugutta 17A i 17B
Zadaniell
Zadanie IV
Rwańskal7
Z warunkami przetargu, projektem umowy oraz szcze
zakresem prac projektowych można się zapoznać w
RTBS ,,Administrator" Spółka z o.o. przy ulicy Waryń kiego l
w Radomiu pokój 213, I piętro .
Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfikacją istotn)
warunków zamówienia należy kładać do dnia 30.IX.200Z
do godziny 13 w siedzibie RTBS ,Administrator" Spółka z o.
przy ulicy Waryńsk.iego 16A pokój 212 (sekretariat), I piętro .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.IX.2002 r. o godzinie l
w siedzibie RTBS ,Administrator' pólka z o.o. przy
Waryńskigo 16A, pokój nr l 03, parter.
Termin ogłoszenia wyników przetr,.rgu zostanie podany w
otwarcia ofert.
Zamawiający dopuszcza mo:żliwo · ć składania ofert na

CERTYFIKAT ISO 9001 :2000

,.

MAGAZYNOWO - FAKTURUJĄCE,

o spełniąnju
2 ustawy o zamówjeniach publicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można
w Urzędzie Gminy (GZEASz), pokój nr 7, w cenie l Ozł za egzemplarz.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadiwn w kwocie 200zl
Dodatkowe informacje można uzyskać w GZEASz, teł. (041) 39-1 13
bądź w l Publicznym Gimnazjum w Słupi teł. (041) 39-11 l -02.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2002 r. o godz. 12, w
konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupi.
Oferty z dopiskiem "OFERTA NA DOSTAWĘ
OPAŁOWEGO" można składać najpóźniej do godz. lO w dniu
nr7.
Do oferty

określonych wart. 22 ust.

• 23.IX.2002 r. o godz.B-działki położone na terenie gminy Stąporków:
Wielka Wieś
nr l 007 o po w. 0,88 ha
czynsz dzierż.0,20 dt
Bień
nr 178
o po w. 0,45 ha
czynsz dzierż. O l Odl
Blaszków
nr 644
o pow. 1,06 ha
cena wywoławcza 0,30 dt
Smarków
nr 1333 o pow. 0.47 ba
cena wywoławcza 0,30 dt
Wadium na ww. nieruchomości należy wplacić w biurze GAH Kielce najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Przed przetargiem naleźy zapomać się z jego warunkami.
Ogłoszenia o warunkach przetargu zo taly przesiane do urzędów gmin i ołtysów danych miejscowości oraz wywieszone
na tablicy oglo zeń w tutejszym biurze.
UWAGA!!!
W zystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Kielcach ul. Targowa 18,
pok. 518, V piętro, teJ. (041) 34-421-04, 34-300-45, na naszą stronę internetową www.gah.kielce.com.pl, AWRSP Ofr Rzeszów,
ul. 8 Marca 13. teł. (O 17) 862-64-77.
·
Pod ww. adresem udzielamy in fonnacji o ogloszonych przetargach w godz. 7.30- 15.30 w każdy dzień roboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargach.
1965/km

KSIĘGOWE ,

OGLOSZJ,i!NIE
l Publiczne Gimnazjum w Słupi , 26-234 Słupia
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę: węgla- 100 ton, koksu- l 5 ton, węgla - mial- 33 to11,
w sezonie grzewczym 2002/2003 pod potrzeby
Urzędu Gminy i szkól podstawowych na terenie gminy.
W ofercie należy podać cenę asortymentu za l tonę bez podatku
wraz z dostawą, potwierdzenie atestu, termin dostawy oraz warunki płatności.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu waru
określonych wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można
w Urzędzie Gminy, pok. nr l lub (GZEASz), pokój nr 7, w cenie lO
za egzemplarz.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w GZEASz, te!. (041) 3 9-1 1
lub w Urzędzie Gminy, te!. (041) 39-111-47.
Otwarcie ofert nastąpi w dnju 25 września 2002 r. o godz. 12, w
konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupi.
Oferty z dopiskiem ...OFERTA NA DOSTAWĘ OPAŁU"
składać
IOwdniu
nr7.

l Publiczne Gimnazjum w Słupi , 26-234 Słupia
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę 26.000 litrów oleju opałowego
w sezonie grzewczym 2002/2003 pod potrzeby Gimnazjum.
W ofercie należy podać cenę oleju opałowego za l litr bez podatku
wraz z dostawą, potwierdzenie atestu, lermin dostawy oraz

informuje, że zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż n w. nieruchomośCi:
• 23.1X.2002 r. o godz.lO-działki położone na terenie gminy Chęciny:
Lukowa
nr 385
o po w. 0,27 ha
cena wywoławcza 930,00 zł
Lukowa
nr534
opow. 0,57ha
cenawywoławcza 1.900,00zł
Lukowa
nr53512 opow.0,16ba
cenawywolawcza500,00zł
Lukowa
nr 585
o pow. 0,51 ha
cena wywoławcza l. 700,00 zł
• 23.IX.2002 r. o godz. 11 -działki położone na terenie gminy Stopnica:
opow. 14, 17ha
cenawywoławcza20.440,00zł
Bosowice
nr47/3
• 23.1X.2002 r. o godz. 12- działki polożon e na terenie gminy Chęciny:
Podpolichno
nr 88
o pow. 0,35 ha
cena wywoławcza 940,00 zł
Podpolichno
nr l 00
o po w. O, l Oba
cena wywoławcza 300,00zł
Podpolichno
nr 144/ 1 o po w. 0,95 ha
cena wywoławcza 2.500,00 zł
Podpolichno
nr210
opow. O,I9ha
cenawywoławcza420,00zł
Podpolichno
nr241
o pow. 0,14 ha
cena wywoławcza 350,00zł
Podpolichno
nr 308/ l o pow. 0,26 ha
cena wywoławcza 30,00 zł
Podpolichno
nr 322
o pow. 0,49 ba
cena wywoławcza 1 .030,00zł
Podpolichno
nr 327
o po w. 0,42 ha
cena wywolawcza 1.160 00 zł

na dzierżawę n w. nieruchomości:

t,

udzieli zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
na dostawę oleju opałowego lekkiego typu EKGTERM
w ilości- ok. 40.000 litrów na sezon grzewczy 2002- 2003
do budynku Urzędu Oednorazowo max 10.000 litrów).

KADROWO-PŁACOWE

zadania.

/l

INSTALACJE

WDROŻENIA

Complex Computers S_A_ 25-520 Kielce, ui.Targowa 18
teł.: (041 )368-06-01, fax: (041) 368-25-02
e-mail: office@complex_pl http://www_complex.pl
2lbb

16

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania P"
projektowych 20.xi.2002 r.
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami: Elżbieta
WaldemarPałys-pokój213,Ipiętro,tel.384-65-09. wew.ll6.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z ... .,.,,..,..,"'"''""11~'"
preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą ucze tniczyć oferenci
warunki zgodnie z art_ 19 i art. 22.2 ustawy o
publicznych (Dz. U.l19/98, poz. 773).

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Administracja Budynków Mieszkalnych
26-912 Ryczywół, pow. Kozienice
tel (048) 623-73-76

w Starej Wsi 05-622 Belsk Duży
Og łasza

przetarg nieograniczony na wykonanie :

Badania stanu technicznego instalacji odgromowych
; elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych
wraz z ewentualnym usunięciem wad zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.
Informac ji u dziela Stanisław Wójcik,
teł.

teł.

67-70-175.

Zarząd Miasta i Gminy
pl. O.H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto
(048) 6741098, w. 36, tel./fax (048) 6741098
ogłasza

przetarg nieograniczony

na modernizację chodników przy ulicy Poludniowej i Szerokiej
w Nowym Mieście nad Pilicą.
Zakres mbót:
ie krawężników- 264 m. b.
· chodników - 654 m kw.
materiałów z rozbiórki - 88 t
JstavvJenJe krawężników - 264 m. b.
chodników z kostki brukowej gr. 6 cm - 598 m kw.
łożenie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm - 86 m kw.
Tennin realizacji- 22.10.2002 rok.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
(koszt)- 100 proc.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30 zł) można odebrać
zamawiającego, pok. 206 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami -Andrzej Przyborek, teł.
) 674 1098, w. 36, pokój 206, w godz. 8.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. li O.
Tennin składania ofert upływa dnia 26.09.2002 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.09.2002 r. o godz. 10.00 w siedzibie
LIIQ "'IQIOL\,<OI<U. pok. l.
•
•
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
· art. 19 ust. l i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach
hlw:mvr·h oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych

ogłasza

Biuro Reklamy

przetarg nieograniczony

na wykonanie termorenowacji budynku mieszkalnego nr 5
w m. Ryczywół.
Pożądany

termin realizacji zamówienia 12.11.2002 r.
Formularze zawierające pecyfikację i totnych warunków
zamówienia można odebrać osobi cie w ABM Ryczyw61.
Cena formularza 1O zł.
O obą uprawnioną do kontaktów z oferentami je t Elżbieta Ta laga.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofert«( należy złożyć w iedzibie
ABM do dnia 07. 10.02 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert na tąpi w iedzibie Zamawiającego w dniu
07.10.02 r. o godz. 9.30.
Kryteria wyboru ofert: cena 75 proc., do wiadczenie- 20 proc.,
termin wykonania - 5 proc.
Wadiurn w wysoko ci 500 zł należy wpłacić w ka ie ABM
do dnia 07.10.02 )'. do g odz. 9.00.

Słowoludu
lł&ZITA

TWOJA

CODZ:IINił&

ZAPRASZA
1.;

{·KIELCE -'

.o1.

ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
te l. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51 ·
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ODDZIAŁ
ul. Żerom kiego l
363-97-88
fax (048) 362-81-60

teł. (04

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

···' BUSKO~

kJep

Zarząd

teł.

Miasta i Gminy
pl. O. H. Kaź mińskiego l /2
26-420 Nowe Miasto
(048) 6741098, w. 36, telJ fax (048) 6741098
ogłasza

na

M ała

Moda

pl. Zwyci twa 1
(041) 378-28-20

teł.

przetarg nieograniczony

modernizację

nawierzchni ulicy l-go Maja
w Nowym Mieście nad Pilicą.

Oficyna Wydawnicza
pl. Ko ciu zkj 7/8
teł. (041) 386-10-42
'l

f!uz.IMIERZA WIELKĄ]

ony do kontaktów z oferentami - Andrzej Przyborek, teł.
) 6741098, w. 36 pokój 206, w godz. 8.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, po k. li O.
Termin składania ofert upływa dnia 25.09.2002 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2002 r. o godz. 10.00 w siedzibie
mawiającego, po k. 1.
Po· tępowa n ie będzie prowadzonezzasto owaniem preferencji

Zarząd Mia ta i Gminy
pl. O.H. Koźmińskiego l/2
26-420 owe Mia to
teL (048) 67410-98 w. 36, telJfax (048) 6741098
og ł asza

na

przetarg nieograniczony

TRANSPORT BETONU •
CEMENT LUZEM
BLOCZKI BETONOWE
LABORATORIUM BETONU

chodników przy ulicy Targowej
o11y m Mieście nad Pilicą.

l!.kres robót:
ie krawC(żników- 213 m.b.
chodników- 624 m kw.

ul. Dono
teł.

ki

134

(041) 3~2-20-47

Firma Handlowa l
ul. PH ud kiego 4
teł. (041) 372-48-95,
060) -695-499

ceramiczne, cementowe
H~-~ ceramiczno-blaszane.
• .._. Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
okna dachowe, ocieplenia,
centralne odkurzacze.

modeń1izację

w

Przed i~bior two
Wielobranżowe T. Pę

= IZOBUói

·.·.-· STARACHOWICERadioMTM
ul. Partyzantó' l A
teł. (041) 275-11-11

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

Autoryzowany Dystrybutor

OLEJU
OPALOWEGO
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

ekotera11

Gwarantujemy:

~

ul. rmii Krajowej 1O,
p. 211,
teł. (O 15) 64-32-58
czynne od 9.30 do 16

: SKARŻYSKO-KAM~
BTKiZ TERRA
ul. okola 18
tcl (041) 251-16-09 251-1~
tel./fux {041) 251-16-m

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

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

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

'łi

WŁOSZCZO\VA
Biblioteka Pubłiczn a
ul. Kościu zki 11
teł.

.

(041) 394-23-13 394-34-33
17

Pogoń Staszów - Siarka Tarnobrzeg 0:2 (0: 1)

Awansem
przed
pucharem

Będą

Wrozegranym awansem
meczu ekstraklasy tenisa
stołowego kobiet KTS
Sandomierz pokonał
Mago-Wanzl Nadarzyn 3:0.
Wanda Lityńska-Sydorenko
Marta Smętek 3:0 (7, 8, 8), Xu Na
-Anna Januszyk 3:2 (8, 11 , -8, -6,
9), Kinga Stefańska - Monika
Perzyna3:1 (3, 11,-2, 11).
Pierwszy pojedynek bez historii . Lityńska-Sydorenko spokojnie kontrolowala wynik. Znakomity mecz rozegrały Xu a i
Anna Januszyk . Kibice zobaczyli
sporo zagrywek na najwyższym
poziomie, a w piątym secie piłeczka rozgrzała się do czerwoności .
Trochę męczyła się

ze swoją
Kinga Stefańska , która po
powrocie z Chin ma kłopoty żo

rywalką

łądkowe.

A w sobotę sandomierzanki
w meczu Pucharu Europy zmierzą
się ze szwajcarskim ITC Baseł.
- Dotychczasowe mecze ligowe
były dla nas dobrym przetarciem
przed tym spotkaniem - powiedział trener KTS Zbigniew Nęcek.
- Zespół z Nadarzyna jest bardzo
ciekawy i jeszcze w lidze sprawi
niejedną niespodziankę. Martwią
mnie trochę zdrowotne kłopoty
Kingi Stefańskiej, ale do soboty
wszystko powinno być w porząd

ku .

(sts)

mieli

ciężki . żyw

Wzaległym spotkaniu
o mistrzostwo liiligi
Pogoń Staszów przegrała
u siebie z Siarką
Tarnobrzeg 0:2 (0:1 ).

czego? Można się tylko
ślać ...
Szczerze jednak należy
znać , że Siarka była zt:sJpOi e:m
rzalszym . Goście grali
czekając bardzo dlugo

Bramki : Podlasek 44, Kozłowski 86.
Pogoń: Piętka - Madej, Bartnik, Cieciura - Woszczycki (46
Rzepa), Łętocha (46 Zieliński),
Dudek, Dudajek, Sejdziński (73
Wach)- Góreczny, Lebioda.
Siarka: Paciorkowski Chmura, Tęcza, Papierz, Kozłow
ski - Cheda, Hynowski (83 Wtorek), Antkiewicz, Stalce (82
Włoch) - Podlasek, Rybkiewicz.
Sędzioy.tał A. Smalcerz (Sosnowiec). Zółte kartki: Madej,
Dudek- Chmura, Kozłowski, Antkiewicz, Stalec, Tęcza. Widzów
900.
Ciężki żywot czeka w tym sezonie piłkarzy Pogoni Staszów. Z
kilku powodów. Po pierwsze- drużyna nie jest jeszcze tak naprawdę dobrze rozumiejącym się kolektywem. Po drugie - brakuje w
niej kilku ogniw, dzięki którym
można by uzupełnić zespół. Po
trzecie wreszcie i kto wie czy nie
najważniejsze - Pogoń będzie
musiała w wielu meczach wygrać
walkę nie tylko z rywalami , ale i
arbitrami. Dobitnym tego przykła
dem był wczorajszy pojedynek.

Poza tym w kilku sytuacjach
Ido im szczę· cia i
na wstępie Krzysztof Łętacha
nął mocno acz minimalnic
słupka. W 12 minucie Rafał
uczynil podobnie. Najlepszą
sę zmarnował w 32 minucie
Lebioda, który był chyba
ny błędem Konrada
skiego i stojąc ok. 5 metrów od
dal się zablokować.
Siarka pierwszą groźn ą ak
przeprowadziła w 44 mi n
strzelając od razu gola. Do
krótko odbitej piłki dos'·..,_,,_,,.
Krzysztof Podlasek i mimo
trzech obrońców pokonał
ta Piętkę .
W drugiej połowi e
opiecznym Romana Gruszec ·
wyraźnie brakowało koncepcji
rozmontowanie defensywy
brzeskiej . W 86 minucie a
podyktował bardzo nrro.t""m
ny rzut wolny pośredni z 15
trów, który Michał Kozłowski
mienił na gola.
MACIEJCE .

Rzecznik Kolportera Korony

sytuację . Pogoń miała l.Ut:L vu t:~w,
ną przewagę, ale jej zawodni
chodząc do pola karnego nie
dzieli totalnie, co uczynić z

Robert P iętka nie mi a ł sza_ns obrony przy obu golach zdobytych przez S i a rkę
Pan Adrian Smalcerzbył doskonałym aktorem. Niby prowadził
mecz spokojnie, niby karał gości ,
ale tak na dobrą sprawę trudno
oprzeć się wrażeniu , że jak mógł,
tak uprzykrzał życie gospoda-

wyjaśnia

Alit w

Muchiński
musiał odejść?

Dlaczego
Zamieszczony wczoraj
na naszych łamach
wywiad z byłym trenerem piłkarzy Kolportera
Korony Tomaszem Muchińskim
spotkał się ze sporym oddźwiękiem.

Skontaktowal się z nami
innymi rzecznik prasowy kieleckiego klubu Maciej
Topolski, który przedstawił
stanowisko zarządu wobec niektórych wypowiedzi szkoleniowca.
między

l l

Szefowie firmy Kolporter i klubu Krzysztof Kllcki (z lewej) 1 Wiesław Tkaczuk
uznali, że zmiana trenera wyjdzie na dobre drużynie
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rzom . W 47 minucie pan Smalcerz
powinien(!!!) pokazać czerwoną
kartkę Robertowi Chmurze, który kolanem kopnął w twarz dopiero co wprowadzonego Przemysła
wa Rzepę . Nie uczynił tego. Dla-

zu pełnym

odwrocie

Ambitna l:.ysica
- Nie zgadzamy się z ani jednym z zarzutów postawionych
działaczom Kolportera Korony
przez trenera Tomasza Muchiń
skiego. Nigdy w czasie swojej pracy-,. drużyną nie sygnalizował, że
ktokolwiek ingeruje w jego decyzje dotyczące zespołu i polityki
kadrowej.
Bezpodstawny jest także zarzut nierównego traktowania pił
karzy kieleckich i zamiejscowych.
W sprawie dysproporcji w zarobkach graczy narosły zupełnie niezrozumiałe mity, tymczasem prawda jest taka, że nie ma dużych róż
nic w wysokości kontraktów. jeśli
takie różnice na korzyść graczy
spoza Kielc się pojawiają , to wynikają one tylko i wyłącznie z faktu, że muszą oni sami pokrywać
koszty wynajmu mieszkań . Oczywiście w przypadku piłkarzy o
wyższych umiejętnościach , którzy
trafili do nas z klubów I czy U ligi
jest zrozumiałe, że ich zarobki są
wyższe. Premie za zwycięstwa są
takie same dla wszystkich zawodników.
Mamy nadzieję, że jeśli w
drużynie pojawiły się jakiekolwiek wewnętrzne podziały, to
wygasły one wraz z odejściem z
klubu trenera Muchińskiego.
ie wymagaliśmy od szkoleniowca wywalczenia za wszelką
cenę awansu do II ligi, lecz dobrej,
skutecznej, widowi kowej gry,
która przyciągalaby na stadion kibiców. Tego warunku nie udało
mu się spełnić i dlatego podzię
kowaliśmy panu Muchińskiemu
za współpracę.
(wid)

Dwa zaległe mecze
czwartej ligi świętokrzy
skiej rozegrano wczoraj.
We Wioszezowie doszło do
niespodzianki w postaci remisu
miejscowego Hetmana z Łysicą
Bodzentyn. Okazuje się, że futboliści Łysicy wcale nie zamierzają
padać przed nikim na kolana, co
udowodnili wczoraj. Zdaniem obserwatorów gospodarze rozegrali
najsłabszy mecz w tym sezonie.
W zupełnym odwrocie jest
Alit Ożarów, który wczoraj przegraJ na własnych śmieciach z aprzodem Jędrzejów.
Hetman Włoszezowa - Łysi
ca Bodzentyn 1:1 (0:0).
Stawowczyk 65 - Dulęba 89.
Hetman : Marcinkawski Kwapisz, P. Kozieł, Bartocha, Stawowczyk - Dec, Kosowski, M.
Szwajkowski (65 Sobczyk), Tanasiewicz (72 D . Kozieł) - Wolski,
Rak (65 Podsiedlik) .
Łysica: Kamiński (78 Czaja)
- Jończyk, Jarosiński, Łapka, Pytel
(87 Drapisz) - Hajdenrajch, DuJę
ba, Szczurek, Muszyński,NJusek
(71 Kowalczewski) - Pająk .
Zdecydowanie więcej emocji
było po zmianie stron. W 65 minucie, po dośrodkowaniu Deca na
polu karnym Łysicy mocno się zakotłowało . Największym sprytem
wykazał się Stawowczyk, który z
15 metrów pokonał Kamińskiego.
W 89 minucie błąd defensywy
włoszczowskiej. Łapka zagrał
przytomnie do Dulęby, który doprowadził do remi u.

Alit Ożarów - aprzód Ję
drzejów 1:2 (0:2).
Golębiowski 60 - Stolarczyk
8, Kosiński 38.

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

Alit: Smolak - Gi er cza.
G bka
·
Zdybski) - Marciniak,
ski. Donoch, Barański (40
- Klimek (70 Orliński), Gol da •
Kanarski) .
aprzód: Miernik Szwajkowski (60 Ziółko \\
Kwapisz, Łapot - Dudek
Różański , Wójcik - Stolarczyk
Bystrowski), Kosiński.
W 6 minucie Marciniak •
metrów trafil w słupek . Chll
potem jędrzejawianie prowadz
Do bezpańskiej piłki d
larczyk i precyzyjnym s
22 metrów zaskoczył Smola
Dwa kwadranse potem było
0:2. Kolejny błąd obrony Alitu s
wił, że piłka trafiła do Kosi n.
go, który z S metrów kopnął ją
opuszczonej przez Smolaka
ki.
W drugiej połowie
1ze nacierali ostro, zda
honorowego gola .
Błajszczak , Wojtaś,

lębiowski, wykorzystując

ne zagranie Gołdy.
1. HEKO
2. Nowiny
3.Spartakus
4. Wisła
5. Czarni
6. Cersanit
7.Naprzód
8. Orlicz
9. Hetman
10. Granat Ruch
11. Piast
12. Świt
13. Zenit
14. Wierna
15. Końskie
16. Alit
17. Star
18. Łysica

9

9

25
16
16
15
14
13
16
13
13
11
11
11

8

9

9

9
7
5
5
3

9

9
9

8
9
9
9

6
9
8

9
9
9
9
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mecze polskich

drużyn

w Pucharze UEFA

•

okurzeni 1emcy
midzić 57, Ełber 64- Makaay 12,
45 , 77 .
ACMilan-RCLens2:1 (0:0),
Inzaghi 57 , 61- Moreira 75.
1. Deportivo
1 3
3-2
2. Milan
1 3
2-1
3. Bayern
1 O
2-3
4. Lens
1 O
1-2

Wczoraj óokończona
została inauguracyjna
kolejka piłkarskiej Ligi
Mistrzów.
1 a jwię kszym

zaskocze-

by ła sła ba postawa nieich drużyn. Bayern Monaąc przed własną pumusiał uznać wyższość

Grupa H

tivo La Coruna, natomiast
r Leverkusen został wprost
""'•- •!.rau towa ny przez "jedenastOiim piakosu. Hat trickiem
·sal się napast nik Deportivo
polsk ich piłkarzy udany
w Medio łanie przeciwko
lan zaliczył Jacek Bąk , jedRC Lens musiał uznać
_.. _ IM~ swść gospodarzy. Tomasz Rzą
-....._ ...", razem nie zna lazł uznania
ch trenera Feyenoordu
z Juventusem oglądał z ławzwycięstwa odniosły

MancheUnited oraz FC Barcelona.
awn i pogromcy stołecznej
do końca nie byli jednak
trzech punktów w konfron7. FC Bruges.

- -nru7'"'u,,n

zespoły

Feyenoord Rotterdam - JuTuryn 1:1 (0:1) Van Hooij75- Camoranesi 32.

ni a
ba

Lokomotiw Moskwa - Galatasaray Starobuł 0:2 (0 :0), Mohammed Sarr 71, Arif Erdem 81.
FC Barcelona - Club Bruges
3:2 (3:1), Luis Enrique 5, Mendieta 40 Saviola 43 - Simans 22 (karny), Englebert 85.
1 3
2-0
1. Galatasaray
2. Barcełona
1 3
3-2
3. Bruges
1 O
2-3
4. Lokomoliw
1 O
0-2
Ryan Giggs (w środku) zManchesteru United stnela głową na bramkę Maccabi Haifa
Dynamo Kijów- Newcastle
Olympiakos Pireus - Bayer
United 2:0 (l :0) , Szacki 17, Chac- Leverkusen 6:2 (3:1), Giovanni 27,
Giannakopoulos 38, Djordjevic 44,
kiewicz 62.
1. Dynamo
1 3
2-0 64 (karny), 73, Zetterrberg 87 2. Feyenoord
1 1
1-1 Neuville 22, Schneider 78 (kamy).
Juventus
1 1
1-1
6-2
4. Newcastle
1 O
0-2 1. OlympiJkos
1 3
5-2
2. Manchsster
1 3
2-5
3. Maccabi
1 o
Grupa F
4. Bayer
1 o
2-6
Manchester United - Maceahi Hajfa 5:2 (2:1), Giggs 10, Solsjaer 35, Veron 46, Van Nistelrooy Grupa G
54, Forłan 89 (karny) - Katan 8,
Bayern Monachium- Deportivo La Coruna 2:3 (0:2), SalihaCoen 85.

Pucharowa

środa

Druga seria spotkań w Lidze
Mistrzów rozegrana zostanie 24
i 25 września .
Dziś

pierwsze mecze I rundy
Pucharu UEFA rozegrają cztery
polskie zespoły. Na własnym stadionie wystąpi tylko Legia War zawa, która będzie podejmować holenderski FC Utrecht. Wisła Kraków zagra na boisku słoweńskiego
NK Primorje, Amica Wronki
-w Genewie w spotkaniu przeciwko Servette, a pierwszą serię meczów zamknie występ Polonii Warszawa na stadionie FC Porto. (wid)

z niespodziankami

Uwaga na Sporting

Wczoraj w sparigowym
meczu koszykarze Lafarge
Nida Gips ulegli w Kielcach
drużynie AZS Politechnika
79:80 (18:25, 17:15, 19:20,
_Był to typowy szkolny męcz,

trener Włodzimierz Sragry wszystkim zawaddrugoligowego zePrzez większą część spotkaprowadzi li goście, jednak
. tniej kwarcie kictezanie odl st ratę i wyszli na prowadzeWostatniej sekundzie gry rtune przy stanie 78:80 egzeSławomir WoJda n, jednak
ko raz.
k nie był dziś sprawą
.
szą. Cieszę się, że naJący ostatnio na drobne
zawodnicy doszli do zdroroz
ki mistrzowskie
w najsilniejszym

Wczoraj rozgrywano
mecze 11 rundy piłkarskie
go Pucharu Pafski
w okręgu świętokrzyskim.
Tradycyjnie już , jak to w pucharowej rywalizacji bywa nie brakowało niespodzianek. Z rozgrywkami pożegnały się wyżej notowane od rywali jedenastki Górnika
Miedzianka AKS Busko, Novico
Świnary, Zenitu Chmielnik Sparty Dwikozy, Klimontowianki i Orląt Kielce.
Warto odnotować kolejne
zwycięstwo jedynego w tej rundzie amatorskiego zespołu . Piłka
rze Sportingu Kielce wzmocnieni we wczorajszym meczu Michalem Gęburą pokonali występują
ce na boiskach klasy A rezerwy
Orląt.

ie mialy trudności z odniesieniem wyraźnych zwycięstw trzecioligowe zespoły Kolportera Korona Kielce oraz idy Pińczów.
Pogoń Staszów rniala w tej rundzie
wolny los.
Oto rezultaty:
Atest Kielce - Skała Thmlin
0:3 (0:2) . Latos 15, aporowski
30, Słoń 55.

Kolporter Korona Kielce Wicher Miedziana Góra 4 :0
(1:0). Różycki 41 , 81, 85, Gołą
bek 62.
Polanie Pierzchoica - Spartakus Daleszyce3:5 (2:3), Ł. Pawłowski 3 (2 z rzutów karnych)
- Wicha, P. Kukula, Radkowski ,
Bernat, Matałowski.
Astra Piekoszów- Górnik
Miedzianka 4:1 (3:0).
Piast Stopnica - AKS Busko
3:1 (1:1), Segda, Wojciechowski ,
Sieradzki - Plewa.
Sporting Kielce - Orlęta II
Kielce 1:0 (0:0), P. Kruk~ KS Łoniów- ovico Swiniary 1:0 (0:0) . Jochaniak (karny) .
Zryw Łapuszno - Wierna
Małogoszcz 0:5 (0:2) .
GKS Iwaniska - Cukrownik
Wiostów 2:4 {1:1) .
Połonia Białogon- Piast Chę
ciny 1:11 (0:6).
Koniemłoty - Zenit Chmielnik 3:2 {2:0), dla Koniemłotów
Książka 2, Kot.
Stal Kunów - Star Starachowice 3:3 (1:1, 1:1) , karne 2:4 , dla
Stali: Frank, Kwiatkowski, Rosiak.
.
Zryw Zbigniewice - Świt
Cmielów 0:3 v.o.
OKS Opatów - GKS Rudki
1:3 (0:1). Ziółkowski 87 kamy-

Gajewski 45 , Kowalski 60, Koprowski 70.
LZS Samborzec - Sparta
Dwikozy 3:1 (3:0). Stąpór, Mazur,
P. Rędzi - Wilk.
Tęcza Gowarczów - HEKO
Czermno 0:11 (0:5).
Kaprzywianka - Wisła Sandomierz 0:4 (0.3), Krzemiń ki 26,
35, Kulczycki 42, Witrykus 80.
Baszta Rytwiany- Klimontowianka 3 :2 (2:2, 1:0). Maj, Kaczmarski Litwin- Kodyra, Konat.
Gród Wi ' lica - Sparta Kazimierza Wielka 0:3 (0:3).
Partyzant Wodzisław - Piaskowianka 1:3 (0:2), dla Partyzanta Wojciechowski .
MKS Stąpork6w - Granat
Ruch Skarży sko 1:1 (0:0, 0:0),
kame4:5 .
Zorza Tempo Pacanów
-Czarni Polaniec 1:1 {l :0). Karne
1:4. Konat 32- Kamińsk i 65 .
Bucavia - Orlęta Kielce l :0
(0:0) . Kowalski 62 kamy.
Unia Sędziszów - ida Piń 
czów 1:5 (1:3) .
Lechia Strawczyn - ow~ny
0:4 (O: O) . Pawłowski 50 kamy, SI iwa 70, Stawiarski 80, Harabin 85.
idzianka Bieliny - Orłicz
Suchedniów 2:4 (l: O) . Maciejski
10, 55 dla Nidzianki. (wid, sts)

Inauguracja
z nagrodami
Bardzo atrakcyjnie
zapowiada się inauguracja
sezonu ekstraktasy
szczypiornistek w Kielcach.
W obotę o godzinie 18.30
l alport r podejmuj Vitaral Jel~
Jelenia Góra i z t j okazji działacze
KSS Kolporter szykują kilka nie podzianek dla kibiców. którzy m.in
wezmą udział w lo owaniu nagród .
Po raz pierw zy na m czu
w Kie:Cach pojawi si<; tygrys - żywa
maskotka drużyny Kolportera .
Klub ogłasza konkurs na imi<; dla
tygry a, a zwy ięzca otrzyma atrakcyjną nagrodę . Specjalny kupon
wydrukujemy w "SI.:' . a i czyLeinicy będą też mieli możliwość
otrzymania biletu na sobotni mecz.
W siedzibie Kolportera przy ul.
SLrycharskiej są je zcze do nabycia ostatnie karnety na sezon 2002/
2003 uprawniające. do wstępu na
mecze ligowe i puchar we.
(t )

Uwaga, kibice
W piątek w .SL" rozdajemy
bilety na mecz.
W sobotę w .SL" supernagroda
od Kolportera.

l

'

- Z.RÓŻNYCH AREN
Tuż

za podium

Czwarte lokaty podczas
w Soczi Mistrzostw Swiata juniorów
w trójboju iłowym wywalczyli Aneta Rutka (waga 44 kg)
-290 kg oraz Michał Wilk (82,5
k~), który wynikiem 797,5 kg
az o 15 kg poprawił rekord
Polski juniorów. Ponadto piąta
była inna zawodniczka Tęczy
Społem Kielce Agnieszka Leszczyńska (60 kg) - 362,5 kg.
zakończoąych

Memoriał Borchólskiego
W sobot~ na kortach T~
czy Spolem rozpoczyna się
turniej tenisowy amatorów
im. Adama Borchólskiego
o mistrzostwo Kielc. Zgłosze
nia chętnych do gry do piątku
do godz. 18 w siedzibie klubu
przy ul. Zagnański ej 110.

Kronika żałobna
W Kielcach zmarl nagle
w wieku 47 lat były pilkarz
ręczny Korony Zdzisław
Przybyli k. Zdobywał on z kieleckim ze ·po łcm Puchar Polski oraz brązowy medal MP
Msza żałobna odprawiona
zostanie dzi ' o godz . 15 w kościele św. Jadwigi a uroczytości pogrzebowe odbędą się
na cmentarzu w C dzynie. (d}

Rędaguje zespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastępcy redaktora naczelnego: Zbigniew OLEJARCZ'YK, Dariu z RYŃ
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(36-36-315) łączności z czytelnikami (34-44--816), prawny (36-36-131), dział połeczny (36-36-147,153), finanse, rynek, praca (36-36-215),
kuJtura i edukacja (36-36-261), portowy (36-36-253, 298), kraj- świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80- łączy wszy tkie działy.
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Mariusz Czerkawski zamieszkał na Peel Street

SPRINTEiłll

W hokejowym

Awans Polaków
Polska awansowała z 37 na
35 miejsce w opublikowanym
w środę rankingu Międzynaro
dowej Federacji Filkarskiej
(FIFA). Prowadzi, tak jak
w poprL.ednim, sierpniowym notowaniu- mistrz świata Brazylia,
a drugie miejsce zajmują ex
aequo Francja i Hiszpania. Z
grupowych rywali Polaków najwyżej sklasyfikowani są Szwedzi,
którzy spadli z 20 na 22 pozycję.

Mariusz Czerkawski w nowym
sezonie nadal grał będzie w NHL,
ale z New York lslanders przeniósł
się do Montreal Canadiens.

Nasz hokeista będzie grał z
numerem 27, mieszkał na ósmym
piętrze a do pracy będzie mial
sześć minut spacerem . Póki co
wylewa pot na obozie treningowym
w Vail, w górach Kolorado.

"12" na MŚ
'frener reprezentacji siatkarzy Waldemar W paniały
powołał dwunastoo 9bową
kadrę na Mistrzostwa Swiata,
które rozegrane zostaną na
przełomiewrześnia i paździer
nika w Argentynie. Znaleźli się
w ni j: Paweł Zagumny, Grzegorz Wagner (rozgrywający);
Marcin Now{lk, Jarosław Stancel w ki, rkadiusz Goła 
(środkowi), Dawid Murek,
Sebastian Świderski, Piotr
Gruszka, Wojciech Serafin
(przyjmujący); Paweł Papke,
Robert Prygieł (atakujący);
Krzysztof l gnaczak (li bero).

Gniazdko pod ochroną
Monika Rzemień wreszcie
Mariuszowi Czerkawskiemu. PokazaJa mu o iem mieszkań nim ię zdecydował. Ostatecznie jest to apartament z dwiema sypialniami, na ósmym piętrze eleganckiego kompleksu mieszkalnego. Mieszkanko ma około 11 Ometrów, wielki salon, jadalnię, pięk
ną kuchnię , dwie łazienki i gigantyczny balkon. W 12-piętrowym
budynku na dachu jest basen, sauny, gabinety odnowy, trzy fitne
kluby. Oczywiście ochrona, poddogodziła

Ewing z Jordanem
Kariera sportowa Patricka
Ewinga dobiegła końca Koszykarz New York Kincks, Seattle
Super onics i Orłando Magie
ogło ił swoją decyzję podcza
pecjalnie zwołanej konferencji
prasowej. Pozakończeniu kariery Ewin g będzie a ystentem trenera w drużynie Micha la Jordana- Washington Wizard .

ziemny garaż itd. Kto tam mieszka, nie wolno opowiadać, bo takie
są wymogi prywatności. Ale to są
ludzie dobrze znani w Montrealu i
Kanadzie.
Gniazdko Czerkawskiego
mieści się przy Peel Street i bulwarze Malsenueve. Który numer? To
jest o jedno pytanie za dużo . Lokalizacja w samym sercu Montrealu o
· sześć minut spacerem do ulicy de
La Gauchetiere, hali Mołson Center, gdzie grają Canadiens, śpiewa
Celine Dion, Luciano Pavarotti, a
8 maja br. swoje światowe tournee
zainaugurowali Rolling Stonesi.
Obiekt uchodzi za jeden z pięciu
najpiękniejszych powstałych na
świecie w ostatnim dziesięcioleciu.
Sala mieści 21 tysięcy widzów.
- Man1 blisko do roboty, jak nigdy dotąd . Czuję się jak w. .. '!Ychach.
· Thm też mieszkaliśmy z rodzicami na
ósmym piętrze ... - mówi Mariusz.

Za

mło dy

na "oczko "

Wyjaśniła się już sprawa
meru z jakim będzie grał nasz

nuho-

mieści

keista. Nie będzie to niestety
"oczko" (21), jak w NewYork lslanders, ale coś bardzo podobnego, bo -27.
- " Oczko" dostał Randy
McKay, który też jest nowy w drużynie. Jest jednak starszywiekiem i
stażem w NHL, więc on mial wybór
przede nmą. Nie mam żalu. 27 powinien być szczęśliwy, bo to jest 3
razy 9, a dziewiątka to liczba, która
mi sprzyja od lat - bardzo logicznie
objaśnia kwestie numerologiczne.

Hokejowy Montreal
Od 12 września br. "Kanadyjczycy" są w górach Kolorado w
kurorcie Vail, gdzie mają obóz treningowy. Jest na nim 48 zawodników, w tym trzon drużyny z bramkarzem Jose Theodore (najlepszy
zawodnik minionego sezonu w
NHL), Dougiem Gilmourem ,
Yanickiem Perraultem (najskuteczniejszy napastnik), O legiero
Pietrowem, kapitanem Saku Koivu (najlepszym kumplem Mariusza) , Randy McKay'em.

Kul w Śląsku
Białoruski 'rodkowy
lek ander Kuł jest już qficjał
nie zawodnikiem Idei Sląska
Wrocław. Koszykarz, który w
ubiegłym sezonie występował
w Anwiłu Włocławek, podpisał w środę we Wroclawiu
(PAP)
roczny kontrakt.

TELEKIBIC

Mariusz Czerkawski (z prawej) w nowym sezonie grać będzie w barwach Montreal Canadiens

Trener· z Kielc.

TVP 2: Piłka nożna- I runda
Pucharu UEF : 14.55 NK Primorje - Wisła Kraków. 18.55 Legia
Warszawa- FC Utrecht, 22.25 FC
Porto - Polonia Warszawa, 0.25
Servette Genewa- Amica Wronki.
EUROSPORT: 14.45 Kolarstwo: uelta a E pana - 11 etap
Segovia- Burgos 187 km .
DSF: 16.00 Piłka nożna - II
liga niemiecka: FSV Mainz OS Eintracht Trier, 20.10 Piłka nożna
- I runda Pucharu UEFA: FC GomeJ - FC Schalke 04.

Kielczanin Krzysztof
Borowiec jest trenerem
kadry narodowej w
karate kyokushin, która
dziś wyjeżdża na Mistrzostwa Europy.

Zawody odbędą ię w bułgar
skiej Warnie, a nasz kraj reprezentować będzie czternaścioro za-
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wodniczek i zawodników. 'JYlko
troje z tego grona nie odno ilo jeszcze sukce ów na arenie międzyna
rodowej . Pozostali mają na koncie nawet po kilka J11edałi ME,
a także Mistrzo tw Swiata (Ewa
Pawlikowska i Piotr Sawicki byli
mi trzaroi globu) .
Polacy bronią w Warnie tytutu
drużynowego mistrza Europy. (s t )
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Bez samochodu
Wicemistrzyni świata w
kolarstwie górskim Anna
Szafraniec przyjeżdża
wniedzielę do Kielc.

Zawodniczka grupy LOTTO/
PZU SA weźmie udział w wielkim
zlocie cykli tów organizowanym
przez Radio Kielce pod patronatem " Słowa Ludu'·. Impreza odbę-
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Czerkawski jest w
zainteresowania mediów.
pierwsze dlatego, że jest
merem " (nowo
drugie, że jest... '"'"'u•o•u·~
wypada w telewizji
Wie także , że dla dzienn
wsze trzeba mieć czas.
Na pytanie, co mu się
w oczy w Montrealu przede
kim, odpowiada:
-Lokalny patriotyzm. To
jest Kanada a Quebec.
podkreślają i są bardzo
aby się nie mylić. Panuje
ski, a właściwie quebecka
na tego języka, a angielski
wany jest z dużym dystansem.
tym montreałczycy uważają. ·
bardziej Europejczyk
Amerykanami. Miasto pi
łożone na wzgórzach, o
architekturze, czyste i
wane. Czuję się w
Ale ... Nowego Jorku
brakuje - szczerze wyznaje
kawski.
WALDEMAR
Nowy Jork/M
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Medialny " Czerkaś "

Anna Szafraniec w Kielcach
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- Nie wiem jeszcze, jak
dzie mnie ustawiał trener
Therrien ale znaki na
ziemi wskazują, że to będzie
ba pierwszy atak. Badania
dyczne przeszedłem bardzo
brze. Nic mi nie dolega. Do
wracamy 21 września , a
później mamy festiwal
z udziałem kibiców.
real jest dosłownie
na punkcie hokeja. To jest
porównywalne z Nowym
kiem, bo tam są przecież
es (baseball) i Knicks "'"""'~'""
ka) oraz Giants (futbol
kań ski). Sympatie jakoś
kładają pomiędzy nich i
hokejowe Rangersów i
sów. No a tu , w Montrealu
się tylko hokej! Tak bardzo
kejowego" miasta nie
-mówi nasz as .

Już

jut ol

Spotkanie z Anną Szafraniec będzie dużą frajdą dla kieleckich cyklistów

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