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Ranni policjanci, zdemolowany radiowóz

WSCIEK C
PSEUDOKI ICA
KIELCE. Czterej ranni policjanci,
zdemolowany radiowóz- to efekt
bijatyki pseudokibiców zpolicją .

Ryszard Pawlik- poszukiwany boss
gangu pruszkowskiego, zgłosiłsię
do prokuratury w Warszawie.
Czytaj na stronie 4

Nagroda Nobla w dziemedycyny przyznana została
za badania nad udziałem genów
wprocesach rozwoju organów oraz
~ apoptozę . Na zdjęciu: John E.
Ulston, jeden z nagrodzonych.
Czytaj na stronie 4

W niedzielę późnym wieczorem grupa 43 kibiców KSZO
Ostrowiec wracala z Krakowa. Ich
zespół przegrał tam z Wisłą Kraków l :4. Przed godz. 22 P.rzejeżdżali przez Kielce. a ul. Zelaznej ktoś rzucił kamieniem w ich
autokar. Pękla szyba z tyłu autobusu. Autokar zatrzymał się , a kibice wyskoczyli na ulicę w poszukiwaniu napastników. - ikogo nie

Protest
oddalony
KIELCE. Sąd Okręgowy oddalił
protest Zbigniewa Kośroidra pneciwko dziennikarce " Słowa Ludu " Lidii
Zawistowskiej.
Ko 'mi der chciał, żeby dziennikarka i wydawca dziennika przeprosili go za nieprawdziwe - jego
zdaniem - informacje zarnie zezonewtekstach "Mózg prezydenta"
i "Prezydent musi mieć mózg" .
30 września Sąd Okręgowy oddalił jego wnio ek uzasadniając, że
artykuły nie miały charakteru materiałów wyborczych. Sąd Apelacyjny w Krakowie uch li l to orzeczenie i przekazał prawę do ponownego rozpatrzenia .
Wczoraj
ąd Okręgo\ y
uznał, że Kośruider nie wykazał.
ab opublikowane w artykułach
fakty byt;y nieprawdziwe
(eJ)

SANDOMIERZ. Diecezja sandomierska ma nowego biskupa.
Biuro Pra owe Konferencji
Episkopatu Pol ki podało wczoraj komunikat uncjatury patol kiej w J?ol ce, w dług którego Ojciec więty Jan Paweł II
przyjął rezygnację z ob wiąLków
ks . biskupa Wacława ' wierzawkiego - pa terza di cezji andomier kiej .
Jako , nast~pc~ k . biskupa
Waclawa Swierzaw kiego Jan Paweł II powołał ks . prof. dr. hab.
Andrzeja Dzi g~ - dziekana Wydziału Prawa , Prawa Kanonicznego i dmini tracji Katolickiego
Uniwcr ytelu LubeJ kiego , który
od l j chwili prawuje urząd biskupa diecezjalnego diecezji andomier l<icj .
(b a)

Cudzoziemcy
na bazarach

znaleźli, więc zaczęli wyżywać się

na znakach drogowych - relacjonuje Artur iedbała z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach. - Wtedy j akiś
anonimowy świadek poinformował policję, że grupa ludzi rozrabia na ulicy i blokuje ruch.
a miejsce pojechał jeden
radiowóz, za chwilę dojechał kolejny. Na widok policjantów kibice zareagowali agresją. - W ruch
poszł y kamienie kawałki gruzu,
płyt chodnikowych, drewniane
kołki - kontynuuje A. Niedbała.
- Czterech policjantów zostało rannych.
Najóardziej ucierpiał kierowca jednego z radiowozów,
mł ody policjant z trzyletnim stażem. Z ostał uderzony kamieniem
w głowę. Z uszkodzoną rogówką
p rawego oka trafił do szpitala.

Nowy biskup
sandomierski

STASZÓW. Siedemnastu cudzoziemców zatnymano wczoraj na miejskim
targowisku.

Tak wyglądał autobus kibiców KSZO po prze j eździe przez Kielce
Prze zedł operację, jego zdrowiu burdy. W: zyscy . ą mieszkańcami
już nic nie zagraża. Trzech poliOstrowca, w wieku 20 - 25 lat.
cjantów ma drobniejsze obraże- -Trafili do Policyjnej Izby Zatrzynia. Zdemolowany zo tał jeden mań . Będą mieli zarzuty czynnej
z policyjnych volkswagenów napaści na policjantów i zdemolotransporterów.
wania radiowozu- mówi A. ieKibiców udało się uspokoić dbała.
dopiero po wezwaniu posiłków.
PozostaJi kibice pod eskortą
Policjanci zdołali usadzić ich policji odjechali do O trowca .
w autokarze i wylegitymować. Za- Odpowiedzą przed sądem gradztrzymali siedem osób których roz- kim za wybryki chuligańskie.
poznali jako głównych sprawców
(mow)

Policjanci i traż Graniczna
sprawdzali cudzoziemcom legalność pobytu i zezwolenia na handel. Siedemna cie o ób nie speł
nialo tych warunków- zo tało zatrzymanych do dy pozy ji traży
Granicznej . Najwięcej . o' mioro
jest Ukraińców. Reszta to obywatele Mongolii , Wietnamu. Białorusi
i Armenii. ajprawdopodobniej
zo laną deportowani .
Zatrzymano też 3 amochody, prowadzone do Pol ki bez
opłat celnych. ą w umie warte
l 00 tys . zł.
(mow)

Wysyp grzybów w okolicach Bogucic

Rekordowy okaz boro ika
BUSKO. Borowika szlachetnego
o wadze 1,02 kg i średnicy kapelusza
29 cm znaleźli wczoraj bracia Artur
i ł.ukasz Rozmyślakawie z Kamedut
koło Buska
- Po wielu miesiącach u zy
w la ach nastąpił ogromn wy yp
grzybów. Tego oraz pełne wiaderko innych prawdziwkó\ znaleźli
' my wIe ie bogucickim w pobliżu
zrębu
ad l e' nictwa Pi ńczó'> .
Grzyby poja iły ię do łownie
w ostatnich dwóch dniach i dzi ·
zaled ie \\ ciągu pół godzin nazbieralismy pełne wiadro - mówią
bracia grz biarzc
Odn towujcm rekord i\ zystkim grzybiarzom życzymy taaakich
okazÓ\\.
(i mi )

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

Bracia Rozmyślakowle prezentują borowika rekordzistę

Jeśli

wtorek, 8 paźd:.iernika 2002
imieniny: Brygidy, Pelagii, Walerii

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

tam zostanie, grozi mu zamarznięcie

Listonosz

om pod mostem

przekaże

KJELCE. Pod kieleckim wiaduktem
od wielu dni mieszkało dwóch
mężczyzn. Wczoraj jeden z nich
znalazł dom, drugi ma zamiar
spędzić tu zimę.

Temperatura
Kielce
Końskie
Skarżysko

Starachowice
Sandomierz
Busko
Włoszezowa
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tródło: Progmel Radom

Multi lotek
2, 11, 25, 31 , 34,
36, 37 ,38, 41, 44,
46, 51, 57, 61 , 62,
66,68, 73, 74,76
Numerek
35 (4, 6, 29, 43)
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Jak mtoJrmowalrśmvwutw.
tygodniu,
misja Wyborcza
rejestrowania listy Karld.yl:tatili
na radnych Samoobrony
nym z okręgów. Powodem
uchybienia formalne .
głym

Legowiska i ludzi widać
z obydwu jezdni przebiegających
pod wiaduktem przy ul. Krakowskiej , ale nikogo już to nie bulwersuje. Dwóch mężczyzn koczowało tu od kilku dni. Wczoraj sprawniejszy fizycznie Marian B. znalazł sobie mieszkanie, Stanisław R.
nie ma się gdzie podziać . Leży na
brudnym materacu , wciągnął na
siebie dwa swetry i wyświechtaną
kurtkę, za przykrycie służy mu stary
śpiwór. A pod mostem jest tak zimno, że trudno wytrzymać.
Mężczyzna pochodzi z Huty
PodJysica, jego matka przepisała
całe pole na syna siostry, jej też
zostawiła w spadku dom. On, po
rozwodzie z żoną od 15 lat błąka
się po całym województwie. SypiaJ
w kontenerach na śmieci , klatkach
schodowych i dworcach. - Kiedyś
pracowałem w Kieleckich Wodociągach, potem trochę w Trzuskawicy - opowiada 42-letni mężczy
zna. -Ale straciłem robotę , od kiedy zacząłem chorować na nogi .
Leży i marznie. Opowiada, że
do niedawna wraz z B. żywi się

pozostanie w "domu" pod mostem, na pewno zamarznie
stra może by go na zimę przyjęła,
odpadkami, resztkami ze śmietni
ale sama ma pięcioro dzieci do
ków, które przynosili im starzy
wyżywienia . Bezdomny mężczy
kumple. Od kilku dni codziennie
zna nie może spędzić zimy pod
przychodzi dwoje mieszkańców
mostem bo zamarznie. W wojeulicy Grunwaldzkiej i przynosi
wództwie świętokrzyskim działa
kubek gorącej zupy, kawałek kieł
kilka instytucji i fundacji, które
basy, chleba, gotowane kurze szyjpowinny pospieszyć mu z pomoki. Dostarczają także wodę do
cą. Jeśli trudno im do niego domycia i picia.
trzeć, służę adresem - plac pod
Stanisław R. jest bezradny
jak dziecko, nie wie, co się z nim
wiaduktem przy ul. Krakowskiej
w Kielcach .
stanie. Mówi, że na noclegownię
przy ul. Siennej go nie stać, sioELŻBIETA WIKŁO

Ostatnia sesja Sejmiku

Samorządowego

Czerwińska-Gocał, ""'"'U.Y"'""'

na prezydenta Kielc,
w Sądzie Okręgowym
wyborczy. Zdaniem sądu.
zja komisji była słuszna .
Czerwińska-Goca l w

Jeśli mężczyzna

Biuro i po zegarze

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Brakuje

krwi , szczególnie grupy O Rh minusalarmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Centrum Krwiodawstwa w Kielcach apeluje o oddawanie krwi ,
zwłaszcza przez osoby, które mają
grupę O Rh- (ujemny) . "Na krew tej
grupy czekają chorzy w naszych szpitalach" - pisze w apelu wicedyrektor
Centrum Krwiodawstwa .
Krew można oddać w Kielcach
(ul. Jagiellońska 66, w poniedziałki,
wtorki , czwartki, piątki w godz. 7-13,
w środy 7-16.30) oraz w oddziałach
terenowych w Końskich , Skarżysku ,
Staszowie, Busku , Sandomierzu ,
Ostrowcu .
(br)
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Celem akcji było wyłapywanie
na gorącym uczynku .
Policjanci szczególnie nastawili się
na przestępczość samochodową .
Skontrolowano 377 pojazdów, wylegitymowano 397 osób. - Zatrzymaliśmy dwie osoby, które· jechały
samochodami sprowadzonymi do
Polski bez zapłaconego cła - mówi
Monika Wierzbicka, oficer prasowy KMP w Kielcach.
Połicjanci złapali dziewięciu

Józef Bartosz był tym, który otwierał pierwszą sesję sejmiku
go. - Będzie służyło szybkiej inWÓLKA MILANOWSKA. Pracę
formacji o pozyskiwaniu środków
lokalnego parlamentu uwieńczyła
z Unii Europejskiej -zachwalał leuchwala o otwarciu Biura Regionalwicowy radny Kazimierz Jesionek.
-Jestem przeciwna- protestowała
nego Województwa Świętokrzyskie
go w Brukseli. Podziękowaniom
Danuta GutowsJ<a-Mierzejewska
i ukłonom nie było końca.
ze Wspólnoty Swiętokrzyskiej .
Przekonywała, że regionu nie stać
Na ostatnią sesję radni wyna utrzymanie drogiego przedstabrali Ośrodek Doskonalenia Na- wicielstwa, a korzyści z tego będą
uczycieli w Wólce Milanowskiej .
niewielkie.
Sejmik przekazał budynek w MaNie przekonało to radnych,
słowie na rzecz Lotniczego Pogoktórzy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za biurem, którego
towia Ratunkowego, dokonał korekt w budżecie, który teraz zgodutrzymanie będzie kosztowało
nie z wolą radnych będzie obsłu
250 tys. zł rocznie. Na zakończe
giwaJ Bank Spółdzielczy. Część
nie obrad przewodniczący Włady
z nich miała jednak wątpliwości,
sław Pokrzepa wręczył radnym
czy BS jest na pewno wyłącznie
upominki: list dziękczynny, wspólw rękach polskich. Dyskusję wyną fotografię i zegar w kształcie
wołała też propozycja utworzemapy województwa z imieniem
nia w Brukseli Bi!łra Regionalnei nazwiskiem radnego.
go Województwa Swiętokrzyskie(ibo)

niony piątek odwołala się
wojewódzkiego korn i
wyborczego. Termin
trzenia skargi upływał
raj . Jednocześnie kan
Samoobrony złożyła
już protest w Sądzie
wym . Sąd musiał go
trzyć, zanim decyzję w
wie podjął wojewódzki
sarz wyborczy. Protest
cił. Tymczasem wo·
komisarz wyborczy,
Mirosław Gajek, wydał
raj postanowienie w tej
wie. Przesłał je do
pocztą. - Nie Ch"''"""'"'
Miejska Komisja
i pani Czerwińska-G ocal
znali treść postanowi
z prasy - powiedział
Mirosław Gajek.

pijanych kierowców, zatrzymali 36
dowodów rejestracyjnych i 9 praw
jazdy. Wypisali 53 mandaty i 14
wniosków do Sądu Grodzkiego
za wykroczenia.
Akcję " Sieć" zorganizowano
po raz pierw zy, ale -jak zapowiada policja- na pewno nie ostatni .
(mow)

-ŚWIĘTOKRZYSKIE. W regionie

przybywa mieszkańców, któriY
Polakami stali się z wyboru.
wręczone zostaną kolejne aktY
nadania obywatelstwa.

Aktów IJV~II.JI~<UI.J
prezydenta RP jest
jewoda Włodzimierz
uroczyście wręczy je m.in
lakom, którzy wcześn iej
obywatelami Zambii ,
Algierii, Białorusi ,
-O obywatelstwo
się starać osoby,
ją w naszym kraju
pięć lat i mają kartę
bytll, choć są także tZW:
padki szczególne - móWI
Hanus wicedyrektor
Spraw Obywatelskich
owych obywateli,,.
tokrzyskjem nr7'\tn\/Wa
ku łat. Sredmo urzędnicy- po ok. mu:<uL•~
osób rocznie.

Państwu

Barbarze i Dariuszowi
MIGAŁOM
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa

Zarząd

oraz praco

z Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót MostoWY
Skanska S.A. w Kieł a

7/km

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

w sieci

przestępców

POLICYJNA

kłusownika
ŁOPUSZNO . W piątek wieczorem trzej myśliwi z Kola Łowieckie
go ,Zuraw" wracali z polowania. Na
skraju lasu zobaczyli podejrzany samochód, a chwilę później usłyszeli
strzał. Pobiegli w tamtym kierunku
i już z daleka spostrzegli mężczyznę
z karabinem w dłoni. Na ich widok
zaczął uciekać . Po drodze wyrzucił
karabin i. .. upolowanego zająca. Myśliwi go nie dogonili, ale za to zatrzymali kierowcę podejrzanego auta.
Okazało się , że to brat zbieglego kłu
sownika. Myśliwi zaprowadzili go na
komisariat. Drugiego mężczyznę zatrzymała już policja. Obaj panowie
odpowiedzą za nielegalne posiadanie
broni i kłusownictwo . A karabin,
z którego strzelali, to domowa produkcja. Lufę ma zrobioną z ... drążka
kierownicy starej syrenki.
(mow)

Upolowali

Przestępcy
KIELCE. Przez kilka dni prawie na
każdej ulicy w mieście stal policjant.
Od 2 do 4 października Komenda
Miejska Po/icji przeprowadzała akcję
., Sieć 2002".

Brakuje krwi

KRONIKA

KIELCE. Wszystko wskazuje
na to, że kandydatka Samoobrony na stanowisko prezydenta
Kielc Anna Czerwińska-Goca/
nie wystartuje w wyborach.
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Region
-

budowali fabrykę, posadzili wierzby energetyczne

ielony wę iel
ciepłowni JYchy d odawać ją do
węgla kamiennego.
- Ten "zielony węgiel" stanowić będzie jedną piątą paliwa do

Zakład

Pro du kcj i Pal iwa
z Biomasy to niewielka
wybudowana za 8,4 mln.
małej wsi w gminie Radjest pierwszym w kraju
m, w którym z w ierzby
· i malwy pensy lwań
się b ęd zie sua potem w Elektro-

wielkich pieców - mówi prezes ET
S ławomir Madejski - i o jedną pią
t ą zmniejszy się emisja siarki i
pyłu . Poza tym ekołogicznyrni brykietami będzie możn a, zamiast
węgla , palić w małych kotłowniach
osiedlowych i szkolnych.
W nowym zakładzie znajdzie
pracę 22 mieszkańców Kossowa
i okolicznych wsi, ale korzyść odni osą przede wszystkim rolnicy z
pobliskich gmin. Na razie posadzili kilka hektarów wierzby energe-

Leży

tycznej , która nie tylko bardzo
szybko rośnie, ale przede wszystkim błyskawicznie odrasta po ścię
ciu. Natomiast moc fabryczki obliczona jest na wykorzystanie tego
paliwa odnawialnego nawet z tysiąca hektarów. I takim sposobem
zarobkowania najbardziej są zainteresowani mieszkańcy gminy Kluczewsko, gdzie już powstała spół
ka Zielony Węgiel.
Ale zanim urosną pierwsze
wierzby, w nowym zakładzie paliwo będzie wytwarzane z suszonych gałęzi, zrębów oraz czubków
drzew i krzewów przeznaczonych
na planowe wycinki, a rolnicy i leśnicy już zaczęli sprzedawać te
odpady leśne.
Na wczorajsze uroczyste
otwarcie zakładu przyjechali m.in.
senator Jerzy Suchański i wojewoda śląski Jerzy Borowiec, odczytano także Hst gratulacyjny od wicepremiera Jarosława Kalinowskiego. Warto dodać , że do Kossowa
przyjechali także biznesmeni z
Ukrainy zainteresowani produkcją paliwa z wierzby energetycznej i podpisali z Elektrociepłow
nią JYchy kontrakt na budowę takiego samego zakładu.
I nic dziwnego, bo ekologiczne paHwo odnawialne zyskuje sobie coraz więcej zwolenników i za
kilka lat w krajach Unii Europejskiej stanowić będzie 8,5 procent
opalu używanego w kotłowniach i
elektrociepłowniach.
(ew)

w rowie

Gospodarka w Świętokrzyskiem

Mali i średni
na forum

M ałe i ś redn ie

firmy lo 90 proc.

przedsiębiorstw-

KIELCE. Wmiejskim ratuszu odbyło
się wczoraj posiedzenie Forum
Gospodarczego Wojew6dztwa
Świętokrzyskiego, kt6re istnieje od 4
lat.
Jak przypomniał przewodniczący Jorurn Stani law Ostraw ki,
FGWS to zrzeszenia przed iębior
ców, które skrzyknęły się po to, by
wspólnie opiniować strategie rozwoju gospodarczego w naszym regionie. Z ponad 50 przedstawicielami
m.in. Staropol kiej Izby Przemysło
wo-Handlowej, Bussines Center

mówiono wczoraj na forum
Club, Pol ki j Konfederacji Pracodawców Prywatnych , Zrze zenia
Prywatnego Handlu i Usług potkała się Małgorzata Okoń ka-Zarcmb~ pod ekretarz stanu w Mini terstwie G spodarki.
-Małe i r dnie przed iąbi rstwa stanowią prawie 90 procent
polskich firm. Wypracowują polowę dochodu PKB. Je teście pań
stwo poważnymi partnerami dla
samo rządu miejskiego i wojewódzkiego. Szk da, że takich inicjatyw nie ma w innych rcgi nach
-powiedzia ła p dsekretarz Okoń
ska-Zaremba.
(mb)

Kłopoty to jego
specjalność
Kawiarnia Polityczna
Radia T K 1o&,s F
Z Mariuszem Gorajem (Pi S) , Knysztofem
Grzegorkiem (PO), Józefem Szczepańczykiem
(PSL) i wojewodą świętokrzyskim Włodzimierzem
Wójcikiem rozmawia Robert Siwiec
~~~~~

zawsze zdrowy
R.S. - Poseł Krzysztof Rutkawski wyj a· niał w Pradze okoliczności zatrzymania w czeskim
Cieszynie Polaka podejrzanego o
zabójstwo. "Czuję się tak, jakbym
osobiście ponosil odpowiedzialność za wszystkie konflikty pol koczeskie" - powiedział Rutkow ki.

rr7oPr-n.otnJ•,.- informację, że

choruje rekormieszkalzc6w, a ZUS
coraz wyższe kwoty zaWydaje mi się, że jeszcze
zachorowań będzie tuż po
.. s~morządowych. Czy
1~pieJ Więc wcześniej przebawszystkich kandydatów na
trzów i prezydentów? P6ki
na stołek, są zdroutracq, na pewno się rozMarianK.

iej busem niż okazją

Mo;~ żona dojeżdża do pracy
l

z jej opowiadań wiem,

< tej formy transportu barzadowolona. Owszem, trzeba
czy busy są sprawne
a kierowcy zdolni do
r ~u Dhon pasażerów. Nie moż. bez przerwy ich kryLzkwidacja busów dla
z nich korzystają,
7

ieczność jeżdżenia

. I to dopiero stwarza
zagrożenia. farosław
J

K.

,
(tam)
a Panstwa uwagi i opinie
pod telefonem ulgowej
lub 344-48-16.

nierz i do arc ztu . iewątpliwie
jednak ra cję mają Czesi. ie do
przyjęcia jest fakt, że pan Rutkowski posługiwał się pa zportem d płomatycznym. realizując prywatnąakcję .

rt.G.- To je t zupełnie nagann!

Już dwa dni Jeży w rowie między Jędrzej owem a Nagłowi cam i ciężarówka . Wzbudza duże zainteresowanie przejeżdżaj ących . Wiele osób zatrzymuje si ę , aby
sprawdzić , czy nikomu nic się nie siało . Jak poinformowano nas w Komendzie
Miejskiej Policji w Jędrzejow ie , c i ężarówka nie stwarza zagrożen ia dla ruchu.
Z jej wydobyciem trzeba jednak poczekać na odpowiedni diwlg.
(MW)

Kopalnie do sprzedania
g1i zapoznać się ze szczegółowymi
WARSZAWA. Rozpoczęto proc8du"
sprzedaży 85 proc. akcji Kieleckich
Kopalń Kwarcytu w Wiśni6wce SA.
Ministerstwo Skarbu Pań
stwa ogłosiło wczoraj, iż zamierza
sprzedać ponad 400 tysięcy akcji
KKK o wartości nominalnej l O zł
każda . Oferty kupna można skła
dać w ministerstwie przez miesiąc,
tj. do 7 listopada. Poich rozpatrzeniu wybrani inwestorzy będą mo-

informacjami o stanie KKK.
- Proces prywatyzacji może
potrwać nawet do dwóch lat - powiedział nam Adam Szymański, prezes KKK - aj lepszy byłby taki inwestor strategiczny, który doinwestuje nas i zapewni spółce rozwój, a
załodze dobry pakiet socjalny.
Ministerstwo przewiduje, że
uprawnieni pracownicy kopalń
nieodpłatnie otrzymają do 15
proc. akcji spółki.
(kk)

W. W.- Procedury ekstradycyjne i zatrzymania przestępców na
terenie innych państw regulowane
ą kodeksem postępowania karnego i urnowarni międzynarodowymi .
Jak było w tym przypadku? Oto
wchodzi dzielny szeryf, chwyta
przestępcę i oddaje go w ręce polskich służb. Medialnie doskonała
rzecz! Wszyscy byli zachwyceni.
iemniej jednak cała sprawa pozostawiła wiele niesmaku i niedomówień , tym bardziej że dotyczy
osoby posła .
J.Sz.- Ja ię wcale nie dziwię,
że akcja Rutkowskiego zyskała
aprobatę społeczną, bo ludzie mają
już dosyć bezradności policji i
u~miechów bezkarnych przestęp
cow. Procedura ekstradycyj na
trwałaby zapewne kilka miesięcy,
a tu - proszę : przestępcę za kol-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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K.G. - Skąd się bierze przyzwolenie społeczne dla akcji przcpro-:v~dzonej przez po la? Z głę
~beJ tę knoty społeczeństwa za
spektakularnymi, zybkimi i kutecznymi działaniami organów
ścigania. Ale wyobraźmy sobie sytuację odwrotną. Z ościennego
państwa przyjeżdża sobie do Polski prywatny detektyw i poczyna
sobie, jak tylko mu się podoba.
Prze~.ie~ nie można wykluczyć sytuaqt, ze podczas zatrzymania
podejrzanego dochodzi do strzelaniny łub innych dramatycznych
wydarzeń.

Ka wiarnia Polityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek pomię
dzy 9a 10
Do usłyszenia na 98 FM
i 106,5 FM

3

ltt.af.Jłłtdtf
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Kr a_j- 5 w l a t
Pruszkowski gangster zgłosił się do prokuratury

oss

Chwastek stanie
przed sądem
Były

dowódca 12. Zmechanizowanej Dywizji ze Szczecina płk Ryszard Chwastek stanie przed sądem
wojskowym . Prokuratura Wojskowa
postawiła mu zarzut odmowy wykonania rozkazu zwierzchnika.

Dożywocie dla lgnaczaka
Na karę dożywotniego więzienia
Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w poniedziałek 31-letniego Krzysztofa l gnaczaka oskarżonego o cztery brutalne
napady na samotnie wracające do
domu kobiety i zabójstwo jednej z nich.

Pociągiem

w drezynę

s·ę

Ryszard Pawlik-poszukiwany boss
gangu pruszkowskiego z policyjnej
top listy zgłosił sifl do prokuratury
w Warszawie. Zatrzymali go tam
wezwani policjanci. Postawiono
mu już zarzut udziału w gangu.
Pawlik - jak podawała polito jeden z " rządzących' gangiem w drugiej połowie lat 90.
- Był wysoko; liczono się z
nim i miał wiele do powiedzenia
we wszystkich sprawach, którymi
zajmowała się grupa- powiedziaJ
jeden z policjantów zajmujących
się sprawą "Pruszkowa".
Nazwisko Pawlika widniało
na policyjnej top liście poszukiwanych przestępców. Zniknęło
stamtąd w piątek- w dniu zatrzymania. Na liście zostało jeszcze
pięciu gangsterów z gangu pruszkowskiego.
cją-

poddal

Pawlika poszukiwali funkcjonariusze ze specjalnej grupy
pos?ukiwawczej Centralnego Biura Sledczego. Poszukiwany boss
gangu pruszkowskiego zgłosił się
jednak sam do prokuratury.
- Byliśmy coraz bliżej niego.
W najbliższym czasie i tak został
by pewnie zatrzymany. Zgłosił się
sam, bo może chce dostać mniejszy wyrok; powiedział jeden z oficerów CBS zajmujący się sprawą .
To najgłośniejszy dotąd przypadek, w którym poszukiwany groź
ny bandyta sam zgłosił się do organów ścigania. Pawlik przyszedłwraz
ze swoim adwokatem do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w pią
tek Przez weekend byt przesłuchi
wany- postawiono mu zarzut przynależności do "grupy o charakterze
zbrojnym mającej na celu popełnia
nie przestępstw". Pawlikowi grozi
(PAP)
za to do S lat więzienia.

121 leków
-za złotówkę
Ministerstwo Zdrowia przedstawi
Komiietowi Rady Ministrów proje~
zakładający objęcie systemem
za złotówkę wszystkich osób
65 roku życia -powiedział
ster Zdrowia Aleksander Nauman.

Ryszard Pawlik - poszukiwany boss
gangu pruszkowskie!JO

Tragedia na drodze Zamanifestowali
swoje pochodzeni

ery
Dolnej Austrii
drezyna zderzyła się z pociągiem towarowym. Dwie
osoby są ciężko ranne. Do wypadku
doszło o godz. 9 koło miejscowości
Poechlarn, 11 Okilometrów na zachód
od Wiednia. Przyczyny nie są jeszcze
znane. Wiadomo na razie, że pociąg
towarowy najechał na drezynę z robotnikami, wykonującymi prace na
torowisku. Rannych przetransportowano śmigłowcem do szpitala.

Utonął polski speleolog
Trzydziestoletni polski speleolog
Rafał G . z Gdyni utonął w Rumunii
podczas badania podziemnej rzeki.
Wczorajszą wiadomość rumuńskiej

agencji Rompres o znalezieniu zwłok
zaginionego od piątku Polaka potwierdziła Ambasada Polski w Bukareszcie.

lewica

Według informacji przekazanych przez policję rejsowy autobus zderzył się wczoraj z osobowym mercedesem . Kierowca
auta zginął na miejscu , a pasażer
w stanie krytycznym trafił do

płacze
",.,...""..,,.....--.".

szpitala. Autobusem jechały dzieci do szkoły. Dziesięcioro z nich
trafilo do szpitala. Kilkunastu innych pasażerów autobusu odniosło niegroźne obrażenia. Na miejscu wypadku strażacy rozstawili
namiot , w którym udzielali im
pomocy.
Wstępne ustalenia wskazują,
że sprawcą wypadku był kierowca
mercedesa, który wpadł w poślizg
i uderzył w autobus, którywypadł
z drogi do rowu.
(PAP)

W dziedzinie fizjologii oraz medycyny

Trzej genetycy
z Noblem

górą

Po obliczeniu 90 procent głosów
oddanych w niedzielnych wyborach
prezydenckich w Brazylii prowadzi lewicowy kandydatLuiz lgnacio Lula da
Silva, który otrzymał4 7 procent poparcia - podano w poniedziałek . Konieczna zapewne będzie druga tura, która jest
zaplanowana na 27 października.

Holandia

Jedna osoba zginęła, a kilkanaście
zostało rannych w wyniku zderzenia
autobusu PKS z autem osobowym na
obwodnicy Elbląga. Autobusem,
który wpadł do rowu, jechały dzieci.
Dziesięcioro z nich trafiło do szpitala.

Tegoroczna Ńagroda Nobla
w dziedzinie medycyny przyznana
została za badania nad udziałem
genów w procesach rozwoju
organów oraz za odkrycia związane
z procesem zaprogramowanej
śmierci komórek- apoptozy.
Nagrodę otrzymali: Amerykanin H . Robert Horvitz oraz
dwóch badaczy brytyjskich: Sydney Brenner i John E. Sułston .
Sydney Brenner (ur. w
1927) pracuje w MolecuJar
Sciences Institute w Berkeley w
stanie Kalifornia w USA. John
Sulston (ur. w 1942) pracuje w
The Sanger Centre Cambridge
w Wielkiej Brytanii. Robert Horvitz (ur. w 1947) prowadzi badania w Massachusetts Institute
of Technology (MIT) .

W uzasadnieniu Komitet Noblowski stwierdził: "Tegoroczni
laureaci w dziedzinie fizjologii i
medycyny dokonali kluczowych
odkryć związanych z genetyczną
regulacją procesów rozwoju narządów oraz procesów samobójczej śmierci komórek, tzw. apoptozy. Prowadząc badania na nicieniu Caenorhabditis elegans opracowali model który pozwala śle
dzić podziały i różnicowanie komórek w trakcie rozwoju nowego
organizmu z zapłodnionej komórki jajowej. Laureaci wykazali też ,
że geny które biorą udział w regulacji rozwoju narządów i w procesie apoptozy występują również u
wyższych zwierząt oraz u człowie
ka. Ich odkrycia rzuciły światło na
patogenezę wielu chorób a w perspektywie pozwolą opracować
nowe metody ich terapii". (PAP)

65 parada Pułaskiego na Piątej Alei w Nowym Jorku na Manhattanie. W
dzie wzięło udział tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pocnoaze m~1 · '"
to największa manifestacja polskości w USA.

Ostrzelano wieś i palestyński szpital

Gorąca

4

WIESŁAWIE

Co najmniej dwanaście osób
a 115 odniosło obrażenia w
czasie izraelskiego ataku w Strefie
Gazy na palestyńską wieś i na
szpital w Chan Junis pod Gazą.
Izraelskie wojsko wkroczyło
w nocy do miejscowości ai-Amał
w pobliżu Chan Junis. Wcześniej
ze śmigłowca wystrzelono rakietę
na jeden z domów we wsi. Gdy kolumna wojska została ostrzelana
przez mieszkańców al-Amal, żoł
nierze izraelscy odpowiedzieli
ogniem. Strzelanina trwała do świ
tu. Zanim izraelskie oddziały zaczęły wycofywać się wystrzelono

Wyrazy

z powodu

śmierci

784/gm

składa

Dyrekcja i Pracownicy Państwowej
Szkoły Muzycznej w Kielcach

śmierci

ŻONY

OJCA
składają

głębokiego współczucia

mgr.inż. ANDRZEJOWI

STEFANlUK

wyrazy serdecznego współczucia z powodu

Gazą

zginęło,

Pani
Na jęciu z 1980 r.
królowa Beatrix i jej małżonek ksią
żę Claus na oficjalnym portrecie w
Hadze. 76-letni książę zmarł w niedzielę wieczorem w szpitalu uniwersyteckim w Amsterdamie. Od wielu
tygodni przebywał na Oddziale Inten(PAP)
sywnej Opieki Medycznej .

noc pod

785/gm

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ki statystyki po kongresie dem ograficznym

mało milości
Polki nie zaczną rodzić więcej
staniemy się społeczeństwem
wktórym zabraknie
rąk do pracy - alarmują
i demografowie, którzy
tygodniu obradowali
na l Kongresie Demogra-

aukowcy zwrócili przede
·m uwagę, że od 15 lat
zmniejsza się systemaliczba rodzących się dzie-

rwid
Kwadrygi

ci. W 1990 roku na świat przyszło 547,7 tys . maluchów, w 2000
roku - tylko 378,3 tys . Różnica
to 30 procent. Poziom urodzeń
najniższy w całym powojennym
okresie. Specjaliści od demografii alarmują , że tak mało dzieci
rodziło się w Polsce tylko w dramatycznych momentach dziejowych, np. w czasie wojen. Demografowie zwracają też uwagę , że
kobiety rodzą dziś dzieci później
(w całym okresie powojennym
najczęściej rodziły w wieku 20-

Czarne
pieniędzy.

By przez jesień i zimę
ogrzać dom o powierzchni np .
100 metrów potrzebujemy (w
zależności od wydajności pieca,
ocieplenia domu i oczywiście
oczekiwanej temperatury) ok .
3-4 ton dobrego jakościowo wę
gla lub 5-6 ton węgla tańszego ,
mniej kalorycznego. W efekcie,
choć za węgiel gorszy płacimy
mniej, opałanie nim przez całą
zimę kosztować nas będzie 16002100 złotych . Węglem lepszym
- tylko 1200-1700 zł. Jak zatem
znaleźć węgieł dobry?
- O jakości węgla świadczy
m.in. twardość i struktura, czyli
odporność na erozję, kruszenie i
spiekalność -wyjaśnia Lech Kot,
prezes najstarszego kieleckiego
składu opału Przedsiębiorstwa
Handlu Opałem i Materiałami

Budowlanymi, popularnie zwanego węgloblokiem (ul. Zagnań
ska). - Istotna jest także jego
wielkość. Jeśli bryłki są duże i nie
Zapamiętaj!
Z węgla o wyższeJ kaloryczności uzyskamy więcej ciepła;
węg iel o niższej zawartości
popiołu oraz Większym udziale
tzw. części lotnych wypali się
prawie całkowicie dając więcej

.'O LUDU 8
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ich mniej .
Dzieci rodzi s ię mniej także
dlatego, że zawiera s ię mniej mał
żeństw. W 1990 roku zawarto w
Polsce 255,4 tys . małżeństw, w
2000 roku ślubów było 211,1
tys ., rok później - 195, l tys .
Zmienił się wiek zawierania
małżeństw. Młodzi Polacy, którzy tradycyjnie najczęściej brali
śluby między 20 a 24 rokiem ży
cia, to prz eszłość. Między rokiem 1990 a 2000 śre dnie wzrosły (mężczyzn w Świętokrzy
skim z 24,7 na 25,4 r.).
Najmłodsza klasa wiekowa
Polaków - poniżej 20 roku życia
zmniejsza się. W dziesięcioleciu
1990-2000 w skali kraju skurczyła
się o 5 proc. (z 32,5 do 27,5
proc.). Proces był si lniejszy w
miastach niż na wsi . Udział kategorii wiekowej 20-44 lata, czyli
Judzi w wieku tzw. produkcyjnym
mobilnym, najpierw nieznacznie
się zmniejszył , potem ustabilizował na poziomie 36,8 proc. Przybyło osób w wieku 45-64 lat, czyli
w tzw. grupie starszej produkcyjnej mało mobilnej (z 19,6 proc.
do23 4 proc) . Generacja najstarsza (powyżej 65lat) w 1990 r. stanowiła 10,2 proc., a w 2000 r 12,3 proc.
BARBARA RYNKOWSI<A

złoto płonie

niby identycznych czarnych grudek
czasem może dać wiele ciepła ,
czasem pozostawi po sobie garść
popiołu i zimne ściany. Parniętajmy
o tym, oszczędzimy dzięki temu

ciepła i z drugiej strony mniej
odpadu, który trzeba gdzieś
wyrzucić; dobry JeSt czarny nie
szary, powinien być błyszczą
cy, jakby naoliwiony.

dla Ciebie

dzi ś matką zostaje się mając przeciętnie 25-29 Jat) i mają

24lat,

Nie kupuj węgla, na którym s!edzą gołębie

'węgiel węglowi nierówny. Szufla

(bk)

Mieszkanie

popękane, to możemy liczyć
długi proces spalania .

na

Dla indywidualnego odbiorcy najważniejsza jest kaloryczność, gdyż to ona decyduje o tym
ile ciepła otrzymamy z l kg wę
gla. - Dobry węgiel mają kopalnie z Katowickiego Holdingu
\;Vęglowego takie jak: Staszic,
Sląsk, Murcki , Wesoła Kłeofas,
Mysłowice, Wujek - zapewnia
prezes Lech Kot. -Węgiel ten ma
bowiem wysoką kaloryczność, niską zawartość popiołu i charakteryzuje się długim okresem trwałości , gdyż jest odporny na kruszenie i warunki atmosferyczne.
Właśnie z powodu znacznych
różnic w tych parametrach, cena
tego samego węgla, np. orzecha
klasa l, może znacznie różnić się
na poszczególnych składach opału . Warto także podkreślić, że
ceny te , w zależności od jakości
węgla dyktują kopalnie , a nie
składy opalu .
Jeżeli nie mamy zaufanego
składu, to przed zakupem warto
nabyć na próbę niewielką ilość.
Jeżeli węgieł sprawdzi się, to przy
zakupie większej ilości , należy
poprosić, aby załadowano go z
tej samej pryzmy, a nawet z tego
samego miejsca na hałdzie . Dobrze jest też zwrócić baczną uwagę czy hałdy mają jednolity czarny, błyszczący kolor. Jeśli nie, to
z pewnością trafiliśmy na węgiel
mieszany. Cennych wskazó ek
udzielić mogą nam też gołębie ...
- Jeżeli na hałdzi z węglem siedzą gołębie, to nie warto decydować się na jego zakup- z przekonaniem mówi Lech Kot. - Oznacza to bo iem, że węgiel zawiera
dolomit czyli naturalny wapień,
który lubią wyjadać ptaki.
( La)

Do wygrania m.in.:
V' mie zkanie
V'

AGD,

t/ coś dJa domu,
t/ upominki
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i nagrody niespodzianki

Kolejna nagroda:
Krzysztof Kostka odebrał w
- nagrodę w kat. "coś dla domu "

naśzej

redakcji zestaw hi-fi

ony

ZASADY GRY:
Od 20 września 2002 r. do 2 listopada 2002 r. b~dziemy publikować na łamach .,Słowa Ludu" kupony z liczbami (łącznie 3 kuponów) .
Liczby te należy zakreślać na KARCIE KONKURSOWEJ . W przypadku , kiedy na l<ARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie
liczby w diagramie odpowiadającym danej kategorii na gr ' d, wla ·ciciel
takiej karty wygrywa nagrodę dpowiadającą tej kategorii.
WYTNU I ZAOI WAJI
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SPONSORZY K ON K URSU:

Starachowic. ul. Kntńcowa 4.,
fel: o.41·274-83-41, fax o-41-274-n-ra,
•mali: marlcetlng@con.s .com.pl

Biuro Konkursu , SI!', ul.

Wesoła

4 7/ 49. 25-363 Kielce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(041) 36-36-'309 od poniedziałku do piątku w godz. 9-16

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

dr Micha/ Reljmont ~
Szeroki zakres usług
okulistycznych, m.in.:

e
e

komputerowe badanie wzroku,
dobór soczewek kontaktowych
i okularów.

ul.

Mała

14,

teł.

344-47-01
~

" PULS" Gabinet

Kardiologiczny
lek. med. Jarosław Kossak
Ponie<lzla.łek.

'Vtorek.
Środlł

}

8.00- 13.00
l 5.00 - 10.00

Czwartek

Kielce, ul. Warszawska154,
teł. 331-97.-43

Umowa z

Kasą Chorych

Magdalena
Heltman-Ossowska
ginekolog, endokrynolog
tel. 0603 077 308, 344-42-19
wtorek 16-18
środa 11-12
czwartek 17-19 piątek ltS-18

Kielce, ul. Przecznica 3

Maria

~.o

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog
Czwartki 16.00- 18.00

~

Kielce, ul. Przecznica 3

"'

344-41-43 w. 22,

teł.

Ratuj jak umiesz

W kolejnej edycji konkursu
.Słowa Ludu" i Świętokrzyskiej
Regionalnej Kasy Chorych (1
pażdzlernika br.) apteczki
samochodowe wygrali; Jolania
Borzęcka

Przez cały wrzesień pisaliśmy, jak
udzielać pierwszej pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych. Ale
życie ludzkie zagrożone jest nie tylko
na drodze.

Od naszej reakcji

e duszność , wymioty, oblewa-

najczęściej
Może wystąpić

serca to martwica mię
śnia sercowego, którą powoduje
nagłe zablokowanie jednej z tętnic
doprowadzających krew. Przycho-

kom. 0604-625-010

Specjalistyczny Sklep Medyczny

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

Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe , wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Dansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, glukómetry,
stetoskopy i inne.
173/w
Jesteś chory, zmęczony, ledwo żywy? Zapraszamy- do nowo otwartego

może zależeć czyjeś życie

dzi

Zawał

niespodziewanie.
w każdej sytuacji,
zarówno podczas wysiłku, jak i odpoczynku. Jednak często na kilka
minut czy godzin wcześniej można
zaobserwować jego symptomy. Są to:
e dławiący ból w klatce piersiowej
e wrażenie ucisku, ciężaru
po lewej stronie klatki piersiowej
e uczucie silnego pieczenia
w okolicy serca
e uczucie "rozrywania" klatki piersiowej
e ból za mostkiem promieniującyw kierunku lewej żuchwy,
ramienia, pleców, a sporadycznie
- dołu brzucha

nie

wej.tcle od ul. Malej za

\...

l
l

l
l
l
l
l

Z telefonu komórkowego • wspólny telefon ratunkowy 112
Policja - 997, Kielce - 349-23-10, 349-23-11 Radom- 345- 30- 30,
345-24-44
Straż Pożarna - 998, Kielce - 368-16-80, Radom 36-251-81
Pogotowie Ratunkowe - 999, Kielce - 344-86-51, Radom - 36-222-88
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991 , Kielce- 344-48-71 .
Radom- 365-71-70
Pogotowie Wod.·Kan.- 994, Kielce- M5-26-07, Radom- 360-69-22
Pogotowie Ciepłownicze - 993

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

l p.

· Codziennie 1 3 • 17
soboty 12- 14
ł
Tel. kom. O 605:604-341 ~

dr MAREK WoJCIECHOWSKI

specjalista chirurg

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
LECZENIE CHORÓB NAClYŃ
KIELCE, ul. ŚlĄskA ~4/~
TEl. (041) ~42~82~05,
WTOREk, ŚROdA, CZWARTEk

16

~

18
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Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
Tenpię tlenową

l. Leczniczo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mięśnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie Jawi. niedokrwienie kończyn, eboroba wrzodowa nóg,
niedolawienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i Ulma oskrzelowa, chroniczne zapaleme
wątroby, o1luszczenie wątroby, również po eborobie alkoholowej, chroniczne stany zapalne,
wszystkie schorzenia złośliwe. stwardnienie rozsiane
2. Profilaktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydolności i odporności organizmu, Uen rozrzedza lcrew, poprawa ukrwienia (kn:w g,.stnieje u ludzi
żyjących w su-esie), poprawa krążenia włośniczkowego, przedłuża życie (o ok. l O lat), poprawa
jakości skóry, przysp1esz.:me przemiany materii (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełmerueciał jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśnienia.
•
3. Korzyści. któreodnosi organizm dzięld terapii tlenowej:
Zwic;.kszenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (więcej energii i rado ci życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wzmocnienie sen:a, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawności frzycznej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcja skutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dokrwie:nia
chorobach oczu. obniżenie częstotliwości i nat~nia migren, opóźnienie procesu starzenia,
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzaniu).
Kosmetykę tlenową
Działanie biologiczne powoduje, że skóra staje sic; jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwi"ksza ptZepUSZCzalność i zdolność skóry
do przyswajania substancji odżywczych.
Efekty kosmetyki tlen~wq to: _zwic;Jcszenie wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, większa
elastyczność, wygładzeme skóry 1poprawa wyglądu. nie widać na niej zm~a i wygładzają się
zmarszczki.

Sauna na podczerwień

Nowosc!!t

P0 KURACJI TLENOWEJ NASTĘPVJE RZECZYWISTA REWITALJZACJA ORGANIZMU

6

minutę) .

r-------------------

28/2 l

apteką,

około sześćdziesięciu uci skó~

1 Telefony ratunkowe

ZYGMOtiT BfłtlfłŚ
Slenkłewlcza

potem

e nagłe omdlenie połączone

z wymiotami.

/ Pryvvatny Gabinet~
Ginekologiczny

KJelce,

się

W takich sytuacjach
"miast dzwoń po pogotowie
ry telefonów alarmowych
minamy poniżej). Zanim
przyjedzie karetka, pomóż
mu:
e ułóż go wygodnie.
e rozepnij koszulę pod
ją, otwórz olmo,
e jeżeli chory ma torsje.
chyl mu g łowę na bok tak, by
zadławil się wymiocinami.
e gdy pacjent jest ni
ny, nie oddycha- robimy
oddychanie,
e jeżeli na tętnicy szyjnej
wyczuwamy tętna
masaż serca (
klatkę piersiową dłońm i w

~

ul. Mała 17/2, I piętro, teł. 344-52-00, 0604 902150
Proponujemy Państwu:

Oczyszcza skórę i tkanki podskórne z toksyn, likwiduje napięcie 1stres, spalasz od 900 do 2400 k<:a1.

Sędz iszowa ,

ze Starachowic, Roman Majewski ze
Zwolenia oraz Iwona Gursieli
Adam Zych z Kielc. Serdecznie
gratulujemy.

Od dziś zaczynamy cykl publikacji opisujących, jak powinniśmy się zachować, gdy kogoś obok
nas dopadnie zawał, omdlenie, gdy
ktoś zacznie się aławić, poparzy,
zostanie pokąsany. Wtedy także-li
czy się każda minuta. Od naszej
reakej i może zależeć, czy chory doczeka przyjazdu karetki, czy też
nie.
Na początek więc wszystko
to, co powinniśmy wiedzieć o zawale- ze statystyk wynika bowiem,
że jedna trzecia Polaków, których
dotyka zawał, nie dociera do lel<arza na czas. Przyczyna jest prozaiczna - nie umiemy rozpoznać objawów tej groźnej choroby.

Krew nie dochodzi
do serca

z

Elżbieta Barańska

leczenie zębów (laseroterapia, usuwanie kamienia
piaskarką)

chirurgia

O protetyka

O RTG panoramiczne

B
H

BEATA GWARA

A

+ kompleksowe usługi
stomatologiczne + protttył!J

lekarz stomatOlog

T

polecamll

~

+ oraz metoda leczenia bel

~

-abrazja powietrzlla.

Lekarska Specjalistyczna

Centrum

Pracy
w Kielcach

Spółdzielnia

Stomatologiczne
KIELCE, UL. LEŚNA 1, TEL. 343-16-71
- Odbudowa na bazie implantów stomatologicznych
- Estetyka - piękny uśmiech, licówki i mosty adhezyjne
- Protezy oparte na precyzyjnych zaczepach i zatrzaskach
- Protezy płytowe
- Kosmetyczne wypełnianie ubytków
- Bezbolesne leczenie żelem oraz leczenie w narkozie

www.ce ntrumstoma tologiczne .prv

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

SŁOWO LUDU

Zarząd

• ul. lościiiSlkl 11
tel. (041) 344-57-03, fax (041)
<>Przychodnia
pecjal is
i Stomatologiczna,
ul. Kościuszki 11, teł. (04
~Przychodnia Specjali
i Stomatologiczna.
ul. Hipoteczna 3, teł. (041)
o> Przychodnia tornato

Kielce, ul. Paderewskiego
teł. (041) 366-30-19

v Przychodnia

Stomato

Ostrowiec Św., Ogrody 28.

366-46-45

Spółdzielnia realizuje ulllo•~
ze Swiętoknyską Kas" C bor}
w zakresie:ginekologii i
chirurgii,
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Zdrowi e ltt.Jtf,)j!t,/71 OSTEOPOROZA
się

sezon jesiennych infekcji

ichać

na katar

Spccjallstycxnc Gabinety Stomatologlcxnc

M- DEMT
PELNY ZAKRES USI.UG
STOMA TOLOGICZJVYCH

witamin oraz potraw z dodatkiem
czosnku i miodu

jesień nas nie rozpieszcza

wietrznie, deszczowo. A
to sprzyja wszelkiego rodzaju

Ostatnio coraz więcej osób
się na ból głowy, gardła, kagorączkę. I- niestety- trudprzed nimi obronić: nie ma
skutecznej szczepionki,
·
na wirusa lub
wzmocnić

oraz złagodzić skutki chozarówno metodami farma. jaki naturalnymi.
popularniejsze jesienne
to grypa, przeziębienie,
zapalenie oskrzeli zapai angina. Często ich powygląda podobnie, dlatego
znać szczegółowe objawy,
po to, by móc zadecydoczy konieczna jest wizyta u leczy wystarczy kilka dni siew domu.

my w domu. Można nie leżeć w łóż
ku pod kołdrą, ale częste odpoczywanie pod kocem pomoże nam w
nie najlepszym samopoczuciu. e
Przy bólu gardła możemy ssać tabletki "cholineksu", "chlorchinaldinu" czy "neo-anginu". Dobrze też
robią płukanki z szałwi łub rumianku. e Dbajmy o wilgotność powietrza, często wietrzymy pomieszczenie w którym przebywamy.

Angina
Najczęściej wywołują ją bakterie zwane paciorkowcami. Rozpoznajemy ją po silnym bólu gardła, Jctó.
ry nasila się przy przełykaniu. Migdały są povliększone, często dochodzi do ich ropnego zapalenia. Angina możeteż w początkowym stadium
dawać objawy ... zatrucia. Cierpimy
na bóle brzucha, wymioty, wysoką
gorączkę. Te mylne symptomy pojawiają się zwłaszcza u małych dzieci.
Niestety, w większości przypadków anginę musimy "potraktować" antybiotykiem. W szczególnych
sytuacjach lekarz musi pobrać wymaz

TV""--···

SPECJAUSTYCZNA
STOMATOLOGICZNA

z gardła, nie każdy bowiem antybiotyk działa na każdy rodzaj bakteńi.
Tej choroby wybitnie nie można lekceważyć i "przechodzić": nieleczona powoduje poważne choroby nerek i tzw. gorączkę reumatyczną.

najczęstszą spotykaną jesienią dolegliwością i może występo
wać "sam z siebie", a nie tylko przy

~apa/enie hltani
Powstaje nie tylko w wyniku
działania bakterii i wirusów, ale
może być spowodowane gorącym
lub zanieczyszczonym powietrzem,
zimnymi płynami, nadużywaniem
głosu, paleniem tytoniu, zbyt długim
oddychaniem przez usta.
Objawy: e nieprawidłowości
oddechowe, e Kłopoty z połyka
niem; e kaszel, chrypka, bezgłos;
e ból promieniujący do ucha; e gorączka, dreszcze;
Zapobieganie: e unikanie
przebywania w pomieszczeniach
zadymionych, zanieczyszczonych
pyłami i kurzem, e częste wietrzenie i nawilżanie pokoi, e rzucenie
palenia; e unikanie dłuższego przebywania w pomieszczeniach z klimatyzacją, e dieta zawierająca dużo

okazji innych infekcji. Wprawdzie
istnieje opinia że katar leczony trwa
tydzień, a nie leczony 7 dni, to jednak nie do końca jest to prawdą. Jak
więc zwalczyć tę dolegliwość? W aptekach jest duży wybór kropli, aerozoli, maści, tabletek, syropów (np.
acatar, resoxym, afrin, cały zestaw
preparatów Xyłorin) zmniejszają
cych obrzęk błony śluzowej. Ale uwaga! Kropli do nosa nie stosujemy dłu
żej niż przez pięć dni (nadmiar kropli może uszkodzić śluzówkę) . Doskonałe robią ściągające kuracje ziołowe, np. z kwiatu czarnego bzu,
świetlika łąkowego, nawłoci pospolitej, gorzknika kanadyjskiego. Warto sięgnąć po naturalne środki bakteńobójcze: jeżówkę, czosnek, dzikie indygo. Ulgę w katarze przynoszą napary łub inhalacje z majeranku, rumianku i eukaliptusa
BFATA ALUKJEWJCZ

MEDICAL LASER

GABINET

ALERGOLOGICZNY

K. SURA
Specjalista chirurgii dziecięcej
ul. SIENKIEWICZA 6117
TEL 3443352

Ewa Wiewiórowska
przyjęcia: środa

stom. MICHAŁ GĄTKOWSKI
specjalista

protetyk

•Jarońskich 3 (dawna Pomorska)
poniedziałku do czwartku 14 -19
lei. 344-45-52

17-19
Kielce, ul. Seminaryjska 15A
Testy, spirometria

Rejestracja:
teł. kom. 0606919344

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

~
~

PIĄTEK

15-17
Leczenie laserttm trudno gojącydl się ran,
oparzeń.

"l!

~apalenie oskrzeli
Jest to proces zapalny obejmujący tchawicę i oskrzela. Choroba
zaczyna się najczęściej katarem, niewysoką gorączką, bólem gardła, póź
niej dochodzi suchy kaszel po kilku
dniach przechodzący w wilgotny z
odksztuszaniem śluzowej wydzieliny. Schorzenie trwa zwykle 7 dni,
natomiast sam kaszel może się utrzymywać nawet do trzech tygodni. Leczenie: e w ostrych stanach, po konsultacji z lekarzem, stosuje się antybiotyk; • dietę wzbogacamy witaminami; e pijemy bardzo dużo pły
nów; e kaszel łagodzimy syropami

~

bfiZ!l, przetok, bólów kręgoslupa,
wysięków do stawów,

zmian Zwyrodnieniowych.

Katar
Jest

GABINET
··t )
STOMATOLOGICZNY W

LfK. STOM. A~NA NOWAK
Pełnv

za!sres

+ stomatologia zachowawcza

Kielce, ul. Warszawska 34 (DOM

41iW~JIMiiJ
NIEPUBLICZNY

RZEMIOSŁA)

e

stomatologia

ZAKŁAD

• protety: rtg

OPI.EKI ZDROWOTNEJ

IWONY KOŁOMAŃSKlEJ
Kielce. ul. Warszawska 154.

teł.

331 ·97-43. 362-77·25

ll~lti i•l {;fi' i•l !•Ił3 r!1
- stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
- chirurgia stomatologiczna, protetyka
iE
- ortodoncja - laseroterapia
:;
- neumlogopedia - logopedia

Rejestracja telefoniczna
362 7166
Kielce, ul. Man if. llpc. 67
NA PRZECIWKO HIPERMARKETU REAL

NATURAL-MED
ł PŁUKANIE JELITA GRUBEGO

ł BIDREZONANS KOMÓRKOWY

+REHABILITACJA
KIELCE, UL. CHOPINA 18,

041/344-94-49

+ RTGzębów

~
Sto n Wzg 31. (ul ZnOJiueWlczoweJ 4)
tel gab 3322711tel kom. 0602·33!H>75

Os

G.

408\nd

Lek. med.Jan Wójcik
SPECJALISTA I...
UROLOGII
Prywatna Praktyka Lekarska

tel. kom. 0604556344
362-44-11 po godz. 14

teł.

Prywatny Gabinet
Urologiczny

Eligiusz Juda
Kielce, ul.

Gałczyńskiego

7

(o . Bocianek)

sobota. godz. 7 - l l ~.
rejestracja, teJ. 362-44-11""'
(codziennie 14-18)

: ZAKł..ADY MFRAWCZE
SPRZm.J Jlt:EDYCZI'IEGO SP. J.
1 25-953 Kiete, li św. Leonarda 4
tel/fax (0411 344-52-75

fiR;ną~tfJijltt;;tUZ§
./
./
./
./
./
./

aparatów słuchowych
aparatury medyczn«;j
aparatury laboratoryjn«;j
aparatów do mierzenia d nlenla
aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne
~
l pogwarancyjne
~

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

I.EK. MED.

TOMASZ ZIÓUIOWSKI
POCIALISTA I'OI.Ot..•i!CTIU l GINEKOLOGII

NmPWDNOŚĆ MAŁŻEŃSKA.

uso

• protetyka: szkielety, porcelana. zamkl

GABINET
Lecznica Metlistar SA tel. 344-39-45, 368-28..02

usług :

czyNNE CODZIENNIE OD GODZ. 8.00

~
~

KIELCE, GAŁCZVŃSKIEGO 7
REJ. TELEFONICZNA

060211-38·71, 361-19·43

medycyny
niekonwencjonalnej "

ZD O

R WIE

"

A. TERLECKI, M. WÓJCIK

Kielce, ul. Paderew kieg:. 47/4, tel. 346-29-82
IRYDODIAGNOZA- wyk.rycle w zystkich schorzen oraz chorób we wczesnym
stadium ich rozwoju na pod ta wie badania tc;.czówki oka.

LECZENIE WYLĄCZl JE 'ATURAL YMJ CIJ1 • KIM/ METODAMI
• laseroterap1a. alcupunktura. moxa, bańki chińskie
masaże, manualna tempia. diety, kuracje ziołowe, głodówka leczrucza
WSKAZA 1A l SZCZEGÓL :A SKUTECZ OŚĆWLECZE W:
nerwic,lęków, depresji, migren. bezsenoości,Jąkarua
zwyrodnień i sla7;ywień kręgosłupa. dy kopatii, zapalenia stawów, reumatyzmu. rwy
kulszowej, nerwobólu
• chorób serca: arytmii, zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia, niedociśnienia.
stanów pozawalowych
• zapalenia trzustki, wąlrOby, dwunastnicy, nerek. wnodów żołądka.jelit, anemii
• zapalenia zatok. oskrzeli. stanów alergiemych dróg oddechowych. astmy
• zabuneń metabolicznych. otyłości, nadczynności i niedoczynnośc i tarczycy. cukrzycy
miażdżycy serca, mózgu, kończyn dolnych. choroby Meniere'a
uburzeń hormonalnych. problemów menopauzy, mastopatii , zaburzeń
lm..n<tnllllcvoinvc,h . bezpłodności, stanów zapalnych pęcherza moczowego oraz pro taty,

:o{

plastyczna
w

pełnym

zakresie.

"LENSMED"

Kielce, ul. Mała 14,
teł. 34-46-200

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

ZAPRASZAMV!

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Witamy w szkole

dowie miliard

Chińczycy
nad Wisłą?
SANDOMIERZ.

czymy także Sandomierz do prezentacji, których organizujemy
około 700 rocznie - zapowiedział
prezes POT Andrzej Kozłowski.

Obecność miasta

na
kilkudziesięciu imprezach targowych
świata i włączenie go do prezentacji
oferty turystycznej Pafski będzie
wynikiem sobotniego spotkania
w zamku.

Zaproponował także władzom

·miasta pomoc w zorganizowaniu
ośrodka informacji turystycznej.
Minister Dąbrowski przyznal, że podoba mu się pomysł
wykorzystania starej piekarni jako
Miejskiego Domu Kultury. Zadeklarował pomoc ministerialnych
ekspertów w zorganizowaniu placówki.
Zauroczony miastem byłam
basador Chińskiej Republiki Ludowej Zhon Xiaopei. - Nasz kraj
nie zna Sandomierza. Ale ja zawiozę o nim informację miliardowi
trzystu milionom Chińczyków
-zapewnił. Poseł Jerzy Jaskiernia,
przewodniczący komitetu, przyznał, że w wielu krajach Europy
Zachodniej dostrzega się wzmożo
ny ruch turystyczny obywateli
Chin.
(bea)

Po raz dziewiętnasty obradowat Społeczny Komitet Rewaloryzacji Zabytków i Rozwoju Sandomierza . Tematem posiedzenia była
promocja miasta. Przyjechali m.in.
minister kultury Waldemar Dą
browski, szef Polskiej Organizacji
Turystycznej Andrzej Kozłowski, a
· także ambasadorowie kilku krajów.
- Sandomierz wart jest promocji także na rynkach zagranicznych.
Promocja Polski w 2003 roku to
kultura, dziedzictwo kulturowe.
Chcielibyśmy turystom zaprezentować także Sandomierz. Na 87 największych imprezach targowych,
gdzie promujemy Polskę, mia to
będzie miało swoje miejsce. Włą-

We

Włoszezawie

i Bitterfeld

Uczniowie
skatalogują
WI:.OSZCZOWA. Młodzież z Pafski i
Niemiec będzie katalogowała zabytki
sztuki sakralnej w ramach wspólnego
programu edukacyjnego.
Uczniowie i nauczyciele z
Ponadgimnazjalnych nr l we Wioszezowie i Gimnazjum im. WaJthera Rathenau w
Bitterfeld przystąpili do realizacji
wspólnego programu edukacyjnego "Sztuka sakralna w powiecie
włoszczowskim i regionie Bitterfeld" . Założenia programu wypracowano podczas zakończonego
właśnie pobytu delegacji niemieckiej we Wloszczowie.
- Współpracę ze szkołą niemiecką razpoczęliśmy rok temu od
wizyty uczniów i nauczycieli w
Bitterfel d. W październik u zaczynamy realizację wspólnego projektu, finansowanego przez Fundację
Boscha oraz organizację pod nazwą Polsko-Niemiecka Współpra
ca Młodzieży. Uczniowie obu
szkół wspólnie kataJogować będą
zabytki sztuki sakralnej . Strona
niemiecka przekazała nam już
sprzęt w postaci aparatu cyfrowego i kamery. W ciągu roku zostaZespołu Szkół

zabytki

nie opracowany katalog, który tratakże zostanie
zaprezentowany w formie książki.
Koordynatorem programu jest Jolanta Łowicka - mówi dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Roman Wojtalczyk.
Na realizację programu Fundacja Bascha przekazała 8,5 tysiąca
euro. Szkoły w całej Europie będą
realizowały też inne programy edukacyjne, po ich zakończeniu nastąpi
ocena. Zwycięska szkoła otrzyma

fi do Internetu , a

znaczną nagrodę pieniężną.
- Chodzi o to, żeby młodzież
wspólnie pracowała, uczyła się,
bawiła, poznawała wzajemnie ję
zyk i kulturę. Dlatego prace przy
katalogowaniu będą prowadzone

wspólnie na terenie obu krajów.
Chcielibyśmy także rozwinąć wymianę pomiędzy nauczycielami
w formie tygodniowych pobytów
-mówi dyrektor gimnazjum w Bitterferld Helmut Ludwig.
Są już pierwsze pozytywne
skutki zaledwie rocznej współpra
cy. Wielu uczniów we. Włoszezo
wie pogłębia naukę języka niemieckiego, którego do tej pory niezbyt chętnie się uczono.
BEATA ZNOJKOWA

KIELECKIE CENTRUM KULTURY
_.:_ SlOM,t.udu zaprasza na spektakl

W ROLI GŁÓWNEJ

~A~f~, ~Al~~~~t.«k
14

października
Mała

2002, godz. 18.00
Scena

Informacje: Impresariat KCK. Pl. Moniuszki 2 B,
Bilety: Kasa KCK, teł. 343 81 42

8

teł.

344 90 54
287/sl/ir

W przepięknej Zagości Starej jest 9 pierwszoklasistów- 5 chłopców i 4 dziewczynki. Większość dzieci dojeżdża do
szkoły na rowerkach i dlatego na trawniku przed wejściem jest specjalny parking dla jednośladów. Szko~
z osiągnięć matematycznych i odnosi sukcesy w konkursach ., Błękitna matematyka". Na zdjęciu - pierwszakil
wycłlowawczynią Teresą Za wartką

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Re g lo n Qt.U2,1!1f,tfl
ierskie

ielki

święto

muzyki

finał

Tegoroczna edycja festiwalu
edną z najbardziej udanych .
ierskiej publiczności reprzypadł do gustu tak barże zdecydowana większość
odbywała się przy zado ostatniego miejsca

skiej. W programie koncertu znalazły się utwory Mendeis ohna,
Bacha i Griega. Artyści promowali płytę wydaną z okazji festiwalu .
Takie wydawnictwoukazało ię po
raz pierwszy w ponaddziesięcio
letniej historii imprezy. .
Z kolei w niedzielę, na zakoń
czenie festiwalu, melomani mogU
posłuchać znakomitej symfonii
Krzesimira Dębskiego "Nihil homine mirabili u s '. Pieśni do poezji
Wisławy Szymborskiej śpiewała
Marzanna Rudnicka. Na cenie wystąpiło ponad 100 artystów chóru
Filharmonii Lwowskiej oraz Phił
harmonic Orchestra Leopolis. (bea)

racja w WSH-P

,

o raz osmy
6smy rok akademicki
inaulrurowali studenci Wyższej
Humanistyczno-Przyrodniczej.
•wu''"'[:nL .

W sandomierskiej uczelni ,

jest cz łonkiem Konfederacji
l Wyższyc h Uniwersytetu
i Curie-Sklodowskiej studenzarówno na studiach
·~'"'""'""· jak i magisterskich.
lat stale poszerzana jest
ierunków podyplomoszkoły, prof. Ryszard
podkreśla, że WSH-P, w
ństwie do większości
tnych, jest uczelnią

- Taki żywiołowy rozwo1
szkól wyższych niesie z sobą wiele
problemów. Konieczne jest uporządkowanie systemu edukacji.
Istnieje nie tety wiele szkól wyższych, które powstały tylko po to,
by zarabiać pieniądze . Sandomierska szkoła od początku stawiała na
jalw 'ć kształcenia , dlatego przetrwa wszystkie trudności - przekonywał prof. Marian Harasimiuk,
rektor lubelskiej UMCS.
Podczas inauguracji odbyło
się także wręczenie dyplomów dla
najlepszych absolwentów. Z kolei
Edyta Nieduziak, która uzyskała
tytuł doktora, otrzymała Ust gratulacyjny od władz uczelni .
Wykład inauguracyjny poświę
cony biotechnologii wygłosił prof.
dr hab. Nikodem Grankowski. (bea)

Masz sprawę, zadzwoń:
te l. 34·448·16

Wiślicide

gimnazjum ma już imię

Król patron m
WIŚLICA. Imię króla Kazimiena
Wielkiego i sztandar zyskało wiślickie
gimnazjum.

Setki wiśliczan wzięło udział
w uroczystym nabożeństwie w
miejscowej kolegiacie odprawionym przez ks. kanonika Zygmunta Pawlika. W czasie m zy poświę
cono nowy sztandar miej cowego
gimnazjum ufundowany przez
Radę Gminy.
Gimnazjum od roku funkcjonuje w gmachu byłego Gminnego
Ośrodka Kultury. Wczoraj jednak
dopiero nadano placówce imię
Kazimierza Wielkiego, króla, który za tal Polskę drewnianą, a zotawil' murowaną, co naocznie
stwierdzić można w Wiślicy nawet
dzi ś. Kolegiata, zabytkowa dzwonnica i Dom Jana Długo za wzniesione zostały w cza ie panowania
tego monarchy.
Wójt gminy Stanisław Kowal
przeciął symboliczną w tęgę , a wicewójt Jaro ław Jaworski od łonil
tablicę poświ ęconą patronowi
szkoly. Dyrektor gimnazjum Grzegorz Kamiński odczytałli-stroni
cowy opis postaci patrona a mło
dzież wystawiła wspaniale widowi ko "1000 lat Wiślicy" .
W roli króla Kazimierza
Wielkiego wystąpił Kamil Szalwira, w roli króla Władysława Ło
kietka Mi c hał Przybylski , a w roli
św iętego Metodego - Łukasz
Strzelecki .
Spektakl, w którym wraz z
chórem szkolnym wystąpiło 20
aktorów, przygotowa ła Elżbieta
Zych. Widzowie mieli okazję do
przypomnienia sobie całej 1000letniej hi torii swego grodu.
Wiślickie gimnazjum posiada
6 pomieszczeń klasowych i alę

20 aktorów z pierwszej klasy przypomniało całe tysiąclecie grodu nad Nidą

Nowy sztandar przeniesiono zkolegiaty w asyście tłumów i wiślicklej orkiestry dętej
gimna tyczną, która mi e ci się w torium światy i Wychowania, jest
byłej sali kinowej. Uczy ię tu 250
to jedno z najpiękniej zych gim-,
gimnazjalistów i zdaniem \ ielu nazjów w województwie.
osób, w tym pra owników KuraMICH Ł lMOS

Sukces
arabów
z Michałowa

Tennin realizacji -l4.XU.2002 r.
O zamówienie mogą ubiegać sic; wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
· art. 19 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia l O
994 r. o zamówieniach publicznych (OzU z 1998 r. or 119, poz. 773
zmianami), a ponadto:
JlOStępo•wanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązujących preferencji
(Dz. U. z 1994 r. or 140, poz. 776);
o tatoich pic;ciu lat (1998-2002 r.) zrealizowali co najmniej 2 zamówienia
tożsamym z przedmiotem zamówienia, a których należyte wykonanie.
kwota, termin wykonania 1 miejsce realizacji zostanie potwierdzone
>~ erencj11r0i :zarrlllwiai ącvch. na rzecz których-zamówienia były realizowane.
i lotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
-•liłWJa•~ .....onw Kozienicach, ul. Parkowa 5. pok. 12. Osoba uprawniona do kontaktu
.
-Jerzy Lewandowski, te l. (048) 611-7146, w godz. 8- 14.30.
Termmskładania ofert-dodnia t4.X.2002 r. do godz. lO, w pole. III UMiG Kozienice.
~warcie ofert - 14.X.2002 r. o godz. 12.1 5, po k. or 212 UM iG Kozienice.
Wl)'tena wy~ru ofert: ce~ l O? proc. .
.
.
ad•um: każda oferta mu 1byc zabezp1eczona wadtum o wanośc1 1.000,00 zł.

POZNAŃ. Owa czempionaty i cztery

wiceczempionaty zdobyły michalowskie araby podczas zakończonego w
niedzielę w Pomaniu Międzynarodo
wego Czempionatu Koni Arabskich
Czystej Krwi.

Termin realizacji-31 • .20 3 r.
O zamówienie mogą ubiegać ię wykonawcy, kt rzy nie podlegają
wykluczeniu na pod taW1e art. 19 oraz pcłniają warunki określone w an . 22
ust. 2 ustawy z dnia l Oczerwca 1994 r. o zamówi niach publicznych (Dz
z 199 r. nr 119.poz. 773 zpóźnicjszyrruzmianami .a ponadto:
Po iadają niezbędne walifi.kacje i uprawniema do nadzoru n d pracanu
konsen.,atorsldmi.
pccyfikację

1 totnych warunkó" zamóy, ienia można uzyskać 111 1edz1bic
w Kozien1cach. ul. Parkowa 5, pok. 12. oba uprawruona
do kontaktu z oferentami - Jerzy Lewandow ki. tel. (04 ) 611-71-46.
godz. - 14.30.
Tennin kładaniaofert-do dnia 14 X.Z 2 r. do godz. lO. wpok. l li MJ
KoZI nice.
Otwar ieofert- 14.X.2 02r.ogodz.13.15,pok. nr212 UM1
Kryteria wyboru ofert: cena l 00 proc.

ZamawiaJącc;go

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Dwul etnia Emira odnio la
kolejny wój uk e pokazowywygrywając w · ród klaczy młod zych.
W: ród klaczy doro łych tytuł czempionki przypadł nalomia t Eldoradzie. Cie zy także wiceczempionat młodego rocznego ogiera
Emaksa po Ekloni i Emandzie oraz
dfl;lgic miej ca iwego ogiera Emroda i.v ' ród ogieró\.\ tar zych (4-6
lat) i iwej Elandry w ' ród klaczy
tarszy h(7-l0lal) .
Stadnina Michałów' raca z
Poznania także z pucharem dla
naj l p zego hodowcy- gratulacje,
1ICHAŁ IMO A

l

IZKOlA JAZDY Klelc:e,
ul. Sem~k.a s

n'-.-,.A
L:1 V~

bt1.343-27-®,
----"---'"'----- lle02~

zaprasza na kmay prawa jazdy
kat. A. B. C. E. ~C. ElB. D

~~:godz. 17.00 (śt.-pt.)

•

8.10. godz. 17.00 (wt.-aw.)
-paaty w nrtacla
Zal.iJd dla ucmłów l sportowców

9

·.

l•

Co-6dzle-Kledy
SZPITALE, APTEKI

11 l

11

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

ściuszki) .

APTEKA ., Parkowa". Kielce .
Zytnla, niedziele, święta
7.30-21 .00 . 041/368-3033.
. (gb 3314)
IJ

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Kilińsklego 1.
STARACHOWICE
- ul. Killńsklego 4.

344-85-15 - . ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 401)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica . Medlstar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP, 041/
344-39-45, 368-28-02.
(nd 402)
/

NAGt:A Pornoc Lekarska - 331
- 56 - 50.
(nh 14)
UROLODZV - Semlnaryjska 27,
361-30-60 . Jagiellońska 23,
346-22-99 .
(nd 396)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dztectęcego w Ktelcach . ul.
Langlewlcza 2, tel. 361-55-25 ECHO. HOLTER, RTG , USG.
Urodynamika. Endoskopia . Testy alergologiczne. Badania labo rato ryjno-bakteriologiczne .
Rehabilitacja.
(nn 192)

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego
- .Skąp iec". g. 11 .
Teatr lalki i Aktora .Kubuś"
- . MalUtka Czarownica". g. 9 i 11 .

KINA
.. Romantica " (dolby digltal),
tel. 366-37-19. - . Zemsta", g.
8.30. 11, 13.30, 15.45, 18,
20.15.
., Moskwa " (dolby stereo) .
tel. 344-47-34 - . Pianista" bryt.lpol./niem./franc., l. 12,
g. 8.30 , 11.15, 17.15; . Raport mniejszości " - USA, l. 15,
g.. 14.30, 20.
.. studyjne" - . Gwiazdo.r" pol. , l. 15, g. 16.15, 20.30 ;
.,Szyfry wojny" - USA, l. 15, g.
18 .
.,Echo" (w WDK) - 361-2737 - . Fanatyk", g. 16.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'U' 96-63
366-40-40
STAŁEGO KLIENTA
IN WIO- Wl• do uzgodniDIUI

KARTA

wyjazi ZJI
DOJAZD GRATIS

10

BUSKO ZDRÓJ
.,Zdrój " -_brak terminarza.
J{DRZEJOW
"OK"- "Dzień_świra" , g. 18.
OSTROWIEC SW.
.Etiuda " - brak terminarza.
PIŃCZÓW
"Belweder" - "Sooby Doo", g. 17.
SANDOMIERZ
.Millennium" - .Suma wszystkich strachów", g. 18; .Austin
Powers l złoty członek". g.
20.15.
S{DZISZÓW
.Ballada" - nieczynne.

SKARŻYSKO-KAM.
.. centrum" (dolby dlgital)
- .śnieżne psy", g. 17; "Czarny
rycerz". g. 19.
. Wolność" - .Haker", g. 17;
"Śmiertelna wyliczanka". g. 19.

STARACHOWICE
.. Miejskie"_- brak terminarza.
SUCHEDNIOW
.Kuźnica" - brak terminarza.
WLOSZCZOWA
"Muza" - •Włamanie na śniada
nie", g. 18.

MUZEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (lei. 344-23-18) - eks·
pozycje stałe : korpus główny .Wnętrza zabytkowe z XVII l XVIII
w.", .Dawne uzbrojenie europejskie l wschodnie", .Sanktuarium
Marszałka Józefa Pilsudskiego".
Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego l sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: .Wieś
kielecka - w polu l w zagrodzie".
Czynne we wtorek w godz. 1O 18, środa - niedziela w godz. 9 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11 25,
(lei. 344-57-92) - ekspozycja
stała: wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzień
czych lat pisarza. Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 1O- 16.
Muzeum H. Sienkiewicza w Ob·
lęgorku. tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisana oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe:
.Zamki i warownie w akwarelach
Zbigniewa Szczepanka", .Juliusz
Kossak. Ilustracje do • Ogniem 1
mleczem•". Czynne od wtorku
do niedzieli w godz. 10-16.
Muzeum Pamięcl Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki , czwartki l soboty
w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codzJennie oprócz poniedziałków w godz.
10-17. Wystawa stała: .Modele
redukcyjne"; . Zabawki dawniej i
dziś", .Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z calego świata" kolekcja Maigonaty MroczekStachowiak, wystawa zabawek prac dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk Pla·
stycznych w Nałęczowie .
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętna XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka ,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
•Ocalić od zapomnienia. Jan Bernasiewłez - twórca ogrodu
rzeźb". Wystawa czasowa: "Szmaty, sorce. kierezyje ..• Tradycyjna
tkanina l strój ludowy na Kielec·
czyżnle". Czynne: od wtorku do
niedzieli w godz. 10 - 17.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - wystawa perspektywy 25 lat". Czynne od
poniedziałku do piątku l w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - .Era
knemu".
Galeria BWA "PIWNICE" - ul.
leśna 7 - .Pnedwiośnie 25" wystawa jubileuszowa. Galeria
czynna od poniedziałku do piął-

.z

Eb:~~;A RADIO-TAXI
...... 96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

ku w godz. 11-17, w niedziele w
godz. 11-15, w soboty nleczynna.
Galeria BWA " NA PIĘTRZE " Wolfgang Brenner - wystawa
collages. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 915, w soboty l niedziele nieczyn-

na.

Galeria . Bartosz " - ul. Ście
glennego 35A - .Jeden świat zewnętnny, dwa światy wewnętn
ne" - wystawa haftu i malarstwa.
Galeria czynna - od poniedział
ku do piątku w godz. 10-16, w
soboty - 10-18. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Wystawa Kieleckiej Szkoły
Krajobrazu . Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
10-16. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień oprócz
poniedziałków i świąt w godz. 9 17.
Jaskinia .RAJ" -czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10- 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawlca)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 1O - 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .Pionęły niebo l ziemia"- czynne codziennie oprócz poniedział
ków w gpdz. 10 - 16. W soboty
l niedziele wystawa dostępna dla
grup turystycznych. Zgłoszenia
- tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codz.lennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory l fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA .. Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa l neźby Bogdana Kowalczyka. Oprócz poniedziałków
czynna codziennie w godz. 11 17.
JĘDRZEJOW

Muzeum lm. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum ,.Dworek Reja", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. B 16, w niedziele 1O- 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54 , tel.
263-20·48 - .Szkło artystyczne"
ze zbiorów wałbrzyskiego BWA.
Czynna od wtorku do piątku w
godz. 9-17, w soboty i niedziele
w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Swiętokrzyska
37, tel. 265-36·51 - wystawy
stale .Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", •Wystawa zabytkowych
fajansów l porcelany ćmielow
skiej", . Poczet książąt l królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: .Indonezja mozaika kultury"; .Buddyjskie królestwo lo istnieje naprawdę" .
Muzeum czynne wtorek - piątek
9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat l Muzeum Archeologiczne w Knemlonkach - tel.
262-09-78 - . Górnictwo krzemienia w neolicie". dwie podziemne galerie turystyczne, skansen
wiosld neolitycznej, .Za wschodnią granicą"; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalolanego 1 pracowni
knemieniarskiej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-16, nledz. 11-16.
PIŃCZOW
Muzeum Regionalne - ul. Armil Ludowej 2a - wystawy stale:
. Pradzieje Ponldzia", . Pińczów historia miasta" • .Adolf Dygaslń-

skl - życie 1twórczość" , .Sławne i
znane postacie w dziejach Piń
czowa", .Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - .Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie". Wystawa
poplenerowa ZPAP O. Kielce
• Pińczów 2000". Czynne wtorek,
piątek w godz. 9-15 , środa,
czwartek w godz. 9-17. sobota,
niedziela w godz. 10-15.
Galeria . Krużganki " - wystawa
części repliki Xli-wiecznej płyty
orantów wypożyczonej z Wiśllcy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Za·
mek- ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty- 9-15, w niedziele - 1Q-15. w
poniedziałki nieczynne - wystawy
stale: . Kuchnia królewska", .Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", "Ziemia sandomierska w
pradziejach i średniowieczu ", .Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992
- 1997", .Lapidarium zamkowe".
Wystawy czasowe: wystawa poplenerowa dzieCi i młodzieży •Tę
czowy plener", .Zbigniew Karpiń
ski (1920 - 1996) malarstwo grafika - rysunek", ..Starej porcelany czar".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do piątku w
godz. 9-16, w soboty- 9-1 5, w
niedziele - 10-15, w poniedziałki
nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa
czasowa: .Pokolenia - w 400lecie Collegium Gostomlanum".
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA. ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 • 16, w
niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum lm. Orła Białego
- ul. Słoneczna - czynne od 8 do
17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, lei. 27 4-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa 1.
tel. 275-40-83, czynne wt.pt. 915.30, sob.-nledz. 14-1B. Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z
1899 r., obiekty hutnicze z pol.
XIX w., zabytki techniki samochodowej, skansen hutnictwa
starożytnego , zbiory paleonto·
logiczne. Wystawy stale: Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie
Kamiennej, Rzeźby plenerowe impresje na temat dinozaurów.
Wystawa czasowa: .Architektura znana i nieznana" - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno
l Barbary Kotwicy.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36.
Informacja MPK- 345·06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa -33179-19; bagażowe- Sandomierska 801-31-18; ciężarowe : Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO-TAXI .ALFA"
- lei. 344-44·44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna lnfolinla
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .METRO" - lei.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis}.
TAXI .WICHROWY" - lei.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI .ŚWIĘTOKR1YSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis) .
TAXI "N A STOKU " - lei.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO- TAXI
.OMEGA
ORIENT", korporacja .Łysogó
ry", tel. 36-00000, 36 -11111 ,
96 - 26, numer bezpłatny 080036-00-36.
TELE-TAXI .WALIGÓRY" -lei.
36B-7 4-00 (dojazd gratis}.
TAXI . HERBY" - tel. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .. EXPRESS" - tel.
366-1 H 1, 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtanlej.

RADIO TAXI " EUROPA" - (dojazd gratis. karta stalego klie'lta) , te l. 3-611-611.
TAXI . BARWINEK" - tel. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORION" - tel.
36-999-99. 34-555-44, 96-23 .

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE .USTRONIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu pnez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-1B. 361-39-12 .
(nj 221)

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19- 19.
366-03-03
www .infomax.com.pl
Świętoknyski

Portal Internetowy

1

nie Pornocy Oliaro
- Komend a
Policji w Kielcach sultacyjny Po rnocy
Pnestępstw , Kielce.
wicza 9; pon i eoz·tałek-Dhat~
godz. 14-18, tel. 0-41
44 .
Świętoknyski Klub
ka " - 366-34-54 , od
działku do czwartku w godL
14, psycholog, pedagog
lefon zaufania 366 -17
poniedziałki i czwartki w
15 - 17.
Telefony zaufania - dla
z problemem alkohol
od pon i edz iałku
w godz. 18 - 20.
73-46 , w sprawach
nych - 368-18-67 . czynny
poniedziałku do piąt
godz. B - 17. po moc
chologiczna dla rodz1
stępsiw

CAŁODOBOWE

e

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.ZWOLSKI"

Bezpłatna chłodnia

• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78 , 343-17-52.
lnc 254
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH
usługi
pogrzebowe całodobowe , tel.
366-31-77 , 344-67-88.
(na 131)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (pnez całą dobę) l 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-79-76.
30-11-609.
Pogolowie energetyczne Kielce - miasto Heren - 991.
l
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o . i eleklryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - tel. 36118-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefo·
niczna - 932.

Pizzerla .. studio " - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn.cz. 10-2.2, piął. 10-23, sob. 1223, niedz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamówieniu ·
powyżej 16 złotych - gratis,
ceny pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzeria "Magia", lei: 362-2511 . Czynna w godz. 11-21, niedziela 15-21.
Zamów pizzę! DQwóz gratis!
TelePizza - ul. Radomska 18.
tel. (041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34. lei. (041) 36641-60 .
Godz. otwarcia: Niedziela-Czwartek 10.00-23.00, Plątek-Sobota
10.00-24 .00 .
Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.

Świętokrzyskie

chowujących

ma łe

368-16-59 , pon
godz. 15.30-18.
Swiętokrzyskie Centrum
lilak1yki i Edukacji - 53 - 13 - pomoc
giczna i pedag
rodzin i małżeństw ,
rapia indywidualna i
pomoc dotycząca
interwenCja kryzysowa
niedziałku do piątku w
- 20.
Polskie Towarzystwo
biegania Narkomanii ·
Konsultacyjny w 1
Karczówkawska SA 27; poniedziałek godz. 12-16.
Rodzinna Poradnia
tyki i Terapii Uzale żn
narkotyków, Kielce . ul
ska Polskiego 230a, tel
92·50 . Służymy po
zakresie terapii
i grupowej osób uza
nych i Ich rodzin . p
twa psych iatryczneg o 1
dycznego. Leczenie

ne.
Centrum Interwencji
sowej - tel. 041/366
ul. Urzędnicza 7b .
ofiar przemocy ,
wewnątrzrodzinne i
małżeńskie, pro ble m!
osobą uzależn i oną

w ro

nie . Konsultacje in
alne 1 grupy wsp arc1a
pewniamy anon imow
Zapraszamy od po n1edr
ku do niedzieli w goaz
20 .

RADIO
l

PODRÓŻE
Bllffi lotnicze - rezerwacja,
Sienkiewicza 56, 344-30-33, kielce@sigmatravel.pl
(ng 369}

spnedaż .• Sig ma".

OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienklewicza 61 , 345
77-43, 345-77-46.
(ng 365)

Częstotliwości stacji
słyszalnych w reg ion~
TAK -106 .5: 98 .0 .
PROGRAM l - 102,7.
- 100 ,8, PlUS · 1
71,95 , MARYJA ·1
107 ,2; 7.34. RMF
BIS - 92 ,3, 111-96.2
CE - 90,4 ; 101 ,4.
105,3, WAWA-95 ,5.
103,3 , OPATOW-93.7
FM-102 ,1, RdC -89 .1
WA -104 ,7. REKORD·1

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKJEGO
W KIELCACH

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

zaprasza

Molier

"SKĄPIEC"
reżyseria

Piotr Szczerski

8, 9, 10, l l października godz.ll.

fe l e wl z ja

J1l·ltf·Jłllzl7J

,.
Ośrodek

W pierania Przed

iębiorczości

przy Stowarzy zeniu Forum Pracodawców w Kielcach
zapra za do udzi ału w zkoleniacb
TUDIA PODYPLOMOWE
z zakresu

WY E

2
Kawa czy herbata? 8.00 Wiado8.15 Woronicza 17 8.30 Teleza.
Biblioteka rodzinna 9.30
10.00 Bajeczki Jedyneczki
Zew krwi (5) - serial przygod.
11.10 Na haczyku: Dorsze z
11.25 Szansa na życie 11.40
py 12.00 Wiadomości 12.10
znes 12.20 W drodze do Unii
(624) - telenowela pol.
13.15 Członki ciała (6-ost.) . 13.45 Telezakupy 14._90 SloDlaczego w Wąchocku ... ?
jednego wynalazku 14.35
biznes - magazyn
Wiadomo~ki

Teleexpress
Sportowy Express
Gosć Jedynki
Klan (625) - telenowela pol.
Forum - program pub!.
Wieczorynka
Wiad omości

Sport i Prognoza pogody
Wojciech Wójcik - mistrz krynal u: Karate po polsku - film
pol., 1982 Buczka wski (89
)

mazurskie miasteczko odw iedwaj przyjaciele plnstycy - Piotr
Zwracają na siebie u wagę
ligan6w. Piotr - świetny
·nie boi się starcia z miej-

7.05 Studio urody 7.15 Zlotopolscy
(24} - telenowela pol. 7.40 Dwójka
Dzieciom 8.00 Cena życia (21/40) serial obycz. austral. 8.50 Pytanie na
śniadanie 10.20 Ryzy.J<anci 2 11 .05
Znaki czasu 11.25 Wielkie romanse
dwudziestego wieku: Królowa Elżbie
ta ll i książę Filip - serial dok. 11.50
Radio Romans (27/ 32) - telenowela
pol. 12:30 30 ton! Lista, lista 13.00
Panorama13.15 Miami Sands (24) serial obycz. USA 14.00
Szaosa na sukces
15.00 Zrozumieć świat
15.25 Nera, księżniczka Oceanii
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (446) - telenowela
pol. (powt .)
16.55 XI Festiwal Polskich Wideokli·
pów Yach Film (powt.)
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu
19.35 Ogród sztuk - magazyn
20.00 M jak milość (81)- serial obycz.
pol.
20.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.45 Praca dla każdego - magazyn
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22 .40 Wieczór filmowy. Kocham
kino: Zostawić Las Vegas - dramat psychol. amer.-franc., 1995,
reż. Mike Figgis, wyk.: Nicolas
Cage (107 min)
Ben Sanderson, uzdolniony scenarzysta, nie potrafi wa lczyć ze swoim
alkoholowym n a łogiem i coraz bardziej pogrąża się w depresji. Wreszcie szef wyrzuca go z pracy. Ben
sprzedaje wszystkoiwymsza do Las
Vegas, gdzie zamierza zapić się na
śmiert. Prowadząc samoch6d pad
wpływem alkoholu potrąca atrakcyjn ą prostytutkę Sarę.

· 0.35 Faisa -dramat wł., 1946 (113 min)
2.30 Zakończenie programu

TER

ROMO

I

POD KIE ROWNICTWEM MERYTORY ZNYM PROF. ANDRZEJA HOPI' RA

••

TUDIUM DRAMA I A ERTYW O
(dla dzieci,

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Bar
7.30 Pokemon 7.55 P otny BiU 8.20
Strażnik Teksa u ( 19) - serial sen .
USA (powt.) 9.10 Bar 9.45 Willa X talk-s how 10.40 Awantura o ka ę
11.30 Duża przerwa (l) -serial kom.
pol. (powt.) 12.00 Serca na rozdrożu
(128) - telenowela arge nt. 12.45 Luz
Maria (2) - telenowela peruw. 13.45
Bar supercoctail 14.45 Pokemon
15.15 Rodzina zastępcza (105) - serial kom. pol. (powt.)
15.45 Informacje
16.05 Zwariowany świat Malcolma
(17) - serial kom. USA
16.35 Kachorra to ja ( 11) - telenowela argent.
17.20 Idol extra - program rozrywkowy
18.15 Bar
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.05 Bar
20.45 Samo życie (l 06) - seńal o bycz.
pol.
21.15 Niemoralna propozycja - film
obycz. USA, 1993, rei. Adrian
Lyne, wyk.: Demi Moore, Woody
Harrelson, Robert Redford, Seymour Cassel (112 min)
David i Diana sq

...

młodzi ży

i d ro

łych)

"

PRAKT KA ZAWODOWA
Z ZAKRE U WYCE Y l RUCHOMO I- lli EDY J

•• ••

EMI

ĄRJA

e OWELIZA JA TAWY O ZAMÓWlE l łl P BLI Z Y H
e KAPITAL POCZĄTKOWY - zajęcia 23 pnździemika 2002 r. godz. 9.00

w siedzibie SF P w Kielcach
~
Bliższe informacje i zapisy w naszej siedzibie pr.)' ulicy Sienkiewrc=a 6 11 p.
l'l
lub pod numerem telefonu 344- 0- O, pon. 12-1 godz., wtorek- piątek /O-Ul godz.

PRO/I/70CJA

....

25°/o taniej

.,

~----

~

STOLBUD WI.OSZCZOWA
034

-już

za 653

zł

netto

szczęśliwym

i kochającym się małżeńs t wem .
adchodzi jednak czas, kiedy muszą podolnćpoważnym ktopatom finansowym. Dochodzą do wniosku, że pom6c może im tylko wygrana w Las
Vegas. W stolicy hazardu poznają
milionera Johna Gage'a. Oczarowany Dianą mężczyzna ofemje im milion dolar6w, jeśli żgodzi się ona spę
dzit z nim jedną noc.

21 .30 Losowanie Lotto
23.35 Informacje, Sport
23.50 Prognoza pogody
23.55 Graffiti - program pub!.
0.1 O Zamieszani w sprawę ( 1/4) kom. obycz. wł. , 1997
2.00 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

tv4
6.45 Dragon Bali Gr 7.l ODragon Bali
Z 8.00 W niewoli uczuć (29/135} t elenowela meks. 8.50 Daniela i przy.
jaciele (13/100) - telenowela
meks.9.40 Melrose Place (199) - serial obycz. USA (powt .) 10.30 (na
żywo) ł:.amisłówka 11.00 Big Brother
I 11.45 Porywy serca (76/90) - telenowela meks. 12.40 Telesklep 13.55
H e-man i władcy wszechświata 14.20
Dragon Bali GT 14.45 Dragon Bali Z
15.35 Pełna chata (109/192) - serial
kom. USA
16.05 Szkoła złamanych serc (72/80)
- seńal kom. austral.
16.35 Trzecia planeta od Słońca 5 (27/
42) - serial kom. USA
17.05 Medicopter 117 (22/36} - serial sens. austr.-niem. (powt.)
18.00 Aktualności
18.10 Prawo i miłość (14/22) -serial
obycz. USA
19.05 Melrose Place (200) - serial
obycz. USA
20.00 Biała mila - film obycz. USA,
1994, rei. Robert Butler, wyk.:
Alan Alda (115 min)
'iebezpieczne kłamstwa - film
kanad., 1999, reż. Rodney
wyk.: Jack Wagner, DaZuniga (89 mi n)
1est asystelliką psychoanaliz którym ma romans. Po jed~ miłosnych schadzek, mężezy
zostałe zamordowany a ona stasrę &lóumq podejrwnq: Przerażakobieta postanawia udawat
PDlicją, ze nie pamięta dok/adwydarzen Jeralnego dnia . ie- za rqdq swojego prawnika
POO'p;,.".,_ współpra cę z psychial{dokt?rem Peterem Rex terem.
~rmnalne gry - seńal dok.
l{

Fakty
topka nad i - program -pub!.
karbów (15/ 22)- seńal
USA

Kierownik dzialu marketingu pręż
nie rozwijające; się firmy wpada na
pomysł, by sponsorować spływ tratwą . Rejs szybko przeradza się w
prawdziwy koszmar, a za tragedię
odpowiedzialny jest autor pomysłu.

21.55 Las Vegas (5!10) - serial
sens. USA
22.55 Big Broiber l - reality show
23.40
ajlepsza zemsta - film sens.
kanad.-amer., 1983 (95 min)
1.15 U miech New Jersey - film
obycz. bryt.-argent., 1989 (95 min)
Fergus O'ConneU, stomatologpracujący dla Fundacji Eversmile z ew
Jersey, przemierza na swoim motocyklu Argentynę. aby leczyć zęby
mieszkańcom małych poludniowoam erykańskich m iejscowości. Podczas jednej z wypraw służbowych
poznaje Estellę, która za kilka dni
ma wz:iąt ślu b.

2.50

Zakończenie

programu

6.00 Strefa P 6.30 Supergol 7.00
Muzyczne listy 7.50 Sklep Mopotopa 8.15 Artbur 8.40 Ma ked Rider
9.05 Fiorella (123) - leJenowela peruw. ( powt.) 10.00 Zbuntowan y
anioł (26) - telenowela argent.
(powt.) 10.50 Wyspa fantazji (l) serial przygod . USA (powt.) 11.40
Karolina w mieś cie (16} - serial kom.
USA 12.05 Kameleon (12} • serial
sens. USA (powt.) 13.00 St efa P
13.25 Super VJP 13.55 Sklep Mopotopa 14.20 Artbur 14.45 Masked
Rider
15.05 FiorefJa (124) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy
17.00 Dharma i Greg 3 (11) - serial
kom. USA
17.30 HOT CHAT - program pub!.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł (27) - telenowela argenl
19.00 South Beach (6) - serial sens.
USA
20.00 Viper (lO) - serial sens. USA
Seryjny morderca, zwany Tarotem,
w ciągu jednego tygodnia dokonuje sześciu morderstw. Jego ostatnią
ofiarą jest finansista Martin Spanel/. Prowadząca ~ledztwo porucznik Gerrano otrzymuje poufną informację, iż zab6jca jest policjantem .

20.55 Idol extra
2150 Dziennik
22.05 Informacje sportowe l Prognoza pogody
22.15 ie ma jak u mamy - komedia
amer.-kanad ., 1996 , reż. Albert
Brooks
0.55 Mi ja w czasie (l) - serial s.f.
USA (powt.)
1.45 X Laski - program erotyczny
2.10 Muzyczne listy
3.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny
3.25 Super VIP - magazyn plotek
3.50 To się w głowie nie mieki - magazyn
4.10 Zakończenie programu

Zarządu

K0:\1UNIKAT
Miasta i Gminy w Kozienicach

Stosownie do an. 1 USL 2 pkL l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospod()Towamu
przestnennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późntejszymt zmranamt)
oraz uchwal Rady Miasta i Gminy w Ko7.1enicach nr Xl.IV/69512002, XLIV/696/2002
orazXLN/698/2002 z dnia 27.06.2002, zawiadamia ię o pr.cy lliJlieniu do p rąd u n ia
projektówmiej cowych planówzago podarowania przestrz onego:
e osiedla ..Borki f' na terenie miasta Kozienice. obejmującego ob zar poma dzy
ulicami Piłsud kiego, li Li topada, Ciekawą i Przyjacról (przedmtotem planu JCSI
lokalizacja funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług);
e osiedla ,Pol ie" na terenie miasta Kozienice, Obejmującego kwartały pod
zabudowc; przylegle do ulic Kasztanowej, Lipowej, Akacjowej, Ctsowej i Klono" ej
(przedmiotem planu Je t lokalizacja funkcji zabudowy mieszkanroweJ
jednorodzinnej z dopuszczeniem u ług) ;
e iedla .,Stara Wieś li" na terenie m1asta i jOTimy Kozieruce, obejmującego ob zar
pomiędzy ul. Kolejową od północy, drogą do w 1 Janów od zachodu, linią kolejową
do Dc;bhna od południa oraz bocznicą kolejową od zacbodu (przedrmotem planuj t
lokalizacja funkcji zabudowy mteszkanloWC:JJtdnorod.llnnej z usługami)
Zainteresowani mo~ zgłaszać wnioski do W}'ŹeJ wyrmenronych planów Wnr ki
na piśmie nalcźy składać w U~e Mi ta 1 Gminy w ternume 21 dm od daty ukuama u;
niniejszego komumkatu.
Wntoscll powinien zawterać nazwt ko, rmtc;, naxwę t dres wnt
wnio lcu oraz oznacurue nieruchomości. której dotyczy

.t,

Gwarantujemy:
- ciągłość i terminowość dostaw
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę
www.arrmntall,wa

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

teł.

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

JAK WYSI.AĆ OGI.OSZENIE PRZEZ TELEFON?

WYŚLIJ

WPISZ (maks. 160 znaków):
SL#numer rubryki#1reść ogłoszenia (maks. 154 znaki)
SPRAWDŻ ZANIM WYŚLESZ!

SMS

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

Przykład

Wyślij SMS-a pod numer 7960. Dotarcie SMS-a z ogłoszeniem zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym.
Jeśli przesłane ogłoszenie 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 Rekłam i Ogłoszeń .)\'owa Ludu".
UWAGA! Przyjmujemy ogłoszenia tylko do podanych niżej rubryk (ogłoszenia matrymonialne
i_towarzyskie nie będą drukowane).

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

01 0203 04 -

AUTOSZVBY. .,Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

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

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

motoryzacja
biznes
budownictwo
elektronika

AUTOBRAMY. 041/366-19-17.

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

13- praca szukam
14- praca dam
15- różne
16 - spr:Zedaż

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

NAUKA

KUPNO

nn202

115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52.{)5.
0001 S.C. AUTA powypadkowe

BRAMY

kupię

ng363

-041/344-72-96.
gb3897

BLACHARSTWO , lakiernictwo.

napędy.

garażowe ,

ogrodzen iowe ,

BLACHY dachówkowe, trapezowe

kb2134

INTER CARS S.A. Dystrybucja części

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

do samochodów zachodnich . Kielce ,

e

Wszystkie poziomy
- .POUGLOTA"

MAKULATURA,
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

e ANGIELSKI

ul. Zagnaciska 232 tel. 0411344-10-03.

gb4232

zniszczone- kupię. 0606-257-181 .

041/34-415-17

Kielce ,

nt408

0001 S .C. AUTA powypadkowe ,

Słowackiego

złom .

- producent. 041/331-49-62.

0601-172-101 .

gb3898

MAKULATURA, folia ,

S karżysko-Kamienna ,

złom.

folia,

LEŚNA 5 (centrum)

ul. Rejowska 65,

tel. 041/251-10-66.
kb2135

nt444

041/368-13-84 ANGIELSKI.

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

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

nd399

BRAMY.

Ogrodzenia .

LOKALE

Siatki.

matur.• PANPOL".

041/346-46-93.
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe (zachodnioeuropejskie). wymiana

nt396

BIOLOGIA, matura, AM- 04

Sienkiewicza 9.
Kasowanie błędów.
ng360

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

Airbag, ABS.
amortyzatorów - gratis.

502-58-05-43.

Kielc'e, Pakosz 53.
nd397

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

silników -sterowników

nt436

041/361 -18-56.

AGENCJA INTERLbCUM. Kielce,

041/344-32;02.

0411344-53-62.
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę 
ści

zachodnie .

BEZPŁATNA

WYMIANA

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

KLEJ
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .

-

tanio .

nt368

gb2834

DO SPRZEDALY mieszkania o pow.

041/346-54-13.

Warszawska 170, 041/332-22-12.
ni223

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt392

do styropianu

56,81 m kw. i 32,47 m kw., 041/331 -92-28.
KOSTKA brukowa , bloczki, ogrodzenia

041/362-00-29

betonowe . Niestachów 69, 041/302-13-14 .
SPRZEDAM M-3, Kielce - Kochanowskie-

nt431

BUDOWNICTWO

gb3896

PARAPETY. schody, kominki- producent.
Jagiełloriska

RATY.

11 , Okrzei 65, 041 /345-42-06,

MARKSOFT - kursy

STANCJA. 041 /343-04:52
343-14-77, 307-35-06.

O% REKLAMACJI

gb4252

drzwi

WYNAJMĘ

•Firmus"

NE

CENY.

. Okno·,

Łódzka

308,

gb4259

041/346-19-17.

362-91-00.
nt400

MATEMATYKA- 041/345-38-15.

0608-822-660 .

Kielce. Paska 6.
AUTOALARMY. 041/34-434-79.

pokój studentce - dwóm.

OKNA PCV - producent. PROMOCYJ.

eGERDA e
ng362

041/343-12-52.

nt412

antywłamaniowe

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

INFORMATYCZNE
. EDUKATOR". 041/368.{)7-66.

go. 0602/571-927

AUTONAGAZ

nt453

041/361-50-17, 605-687-666.

gb4128

WYPOlYCZALNIA SAMOCHODÓW
.AG M" 041/362-93-63, 0602-601-695.

Kielce, Pakosz 53.

kurs dla przyszłych licealistów.

NIEMIECKI 0601/493-542.

MEDYCYNA

nt423
nt457
OKNA, drzwi , parapety. Adaptacja

041/369-82-76 - ALKOHOLOWE
wnętrz

. Drokplast" , Kielce . Nowa 5 .

PODYPLOMOWE Studia Rachun

Pogotowie - odtruwan ie . ESPERAL.
041/361-88-52.
0604-137-235.

Tel. 0609/576-654, 0481384-60-23

nd398
gb4239
PARKIET. 041/38-475-24.

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.
1"145

Łódż

RÓŻNE

06021335.{)83
kb2016

TYNKI gipsowe- tanio. 0609-327-929.
gb4262

GINEKOLOGIA -doświadczeni specjaliści .

WYKŁADZINY

0607/887-732.

PCV. Hurtownia fabrycz-

ws172

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

DACHÓWKI:

ceramiczne, cementowe
H~-td ceramiczno-blaszane .
•1111 Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
okna dachowe, ocieplenia,
illii~!tf!~._:__
_j centralne odkurzacze.

.....

=IZOBUDI
12

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

Chęcińska

14, 041/362-12-97.

VIAGRA. 048/366-91.{)2, 0604/529-343

nd400

AUTOMATYKA
do bram wjazdowych
AUTORYZOWANY PARTNER
P.H.U. ,.HORMAR• s.c.
Kielce, Domaszowice 174F
teł. 342·84·32, fax. 342·83-09

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

wg130

POŻVCZKA . 041134-07-103.

-

--

--

- - - - - - - - - - -

ogłoszenia

drobne

Jeśli zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne

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

ZA

dowolnej
rubryce

,,

.... -A

SiOWaLudu
&i

-

........_......

M

Oferta dotyczy osób fizycznych zlecających ogłoszenia prywatne.
0411361-20-40 TELEWIZORY- Walczak.
gb4015

PRZEPROWADZKI- tanio. 0411366-78-36,
0603-34-36-01 .

SUPERATRAKCYJNA domowa praca.

SUKNIE ŚLUBNE

b1964
lA

zaległości

podatkowych,

BIURO Rachunkowe. 041/362-31-10.

WYP02YCZALNIA- Kielce. Sandomier-

gb3950

R-0-L-E-T-Y

ska 76, 34-422-23.

ZATRUDNIĘ

ANTYWŁAMANIOWE

CYKLINOWANIE - lakierowanie
-układanie .

ng366

ROLETKI

041 /366-02-65.

Tel. 0411368-22-52.
gb4267

OPRAWA OBRAZÓW

TEKSTYLNE
gb4266

- pełen etat , 300 zl/lyg .

VERTIKALE

SZKLARSTWO

PARAPETY
CYKLINOWANIE ,
sms73

układanie

041/361 -37-49, Chęcińska 14.

PRODUCENT

- 041/331 -04-36.

nt360

ALUTECHNIKA
gb4271

SPRZEDAŻ

Paderewskiego 3

WINDYKACJA

041/343-07-03.

ogrodzeniowe, sto wzorów.
dywanów .

041/331-45-56.

w indykacja

CZYSZCZENIA dywanów, verticali.

żaluzje .

gb4119

okna . Hurtownia

Materiałów Vertikalnych

BIZNES

.WMK". Leszczyń

PRODUKCJA, monla:t , wym1ana
Certyfikat tSIC. Kielce , Koloma 11 ,

fax 344-33-77.
AGENCJA Promocji . LECH-POL"

041/366-78-86.

368-47-50.

nt429

SCHODY aturowe ,
CZVSZCZENIE automatem dywanów.

nd413

Lech Pobocha • profesjonalne usługi pro-

gb4147
kręte ,

proste .

moc:y'Jne. hostessy. TelJiax 0411368-76-97.
501 485-270.

0411361-42-28.

041/362-19-07.

Y sklepowe, stan bardzo dobry.

szklar-

SZYBY ZESPOLONE

606-12-72-72.

ska 1. 041/368-00-32. 041/344-14-80,

kb2072

usług'

długów .

ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne.
vertikale ,

gb3578

blaszaki. od 7"0 zł. Te l.

wszelkie

nd414
KUPNO
ROLOKASETY. MOSKITIERY: zwijane.

159

szkła .

nt380

gb4243

CZYSZCZENIA

szlifowanie

skie. K1elce, Turystyczna 1, 331 -54-79

CYKLINOWANIE. 041/303-12-54
11343-18-8 1 SIATKI plast ikowe ,

LUSTRA. oprawa obrazów - luster

sms74

gb4171
gb4269

346-21-00.

DAMPRACĘ

VERTICALE - żaluzje - rolety

nt471
DOMOFONY. 041 /362-31-82.

uregulowane wojsko.
Spotkania 8, 9, 10 październ ika 2002 r.,
godz. 11 -13 w Miejskim Domu Kultu
ul. Kozia 1Oa w Kielcach.

-producent. 0411368-68-77.
gb4260

gb4136

ICENTO (1998), cena 13,500 .
DRUK plakatów wyborczych 24h

CUKIERNIKA, 041/34-55·798.
gb4201

żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

od A4- 81 . 041/362-03-77 .

TOWARZYSKIE

Wyks.rtałcenie średnie, niekaralność,

gb4139
gb4247

KOLOROWA AkadP'11ia, Szkoła Języka

KIELECKA
S Z KOLA
.JAZDY

Angielskiego dla dzJeci poszukuje lektorów
2ALUZJE ,

roletki,

verticate,
do pracy w kielecloch przedszkolach, chęt-

GLAZURA- hydraulika- 0411362-53-70.
041/345-88-12.
gb4251
gb4196

me

z wyksztalcemem pedagogicznym.

042/636-55-00 , 636-57-00, 636-59-00.
GLAZURA. hydraulika, remo nty.

TURYSTYKA

2ALUZJE, verticale, roielki tekstylne,

e-mail. s.blasiak@akademlll edu pl.

041/346-44-49.

gb4261

041 /331-31-62,0501-725-421 .
gb4264
gb4134

-80-307, 0601/280-977. Frankfurt,

MŁODZI

Upsko .•Wojtek"

HYDRAULICZNE. 041 / 3~2-39-28 ;
ww131

wyjazd. 0605/061-503

ROLETY ANTYWLAM.

kb2074

0502-542-071 .
gb4144
ALUTECHN IKA , Paderewsk1ego 3,
MALOWANIE nallyskowe, tapetowanie.

kb2121

343-07-04.
nt376

041/362-52-52.
ws156

gb4056
ROLET- 041/362-03-67, 0691-860-680

USLUGI

PRACA NlelllC)'. 059181-09-366

NAPRAWA pralek. 0411332-37-46 .

gb3999

Kusocińskiego

50. JU2 OD 165 zJ/m kw

+

BALEX
Producent

ng358

Blachy dachowe

11331-29-83 - HADES - dodatkowe
WMK, Leszczyńska 1, 041f368-00..32.

PANELE- 0411362-53-70.
gb4250

nt427

Ptyty warstwowe

NAPĘDY

Oddział Kielce
ul. 1 Maja 151, tel:!fax 0411368-36-87

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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CERTYFIKAT ISO 9 00 1 :2000

"Bąbel"

~łocki

t:..•,

OPRO UMOWANIE
KSIĘGOWE,

MAGAZYNOWO - FAKTURUJĄCE, KAD ROWO-PŁACOWE
l

KOMPUTERY, DRUKARKI FISKALNE, SERWERY, SIECI
INSTALACJE

WDROŻENIA

3/bb

Urząd

Gminy Masłów

ogl4sza przetarg
na

świadczenie usług

sprzętowych

W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. l ustawy o zamówieniach publicznych i spełniają wymogi określone
wwarunkach wykonania zamówienia. Wysokość wadium- 2000 zł na każdy przetarg.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Warunki wykonania zamówienia na każdy przetarg można odebrać w siedzibie
zamawiającego, tj. w Pionkach, ul. Kolejowa 97, pokój 33, w godzinach pracy
Urzędu Mi a ta w cenie 5 zł. Kryterium wyboru oferty- l 00 proc. cena.
Termin klarlania ofert:

Przetarg Nr l - 17 .l 0.2002 r. do godz. 12.00 wsiedzibie zamawiającego, pok. Nr l.
Przetarg Nr2- 17.l 0.2002 r. do godz. 13.00 wsiedzibie zamawiającego, po k. Nr l.
Termi n otwarcia ofert:

Przetarg Nr l - 17.10.2002 r. o godz. l 2.1 Owsiedzibie zamawiającego, pok. Nr 33.
Przetarg r2- 17.10.2002 r. o godz. 13.1Owsiedzibie zamawiającego, pak. Nr33 .~
Informacji na temat przetargu udziela Piotr Stolarski, pokój 33, te/. 3414 231. ~

r:

• l

-

świadczeniu

pomocy terapeutycznej i pomocy reahabilitacyjnej dla osób

uzależnionych od alkoholu,

- udzielaniu rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie,
- prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży.
Instytucje, stowarzyszenia, osoby prawne i osoby fizyczne, których działalność
służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych mogą składać propozycje
dotyczące sposobu, formy, miej ca i zaJaesu realizacji ww. zadań w terminie do
dnia 15 października 2002 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki
i Edukacji w Kielcach przy ul. Manifestu Lipcowego 65. Złożone wnio ki będą
brane pod uwagęprzyprzygotowaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Wnioski można składać na specjalnie przygotowanych przez ogłaszającego
drukach.

ZARZĄD GMINY CHYNÓW
ogłasza

konkurs na stanowisko

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chynowie
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Watraszewie
Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele spełniający wymagania
kwalifikacyjne, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego
1999 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 126 z późn. zm.).
Oferty kandydatów powinny z awie rać :
l) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją
pracy na stanowisku dyrektora,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowania stanowiska dyrektora,
4) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego,
5) życiorys z opisem pracy zawodowej,
6) ocenę pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu Jat pracy,
7) aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki zdrowotne
do zajmowania stanowiska nauczyciela.
Kandydaci proszeni są o składanie ofert w zamkniętych kopertach
z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora... " oraz podanym
adresem do korespondencji w sekretariacie Urzędu Gminy w Chynowie
}V terminie do dnia 22 października 2002 r. do godz. 15.00.
Konkursy odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Chynowie w dniu 24 października 2002 r.
o godz. l 0.00- na dyrektora PSP w Chynowie,
o godz. 11.00- na dyrektora PSP w Watraszewie.
141/wb

Trwa doskonała passa
drużyny Vive Kielce. W
sobotę podopieczni
Aleksandra Malinowskie·
go pokonali Anilanęl:.ódź 33:24
(12:13).

- Z wycięs t wo gospodarzy
jak najbardz iej z a słu ż o ne
- rozpoczyna Wojciech Bąblewski,
wychowanek kieleckiego klubu ,
grający aktualnie w siódemce łódz
kiej. - My walczy liśmy do przerwy,
bo na tyle starczyło sił. Potem widowisko miało jednostronny przebieg.
Fytany o sentyment do hali
przy ul. Krakowskiej " Bąbel" odpowiada: - Myśl ę, że wrócę do
Kielc i znów zagram jako zawodnik Vive. Cóż życie płata różne figle, teraz akurat jestem w Anilanie, ale tu się wychowałem, tu poznawałem tajniki szczypiorniaka ...
Proszę podziękować kibicom Vive
za serdeczne przyjęcie, oczywiście, proszę wszystkich pozdrowić
było

Complex Computers S.A. 25- 520 Kie lce , ui.Targowa 18
t e l. : ( 041 )368-06-0 1 , f ax: (041) 368- 25-02
e - mail : office@complex.pl http ://www.complex . pl
Gmina Miasto P ionki

pozdrawia kibiców

przy zimowym
utrzymaniu dróg gminnych
i lokalnych
w systemie interwencyjnym
w okresie zimowym
2002/2003 i 2003/2004
na terenie Gminy Masłów.

cykl
i niech trzymają kciu ki za
będę kibicowal Vive w
o najlepsze laury Mistrzostw
ski.
Bąblew ski i jego koledzy
wiali kielczanom opór przez
godziny. Po zmianie stron
miał jednostronny przebieg,
gościom wyraź ni e zabra kło

i konceptu. TYmczasem nasza
żyua gra ł a dobrze,
widowiskowo.
Trener AJeksander
ski rea s u m ując występ
że aktualnie zespół jest w tzw.
kim cyklu . - Za dwa tygodni
my najważniej
dzie mecz, z
ą w
Wszystko jest podp orząd
tej wł aśnie konfrontacji.
my ostro i chłopaki byli
przemęczeni, wolni, grali
nie. Tak będzie jeszcze w bi
tygodniu. Mam przy tym n
że w spotkaniu ze studen
Warszawy spokojnie ·
dwa punkty - podsumował
nowski.

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

Mate r iały

d o p rzet argu
w Urzędzi e
Gminy, pok. nrS .
Informacji o zakresie robót
udziela Wiesława Cieplicka,
pok. nr 5, teJ. 311-08-78.
Oferty należy składać do
22.X.2002 r. do godz. 11.45,
w pok. nr 5 Urzędu Gminy.
Przetarg ądbędzie się w dniu
22.X.2002 r. o godz. 12.
Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłata
wad ium w kas ie U rzędu
w wysokości 500 zł.

można odebrać

87 procent Natalii Artsiomenki
STUDIUM
WYKONALNOŚCI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
obej mującego oczy szczalnię

Q

śr

= 500 m sześcJd

i kanalizację sanitarną
(analiza finansowa
w pierwszej kolejności).
Oferta winna zawiera ć :
l. Cenę_ opracowania - brutto.
2. T e r m i n w y k o n a n i a
(wymagany - 21 dni
od podpisania umowy).
3. Oświadczenie, że Oferent
dysponuje niezbędną wiedzą
i doświadczeniem
potrzebnym do wykonania
zamówienia - dokumenty
potwierdzające

sp ełnienie

ww. warunku.
O ferty w za l akowanej'
kopercie z napisem., STUDIUM

Numery bez zmian
·Świętowania nie było.
Jak zwykle na wyjeździe
zjedliśmy po drodze
kolację i to wszystko mówi Marian Siewruk.

Tre.ner szczypiornistek Kolportera nie ukrywa jednak, że w
autokarze wracającym z Lubina
humory dopisywały. Kielczanki
pokonały przecież w sobotę wicemistrzynie Folski i to na ich boisku. Nic dziwnego, że Kołporter
wybrany został drużyną weekendu w plebiscycie trzech redakcji. Dziękuję, to już chyba drugi raz,
ale to świadczy tylko o naszej dobrej dyspozycji -mówi Siewruk.

Gwiazdy weekendu

WYKONALNOŚCI" należy

składać

w sekretariacie Urzędu
Gminy Miedziana Góra
w terminie dwóch dni od daty
ukazania się niniejszego
ogłoszenia.

Informacje dodatkowe pod
m. teł. (041) 303-16-26 - pani
Irena Danieluk lub w Urzędzie
Gminy Miedziana Góra,

Rozstrzygnięcie plebiscytu " Sportowy

wybór wsportowy weekend" redakcji
sportowych Radia Kielce, " Gazety
Lokalnej" i " Słowa Ludu".

Sportowiec weekendu: Maciej S tańco i Michał G il (Automobilklub Kielecki) -mistrzowie
Folski w wyścigach samochodowych.

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

D rużyna weekendu :
piornistki Kolportera
zwycięstwo nad
Folski Zagłębiem Lubin.
Impreza weekendu:
narodowy Fuchar Polski "'
bilardzie.
Wyróżnienie
·aJne
kibiców KKP Kolporter
świetny doping w meczu z
rem Lublin.
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porażkach należy zapomnieć ,

,
z1ąc s1ę

ale trzeba ...

, ,

Z RÓŻNYCH AREN

w garsc

Awans Morandy

nych, a winni są najczęściej piłka
rze starsi. Zgadzam się z tym i jeżeli moje odejście z KSZO wyjdzie
klubowi na dobre - spakuję się
szybko. Jedno mnie tylko zastanawia - dlaczego części miejscowej
społeczności bardziej zależy na
tym, by jątrzyć w klubie i zespole?
Proszę się nie obrazić, ale tyczy to
także kilku dziennikarzy, którzy
gdy tylko przegramy miast konstruktywnie krytykować cieszą się
jak dzieci nie pozostawiając na nas
suchej nitki ...

Trzy porażki z rzędu
zanotowali piłkarze KSZO
Ostrowiec. Najwyższa
pora, aby zawodnicy
się wgarść i zaczęli zdobywać
Poniżej oczekiwań

spisuje się
ostrowieckiego KSZO na
boiskach. Po 9
uu::~.;L.Jl u· Janusza
IPmNsk:Jell•o spadli aż na czterejsce w tabeli . Nie ma co
rozdzierać szat, bo nastała
pora na to, by przerwać

Myśl o "przewietrzeniu" zespołu -jeśli w ogóle się pojawiła zła może nie jest, ale dla działaczy
może być swoistym igraniem z
bieżącym sezonie
taec:va<>Walill·e lepszą niż przed
dru żynę . Do Ostrowca

KSZO w

kilku zawodników ograboiskach ekstraklasy, maspore doświadczenie. Po
·e przyzwoitym początku
aktualnie drużyna prezensię zdecydowanie poniżej
iwości. Dlaczego tak się dzie·ros!aw Siara, jeden z naj. doświadczonych zawadodpowiada: - Nie rozdzieszat. Owszem, wpadliśmy
i czas najwyższy, aby z niePodstawowa sprawa, to
się psychicznie bo w
kwestii jest sporo do
W Krakowie graliśmy
lepiej. Teraz czeka nas

z czas·
legendę
Pod względem sportowych osiągnięć Statisztilca
przewyższa Real Madryt.

Wojciech Małocha jak zwykle walczył bardzo ofiarnie
Puchar Polski w Płocku i musimy
zrobić wszystko, aby w tym wła
śnie spotkaniu wygrać i przełamać
się. Nie ma sensu szukać winnych,
ba sami musimy sobie pomóc.
Do potyczki z krakowską
Wisłą Siara nie chce wracać . - Bo i
po co? -zastanawia się. -W Wiśle
,.ogórki nie grają". W kilku momentach byliśmy za mało skoncentrowani i rywale nas skarcili. Co
z tego, że graliśmy lepiej niż z Górnikiem Zabrze, skoro dostaliśmy
aż cztery gole?
W podobnym tonie wyraża
się wiceprezes klubu Ryszard Binensztok: - Postęp w grze był wi-

Plotka o zwolnieniach
W ostatnim czasie po Ostrowcu krąży plotka, jakoby działacze
w najbliższych dniach mieli ,.przewietrzyć drużynę". Z plotek wynika, że z zespołem ma pożegnać się
czterech zawodników.- Wcale się
nie dziwię - mówi jeden z piłka
rzy, którego nazwisko pojawia się
w powyższych informacjach. -Jak
nie idzie, to trzeba znaleźć win-

ogniem. Jest jeszcze zdecydowanie
za wcześnie, by wyciągać aż tak
daleko idące wnioski. Owszem,
można, nawet trzeba wstrząsnąć
piłkarzami {sposobów jest bardzo
wiele) , ale żegnanie kilku z nich
już w połowie rundy jesiennej byłoby przesadą . Znając mądrość
kilku osób związanych z Idubem
wydaje się , że póki co jest to tylko
głupia plotka, którą mogą rozsiewać ludzie nie mający zielonego
pojęcia o futbolu . A takich szyderców i laików w Ostrowcu mówią
cych i piszących bzdury jest wielu .
Można się było o tym przekonać

wielokrotnie, na przylda_d przed
ostatnimi Mistrzostwami Swiata w
piłce nożnej .

MACrEJ CENDER

Andrzej Woźniak poprowadził wtzoraj trening z Kolporterem Korona

•

Zyciowa decyzja
Andrzej Woźniak
poprowadził wczoraj
pierwszy trening
z pilłarzami trzecioligowego Kolportera Korona.
,.Książę Paryża", były reprezentant Polski podpisał 1,5-roczny
kontrakt z kieleckim klubem. Bę

dzie asystentem Dariusza Wdowczyka i trenerem bramkarzy.
- To jest moja życiowa decyzja. W Łodzi wszyscy na czele
z trenerem Franciszkiem Smudą,
nie mogą uwierzyć , że zdecydowałem się na przejście z pierwszoligowego Widzewa do trzecioligowego Kolportera Korona. Jeszcze
w niedzielę siedziałem na ławce
łodzian podczas meczu z Zagłę
biem Lubin , a rano przed wyjazdem do Kielc prowadziłem trening
z bramkarzami Widzewa.

W tym meczu każdy punkt
dla nas sukcesem .. a o to
jestem dziwnie spokojtrener KTS Zbigniew
-Zarówno dla nas jak i dla
mecz ten będzie dużym
em.
(sts)

doczny, ale niewielki z tego poży
tek. Na szczęście teraz mamy trochę przerwy, będzie więc mo~na
poprawić wszystko.

"Księcia"

Czy zna pan któregoś z piłka
rzy Kolportera Korony?
-Wraz z Adamem Gradem grałem w barwach ŁKS i o ile parnię
tam nawet wygraliśmy l :0 pucharowy mecz z Koroną w Kielcach.
Także bodaj w Aluminurn Konin
występowałem w jednej drużynie
z Grzegorzem Dziubkiem.

dzeniem poradziłby pan sobie jeszcze w tej roli w ID lidze.
-Na pewno nie będę konkurentem dla moich podopiecznych.
Kariera sportowa to dla mnie już
zamknięty rozdział. Zadecydowały o tym Idopoty zdrowotne. Na
nadmiar wolnego czasu w Kielcach z pewnością narzekać nie
będę.

Jeszcze 2lata temu stał pan w
bramce Widzewa. Pewno z powo-

DARIUSZ WIKŁO

W iódmej rundzie rozgrywanych w hiszpańskiej miejscowości Peniscola szachowych
Mistrzostw Europy juniorów do
14lat, kielczanin Wojciech Moranda pokonał Greka Efthimiosa Kiratzopoulosa i awansował
na 15 miejsce.
Wygrał w Rabce
Kolejny sukces odniósł
kielecki kolarz Waldemar Banasiński (Cyclo-Korona Palm) .
JYm razem wygrał on silnie obsadzony międzynarodowy wyścig Masters MTB z udziałem
zawodników z Czech, Słowa
cji i Polski, rozegrany w Rabce.

Oddajcie sprzęt
W wyniku włamania do
samochodu, torby ze sprzętem
!>portowym stracili dwaj
szczypiornjści Iskry Kielce Marek Przybylski i Wojciech
Pióro. Zawodnicy i działacze
klubu proszą o zwrot przynajmniej ldubowych strojów.

Strzelcy punktują
SławomirTurek ze Świtu
Starachowice zajął trzecie
miejsce w młodzieżowych Mistrzostwach Polski w strzelaniu
do ruchomej tarczy. Ósme miejsce w strzelaniu leżąc zajął Łu
kasz Sańpruch ze Strzelca
KDH Kielce. Sańpruch z wynikiem 100,6 pkt. miał drugi
wynik w serii finałowej.

SUkces Karola
Karol Dąbski (Trzynastka
Kielce) zwyciężył w Id asie mło
dzik 60 w IV rundzie kartingowego Pucharu PZM w Lublinie. W klasie młodzieżowej
80 szósty był Jan Sę~ek, dziesiąty Michał Siwoń , zaś trzynasty Arkadiusz Kałwa Porradto w biegu o puchar wojewody
lubelskiego Sędek był piąty.

Futbol z TKKF

' ,l

TKKF organizuj e w
dniach 12-13 bm. na stadionie międzyszkolnym w Kielcach błyskawiczny turniej pił
ki nożnej 6-osobowej o puchar prezesa Zarządu Wojewódzkiego TKKF. Zgłoszenia
do 11 bm. przyjmowane są
w iedzibie TKKF w Kielcach
przy ul. Sienki ewicza 68
w godz. 10-13 (teJ. 366-02-33)
lub u Andrzeja Kotkowskiego
{teł. 346-22-78).
(sts, d)

Co zatem przeważyło?
- Chęć pracy z Darkiem
Wdowczykiem, z którym przez pół
roku w Widzewie znakomicie nam
się współpracowało . Sporo opowiadał mi o koncepcji budowy w
Kielcach silnego zespołu. Lubię takie wyzwania.

Redaguje zespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastępcy redaktora naczelnego: Zbigniew OLEJARcrYK, Dariusz RYŃ
(36-36-121), sekretarz redakcji BożenaSMORAWSKA (36-36-121) . Dział miejski (34-44-863, 36-36-315, 117, 207 , 263), region
(36-36-315), łączności z czytelnikami (34-44-816), prawny (36-36-131), dział społeczny (36-36-147,153) , finanse, rynek, praca (36-36-215) ,
kultura i edukacja (36-36-261), sportowy (36-36-253, 298), kraj- świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80- łączy wszystkie działy.
''-"-'IJAJI\.Lilt ·

ltt.Uf.)jłlrltJ

25-363 Kielce, ul.

Wesoła
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Grzegorz Kozera

47/49, fax 34-46-979, http://www.slowoludu.com.pJ, e-mail:redakcja@slowoludu.com.pl

UGl~iZEŃ: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, teL 34-44-858, 3&3&235, fax3447-251 , punktp:zyjęć, 25-520 Kielce, ul. lJ:ugowa 18, te!Aax34-:SO.Z79,
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Sport
Czy będą zmiany w reprezentacji siatkarzy?

SPRINTENI

Pokolenie
straconej szansy

Kadra trenuje
14 zawodników uczestw poniedziałek w
pierwszym treningu piłkar
skiej reprezentacji przygotowującej się do sobotniego
meczu z Łotwą w eliminacjach
Mistrzostw Europy. Brakowało jeszcze czterech piłkarzy,
ale wieczorem dołączył do
kolegów Jerzy Dudek. Jacek
Zieliński z Legii Warszawa i
Marcin Kuś z Polonii Warszawa wieczorem wystąpili w ligowym meczu derbowym w
War zawie. Dziś spodziewany
jest Emmanuel Olisadebe.
niczyło

•

straconej szansy", które
wany szczyt formy
·
ku około 25 lat osiągnęło
czasach juniorskich, sięgając
1996 r. po mistrzostwo świata
kategorii.

Po porażkach z Rosją i
Portugalią polscy siatkane
odpadli z ar!lentyńskich
Mistnostw Swiata.
Wygrana 3:1 z Hiszpanią była już tylko
przysłowiowym śmiechem pnez łzy.

Królowa na lodzie

O ile porażka z Rosją (2:3 po
zaciętej walce) była wkalkulowana w
ryzyko rywalizacji o awans do ósemki czołowych drużyn na świecie, o
tyle przegrana 1:3 z Portugalią udowodniła wszelkie slabości polskiej
drużyny, która nie potrafiła zagrać
na odpowiednio wysokim poziomie
paru kolejnych spotkań. Wygrana z
Hiszpanią 3:1 odniesiona następne
go dnia na nic się zdała . - Z Portugalczykanu prawdopodobnie wygrałi
byśmy dziewięć na dziesięć meczów.
Jeszcze niedawno ten kraj był białą
plamą na siatkarskiej mapie - twierdzi trener Wojciech Drzyzga, który
przed mistrzostwami przewidywał, iż
Połacy nie przebrną nawet przez gru-

Brytyjska królowa Elż
bieta II dokonała symbolicznego rozpoczęcia meczu hokejowego w Vancouver, w którym miejscowi Canucks zmierzyli się z San Jose Shark .
Było to spotkanie sparingowe
przed nowym sezonem ligi
HL.

Derby Warszawy
dla Legii
W zaległym meczu pił
kar kiej ekstraklasy Legia
Warszawa pokonała Polonię
Warszawa 4 :1 (2:0). Svitlica
35 z karnego, Kucharski 42,
Surma 76, Dudek 88- Bąk 66.

pę eliminacyjną.
Drzyzga był

asystentem poprzedniego trenera kadry Ryszarda Bo ka. Obu zwolniono ze stanowiska w najmniej podziewanym
momencie . Zastąpił ich właśnie
Wspaniały. Drzyzga pozostaje konekwentnyw ocenie kadrowiczów.

Super Mariusz
Mariusz Czerkawski był
najskuteczniejszym hokeistą
drużyn NHL w serii meczów
testowych przed rozpoczynającym ię w środę sezonem
HL.
(PAP)

Czego zabrakło?
-Przyczyna odpadnięcia naszego zespołu z dalszych gier jest na pewno złożona . Z pewnością trafiliśmy

z

Bez Armstronga, ale

Brożyną

i

Co będzie dalej?
Obecni kadrowicze
podobnie nie będą już
Ale , ,Argentyńczycy" nie
wrażenia przegranych.
niejsze, że wygraliśmy z
-stwierdził w telewizji po
pietruszkę najwyższy w
Marcin Nowak. A trener
Wspaniały powiedział:

Od lewej: Piotr Gruszka, Sebastian
erski, Marcin Nowak, Paweł Papke
i Dawid Murek fetują zwycięstwo nad Hiszpanią
korzystnie, bo Hiszpania i Portuga- Piotrem Lipińskim. - Ci ludzie nalia dotychczas wybitnie nam " leża- wet w lidze nie odgrywają ważnej roli
ły". To na pewno temat na dłuższą
w swoich zespołach . Dlatego jak na
analizę - twierdzi trener Drzyzga.
możliwości personalne ten zespół i
Wylicza jednak parę ważnych czyn- tak dokonał wiele. Przewidywałem
ników: brak rozeznania w silach za- gorszy scenariusz- podsumował Wojwodników, powoływanie graczy ciech Drzyzga.
kontuzjowanych (np. Pawła PapkeNie da się ukryć , że w meczu
go) na zgrupowania kadry, ni epod- z Portugalią drużyna nie stanowiła
jęcie w porę leczenia Rafała Musiemonolitu . Nie brakowało dyskusji
laka, niewyjaśniony rzekomy konflikt podniesionymi głosami. Niestety.
pomiędzy rozgrywającymi Pawłem
drużyna po raz kolejny zaprezenZagumnymiAndrzejemStelmachem towała w turnieju nierówną formę
(ostatecznieżadenznichwArgentyi nie sprostała oczekiwaniom. Kinie nie zagrał- przyp. autora) i zastą- bice coraz częściej nazywają obecpienie ich Grzegorzem Wagnerem i nych reprezentantów "pokoleniem

kolarskie Misinostwa
Świata na szosie.
Zabraknie w nich zwycięzcy
Tour de France Amerykanina Lance Armstronga, który zakończył
już sezon, ale rywalizacja o tęczo
wą koszulkę będzie na pewno ciekawa.
Wśród faworytów najczęściej
są wymieniani : obrońca tytułu
Hiszpan Oscar Freire, Włosi Paoło Bettini i Mario Cipołlini , Nie-

miec Erik Zabel i Australijczyk
Robbie McEwen.
Liderami polskiego zespołu
będą kolarze, którzy startowali w
niedzielę w klasyku Paryż- Tours:
Piotr Wadecki, Zbigniew Spruch
i Toma z Brożyna .
Obok Brożyny na belgijskich
szosach zaprezentuje się także drugi kielczanin, Zbigniew Piątek.
Skład reprezentacji Polski
(elita) : Tomasz Brożyna (iBanesto.com), SławomirKohut (Amore e Vi ta) , Marcin Lewandowski
(Mikomax Browar Staropolski),
Zbigniew Piątek (Mróz), Robert

EEDOM PLAZA
PLAC

tygodnie, a może zwolnię się
Być może , ale
żelaznego kandydata na jego
stępcę jakoś nie widać. Być
dlatego że czeka go :szi:lut:u~c:
ne zadanie i rłnlrn.,~~,io
kich domagają się "v•~uaJą'-l
kówkę , ale bardzo żądni
polscy kibice.

Zwycięzcy awansują

do

półfinału,

a pokonani
o miejsca 5-8.
Środa : Rosja - Grecja (czas
warszawski 23.30) , Argentyna
- Francja (2.00), Portugalia
- Jugosławia (21.00), Włochy
- Brazylia (23.30).
zmierzą się

Ronaldo, Ronald

Piątkiem

Mistrzostwa na szosie
Dziś w belgijskim
Zolder rozpoczynają się

·

zwolnią mnie za dwa, może

Radosz (Servisco Koop) , Marek
Rutkiewicz (Cofidis) Piotr Wadecki (Domo) , Zbigniew Spruch
(Lampre) ; jazda ind. na czas: Brożyna, Kohut. Program mistrzostw:
8.10.- jazda indyw. na czas juniorek, jazda indyw. na czas młodzie
żowców, 9.10. -jazda indyw. na
czas juniorów jazda indyw. na czas
kobiet, 10.10. -jazda indyw. na
czas elity, 11.10.- wyścig juniorek,
wyścig młodzieżowców, 12.10 wyścig juniorów, wyścig .k obiet,
13.10- wyścig eHty.

Po raz pierwszy w drużynie
Realu zagrał Brazylijczyk Ronalda
i wystarczyło mu kilkadziesiąt sekund, aby kibice oszaleli na jego
punkcie.
Król strzelców Mistrzostw
Świata wszedł na boisko w 63

minucie, zastępując Portillo. a
w 64 minucie, po podaniu
to Carlosa, strzelił kapitalną
kę. W 78 olinucie trybuny
skandowały "Ronalda
gdy Brazylijczyk
danie Steve'a Me Man
Real wygrał 5 :2 z Deportivo
ves , a pozostałe gołe zdobyli
Figo (2) i Zinedine Zidane.
A 71315 widzów
kasie Realu 505 200 euro.

Ronaldostrzela swoją pierwszą

dla Realu

To byłmagiczny wieczór
na Santiago Bernabeu .
wMadrycie.
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EUROSPORT - kolar two:
12.00 Mistrzostwa Świata , jazda
na czas juniorek, 14.00 jazda na
czas młodzieżowców. 19. 00 magazyn Formuły l.
POLSAT SPORT -16.05 pił
ka nożna: magazyn ligi holenderskiej .
CANAL + IEBIESKI - pił
ka nożna: 20.00 Szczakowianka
Jaworzno- Amica Wronki. 21.45
Wisła Kraków- KSZO O trowiec,
23 .30 Pogoń Szczecin -GKS Katowice.

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

bramkę
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