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policji taksówkarze nie blokowali miast

REGION. Wczoraj taksówkarze
protestowali przeciw obowiązkowi
instalowania w wozach kas fiskalnych.
WKielcach mieli utworzyć kolumnę
z kilkuset aut, ale po pertraktacjach
z policją poprzestali na trąbieniu.

nclerz Gerhard Schroeder
e rządzić w Niemczech
kolejne cztery lata.
Czytaj na stronie 4

20 grudnia ub. roku minister
finansów nałożył na właścicieli taksówek obowiązek posiadania kosztownych kas fiskalnych . Miały one
zarejestrować każdy kurs i pobraną opłatę , a pasażerowie mieli dostawać wydruk rachunku . Pomysł
wywołał prawdziwą burzę w taksówkarskim środowisku . Właści
ciele taryf stwierdzili, że wydatek
rzędu 4 tys. złotych doprowadzi
do bankructwa wielu z nich, a rolę
kasy dobrze pełnią teraz taksometry. Fasażerowie z kolei boją się ,
że wpłynie to na znaczy wzrost cen
za przejazdy taryfą.
Pierwsze kasy miały być instalowane od października, ale ostatecznie minister odsunął termin
do marca. Mimo to taksówkarze nie
od puścili zaplanowanego na poniedziałek protestu. W tym samym czasie odbywał się w wielu miastach
Folski oraz przed Ministerstwem
Finansów w Warszawie , gdzie
spowodował na ulicach korki.
W Kielcach 800 wozów miało
przejechać przed Urząd Wojewódzki. Przy obecnych robotach
drogowych groziŁo to kompletnym
paraliżem miasta. Kierowcy ulegli
jednak perswazji policji. - a jej
prośbę zawiesiliśmy tę formę protestu , by nie utrudniać życia kielczanom. W sarno południe taksówkarze trąbili za to na wszy tkich

ita---y

Sprawdzaj
codziennie

kupon z liczbamil

Obrabował
Cypryjkę
SKARŻYSKO. Napastnik, który

Świętokrzyscy taksówkarze przyłączyl i
się do krajowego protestu a ich przedstawiciele wręczyli petycję wojewodzie

postojach - mó~i Stanisław Majchrzak, prezes Swiętokrzy kiego
Zrzeszenia lłansportu Prywatnego.
To on wraz z dyrektorem
ŚZTP Jerzym Gadzikiem zanie ' li
wojewodzie pismo, w którym domagają się zniesienia obowiązku
wprowadzenia kas fiskalnych .
- Wojewoda odebrał petycję o obiście i zgodnie z życzeniem przekaże ją premierowi - mówi rzecznik
wojewody Beata Ryń .
Protest poparli taksówkarze
z innych miast regionu . p. w Busku 23 kierowców w samo połu
dnie zaczęło trąbić klaksonami
i gwizdać na gwizdkach. - Walczymy z absurdem, który godzi w nasz

kontrakt trenerski
Kolporterem KoroCzytsj na siTonie 20

WYższa Szkoła Ubezpiecze ń w Kielcach

ogłasza dodatkowy nabór na studia dzienne i zaoczne

na klerunku FILOLOGIA :

ANGLISTYKA l GERMANISTYKA
wstępny odbędzie się w piątek - 27 września 2002 roku o godzmie
uczelni przy ul . Wesołej 52 w Kielcach .
i zapisy w budynku Wyższej Szkoły Ubezpieczen, ul. Wesoła 52,

, tel.

1344-60-16

3551

apad nie był zczególnie
spektakularny, a d zło do niego
na klatce chodowej bloku przy ul.
Lotniczej . Obywatelka ypru odwiedziła rodzinę mieszkającą
w karży ku . Wracała z zakupów,
kiedy zaatakował ją niezna n męż

byt. Większość kur ów i tak musimy robić na umowę z klientem, czyli
taniej od wskazań taksometrów.
Horrendalne stawki podatkowe
i ZUS oraz wzro cen paliw to gwoź
dzie do naszej trumny. A gdzie ko zty remontów, utrzymanie rodzin,
zakup nowych samochodów? !
- mówią taksówkarze.
(mb, pap, imi)

Czołgu szukają

REGION. Ekipie poszukiwaczy
z Muzeum Orła Białego nie udało się
altl~cja7; odnaleźć niemieckiego czołgu, ldóry
spoczywa w bagnach nad Nidą .
- Będziemy szukać dalej- mówią.
Wdtlwt:Mpodpisał wczo-

obrabowa ł obywa telkę Cypru, obłowił
się niebagatelnie. Jego łup miał
wartość 1Otysięcy złotych/

Jak już pi ali'my ' o tatni
weekend w jędrzejow kich la ach
kilkunastu poszukiwacz militari ów z Radomia i Skarży ka
na pro ' bę dyrektora MOB Andrzeja Lange badało wykrywaczami metali teren, na którym w czaie o talniej wojny iemcy mieli
war ztaty naprawcze dla pancern ·ch pojazdów. Wiarygodni · ·adkowie utrzymują. że już po ucieczce hitlerowcówwidzieli tam czołg,
kt ó r p ó źni ej miał za pa ' ć i
w grzą ki grunt.
Mimo usilnych po ,zukiwań
grupie [achowców nie udało ię
odnaleźć cennego pancerza, a j -

czyzna. Po krótkiej szamotaninie
wyrwaJ torebk i uciekł .
Jak podsumowała Cypryjka,
łupem złodzieja padło 800 dolarów, 220 złotych , telefon komórkowy, aparat fotograficzny i trzy
złote pierścionki . W sumie "fanty'' były warte lO tysięcy złotych.
Policja nie od dziś apeluje
do obcokrajowców, by byli ostroż
ni nie ufali obcym i nie nosili przy
sobie więk zej ilo ' ci gotówki .
(BOL)

niczym skarbu

dynie drobn e
fragmenty czoł 
gó w " panzer
II " i " panzer
III ". - Je st em
jednak opt mis tą , bo znał zika potwierdzają relacje świad
ków. Za dwa tygodnie powtórzymy po zukiwania - mówi
. Lange.
a razie
miej ce poszukiv ań w c iąż
okryte je t taj emnicą ,
bo
z muzealnikami Skarżyski e muzeum próbuje wzbogacat swoją kolekcj ę
stałe · cigają się
prywatni handlarze wojem1ych mi- niczy m ężczyzna. - Ile forsy dostalitarió' . Wczoraj w tej pra\ ie nę za w kazanie miej ca, gdzie
(BOL)
do redakcji .,sr;· zadzwonił tajem- czo łg l eży? - pytał.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Sienkiewiczowie idą na sądowy bój o majątek

Dla lisów!

Scheda po pisarzu

REGION. Z samolotów
zostanie lisom szczepionka
przeciwko wściekliźnie.

REGION. Rodzina Sienkiewicza
będzie sądownie domagać się
zwrotu zabranego przez państwo
majątku. Wczoraj wtej sprawie w
Oblęgorku gościła ekipa telewizyjnej

"Sprawy dla reportera".

Temperatura

'f?:2 Kielce
'2::.:? Końskie
'2:.:1 Skarżysko
'b Starachowice
<2:::1 Sandomierz

..

Busko

cf?:J

Włoszezowa

POJUTRZE

11

lłl

W saloniku w Oblęgorku zepotomków autora
"Trylogii": wnuczka pisarza Jadwiga, prawnuczka Anna z mężem
Bogdanem, prawnuk Jerzy. Usiedli pod portretem sławnego pradziada, aby przed kamerami opowiedzieć Elżbiecie Jaworawicz o
krzywdach, jakie po wojnie spotkały ich rodzinę.
-W 1945 roku zostaliśmy usunięci z pałacyku . Przenieśliśmy się
do Kielc, gdzie- jak na ironię- zamieszkaliśmy przy ul. Sienkiewicza. Byliśmy tu nielegalni e, bo według ówczesnych przepisów powinniśmy opuścić powiat, w którym znajdował się nasz majątek opowiada Jadwiga Sienkiewicz.
Niedługo potem dzieciom i
wnukom pisarza pozwolono wrócić do Oblęgorka, ale zamieszkali
tylko w oficynie. W pałacyku
umieszczono dawną służbę folwarczną, jedna z rodzin zamieszkała w sypialni pisarza. W holu
hodowano kury, w piwnicy trzymano świnie. Meble i pamiątki po
pisarzu były dewastowane.
brała się część

;.•=
982

177

hPa

hPa

ł

GRY LICZBOWE

Mu Itilotek

1,3, 11, 12, 15, 16, 19,
30,33,35,40,43,46,47,
48,66, 69, 70, 74,80
Numerek

19(27,29,36,37)

Choć posiadłość pisarza w
Oblęgorku była darem od narodu,
objęła ją reforma rolna. Około 250
ha gruntów i 87 ha lasu przeszło na
własność

skarbu państwa. Potem
rodzinie zwrócono tylko 49 ha ziemi. - Komunistom coś mówiło, że
złamali prawo. Aby usprawiedliwić
swoje postępowanie, przekazali
posiadłość specjalnej fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow
skiej - twierdzi Jerzy Sienkiewicz
Fundacja nigdy naprawdę
nie powstała. To stało się dla ro-

telefoniczną Wodociągów

Kieleckich.

Potomkowie pisarza opowiedzieli Elżbiecie Jaworawicz o swojej tułaczce

l

Banaś,

Chłód

na froncie

REGION. Pierwszy dzień jesieni przywitał nas przenikliwym chło
dem. Jak długo to potrwa?- W poniedziałek i wtorek przechodzi nad nami
zimny front atmosferyczny, ale już od
środy temperatura powinna wzrosnąć
o kilka stopni -mówi Andrzej Gębski
ze stacji meteorologicznej IMiGW w
Sukowie. Najniższą zanotowaną
wczoraj temperaturą było 5 st. C. (kk)

Śniadanie ze strażakami
SKARŻYSKO. W niedzielę Straż
zaalarmowali mieszkańcy
bloku przy ul. Aptecznej . Z jednego z
Pożarną

mieszkań wydobywały się kłęby

dymu . Na miejsce wysłano aż pięć jednostek. Po wyważeniu drzwi okazało
się, że właściciele lokalu zastawili gotujące się śniadanie i gdzieś poszli. Ratownicy zdjęli patelnię z gazu i tak zażegnali niebezpieczeństwo.
(BOL)

Wczoraj przedstawiono listy
kandydatów do sejmiku Koalicyjnego Komitetu Wyborczego POPiS. Liderami list w okręgach są:
Witold Misiuda-Rewera (reprezentował Polskę w Watykanie),
Krzysztof Grzegorek, Adam Olechowski i Daniel Kalisz (lekarze)
oraz Konrad Łęcki (asystent posła K. Miodowicza) .
O mandat wojewódzkiego
radnego ubiegać się będą m.in. lekarze Grigor Szaginian, Michał
Okła, Wacław Berens i Wojciech
Przybylski, Wojciech Wiśniewski,
Jolanta Kręcka , mecenas Wojciech Czech, kolarz Tomasz Brożyna, pianista Andrzej Domin i
aktor Edward Kusztal .
W Kielcach kandydaci wystartują z listy Porozumienia Samorzą
dowego - Wojciech Lubawski . Są
tu też: Halina Olendzka, Grzegorz

W dniu 20 września 2002 r. zmarł
dr JACEK DĘBICKI
były prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Poł.-Wschodnich w Kielcach.
Odszedł od Nas Lwowiak bez reszty związany
ze Lwowem i Kreśami Wschodnimi, ofiarny
w niesieniu pomocy Polakom na Wschodzie.

RODZINIE I NAJBLIŻSznf
ZMARŁEGO

wyrazy szczerego współczucia
składa

Towarzystwo
744/gm

2

i Kresów

Miłośników

Poł.-Wschodnich Oddział

Lwowa
w Kielcach

zostanie ponowiona.
nie ma trwać trzy dni, najp1
na północy, później na polu
dniu województwa . -W
rozrzucimy 168 tysięcy
mowych pakietów. Maj ą
kostek pokrytych ps
woskiem z substancjami
kowymi i zapachowym i.
wnątrz są ampułki ze
pionkami -mówi Konrad
cioł, lekarz weterynarii.
Osoby, które nrTun orwr.
wo znajdą małe,
ne kostki , nie
tykać, gdyż zapach
zniechęci lisy do konsu
szczepionki.

KIELCE. Podczas niedzielnej
burzy piorun uszkodził centralę

Praw.ie zjednoczeni
KIELCE. Kielecka centroprawica
Idzie do wyborów samorządowych
niema/zjednoczona.

dziny podstawą do wytoczenia
sprawy sądowej o zwrot całego
majątku. Pozew ma trafić w paź
dzierniku do Sądu Okręgowego w
Kielcach. - Wywłaszczenie Sienkiewiczów było sprzeczne z ówczesnym prawem. Rodzina kilkakrotnie podejmowała próby odzyskania nieruchomości na drodze
administracyjnej . Nie odniosło to
skutku 1 więc zdecydowała się na
wniesienie pozwu - mówi kielecki
adwokat Stanisław JSlesyk.
EWA ZIOŁKOWSKA

Akcja szczepienia
się zacząć wczoraj, ale z
na małą widoczność
nie wystartowały. Dziś

Jacek Włosowicz, Thmasz
Bogucki i Marek Wołowiec, Marian Kubik i Krzysztof Słoń. Kandydatem na prezydenta jest były
wojewoda Wojciech Lubawski.
W powiecie ki,eleckim kandydatów wystawia Swiętokrzyskie
Porozumienie Prawicy. Na pierwszych miejscach znaleźli się: Józef
Bartosz (ojciec szefa regionalnej
"S"), Zenon Jakubowski (kandydat na wójta Piekoszowa), Mirosław Gębski (szef Ligi Republikań
skiej), Krzysztof Kołtun, Alfreda
Zawierucl1a-Rubak, Jacek Kuzia,
i Andrzej Zakowski.
Mimo deklarowanej zgody
prawicy nie wszędzie udało się wystawić wspólnych kandydatów w
wyborach. W Starachowicach o fotelprezydenta ubiegać się będą były
senator KrzysztofLipiec (PiS) oraz
Thdeusz Zieliński (PO) , w Skarży
sku -Andrzej Bętkowski i Wojciech
Kurek, w Ostrowcu- Romuald Mrugała i Wojciech Siporski, a w Górnie o fotel wójta -Anna Michalska i
Helena Mochocka.
(elza)

Rok nie wyrok
CIEKOTY. Poseł Józet Szczepańczyk
z PSL przy dźwiękach ludowej kapeli
i kiszonych ogórkach podsumował
wczoraj swoją roczną działalność
w Sejmie.
Ludowy parlamentarzysta
utalentowanym specem
od public relations. Z okazji "sejmowego roku ' do gospodarstwa
agroturystycznego Leszka llębacza
zaprosił partyjnych kolegów, politycznych przyjaciół oraz dziennikarzy J. Szczepańczyk pochwalił
się swoim sejmowym dorobkiem
(m.in. ponad 20 interpelacji i zapytań , reprezentowanie klubu w
sprawach dotyczących samorządu
i ochrony zdrowia) i przedstawił
pracowników swoich pięciu biur
w Kielcach, Starachowicach, Opatowie, Sandomierzu i Ożarowie.
Poseł przy okazji przyznał się,
że kiedyś chciał być dziennikarzem.
Thraz to marzenie realizuje pisząc
felietony w lokalnych tygodnikach.
Gospodarze częstowali chłop
skim jadłem, a spotkanie umilała
kapela ludowa z Ciekot.
(elza)

okazał się

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
20 września 2002 r. zmarł po ciężkiej chorobie
nasz ukochany mąż, ojciec i dziadziuś
lek. med. JACEK DĘBICKI
były długoletni Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach.
Nabożeństwo żałobne

zostanie odprawione
dnia 25 września 2002 r. o godz. 14 w kościele
św. Józefa Robotnika w Kielcach,
po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa
na Cmentarzu w Cedzynie.
Pogrążeni w smutku
Żona, Córki, Zięć, Wnuczki i Rodzina
746/gm

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

Piorun uderzył wprost
budynek wodociągów przy
Krakowskiej. Wczoraj ra
okazało się, że nieczynna
centrala telefoniczna. dzony został przetwornik.
nas można się dodzwo ni ć,
nie działają telefony w
szczególnych pokojach i
cownicy muszą chodz
dwóch aparatów, które
wyjście na miasto - mówi .
rektor Tadeusz Jóźwik.
Budynek WK po raz
lejny był celem atalru sił na
ry. Kilka lat temu piorun
uszkodził delikatną
kę wewnątrz obiektu.

luterszkoła
na żywo
KIELCE. Pedagodzy z Ukrainy
w Kielcach zasady
działania programu ediJ'kacyJn~ '
go ,.lnterszkoła".

poznają

"lnterszkoła" to
integracji środowisk
ka
nych poprzez
. Kieł
ka firma Intermedia
szkołom internetowe
dzia umożliwiające
miewanie się . Służy tert"
Szkolna Platforma InfonnaL.
na '(SPI), która jest
wirtualnych spotkań
rekcji, nauczycieli i
Wystarczy wpisać
np. osób interesujących
nym tematem i można
dzić korespondencję .
korzysta już blisko tysiąc
skich szkół , do platform

łączyły też szkoły z Ukrain;

Wczoraj delegacja
miasta i dyrektorów
Dnieprodzierżyńska

chała do Kielc, by spotkać
twórcami "lnterszkoły" .

goście odwiedzą pracown~e

ternetowe kieleckich szkol
-Uczniowie już
ją kontakty z rówieśnikanu
Ukrainie, nie przeszkadza
w tym bariera językowa.
za kilka łat dojdzie do
ny
· która~~''"' '"'' "'
poprzez
dział nam
Radu
prezes ftrmy Intermedia. ('
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rce nie stanie

Pia Piasecki própuje

wiło d~finansowania. -Ilu chorych
~os_t~e skazanych na śmierć, jezeh me znajdą się pieniądze?!
-, dramatycznie pytała szefowa

SCK doc. Marianna Janion.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Jan Gierada zwrócił się o
pompc do Kasy Chorych, choć
wedle prawa nie powinna ona pła
cić za koronarografie (jako zabiegi wysoko specjalistyczne są one
finansowane przez ministerstwo) .
Kasa znalazła się w trudnej
sytuacji, bo pieniędzy jej brak.
- Uznaliśmy jednak, że są sprawy
ważne i ważniejsze. Lepiej, by nas
ukarano za przekroczenie budże
tu niż by mieli umierać pacjenci
- stwierdził Henryk Michałkie
wicz, dyrektor ŚRKCh. Zdecydowano o zakupie dodatkowych 100
rozruszników i sfinansowaniu 250
zabiegów koronarografii.
Do końca roku nie powinno
być kłopotów z wszczepianiem
stymulatorów, ale zapotrzebowanie
na koronarografie jest znacznie
większe, więc w listopadzie znów
może dojść do kryzysu .
BEATA ALUKlEWICZ

olnik bez lubczyku
Ale mimo niskich cen w

Pięć lat temu za uprawę

hektarów kozłka lekarskiego
było kupić samochód. Dziś
opłaca się zbierać zioła
rosnące

na bagnach.

Kiedyś nasz region słynął z

rn~i·l-lwv ziół , rolnicy sprzedawali
ua~;Jvl~a.lubczyku, ser-śrutnika, prawoarcvru~~e~~Ja.

a nasz kozłek
za najlepszy w
prawie w
był oddział Herbaący od rolników su, z którego duża część
za granicę.
stety, dobre czasy się
-Jeszcze pięć Jat temu
kozłka dostawało się

. Rok temu płacono tylzlotego! Po 10 Jatach zazrezygnować z zielarstwa
np. Jerzy Domagaiski z Fał-

Świętokrzyskiero nadal uprawia
się zioła, zwłaszcza w powiecie
pińczowskim i ostrowieckim. Th
rośnie m.in. 500 hektarów mięty

pieprzowej, po 20 hektarów rumianku i szałwii, ponad 40 ha
kminku, 15 ha kozieradka i 25
kolendry. Jest nawet hektar chmielu . W wielu gminach trwają wła
śnie zbiory 120 hektarów legalnie
zasianego maku . Suszone zioła
skupują pośrednicy prywatnych
firm farmaceutycznych .
Wielu rolników zbiera też zioła dziko rosnące w lasach i na bagnach. Jest duże zapotrzebowanie
np. na wiązówkę błotną, nawłoć,
krwawnik i pięciornik kurzyślad .
Wrzesień to też czas zbierania kasztanów, czarnego bzu i jarzębiny. Ale
świętokrzyscy zbieracze narzekają
na nieuczciwość niektórych firm,
które nie płacą w terminie, a czasem w ogóle "zapominają" uregulować należność.
(ew)

~----~~-----r------

Wedle najbardziej prawdopodobnego scenariusza tego samego
dnia wieczorem mężczyzna przechodził przez rzekę koło młyna
po prowizorycznej kładce wykonanej z rur. M usiał poślizgnąć się,
stracić równowagę i wpaść do
wody.
Policja wyjaśnia okoliczności
zdarzenia, jednak na razie nie dopatrzono się udziału osób trzecich.
(MAG)

się ratować, redukując

iść

Czas

na bru ?

REGION. Prawdopodobnie przesądza·
ne są redukcje zatrudnienia w firmach
Grupy Pia Piasecki S.A. Kolejna
spóHca chce pettraktować z wierzycie·
lami odsunięcle spłaty długów.

Grupa poinformowała wczoraj w specjalnym komunikacie, że
wniosek o rozpoczęcie postępo
wania układowego z wierzycielami złożyła w kieleckim sądzie firma Pia Piasecki Bruk S.A. We
wniosku jest propozycja oddania
w ciągu trzech miesięcy wszystkich
długów, które liczą mniej niż 20
tys. złotych, ale bez odsetek i innych kosztów! Resztę zadłużenia
firma zamierza spłacić w ciągu czterech lat, ale również bez odsetek.
Dla wierzycieli spółki to cał
kiem niezła propozycja, zwłaszcza
gdy porównać to z ofertą spółki
matki, czyli Pia Piasecki S.A. W
otwartym w sierpniu przez sąd postępowaniu układowym jest oferta aż 60-procentowej redukcji dłu
gówflrmy.

Ponad 1300 pracowników Grupy z ogromną

1Ymczasem wśród załogi firmy coraz głośniejsze są pogłoski o
planowanych przez zarząd dużych
zwolnieniach ludzi, jednak tej informacji nie udało nam się jednoznacznie potwierdzić. Notowana

Widmo upadłości
Zaliczana do największych w kraju finn budowlanych kielecka spółka
Pia Piasecki od dłutszego czasu ma kłopoty. Prawdziwa seria katastrof
zaczęła się wiosną tego roku, kiedy to z umów z Pia Piasecklm wycofało się
kilku dutych inwestorów. Oficjalny powód • opóźnienia w realizacji robót
W śład z.a inwestorami poszły banki, które zaczęły wypowiadać firmie
umowy kredytowe. W sądach pojawiły się tet wnioski o ogłoszenie upadło
ści spółki . Próbując się ratować, zarząd Pia Piasecklego złożył w sądzie
wniosek o otwarcie postępowania układowego z wierzycielami. Tak naprawdę o być albo nie być flnny zdecydują jednak potencjalni partnerzy w
biznesie. Jeśli odstraszeni kłopotami spółki inwestorzy nie będą dopuszczać jej do kolejnych kontraktów, widmo upadloścl stanie się całkiem realne.
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SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Prosto w oczy
Dzwonię po lekturze artykułu
"Pikniki z marszałkami". Obecny

obawą

patrzy teraz w przyszłość

na giełdzie spółka nie przesłała do
Komisji Papierów Wartościowych
i Giełd żadnej informacji w tej
sprawie, z czego może wynikać, że
oficjalnie takich planów nie ma.
Czy jednak na pewno?
Rzecznik Pia Piasecki S.A.
Wojciech So śnierz przyznał , że
można się liczyć z redukcjami zatrudnienia. - Firma jest w trudnej
sytuacji i wymaga głębokiej restrukturyzacji. Liczymy się z tym ,
że jednym z elementów obniżania
kosztów będzie też zmniejszenie
zatrudnienia- powiedział . DodaJ,
że na razie nie ma jednak żadnych
danych na temat wielkości ewentucilnej redukcji.
ARTUR POTACZAŁA

Forsa w bieliźnie
awiarnia P lityczna
adia T K 1os,s F

w Kielcach na spotkaniu przedwyborczym SW wicemarszalek SejZ Pnemysławem Gosiewskim (PiS) , Krzy zmu RP powiedział: "Nie zmarnotofem Grzegvrkiem (PO) i Józefem Szczepańczy
waliśmy lat naszych rządów. Mokiem (PSL) rozmawia Robert Siwiec
~emy spojrzeć w oczy Stefanowi
Zeromskiemu ". Lepiej niech TZ4·
dz4cy i pan marszalek spojTZ4 proR. S. - Policjanci i strażnicy
K. G.- 'fraktowanie in gremio
sto w oczy biedakom takim jak ja, _
graniczni będą mogli mieć w pracy w~zystkich funkcjonariuszy jako
emerytom, bezrobotnym.
ograniczoną sumę prywatnych pieludzi nieuczciwych jest z gruntu
niędzy - takie m.in. rozwiązanie
przesadzone . Przecież nie można
Ręka po pieniądze
przewiduje przyjęty przez rząd powiedzi eć, że każdy policjant, z
Pruczytałem kilka dni temu
pakiet antykorupcyjny. Zdaniem którym się stykamy, tylko czeka,
informację, że związkowcy pewpanów przepis ten ukróci łapów aby wziąć łapówkę! Powinny te
nej firmy będą protestować, bo karstwo?
sprawy regulować inne mechanikasa miejska zmniejsza im funzmy, np. takie, o których mówił
dusz socjalny. Dziwi mnie taka
P. G . - Uważam, że bardziej poseł Gosiewski. Przecież jeśli
postawa, bo akurat niedawno sły skuteczne byłoby zastosowanie ktoś będzie chciał ukryć pienią
szałem, jakie to wyjazdowe balanwobec wszystkich urzędnik ów dze z łapówki - to je ukryje!
gi urządza się ze frodków tego fun- państwowych tych przepisów anduszu. Nie popieram tych, ktćrzy tykorupcyjnych, które obowiązu
R. S. - No właśnie . Jak sobie
jedną rękę wyciągają po pieniądze
ją służby celne - np. bardzo jasne
t~ kontrole panowie wyobrażacie?
na pomoc dla naj uboższych, a dru- oświadczenia majątkowe. Przecież Ze_każdego ~nia zwierzchnik bę
gą rozrzucają złotówki.
to, czy policjant bierze łapówki, czy dzJe dokładnte przeszukiwal podnie, nie ma nic wspólnego z ilością władnego? Łącznie z bielizną?
pieniędzy, którą akurat ma w portUdajemy, że nie czujemy
J. Sz.- Ja nie jestem specjaliMa rację szef Wodnego Ochot- felu .
stą od przesłuchań . Specjalistami
niczego Pogotowia Ratunkowego,
J. Sz. ·Ten pomysł ma swoje w tej materii są policjanci właśnie .
że nasze zalewy, stawy i rzeczki
uzasadnienie, pod warunkiem, że
zamieniają się w szamba. A jak
kontrola wobec policjantów czy
R. S. - Należy zwrócić rów1'tWŻe byt inaczej, skoro tylko niewielki od.setek fcieków trafia do strażników granicznych będzie nież uwa~ę na fakt, że ten przepis
oczyszczalni? Nierzadko zawar- prowadzona bardzo skrupulatnie. uruchorru ogromną machinę. Wiato!t szamb trafia wprost do rzek Nie jest tajemnicą, ż często na domo, że w policji pracują równaszych drogach toczą się negocja- nież kobiety. Kto je będzie konlub w ziemię. I wszyscy, łącznie u
cje pomiędzy policjantami a przy- trolował?
łużbami ochrony frodowiska,
łapanymi na gorącym uczynku kieudajemy, że nie czujemy smrodu.
Kawiarnia Polityczna Radia
(tam) rowcami. Panowie dochodzą do
a państwa uwagi i opinie wspólnego poglądu , że za 100 zło TAK w każdy poniedziałek w
czekamy pod telefonem ulgowej tych można w zasadzie istniejący godz. 9-10. Do usłyszenia na 98
problem na drodze rozwiązać.
FM i 106,5 FM
infolinii lub 344-48-16.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Podatek
na kości-ół

W Niemczech wygrała dotychczasowa koalicja
Rumstel d w Warszawie
-Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podjął jeszcze decyzji w
sprawie interwencji w Iraku- zapewniał wczoraj goszczący w Warszawie
sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld .
Prasłowianie

w Gdyni

Od tygodnia na gdyńskiej plaży
grupa zapaleńców wykonuje z potęż
nego pnia starosłowiańską łódź, tzw.
dłubankę. Na piasku zbudowali też
zagrodę, w której oprócz grupy "Prasłowian". spędzających w tak niezwykły sposób urlop, znalaz ł miejsce potężny kozioł Filip i stado kur. Jeśli
próby wypadną pomyślnie, grupa
śmiałków wyruszy dłubanką na wyprawę do Helu
Wysiadł i zabił
22-letni kierowca podejrzewany
o śmiertelne pobicie pieszego w Kościerzynie przyznal się do napaści i
skatowania 62-letniego mężczyzny. Za
P?bieie ze skutkiem śmiertelnym groZI mu do l Olat więzienia . Na razie nie
wiadomo. dlaczego kierowca zabił
przechodnia, który zatrzymał się na
~sepce i chciał przepuścić jego poJazd.

Trumny dla posłów
Symboliczne trumny zawierają
ce Kodeks pracy oraz wieńce przynieśli wczoraj związkowcy ze śląsko-dą
browskiej " Solidarności " śląskim posłom, którzy glosowali za nowelizacją
kodeksu .
Okradali więźniów
Dwoje funkcjonariuszy działu
finansowego Zakładu Karnego we
Wronkach okradało więźniów tego
zakładu z pieniędzy gromadzonych
przez nich na książeczkach oszczęd
nościowych .

Schroeder zostaje
Kanclerz Gerhard Schroeder i
popularny lider Zielonych Joschka
Fischer będą rządzić w Niemczech
przez kolejne cztery lata.

To tylko symboliczna
ka, ale rocznie urasta do
dziesięciu złotych.

Jednak najbardziej
sujący wydaje się fakt , że ci,
rzy nie chcą czy też nie
zapłacić podatku, mus zą w
cjalnych ankietach p oda ć

Socjaldemokraci z SPD i ich
koalicyjni partnerzy Zieloni wywalczyli nieznaczną większość w
niemieckim parlamencie- takie są
wyniki niedzielnych wyborów do
Bundestagu .
SPD zdobyła 38,5 procent
głosów, Zieloni zaś 8 6 procent.
Opozycja CDU-CSU wprawdzie
wywalczyła tyle samo procent gło
sów co SPD, ale gorzej wypadli ich
koalicyjni partnerzy- FDP. którzy
uzyskali 7,4 procent głosów.
Z wyników wyborów w
Niemczech zadowolony jest premier Leszek Miller.
-To zwycięstwo mnie cieszy,
także ze względu na bardzo waż
ny w polityce osobisty kontakt,
sympatię i znajomość z kanclerzem Gerhardem Schroederem
oraz ministrem spraw zagranicznych Joschką Fischerem - powiedział premier Miller.
A co wyniki \vyboróww Niemczech znaczą dla naszego kraju?

Nie

wód.
, Mieszkańcy parafi i
Swiętej Rodziny w cent
Częstochowy to główni e
biedni , często korzy st ają.
pomocy charytatywnej, o
7owanej przez kościół .
zgodnie z treścią listu
cza- muszą za taką
płacić . Choćby symbol
Kanclerz Gerhard Schroeder (z lewej) i niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer to faktyczni zwycięzcy wyborów
Do tej pory Ni.emcy kanele- jęty przed wyborami pogląd, odrza Schroedera Z~Jmowały ba~- blokuje zawieszone do tej pory
dz?. twarde stanow1sko w ~praw1e negocjacje w rolnictwie i zgodzi
u~ujnych dopłat dla polsktch roisię na dopłaty dla polskich rolnimków.- .z~ecydowanie s.ię im ków. Nie wiadomo jednak, kiedy
sprzec1w1ah . Czy nowe N1emcy to nastąpi . Przewodniczący w
nadal b~dą zajmować takie samo Unii Duńczycy chcieliby, aby dostanowisko?
szło do tego najdalej pod koniec
W Brukseli wszysc~ li~zą, że października, na szczycie "pięt
nowy-stary kanclerz zm1em przy- nastki" w Brukseli . (TAI, RMF)

będzie podwyżek
bardzo niską inflację , może się
okazać, że w ogóle waloryzacji nie
będzie, bo nie będzie powodu do
waloryzowania wynagrodzeń .
Trzeba się z tym oswajać, ponieważ obecnie inflacja jest coraz
niższa- oświadczył minister Hau-

ministra pracy Jerzego
Hausnera w najbliższym czasie nie
należy się spodziewać waloryzacji
płac, rent i emerytur.
Według

Minister pracy wyjaśnił, że
wzrost wynagrodzeń, a także
świadczeń dla emerytów i rencistów jest !lzależniony od poziomu inflacji w najbliższym czasie.
-Musimy liczyć się z tym, że
jeżeli będziemy mieli zerową lub

Belgia- drugi kraj z

,

Smierć

Ustawę zezwalającą na

prze-

zamierzają zaskarżyć przed Europejskim 'frybunałem Sprawiedliwości belgijskie partie chadeckie.
Obrońcy ustawy argumentują że przed dokonaniem zabiegu
musi być spełnionych wiele warunków. Choroba musi być nieuleczalna, pacjent musi być świadomy, a

lekarka przygotowuje się do przecięcia przewodu
od kroplówki w jednym ze szpitali w Brukseli

Ponadto ustawa
gwarantuje choremu
bezpłatną opiekę paliatywną i środki
uśmierzające ból.
Chodzi o to, aby biedni lub samotni nie decydowali się na
śmierć tylko dlatego,
że nie mają pieniędzy
lub bliskich. (RMF)

Serdecznie dziękujemy Wszystkim którzy
wraz z nami żegnali moją ukochaną żonę,
wspaniałą mamę i babcię
MARYLKĘ GRZVBOWSKĄ
Pogrążeni

w

Zginęły

kierownicą

trzy os.,by

życzenie

Specsłużby w Iraku
Dziennik , Corriere deUa Sera"
poda~ . w poni~działek w korespond~nCJI własneJ z Jerozolimy, że od
kliku tygodni na terenie Iraku znajdują się już specjalne jednostki brytyjskie, amerykańskie, izraelskie i
tureckie.

747/gm

za

legalną eutanazJą

wać się z innym specjalistą przed ostateczną decyzją.

Prezydent Gruzji Eduard Szewardnadze zaproponował, by rosyjscy obserwatorzy wojskowi przybyli
do Pankisi, żeby osobiście zapoznać
się z przebiegiem prowadzonej tam
przez siły gruzińskie operacji. Skła
dając taką propozycję w przemówieniu radiowym , prezydent Gruzji zastrzegł jednocześnie. óy rosyjscy obserwatorzy przyjechali do Gruzji bez
broni .
(PAP)

zasnął

-Tak nie może być , ·
lontariuszy wysyłać, datki
ściół dawać , bo ma mał o
dużo biednych ludzi tu mi
że nieraz nie mają na chleb.
[proboszcz - przyp. red.] m
że jak ktoś złotówki nie
sie, to nie będzie
kościoła- mówi w•~"~'"'u~~
fian .

Według prognoz, inflacja na
kor]ie~ roku ma wynieść 1,7 procent. Niską inflację zakłada także projekt przyszłorocznego budżetu .
(IAR)

na

W Belgii weszła wczoraj w życie
ustawa o eutanazji. Belgia stała się
w ten sposób drugim po Holandii
krajem, w którym dozwolona będzie
śmierć na życzenie.

Kierowca

złotówkę.

sner.

ilp.ro.wr;;;;ad:-z_e_n_ie---:z•ab~·-.:;;;;o,=-"'.-:=::.::!.:.i:...._..:..le:,::k.:.:.ar~z:....:.:.:.;ma obowiązek skonsulto-

Szewardnadze zaprasza

Proboszcz częstochowskiej kale
wprowadził podatek "Dar serca•.
Wierni mają płacić 1zł tygodnia
na potrzeby kościoła.

głębokim

smutku
mąż z córkami

Trzy osoby zginęły, a jedna została ciężko ranna wwypadku, do któreg
wczoraj w ':"iejscowości Przekona na trasie Łódź- Poddębice . Zniewi
przyczyn klerowca samochodu volkswagen bu s jadącego ok. 100
prawdopodobniej zasnął , zjechał na pobocze i uderzył czołowo w
przystanek.

Za szefa skarbówki

ręczono

od prawa do

Wszyscy kochają
Lecha M. ·
rządzącej ,

Pól roku przed aresztowaniem
Lecha M.• szefa łódzkiej skarbówki,
premier Miller kazał mu przyznać
tzw. certyfikat dostępu po informacji
niejawnych. Wcześniej służby
specjalne dwukrotnie odmówiły mu
jego przyznania.

.
Premier tłumaczył później ,
ze zrobił to pod wpływem pisma.
które wysłali do niego łódzcy parlamentarzyści SLD , Fiatformy
Obywatelskiej i PSL. W tym liście
napisali między innymi, że współ
pracowali z szefem skarbówki
zarówno jako posłowie koalicji

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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jak i opozycjoniś

współpracę z Lechem M. - jal:
określili

- zawsze cecho\\

otwartość, bezinteresowno>
prawdomówność.

Podczas rozprawy o uch~'
aresztu wobec Lecha M .
za niego nawet jeden z księ~
polecenie arcybiskupa łódzki r
Lech M. zataił w s\\ •
ośv.>iadczeniu sumy opiewają
kilkaset tysięcy złotych i ni
fil wyjaśnić, skąd wziął te
dze. Według UOP Lech 1.,
wysokich zarobków, nie mógł
madzić takich oszczędności
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O lnie- e la ej e lt&Uf.JjltdTI
sady mogą zostać zatrute- mówią ludzje

trach
rzed Niemcem
-

kilku wsi pod Mogielnicą
budowie
niemieckiej firmy Kluthe.
zamierzają pikietować
siedzilfą Rady Miasta i Gminy.

- Nikt nie może nam zagważe nasze ogrody i sady
zatrute. A co będz ie,
i za
lub dwa ktoś powie,
· kupi od nas jabłek, bo upraje w pobliżu zakład u truci- mó~i Marek Pajewski, solze wsi Swidno.
l\licszkań_cy Świdna, StrykoTomczyc i Siepowali zebrali już
IJU Clj.ll· , .uw pod protestem
zakładu . D zisiaj
w Urzędzie
ro mają je
ta i Gminy w Mogielnicy.
zaplanowano sesję samona której radni mają zaić nowy plan przestrzenneca~,,~'"'''uarowania uwzględnia
zakładu Kluthe.
O inwestycji zaczęło być gło-

ponad rok temu. Wówczas radzaakcepto!Vali plany
trz Sławomir
został także zobowią-

aby o wszystkim poinformoicszkańców. I wtedy zaczęły
- Byłem na zeJ;>raniach
la>lemlwclli, Strykawie i Swidnie.

.

Tłumaczyłem, że nie jest to żadna
fabryka produkująca chemikalia, a
jedynie firma, która będzie pakowała towary przywożone z Niemiec.
Nic to nie dało . Pie!Wsi podnieśli
larum ludzie, którzy najbliżej mieszkają - mówi burmistrz Chmielewski.
Niedługo potem w Magielnicy pojawiły się plotki, że burmistrz

jest j u ż u działowcem niemieckiej
firmy. - To bzdury wyssane z palca
-dementuje Chmielewski .
W samym Świdnie mieszkań
cy zebrali ponad sto podpisów przeciwko budowie zakładu . W pozostałych miejscowościach liczba
podpisów jest podobna. Komitet
protestacyjny zawiązali także wła
ściciele ogródków działkowych
i domków letniskowych. - W Tomczycach mają domki pracownicy
Instytutu Chemii Polskiej Akademii Nauk. Nawet profesorowie są
przeciwko budowie tego zakładu.
To o czymś świadczy- argumentuje
jeden z mieszkańców Strykowa.
- Teraz mówią, że zakład nie
szkodzi środowisku, a co będzie ,
gdy wejdziemy do Unii Europejskiej? Jeżeli biurokraci z Unii
stwierdzą , że nasze produkty są
zatrute, kto je od nas kupi? -pyta
Marek Pajewski.
ALEKSANDER
KORNATOWSKI

Odszkodowanie
z Austrii
Wnioski o odszkodowania ze
"Funduszu
Pojednania, Pokoju i Współpracy"
można składać do 27 listopada
- przypomina Fundacja PolskoNiemieckie Pojednanie.
Do otrzymania jednorazowego świadczenia uprawnione są
ofiary pracy niewolniczej wykonywanej na terenie dzisiejszej Austrii
w miejscach porównywalnych z
obozami koncentracyjnymi. Wysokość świadczenia - 7.630,65 euro
-lOS tys . szylingów.
(PAP)
środków austriackiego

""IIJ'

0
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Sprawd zaj
codziennie
z liczbamil

W składnieruchomości wchodzą:
·działka gruntu o powierzchni 211 m lew.
-budynek magazynowo-socjalny o powierzchni zabudowy 21,70 m lew.
~udynek.handlowo-magazynowy o powierzchni zabudowy 57,20 m lew.
en a wywoławcza 13.800,00 zł.

Oszustka przez kilka łat robiła "specjalizację" z kołtuna

Szamanka w sidłach
Oszustka przez roztargnienie
zaproponowa ła " przegonienie
kołtuna " tej samej kobiecie, którą
okradła parę miesięcy temu. l wpadła
w policyjne sidła.

Wszystko zaczęło się w
styczniu tego roku . Do drzwi jednej z mieszkanek wsi koło Koń 
skich zawitała urzędni czka jak
się przedstawiła- - z opieki społecznej. Miłej aparycji , z rudymi
włosami i starannym makijażem
od razu wzbudzała zaufanie. Gdy
tylko przekroczyła próg, wycią
gnęła z teczki jakieś dokumenty.
Stwierdziła , że w urzędzie dopatrzono się błędu w papierach. Teraz tylko wypełnię kwity i otrzyma pani dodatkową rentę - obiecywała gospodyni, która rzeczywiście brała mizerną rentę przyznawaną przez Ośrod ek Pornocy
Społ ecz nej .

Gdy wywiad d obiegł końca ,
wysłanniczka opieki społecznej
popatrzyła uważnie na gospodynię
i stwierdziła, że najwyraźniej coś
jej dolega. D omowniczka skwapliwie przytaknęła i zaczęła się nad
sobą użalać. Po wysłuchaniu dłu
giej listy chorób , urz ędniczka
stwierdziła, że wszystkiemu winien kołtun, który opanował cały

Co to jest kołtun?
Wyraz ten ma kilka znaczeń .
Przede wszystkim oznacza rodzaj
strupa na głowie powstałego ze
zbitych w kłąb -.vlosów, zlepionych
brudem i wysiękiem ze skóry bę
dącej w stanie zapalnym; spowodowany zwykle wszawicą. Kolt1Jn
- mówimy tet pogardliwie o czlo..

wieku o ciasnych
ralnych i

poglądach

społecznych,

mo-

zacofanym,

ciemnym, ograniczonym, małostko
wym.

organizm . Zaproponowała , że
w parę minut go przepędzi!
Urzędniczka - szamanka poprosiła, żeby chora przyniosła miskę, jajko i długi włos . Do tego
metalowe, ale najlepiej złote precjoza. Gdy wszystko pojawiło się
na stole, uzdrowicielka zaczęła coś
mamrotać pod nosem, wymachiwała obrączkami ślubnymi domowników. Potem roztrzepała jajko na
głowie gospodyni, przykryła chustką i kazała siedzieć nieruchomo
przez godzinę .
W tym czasie "uzdrowicielka" wymknęła się z gościnnego
domu, zabierając precjoza. l ślad
po niej zaginął. Gospodarze zawiadomili policjantów. Prosili jednak o dyskrecję , bo staną się pośmiewiskiem wsi ...
W ostatni piątek do tej samej
wioski znów zawitała persona
z opieki społecznej . Przyjechala
samochodem z pomocnicą i służ
bowym kierowcą. Urzędniczka teraz miała blond fryzurę . Przez
przypadek czy też zapomnienie
weszła do tego samego domu ,

Podczas jesiennej aury trzeba

jeździć

bardzo

w którym w styczniu br. Ieczyta
kołtuna . Gdy zaczęła mówić o odszkodowaniach wojennych , jakie
na leżą się gospodarzom po rodzicach , pani domu zaczęła się uważ
nie przyglądać urzędniczce . I poznała swoją " szamankę ", która lecząc kołtuna , wyczesała ją z ostatnich groszy!
Mąż zablokował drzwi ,
a żona poszła do pokoju zadzwonić po policję . Gdy urzędniczka
zobaczyła, co się święci, odepchnę
ła gospodarza, wybiegła na dwór,
wsiadła do samochodu i odjechała . Policja ruszyła jej tropem i już
wkrótce udało się zatrzymać fał
szywych urzędników. Kierowniczką ekipy była Cyganka z Starachowic, pomagała jej dwójka Polaków. "Szamanka" trafiła do policyjnej Izby Zatrzymań . Okazało
się , że oszukała wiele osób , bo
" specjalizację" z kołtuna robiła od
wielu lat. Problem w tym , że oszukani wstydzą się swojej naiwności
i żeby nie narazić się na śmiesz
ność , nie zawiadamiali policji.
KAMIL KLUSEK

ostrożnie

Kierowca w mecznym welonie
Wraz zjesienią nadeszły mgły,
szczególnie niebezpieczne podczas
porannej szarówki. Synoptycy
zapowiadają, że mogą nas nękać
w najbliższych dniach.
Po ostatnich opadach deszczu w ziemi i w atmosferze jest
dużo wilgoci i dlatego rano zaskoczyła nas mgła .
- Powietrze miało sto procent wilgotności, a para wodna

Policja radzi kierowcom
- Podczas rrvjy łączn~e ze światlaml mijania można używać również świa
przeciwrnglcmych przednich od zmroku do świtu - mówi komisarz Krzysztof
Zimoch z Wydziału Ruchu 't(YV Policji w Kielcach. - A jeśli widoc:znośt jest rmiejsza niż 50 m. włączyć dodatkowo ś'WiaUa przeciwmgłowe tylne. Natomiast
teł

.

wITgistydZień samochód~ musi mieć zapalone albo światJa mjania,

albo paeciwmglowe przednie lub obydwa rÓ'M'lOCZeŚ(lje. Kiero-M:Y powtnni też
pamiętać. że zarówno w dzień, jak l w nocy, w obszarze n~azabudowanym
podczas wyprzedzania łub omijaria we mgle trzeba dawać sygnały klaksonem
skraplała się , tworząc gęstą zawiesinę zbudowaną z mikroskopij-

należy złożyć w terminie do dnia 8.X.2002 r. w sekretariacie
wraz z wadium w wysokości l Oproc. ceny wywoławczej (wpłacić

')JOICIZII'Ini

Spółdzielni).

~atrzen.ie o fen nastąpi 9.x.2002 r. o godz. 9.

adium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, 1ct6rego oferta zostanie
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia pnetargu.
sil( prawo swobodnego wyboru oferenta bądź unieważnienia

.
bez podania przyczyn.
Obiekt można oglądać codziemnie w godzinach od 7 do 15.

Dodatkoweinfonnacjemożnauzyskaćpodnumeremtelefonu(J.41)357-24-35.

nych kropelek, otaczając nas
mlecznym welonem . Na tym polega zjawisko powstawania mgły
- powiedział nam Juliusz Cudak,
kie o wnik Stacji Meteorologicznej w Sukowie.- W miarę wzrostu temperatury woda parowała ,
a mgła unosiła się w górę i zamieniała w drobne chmurki , które
szybko znikały.
Pomału musimy się przyzwyctajać do tego zjawiska, bo jesień
to pora roku, gdy mgła występuje
dosyć często . Szczególną ostroż

no · ć muszą zachować kierowcy. bo
jazda w mlecznej chmurze jest
trudna i niebezpieczna. 'JYm bardziej , że meteoropaci mogą dodatkowo odczuwać lekkie duszności
i bóle głowy. Ale mgła działa też
na nas korzystnie - podobno wspaniale wpływa na cerę, czyniąc ją
jedwabiście miękką i dobrze na-

Jazda we mgle jest bardzo trudna, często dochodzi do wypadków
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wilżoną .
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może być

W tym roku wirus

adciąga

bardzo

Lepiej

groźny

grypa

Skutecznym sposobem zapobiegania
grypie jest szczepionka. Należy o niej
pomyśleć już teraz.

Wirus z Madagaskaru charakteryzuje się dużą zjadliwością:
na półkuli południowej już zachorowało ponad 20 tysięcy osób,
zmarło - 671. Ale jeśli nawet nie
dotrze on do nas, to i tak z danych
statystycznych wynika, że właśnie
ten rok lub początek przyszłego
będzie się charakteryzował dużą
liczbą zachorowań. Epidemie grypy pojawiają się co pięć, sześć lat,
a ostatnio największe żn iwo grypa
zbierała vod koniec 1998 r.
Grypa przenosi się przede
wszystkim drogą kropelkową (kichanie, kaszel), ale można się nią
też zarazić poprzez dotykanie
przedmiotów które wcześniej były
używane przez osobę chorą.
-Najwięcej zachorowań nosię jesienią i zimą - wyjaśnia

Jeśli

dopadnie nas grypa , lepiej położyć się do łóżka

Dorota Michaluk, lekarka z Oddziału Zakaźnego szpitala wojewódzkiego w Kielcach . - Grypa
trwa około dwóch tygodni, z tym
że przez pierwsze dni od zakaże
nia objawy mogą w ogóle nie występować. Później następuje 4-, Sdniowy okres ciężkiego przebie-

Jakie grożą powikłania?
Sama grypa

prawidłowo

leczona nie jest niebezpieczna. Jednak jej zlekcedo poważnych powi kłań, szczególnie niebezpiecznych dla małych dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Najczęstsze
komplikacje to zapalenie: ucha środkowego, oskneli, płuc, zatok obocznych nosa, mięśnia sercowego, osierdzia, nerek, mózgu i opon mózgowordzeniowych, poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, poronienia.
W drastycznych przypadkach grypa, a raczej pogrypowe powikłania mogą
spowodować zgon.
ważen ie może doprowadzić

gu: podwyższona nawet do 39 stopni gorączka, bóle głowy, katar, kaszel, bóle stawów, poczucie ogólnego rozbicia, czasami zapalenie
spojówek. Na zakończenie, gdy
podstawowe objawy już ustępują ,
pojawia się osłabienie, poczucie
zmęczenia i rozbicia.
Niestety, na grypę nie ma lekarstwa: zapisywane przez specjalistów medykamenty łagodzą jedynie dolegliwości. Natomiast bardzo istotne jest, by na czas choroby pozostać w domu, najlepiej położyć się w łóżku . To z jednej strony zapobiegnie komplikacjom, z
drugiej nie pozwoli na przenoszen]e się choroby na naszych współ
pracowników.

Prywatny Gabinet
Urologiczny
leczenie zębów (laseroterapia, usuwanie kamienia
piaskarką)

chirurgia

O protetyka

Bezpłatne przeglądy i

GABINET

_ Eligiusz Juda
Kielce, ul.

Gałczyńskiego

7

(os. Bocianek)

O RTG panoramiczne

znieczulenia. Czynne 8-20

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

Kielce, ul. Paderewsldego 47/4, tel 346-29-82

1 ...,~'-'==<-'""-'-'-""'= - wykrycie wszystkich schorzeń oraz chorób we wczesnym
ich rozwoju na podstawie badania tęczówki oka.

WYL/{CZNIE NATURALNYMI UNIXALNYMI METODAMI
• bioenergoterapia, akupresura, akupunktura
• masaże, manualna terapia. diety, kuracje ziołowe, głodówka lecznicza
magneso- i Jaseroterapia, terapia promieniowaniem podczerwonym

SZCZEGÓLNA SKUTECZNOŚĆ W LECZENIU:
• nerwic, lęków, depresji, migren, tików nerwowych, jąkania
• chorób kobiecych, bezpłodności, mastopatii, problemów menopauzy, zaburzeń
hormonalnych
• moczenia nocnego, impotencji, bólów głowy
• otyłości i bezsenności
• zwyrodnienia krc;goslupa i stawów, dyskopatii, alergii
• niewydolności ukJadu pokarmowego
• chorób se.rca, chorób skóry, żylaków, prostaty
• KODOWANIE -jednorazowy zabieg nucenia nałogu palenia tytoniu i alkoholizmu
OCZYSZCZANIE ORGANIZMU Z TOKSYN
UWAGA PROMOC.JA!!!
DIAGNOZA I KONSULTACJE 20 proc. ZNIŻKI

l
ZAPRASZAMV!

cej. W aptekach mamy do wyboru
kilka szczepionek w cenie od 20
do 50 zł. Znacznie skuteczniejsze
są te typu "split", ponieważ zawierają zarówno antygeny zewnętrz
ne, jak i wewnętrzne wirusa .
Najpierw jednak musimy się
zgłosić do lekarza. Przede wszystkim nas zbada - nie możemy się
szczepić, gdy np. jesteśmy przezię
bieni. Dostaniemy też receptę . W
niektórych ZOZ, jak np. w Kielcach, szczepionki są na miejscu w
poradniach rejonowych i cały zabieg, wraz z badan]em, kosztuje 35
zł. Szczepimy się co roku: wirus
grypy często się mutuje, dlatego
preparat ubiegłoroczny może być
nieskuteczny.
Jednak nie każdemu i nie zawsze można podać szczepionkę.
Przeciwwskazaniami są:

Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

Kielce, ul. Przeczn ica 3
344-41-43 w. 22, tal. kom. 0604--625-010

e uczulenie na substancje
warte w szczepionce, zwłas zcza
białko;

e

uczulenie na
w produkcji s

używane

ki;

e Zespół Guillain -Ba
(schorzenie neurologiczne);
e wiek poniżej 6 mie sięcy;
e nadmierne odczyny
szczepienne po poprzedniej
piance przeciw grypie .

np.

specjalista
chorób dziecięcych
nefrolog
Kielce, Seminaryjska 15A, ~
tel. 3662643
~

Specjalistyczny Sklep Medyczny

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

przewlekłej ;

By uniknąć grypy i przeziębień, warto podwyższyć swoją odporność.
W tym celu należy:
e ubierać się stosownie do temperatury. Gdy chłodno, pamiętać o czapce.
szaliku i rękawiczkach. Przez głowę ulatuje najwięcej ciepła. Ale uwaga·
nie przegrzewać się. to jest jeszcze gorsze niż zmarznięcie;
.
e w razie przemoknięcia jak najszybciej zmienić odzież. Można wymocL'{C
stopy w ciepłej wodzie;
e pilnować temperatury w mieszkaniu i miejscu pracy, nie dopuścić do
pocenia się. Często wietrzyć pomieszczenia. Dobrze jest nawilżać poWietrze,
przez położenie mokrych ręczników na kaloryferach;
.
e nie unikać świeżego powietrza. Spacery nie tylko hartują, ale poprawiaJą
samopoczucie;
.
e zmienić dietę: jeść dużo warzyw i owoców, pić dużo świeżych sokow.
Profilaktycznie na noc zjeść ząbek, dwa czosnku. By zlikwidować przykry
zapach, pogryźć trochę zielonej pietruszki albo skórkę z cytryny. Można
łykać witaminy, zwłaszcza C, ale znacznie lepsze działanie mają te zawar·
te w sokach;
e gdy czujemy, że .coś nas łapie", nie sięgajmy od razu po antybiotyk.
Zacznijmy od wypróbowanej metody naszych babć: gorąca herbata z sokiem z malin;
e unikajmy zebrań i pobytu w publicznyc·l miejscach, gdzie jest dużo ludZJ.
np. kin, dyskotek itp.

Przl/imuje: 11/tnelc 111 tJinlz. 15 -17

Czwartki 16.00 -18.00

e ostra choroba z go
e okres zaostrzenia

Dobre rady

lek. med. Aleksandra Bankiet

medycyny
ZDROWIE"
niekonwencjonalnej "

A. TERLECKI, M. WÓJCIK

6

Kto najczęściej choruje?

Szczepić powinniśmy się na
przełomie września i październi
ka, wówczas największa odporność pojawi się w listopadzie, grudniu, gdy zachorowań jest najwię

Epidemiolodzy ostrzegają: może
do nas w tym roku dotrzeć wyjątkowo
złośliwy wirus grypy, który już
w czerwcu zaatakował na Madagaskarze.

tuje

się zaszczepić

Mazowiecką Kasą

~ a&-37i aDI.Oil, ~ lPl\OST.A.

~

TEL

IOWl 3887~

~~~A!!~!A

:
T

polecamy
+ kompleksowe usługi
stomatologlc:zne

+ protetyka

~ + oraz metoda leczenia bez wiefili
~
- abrazja powietrzna.

Lekarska Specjalistycma
Spółdzielnia Pracy
w Klelcac11
Zarząd

al. Koścłuszkl11
(041) 344-57-03, tu (041)
*Przychodnia Specjali tycz ~•
l Stomatologiczna, K ielct
ul. Kościuszki 1l , tel (041)344-5(}-96
~Przychodnia Sptcjalistycz••
l Stomatologicźna . Kie lct

Chorych.

Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Dansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry,
stetoskopy i inne.
l~·

ul.Hipoteczna3,tei.{041)3
~
tomatolog iczo!

~ Prz chodoia

Kielce, ul. Paderewskiego 4.
teł. (041)366-30-19
*Przychodnia tomatologiU 01
Ostrowiec Św.• Ogrody 28, tc::L (Ooł 1
366-46-45
~_półdzirlnia reafu;uje umo\\')
ze Swiętokrzysą Kas\ Cborycb
w zakresi :gin kologil i poło:illid'""ł
cbirurgii, stomatologii.
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Z d ro wl e

akcja:
tuj

k umiesz
Jesteśmy świadkami wySą ofiary i nie ma nikopomógł. Nawet
się szybko wezwać

by im

to i tak do jej przyjazupłynie przynajmniej kilka
Minut, które mogą zde.:v uu .. , ... o życiu uwięzionych
samochodzie ludzi. Nie moż
tych ludzi zostawić samym
Dlatego powinniśmy
pomóc ofierze.
Od kilku tygo9Di "Słowo
Ludu" wspólnie ze Swfętokrzy
s ką Regionalną Kasą Chorych
prowadzi kampanię "Ratuj jak
umiesz". Na naszych łamach
stawiamy podstawowe
;.,rn,.....,,,,.;., z zakresu pierwszej
pomocy.
o tym, jak sobie
pora dzić, gdy mamy do czynienia ze złamaniami. Uważnym
czytelnikom przygotowaliśmy
kolejny konkurs z nagrodami.
Drukujemy też listę zwycięz
ców poprzedniego quizu.

Ett.Ui·>łJ[rltJ

Podczas wypadku bardzo często dochodzi do złamania ręki lub nogi

Pl•erwsza pom c

Złamanie to uraz wyjątkowo bolesny,

ponadto nie zabezpieczony natychmiast może prowadzić do komplikacji, z trwałym kalectwem włącznie.
mań :

Rozróżniamy dwa rodzaje zła
otwarte i zamknięte. Przy zła

maniu otwartym widoczna jest rana
(często kość wystaje na zewnątrz),
dlatego w pietwszej kolejności powinniśmy zapobiec krwawieniu i
ewentualnej infekcji. Należy przede
wszystkim: rozciąć łub zdjąć ubranie poszkodowanego, próbować
zamknąć ranę , starając się nie naciskać złamanych fragmentów kości .
W tym celu zakładamy sterylny, nie
uciskowy opatrunek i umocowuje' my go plastrem (jeżeli nie mamy
opatrunku, musimy go zastąpić czystą chusteczką ,

fragmentem
-ubra-

nia itp.). Potem ukladamy chorego
tak, by miejsce złamania nie było obciążone. Unieruchamiamy złamaną
kończynę, najlepiej kocem łub chustą trójkątną.
Thochę inaczej postępujemy
w przypadku złamania zamknięte
go, a więc takiego, w którym nie
doszło do przebicia przez kość
mięśni i skóry.
l. Kończyny górne - przede
wszystkim należy założyć temblak.
Najlepsza jest chusta trójkątna .
Można ją jednak zastąpić zwykłą
chustą, szalikiem, kocem, swetrem.
Dobrze jest podłożyć podkładkę
usztywniającą : kawałek deseczki

czy nawet zrolowanej gazety.
2. Obojczyk - unieruchamiamy staw barkowy, najlepiej za pomocą dwóch chust. Pod pachę od
strony złamania podkladamy kawałek zwiniętej tkaniny (waty, bandażu) , następnie kończynę układamy
na klatce piersiowej , zakładamy
drugą chustą (bandaże m) przymocowujemy
kończynę do klat-

temblak, a

ATURAL-MED

Konkurs

ki piersiowej. Pamiętajmy, że łokieć
powinien być nieznacznie uniesiony ku górze.
3. Koficzyny dolne - kładzie
my chorego płasko na ziemi z wyciągniętą nogą, unieruchamiamy
staw kolanowy i staw skokowy, a w
razie złamania kolana- całą nogę .
Najlepiej posłuży nam do tego szyna lub deska. Jeżeli jednak nie
mamy ich do dyspozycji , usztywnienie wykonujemy z koca, tektury, gazety itp. (na rysunku)
4. Zuchwa - należy głowę chorego pochylić w dół, usunąć z jamy
ustnej wszystkie złamane zęby lub
inne ciala, aby nie blokowały gardła .
Uwaga! Jeżeli podejrzewamy
złamanie szyi, kręgosłupa , pęknię
cie czaszki - nie ruszamy osoby
poszkodowanej . Chyba że zachodzi absolutna koni ec zno ść: np .
groźba wybuchu samochodu , potrzeba natychmiastowego roz poczęcia akcji reanimacyjnej (sztuczne oddychanie, masaż serca) .

1 a za redal<cja wraz ze
Świętokrzyską Regionalną
Kasą Cllorycl1 przygotowała
'dla najbardziej uważnych
czytelników specjalny konkurs . Pięć pierwszych osób,
które zadzwonią dzi~, po godz.
10 do naszej redał<cji pod numer 3444-816, otrzyma apteczki samochodowe. Pod warunkiem, że prawidłowo odpowiedzą na następujące pytanie : "Jaka jest kolejność
czynności wykonywanych w
przypadku złamania otwartego? "
W następny wtorek kolejny konkurs i kolejne nagrody,
a w ubiegłym tygodniu (17
września) apteczki samochodowe wygrali : Małgorzata
Wachnik z Boguszkowa (pow.
kozienicki) oraz Jolanta Komorowska, Joanna Kręioiell,
Krysty na Mali11owska i fan
Bie1lkowski z Kielc.

1\olumnę przygotowała

.SEATA ALUKIEWICZ

POMYŚl. O eWOił!H ZIEBAł!H

PŁUKANIE JELITA GRUBEGO

Lecznica Medi tar SA tel. 344-39-45, 368-28-02

SIOREZONANS "''-''"''""'
REHABILITACJA

Kielce, ul.

dr Michał RelJmont ~
Szeroki zakres usług
okulistycznych, m.In.:
komputerowe badanie wzroku,
dobór soczewek kontaktowych
i okularów.

ul.
K. SURA
Specjalista chirurgil dziecięcej
ul. SIENKIEWI CZA 61f7

>

TEL.3443352

15-17
la~erem !rudno gojących się ran,
biLZrl, przetok, bólów kręgosłupa,
wysięków do

zmian

s13Nów,

RZEMIOSŁA)

e
Gabinet okulistyczny

MEOICAL LASER

Warszawska 34 (DOM

Mała

14, tel. 344-47-01

GABINET
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
DrJAD~GASTODOLNA

Kielce, Spacerowa 6
teUfax 361·68-04
Akupunktura antynikotynowa,
antyalergiczna
Niebieski piling na głębokie
zmarszczki, bliz.ny, przebarwienia
Zamrażanie zmian skórnych

ZAKŁADY NAPRAWCZE
SPK.ZeTU MEDYCZNEGO SP. J.

25-9~ Kielce, ul &N. Leonarda 4

tel/fax (041) 344-52-75

fiRiłłi lt
./
./
./
./
./
./

aparatów słuchowych
aparatury medycznej
aparatury laboratoryjnE;~
aparatów do mierzenia ciśnlenla
aparatury stomatologlcznE;i
serwisy gwarancyjne
l pogwarancyjne

Lek. med.

MARIA SZALECKA
GABINET
ALERGOLOGICZNY
KIELCE- PL. WOLNOŚCI 4,
tel 361-28-02,0606 627-720

~ PONIEDZIAŁKI, ~
CZWARTKI16-18
TESTY ALERGOLOGICZNE

Dariusz K.lim..er

dr MAREK

specjalista chirurg
metodą krłochłrargiezaą

Poniedzlakk, liroda 16.00 ·18.00

Kielce, uL Sienkiewicza 45,
teł. 0601- 598-707
146/ns

NIEPUBLICZNY

ZAKŁAD

wOJCIECHOWSKI

specjalista chirurg

t/ ŻJ1a1d końCSJU dobareb
t/ U511W'anłe hemoroidów
t/ Inne ~legł

FJI,ZłR;t gzl

PRYWAlNY CABINET LEKARSKI
LECZENIE OłORóB NAczvrQ
KI ELCE, ul. ~lĄskA ~ 4/J
TEL

(041)

}42~82 ~ 05 ,

WTOREk, ~ROdA, CZ.WART k

16

~

18

OPIEKI ZDROWOTNEJ

IWONY KOŁOMAŃSKlEJ

Kielce, ul. Warszawska 154,

teł.

331·97-43, 362·77-25

liliifi i·l ~ fi' i·l ! •I€1 r1
- stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
-chirurgia stomatologiczna, protetyka
- ortodoncja - laseroterapia
- neumlogopedia - logopedia

lilii Specjalny program opieki nad dzieckiem
ZAPRASZAMY: poniedziałek - piątek 9-20
sobota 9-14

SKLEP MEDYCZNO-ORTOPEDYCZNY
ul. Kościuszki 8, 25-310 Kielce
teł. 344-78-20

5<11'

r;g
"

•

SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ:
lVI E D
1. CIŚNIEJ'\'lOMJERZE: elelctronicme OMRO , zegarowe, rtęciowe, ~ci zamienne
2. GLUKOMETRY
3. INHALATORY,
4.ARTYKULY ORTOPEDYCZNE
S. ARTYKULY REHABIUTACYJNE: kule, laski, balkoniki, poręcze i uchwyty
łazienko we

6. ARTYKULY PRZECIWODLEŻYNOWE
7.APARATYDO IASAt. STÓPICIALA
8.APARATYEKG
9. DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY: słuchawki lckarskie,n~adiagnostycznc
10. ODZIEt.I OBUWIE dla służby zdrowia
11 . ŚRODKl DEZYNFEKCYJNE
12. SPRZĘT STOMlJNY
13.KO ME".YKIDOSTÓP CHOLL
14. OBUWIESCHOLL

Cqny zcrwuq konkorqncyjnqiiJ
Zapranamyl l! PoniedziAłek- pi11tek 9-17, sobota J0-14.
Prowodzimy spn:vdai ratalnq.

t2&'aa

Jutd chory, :unęc:.zooy, ledwo żywy? Zapra za my do nowo otwartego

~

:::!

Centrum Terapii Tlłnowej Kielce,
uL Mała 17/2 I piętro, teL 344-52-00,0604 902150
Proponujemy Pań twu:

Terapię tlenową
l. Leemlczo:
Scborunia naczyń wieńcowych, po zawale, aryunie spowodowane nicdolawicn.iem ma~a
~weg?• .niedo- i nadcaśna~e krwi, nicdo~c.rue kończyn. eho~ba wn.odowa nóg,
ruedokrwieoae mózgu, tnadnołc:a w koountrKJI, magreny, ruedolawacnae riatkówld, tmitus
i zaklócaua równowagi, chroniczne zapalenie o kneli a astma oskrzelowa, c:broniezne zapalenie
W\lfOby, olłum:zeoie W\lroby, rówrueż po eborobie al oboJowej, chrorucme stany :upalne,
wszy !kic scboneo.ia zlołiiwc, stWardruenie rozsaane
l. ProiUaktyc:zale:
Duże sukcesy w odtruwaniu O<lłUUZIIIU i wquoby (p•eie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydołno4ci i odpomołci orgaruzmu. tlen rozro:dza krew, popraM ukrwienia (krew g~stnacje u ludzi
:tyj~ch w sue~ie), poprawa faV.mja wlotruc:zkowego, prudluża zyc1e (o o
lO lat), poprawa
jaknici Uóry, przyspiesunae przenumy materii (efc tt jojo), polcps:zeruc potencJI (lepsze
wypeloieni.eciałjllliUStycb).pozytywnemyjlenae,rcgul.acJ•Ciinienta.

3. Korzyłd, któreodaosi orpnizm cWt ld terapillleaow j :
Z~c odpomoki (mobilizAcja OrganizmU do lepn.ego 1'11d.l:rnla sobae z chorobami
i stresami), podrue~ierue po.aomu mcrgctycmego (Wl~j energii a radości zycaa), dotlenienic
rru~alft<:owego a poprawa JlBCY ukJadu ~erua {wzmocmerue sen:a. wyróW1Wllc cimaerua),
odllUClc ' .~eruc, pol~ae lpr.l"~' fizyczneJ 1 psychacmej olp!lizmu (lepsze wyniki
w nauce 1 spon:ac), redukCJa skutków Itresu 1 depresji, poprawa przy zależnych od dokrwtcnia
chorobach oczu, obruz.mie częstoth\\ OŚCI 1 natęienia migren. opóżmcnie proc:c u starzenaa,
przyJpacszenu:procesuprzcnuanymatena{wspomagantcwodcbudzaruu).

Ko

metykę tlenową

Działanie biologac::me pcwoduJC, że skóra SI4JC saę_ jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
łagodnym masażem przy pomocy ~u powietrza Mększa prupUSZC2.8lność i zdolność skóry

z
do prZ)'IWaJ&rua SubstanCJI oclzr'A c:zycb.
Efeltty kosmetyki denowe.t to; zwaęksurue wilgotno· i k61)', tymulaeja regeneracJ~ W>ększa
e luty~, wygladl:erue slr.ory 1 poprawa wygl\(lu, nit· wula na nieJ zm zcnia i wygładzają sa~
zmarnczkt.

auna na podtz rwień

0

WOść!!!

0c:zyszr:za skórę_ i tkanki podskórne z 10byn.lilc\\1duje napięc:te i trcs,spalaszod900do 2400 kcal

PO KURACJI TLE.l'OWEJ

'ASTĘP

JE RZECZYWISTA REWITALJ.ZACJ ORGANIZMU
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stomatologia
• protetyka
• rtg
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KONKURS Obwodnica

wokół Jędrzejowa

dopiero w styczniu

Jest·
źle
dla C1eb1e
'
będzie gorzej

Mieszk~ni_e
Do wygrania m.in.:

t/ mieszkanie,
t/

spnęt

AGD,

t/ coś dla domu,

t/upominki

..,....___...._,
Oł:HtMlN'ł

UlWOlUQUI

i nagrody niespodzianki

OAZA NA STOKU

ZASADY GRY:
Od 20 września 2002 r. do 2listopada 2002 r. będziemy publikować na łamach " Słowa Ludu " kupony z liczbami (łącznie 38 kuponów) .
Liczby te należy zakreślać na KARCIE KONKURSOWEJ . W przypadku, kiedy na KARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie
liczby w diagramie odpowiadającym danej kategorii nagród, właściciel
takiej karty wygrywa nagrodę odpowiadającą tej kategorii.

Pierwsze nagrody - upominki wygrali:
Wiesława Detka, Lucjan Durlik i Jan Babasik z Kielc
WYTNU t ZACHOWAJ!

DZIEŃ 4.

24.IX.2002 r.

342
256

li
li

409
323

li
li

li
li

209
144

206
260

WY"r.ml ZACHOWAJ!

Warunki otrzymania nagrody:
l) Zgłoszenie wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia po
opublikowaniu w " Słowie Ludu " ostatniej liczby do zakreślenia
w danej kategorii. Jeżeli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę lub
w święto, wygraną należy zgłosić następnego dnia roboczego. Zgłoszenie
wygranej powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie w Biurze Konkursów " Słowa Ludu"- Kielce, ul. Wesoła 47/49, teł. (041} 36-36-309.
2) Dostarczenie KAR1Y konkursowej, którą zatrzymuje Organizator loterii.
3) Zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich przy zgłosze
niu wygranej .
4) Ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród)
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej .

JĘDRZEJÓW. Drogowcy protestują
przeciwko projektom likwidacji
subwencji drogowej.

-Wprowadzenie winiet za korzystanie z dróg krajowych i autostrad zagraża drogom powiatowym
i gminnym- mówili drogowcy podczas konwentu dyrektorów powiatowych zarządów drogowych województwa świętokrzyskiego, który odbył się w jędrzejowskim Starostowie Powiatowym.
- Polacy to sprytny naród. Nie
trzeba być prorokiem, żeby przewidzieć, że po wprowadzeniu winiet firmy spedycyjne dla oszczęd
ności poprowadzą nowe trasy drogami wojewódzkimi, powiatowymi
i gminnymi. Plany likwidacji subwencji drogowej dla samorządów
sprawią, że nie będzie pieniędzy na
remonty i budowę dróg. Już teraz
samorządy kosztem subwencji drogowej łatają inne, ważniejsze społecznie potrzeby- stwierdził Stanisław Zieliński, dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
Władysław Pokrzepa, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, nie miał dobrych wiadomości; jego zdaniem, autostrady
będą budowane kosztem dróg krajowych.
-Mamy bardzo elegancki program perspektywiczny, ale jego realizacja będzie zależała od posiadanych pieniędzy. W planach jest m.in.
budowa obwodnicy wokół Biało-

brzegów i Jędrzejowa, pod koniec
przyszłego roku planujemy prace
przy węźle w Skarżysku, do 2010
roku trasa nr 7 na terenie województwa ma być dwupasmowa - powiedział Władysław Pokrzepa.
Na razie są to pobożne życze
nia drogowców. Już wiadomo, że w
tym roku nie zostanie wykorzysta::ne 30 milionów złotych z Banku
Światowego przeznaczonych na
budowę obwodnicy wokół Jędrze
jowa. 4 września wojewoda wydał
pozwolenie na budowę, decyzja ma
się uprawomocnić 31 września,
wiadomo jednak, że prace nie rozpoczną się w tym roku, a najprawdopodobniej dopiero w styczniu.
Jest za to pocieszająca wiadomość

Zdrowiej
znaczy lepiej

SPONSORZY KONKURSU:

"Żdrowiej znaczy lepiej" - pod taki/l
hasłem odbył się konkurs przezna·
czony dla uczniów szlc6ł podstawo·
wych, gimnazjów i szkół ponadpod·
stawowych z całego województwa
świętokrzyskiego.

W minioną sobotę w sali
nastycznej Zespołu Szkół Gas
nomicznych w Kielcach przeds
wiciele głównego organ·
-Kuratorium Oświaty
zwycięzców rywalizacji .
wie, nauczyciele i rodzice z
szkół w naszym wojewódzl\\
przysłali swoje prace - progrant
w których propagowali zdrowy
życia poprzez zarówno
fizyczną , jak i higienę --··-'"'''''JI.
- poprawienie klimatu w
.
także zapobieganie uzalezn·
nior.1. Celem konkursu było Z\
sz~::nie aktywności szkół w zakt.
sie promocji zdrowia i zachęce~
wszystkich placówek
do aktywizacji rodziców
i środowisk lokalnych .

~uL KnNkOWI4.,

łtl: 041-21.......1,

~-*
'

fu 041-274-17-11,

...........COM.PI

.SiOMOLutłl

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

~asz sprawę

Biuro Konkursu "SL", ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce.
Dodatkowe informacje można uzyskał pod nr tel.
(041) 36-3ó,-$09odponiedzialku do pifltku w godz. 9-16

8
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ńczów

we władaniu aktorów

Nowy pawilon w neolitycznym rezerwacie

eatralia 2002
Przegląd zespołów teatralnych dziecięcych, szkolnych i
amatorskich teatrów dorosłych
zainaugurował Rok Kulturalny w
Pińczowie . Uliczna parada poprzedziła symboliczną uroczy-

stość przekazania klucza do bram
miasta, co dokonało się na stopniach ratusza. Z rąk bll111llstrza
Andrzeja Handlarskiego otrzymał
ów klucz aktor Teatru Ciut Frapującego Paweł Wawrecki, który
oświadczył, że przez 2 dni miasto
pozostanie we władaniu aktorów.
l tak się stało.
- Młody, sprawny fizycznie
człowiek w ciągu zaledwie pól godziny jest w stanie opanować sztukę chodzenia na szczudłach . Nasz
zespół szczudłarzy istnieje od 2
lat i skupia kilkunastu młodych
aktorów. Z przyjemnością uczestniczymy w masowych ulicznych
imprezach, a pracujemy nad wielkim widowiskiem, które wejdzie
na stałe do naszego repertuaru
- powiedział Sławomir Lutyński,
kierownik artystyczny grupy
z Ożarowa, która wzbudzała sensację.

Na deskach "belwederu" widzowie mieli okazję oglądać
"Smoka ze Smoczej Jamy" w inscenizacji uczniów SP w Bogudcach, spektakl "Pan Kotek był
chory" -w wykonaniu teatrzyku
EKo-Baja z SP nr 3 w Pińczowie
oraz trzy klasyczne obrazy pt.
"Damy i huzary", "Kopciuszek"
i "CWopi", wystawione przez teatr z Gimnazjum nr 2 w Pińczo
wie.
W niedzielę widzom zafundowano zróżnicowany repertuar
i kolejno na scenie prezentowały
się: Teatr X-;centryczny pod wezwaniem Thmora Mózgowicza z
Końskich z "Serenadą" według
Sławomira Mrożka, laureat tegorocznej Złotej Jodły podczas kieleckiego festiwalu młodzieży, czyli
Thatr "Hades" z huskiego LO, który wystawił "Małego Księcia"
według Antoine'a de Saint-Exupery'ego, oraz spektakl "Kwartet"
według Bogusława Schafiera, wystawiony przez pińczowski Teatr
Ciut Frapujący. Teatralia zakoń
czył "Happening" zaprezentowany przez ukraiński Teatr Biały
Clown.
Niewykluczone, że Teatralia
na stałe zagoszczą w programie
imprez kulturalnych Pińczowa.
(imi)

rna
e wnykach
Myśliwy przyłapał trzech
na patroszeniu samy. Kłusow
uciekli nim przybyli policjanci.

Zawiadomienie o

wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § l art. 49 kpa oraz § 34 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200lr. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) zawiadamiam
właścicieli, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz organa
administracji publicznej posiadające nieruchomości w Lipsku, że zostało

z za interesowaniem wysłuchano opowieści
OSTROWIEC. Wsobotę oficjalnie
oddano dla Zllliedzających trzeci
pawilon, umiejscowiony nad szybem
nr 7w Rezerwacie Krzemionki.
Uczczono jednocześnie 80 rocznicę
odkrycia kopalni przez geologa, prof.
Jana Samsonowicza.

Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego Woj ci ech
Kotasiak przypomniał , że przez 80
lat kopalnie z okresu neolitu badane były przez wielu naukowców.
Duże zasługi polożyli m.in. prof.
Stefan Krokowski i inż . Tadeusz
Żurawski. W ostatnich latach postacią pierwszorzędną dla Krzemionek
był prof. Zenon Duda z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
który jako geolog udzielał wielu cennych wskazówek. Z kolei dzięki dr.
Wojciechowi Borkowskiemu z Pań
stwowego Muzeum Archeologicz-

do wykonania

powyższych

Nowy pawilon zbudowano
dzięki środkom Fundacji PolskoNiemieckiej . Węzeł przy jego wejściu symbolicznie przeciął krzemiennym nożem prezydent miasta
Jan Szostak. Uroczystościom towarzyszyła promocja mqnografii

prof. Bogdana Balcera .. Cmielów,
Krzemionki, Sieciechów". Grała
górnicza orkiestra z tamobrzeskiego Domu Kultury.
(an)

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Gwarantujemy:

ekotenn

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

Kielce, ul. Chorzowska 22,
tel. 346-53-60, 0--604-403-477
Słowoludu
iiililliiaii:lalr

Teatr ,Kwadrat• Warszawa
Agencja Artystyczna ,Scenie'

~

·· ·

Patronlll honorowy- Wojewodll Świpokrzyski

Najn.a'Wszy
Przahaj Ka111.edia'WY
''

MAVDAV 2''
RAY COONEY
Ob~cb:

AndrzeJ Grabarczyk
Ewa Kasprzyk
.Magda Stużyńska
Andrzej Nejman
Jerzy Turek
Marek Siudym
Ewa Ziętek

6 jiiiCiileiiiika 2002 r.,

godz. 1 6.00 l 1 9 .00, KCK
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wnętrzna .

OLEJU
OPALOWEGO

prac jest ustawa z dnia

Regionalnego i Budownictwa z dn. 29.ill.2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków oraz ,.Projekt modernizacji ewidencji - założenia
ewidencji budynków i lokali dla m. Lipska", opracowany przez Star~
Powiatu Lipskiego i zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie.
W związku z powyższym. zainteresowani, posiadający nieruchomości
na terenie m. Lipska, powinni zgłaszać wszelicie zmiany oraz udzielać
informacji dotyczących po iadanych nieruchomości Wykonawcy wyżej
wymienionych prac, którym jest Biuro Geodezji i Informacji Terenowej
M. B. Macewicz z siedzl.bą w Giżycku, ul. Pocztowa 5, telefon (087)
429-30-27.
Pracownicy tego biura dokonają na gruncie niezbędnych ustaleń
i pomiarów geodezyjnych.
Ponadto zawiadamiam, że pracownicy Biura Geodezji i Informatyki
Terenowej M. B. M~cz po iadający upoważnienie wydane przez
Starostę Powiatu Lipskiego zgodnie z art. 13 usl l pkt l podanej wyżej
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, mają
prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonania
niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
201.5/lall

nego w Warszawie udało się odtwowiele obiektów kopalni. Porlczas sobotnich uroczystości to wła
śnie ich imionami - "Zenon" i .~oj
ciech"- nazwano dwa sąsiadujące z
sobą pawilony.
- Krzemionki są miejscem
magicznym - mówił dr jerzy Bą
bel, który prowadził tu wiele prac
badawczych . - Kto ich raz dotknie,
nigdy się nie wyzwoli . Th zawarta
była gigantyczna energia werzyć

Autoryzowany Dystrybutor

w spralrie modernizacji ewidencji m. Lipska
w zakresie zalożenia ewidencji budynków i lobli.
Podstawą prawną

dr. Wojciecha Borkowskiego

przy szybie nr 7

WSUZ{te postępowanie

17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.
nr l 00 z dnia 21 JCL2000 r. poz. l 086), Rozporządzenie Ministra Rozwoju

nam, że sprawcy zostana podstawie przepisów
o prawie łowieckim. (kam)

Magiczne
Krzemionki
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pomysł, może będą pieniądze

Dom dla Romów_
Osiedle na Kru kawie
ło czterdzieści lat temu. I
dziny miały mieszkać tu
pięć lat, tak jest do
ki są w bardzo złym stanie

SANDOMIERZ. Choć dotychczas nie
udało się sprzedać Kamienicy
Oleśnickich, to miasto nie wycofuje
się z pomysłu budowy mieszkań
socjalnych dla Romów.

ZBLUDOWICE. Siedemnastu wychowanków pani Elżbiety Wróblewskiej zna s i ę znakomicie, bo wszyscy uczęszczali w
u b i egłym roku do zbludowickiej "zerówki '. W klasie jest 12 chłopców i 5 dziewczynek. -Kochamy nasza klasę i wszyscy
sobie pomagamy nawzajem - mówi zgodnie zgrana paczka klasy pierwszej. Szkoła bardzo pięknie wysprzątała całe
Zbludowice i przy uliczkach tego wielkiego sołectwa pełno jest worów wypchanych odpadkami.

nym. Obecnie nlieszka tu 30
połowa z nich to Romowie.
w wykupie mieszkań dla
romskich zadeklarował
fundusz Know-How.
Początkowo miasto plan
to, że środki na zapłatę za
nia pochodzić będą ze
Kamienicy Oleśnickich, co
dać miastu około 1,3 miliona
tych. Niestety, do pierwszego
targu nie przystąpił nikt z
sowanych. Burmistrz
jednak, że miasto nie
z pomysłu . Planowany
przetarg, a rozmowy z
waną zakupem Fundacją
rów Maltańskich pokazały,
ona zainteresowana kami enicą.
- Poza tym dostaniemy ok
800 tysięcy zwrotu podatku
Mielibyśmy dodatkowe
budżetowe, więc te ·
·
wsparciu Fundu szu
wystarczyłyby - zapewn ia
mistrz Tenderowicz.

Pomysł wybudowania bloku ,
w którym znajdą się mieszkania dla
osób zamieszkujących stare bara~
ki na "Krukowie" pojawił się kilka miesięcy temu . Prywatna firma
budowlana kupiła działkę wraz z
budynkiem od Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Przyrodniczej w
sąsiedztwie osiedla. Przedstawiciele firmy zaproponowali wła
dzom miasta , że wybudują tu
mieszkania o obniżonym standardzie, w których mogliby zamieszkać mieszkańcy baraków. Będzie
to dwuklatkowy budynek z sześć
dziesięcioma mieszkaniami.
- Cena metra kwadratowego.
w tym bloku byłaby bardzo atrakcyjna, 1300 złotych za metr kwadratowy. Moglibyśmy w zależności
od sytuacji finansowej wykupić
połowę rrueszkań albo wszystkie wyjaśnia burmistrz Andrzej Tenderowicz.

Włamanie

do plebanii
nie. Złodzieje weszli do
b u dynku przez okno i
sprzęt rtv. Posz u kują ich
ci z KP w Nowym Korczynie.

STARY KO RCZN. Na 600
pobudynku plebanii w Starym Korczy-

złotych szacowane są straty
wstałe w wyniku włamania do

~

Centrum Języlww

//~~ Obcychs,......
c..tn .. llgutal•acyjH lastybltu

tnw•r

Cloełllato

IICC

ax~HM~)

ZAPRASZAMY NA KURSY

l

fNTERN.II TfO.l•
CERT ł Ff CATE

CONFER EM Cf

ł» ANGIELSKIEGO

ł» NIE lECKIEGO
SIESŁAWICE. Szkółka w Siesławicach przypomina na pierwszy rzut oka bajkowe królestwo. Pierwszaki, których jest 12,
wykonały autoportrety, które teraz zdobią ich klasę . Dzi ewczęta mają liczebną przewagę , jest ich 9, a chłopców zaledwie
trzech. Wychowawczynią jest pani Barbara Skrzypek. WSiesławicach wokół szkoły także jest ładnie wysprzątane . Szkoła
od roku ma piękną świetlicę , którą wybudowali rodzice przy pomocy _gminy Busko.

ł» FRA CU KIEGO

PRYWATNA WYżSZA sz,KOŁA
·
OCHRONY ŚRODOWISKA W RADO lU
ogłasza

nabór w roku akademickim 200212
na 5-letnle studla maglsterakie i 3-letntl
studia ntynle 1t' w aystemie d.zjennym l zaoc:zn

•

1. NA WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODO

KA

w spec:Jalnołclach:
.F ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

" ochronawód

~~(~

.F ochrona środowiska pracy

ln:eynlar3001miasłąc(zaoczne)

./ gospodarłta odpadami
z ~300'rnilllliltcczacd'
.F zarządzanie w ochron e środowiska .,
./ ochrona przyrody l zas«JJ:JN leśnych ~ intynier 320/mleeiąc (dziennlł}

./ ekologia transportu

.F ochrona ŚlO<I<7oYiska spolecznego
Absolwenci studiów 5-łetnłch otrzymują tytuł magistra in1yniera.
8 studiów 3-łetnich inżyniera.

2. NA WYDZIAt. TURYSTYKil REKREACJI
w specjalnołciach:
./ organizacja turystyki i rekreacji
obsługa turystyki zagranicznej
./ agroturystyka

.F

Po ukollczsn;u studiów otrzymuje
~uzyskania tytułu msgJstra

KAMEDUŁY.

Malowniczo położona wśród lasów Szkoła Podstawowa w Kamedułach ma wspaniałe osiągnięcia teatralne.
Pierwszaki, których jest ośmioro , prosiły żeby sfotografować je na tle scenografii "Teatrzyku pod chmultą " . -Szkoda, że
KarolinkaCwiertnia jest dzisiaj chora i nie mogła przyjść do szkoły i dlatego jest nas tylko siedmioro, ale proszę nap isać ,
że ona też jest w naszej klasie. Pod n ieobecność wychowawczyni zajęcia lekcyjne z pierwszakami prowadzi ła Renata
Kowalska. Kamedulskie dzieci także wyzbierały wszystkie śm i eci wokół szkoły.
Prosimy dyrekcje MGZK o zebranie dziesiątków worków z odpadkarru, które dzieci z wiejskich
ramach akcji " Sprzątanie świata" .

wyzbierały w

10

zkół

z licencja132Mnieslltc (dzienne}
licencfat 300imlesiąc (zaocznel
się tytuł

licencjata, absolwenci

na studiach uzupełniających.

KJen.ankl kaztah:enla na obydWu Wydzlałach
H modne z preferencjami Unii Europeiskiej.
Rekrutacja odbywa siQ dwa razy w roku.
Na pierwszy semestr, rozpoczynaj~ alt w pddz)emlku 2002 roiU'
dokumenty przyJmowane~ do wyczerpania limitu ~
lnfornlaqe l zapisy przyjmuje dziekanat uczelni:
~ Radom. ul. Zubrzycldego s.
tal. (048) 344-13--40, ~1..03, 344-10~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ała być

Sukces
powiatu

kanalizacja, ale nie ma

munalne s umsy

SANDOMIERZ. Wysoką lokatę w
ogólnopolskim rankingu zdobyło
starostwo sandomierskie.

- Od lat się nam obiecuje
gmina doprowadzi wodę ,do
budynków, wybuduje kanalizację i sanitariaty (ubikacje znajdują się na podwórku). Mieliśmy
nadzieję, że to zostanie zrobione w tym roku kiedy budowano
na naszej ulicy kanalizację . Owszem wybudowano ale podlą
czono do niej wszystkie sąsied
nie budynki, tylko nie nasze bloki. Nam mówią, że pieniędzy nie
ma, bo nie płacimy za mieszkania, a to nieprawda - denerwówali się lokatorzy.
Budowa kanalizacji na ulicy
Głowackiego jest dość bulwersu-

Z

że

- Jedyny dostępny kran znajs ię pomiędzy blokami, wodę
i eszkań nosi się wiadrami,
· też wynosimy nieczydo szamba. Mieszkają turodziny wielodzietne, niektómające po 7-6 dzieci w sumie
t prawie 90 dzieci, wie pani ile
ader trzeba przynieść , żeby
b i ć pranie, ugotować obiad i
Co mają powiedzieć lustarzy, przeszło 80-letni? Jak
kran zamarza to z gminy
nie kwapi się do odmroźe
musimy dźwigać wodę. z są
niej ulicy- mówi spotkana na
dwó rku Danuta Sęk mieszkatutaj od 1978 roku. Zaraz
awiają się inni lokatorzy i liża l ów rośnie: cieknące rynny
szambo, przy którym ladno wytrzymać, brak re-

l

adami piewcy Ponidzia

,

ogólnopol kim zestawi ni u wy oką, 3
lokatę . Oceniano m .in .
w kaźniki finansowe, ekonomiczne i infrastrukturalne.
(bea)

Troskliwy
tatuś

jąca. Wprowadzając tę inwestycję
do budżetu mówiono, że budowa

jest konieczna, bo ma posłużyć
mieszkańcom komunalnych bloków. Tymczasem ostatnia studzienka kanalizacyjna znajduje się na
sąsiedniej posesji.
-Z ukończonego właśnie kanału sanitarnego korzystają mieszkańcy innych posesji. Nie może
my podłączyć do bloków kanalizacji, bo nie ma tam sanitariatów.
Trzeba dopiero na ten cel wybudować specjalne pomieszczenia,
na to jednak w tegorocznym budżecie nie ma środków. O tym
muszą pomyśleć radni przyszłej

uszaj na"rajd

SECEMIN. Do prokuratury trafiło
doniesienie ojca, który zanuca
matce, że zaniedbuje dzieci . .

ne)
:ne)

ne)

!fl8)

Jeden z najwybitniejszych
.
w literaturze polskiej
Ił się w Niegosławieach i w
· wielokrotnie sldatej ziemi. Obchody w saRegionalnego w Pffizainauguruje wykład (2
"ka g. 17 .30) prof. S tapt. "Adolf Dygasiń
- człowiek epoki".
Starostwo Powiatowe, UG
Z_lotej , Muzeum Regionalne
Pmczowie oraz Gimnazjum
· organizują w dniu S paź
' rajd dwiema trasarni
w Złotej, gdzie odbędzie
fimał obchodów.
· Dwie trasy rajdu opracowa~ ~by uczestnicy spotkali
nuejscu urodzin pisarza, a
. dotarli do Złotej . Obie
~uszą z Gacek z placu
byłej ZSZ - mówi Adam

Dwudziestu ośmiu rodzinom służy tylko jeden kran , który nie ma odpływu , więc
na podwórku tworzy się bajorko
·
kadencji - powiedział nam bur·
mistrz Leszek Kapcia.
Lokatorów najbardziej boli,
że są traktowani jak obywatele drugiej kategorii. -Nawet nasz radny
wyraził się kiedyś , że tutaj miesz·

Na

świętej

Ochwanowski współautorprogra
mu obchodów rocznicowych.
Zgłoszenia do udziału w rajdzie
prosimy kierować : Starostwo Powiatowe w Pińczowie 28-400 Piń
czów Wydział Kultury i Edukacji
ul. Zacisze 5. Faxem na numer 357
60 07 lub telefonicznie - pod numerami telefonów: 3576001 w. 43
(Małgorzata Dymek) łub do mnie
357 60 Ol w. 37 Termin zgłoszeń
upływa l października .
(im i)

Pol\-iatowy Zarząd Dróg Publicznycb w Radomiu
at Domagaiskiego 7 26-600 Radom
RUfu ~55-801, w. 231

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia
Radomskiej w Pionkacb leżącej w ciągu drogi powiatowej
nr 34428 Jedlnia- okoły- Pionki, na odcinku
km 3+460 do km 5+560 (od gr. mia ta do ul. Harcer kiej).
WYinagany termin realizacji zamówienia- l Ogrudnia 2002 r.
Dokumentacj~ przetargową można odbierać w siedzibie Zamawiającego,
P<>k. 106:

~ ~ednego formularza- 15 zl

emun

kładaniaofert upływa dnia l października 2002r. o godz. l o.
~arcie ofert nastąpi w dniu l października 2002 r. o godz. l O,
p 1 edzibieZamawiają ego wpok..l20.
ca>owanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można u.zy ka.ć w iedZJbie
wpok. 1061ubpodnrre1.36-55- Ol w.23l.

kają sami pijacy. To, że było dwóch,
czy trzech pijących , to nie powód
żeby res~ta rodzin mie zkała jak
za króla Cwieczka- m ' wią mieszkańcy.

BEATA ZNO)KOW

Tekli ziemniaki upiekli

Ziemniakowe święto
RAKÓW. Wniedzielę mieszkańcy
Dębna rozpalili na wiejskim placu
wielkie ogniska. Upiekli ziemniaki dla
gości uroczystego Festynu św. Tekli.

Pomnik Adolfa Dygasińskiego przed
Belwederem w Pińczowie

Mieszkani c jednej z miejscona terenie gminy zł żył donie ienie do Prokuratury Rejonowej we Wio zczowie, że matka jego
dzieci zupelnie o nie nie dba, zo tawia je w domu same bez opieki , a
dzieci chodzą zaniedbane i głodne.
- Sprawdzaliśmy zarzuty.
Mężczyzna nie pracuje (ma rentę) , nie mi zka z rodziną, ma ograniczone przez sąd prawa rodziciels kk a czworo dzieci od do 18
lat ma za ądzone alim nty.Jego
żona nic pracuje, dobrze zajmuje
się dziećmi. W dniu , kiedy pozotawiła dzieci a me, odwoziła córkę do anatorium; ojciec nawet nie
wiedział , że dziecko wymaga leczenia sanatoryjnego. W tej sprawie prowadzimy dalsze zynności
wyjaś niające - mówi korni arz
Zbigniew Go ek z Komendy Powiatowej Policji we Wio zczowie.
Mieszkańcy komentują wydarzenie mówiąc , że troskliwy ojciec
woli wydawać pieniądze na alkohol
i adwokata, niż dać je na utrzymanie dzieci. Jeżeli zarzuty ostatecz·
nie ię nie potwierdzą mężczyźnie
może grozić prawa sądowa. (B. Z .)
wości

o

ZŁOTA. Ponidzie uczci
rocznicę śmierci Adolfa Dygasiń-

pót k p rtów tyg dnika

samorządu terytorialn go .,W: pólnota" pracował ranking "Sukc y mijającej kadencji ", który zostanie opublikowany 2 paździer
nika. P wiat andomierski zajął w

Najpierw odbyło się poświę
cenie wozu bojowego straży pożar
nej ufundowanego dla strażaków
- ochotników z Rakowa przez Cementownię Ożarów. Po mszy św.
polowej rozpoczął się program artystyczny przygotowany przez
Urzad Gminy w Rakowie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej. Wystąpili m.in. zespół spie-

waczy i kapela z Kamienia k.
bpoczna, przedszkolaki z Rakowa
i uczniowie zkoly w Ocie ękach .
Program przygotowali też uczniowie zkoły w Rakowie raz uczennice gimnazjum w Rębowie . Byly
konkursy. quizy, ziemniaki na słod
ko, do tańca grał zespół BB Jurka
Polańskiego i dopiero o 22.00 wójt
Rakowa Stanisław Okólski i sołtys
Dębna Andrzej Czech ogłosili koniec imprezy. Impreza zo tała sfinansowana ze środków programu
" Działaj lokalnie' Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, finansowanego przez Polsko-Amerykań
ska Fundacje Wolno ' ci.
(m)

Ogrodowi
rabusie
SANDOMIERZ. Jablta, dnewka
ozdobne i spnęt ogrodniczy cieszą się
niesłabnącym powodzeniem uzlodziei.

Dwuletnie Zaoczne Studia

Uzupełniające

Magisterskie

TECH l A l RZECZOZNAWSTWO
S OCHODO 'E
Dwusemestralne Zaoczne Studia Podyplomowe

E O 'STRUKCJA WYP. DKÓ DROGOWYCH
l J.IK lD. CJA SZKÓD PDWYP. DKOWYCH
Studia umożliwiają zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych:

• Tecłinika samochodowa
• Rekonstrukcja wypadków drogowych.
• Ocena techniczna i ustalanie kosztów napraw
samochodów po wypadkach.
• ldentyfikacj samochodów i wycena ich warto· ci rynkowych.

W Śmiechowieach (gm. Samborzec) nieznani sprawcy kradli
z sadu pozostawione krzynki z
jabłakmi . Wla ' icielka adu straciła tonę owoców.
Z kolei z działki przy u.l. Zawichojskiej w Sandorni rzu skradziono zasadzone drzewka ozdobne o wartości 2 ty ięcy złotych .
Dokładnie nie wiadomo, kiedy
drzewka zo taty skradzione, ponieważ właściciel przez o latnie lrzy
tygodnie nie zaglądał na działkę.
Rab u i e kradli także w miniony weekend ko iarkę palinową i
opry kiwacz plecakowy z altanki
przy ul. Powiśle. Właści iel o zacował straty na 500 złotych .
(bea)

Informacje szczegółowe: Wydział Mechaniczny PR
Dziekanat, ul. Krasickiego 54 (Bor1ó) teł. (048) 361-76-60
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, ul. Krasickiego 54 (Bori<i) pok. 211
lei. (048) 361-78-87
Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, ul. Chrobrego 45 pok. 24
teł.

(048) 361-76-45, 361-76-62

http://www.ats.pUinstytut

c================================================
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Dyżury pełnią szpitale: na
Czarnowie, przy ul. Ko~cluszki f w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
.Przy Pogotow/u", ul. ~w.
Leonarda 10 (B-20), .Centrum", ul. Radomska B (1020), .Alfa", ul. Żeromskie
go 20124 (8-15), .Gemellus·, uf. Semlnaryjska 27 B
(8-13), .Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58, czynna w soboty l niedziele (8-15).
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .Na Rogatce"- ul.
Jana Pawła 11 13 • czynna
codziennie 7.30 • 23 (w nie·
dziele i ~więta w godz. 8 ·
23) 041/362·02-25,
Apteka .Małgosia", ul. Po·
cieszka 17 {8·23),
Apteka .Aptekarz", ul. Hota
39 - czynna codziennie (823),
Apteka .Herby" • ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7
- 22, w niedziele l ~więta - 9
- 19,
Apteka ,. Zdrowie " - ul.
Sienkiewicza 58, czynna od .
poniedziałku do piątku w
godz. 8·22.
Apteka . Gemel/us" · cało
dobowa . ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala
przy ul. Ko~cluszki) .

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Siennieńska 14.
STARACHOWICE
- ul. Miodowa 10.
APTEKA . Parkowa·, Kielce, Żytnia, niedziele, ~wię
ta 7.30·21.00. 041136830-33.
(gb 3314)

USł.UGI

MEDYCZNE

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

UROLODZY- Sern inaryj ska 27, 361-30-60. Ja·
gie/lońska 23, 346-2299 .
(nd 358)
USWGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistyczne·
go Szpitala Dziecięcego w
Kielcach, ul. Langfewłcza 2,
te/. 361-55·25 - ECHO,
HOLTER, RTG, USG. Urodynamlka. Endoskop/a . Testy
alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakterfolog/czne. Rehabilitacja.
(nn 175)

TEATRY
Teatr lm. S. teromsklego
- n/eczynny.
Teatr Lalki l Aktora .Kubul" - .Rudy Dti/1 jego pies",
g. 11.

,. Romanlica • (do/by digf·
tal), te/. 366·37·19. - .Ra·
port mnlejszo~cl" · USA, l.
15, g. 8.30, 11.30, 14.15,
17, 20.

"Moskwa" (do/by stereo),
teł. 344-47-34 - .Pianłsta" ·
bryt./pol./nlem./franc., /. 12,
g. 8.30, 11 .15, 17.15, 20;
.Stuart Malutki 2" · USA,
bo., g. 14; .Haker" · pol., l.
15, (J. 15.30.
,.Studyjne" - .Asterix f Obe1/x: Misja Kleopatra• · tran.,
bo ., g. 12.30; .Pianista"bryt.!pol.lniem./fran., /. 12,
g. 14.30; .Austin Powers i
Zloty Członek" · USA, /. 15,
g. 17. 15; • Ha ker" · pol., l.
15, g. 19, 20.45.
.Echo" (w WDK) · 361-27·
37 · .K-Pax"- USA, l. 15, g.
16, 18.
BUSKO ZDRÓJ
.Zdr6j" - nieczynne.
J(DRZEJÓW
.DK". • brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
.. Etiuda " · . Bad Company",
g. 17; .suma wszystkich strachów", g. 19.
PIŃCZÓW
.Belweder" - .Resident ev/1",
g. 17.
SANDOMIERZ
.Millennium" - .scooby
Doo", g. 17; .Hrabia Monte
Chrlsto •• g. 19.
S(DZISZÓW
.. Ballada " - nieczynne.
SKARŻYSKO·KAM.

• Centrum" (do/by d/gita/)
· .E=mc2", g. 17, 19.
,.Wolnolt"- brak term/na·
rza.
STARACHOWICE
.Miejskie" - brak terminarza .
SUCHEDIIIÓW
.Kuinlca" · nieczynne.
Wł.OSZCZOWA

.Muza" •
18.

.Wehikuł

czasu", g.

MUZEA
Muzeum Narodowe • pałac
biskupów w Kielcach · plac
Zamkowy 1 (teł. 344-2318) - ekspozycje stale: korpus główny · .. Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.",
. Dawne uzbrojenie europej·
skie l wschodnie", . Sanktu·
arfurn Marszalka Józefa P/1·
sudskiego". Skrzyd/o pól·
nocne · Galer/a malarstwa
polskiego i sztuki zdobni·
czej. Wystawy czasowe:
• Wie~ kielecka • w polu i za·
grozie ". Czynne we wtorek
w godz. 10 · 18, ~roda ·
niedziela w godz. 9 · 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromsklego · ul. Jana
Pawła 11 25, (teł. 344-57·
92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych /literackich z mło
dzieńczych lat pisarza .
Czynne we wtorki, czwart·
ki, piątki l niedziele w godz.
9 • 16 oraz ~rody w godz.
11-18.
BUSKO
Galer/a BWA ,.Zielona" •
ul. Mickiewicza 7 · Wysta·
wa malarstwa l rzetby Bog·
dańa Kowalczyka. Galeria
czynna codziennie (oprócz
poniedziałków) w godz. 11
- 17.
JĘDRZEJdW

Muzeum lm. Przypkowsłlch, p/, T. Ko~cluszkl 718,
te/. 386-24-45 • czynne od
8 do 16.
NAGI. OWICE
Muzeum .Dworek Reja" ,
te/. 381·45-70 - czynne od
poniedziałku do soboty w
godz. 8 - 16, w niedziele 10
. 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA · ul. Slennleńska 54,
te/ . 263-20-48 • . Szkło

· ul. Sloneczna - czynne od
artystyczne• ze zbiorów
8 do 17.
wałbrzyskiego BWA. CzynSTARACHOWICE
na od wtorku do piątku w
Muzeum Regionalne ul.
godz. 9 - 1 7, w sob.oty l
Krywki 1, teł. 274·62-68niedziele w godz. 11 · 15,
czynne w dni robocze w
w poniedziałki - nieczyngodz. 10-16.
ne.
Muzeum Historyczno-Ar·
chealogiczne - ul. Świę
KIELCE
tokrzyska 37, te/. 265·36Informacja PKS
51 · wystawy stałe .Dzieje
- 366-02·79.
Ostrowca Świętokrzyskie·
Informacja PKP
go od końca XVI w. do
- 366-93-28, 94-36.
1939 r.·• • Wystawa zabytInformacja MPK
kowych fajansów i porce- 345·06-95.
lany tmielowskiej", . Po·
czet ksiątąt l królów polskich wg Bacciarellego".
AAA CAtODOBOWE .POGO·
Wystawy czasowe: MalarTOWIE
POGRZEBOWE
stwo z Petersburga , Ma·
larstwo Władysława Pacia· - .USTRONIE" • Krzysztof
Sieczko & Stanisław Za·
ka . Muzeum czynne wtowadzki · wystawianie kart
rek - piątek 9-16.30, sob.
zgonu przez lekarzy upraw·
8·14.30, niedziela 13n/onych · nagrobki. Tel .
16.30.
R ezer~at f Muzeum Arche361·29·18, 361·39-12.
(nj 194)
ologiczne w Krzemlonkach
- te/. 262-09-78 -~Górnic
two krzemienia w neolicie",
041/34·439-44 • HADES •
Kiwiorski, całodobowe podwie podziemne galerie tugotowie pogrzebowe, karty
rystyczne, skansen wioski
zgonu, chłodnia.
neolitycznej, .za wschodnią
(nc 250)
granicą•. Muzeum czynne
wt .· piąt. 9-18, sob. 9·17,
niedz. 11-17.
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
PIŃCZdW
Muzeum Regionalne · ul. Ar- !
.ZWOLSKI"
mii Ludowej 2a - wystawy sta- 1 • Bezpłatna chłodnia
le: .Pradzieje Ponidzia", .Piń
• Karty zgonu
czów · historia miasta", .Adolf l • Pomnlkl
Dygaslńskl · tycie l twórKielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17·52.
czo~t", .Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa",
(nc 254)
.Przyroda Ponidzia"; w synagodze - .Społeczeństwo tyPRZEDSIĘBIORSTWO
dowskie w Pińczowie", Wysta·
USł.UG KOMUNALNYCH ·
wa poplenerowa ZPAP O. Kieł·
usługi pogrzebowe calodo·
ce .Pińczów 2000". Czynne
bowe, te/. 366·31-77, 344wtorek, piątek w godz. 9- 15,
67-88.
~rada, czwartek w godz. 9 ·
(na 128)
17, sobota, niedziela w godz.
ALARMO~
10 • 15.
Galeria "Krużganki" • wyPogotowie Ratunkowe ·
stawa czę~ci repliki XII·
999 .
wiecznej płyty orantów wyPogotowle Pol/cyjne · 997.
potyczonej z Wi~llcy.
Straż Pożarna · 998.
SANDOMIERZ
Pogotowie Energetyczne
Klelee - miasto i teren Muzeum Okręgowe: Oddział
991.
Zamek· ul. Zamkowa 14,
te/. (015) 644·57-57 • czynPogotowle Gazowe
ne: od wtorku do niedzieli w
. 312·020 i 992.
godz. 10-17, w poniedziałki
Pogotowie wod.·kan.
nieczynne · wystawy stale:
994 .
. Kuchnia królewska", .Histo·
Pogotowle c.o. l elektryczria wzgórza zamkowego w
ne, PGM - czynne w godz.
ikonografW, . Ekspozycja et·
15 · 23 codziennie i w godz.
nograflczna·, . Ziemia sando·
7 - 23 w dni wolne od pracy
mierska w pradziejach l śre·
- te/. 361-18-33.
dniow/eczu •, . srebra. NabytTA/ · Ogólnopolska Inforki muzealne z lat 1992 macja Gospodarcza - 94·77.
199r, .Lapidarium zamko·
OIKT - Ogólnopolska /nfor·
we·. Wystawy czasowe: Jó·
macja Gospodarcza - żółta
zef Czapski · 18 obrazów z
linia - 94-34.
rodziny Popiel de Boisgelin
Numery miejscowe l za·
zdeponowanych w kleleckim
miejscowe - 913.
Muzeum Narodowym, .PisaPODRÓZE
rzy portret własny• - wystawa fotografii Eltblety Lempp,
BILETY lotnicze - rezerwa.Zbigniew Karpiński (1920 cja, sprzedat.• Sfgma•,
1996) malarstwo · grafika Sienkiewicza 56, 344·30rysunek".
33, 344·30-35.
Oddział Ratusz · ul. Rynek
(ng 309)
1 - czynne od wtorku do
OMNIA
Komunikacja
niedzieli w godz. 9-16, w
Międzynarodowa, Sienkieponiedziałki nieczynne. Sta·
wicza 61, 345-77·43, 345la ekspozycja historyczno77·46.
artystyczna. Wystawa cza·
(ng 316)
sowa: .Pokolenla · w 400-/e·
LDT - Informacje, rezerwacle Collegium Gostomianum·.
cja, sprzedaż biletów Oddział Ratusz · ul. Rynek
368-06-58.
1 • nleczynny.
lłiiE
Gsler/a Sztuki Wsp6łcze
snej BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne SztuINFORMACJA
ki Kolclelnej, ul. Długosza
GOSPODARCZA
9 · poniedziałek - nieczyn041/366-19-19,
ne, od wtorku do soboty w
366·03·03
godz. 9 · 16, w niedziele
www.lnfomax.com.pl
13.30 . 16.
Świętokrzyski
SKARŻYSKO-KAM.
Portal Internetowy
Muzeum lm. Orła Białego

KOMUNIKACJA

j

Kielcach, ul. Ka
ska 5A - 346·16-2 7; p
niedziałek
· piąte k,
godz. 12 • 16.
Rodzinna Poradn ia
tilaktykl i Terap/l Uzalrl
nień od -narkotykó w, KI~
ce, ul. Wojska Po ls
230a, teł. 362·92-50.
tymy pomocą w
terapii indywi'dua
grupowej osób
nych i ich ·rodzin,
nictwa psychiatrycznego
medycznego.
Le czen

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pornocy Ofl~
rom Przestępstw - Komenda Miejska Po/icji w
· Kielcach - Punkt Konsul·
tacyjny Pornocy Ofiarom
Przestępstw, Kielce, ul .
Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w godz. 14-18,
te/. 0-41/349-33·44.
Świętokrzyski Klub . Amazonka" - 366-34-54, od
poniedziałku do czwartku
bezpłatne.
w godz. 10·14, psycho·
Centrum Interwencji
log, pedagog - telefon za·
zysowej • teł. 041 13
ufania
366-17-41
w
, 48-47, ul. Urz ęd
poniedziałki i czwartki w
lb. Terapia ofiar przem
godz. 15-17.
cy, konflikty we
Telefony zaufania : · dla
dzinne i kryzysy maiże
ludzi z problemem alkoho·
skie, problemy z o
/owym - od poniedziałku
uzależnioną w rod zimi
do piątku w godz. 18 Konsultacje indywidua/
20, teł. 345-73-46; w
i grupy wsparcia . Zape
sprawach rodzinnych ·
niamy anonimowo ść . Z1
368·18-67, czynny od popraszamy od paniedziali
niedziałku do
p)ątku w
godz. 8 - 17; pomoc psy- - do niedzieli w godz. 1l
20.
chologiczna dla rodzin
wychowujących małe dzieci 368·16-59, poniedzia·
lek 15 .30·18.
Częstotliwośc i stac/1
Świętokrzyskie Centrum
słyszalnych w reg iome
Profilaktyki l Edukacji ·
. PROGRAM l - 102,7;
041/331·53-13 - pomoc
106,5; 98,0; 89,7, FAMA
psychologiczna i pedago·
1OO, 8 ,
PL US -1 O7.
giczna, terapia rodzin i
71 , 95, MARYJA -100,
malteństw, psychoterapia
107,2; 67,34, RMF
indywidualna i gcupowa,
BIS-92,3, 111·96,2,
. pomoc dotycząca uzaletZET -105,
CE-101,4 ,
nień, interwencja kryzysoWAWA-95,5, ESKA -1
wa - od poniedziałku do ·
OPATÓW-93,7, MTM
piątku w godz. 8 - 20.
102,1, RdC-89,1 , L
Po/skie Towarzystwo Za·
WA-104,7, REKORD
pobiegania Narkomanii ·
Punkt Konsultacyjny w
106,2

TEATR. IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

TREfDNY

W KIELCACH

ZAPRASZA
Sofokles - ,.ANTYGONN'

reżyseria Bartłomiej Wyszomirski
28 września o godz.l9.

Bogusław Schaetfer- ,J{ACZO..• byczo, indyczo"
reżyseria Edward Zentara
29 września o godz. 19.

Kinowe

nowości

"Haker"

----..-1

1·. -------

Marcin (Bartosz Obuchowicz) i Adam Nowak vel
Thrbo (Piotr Miazga) są
przyjaciółmi. Pierwszy z
nich radzi sobie lepiej z
komputerami a drugi z
dziewczynami. Aby uzupeł
nić braki w swoim "wykształceniu" chłopcy zakła
dają się. Marcin pomoże

Thrbo przy hakowaniu, a ten
zrewanżuje mu się poradą

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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7.05 Studio urody - magazyn 6.00 Piosenka na życzenie 7.00
7.15 Zlotopolscy (14)- teleno- Pokemon - serial anim. 7.25
wela pol. 7.40 Dwójka Dzie- Psotny Bill - serial anim . 7.50
ciom: Bajki Bolka i Lolka, Rek- Strażnik TeJcsasu (9) - serial
sio - seriale anim. 8.00 Cena sens. USA (powt.) 8.45 Slożycia (13/40) -serial obycz.
neczny patrol (131) - serial
austral. 8.50 Pytanie na śniaprzygod . USA (powt.) 9.40
danie - magazyn 10.25 Bogu- Samo życie (99) -serial obycz.
sław Kaczyńki zaprasza: Tu,
pol. (powt.) 10.10 Apetyt na
gdzie śpiewał Jan Kiepura miłość. - program rozrywkowy
· (powt.) 11.15 Znaki czasu 10.40 Zyciowa szansa- teletur11.35 Wielkie romanse dwu- niej 11.30 Adam i Ewa (61) dziestego wieku: Margot Fon- serial obycz. pol. (powt.) 12.00
teyn i Roberto Arias-serial dok
Serca na rozdrożu (118) - tele12.00 Radio Romans - teleno- nowela argent. (powt.) 12.45
ewla 12.20 30 ton! Lista, lista - Z głową w chmurach (132) lista przebojów 13.00 Panora- serial obycz. braz. 13.45 Bar
ma 13.15 Miami Sands (14/ supercoctail - reality show
110) -serial obycz. USA 14.00 14.45 Pokemon - serial anirn.
Szansa na sukces: To 'uż 10
15.15 Rodzina zastępcza (103)
·-~--"'·at
-$etlal ~om. pol. (powt.)
15.00 Zrozumieć świat - ma- 15.45 Informacje
'gazytl dla młodzieży
16.05 Adam i Ewa (62) - serial
15.25 Nera, księżniczka Oceobycz. pol.
drzwi ~ magaanll - serią). anim.
Ad4m stanowczo dementuje
katolicki
15.:20 Nagroda Litencka Nike
pogfl)ski,jakDłly kiedykolwiek
Rower Błażeja
•aga. -.........
•.~Ql;.&ystyna Lupą .,:Laco§ lqczylo go z Kamilą. Midla młodzieży _
birynt"
chał opowiada TriU, gdzie jest
Moda na sukces ( 1726)
16.00 Panorama
teraz jego ukochana. 'J}Imcuzelenowela USA
16.20 Prognoza pogody
sem Ewa w stadninie w saFestiwal nauki • maga16.25 Złotopolscy (442) -teł emotno§ci rozmy§la oAdJJmie.
nowela pol. (powt )
16.35 Kachorra to ja (119) 1655 Bogusław Kaczyńki zatelenowela argent.
Nowa telenowela z udziałem
prasza: Tu, gdzie śpiewał
Jan Kiepura - wielka gala
słynn~ Natalii Oreiro, gwiazw Krynicy {2/3) - koncert
dyniezapomnianego .,Zbun(powt.)
towanegoaniola". 'J}Im razem
17.50 Program lokalny
grana przez nią bochaterka
18.30 Panorama
nosi przezabawne imię KA18.55 Prognoza pogody
chorra i jest niesforną, aczi Grażynka zastana19.05 Jeden z dziesięciu - telekolwiek uroczq dziewczyną.
się, skfłd wziąć pienią
turniej
17.20 Strażnik Teksasu (10) na zajęcia dzieci w klu19.35 Kocham kino: Filmowe
serial sens. USA
Halszka spędza pierwszy
festiwale: - magazyn fil18.15 Bar - reality show
w pracy i próbuje zamowy
18.45 Informacje~ Sport
20.00 M jak miłość (77) - se- 19.10 Prognoza pogody
obycz. pol.
19.15 Rosyjska ruletka - tele20.55 Magazyn Ekspresu returniej
20.05 Bar - reality show
porterów
21.45 Praca dla każdego· ma- 20.45 Samo życie (100) - segazyn
rial obycz. pol.
22.00 Panorama
MarkDwscy wypytują Agniesz- - - - - - -'22.20 Sport elegram ~----kę o wy iUilcenie. Thnerduj,
22.30 Prognoza pogody
że matura w dzisiejszych cza22.40 Wieczór filmowy. Kosach nic nie znaczy. Henryk
cham kino: Historia kina
decżera do miejsca, z którego
w Popielawach - baśń fildzwonił Antek. Jeresa informowa pol.
muje matkę, że nie UITÓCi na
Akcja filmu rozgrywa się w
dwóch planach czasowych: w
okresiepowstania styczniowego i w kDńcu lat 60. Bohaterami filmu jest rodzina Andryszków, wiejskich kowali.
Andryszek Pierwszy wy nalazł kinomaszynę, zanim to
samo uczynili na Zachodzie
bracia Lumiere. Niestety, nie
donemu było dokończyć pracy nad swoim wynalizzkiem,
bowiem kraj wezwał go do
walki w powstaniu styczniawym. Po stu latach swsty z
rodu Andryszków - J6zef Andryszek Swsty, zwany Szustkiem- postanawia, opierając
s~ na rysunkach przodka,
zbudować kamerę filmową.
Obraz nagrodzony Złotymi

Lwami na Festiwalu Filrrwwym w Gdyni.

0.25 Wieczór artystycmy: Potęga symboli: Polskie kino
między polityką a sztuką
1.05 Zakończenie programu

M jak

milość

l

- serial obycz. pol
godz. 20.00
Marek prosi Michała, aby był
świadkiem na jego ślubie z
Hanką i jednocześnie został '
chnestnym ojcem ich synka.
Małgosia nie rozumie, dlaczego Marta rozstała się z Jackiem,
którego wciąż kocha. 'IYmczasem Milecló z pomocą Uli opiekuje się synkiem siostry.

noc ze względu na strajk i pro-

si ją, aby się nie martwiła. Danuta oznajmia, że spędzi wieczórwtowarzystwie&rarwwskiego. MarkDwscy dowiadują się, że Agnieszka jest w ciqży. Dochodzi do starcia pomżędzy Pawlem a 1!Jrkiewiczem,
któryporazkolejnywspomina
tm.ierć Zofii.

ielka biała pięść- kom.
SA, 1996, reż . Reginald
Hudlin, wyk.: Samuel L.
Jackson , Jeff Goldblum ,
Peter Berg, Corbin Bemsen
(87 min)
21.30 Losowanie LOTTO i
Szczęśliwego Numerka (w
przerwie filmu)
23.00 Informacje, Sport
23.15 Prognoza pogody
23.20 Graffiti - program publ.
23.30 Magazyn Ligi Mistrzów
0.30 Muzyka na BIS. Prodigy,
John Lee Hooker, Sopot
Molo Rock 95: Foo Fighters
5.00 Zakończenie programu

l.

5.35 Kropka nad i - (powt.) 5.50
Tajemnjce pocalunku (86/99)
- (powt.) 6.35 Telesklep 7.05
Brzydula (169-ost.) - (powt.)
7.50 Animaniacy - serial anim.
8.15 Kapitan Planeta - serial
anim. 8.40 Szczeniak zwany
Scooby Doo -serial anirn. 9.05
Przygody Animków - serial
anim. 9.30 (na żywo) Tele Gra
- teleturniej 10.35 Telesklep
11.50 Rozmowy w toku - talkshow 12.50 Chicago (3) - serial dok. 13.25 Kapitan Planeta - serial anirn. 13.50 Szczeniak zwany Scooby Doo - serial anirn. 14.15 Beverly Hills
90210 (220) -serial obycz. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
powt.)
Teleturniej prowadtony przez
Huberta Urbanskiego jest
'$yzwaniem dliz każdego pasjonata krzyidwek i łamigM
wek. W)'kazac trzeba się bowiem wted24, ktdra jest potrzebna"prz:frozwtązywanlu

tego typu szarad.

16 00 TVN Fakty i Pogoda
6J rzyjaciólki i rywalki (1/
185) - telenowela meksyk.
tać gwiazdą Hollywood.
17.10 Tajemnice pocałunku
(87/99) - telenowela meksyk.
18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.35 Pogoda
19.40 Uwaga! - magazyn
20.00 Kasia i Tomek (7) - serial kom . pol.
20.30 Nie takobieta-film sens.
USA 1995, reż. Douglas
Jackson , wyk.: Nancy
McKeon, Michele Scarabelli. Chelsea Field, Gazy Hudson (115 min)
Melanie Brooke zrywa :e
SW)Im niewiernym chłopa
kiem 1 przenosi się o Fi delfii z zamiarem rozpoczę
cia nowego tycia. Po przeprowadzce podejmuje pracę
jako sekretarko w finnie handlującej nieruchomo§ciami.
Kiedy wydaje się, że wszystko układa się po mylli Melanie, jej szef 10m Henley zoswje zamordowany. Fatalny
zbieg okDlicz.no§ci sprawia, że
to ona zostaje oskarżona o zab6fstwo.
22.25 Kryminalne gry - serial

dok.
23.00 TVN Fakty
23.15 Kropka nad i - program
publ.
23.35 Łowcy skarbów (13/22)
- serial przygod. USA
Bruce Farrow, przyjaciel Sydney, zostaje oskorżany o luadzież legendamego diamen·
tu z grobowca faraona . Aby
oczy§cić go z zarzutów, Nigel
i Sydney wyruszają do Kairu
w poszukiwaniu prawdziwf!go złodzieJa.

0.35 Tenbit.pl - mag. internetowy
1.35 Nic straconego - powtórki

Wielka biała pięść

- komedia prod. USA
golh. 21.15
Pred Sułtan jest menaierem
najlepszego czarnoskórego
boksera w Ameryce. Choć
zawodnik ten ma na koncie
trzydzieści osiem wygranych
walk, od swojego menażera
dostaje niewielką część zaro-

Przyj

ci6łki

l rywalld

- telenowela meksyk.
godz.l6.15
Nayela opowiada matce swój
sen, w którym była wielką aktorką. Oświadcza, że ma zamiar wyjechać do Stanów, aby
zostać

6.55 Telesklep - magazyn reklamowy 7.10 Dragon Bali Z
- serial anim . 8.00 W niewoli
uczuć (19/135) - telenowela
meks. 850 Daniela i przyjaciele (3/100) - telenowela
meks . 9 .40 Mel rose Place
{189) - (powt.) 10.30 (na
żywo) tarnisłówka 11.00 Big
Brother l (powt.) 11.45 Porywy serca (66/90) - telenowela
meks. 12.40 Telesklep 14.30
He-man i władcy wszechświa
ta- serial anirn. 14.50 Dragon
Bali Z - (powt.)
15.35 Pełna chata (99/192) serial kom. USA
16.05 Szkoła złamanych serc
(62/80) - serial kom. austral.
16.35 fuecla planeta od Słoń
ca 5 (17142) - serial kom
USA
17.05 Medicopter 117 (20/36)
· (powt.)
Jeden z członk6w zespołu zostaje oskar:żon)' o walt
Wprawdzie liczne poszlaki
wskazują na niego, ale przyjaciele nie wierzq, że byłbv
011 zdolny do takiego czynu.

Historia pieknej Milagros,
która wychowywala się w
przyklasztornym sierocińcu,
a p6tnlfe przez przypadek
odnalazła babkę i ojca.

18.00 Aktualności
18.10 Prawo i milo ć (4/22) serial obycz. USA
Historia niezwyklej współpra
cy między detektywem, który uważ.a, że wszyscy podefrzanl powinni zostać skozani za przewinienia, a niesły
szqcą prawniczką, zaciekle
broniącą przestępców.

19.05 Melrose Placc (190) - serial obycz. USA
20.00 Dar milości - dramat
obycz . USA, 1999, reż .
John Korty, wyk.: Ed Marinaro, Debbie Reynolds.
Elden Henson (115 min)

wodzie rodziców mieszka u
dziadków. NastoU!tek pragnre vat w szkolnej druży
nie fulbolbweJ, a w tych dą
żeniach wiernie wspiera go
babcia Shlrlee.

1.5 Las Vegas {3/10) - serial
sens. USA
22.55 Big Brother l
23.40 Zamknięta strefa- - film
sf, kanad., 1994, reż . Andree Pelletier, wyk. Henry
Czern (85 min.)

W teletumiefu prowadzonym
przez Krzysztofa fbiSza ka:ż
dy mote wygra<! olbrzymie
p1eni4dU. Mu.sf tylko poprawnie odpowiedziec na kilka
pytań.

23.15 Pięć asów - kom . sens.
USA, 1999, reż . David Michael O'Neill , wyk.: CharIie Sheen, Christopher
McDonald(96 min)
W przeddzień swego §łubu
Chris Martin jedzie na spotkanie z pięcioma najbliż
szymi przyjaczółmi . K1edy
dociera na umówione mieJsce w górskim Ulfetdzie, nie
zastaje tam nikogo oprócz.
ponętnej kobiety , której
wdziękom szybko ulega . Nie
wie jednak, że jego kumple
schowali się do szaty, aby
przyłapać go na gorącym
uczynku . Niestety, nie jest
to ich jedyny dowcip.

goodswkoć.

Biografia wybitnego brytyjskiego dramatopisarza l poety Oscara Wilde'a . Współ
czdni mu ludzie bardzo unili jego twórczoU apisane
prz.ez niego nowele, eseje i
komedie oraz symboliStyczna
powlelt Portret Doriana
Graya na zawsze weszły do
konanu literatury.

3.15

Zakończenie

programu

Las Vega
·serial sens. USA
god.L 21.55
Podczas imprezy jeden z gości skacze z okna. Mężczyzna
natychmiast zostaje przewieziony do szpitala, nie odzyskuje jednak przytomności .
Siostra poszkodowanego prosi Elvisa i jego wspólnika o
zbadanie tej sprawy. Interesuje ją, czy jej brat miał powody, by popełnić samobójstwo.

,.

Znalezisko - film s .f.
S , 1999, reż . Mark Haber, wyk. : )ason London,
Missy Crider, Simon Westaway, Elizabeth Alexander (90 min)
20.55 Viper (7) - serial sens.
USA
21.50 Dziennik
22.05 Informacje portowe i
Pro_gnoza pogody
22.15 Zyclowa szan a - teleturniej

Rok 2010. Władzę sprawuje
wielka korporacja Wondra. corp. Młoda dziewczyna Room odkrywa, że ;e; ojciec,
którego straciła wiele lat
temu, wciqżźyje. Postanawla

1.15 Portret O cara Wilde'a film biograf. bryt.-niem .jap., 1997, reż . Brian Gilbert, wyk .: Stephen Fry,
Jude Law (120 min)

.~

9.0

Pięmastolslni Daniel po roz-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.00 Strefa P 6.30 Supergol
7.00 Muzyczne li ty 7.50 Arthur - (powt.) 8.15 Wspaniała
podró ż Nilsa Holgersona (powt.)8.40 Ma ked Rider (powt.) 9.05 Fiorella (113) (powt.) 10.00 Zbuntowany
anioł (16) - (powt.) 10.50 Akcja nad Berlinem (l)- (powt.)
11.40 Karolina w mie cie (lO)
- (powt.) 12.05 Kameleon
(10) - (powt.) 13.00 Automobilizm: Rajdowe Mi trzo twa
Świata - raj d Włoch (powt.)
13.55 Artbur 14.20 W paniafa podróż ilsa Holgersona
14.45 Masl<ed Rider - serial
anim.
15.05 Fiorella (114) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne lisł}r
17.00 Dharma i G re g 3 (7) serial kom. USA
17.30 HOT Cłl.AT- program
pub l.
17.45 Dziennik i Prognoza
pogody
18.00 Zbuntowany anioł (17)
- telcn . argent.

1.10 X Laski - program erotyczny
1.30 Muzyczne listy
2.20 Muzyczny V1P
2.45 Supergol - magazyn pilkarski
3.10 To ię w głowie nie mieści - magazyn
Magazyn opowie§ci niesamowitych, ktdre wydarzyły
się naprawdę, choć wydają
się niewiarygodne.

3.30

Zakończenie

programu

, Znalezisko
film s.f. USA, 1999
godz. 19.00
Wyrusza kolejna ekspedycja na Marsa. Ponieważ
1 podróż będzie trwała osiem

ll
l

miesięcy, załoga odbędzie
ją, pogrążona w głębokjej

hibernacji. Po przebudzeniu dwóch członków zało
gi
iż kurs statku

13

.,

Nowa oferta

-JAK WYSŁAĆ OGŁOSZ-ENIE PRZEZ TELEFON?

WYŚLIJ

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

SMS

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

Przykład

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

Cena wysłania SMS-a z ogłoszeniem pod numer 7960 wynosi 9 zł + 22 proc. VAT.
Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń dostępny jest w Biurach Reklam i Ogłoszeń . Słowa Ludu".
UWAGA! Przyjmujemy ogłoszenia tylko do podanych n iżej rubryk (ogłoszenia matrymonialne
i towarzyskie nie będą drukowane).

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

01 0203 04 -

motoryzacja
biznes
budownictwo
elektronika

05 - kosmetyka
06 - komputery
07- kupno
08 -lokale

09 - medycyna
10- naprawy
11 -nauka
12 - nieruchomości

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

17 - turystyka
18- usługi
19 - wideofilmowanie
20- zguby

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

BUDOWNICTWO

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

NAUKA

KUPNO

115, teiJfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
1 '·

l

0% REKLAMACJI

ng311

-0411344-72-96.

MAKULATURA, folia,

antywłamaniOWe

złom.

drzwi

gb3897

INTER CARS S.A. Dystrybucja części

Słowackiego

zniszczone • kuptę . 0606-257-181 .

kb1655

. Firmus•

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

MAKULATURA,

Kielce, Paska 6.

Skarżysko-Kamienna,

362-91-00.

nd362

gb3898

nt456

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

e
e

ANGIELSKI
INNE

JĘZYKI

EGZAMINY CAMBRIDGE

e MATURA

LOKALE

nn169

-Dzieci
-Młodzież

Airbag, ABS.

-Dorośli

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe.

Kielce, Pakosz 53.

amortyzatorów - gratts.

e

tel. 041/25-11-066
kb1657

Kasowanie błędów.
woziowe (zachodmoeuropejskie), wymtana

041/302-14-27

ul. Rejowska 65,

AUTOBRAMY. 041/366-19-17.

silników- sterowników

nt383

041/34-415-17

złom .

folia.

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA

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

0411331-71-19 , 041/3 61

& GERDA&

do samochodów zachodnich. Kielce,

0001 S .C . AUTA powypadkowe.

Kiel ce,

ul. Zagnańska 232, teł . 041/344-10-03.

napędy.

041/361-18-56.

BLACHY dachówkowe. trapezowe

-producent. 041/331-49-62.

- .POLIGLOTA"

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

LEŚNA 5 (centrum)

Sienkiewicza 9.

nd359

nQ313

nl407

0411345-16-29. HURTOWNIA- autoczę

OPONY, felgi. naprawa, renowacja felg.

BRAMY. automatyka, szlabany. Bariery

ng306

www.poliglota .kielce.com
SUPERDFERTA

ści zachodnie . BEZPŁATNA WYMIANA

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

Warszawska 170, 041/332-22-12.

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

12-lecia
SZKOŁY.

nt443

nj193

nt367

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt391

TRANSPLANTACJA włosów. Bezpłatne
konsultacje- Radom, Kielce - 4 październi

0411362-00-29
AUTONAGAZ

Siatki.
nt395

l

nt452

BRAMY.NET.PL.

041/345-09-41,

nt430

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

styropianu

-

MARMUR - parapety, schody, komtnkt

b3754
WYWIADOWNIA

gospodarcza.

- Turystyka,

gb4023
POMIESZCZENIA biurowe do wynajęcia
(ul. Paderewskiego). 041/368-38-18.

nt399

CENY.

. Okno·.

Łódzka

gb3896

SPRZEDAM M-3. 4G m kw., 11/IVp.,
Barwinek. o41/361-92-20.

041/36Hl8-52
nd360

• Zywienia Zbiorowego
LICEUM .
- Ekonomiczne,
-Handlowe,

gb3979
OKNA. drzwi, parapety. AdaptacJa
, wnętrz . Drokplast•, Ktelce, Nowa S.

- Fryzjerskie

-Telekomunikacja

308.
nt422

TECHNIKA:

- Budowlane,

go. 06021571-927
NE

- Rachunkowość

-Samochodowe,
S PRZEDAM M-3, Kielce- Kochanowskie-

OKNA PCV - producent. PROMOCYJ041/346-19-17.

-Telekomunikacja,

-Finanse

gb3857

(produkcja - montaż) . Jagtelłońska 11.
nt411

- Admnistracja,
- Bankowość,

Okrzet65. 0411343-14-77, 307-35-06.

041 368 76 97,0501 485 270.

POLICEALNE:
-Farmacja,

tanio.
gb2834

Kielce,
POdklasztoma 117

gb3976

do

PROMOTOR

gb/3976.

POKÓJ do wynajęcia - 041/34-27-963.
KLEJ

041/345-85-88

LUDU " KIELC E

nt435

BIZNES

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

. SŁOWO

041/346-54-13.

ng310

.

do remontu halę pod produkcję

502-58-05-43.
WYPOZYCZALNIA SAMOCHOOOW
.AGM" 041/362-93-63, 0602-601-695.

AUTOALARMY- 041/361-90-60.

KUPIĘ

od 600 do 1000 mkw. w Kielcach lub okolicy. Oferty

kb2010

RATY.
l

Ogrodzenia .

ka. 0801/321-370, 0609/202-229.

Kielce, Pakosz 53.

\

BRAMY.
041/346-46-93.

z okazji

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,
041/344-53-62.

- Ogólnokształcące
(2-, 2.5-letnie).

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe,
30m kw.. ul. Malików. 37.000 zł- PILNIE.
609-770-547.

0411368-06-46

gb4022

PARAPETY - najladniejsze wzory.

WWW.EMERSON-COLLEGE C
ANGIELSKI

Producent •VINYL PLus·. 041/362-05-00.

MEDYCYNA

nn148

HISZPANSKI.

PARKIET. 041/38-475-24.
0411369-82-76 - ALKOHOLOWE

§145

Pogotowie - odtruwanie . ESPERAL.

PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

Salon sprzedaży - tel. 362 37 49
ul. Radomska 20 a (CH REAL)
www.blk-meble.pl

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabrycz-

335/NK

nd364

...

III
Q

Popołudniowy- 25.1X (g.16J
Weekendowy - 28.1X (g.9J

....
~

::»

:1:
Kielce, ul. 1 Maja 151, 0411368-36-87
14
f.

041/358-49-99, WIEDZA Kielce. l'
• GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
0602/3.35-083

(!) 1) l arliBI@fli#
Sob. - niedz.

5.X (g. 13J

Liceum Ogólnokształcące po sz
kb1233

SZKOŁA

.JAZDY
KURS PRAWA JAZDY
l

=

gb3955

Chęcińska 14,041/362-12-97.

KIELECKA

Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety i panele ścienne

matur.•PANPOL".

0604-137-235.

na .LENTex·, hurt - detal - raty. Kielce.

041/368-13-84 ANGIELSKI. A .
Najwyższa zdawalność cert yft a>

zasadniczej , gimnazJum. Techr.
gastronomiCZne, mechan czne .

GINEKOLOGIA- dosWtadczeni specjaliści.

0607/887-732
ws152

AKADEMIA SUKCESU Wybierz
kurs języków obcych. 6 języków
Internet Upomtnek

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

0411368-12-27.

'!11119

towarzy zenie Księgowych
Oddział Okręgowy w Kielcach,
ul. Zagnańska 4a. tel. 368-60-68

Zllprasza c:z.łonków
Klubu Bieglego
ięgowego
i Klubu K ięgo\\-ego

w dniu 24 wrze nia br. o godz. 16,
na potkanie dy ·kusyjne na temat
,.Podauok dochodowy
od osób prawnych w 2002 roku".

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

:!.

ANGIELSKI

CYKLINOWANIE • 0504-79().963.

SZUKAM PRACY

-NIEMIECKI

2:ALUZJE, vertlcale, roletkl tekstylne,

gb3995

rolokasety, 0411331-31-62, 0505-140.947.

• FRANCUSKI

zUm kw.
ng308

gb3910

.WORLD OPEN"
INFORMATYK podejmie współpracę, prace zlecone, prace na część etatu . Kielce,
041368-91-31,0-605-169429.
sms34

Szkoła Języków Obcych

Kielce.
tródłowa 19

0411343-13-16

,

CZYSZCZENIA

dywanów.

0411331-45-56.

SZPACHLOWANIE, glazura. hydraulika,
gb3578

CZYSZCZENIA dywanów. verticall .

RÓŻNE

346-1f3.00
Zapisy:
godz. 10 -16.
nt463

sms35

gb3893

PAN Kazimierz Dryja poszukuje 2 świad
ków przebywających w Hufcach Budowlanych .ŚWIT" w Kielcach w latach 19461948. Kontakt listowny: 65..()90 Bydgoszcz,
Aleja Powstańców Wielkopolskich 9/A/34,
0521341-60-15.

0694-114-765.

BUDOWLANKA
Kielce,

SUKNIE ŚLUBNE

lidnie. Tel . 601936134.

041 /366-78-86.

KREDYTY gotówkowe, 041/346-18-24 .
nd370

Jagiellońska 90

WYPOtvCZALNIA • Kielce. Sandomier·
ska 76, 34-422-23.
nq315

ZGUBY

DOMOFONY. 041/362-31-82.
gb4018
ELEKTROINSTALACJE • 041/331-31-62,

WMK, Leszczyńska 1, 041 1368-00·32
nt426

rygipsy, malowanie. panele, elektryka·so-

poniedziałek · piątek,

e

RO~T • 041/362..03-67, 691-860-680
Kusocińs ego 50. JUZ OD 165

MAKOWSKI Michał zgubił legitymację
ZSZ nr 3.

OPRAWA OBRAZÓW

gb4031

0503-168-134.

041/361-37-49, Chęańska 14 .

gb3911

nt359

SKRADZIONO Mercedesa Vito, biały.
GLAZURA · hydraulika • 041/362-53-70.

gb4003

NAGRODA. 0604..053-113
gb4013

gb3595

DAMPRACĘ

041/346-16-00.
LICEUM

PROMOCJA

Jeśli

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

ogłoszenia

drobne

e Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POLICEALNE:

ZA

nt405

DGE

om

A. Chałupnictwo, pilnie. 0606/441..014
kb2012
AKTUALNIE zatrudntmy; handel, magazyn, 1200/m-c. Tel. 041/368-22-52
gb4016
CHAŁUPNICTWO

natychmtast

0121261-85-46
kb1917
DOMOWA, 1500, umowa. 0606/382-221
kb1915

BUDOWLANKA
Kielce.
Jagiellońska

PILNIE! Umowa. 900 brutto. wydawntctwo oferuje pracę domową. 06081385..()10
kb1916

90

w

041/346-16..00.
TECHNIKUM

dowolnej
rubryce

(2.5-letnie ):
• Drzewne,

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

RZETELNYM ,
0606/336-101

zlecających ogłoszenia

900,

domową.

kb1914

• Urządzeń Sanitarnych,

e Samochodowe,

PotvczKA. 041/34..07-103.
gb3830

• Elektryczne,
• Zywienia Zbiorowego,

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

gb3266

ZASADNICZA

MALOWANIE· 041/362-53-70.

SZKOŁA ZAWODOWA

SPRZEDAŻ

(2-letnia).

SUPERATRAKCYJNA domowa praca.
0691n35-663.

b4024

kb1964

ROLETY ANTYWLAM.

WIDEOFILMOWANIE

ALUTECHNIKA, Paderewsklego 3,
343-07..()4.

APP-STUDIO • vtdeo-foto. DVD.
cyfrowo. 04 1/361-65·13, 315-25-19.

nt375

nt434

gb3918

POtvCZKI. 041/34-44-106.

• Fryzjerskie .

STAWtARSKI Rafał zgub~ legitymację
studencką AŚ .

gb3594

• Różne zawody.
NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.
gb3999

0411343-18-81 SIATKI plastikowe,
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

CKB.ZGODA"

ng312

Zgoda 31

PANELE • 041 /362·53-70.
gb3593

0411361-27..()6
RENAULT MASTER 2.8 TDI maxi, (1998),

TECHNIKUM 3-, i 2,5-letnie

stan bardzo dobry. Tel . 0602-281-834.

kterunki budowlane (wszystkie)

gb3975

DRZEWNE · LEŚNE

PRZEPROWADZKl· tanio. 0411366-78-36,
0603-34-36..() 1.
gb3866

ZASADNICZA. budowlane

SEAT ibiza (99) 1.4 SXE, l właściciel,

Pohcealne • budowlane, BHP.
nt465

zakupiony w salonie, bezwypadkowy, 50,
moduł

komfortu. granat met, cena 27 tys.,

Kielce. 604-789..060.

PRZEPROWADZKI kompleksowe
• .CEDR().TRANS", tel./fax • 0411362-75-21 .
gb3952

gb4021
nt416

AUTOMATYKA

371/nd

do bram wjazdowych
AUTORYZOWANY PARTNER

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

teł.

342·84·32, fax. 342·83·09

PRZEPROWADZKI . 041/362-24-55.

TURYSTYKA

....

0600-972-890.

Studium
048/37-80.307,06011280-977 . Frankfurt,
R..Q-L-E-T-Y

Mannheim, lipsko. •Wojtek"
ww131

NAPĘDY

ANTYWŁAMANIOWE

ROLETKI
ANTWERPIA · Niemcy, Holandia,

TEKSTYLNE

Belg ia • wtorki. piątki . 061/825-62-45,

VERTIKALE

0603/951-239

PARAPETY
ws156

PRODUCENT
ALUTECHNIKA

USLUGI

Paderewskiego 3

STIHC

041/343-07..03.

nt387

nt379

SPRZEDAŻ - SERWIS

041/331-29-83- HADES· dodatkowe
dfZWI. również stalowe.

gb3656
Studia Rachunkowo-

041/361-20-40 TELEWIZORY· Walczak.

OddDal Radom. Uprawnienia.
~'>#.:llt<..>;"A 048f384..60..23.
kb1886

gb4015

ramkowe. PROMOCJA! Roletkt tekstylne.
verltkale .

żaluzje .

okna . Hurtownia

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

Matenałćw Vertikalnych .WMK", Leszczyłi

ska 1. 0411368-00-32. 041 /344-14-80 .
BIURO Rachun owe. 0411362-31-10.

fax 344-33-77 .
nt428

gb3950
CYKLI OWANIE • 041/303-1-2-54
publiczne. Silownia. basen.
Ubezpteczenie w czesnym. Szyb-

gb3765

wa Praca. KleJce, Kościuszki 5,

CYKLINOWANIE • lakierowanie

·39

pilarki łańcuchowe, kosy
przecinarki, myjki ciśnieniowe

ROLOKASETY. MOSKITIERY: ZWijane.

VERTłCALE

- .taluzje • rolety

·producent 0411368-68-77

gb3657
• układame 0411366-02-65.

gb3n6

nt403

DACHÓWKI:

lALUZJE tanio. 041/369-86-37 .
gb3818

. .-.~"'

rabaty do 20%
1podręczniki

• GRATIS!

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

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

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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AWRSP OfT RZESZÓW

CERTYFIKAT ISO 9001 :2000

GOSPODARSTWO
ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH
informuje, że zostały ogłoszone przetargi
na sprzedaż nw. nieruchomości:

e 27.IX.2002 r. o godz. 11 -działki położone na terenie gminy

D'l

Wiślica w następujących obrębach:

Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Górki
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice
Latanice

t •

nr253/1
nr455
nr316
nr446
nr456/2
nr252
nr259/2
nr45
nr454
nr238
nr284
nr632
nr 81,83
nr82, 84
nr125
nr630
nr 120/3
nr 126
nr 127
nr 131
nr383
nr 118/2
nr389

o pow. l ,24 ha
o pow. 3,05 ha
opow. l3,26ha
o pow. 5,80 ha
opow. 25,18ha
o po w. l ,54 ha
o po w. l ,44 ha
o po w. 0,49 ha
opow. 6,11 ha
o pow. l ,07 ha
o pow. 0,26 ha
o pow. 2,26 ha
opow.l,43 ha
opow.1,16ha
o pow. 1,02 ha
opow. l,l2ha
o pow. l ,06 ha
opow.l,47ha
o pow. l ,29 ha
opow. 2, 15 ha
opow. 2,01 ha
o pow. 2,02 ha
o pow. 2,06 ha

cenawywoławcza 1.630,00zł

cena wywoławcza 3.890,00 zł
cena wywoławcza 16.270,00 zł
cena wywoławcza 8.070,00 zł
cena wywoławcza 31 .170,00 zł
cena wywoławcza 2.000,00 zł
cena wywoławcza 1.880 00 zł
cena wywoławcza 680.00zł
cena wywoławcza 7.640,00 zł
cena wywoławcza 1.420,00 zł
cena wywoławcza 390.00zł
cena wywoławcza 3.110,00 zł
cena wywoławcza 2.090,00 zł
cena wywoławcza l.740,00zł
cena wywoławcza 1.460,00 zł
cena wywoławcza 1.590,00 zł
cena wywoławcza 1.510,00 zł
cena wywoławcza 2.060,00 zł
cena wywoławcza 1.820,00 zł
cena wywoławcza 2.220,00 zł
cena wywoławcza 2.930,00 zł
cena wywoławcza 2.790,00 zł
cena wywoławcza 3.000,00zł

Wadium na ww. nieruchomości należy wpłacić w biurze GAR
Kielce najpóźniej na godzinęprzed rozpoczęciem przetargu.
Przed przetargiem na leży zapoznać się z jego warunkami.
Ogło zenia o warunkach przetargu zo tały przesłane do urzędów
gmin i sołty ów danych miejscowości oraz wywieszone na tablicy
ogłoszeń w tutejszym biurze.

,.

UWAGA!!!
Wszystkich zaintere owanych zapraszamy do biura Gospodarstwa
Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518,
V piętro, teł. (041) 34-422-04, 34-300-45, na nasząstronę internetową
www.gah.kielce.com.pl, AWRSP O!f Rzeszów, ul. 8 Marca 13,
teł. (017) 853-78-64,853-78-65.
Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach
w godz. 7.30-15.30wkażdydzieńroboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargach.

2019/km

~
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AWRSP OTT RZESZÓW
GOSPODARSTWO
ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACl i
informuje, że został ogłoszony przetarg
na sprzedaż nw. nieruchomości:

e

26.1X.2002 r. o golłz. 11 - działki położone na terenie gminy

Sędziszów następujących obrębach:
Gniewięcio

działka

nr755/2

opow.l,17ha

cenawywoławcza3.030,00zł

nr 209/5

o po w. 0,25 ha
o pow. 0,85 ha

cena wywoławcza 4.130,00 zł
cena wywoławcza 2.880,00 zł

Klimontów
działka

Przełaj działka nr 526

OPROGRAMOWANIE
KSIĘGOWE,

i

Czepiec ki
nr40/1
opow.l 22ha
cena wywoławcza 12.0 l 0,00 zł
nr267/2 opow. l ,04ha
cena wywoławcza 5.580,00 zł
Pod a dek działka nr 4 o po w. 3 6550 ha cena wywoławcza l 0.450,00 zł
Szala działka nr 44 ópo w. 2,96 ha
cena wywoławcza 8.510,00 zł
działka nr 140/2 o pow. l ,04 ba cena wywoławcza 3.200,00 zł
Sosnowiec
działka nr 105/2
opow. 1,50ha
cena wywoławcza 4.470 OOzł
działka nr450
o pow. l ,67 ha
cena wywoławcza 5.640,00zł
działka nr507
o po w. l ,20 ha
cena wywoławcza 3.890,00zł
działka nr515
o pow. l ,66 ha
cena W'f\ oławcza 5.300 OOzł
działka nr544
o pow. 5,04 ha
cenawywoławcza 15.280 OOzł
działka nr545
o pow. 3,51 ba
cena wywoławcza 1 O. 700 00 zł
działka nr547
o pow. l ,82 ha
cena wywoławcza 6.130,00 zł
działka nr574
o pow. l ,00 ha
cena wywoławcza 3.090 00 zł
Wojdechowice
działka nr 194
o pow. 0,6 l ha
cena wywoławcza 1.060,00 zł
działka nr260, 261 o po w. O 14 ha
cena wywoławcza 950,00 zł
działka nr262,263 o pow. 0,0 ba
cena wywoławcza 460,00 zł
działkanr286,287,288,289,290 opow. 0,7 ha cemwywoławcza3.090,00:zł
dzialka nr 340
o po w. 0,65 ha
cena wywoławcza 1.810,00 zł
Zielonkidziałka nr 10911 opow. 1,09ba
cena wywoławcza 3 . 880,00zł

l
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MAGAZYNOWO - FAKTURUJĄCE, KADROWO-PŁACOWE

KOMPUTERY, DRUKARKI FISKALNE, SERWERY, SIECI

'INSTALACJE
!

WDROŻENIA

SERWIS

!

Complex Computers S.A. 25-520 Kielce, uLTargowa 18
te l.: (041 )368-06-0 1 • fax: (041) 368-25-0~
e-mail: office@complex.pl http://www.complex.pl

STAROSTWO POWIATOWE W PRZYSUSZE
ALEJAWOP10
26-400 Przysucha, teł. (0-prefix-48) 675·25-53, fax 675-36-12
NIP 799-17-30·340, REGON 670222842
OGŁASZA

w Zespole

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymianę stolarki okiennej
Szkół nr 2 w Przysusze, ul. Warszawska

28

Termin realizacji zadania: 15 listopada 2002 r.
Kryteria oceny ofert są następujące: Cena -100 proc.
_
Postępowanie będzie prowadzone w fonnie uproszczonej zgodnie
z art. 15 ustawy o zamówieniach publicznych.
Formularz zawierający szczegółowe warunki udzielenia
zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Przysusze, al. WOP 10, pokój nr li łub za
zaliczeniem pocztowym. Cena formularza: l Ozł+ VAT.
Zamknięte koperty zawierające oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego w Przysusze, pokój nr 7 do 7 .X.2002 r.,

do godz. 9.30.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi: 7 .X.2002 r. o godz. 1 O.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest
Grzegorz Borycki.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki
określone wart. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia
l O czerwca 1994 r. oraz szczegółowych warunkach udzielenia
zamówienia.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Postępowarue będzie prowadzone z uwzględnieniem preferencji
krajowych.
201311an

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

Przełaj

działka
działka

rm

'l

•
Już

wdrażamy, uaktualniamy programy.
Spełniamy życzenia naszych użytkowników

15 lat tworzymy,

FINANSOWO-KSIĘGOWE

l. Dnia 2 - Kunów Ka:;modlzteJ~
Kunów Kolonia, Doły
Bukowie, Biechów,
Pękosławice, P iot
Hydrofornia, Śnie ż
Centertel
2. Dnia 7- Ambrożów l
1.

Dnia8-Ambrożów2

4.

Dnia9-SłupiaNowa2

Zdrowia,

Słupi~

Nowa

ŚwiętokrZyska,

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Szkolna, Bukówka Zbrza l
Dnia 10-BukówkaZbrzaA
Dnia li -Dąbrowa Chybirki
Dnia 14- Dąbrowa Chybicka:
Dnia 15- Dąbrowa Poł e ie
Dnia16-Jadownikił

Dnia 17- Brzezie 4
Dnia 18-Garbacz l
Dnia21-Baszowice4,
Drua22-Baszowicel ,
Drua23-Krajów
Dnia24-Modrzewie
Dnia 29- Kowalkowice l
Dnia30-Pawłów l

W ww. terminie Rejonowy
Energetyczny Ostrowiec
przegląd urządzeń Pnf>rOPI'VC ZI~l'

przystosowane do nowych przepisów o rachunkowości

HANDLOWE
z drukarkami i kasami fiskalnymi
PLACOWE, KADROWE
współpraca

współpraca

z PŁATNIKIEM ~\\\\

uJ. Sezamkowa 2J,
telJ(u 411253-05-Jl. 0502-l

nabór na rok szkolny
2002. 2003

CZYNSZE~

i inne programy na zamówienie
Sprzedaż

,.DElTA"
k.arżysk~Kamlerula,

upr•wnic:nia zkt>ly public:211CJ,
Uzlalcimy w awodzle·

i serwis komputerów, drukarek, sieci i inne.

MChnJII ochrony fizyczneJ osób l

Sudautie up~

Wadium na ww. nieruchomości należy wpłacić w biurze GAH Kielce
na godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Przed przetargiem należy zapoznać się z jego warunkami.
Ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane do urzędów gmin
i sołtysów danych miej cowo ' ci oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w tutejszym biurze.

najpóźniej

UWAGA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa
Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa l 8, pok. 518,
V piętro, teł. (041) 34-422-04, 34-300-45, na naszą stronę internetową
www.gah . kielce.com . pł, AWRSP orr Rzeszów, ul. 8 Marca 13
teJ. (0 l 7) 853-78-64, 853-78-65.
Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach
w godz. 7.30-15.30w każdydzień roboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargu.
202Mm
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TRANSPORT BETONU
CEMENT LUZEM
BLOCZKI BETONOWE
LABORATORIUM BETONU

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

SŁOWO LUDU 24 WRZEŚN IA 2002 NF

aroodzielny Public:zny Zakład Pod tawow j Opi ki Zdrowotnej
w Głowaczowi e. ul. Warecka 13, 26-903 Głowaczów

TELEKOMUNIKACJA POLSKA
informuje swoich Klientów,
że z dniem 30 września br. całodobowy

Teleserwis 0-801 110-135
za kończy

Biuro Reklamy

Słowoludu

przyjmowanie zamówień na dostarczenie
telefonicznych edycji 2001/2002.

nł<>łn\Jrl'h książek

tWO.IA e&lltA COOZUNitA

opłata

za dostarczenie przez kuriera firmy dystrybucyjnej
Mssenger Service STOLICA S.A.
w wysokości 5 zł (w tym 22 proc. podatku VAT)
będzie pobierana w momencie odbioru książki .
Każdy klient TP uprawniony jest do zamówienia książki
l nlnfnno r7n~'>l , zawierającej spis abonentów strefy numeracyjnej,
do której należy jego linia telefoniczna.
Teleserwis jest jedyną autoryzowaną firmą dystrybucji książki
telefonicznej, a wszelkie inne formy dostarczania lub próby
sprzedaży bezpośredniej odbywają się bez zgody
oraz wiedzy naszej Firmy i stanowią naruszenie prawa.

ZAPRASZA
ul. We oła 47/49
teł. (041 ) 344-48-58
teł. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

P RO/I/70CJA
25°/o taniej
~~--

~----~

ODDZIAŁ

~

AWRSP 0/T RZESZ W
GOSPODARSTWO
AD MIN1STRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH
informuje, że został ogłoszony przetarg
na sprzedaż nw. nieruchomości:

e

27.IX.2002 r. o godz. 12 - działki położon e na tere nie gminy

ul. Żerom ski go 51
tcl. {04 ) 363-97-88
fax 04 362-81 -60

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

Chmielnik w następujących obrębach:
Celiny działka nr2 5 o pow. 0,23 ha

AWRSP 0/T RZESZÓW
(;OSPODARSTWO
ADMINISTRACYJNO-HANDLOWE W KIELCACH
informuje, że zostały ogłoszone przetargi
na sprzedaż nw. nieruchomości:
26.1X.2002 r. o godz. 1O- działki poło żone na terenie gminy Busko Zdrój:
Podgajc
nr75
opow.0,42ha
cenawywoławcza
2 .700, 00zł
Podgaje
nr 558/2 o pow. 0,20 ha
cena wywoławcza
670,00 zl
lużów
nr 18112 opow. 0,64 ha
cena wywoławcza 1.570,00zł
nr 396
o pow. 0,29 ha
cena wywoławcza
800,00 zł
nr723
opow. 0.33 ha
cenawywoławcza
2 .000,00zł
nr726/2 opow. 0,25ha
cenawywoławC7..a
560,00zł
nr 758
o po w. O 51 ha
cena wywoławcza 1.650,00 zł
nr 117
o pow. 0,61 ha
cena wywoławcza 2.140,00zł
Lczaworyż
nr 274/2 o po w. l, 78 ha
cena wywoławcza 4.500,00 zł
Janina
nr424/5 opow. l,94ha
cenawywoławcza 5 .000,00zł
26.1X.2002 r. o godz. 12- dzi ałki położo ne na terenie gminy Chęciny:
Boimin
nr81/ l
opow. 0,21 ha
cenawywoławcza
650,00zł
Boimin
nr 15611 o po w. 0,1Oha
cena wywoławcza
320,00 zł
Boimin
nr240/ ł opow. 0,25ha
cenawywoławcza
780,00zł
Boimin
nr 518/2 o pow. 1,2 ha
cena wywoławcza
3.550,00 zł
Boimin
nr 1143 o po w. 5,17 ha
cena wywoławcza 21.860,00 zł
Boimin
nr 1477/4 opow. O,O ha
cena wywoławcza
3 0,00 zł
Boimin
nr 1775 o pow. O, l Oba
cena wywoławcza
430,00 zł
Boimin
nrł92213 opow. 3.72ha
cenawywoławcza 14.730,00zł
Boimin
nr 2133 o po w. 0,01 ha
cena wywoławcza
80,00 zł
Boimin
nr 1037/ 1 opow. 0.31 ha
cenawywoławcza
1.000,00 zł
Boimin
nr 1093/ 1 o pow. 0,82 ha
cena wywoławcza
3.060,00 zł
26.IX.2002 r. o godz.l3- działki położon e na terenie gminy ędziszów :
nr133212 opow. 10,97ha cenawywoławcza 17 . 885.00z:ł
133213
1332/4
2 .IX.2002 r. o godz. I 0- działki położon e na terenie gminy Radków:
Balkó
nr 1140 o po w. 0,57 ha
cena wywoławcza
1.170,00 zł
Raików
nr 151
o po w. O, 18 ba
cena wywoławcza
7. 00,00 zł
Bałków
nr497
o pow. 0,55 ha
cena wywoławcza
980,00 zł
B~lków
nr68611 opow. 0,4 ha
cenawywoławcza
l.IOO,OOzł
B~eganów
nr 689
o pow. 0,07 ha
cena wywoławcza
150,00 zł
B~tganów
nr l O17 o pow. O, 19 ha
cena wywoławcza
420,00 zł
B~eganów
nr l 070 o pow. 0,24 ba
cena wywoławcza
420,00 zł
B~eganów
nr 306
o pow. O, 13 ha
cena wywoławcza
400,00 zł
B~eganów
nr 357
o po w. 0,24 ha
cena wywoławcza
600,00 zł
Bieganów
nr709
o pow. 0,71 ha
cena wywoławcza
1.3 0,00 zł
Bieganów
nr999
opow. 0,40ha
cenawywoławcza
1.050.00zł
hyeza
nr 291
o pow. 2,00 ha
cena wywoławcza 34.900,00 zł
bycza
nr527
opow. 0.16ha
cenawywoławcza
3 O,OOzł
~bycza
nr 653
o pow. 0,65 ha
cena wywoławcza
1.190,00 zł
~o só
nr 307
o pow. 2.0 l ha
cena wywoławcza 99.000,00 zł
1\ 0 • w
nr 590
o pow. 0.21 ha
cena wywoławcza
420,00 zł
k sow
nrS 6
opow. O, 6ha
cenawywoławcza
1.5 ,OOzł
nr65
opow.0,25ha
cenawywoławcza
400,00zł
~ w
nr 773
o pow. 0,24 ha
cena W}f"oławcza
7.620,00 zl
0
w
nr 674
o po w. 0,34 ha
cena wywoławcza
570,00 zł
klli:i zewy
nr 166
o pow. 1,61 ha
cena ~oławcza
3.600,00 zł
ilodne" · nr338
opow. 0.69ha
cenawywoławcza
6.4 O,OOzł
k ciszewy
nr413/ 1 opow. I,04ha
cenav.')'Woławcza
2.400,00zł
2
.1 .2002 r. o godz. 13- działki p ło.io ne na terenie gminy tllJ)Orkó :
1.2 0,00 z l
i klań 1aly nr 51 O o pow.42,6 ha cena V.')<Woławcza
na ww. nieruchomości należy wpła ić w biurze GAH Kiclee najpóźnieJ
todztnę przed rozpoczęciem przewgu,
Prz targ1em należy zapoznać 1 zJego warunkami.
o warunkach przetargu zostały prze lane do urzędów gmin i sołtysów
oraz v.')'Wi zone na tabltcy oglo>Zen ruteJszym biurze.
zamteresowanych zapraszamy do biUra Gosp<>darstwa Admm1 tnl.C ~no
518, \ piętro, teł (041} 34-422-04,
na naszą tron mtemetową ~ .gah. klel e.com.pl. AWR P Off
ul 1arca IJ.tel (0 17) 62-64-77.
adre:.em udzielamy mforrnaCJI o ogłoszonych przetargach w godz.
1
· 30 w każdy dz1 ń roboczy.

""IUn"'~··- w K.Jelcacb, ul. Targowa I , po

Zapra.s-...omy do

~td:ialu

w nn••torf>orh.

cena wywoławcza 440,00 zł
Celiny działka nr 2 3 o po w. 6, 78 ha
cena wywoławcza 9.660,00 zł
Cbomentówek działkanr273opow. 2,0 1 ba cenawywoławcza 2 . 730,00zł
działka nr ~62/ 1 o pow. 4,52 ba cena wywoławcza 6.000,00 zł
działka nr286
o pow. 1,77 ha cena wywoławcza 2.420,00 zł
dz i a ł ka nr288
o pow. 2,3 1 ha cena wywoławcza 3. 120,00 zl
cizialka nr289 o pow. 2,79 ha cena wywoławcza 3.750,00 zł
działka nr267/2 opow. l,04ha
cenawywoławcza5 . 580,00zł
działka nr 290
o pow. 2,61 ba cena wywoławcza 3.510,00 zł
działka nr291
opow.l,75ha cenawywoławcza2.400,00zł
działka nr292
opow. 1,50ha cena wywolawcza2 .070,00 zł
działka nr 293
o po w. l ,07 ha cena wywoławcza 1.340,00 zł
działka nr294
o pow. 0,77ha cena wywoławcza 1.020 ,00zł
działka nr296
opow. 4,46ha cenawywoławcza5 .920,00zł
działka nr298
o pow. 4,54 ha cena wywoławcza 6.020,00 zł
- działka nr299
opow. 5,7 ha cenawywolawcza7 . 630,00zł
działka nr300/ 1,301 / 1,302/1.303/J opow. 2,63ha
cena wywoławcza 3.540,00 zl
działka nr300/3 opow. 5,90ha cena wywoławcza 7. 790,00 zł
działka nr301 /3 opow.4,7 ha cena wywolawcza 6.330,00 zł
działka nr 302/3 o pow. 4,94 ha
cena wywoławcza 6.540,00 zł
działka nr303/3 opow. 4,38ha
cena wywoławcza 5. l 0,00 zł
działka nr 304/3 o pow. l ,56 ha cena wywolawcza 2. 150,00 zł
działka nr 304/5 o pow. 3,75 ha
cena wywoławc?a 5.000,00 zł
działka nr216
opow. 2,70ba cena wywoławcza 3.630,00 zł
działka nr 197
o pow. 0,68 ha cena wywoławcza 700.00 zł
Grabowiec
działka nr50/4,51opow. 3,24ha cena wywoławcza5 . 120,00zl
działka nr3 8/2 opow. 5,27ba cenawywoł~wcza7 . 640 ,00zł
uliszów działka nr6 5 o pow. 0,74 ha cena wywoławC'7-'l 1. 160,00 zł

pł. Zwycię tv a l
teł. (041) 378-28-20

K~L\UERZA WIEL~

Przed iębio r two
Wi e l ob ra n żowe T. Pę

działka

działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka
działka

działka
działka
działka

działka
działka
działka
działka
działka

działka
działka
dnałka
ładków

nr l 45
nr419/6
nr475
nr 294
nr125
nr 127
nr231
nr232
nr91
nr 424/ 1
nr420/5
nr407/3
nr 47 /6
nr 4 9
nr 32/5
nr130/9
nr 130/
nr 12/
nrl2111
nr l 26

o pow. , l Oba
opow. 3,34ha
opow. l5.36ha
o po w. 8,55 ha
opow. 2, 2ha
opow. 2,97ba
opow. 4,75ba
opow. 5,26ba
opow.4,50ha
o po w. 16,72 ha
opow.l0,13ba
opow. 6,94ha
o po w. 14.24 ha
o po w. ,32 ha
o pow. 3 08 ba
opow.l4, 6ha
o pow. 0,06 ha
o po w. 0,3 7 ba
opow. l2,14ha
o pow. 0,59 ha

ul. PHsud kiego 48
teł.

dzaałka

nr 398
nr40 l

o pow. l. ha
o pow. 3,36 ha

(041) 372-48-95
0601-695-499

cena wywoławcza l 0.440,00 zł
cenawywoławcza 4. 20,00zł
cenawywoławcza25 . IOOOzł

cena wywoławcza l 0.950,00 zł
cenawywoławcza 4 .090,00zł
cenawywoławcza 4 . 320 ,00zł
cenawywoławcza

6.

cena wywoławcza

7.520,00zł

OO,OOzł

cenawywoławcza 7.110,00zł

cena wywoławcza 27.060,00 zł
cenawywoławcza 16 . 440 ,00zł
cenawywoławcza

9. O ,OOzł
cena wywoławcza 25.360.00 zł
cena wywoławcza Ił . 30.00 zł
cena wywoławcza 5.030,00 zł

cenawywoła cza24 . 060,00zł
cena wywoławcza
200.00 zł
cena wywoławcza
640,00 zł
cenawywoławcza20. 040,00zł
cena wywoławcza
950,00 zł

lał

dZJałka

ki

ul. Przem towa 8
te l. (041) 3.52-20-47

l a d ków Du ż

cena wywoławcza 2. 770,00 zl
cena wywoławcza 4. 50,00zł

Wadiurn na ww. nicruchomo · i należy wpłacić w biurze GAH Ktelce naJpóźniej
na godzmę przed rozpoczęcaem przetargu.
Przed przetargaem należy zapoznać ię z jego warunkami.
Ogłoszema o warunkach przetargu zostały prze lane do urzędów gnun
t ołtysów danych mtej owości oraz wywieszone na tabhcy oglo zeń w tu tej zym
bturze.

.·

STARACHOWICE~

RadioMTM
ul. Partyzantów l
teł. (041) 275-11-11
1
•

STASZÓ\V~

ul.

rmii Krajowej 10
p. 211
teł. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

iśKARZYSKO-KA~
BTKiZTERRA
ul. okola 18
l(041 251-16-00 251-16-08
tel./fux(041) 251-16-07

W G!!!
W zy t tch zaintere owanych zapra zamy do biUra Go podar twa

Adrnam U'aC}jno-Handlowego w Kieł ch, ul. Tatgo\ a l , po 51 . piętro.
teł. (041) 34-422-04, 34-300-45. na naszą tronct intern tową \\IW\\- gab.kielcc.com.pl.
WRSPOrrRz.eszów,ul. Marca 13,tel.(017) 53-7 -64, 53-7 -65
Pod ww. adresem udziełamy infonn ej i o ogl zonych przetarg h w godz. 7.30
- 15.30w każdyd.lien roboczy
Zapraszamy do

udziału

Biblioteka Publiczna
ul. Ko 'ci u zki 11
t l. (041) 394-23-13, 394-34-33

w pr..etargach.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Do Lublina bez Svatko i Fijas

Bernacki odebrał chęć rywalom

Kolporter rozdaje·karty

Całusy Kliszczyka

Bez Krisfiny Svatko l
Matlo/i Fijaszagrają jutro
zMontelesem szczypiornistki Kolportera Kielce.

1\ •

Svatko czeka co najmniej
dwutygodniowa przerwa w treningach. Wprawdzie rozgrywająca
Kolportera do ostatniej minuty
meczu z Vitaralem JeUą Jelenia
Góra przebywała na boisku, ale tuż
po ostatniej syrenie poczuła ból.
-Jak się gra, to nie myśli się o bólu,
człowiek opanowany jest przez
emocje - powiedziała nam Kristina Svatko. - Czuje się fatalnie, bo
nie będę mogła zagrać w co najmniej trzech ważnych meczach -z
Monteksem, EB Start Elbląg i Zagłębiem Lubin. Nawet nie pojadę
do Lublina, aby oglądać koleżan-

ki. Przez tydzień mam leżeć i pJ,"Zechodzić intensywne zabiegi. Zal,
ale teraz n_ajważniejsze, aby jak
najszybciej wrócić na boisko.
W niedzielę dyrektor klubu
Marek Rolak zawiózł Svatko i
Mariolę Fijas do huskiego szpita-.
la, gdzie w trybie pilnym specjalistyczne badania wykonał dr Stefan Podesek. Svatko ma naciągnię
te ścięgno mięśnia dwugłowego.
Fijas podobnego urazu nabawiła
się, broniąc rzut karny w 54 minucie sobotniego meczu. Będzie pauzować co najmniej tydzień.
Po bardzo dobrym starcie w
ekstraklasie - 4 pkt. w dwóch meczach- pojawiły się więc pierwsze
kłopoty. Mamy nadzieję, że nie
przeszkodzi to kieleckiej drużynie
w osiągnięciu celu, jakim jest medal Mistrzostw Polski.

Zresztą, o lóeleckim klubie w
ostatnich dwóch tygodniach głośno
jest w całym kraju. Furorę robi nowy
nabytek Kolportera, Natalia Artsiomenka, która w dwóch meczach zdobyła już 20 goli. W ostatniej kolejce
wśród wyróżnionych znalazła się także Justyna Sebrala, która popisała się
l 00-procentową skutecznością!
Zawodniczki Kolportera
wiodą prym także w innych zespołach. Najlepszą zawodniczką Zgody Ruda Śląska była wypożyczona
z Kolportera Lena Pohrebniak, a
najlepszą w pierwszoligowej Cracovii Irina Ryba, także wypożyczo
na z Kielc.
Dodajmy jeszcze, że Kolporter był pierwszym polskim klubem
Ludmiły Thz, dziś pierwszoplanowej zawodniczki TPR Chorzów.
(sts)

Po meczu kibice VIVE dziękowali zawodni.kom za zwycięstwo
W bardzo dobrych
nastrojach wracali z
Gdańska szczypiorniści

i kibice Vive Kielce.
Przypomnijmy, że podopieczni
Aleksandra Malinowskiego pokonali
Wybrzeże 19:17 (11:8).

\

.

Boski lekarz, dr Stefan Podesek, ma dużo pracy ze szczypiornistkami Kolportera. Na zdjęciu przyjmuje
od rekonwalescentek (od prawej): Doroty Rębosz, Moniki Grubej! Agaty Rolak
.

Gwiazdy

wee~endu
wająca

Wybrane zostały kolejne gwiazdy
sportowego weekendu w konkursie
Radia Kielce.

fi

Najlepsza drużyna: szczypiornistki Kolportera Kielce.
Najlepszy zawodnik: rozgry-

Kolportera, Justyna Sebra-

Ja.
Najlepsza impreza sportowa:
otwarcie rowerowego toru przeszkód w Kielcach i festyn cyklistów
z okazji Europejskiego Dnia Bez
Samochodu.
(soy)

,.Dziesiątka"

piłki ręcznej .

Jako ostatni z parkietu
Filip Kliszczyk, który nie
na nic podszedł do jednej z
trzymającej dziecko na rę
powitał ją ... całusami. - To
serdeczna przyjaciółka ,
Marcina Lijewskiego.
doskonale. Byłem na ich
starszego, więc mogę się
nie przywitać? - stwierdził
teczniejszy w ekipie "''"''"L"'"'
wodnik. - Mecz był zacięty, e
cjonujący i trzymał w napi ęciu
końca . Owszem, było sporo
dów z obu stron, ale zarówno
Wybrzeża, jak i dla nas mecz
duże znaczenie. Cieszę się, że
g:: a podobała się kibicom.
w ostatnim czasie jestem
dyspozycji, oby tylko
kontuzje ...

dla Tomas~ Marynowskiego

Jawny arbiter
Świt Ćmielów) - 8,5; Krzysztof

Coraz clekawsza jest
sytuacja wklasyfikacji
"Jawnego arbitra".
W ostatniej kolejce notę marzeń otrzymał

Uczelnia wpisana do Rejestru MENiS Nr 110 oferuje:- najwytszy
poziom nauczania w zakresie teleinformatyki, informatykl,
telekomunikacji, systemów multimedialnych, Internetu - wyklady
naukowców z AGH w Krakowie oraz z zagranicy - współpracę
z uczelniami niemiecklmi, w tym praktyki studenckie - atrakcyjny
i poszukiwany w krajach Unii Europejskiej zawód - możliwość
kontynuacji nauki na studiach magisterskich w AGH w Krakowie.
Sekretariat: ul. $więtokrzyska 15, 25-406 Kielce, 11 piętro, pak. 245,
w godz. 8.30-15.00. lei. (0-41) 362-61-57, http://WSTKT.prv.pl.

podziękowania

Kilka minut po gdańskiej
konfrontacji najlepszy strzelec
drużyny gospodarzy Damian
Moszczyński rzucił ręcznik na
parkiet i zdenerwowany rzekl: Jak wygrać mecz, skoro nie strzela się czterech rzutów karnych, nie
wykorzystuje sytuacji sam na
sam ...
Moszczyński miał tylko czę
ściowo rację . Z drugiej bowiem
strony przyznać trzeba, że Vive
miał w sobotę zdecydowanie wię
cej atutów. Pierwszym z nich był
Rafał Bernacki, który w pierwszej
połowie bronił wprost perfekcyjnie, wyłapując między innymi trzy
rzuty karne.
-Bramkarz stoi między słup
kami właśnie po to, by odbijać pił
ki, których nie zablokuje obrona.
W Gdańsku , owszem, grało mi się
dobrze, ale spora w tym zasługa
obrońców, którzy zagrali świetne
zawody. Bywało przecież, że Wybrzeże totalnie nie miało pomysłu
· na ~ozegranie piłki.

Podobnie było przy
waniu rzutów karnych. W
połowie spotkania żaden
czanin nie chciał rzucać
miu metrów, bo wszyscy
że Bernacki znów będzie
Po zakończeniu
obozachtotalnieodmienne
je. Gospodarze długo :>ii;IJ L.lou y
parkiecie ze spuszczonymi
mi, a nasi szczypiorniści
wali kibicom za ""''n".,"'
robili sobie zdjęcia, '""''" ~,., ."
tografy miejscowym

Thmasz Marynowski, którego chwalili zarówno działacze Alitu, jak i Końskich. Bardzo dobre recenzje zebrali także
Paweł Borusiński i ThmaszAdamski, którzy otrzymali po "dziewiąt:
ce" .
VIII kolejka: Kamil Podyma
(Alit Ożarów • Naprzód Jędrze
jów) - nota 7 ,5; Paweł Pańtak
(Granat Skarżysko - Star Starachowice) - 7,5; Mateusz Łosiak
{Łysica Bodzentyn - Nowiny) 7,0; Sylwester Góźdź {Orlęta Kielce- MKS Końskie)- 7,5; Sławo
mir Wydra (Czarni Połaniec HEKO Czermno) - 8,0; Błażej
Bugajski {Hetman Włoszezowa 
Orlicz Suchedniów) - 8,0; Andrzej Lasocki (Zenit ChmielnikWierna Małogoszcz) - 8,5; Paweł
Borusiński (Wisła Sandomierz -

Łodej

(Piast Chęciny- Spartakus
Daleszyce) - 8,0.
IX kolejka: Góźdź (Orlicz Zenit) - 6,0; Podyma {HEKO Hetman) - 7 ,5; Patyńsló (Nowiny
- Czarni) - 7,5 ; Rafał Rzeszulek
(Końskie- Granat) - 8,0; Borusiń
ski {Star- Alit) - 7 ,0; Filip Robak (
Naprzód - Łysica) - 5,0; Lasota
(Wierna - Wisła) - 7 ,0; S ulik
(~partakus- Orlęta)- 7 ,5; Lasock:i
(Swit - Piast) - 8,5.
X kolejka: MarynowskiJAlit
-Końskie)- 10,0; Adamski (SwitWierna)- 9,0; Marcin Szrek {Granat- Spartakus) - 6,0; Łodej (Ły
sica- Star) 9,0; Grzegorz Szymań
ski (Hetman -Nowiny) - 8,5; Borusiński (Zenit - HEKO) - 9,0;
Łosiak (Wisła - Orlicz) - 8,0; Wydra (Piast- Orlęta)- 8,5; Lasocki
(Czarni- Naprzód) - 8,5.
Mecz zaległy: Tomasz Adamski (Hetman Włoszezowa- Łysica
Bodzentyn) • 8,5.
l. Marynawski 8,75 (6)
2. Lasocki 8,5 (6)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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3. Łodej 8,50 (S)
4. Szymański 8,5 {l),
8,5 {l)
6. Wydra 8 40 (5),
8,40 (5)
8. Laso ta 8,33 (3)
9. Borusiński 8,25 {6) ,
10. Pańtak 8,10 (5) .
11 . 'frofimiec 8,0 {1
12. Rzeszutek 7, 75
13. Bugajski 7,75 (
7,75 (4)
15. Sulik 7,70 {5)
16. Stelmaszczyk 7,62 (4
17. Patyńsk:i 7,60
18. Góźdź 7,37 (4) ,
7 37 (4)
20. Batugowski 6,83 (3).
21 . Robak 6,33 (3)
22. Szrek 6,0 (l)
Noty za poszczególne
0-4 pkt. - niedostateczny;
- dostateczny; 7-8 - dobry;
żej 8,0 • bardzo dobry.
Sponsorem "Jawnego
tra" jest firma MOZ.
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Ostrowcu wszystko wróciło do normy

o był wypadek przy pracy
Jako wypadek przy pracy
umali działacze KSZO
porażkę swojej drużyny 1:4
z Pogonią w Szczecinie.
Zagraliśmy faktycznie słabo.
my wyciągnąć wnioski z tego
. Nie może być tak, że po
dobrym spotkaniu wychoboisko rozkojarzeni i rynas ruemilosierrue - mówi
ZO, Rafał Lasocki .
przebiegiem
-~······--,"- pojedynku był wiKSZć>, Ryszard Sinensznie ukrywał razczarowanasz najsłabszy mecz w
Zupełnie nie wiem, co
się z c hłopakami, to był zuniż zwykle zespół .
z działaczy postuby spotkać się z piłi dociec przyczyn ich sła
- Nie było sensu przytakiego spotkania. Paśmy wpadkę w Szczeciwypadek przy pracy. Dziś
ko wróciło do normy. Każ
doskonale na co stać nasz
:--.lie trzeba być fachowcem,

raj z drugim trenerem Januszem
Jajko, który ma wszystko wyjaśnić.
Jestem przekonany, że w najbliż
szą sobotę, w meczu z Górnikiem
Zabrze zobaczymy znów inny zespół. Walczący, ambitny, zadziorny. Taki, który spodoba się kibicom- dodaje Binensztok.

TYmczasem wczorajszy trening prowadził Janusz Jajko a pomagał mu Piotr Stokowiec. -Nie,
nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Ot, trener Janusz Batugowski
przebywa w Warszawie na konferencji z udziałem najwybitniejszych europejskich szkołeniow-

ców. Bez wątpienia udział w takim
sympozjum, możliwość wysłucha
nia odczytów o najnowocześniej
szych trendach w Europie i na
świecie pomoże naszemu szkoleniowcowi w podniesieniu piłkar
skich tajników - zakończył wice(me)
prezes KSZO.

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

Czy trener Janusz Batugowski przywiezie z Warszawy receptę na wyjazdowe

we lwowskiej
"Złotej jesieni"
Zloty i srebrny medal
wywalczył Rafał Dobrowolski podczas między
narodowych zawod6w

się, że w naszym mi esię taki turniej , bopiJką nożną kibice w

ki:

łuczniczych " Złota
jesień" we Lwowie.

W bardzo mocnej konkurencji zawodników z Ukrainy, Rosji ,
Białorusi i Mołdawii , aktualny
mistrz Polski seniorów wywaJezył
drugą lokatę , ulegając w finale
103:105 utytułowanemu łuczni
kowi z Ukrainy Igorowi Parchomience.
Wcześniej w eliminacjach
uzyskał dobry rezultat 658 pkt.,
który dal mu piątą lokatę.
Łucznik Stełli miał także

P - SMS I 2-3, SMS II
0-3, SMS I - Skra II 2-3,
S 1S II 0-3, Skra II- ŁKS 3S l- SMS II 3-1, Skra II1-3, ŁKS- SMS I 0-3, SMS
II 0-3, WSBiP- ŁKS 3-0.
WSBiP gralaw skła
K. Mróz, Skuciń
Brożek, Tomczak,
Jagiełło, Dudek, Ny(pik)

Wioletta Janowska z STS
bieg na 800
m podczas zawodów z okazji
Skarżysko wygrała

80-łecia Okręgowego Związku

Lekkiej Atletyki w Krakowie.
Wynikiem 2 .06,95 minuty
u tanowiła nowy rekord okrę
gu świętokrzyskiego.

Mechanik na podium
Lekkoatleci Zespołu
Mechaniczno-Ekonomicznych z Kielc wywalczyli w
Krakowie trzecie miej ce w
ogólnopolskim finale korespondencyjnej ligi szkół ponadgimnazjalnych. Na brązo
we medale zapracowali : l 00 m.
Piotr Sz zęk - 11 ,80, Michał
Cieślikiewicz- 12, l 1;400 m.Kamil Kabała- 54,50 , Paweł
Z jęta!- 55,45, 1500 m. Szymon
Garycki- 4.21 ,18, Artur Pi kuIak-428,13 , kula- Robert Zarzycki 13,08, Paweł Iwan 11,40, skok w dal - Paweł Dulęba- 5,45. Łuka z owacki 5,43. sztafeta 4 x 100 (M. Marcinków) - P. zczęk, l . l abała, M. Cie ' łikiewicz)- 45 ,52.

zwycięstwa?

wyższą

interesują się także indyscyplinami sportu - powieprezydent Jan Szos tak.
ri usz Rokita, trener
: - Zwycięstwo cieszy, ale
Zmartwieniem jest plaga kanzespół. Thk więc
Wl d,oCIW'Pwygrały dublerki .
się szybko i potrzebuję
zdrowych zawodniczek,
zamierzamy wygrać dwa
sze mecze wyjazdowe.

Kolejny rekord

Sukces wGrand Prix

DrugoligowcynaStelli
char ,
dublerek Złoto i srebro
Siatkarki WSBiP
Ostrowiec wygrał)'
11 Turniej o Puchar
Prezydenta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

z · RÓŻNYCH AREN

Szkół

że drużyna podeszła

luzie do rywalizacji
Rozmawiałem wczo-

ogromy udział w drużynowym sukcesie reprezentacji Polski, w której strzelili jeszcze Zbigniew Samodu1ski ,.Rafał Cwajna oraz Piotr
Piątek.

Bardzo dobrze spisała się
podczas tych zawodów także kadetka Olimpu Suchedni ów, Izabela Niemiec. W eliminacjach aż o
31 pkt. poprawiła ona rekord ży
ciowy, uzyskując rezultat 593 Pkł:·
który dał jej czwartą lokatę, naJ-

z Polek. W rundkach była
bardzo bliska awansu do finału, a
trzecia lokata w końcowej klasyfikacji to duży jej sukces.
Rekordy życiowe we Lwowie
poprawiły również Urszula Niemiec - 542 pkt., która była czternasta orazAleksandra Młynarczyk
(obie Olimp) -496 pkt.
Ponadto siódmy był Przemysław Porzucek (Stełla)- 609 pkt.

***

Na torach Stelłi w Kielcach
rozegrano łucznicze zawody II
ligi. W rywalizacji pań zwyciężyła
ekipa Mazowsza Bakoma Thresin
- 4195 pkt., wyprzedzając Stelłę
Kielce (Katarzyna Ponikowska 1228 pkt., Magda Koczaj - 1212
pkt., Joanna Cieplicka -1163 pkt.,
Daria Sokołowska- 1182 pkt.) 4785 pkt., Surmę Poznań- 4442
pkt. oraz Bunę Wrocław - 4158
pkt.
W konkurencji mężczyzn
wygrał zespół Społem Łódź- 4703
pkt. przed Stelłą (Dawid Sokołow
ski - 1182 pkt., Wojciech Zawiasa
- 1167 pkt., Wojciech Maciążek1156 pkt, Leszek Ruszkawski 1129 pkt.)- 4634 pkt. i Unię Pieł
grzymka- 4555 pkt.
(wid)

Waldka
mistrzostwa
Kielc
Waldemar Banaslńskl
znaleautował rywali w
zawodach o Puchar
Tarnowa MTB 2002.
Kolarz reprezentujący Pałm
Cyclo Koronę Kielce wygrał
wszystkie pięć wyścigów w sezonie i kolejnego zawodnika w grupie masters powyżej 41 łat wyprzedził o prawie 30 ounktów.
Nie będzie to jednak koniec
sezonu . - Zorganizuję III Mistrzostwa Kielc w kolarstwie górskim - mówi Banasiński. - Byty
pierwsze i drugie, ale o kolejnych
zapomniano a przecież amatorów
kolarstwa przybyło . Mam już
drobnych sponsorów, którzy ufundują puchary, znany sędzia Józef
Sobura opracowuje regulamin ,
wesprtt mnie kieleckie media .
Myślę , że 13 października na stoku pod Skocznią będą fajne zawody. Ponieważ mistrzostwa będą
miały formułę otwartą, przyjadą
na pewno ludzie także z innych
województw. Mam już zapewnie-

Anna Duliń ka (Kieleckie Towarzystwo \\'ar abowe)
zajęła trzecie miejsce podczas
rozegranych w Poczcsnej zawodach o Grand Prix Polski
w warcabach klasycznych .

Trzynastka najlepsza
Dobrze w zawodach 111
.tmdy Pucharu PZM w Bil oraju spisali się kartingowcy UKS
"frzynastka Kielce. W klasie Mło
dzik 60 trzeci był Kar l Dąbski ,
w klasie młodzieżowej 80-3 jan
Sędek, 8 Michał Siwoń 12
Pt7.emysław L.amch, i 14 Knysztof Inykowski. 'frzynastka wygrała drużynowo .

Petrus boso
Sławomir Petrus (Lemar
Kielce) zajął trzecie miejsce w
biegu o Puchar 'JYch. więk
szotc 12-kilometrowego dystansu przebiegając boso.

Akademia dla magistrów
Akademia Świętokrzy
slza prowadzi nabór na 3-semesrrałne podyplomowe studia wychowania fizyczn go
dla magi trów różnych kierunków. Bliższe infonnacje i
zgłoszenia do 27 września w
iedzibie studium WF przy ul.
Kościuszki teJ. 368·24-46. (d)

nia m.in. od kolegów z Krakowa i
Tarnowa.
W niedzielę 13 października
ścigać się będą juniorzy młodsi,
juniorzy, elita i mastersi. O innych
szczegółach dotyczących zawodów będziemy informować na lamach ,SI.:'.
(sts)
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W ekstraklasie
W zaległych meczach pił
karskiej ekstraklasy: Zagł bie
Lubin- Polonia Warszawa 3:1
(1:1). Bramki : dla Zagłębia
Marek Zając (13), eriu Radżiu (63), Zbigniew Grzybow ki (86- kamy); dla Polonii - Maciej Bykowski (33).
Górnik Zabrze - Wis ła Kraków 1:2 (0:2). Bramki: dla
Górnika - Adam Kompała
(63-karny); dla Wisły - Marcin Kuźba dwie (38-głową,
40).

Real kontra gwiazdy
3 października w Madrycie dojdzie do meczu ko zykarzy w którym miejscowy Real
zmierzy się z drużyną gwiazd
Euroligi. Impreza u ' wietni jubileusz 100-lecia klubu. nener
drużyny Buroligi Jugosłowia
nin Zeljko Obradovic, opiekujący · ię ateńskim Panathinaiko em , ustalił skład: 1yus
Dwayne Edney (USNBeneton
Treviso-Wlochy), Arrieln
McDonald (USA-Słowenia/
Panathinaiko -Grecja) , Fragiko lverti (Grecja/Panathinaiko ), Gur Shelef (Izrael/
Maccabi Tel-Awiw) , Juan Carlos Navarro (Hiszpania/Barcelona), Dcjan Bodiroga Qugosławia/Barcelona), Mikalis
Kakiouzi (Grecja/AEK theny). Marcelo icoła (Hi zpania /Trevi o), Luis Scoła (ArgentynaNi toria/H iszpania).
Mir ·ad Turcan (Turcja/Sienna/Włochy), Frederic Wei
(Francja/Malaga/Hiszpania)
oraz ikola ujcic (Jugosła
\ ia/Maccabi Tel-Awiw).
Strzelają za granicą
apastnik Iraklisu Saloniki Marcin Mięciel zdobył dla
swego zespołu gola w meczu 4
kolejki piłkarskiej ekstraklay Grecji z Panioniosem Ateny. Piotr owak zdobył gola
dla Chicago Fir w meczu pił
kar kiej ligi Major League
Soccer z Colurnhus Crew. Zespół byłego reprezentanta Folski wygra12:1.
(PAP)

TELEKIBIC
Polsat Sport - 20.35 piłkarka Liga Mi trzów RC Lens - Bayern Monachium, 22.55 skróty z
meczów, 23.55 Galatasaray Starnbuł - FC Barcelona.
Eurosport- kolar two: 14.30
Vuelta a Espagna.

Awans Kolportera Korony za półtora roku, Andrzej Woźniak asys

Plan 5-letni Wdowc
Dariusz Wdowczyk jest
od wczoraj trenerem
taecioligowych pilkarzy
Kolportera Korona
Kielce.

Za 2,5 roku ekstraklasa?
Trwające tydzień negocjacje
z jednym z czołowych polskich trenerów młodego pokolenia zakoń
czyły się podpisaniem S-letniego
kontraktu. Obejmuje on zarówno
drużynę eniorów, jak również koordynowanie szkolenia grup mło
dzieżowych. Umowa obowiązuje
do czerwca 2007 roku .
Cele stawiane przed szkoleniowcem ą jasno sprecyzowaneawan do II ligi w ciągu najdłużej
l ,5 roku, a w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wejście do ek trakla y i walka o czołowe miej ca
w lidze.

To nie degradacja
- Zwykle mlodzi trenerzy
rozpoczynają od trzeciej ligi i
stopniowo pną się w górę. Ja odwrotnie, już na początku trenerskiej kariery wywalczyłem z Polonią Warszawa mistrzostwo Folki - mówi Wdowczyk . - Pracę w

trzeciej lidze wcale nie odbieram
jednak w kategoriach degradacji.
Nie chcę do końca kariery być trenerem trzecioligowym, ale podoba mi ię wizja grywek traklasie.
Kolporter Korona to jeden z niewielu llubówwPolscemogącypo
chwalić się stabilizacją finansową .
Miałem dwie propozycje z ekstraklasy oraz jedną z Cypru , jednak
wybrałem świadomie Kielce. A w
ciągu minionego weekendu dzwoniło do mnie kilku pierwszoligowców, którzy chcą grać w Kolporte-

rze.

Ile wart jest Wdowczyk?
Jakie będą zarobki Wdowczyka w Kielcach , skoro w Widzewie pracował za około 20 tys. zł
miesięcznie.
- Dżentelmeni nie mówią o
pieniądzach, ale jeśli już, to powiedziałbynl , że są one adekwatne do
oczekiwań i wartości zatrudnione-

go przez nas szkoleniowca - dyplomatycznie skwitował ten temat
prezes Kolportera Korona Wiesław
Tkaczu k.

Trener ztelewizji
Jak wiadomo, po od ej · ci u z
Widzewa Dariusz Wdowczyk zwią-

Godzi nę później rozpoczęły sie

pierwsze zajęcia nowego trenera z piłkarzami Kolportera Korony

zał się z telewizją Polsat w roli komentatora, a w niedzielę wieczo-

rem w Canal + przedstawiano go
już jako szkoleniowca Kolportera
Korony.
- W tej chwili pierwszoplanową sprawą są dla mnie obowiązki związane z prowadzeniem
ze polu. Je ' li będę komentował
mecze w telewizji, to tylko w czasie wolnym , nie kolidującym z
trenerskimi obowiązkami - mówi
trener.

Dziś

gra

piłkarska

Woźniak asystentem?
Dziś ma zapaść decyzja, kto bę
dzie asystentem Wdowczyka w Kolporterze Korona. ieofi.cjalnie dowiedzieliśmy się że w grę wchodzi
kandydatura innego byłego reprezentanta Pol ki, bramkarza Andrzeja
Woźniaka! Obaj panowie pracowali
o tatnio razem w Widzewie, gdzie
Woźniak był tren rem bramkarzy i
taką samą funkcję jeszcze w tym tygodniu zacznie pełnić w Kielcach.

Blisko stu kibiców
wał o wczoraj po
sze zajęcia Dariusza
z piłkarzami Kolportera

Wszystko wskazuje na
czas sobotnich derbów z
Staszów na stadionie
Szczepaniaka zjawi się
cywidzów.
DARIUSZ WJJ{tO.

..-

Liga Mistrzów

Szlagier w La Coruni
Dziś i

jutro rozegrana
zostanie druga seria
meczów pilkarskiej
Ligi Mistrzów.
Szlagierowo zapowiada się
spotkanie grupy G pomiędzy Deportivo La Coruna i AC Milan.
Hiszpański zespół w pierwszej
kolejce pokonał \ Monachium
Bayern 3:2, przerywając tym amym pasmo 27 kolejnych wystę
pów bez porażki Bawarczyków w
Lidze Mistrzów.
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W Deportivo nie zagra Juan
Carlos Valeron, który w sobotnim
meczu z Valladolkl złamał ko · ć
strzałkową lewej nogi i będzie
musiał pauzować około dwóch
miesięcy.
,
lhldne zadanie czeka czwarty z hiszpań kich ze połów. Barcelonę, która zagra w Stambule z
Galatasarayem. Przed tygodniem
turecki ze pół pewnie wygrał na
wyjeździe z Lokomotiwem Moskwa 2:0, a Barcełona nie bez probłemÓ\ pokonała u siebie Club
Bruge 3:2. W drugim meczu tej

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

grupy Club Bruges spotka
komotiwem .
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