EGZEMPLARZ

OBOWI}łJ<OWf ~ •.z~ 6t {.z

V

o2.

WBP w Kielcach

Szalejący
WTOREK
29 PAŹDZIERNIKA 2002 R
PONIDZIE, JĘDRZEJÓW,
WŁOSZCZOWA, SANDOMIERZ,
STASZÓW, OPATÓW

Wichura łamała
drzewa, zrywała dachy
i linie energetyczne.
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Wiadomości

z ostatniej chwili!

Trzy tysiące numerów nadzwyczajnego wydania , Słowa
Ludu " które rozdawaliśmy
wczoraj w centrum Kielc, rozeszło się dosłownie w mgnieniu
oka. Nic dziwnego - temat,
o którym pisaliśmy, był bardzo
gorący. Daliśmy kielczanom
tak bardzo oczekiwaną przez
nich informację: kto wygrał
wybory na prezydenta Kielc,
kto zasiądzie w nowej Radzie
Miejskiej . Przygotowanie tego
dodatku kosztowało nas bardzo

wysiłku - trzeba było
wstać w środku nocy, by o pią
tej objechać wszystkie lokale
wyborcze w mieście, spisać wyniki i wszystko potem zliczyć .
Ale trud się opłacił. agrodą
były podziękowania naszych

wiele

czytelników którzy skwapliwie
sięgali po wiadomo§ i z ostatniej chwili. - Bardzo mi się to
podoba. Wreszcie powiało Warszawą - usłyszeliśmy od jednego z przechodniów.
(red)

żywioł

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

Z całej Polski zjeżdżają do nas leśni złodzieje po jodłę

Iglaste gangi

' POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lekcja
biznesu
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Wblisko 50
szkołach regionu uczniowie będą
się uczyć, jak założyć własne

firmy- to skutek konkursu
ogłoszonego przez ŚCDN.
REGION. Prawdziwe drzewne gangi
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Choć za kradzież jodłowych
gałązek grozi im mandat lub kolegium, złodzieje wychodzą z zało
żenia, że ryzyko się opłaca. Przed
cmentarzem za jedną jodłową gałązkę trzeba zapłacić 5 złotych,
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KRONIKA

POLICYJNA

Prosto w.radiowóz
SKARŻYSKO . Pijany kierowca
na skrzyżowaniu prosto w policyjnego busa.
Do tej niecodziennej kolizji doszło wczoraj w godzinach południo
wych przy skrzyżowaniu ulic: Wioślarskiej i Słonecznej . W policyjny
samochód, który stał na skrzyżowa
niu, uderzył nagle kierowca mitshubisi busa. Jak się po chwili okazało
pechowy, 33-letni kierowca miał ponad trzy promile alkoholu, pijany był
również pasażer mitshubisi. Obaj trafili do Izby Wytrzeźwień. Nikt nie
odniósł obrażeń.
(MAG)
wjechał

Kierowca
czerwone

grasują przed Dniem Zmarłych
wświętokrzyskich lasach, wywożąc
cale samochody zielonych gałązek.
Okaleczone jodły muszą umrzeć.

przegapił
światło

KIELCE. Wypadek, do którego
ulic
Serninaryjskiej i Zeromskiego w Kielcach, był widowiskowy, ale skończył
się szczęśliwie dla uczestników. Kierowca skody nie zauważył na skrzyżowaniu czerwonego światła i uderzył
w przecinającego mu drogę poloneza.
Potrącony polonez zderzyŁ się następ
nie z autobusem MZK. Kierowca poloneza doznał lekkich obrażeń ciała.
Pozostałe osoby wyszły z wypadku
bez szwanku.
(E)
doszło wczoraj n!ł skrzyżowaniu

a wykonany z nich stroik kosztuje
nawet dziesięć-razy tyle. Są tak drogie, ponieważ jodłowe igiełki przez
trzy tygodnie zachowują świeżość,
podczas gdy np. sosnowe żółkną
i opadają po kilku dniach.
Jodła nie jest pod ochroną,
ale od kilku lat wojewoda święto
krzyski wydaje rozporządzenie,
w myśl którego od połowy paź
dziernika do końca Jutego nie
wolno ścinać gałązek ani wycinać
tych drzew. Jednak złodzieje nic
sobie nie robią z tego zakazu
i przed Dniem Zmarłych do świę
tokrzyskich lasów po gałązki jodłowe zjeżdżają z całej Polski hurtownicy i właściciele kwiaciarni.
Leśnicy i strażnicy leśni od kilku dni patrolują miejsca, gdzie rosną jodły. Wyruszają po zmroku,
nocą i wczesnym rankiem, bo wtedy
złodziei jest najwięcej. - Niektórzy
przychodzą po jedną lub kilka gałą
zek potrzebnych na groby swojej
rodziny - mówi Zbigniew Wijas,
nadleśniczy ze Stąporkowa, gdzie
jodły rosną na ponad półtora tysią-

Zwarcie wykluczone

KIELCE. Wpłaty 10 tysięcy złotych
na dom dziecka zażądał Stanisław
Rupniewski od Mariana Kamińskiego
wproteście wyborczym.
W ubiegłym tygodniu Stanisław Rupniewski złożył protest do
Sądu Okręgowego w Kielcach.
Wniósł o uznanie, że Marian Kamiński rozpowszechniał w swoich

ulotkach wyborczych nieprawdziwe informacje, jakoby przeciwko
Stanisławowi Rupniewskiemu toczyło się w prokuraturze postępo
wanie karne. Początkowo wnioskodawca domagał się zakazu rozpowszechniania ulotek, przeprosin w
gazetach oraz 2000 złotych wpłaty
na dom dziecka. Wczoraj w czasie
rozprawy Stanisław Rupmewski
podwyższył wysokość j.ądanej wpła
ty na dom dziecka do l Otysięcy zło
tych . Marian Kamiński wniósł
o oddalenie protestu. Dziś sąd wyda

(MAG)

llau sprawf dla reportn? ~
Zadzwoń!

'-ffiif/

·0801 357 266

Pani doktor

BARBARZE NATWORA
MATKI
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Zarząd,

KIELCE. Zesp6ł, kt6ry zakończył
prace nad analizą pożaru w hurtowni
Vive, wykluczył, że jego przyczyną
mogło być zwarcie instalacji
elektrycznej.
Hurtownia używanej odzieVive w Górkach Szczukowskich spłonęła trzy tygodnie temu.
Nad analizą największego w historii naszego regionu pożaru pracował specjalny zespół, powołany w
Komendzie Wojewódzkiej Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach . Strażackie ustalenia potwierdzają to, o czym "Słowo" już
pisało . Ogień powstał o godz.
1.24, w hali stojącej najbliżej wjazdu na teren zakładu . Rozprzestrzeniał się błyskawicznie. - Pozwalał
na to rodzaj materiału, który był
zgromadzony w halach - mówi
Andrzej Siewior, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP. - Dodatkowo pożar "wzmocniły" wybuchające butle gazowe.
Butle " rozrzucały" ogień dookoła i jednocześnie powodowały szybki wzrost temperatury
w pomieszczeniu.
Tuż po pożarze strażacy
mówili, że kiedy przyjechali
ży

Rada Nadzorcza i Pracownicy
ZPW "Ttzuskawica" SA

na miejsce, paliło się w dwóch od'dalonych od siebie o kilkadziesiąt
metrów halach. Po dokładnej analizie straż skłania się jednak do
wniosku, że ogień nie powstał niezależnie od siebie w dwóch róż
nych miejscach.
- W chwili naszego przyjazdu paliło się już wzdłuż całej linii,
od wjazdu do budynku mieszkalnego - precyzuje komendant Siewior.
Strażacy nie ustalili przyczyny pożaru. Wykluczyli tylko
zwarcie w instalacji elektrycznej.
Na pytanie, dlaczego w Vive doszło do pożaru , ma odpowiedzieć
dochodzenie, prowadzone przez
prokuraturę. - Biegli przygotowują już opinię. Powinna być gotowa w połowie przyszłego miesiąca - powiedział nam Jerzy
Piwko, kielecki prokurator rejonowy.
Na czas odbudowy zakładu
Vive przeniesie się do hal, wynajętych w kieleckim Chemarze.
Produkcja ma ruszyć w przyszłym
tygodniu. Zwolniono mniej pracowników niż przewidywano na
początku. Spośród 360 osób 230
nadał pracuje.
(mow)

Panu

852/gm

Lekarzowi w Przychodni Zdrowia przy Zakładach Przemysłu
Wapienniczego "Trzuskawica" S.A .
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
składają

Warto wiedzieć

Po analizie pofaru w hurtowni Vive

Wyborczy
protest

orzeczenie w tej sprawie.

Na targowisku można kupić legalne świerkowe i sosnowe stroiki
ca hektarów lasu.- Jednak najgroź- ogołocić z gałązek kilku- lub nawet kilku_n?stometrowe drzewo,
niejsi są tacy, którzy przyjeżdżają sapozostawtaJ~C tylko ~zubek. !ak
machodami po ogromne ilości gałązek. Najczęściej nie zrywają ich
okałeczon_a ~odła ~ust u_mrzec..
a sami, ty1kowynajmująmieszkań. "? le_s!ltkamt w~połpracuJą
cówokolicznychwiosek,którzygroP?hCJ~n~t 1 przed dmell! Wszystmadzą dla nich towar w stodołach
kic~ Swtętych dokładme spra~i na strychach. Złodzieje na zlecedza]ą, c~y. w_ samoch_odach me
nie wspinają się po drzewach w tzw.
przewozt s tę JOdtowych gałązek.
słupołazach i potrafią doszczętnie
ELZBIETA WIKŁO

ganiruje ''"""'"v 7 .." " '
trum Doskonalenia t'lalllCZ'VCJe.
li. Przygotowało pr
kształcenia ekonomi
dla uczniów i nauczycieli "
zostaniesz przedsięb'
Został on wysoko
przez Narodowy Bank
który przyznał na real
pomysłu grant, czyli 1:'··--u•qu.co.
W nrz,edSIJew:ziec:tu
niczą uczniowie ze
lego województwa,
Buska, Chęcin po
Niekłań czy malutkie
Na początek zostali
ni na dwudniową
w Centrum Edukacyj
Wólce Milanowskiej. Zam
lekcji były wykłady oraz
mowy o doświadczeniach
prowadzących firmy.
-Jesteśmy bardzo
leni z tego spotkania Stanisław Raczkawski
ŚCDN.- Uczniowie
teresowaru tym, co
Teraz będą w szkolach
dać firmy. Choć oo2:ostana
na papierze, trzeba
zapoznać ze wszyst
malnościami, jakie n .......~U "'"J
spełnić w rzeczywistości .
zapewnimy konsultacje ze
cjalistami np. od rozliczeń
datkowych, ubezpieczeń .
Na koniec szkolne
siębimstwa będą oceniane.
lepsi mają w styczniu dostać
grody promujące i uczn ·
i sponsorów.

Najlepsi
w karate

853/gm

"

Mieczysławowi KARWASINSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu

śmierci

MATKI
składają

Zarząd

oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach

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

łamała

drzewa,

zrywała

dachy i linie energetyczne - 25

tysięcy

osób bez p rądu

zalejący żywioł
dziwe bojowisko - dach z blachy
. Ponad siedemset
~iejs,cow,ości odciętych od prądu,
tilkat7Ziesląlzerwanych dachów,
ooto~m•rnv«m drzew, jedna osoba
wstępny bilans szalejącej
potężnej wichury.
Tak dramatycznej sytuacji od
nikt nie pamięta . Wiatr zrywał
ie elektryczne, łamał drzewa,
dachy. Sytuacja zmieniagodziny na godzinę . Do
wieczma straż pożarna
mowała coraz to nowe zgło
o wyrządzonych przez wiatr

jak skrzydło

leżał kilkanaście metrów od budynku, obok połamane krokwie i
rozbity komin. Na szczęście dom
był u bezpieczony i jego mieszkańcy mogą liczyć na odszkodo-

wanie.
Niepokój służb konserwatorskich wzbudziło uszkodzenie dachu na zabytkowym kościele w
Bejscach. Kościól został wybudowany w XIV wieku i słynie z renesansowej kaplicy Firlejów. -Wiatr
oderwał miedzianą blachę, którą
pokryty jest dach kościoła- mówi

Janusz Cedro, wojewódzki konserwator zabytków. - Straż pożarna
na razie prowizorycznie zabezpieczyła obiekt.

Ludzie w opałach
Na szczęście w naszym województwie nie doszło do tragedii,
choć nie obyło się bez ofiar. W
Brześciach koło Pińczowa drzewo
spadło na samochód i zraniło siedzącego w nim mężczyznę. Kierowca trafił do szpitala.
'J:Ylko do godz. 15 jednostki
straży pożarnej interweniowały
około 200 razy. W całym województwie pracowało 580 straża

ków. - To jest maksymalna liczba
ludzi, jaką dysponuje straż . Strażacy na serio potraktowali nasz
komunikat o nadchodzącej wichurze i zmobilizowali siły, przygotowując się na najgorsze- powiedział
nam Krzysztof Bartosz, kierownik
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kielcach.
Straż usuwała przede wszystkim połamane drzewa i konary,
które zatarasowały jezdnie. W

Wiejący z ogromną siłą wiatr strącił na ziemię dach hurtowni obuwia , budowanej przy ul. Zakładowej w Kielcach. Przez
wiele godzin pracownicy firmy, przy pomocy ciężkiego dźwigu , próbowali zapobiec dalszym zniszczeniom. Było to jednak
bardzo trudne przy tak dużej prędkości wiatru

san10chód ciężarowy _z transportem styropianu.

l zgasło światło
Największe szkody poniosła
energetyka. W regionie święto
krzyskim zostały zerwane trzy linie wysokiego napięcia, 70 linii
średniego napięcia , przestało
funkcjonować ponad 1400 stacji

transformatorowych. W efekcie 25
tysięcy ludzi w całym województwie zostało pozbawionych prądu.
- Wiatr najwięcej szkód wyrządził w zachodniej części województwa- mówi Jarosław Biało z
Zakładu Energetycznego w Skarżysku-Kamiennej . - Tak kryzysowej sytuacji nie było u nas przynajmniej w ciągu ostatnich dziesięciu 10 lat.

'J:Ylko w Kielcach i okolicznych gminach zostało pozbawionych zasilania 330 stacji transformatorowych - blisko jedna trzecia!
Linie elektryczne były najczęściej
uszkadzane przez zwalone drzewa.
Nie było prądu m.in. w Piekoszowie, Chęcinach , Daleszycach, Zakielcach pod naporem wiatru mur przewróciłsię na samochody zaparkowane
Policyjnym parkingu. Uszkodzonych zostało 12 prywatnych aut policjantów
zburzył stodołę.
było ewakuować trzy oso-

dach i

W Goździelinie , niedaleko
strażacy zastali praw-

Kielcach wichura połamała drzewa m.in. na ulicach Warszawskiej,
Zagnańskiej, Toporowskiego, Piekoszowskiej . W Kijach, na trasie
Kielce - Pińczów wiatr wywrócił

Qórach szybkość wiatru osiągnęła wczoraj 120 km na godzinę , a na

Wybrzeżu ok. 100 km. Region świętokrzyski był w lepszej sytuacji. Wtatr

Wiat tutaj z prędkością około 90 km na godzinę, a tylko w porywach
dochodził do 110 km.
· Waatr o tak dużej sile nie jest w naszym kraju zjawiskiem codziennym
·twierdzi prof. Halina Lorenc z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. - Prawdopodobieństwo, że się zdarzy, wynosi zaledwie
2 Proceol Tak silne wiatry częściej wieją na Wybrzeżu i w górach,
~c:ze.gólnie Beskidach. Wczorajszą wichurę spowodował przemieszCZający się nad Bałtykiem bardzo głęboki niż. związany z ogromnymi

różnicami ciśnienia.

Silny wiatr zerwał dach z domu w Goidzielinie
godzie. Wichura ma ucichnąć dopiero nad ranem. (E, pen, an)
województwie tylko siedem koliO spustoszeniach, jakie
zji. Często zdarza się ich o wiele
poczynifa wichura w Polsce
więcej przy dobrej , słonecznej poi Europie czytaj na stronie 4
rozsądku wykazali kierowcy. Wczoraj policja odnotowała w naszym

gnańsku .
-Największe spiętrzenie awarii odnotowaliśmy rano- mówi
Ryniewicz, zastępca dyrektora ds.
technicznych Zakładu Energetycznego w Kielcach. - Stało się tak dlatego, że nie mogliśmy (poza Kielcami) dokonywać napraw nocą, bo
nie pozwalają na to względy bezpieczeństwa .
Przy usuwaniu awarii prądu
pracowala aż 14 ekip kieleckiego
Zakładu Energetycznego. Było
ich kilka razy więcej niż w normalny dzień.

Jan

Z powodu uszkodzenia trakcji
przez połamane drzewa zdarzały się
przerwy w kursowaniu pociągów.
Zakłócenia wystąpily na trasach:
Włoszezowa - Idzikowice, W1oszczowice- Nida, Łączna- Zagnańsk.
Przy tak fatalnych warunkach
pogodowych na szczęście dużo

Na budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach uszkodzona została
jedna z liter nazwy firmy umieszczonej na dachu. Wkażdej chwili olbrzymie .,D"
mogło spaść na ulicę. Na szczęście policjantom udało się przymocować spółgło
skę tak, że nie groziła już przechodniom

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kraj-5wla t
Wichura zabijała,

31 osób rannych
Do 31 osób wzrosła wczoraj po
liczba rannych w wyniku
zderzenia autobusu MPK z ciężarów
ką, do którego doszło rano w Czerwonaku pod Poznaniem .

burzyła

Snajperem

domy i wyrywała drzewa

Niszcząca

sila

był też

Prokuratorzy w Wirginii dysponują
dowodami na to, że 17-letni John Lee
Malvo, który wraz ze swoim dorosłym
towarzyszem został aresztowany
w sprawie snajpera, byłzabójcą
wco najmniej jednym przypadku.

południu

Polacy o Rosji
80 proc. Polaków uważa , że moż
liwe są przyjazne i partnerskie stosunki między Połską a Rosją (wobec 69
proc. w 2000 roku), a tylko 17 proc.
jest przeciwnego zdania - wynika z
sondażu Centrum Badania Opinii
Społecznej .

Etna znów

groźna

Malvo

Trzy ofiary śmiertelne, uszkodzone
linie energetyczne, pozrywane dachy,
powalone drzewa- to efekt wichury,
która wczorajwiała w całej Polsce.

W Zachodniopomorskiem,
na trasie Wałcz - Mirosławiec, na
przewrócone na jezdnię drzewo
najechał samochód osobowy- kierowca poniósł śmierć. W Wyszkowie na Mazowszu porwana przez
wiatr blacha śmiertelnie raniła
mężczyznę . Prawdopodobnie z
powodu złej pogody w miejscowości Kłomnice koło Częstochowy
doszło do czołowego zderzenia
małego fiata i ciężarówki . 37-letni
kierowca malucha zginął, a kierowca ciężarówki został ranny.
Wczoraj do godz. 13 straż
pożarna interweniowała blisko
dwa i p ół tysiąca razy. Wiatr miejscami wiejący z prędkością ponad
100 kiłometrów na godzinę poła
mał wiele drzew, pozrywał linie

energetyczne i telefoniczne.
We Wrocławiu wichura przewróciła komin na wielopiętrowym
budynku mieszkalnym. Pękł strop

i ściana - ewakuowano 50 osób.
W wyniku wichur doszło też do
poważnych zakłóceń ruchu kolejowego. Połskie Linie Kolejowe
musiały przerwa ć ruch na niektórych liniach i wprowadzić ograniczenie prędkości pociągów.
Nawałnica dała się także we
znaki mieszkańcom Europy Za-

Osiągający miejscami
prędkość 150 km/godz . wiatr
spowodował śmierć co najmniej
18 osób. Najwięcej łudzi zginęło
pod połamanymi drzewami .
Ostatnią ofiarą w Niemczech była
starsza pani, którą podmuch zepchnął na jezdnię prosto pod koła

chodniej .

samochodu.

(PAP, TAI)
{-

Maschadow wzywa do negocjacji

Jedno
Sycylijski wulkan Etna , który
uaktywnił się w niedzielę , nadal wyrzuca lawę i popiół wulkaniczny. Nad
Sycylią rozszerza się potężna chmura
popiołu i pyłu . Po zboczu wulkanu
spływa potok Jawy. a zdjęciu : śmi
głowiec próbuje opanować Jawę spły
wającą z wuJkanu

Zabójstwo polityczne?
Za zabójstwem amerykańskiego
dyplomaty w Jordanii kryją się motywy polityczne - utrzymują pragnący
zachować anonimowość amerykańscy
urzędnicy powołując się na wstępne
ustalenia śledztwa. Dyplomata Lawrence Foley, który pracował dla amerykańskiej Agencji ds . Pornocy Mię
dzynarodowej i Rozwoju. został za-

bity wczoraj przed swoim domem, trafi o ny kilkoma pociskami .

USA ponaglają ONZ
Rzecznik Białego Domu Ari Fleischer oświadczył wczoraj, że w ONZ
wystarczająco długo debatowano ju ż
na temat nowej rezolucji w sprawie
Iraku i że czas już na głosowanie.
(PAP)

negoCJaCyJnego. To zalezy od rosyjskiego kierownictwa - powiedział wicepremier Czeczenii Ahmed Zakajew, który przybył na
rozp9częty wczoraj w Kopenhadze Swiatowy Kongres Czeczeń
ski.
-Prezydent Maschadow, jak
"Jest tylko jedno rozsądne
wyjście - zasiąść do stołu negowcześniej, jest gotowy bez warunków wstępnych usiąść do stołu cjacyjnego. Jeżeli tak się nie stanie, pozostaje śmierć,
krew,
zakładnicy,
śmierć niewinnych "
-głosi oświadczenie czeczeńskiego prezydenta.
Maschadow wezwał także rosyjskiego
prezydenta do zastanowienia się nad powodami , jakie popchnęły
czeczeńskie komando
do wzięcia zakładni
ków.
- To, co wydarzyło
się w Moskwie, jest bezpośrednią konsekwencją tej strasznej, tragicznej wojny przeciw ludowi czeczeńskiemu - poDo Kopenhagi przybyłtakże Saloudi Younusor,
wiedział Maschadow.
uważany za głowę czeczeńskiej diaspory w Ka(PAP, TAI)
liningradzie

WŁODZIMIERZA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

TALIKA

o przedwczesnej śmierci naszego Drogiego Kolegi

składamy
współczucia

wieloletniego pracownika Inspektoratu PZU S.A.

ZONIE, SYNOM
oraz

RODZINIE
Koleżanki

z

Urzędu

i Koledzy
Kontroli Skarbowej
w Kielcach

E
• Drogi Włodku, na zawsze
:: pozostaniesz w naszej pamięci,

4

Sejmu

Marek Borowski pozostanie
marszałkiem Sejmu. Posłowie
odrzucili wczoraj wniosek klubu Ligi
Polskich Rodzin o odwołanie
go z funkcji.
odwołaniem marszalka
opowiedziało się 105 posłów PiS,

Za

LPR i Samoobrony, przeciwko
286 parlamentarzystów z klubów SLD, UP, PSL i PO.
-To głosowanie \vykazało , że
możliwy jest w tym Sejmie kompromis ponad podziałami - tak
Marek Borowski skomentował
wyniki. -Część ugrupowań opozycyjnych zmieniła zdanie, uznała , że trzeba rozpatrywać te kwegłosowało

stie z punktu widzenia zasad, a
z punktu widzenia osoby • kreślił marszałek .
Jednak pytany, czy jego
niem, kryzys parlamentarny
zażegnany marszałek
że nie można chwalić

dnia
wieczorem .
Zaraz po odrzuceniu
sku Ligi , prowadzący obrady
cernarszalek Donald Tusk,
kazał prowadzenie obrad
ski emu .
- Wysoka izbo, pani e
szalku, dziś było normalnie,
nadzieję i wszyscy mamy
ję , że ten stan rzeczy
żej w naszej izbie J:usk.

JANA WAWRYSZUKA

wyrazy serdecznego
,

marszałkiem

wyjście Nadzieja
,,
. . . na normalnosc

Nieuznawany pnez Moskwę
prezydent Czeczenii Asian Maschadow wezwał wczoraj prezydenta
Rosji Władimira Putina do negocjacji w sprawie Czeczenii.

Wstrząśnięci śmiercią

Borowski pozostanie

.

w Ostrowcu Świętokrzyskjm .

Po odrzuceniu wniosku ligi , wicemarszałek Sejmu Donald Tusk przekazał
wadzenie obrad Borowskiemu

/

ZONIE,
CORCE,
•
NAJBLIZSZYM I RODZINIE

Pani dr MARII

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrektor i pracownicy Inspektoratu PZU S.A.
3 3/ni

NATWORZE

MATKI
składają

pracownicy Przychodni Rejonowej r 5
w Kielcach

w Ostrowcu Świętokrzyskim

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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elacje Jtt.Uf,JiltdtJ

orzki
ma już dziś chyba nikogo w Rosji,
n:l7lut~łl~., sobotnią akcję odbicia
mKta'OniJ~ow "precyzyjnym chirurgiczudelneniem". Wczoraj do
organizacji szturmu
się sam prezydent Władimir
cieniu szukania winnych na
naiWtrższvch szczeblach trwa cichy
rodzin zabitych.
'

W moskiewskich szpitalach
przebywa ponad 400 ofiar
·
szturmu, Blisko 100 z
w stanie krytycznym.
po raz pierwszy oficjalujawnił to Andriej Selcowskij,
lekarz Moskwy. Potwiersamym plotki od niedzieli
po mieście . - Wiele osób
na oddziałach intensyw., obawiamy się, że nie
ą i ostateczna liczba ofiar
·ę do dwustu - przyznał

płacz

Współczując rodzinom poległych,
cieszę się jednocześnie, iż udało
nam się uratować kilkaset ludzkich istnień.

Nie wiadomo, jaki gaz
Przyznając się do błędów wła
dze nadal jednak nie podają żad
nych informacji na temat składu
mieszanki gazowej , której użyli
komandosi. W prasie, wśród polityków i wojskowych specjalistów,
trwają więc spekulacje. Mówi się
o sarinie, gazie paraliżującym BZ,
a także zupełnie nieznanym środ
ku chemicznym, rosyjskim wynalazku, który przy nadarzającej się
okazji postanowiono po prostu
przetestować. To może tłumaczyć
milczenie władz - spekulują dziennikarze telewizji NTW
Inną przyczyną milczenia
może być też fakt, iż komandosi
użyli gazu znajdującego się na mię
dzynarodowej liście zakazanych
środków chemicznych. Rosjanie
podpisali konwencję zabraniającą
rozpowszechniania broni masowej
zagłady typu C. Ujawnienie faktu
posiadania i używania zabronionych środków wiązałoby się nie
tylko z utratą prestiżu · i zaufania

u

i
a płacze przed szpitalem nr 13 w Moskwie, czekając na wiadomości
stanie zdrowia jej bliskich

widownia

w Moskwie

śpiewała

przebój "Babilon" z

Moskwianie kładą kwiaty przed budynkiem teatru na Dubrowce
ale także z dzaj gazu, jakim zostali potraktosankcjami gospodarczymi i poli- wani zakładnicy". "Szukamy antitycznymi.
dotum, nie wiedząc czy nie poruszamy się po ślepym torze" - móSzukają bliskich
wił lekarz.
JYch rozważań i spekulacji
do ść mają jednak zwykli mieszTuszowanie błędów
kańcy. Dziesiątki osób nadal nie
Władze, próbując ratować
mają wiadomości o swoich blinieco twarz, zdecydowały o wypła
skich. Błąkają się od szpitala do cie wysokich odszkodowań rodziszpitala, z MSW do siedziby Fe- nom ofiar i rannym. Podejrzliwi
deralnej Służby Bezpieczeństwa, moskwianie jednak i w tym dopaod Zakładu Medycyny Sądowej do trują się już podstępu.- Pieniądze,
kostnicy, zaczepiają dziennikarzy jak na nasze warunki są wyjątko
i zwykłych milicjantów. Zewsząd wo duże , a nasi dygnitarze są dość
odganiani koczują wokół teatru na skąpi, jeżeli bez mrugnięcia płacą,
Dvbrowce, przed redakcjami ga- to znaczy, że coś chcą ukryć- mówi
zet i telewizji, przed szpitalami. W mi Jelena Gołubkow, którą spotkałem przed Szpitalem Weteranów
rękach trzymają zdjęcia zaginioWojennych, tuż obok zdobytego w
nych.
W radiostacji Echo Moskwy sobotę teatru.
Rzeczywiście, wladze zaofenie przedstawiony z nazwiska Jekarz żalił się, iż "być może udalo- rowały 117 rodzinom po 100 tys.
by się pomóc choć części poszko- rubli, czyli 20-30 średnich miedowanych, gdyby lekarze znali ro- sięcznych pensji. Zapłacą też za
międzynarodowego,

wokalistką

z Boney M

a międzynarodową

nutę
wokalistce ze Szwecji Bricie Biors.
Drugie Marcie Korepcie z Buska
Zdroju, a trzecie miejsce Katarzynie Zarębie z Bielska-Białej . Przyznano takż,e dwa wyróżnienia
- Ewelinie Swiątek z IGelc i triu
Eksprorot z ~rainy.

ucztę muzyczną zatundoPUb/icznoś'ci uczestnicy VIII

"fu,rvn.araamllelra Festiwalu
Młodzieżowej Kielce 2002.
był znakomity występ

wieczoru Boney M.

Siedemnastu młodych pioz Wielkiej Brytanii, Ukrasi, Szwecji, Słowacji i
i zaprezentowało się w miweekend w IGeleckim CenKultury. Sobotnie popoiu upłynęło na konkursowych
·
VIII Międzynaro dwału Piosenki Mła
Kielce 2002. Widzów
nie tylko bardzo wysoki
prezentowany przez wostów, ale także zdumiewająca
dużej sceny KCK.
tym roku jury na pewno
iało twardy orzech do
-mówił Jarostaw Łysek,
i prowadzący festiwal.
zało się, że ma rację .
wykonawcy zafunpubliczności prawdziwą
muzyczną. Była poezja śpie

piosenki musicalowe, rap
rock i nowe aranżacje po poPrzebojów.

Nagrodzone przez " Słowo ludu" ukraińskie trio Ekspromt

Wielkie nerwy
Po zakończeniu prezentacji
jury, którego przewodniczącym
niezmiennie od ośmiu lat jest prof.
Mirosław Niziurski , udało się na
naradę. Wtedy na scenie pojawił
się gdyński duet HA:DWA-0!.
Jego wokalistka Ola Zduniak, wła
śnie w IGelcach zdobyła w zeszłym
roku festiwalowe laury. - Parnię-

tam, że miałam straszną tremę i.. .
buty na wysokich obcasach- wspominała z uśmiechem Ola. - Dzisiejszy koncert jest udany.
Po koncercie nastąpiła niecierpliwie wyczekiwana przez wokalistów chwila ogłoszenia wyników. Grand Pńx festiwalu wyśpie
wał przebojem Madonny "Fever'
zespół Black Coffe z Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce przyznano

Rozśpiewana gala
Niedzielny koncert galowy, na
którym zwycięzcy zostali uhonorowani statuetkami, stal się okazją to kolejnych piosenkarskich
popisów. 'JYIQ razem wykonawcy
wystąpili na większym luzie, bez
tremy.
- Jestem bardzo milo zaskoczony tegorocznym festiwalem .
Wyrażam uznanie dla organizatorów i życzę jeszcze wspanialszych,
kolejnych festiwali - mówił prof.
Niziurski. W samych superlatywach o festiwalu wypowiadali się
także zagraniczni goście i uczestnicy.
Wręczający nagrody przedstawiciele władz miasta podkreśla
li, że festiwal jest inicjatywą KCK,
promującą nasz region nie tylko w
Polsce, ale także za granicą . Redakcja " Słowa Ludu" ufundowała nagrodę specjalną dla dziewcząt z
Ukrainy- tria Eksprom t, którą wrę-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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pochówek. Ci. którzy po akcji
specnazu trafili do szpitali mogą
liczyć na 50 tys. rubli .
.
Z blisko 650 osób, które w
sobotę trafiły do klinik , do domów
wróciło ledwie 150. Co z resztą?
- Nikt nic nie wic- słyszę , jak co
dzień, tę samą odpowiedź . Prawdziwy dramat rozgrywa się na dziedzińcu Szpitala Miejskiego nr 13,
gdzie wczoraj wywieszono zdjęcia
niezidentyfikowanych zwłok .
Władze liczą , iż denata rozpoznają jego bliscy. Na zdjęciach jest ok.
60 zwłok obojga pici, w różnym
wieku , choć nie ma dzieci.
Tablica, na której powieszono fotografie to prawdziwa ściana
p:aczu . Szloch i zawodzenia sły
chać już z daleka . Płaczą ci, którzy poznali i ci, którym Bóg znów
dał nadzieję . Będą ją mieli tak dłu 
go aż ktoś ostatecznie nie potwierdzi śmierci ich bliskich .
MAREK BEROWSKI, Moskwa

szył

redaktor naczelny Grzegorz
S ci wiarski. Nagrodę dyrektora
KCK otrzymała Ewelina Swiątek z
IGelc.

Światowe Kielce
- Poziom kieleckiego festiwalu jest bardzo wysoki, a pod wzglę
dem organizacyjnym można go
porównać do "Eurowizji"- mówiła gwiazda słynnego zespołu Boney M - Shila. iemałym zaskoczeniem było to, że zdecydowała
się wystąpi ć przed kielecką publicznością. Widzowie poderwali
się z mi ejsc, kiedy zabrzmiały
pierwsze takty piosenki " By The
Rivers of Babilon ... ". Cała widownia zaśpiewała wraz z gwiazdą .
-Nikt się tego nie spodziewał!
Ale swoją niespodzianką sprawiła,
że ten festiwal pozostanie niezapomniany- mówił Jarosław Łysek.
Później zapanował zupełnie

inny klimat, gdy na scenie pojawili
się bracia Cugowscy z zespołem
Coog.
Patronat honorowy nad festiwalem objął wojewoda święwkrzy
ski Wł o dzimierz Wójcik, a patronat medialny - redakcja " Słowa
Ludu", TVPl oraz Radio Kielce.
KAROLINA MIKLEWSKA

5
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Słowoludu
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Elektrunek
w szkole

Ratuj , jak umiesz

Na kasetach pojawił się edukacyjny
film dla dzieci mówiący o tym, jak
bezpiecznie obchodzić się z prądem.

Bohaterem krótkiej historyjki - wprowadzającej młodego widza w świat elektryczności - jest
ludzik o imieniu Elektronek, któremu towarzyszy siedmioletnia
dziewczynka. Film został przygotowany z myślą o jej rówieśnikach,
jednak efekty specjalne z pewno-.
ścią zainteresują również starsze
dzieci. Zadaniem Elektranka jest
wyjaśnienie zasad bezpiecznego
korzystania z energii. Większość
zdjęć do filmu została zrealizowana w mieszkaniu , a sceny pokazują codzienne sytuacje, w których
może dojść do porażenia prądem .
Film zostanie wyemitowany
przez stacje telewizyjne w całym
kraju, a na kasetach wideo trafi do
szkół. Długość produkcji dostosowana została do zdolności percepcyjnych dziecka . Wiedza na
temat bezpieczeństwa będzie uzupełniana serią konspektów oraz
bogatym zestawem materiałów informacyjnych. Więcej informacji
na temat akcji " Bezpiecznej z prą
dem" można uzyskać w najbliż
szym zakładzie energetycznym
oraz na stronach internetowych
PTPiREE (www.ptpiree.com.pl)
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

LEK. MED.

TOMASZ ZIÓŁKOWSKI

Gdy uderzy piorun
Dość nietyp owym, ale jednak
zdarzającym się przykładem poraże·
nia prądem elektrycznym (o prądzie
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu) jest
porażenie piorunem.

. Nie
widzieć,

jesteśmy w stanie przeczy w miejsce, w którym

~

KIELCE, GAŁCZYŃSKIEGO 7
REJ. TELEFONICZNA

0602 11-38-71, 361-19-43

GĄTKOWSK.A
specjalista ortodonta

lek. storn. EWA

M I CHAŁ GĄT KOWSKI
specjalista protetyk

lek. storn.

Kielce, J arońskich 3 (dawna Pomorska)
od poniedzlalku do czwartku 14 ·19
tel. 344-45-52
411/nd

chory,

zmęczony,

ZAKŁADY NAYR.AWCZE
SFRZĘTU MEDYCZNEGO SF.

Prywatny Gabinet
Urologiczny
Gałczyńskie~o

7

(os. Bocianek)

sobota, godz. 7 - 11

rejestracja,

teł.

""

362-44-11 ...

(codziennie 14-18)

V' CHIRURGIA OGÓLNA,
PLASTYCZNA
V' PROKTOLO GIA
V' KRIOCHIRURGIA
Ośrode k

czynny codzi ennie od godz: 16

Kielce, ul. Chęcińska 14A,
tel. (041) 368 74 86, 0602 185 012

ledwo zywy? Zapraszamy do nowo otwartego
piętro, teł.

344-52-00, 0604 902150

Proponujemy Państwu:
Terapię tlenową
t. Leczniczo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedolawieniem mięśnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi. niedolawienie kończyn_ choroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinirus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i asuna oskrzelowa, chroniczne zapalenie
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po chorobie allcoholowej, chroniczne stany zapalne,
wszystkieschorzenia złośliwe, stwardnienie rozsiane
2. Profllaktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydolności i odporności organizmu. tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew gęstnieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia włośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO lat), poprawa
jakości sl<óry, przyspieszenie przemiany materii (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełnienie c1al jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśnienia.
3. Korzyści, które odnosi organizm dzięki terapii tlenowej:
Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienic poziomu energetycznego (więcej energii i radości życia), dotlenienie
m1,.śrua sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wzmocnienie serca, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenic sprawoości fizycznej i psychicmcj organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcja slrutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dokrwicnia
chorobach oczu, oboiZenie cz,.stotliwości i na~żcnia migren, opóźnienie procesu starzenia,
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzaniu).
Kosmetykę tlenową
Dzialanie biologiczne powoduje, że s.kóra staje się jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność i zdolność skóry
do przyswajania substancji odżywczych.
Efclay kosmetyki tlenowej to: zwi~kszenic wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, większa
elastyczność, wygładzenie skóry i poprawa wyglądu. nic widać na niej zm~enia i wygladzają się

zmarszczki.

Sauna na podczerwień

Nowość!!!

Oczyszcza skórę i tkanki podskórocz toksyn, likwidujcnapięcie i streS, spalasz od 900 do 2400 kcal
PO KURACn TLENOWEJ NASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGANIZMU

6

J.

25-953 Kielce, ul św. Leonarda 4
tel/fax (041) 344-52-75

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
ul. Mała 1_7/2, I

Przede wszystkim więc
sprawdzamy, czy w wyniku wyła
dowania nie doszło do zatrzyma-

Podczas burzy najbezpieczniej jest wbudynku z piorunochronami

PRYWATNA SPECJALISTVCZHA

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

z abudowań, połóżmy się na boku
lub ku cnij my w najniżej poł ożo 
nym miejscu z głową między kolanami,
e po usłyszeniu pierwszych
piorunów szukajmy bezpiecznego
schronienia,
e nigdy nie szukajmy schronienia w najwyżej położonym miejscu, zwłaszcza pod samotnie rosną
cym wysokim drzewem,
e gdy znajdujemy się w samochodzie, możemy w nim pozostać, ale wyłączmy radio,
e gdy burza zastanie nas w
wodzie, jak najszybciej płyńmy do
brzegu,
e przy wyładowaniach atmosferycznych nie korzystajmy z
telefonu. W domach wyłączmy
urządzenia elektryczne.
Zasady udzielania pierwszej
pomocy ofierze pioruna są podobne, jak w przypadku porażenia
prądem. Nie zachodzi jedynie konieczność odłączenia pacjenta od
źródła energii, gdyż to nie jest stałe.

Kielce, ul.

N.IEFŁODNOŚĆ PIAŁŻEŃSKA.

Jesteś

się znaj dujemy, nie uderzy piorun.
Jednak w d użym stopniu możemy
się uchronić przed tym "atakiem"
energii. D latego przede wszystkim
nie ryzykujmy i pamiętajmy, by:
e w naszych domach były zainstalowane pioru nochrony,
e jeże li znajdujemy się na
otwartej przestrzeni bez żadnych

Eligiusz Juda

SPECJALISTA POLOi.NICTWA l GINEKOLOGII

USG

ogłoszeniowy

.Słowa. Ludu" i ZEORK (22 paź
dziernika ) wygrali: Lidia Nowak,
Izabela Sadowska, Andrzej Bej,
Andrzej S karzyńs ki. Jan
Zdziech - wszyscy z Kielc.
Dziś ZEORK także ufun dował
nagrody. Dla pięci u osób,
które dodzwonią s ię o godz. 10
do naszej redakcji (tel. 36 36
199) i p rawidłowo wy mienią
trzy zasady zachowania się
podczas burzy, mamy latarki i
specjalne breloczki.

nia akcji serca. Wówczas
wadzamy masaż serca, a ·
to konieczne (nastąpił uc•cu~' '-" 1
szcuczne oddychanie. Po akcj i
animacyjnej okrywamy <;.horego
natychmiast zawiadamiamy
towie.
Czasami przy porażeniu
runem (choć raczej rzadko)
wystąpić poparzenia. Staramy
wówczas zabezpieczyć ranę
zakażeniem -okrywamy ją
gazikiem, chusteczką itp.

Gabinet okulistyczny

GA BINET
ALERGOLOGICZNY

dr Michał RetJ.mont ~

fiJ:ł{l ~ttłl 1'ttp;ti:ZI

Szeroki zakres usług
okulistycznych, m.in. :

aparatury medycznej
aparatury laboratoryjn~
aparatów do mierzenia ciśnienia
aparatury stomatologiczn~
serwisy gwarancyjne
i pogwarancyjne

e komputerowe badanie wzroku,

.1 aparatów słuchowych

./
./
./
./
./

~~!~!!!! w konkursie

E wa Wiewiórowska
przyj ęcia : środ a

dobór soczewek kontaktowych
i okularów.

ul.

Mała

17 - 19

Kielce, ul. Serninaryj ska l 5
Testy, spirometria
Rejestracja:
tel. kom. 0606919344

14, tel. 344-47-01

Operacje

Centrum

zaćmy

Stomatologiczne

techniką fakoemulsyfikacji
ultradźwiękowej,

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

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

Chirurgia plastyczna
i estetyczna w p eł nym

"LENSMED"

Kielce, ul. Mała 14.
tel. 34-46-200

-

www.centrum.stomatologiczne.prv

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, odniosłeś obrażenia
lub w jego wyniku straciłeś kogoś bliskiego i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie
Zgłoś się

do nas
Profesjona l ną pomoc i doradztwo w uzyskaniu odszkodowania
z OC komunikacyjnego od Towarzystw Ubezpieczeniowych proponuje:

81
•!

..
.
(

••SUBSYDIUM"

(
(

firma prowadzona przez._prawników z siedzibą w Krakowie przy ul. Dietla 8 1
Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonów w Krakowie:

.
(

0602 106-640, 0604 072-695, O(preftx)12 421-00-99
lub u naszego przedstawiciela w województwie

• 1

świ ęto krzyskim

tel. 0501 782-793, O (prefix)41 33242-29
od

poni edziałku

do

p iątku

w godz. od 8.00 - 19.00

POMOC BEZZALICZKOWA

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

łt(,Jif,)jlldTf

Dariusz Klim.er
specjalista chirurg

tl Żylaki końezyn dolnyeb
metodą krłoehirurgiezną

atr porywa nam

głowy

tl Usuwanie hemoroidów
t1 lune zabiegi

i zdrowie

eteoropatia - nowa choroba
10

li

ej i.

aie

--

:1

e

po zakończeniu ciało doldadnie wycieramy frotowym ręcz
nikiem .

wiatry, skoki ciśnienia, a
,.,bł'Imumzmiana czasu sprawiły, że
połowa Polaków źle się czuje.
głowy, uczucie zmęczenia, a
za słabnięcia dotykają ludzi,
na co dzień są ·zdrowi. A to
że najprawdopodobniej są
Jedni lekarze traktują meteię jako chorobę cywilizacyjinni uważają raczej, że jest to
keja organizmu na zmiany, na
wprawdzie nie ma lekarstwa,
też się z jej powod:u nie umieZdaniem Bogdana Zyglickiego,
Przychodni Rejonanr 11 w Kielcach, meteoropato stan, którego nie możemy
· · i na który mamy nieelki wpływ - nie uciekniemy
" eż przed halnym czy siwkaśnien ia . Większość "norma!" schorzeń jest powodowana
czynnikarni genetycznymi,
niewłaściwym trybem życia ,
iem środowiska. W przymeteoropatii decyduje inwrażliwość organizmu.
czy tylko?

Specjaliści twierdzą, że duży,
nie decydujący wpływ na nareakcje pogodowe ma tryb ży

Meteoropatia jest schorzeniem
·ącym od niewielu lat. Nasi
nie cierpieli na tę doleponieważ więcej przebywali
świeżym powietrzu. Natomiast
większość czasu spędzamy w
1mk1~iPrurh pomieszczeniach i tym
zaczęliśmy tracić

na zmiany aury. Dowofakt, że znaczmeteoropatów mieszka
'nliasta<;h niż na wsiach, gdzie podjest praca na świeżym powie. Ponadto okazuje się, że z pometeoropatii najczęściej cierdzieci, kobiety (aż 70 procent
meteoropatów), osoby
może być

sześćdziesiątego

życia, osoby z chorobą wień
i uskarżające się na nadciśnie
niedociśnienie.

się

to objawia

Objawy meteoropatii zależą
rodzajów zmian meteorologicz-

l tak:
• Niskie ciśnienie atmosfemigrenę, lamaach, trudności z kon. dojść do zaostrzereumatyzmu i astmy,
się także więcej zawaudarów mózgu.

środa 16.00 - 18.00
IGelce, ul. ieokiewic:1.:1 45
tcl. 0601-598-707
IM,ns

Poniedzia.lck,

PRYWATNY GABINET LEKARSKI
LECZENIE CHORÓB NAczyr\1

KIEL
, ul. ŚlĄskA }4/3
TE L (041) 342 ~ 82 ~ 05,
REk, ŚROdA, C ZWARTrk

WT

wrażliwości
Jak już wspomnieliśmy, meteoropatii nie można zapobiegać .
Jednak pewne zachowania dają
szansę, że przynajmniej częściowo
uodpornimy się na zmiany pogody. Parniętajmy więc , by:
e nie unikać spacerów bez
względu na to czy zachęca do nich
świecące słońce, czy zniechęca sią
piący deszcz; spacerujemy przynajmniej cztery razy w tygodniu
pól godziny,
e uprawiać sport , niekonieczniewysilkowy, ale np . poranną gimnastykę, biegi, marsze . To
sprawi, że staniemy się bardziej
odporni na ból i będziemy przeży
wali mniej wahań nastrojów,
e nie przebywać w zamknię
tych i zadymionych pomieszczeniach ,
e przy centralnym ogrzewaniu używać nawilżaczy,
e spać przy otwartym oknie,
e starannie dobierać ubiór
do pogody, tak, by nie było zimno,
ale też niezbyt ciepło. Najlepiej
ubierać się "na cebulę" , aby moż
na by lo pozbyć się części garderoby,
e wysypiać się, nie zarywać
nocy,
e unikać większej ilości alkoholu, nie palić papierosów,
e stosować naprzemienny
prysznic: zimny i gorący,
e spać przy otwartym oknie,
nawet gdy temperatura spada poniżej O stopni.

MAREK WoJCIECHOWSKI
specjalista chirurg

dr

Zmniejszanie

Skaczące ciśnienie atmos~
feryczne (raz niskie, raz wysokie)
-osłabienie i zły nastrój, poczucie
rozbicia, płaczliwość .
e Silnie wiejące wiatry- podnosi się w organizmie ciśnienie, co
może skutkować szumem w uszach
i bólem głowy, pojawia się rozdraż
nienie .
e Duża wilgotność powietrza
- bóle i zawroty głowy, nudności .
Ma to zwłaszcza znaczenie w miastach, gdzie występuje duża ilość
spalin- wilgotność sprzyja gromadzeniu się wyziewów.
e Wahania temperatury- pojawia się szum w uszach, bóle gło
wy, ból oczu.

e

Pomóc sobie w cierpieniu
Skutki "stanu przejściowe
go" można jednak łagodzić. Jeżeli
są to uporczywe, ostre bóle głowy,
trzeba sięgnąć po tabletkę. Jeżeli
zasypiamy na stojąco - pomoże filiżanka kawy czy łyk koniaku .
Dobre są naturalne środki wzmacniające i orzeźwiające organizm
- przede wszystkim zalecane jest
picie dużej ilości soków owocowych lub kompotów.
Pomóc może też odrobina
wysiłku. Jeżeli wstajemy i czujemy się źle, już rano jesteśmy zmę
czeni, lepiej zrezygnować z jazdy
autobusem, a do pracy udać się
piechotą. Poza tym należy stosować się do następujących rad:
e bolące miejsca, zwłaszcza

kirrii napojami, tzw. wzmacniaczami zawierającymi kofeinę;
e na problemy z koncentracją dobrze robi zielona herbata,
napar z korzepia żeń-szenia, tabletki zawierające guaranę;
e nadpobudliwość i bezsenność najlepiej likwidować pijąc
napar z melisy, można tez spróbować kilku kropel waleriany;
e gdy występują zawroty gło
wy, częste zwłaszcza podczas upałów, pomogą oldady na skronie i
czoło z lodu lub z gazY zmoczonej
w zimnej wodzie.

masażu
jeżeli jesteśmy w takim stanie, że na nic nie mamy ochoty,
ogarnia nas senność i najchętniej
nie wychodzilibyśmy z domu, popróbujmy masażu połączonego z

Popróbuj

kąpielą :

e wchodzimy do wanny, ale
nie puszczamy tuszu ,
e

ostrą gąbkową rękawicą,
zwilżoną zimną wodą , nacieramy
całe ciało - ruchy dłoni powinny
być koliste, zgodne ze wskazów-

karni zegara,
e zaczynamy od dłoni, następnie przechodzimy na kark i
później de klatki piersiowej ; w
następnej kolejności masażowi
poddajemy nogi, rozpoczynając
od palców stóp, kończąc na pa-

chwinach, dochodzimy do brzucha, pośladków i okolic kręgosłupa,
e po takim masażu czas na
prysznic: wchodzimy pod ciepły
tusz, ale stopniowo schładzamy

skroń, można posmarować maścią
miętową lub tygrysią;
senność i zmęczenie - ale
tylko wówczas, gdy równocześnie

wodę,

nie odczuwamy objawów depresji
- możemy spróbować zlikwidować
kawą, mocną herbatą oraz wszeJ-

minutę, dwie przed zakończeniem prysznica stosujemy
na przemian cieplą i zimną wodę,

e

NATURAL·MED
GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ
KIELCE, uL Chopina 18 teL 344·94·49

~

~~
l

8101\EZONANS KOMÓRKOWY (APAI\AT MORA)
• skuteczne leczenie alergii, nadciśnienia, nałogów, otyłości, depresji,
reumatyzmu

• diagnostyka niedoboru minerałów, witamin, pierwiastków śladowych
• diagnostyka obciążeń organizmu toksynami i metalami ciężkimi
• dobór leków

Pł.UkANJE·JELITA GRUBEGO

• Przyśpieszenie usuwania złogów toksycznych z organizmu powstałych
• Wskutek nieprawidłowego odżywiania
• odtruwanie i odkwaszanie
w pomaganie kuracji odchudzających

e

KJelce, Slenldewlcza 28/21
Małej

za

apteką.

l p.

Codziennie t 3 - t 7
soboty t 2 - t 4

•• techniki terapii manualnej

Tel. kom. O 605-604-34 t

Lek. med.
Krystyna Jędrzejewska
specjalista chorób oczu
przyjmuje prywatnie
na ul. Serninaryjskiej 28A
piątki od 9.30
środy od 15-17

we wtorki i

• neuromobilizacja, PNF
lllasaż

tel. (041) 343 52 02

Lek. med. Jan Wójcik
SPECJALISTA l
UROLOGII
Prywatna Praktyka Lekarska
teł.

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

teł.

·- ' _ BEATA ZflltÓD
, fj}

lekarz stomatolog

l'HNY ZAKRES USWG
rn,l••l<:
pOliU li> lek

1·14

l: lorek

lr.O
CU<>rlek

}

14

·Ił

Kielce , ul. Czerwonego Krzyża 11 ~
teł. 344-42-50
::!

Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog
Czwartki 16.00-18.00
Kielce, ul. Przecznica 3
344-41-43 w. 22, tel. kom. 0604~25-010

CHOROBY NEREK
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

lvk. mvd. Tqdvosz 6regorayk
poniedziałek

też jest ważna
Oprócz tego warto przejść na

Dieta

dietę lekkostrawną : unikać tłusz
czów zwierzęcych- zastąpić je roślinnymi , wzbogacić

menu w warzywa i owoce (najlepiej surowe) ,
zwłaszcza te bogate w beta-karoten (np. marchew) i witaminę C
(cytryny, grejpfruty). Na kolację
najlepiej zaserwować sobie dużą
dawkę węglowodanów, a więc np.
dania z makaronem, kluskami , pieczywem.
(bas)

czwartek 15-17
teł. 0601 468·954

~w m

BEZOPERACYJNE LECZENIE
KAMICY NEREK l MOCZOWODÓW

METODĄ E.S"WII!IL....~--

POMYŚl. O eWOleN Z~BAeH
Leezniea Med.i star SA tel. 344-39-45, 368-28-02
Kielce, ul.

Warszawska 34 (DOM

RZEMIOSŁA)

e stomatologia
e protetyka
• rtg

394/N

Specjalistyczny Sklep Medyczny
Radom, ul. Giserska 4
Tel./fax (0-48) 36-511-88

-12
10:v"""'

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) pielucho majtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia , glukometry,
stetoskopy i inne.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Umowa z Mazowiecką Kasą Chorych.

(naprzeciw bazaru)

1\EIIABILITACJA

l 8

"STYMAT"

ZYGMUnT Bflnflś
wejkle od ul.

~

Kielce, ul. Wspólna 10

na

Prywatny Gabinet
Ginekologiczny

16

17

7

Kl elee - Region

Marian

Kamiński

2%
BUSKO

Jacenty
Buras

Stefan Komenda - 59,4 proc.
Andrzej Zoch- 17,8 proc.
Zdzisław Donchór - 11 ,5 proc.
Zbigniew Jastrząb - 11 ,3 proc.

Jacek

.

2,6%

Zbigniew

l

Kośmider

6,2%

JĘDRZEJÓW

Leszek Kapcia - 27 proc.
Marek Wolski - 22,3 proc.
Marek Grad - 19,8 proc.
Stanisław Jach - 12 proc.
Stanisław Nowak- 7,4 proc.
Stanisław Kasperek - 5 proc.
Marek Perzyńskl - 3,3 proc.
Józef Bryła - 3,2 proc.

PIŃCZÓW

Zdzisław

Andrzej Handlarski - 27 proc.
Łukasz Łaganowski - 23.7 proc.
Ryszard Szych - 23,1 proc.
Zbigniew Kawiorski - 9,3 proc.
Marek Omasta - 6,7 proc.
Józef Kupis - 6,5 proc.
Andrzej Kiercz - 3.7 proc.

Skowron
4,5%

Krzysztof Solecki - 27 proc.
Józef Grabalski - 25.3 proc.
Władysław Oksiński - 23,1 proc.
Marian Dudziński- 13,4 proc.
Czesław Tomaszewski - 5,7 proc.
Ryszard Czerwiński - 5,5 proc.

Andrzej Tenderowicz- 34,1 proc.
Jerzy Borowski. - 33,07 proc.
Wiesław Warzecha - 32,83 proc.

Tadeusz Bator - 20.1 proc.
Jerzy Bojanowicz - 17.8 proc.
Władysław Migórski -15,8 proc.
Andrzej Kucmin - 6,7 proc.

Mariusz
Olszewski
4,1%

Wł.DSZCZOWA

SANDOMIERZ

KAZIMIERZA WIELKA
Adam Sadzioch - 39,6 proc.

SKARŻYSKO

Andrzej Kazanowski - 18,2 proc.
Waldemar Mazur -14.4 proc.
Lubosław Langer - 13,2 proc.
Andrzej Bantkawski - 12,7 proc.
Marek Miernik -12 proc.
Wojelech Kurek- 7,5 proc.
Wiesław Gnat - 5,9 proc.
Marek Kozdrach- 5,3 proc.
Maria Sorbian - 3,4 proc.
Ryszard Korycki - 2,8 proc.

KOŃSKIE

Henryk Popik- 43,5 proc_
Krzysztof Obratański - 25,6 proc.
Andrzej Lenart - 9,3 proc.
Józef Duda - 9 proc.
Sławomir Kuzdak- 6,6 proc.
Marek Czech - 6 proc.

STARACHOWICE

SUCHEDNIÓW
Tadeusz Bałchanowski - 58,8 proc.
Maria Zuba -19,4 proc.
Grażyna Tusznlo- 7,1 proc.
, Stanisław Krogulec - 5,8 proc.
Jerzy Markiewicz - 5,1 proc.
Urszula Zegadło - 3.8 proc.

*'

Sylwester Kwiecień- 35,a proc.
Zenon Krzeszowskl - 16 proc.
Andrzej Sendecki -14,1 proc.
Jolanta Nowak - 11 ,5 proc.
Krzysztof Liplec- 7 proc.
Jarosław Potrzeszcz - 5.7 proc.
Tadeusz Zieliński- 5,3 proc.
Elżbieta Nowak - 4.6 proc.

OSTROWIEC
Jan Szostak - 27,2 proc.
Wojciech Siporskl - 26,5 proc.
Leszek Sulek - 17,8 proc.
Romuald Mrugała -15,5 proc.
Władysław Adamski - 11 proc.
Paweł Szmyd - 1,9 proc.

tródlo: Miejskie Komisje Wyborcze

Ta technika ... Wybierz
sobie władzę !
Wszystkie prezentowane obecnie wyniki
lecz są to jeszcze dane nieoficjalne. Kiedy poznamy te oficjalne- jeszcze nie wiadomO'. Winien temu jest
centralny serwer Państwowej Komisji Wyborczej który pracuje zbyt wolno. Rozmawiamy o
tym z sędzią Mirosławem Gajkiem, przewodniczącym Wojewódzlóej Komisji Wyborczej.

pochodzą z komisji wyborczych,

Niektóre obwodowe komisje
wyborcze nie wywiesiły wyników
głosowania. To chyba niezgodne
z prawem?
-A skąd wiadomo, że nie wywiesiły? Może je zerwano? Jeśli
zostały wywieszone na zewnątrz ,
być może ktoś po prostu zamiast
spisywać dane zerwał całą listę.
Nie sądzę, żeby któraś komisja
nie wywiesiła wyników, bo to należy do jej obowiązków.
Technika chyba nie pomogła
w tych wyborach. Szef Państwo
wej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz potwierdzil, że centralny serwer pracuje bardzo
wolno i dlatego hamuje napływ
informacji o wynikach z calego
kraju.
- Gdybyśmy pozostali przy
starych metodach liczenia gło
sów, bylibyśmy już prawie pod
koniec ustalania wyników głoso
wania na szczeblu województwa.
Tymczasem jest już godzina 16,
a my praktycznie znajdujemy się
w punkcie zero. Mamy kilkana-

8

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Kto wygra

w drugiej turze? Ogłaszamy prawybory dla mieszkańców miast i gmin,
w których odbędzie się druga tura
wyborów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów.

ście protokołów,

ale system informatyczny nie pozwala nam na
uruchomienie transmisji danych .
Z PKW otrzymaliśmy nakaz, by
od godziny 14 do 18 wprowadzać
do komputera tylko wyniki z dużych miast: 16 wojewódzkich
i na prawach powiatu. A reszta
dalej czeka.
Kiedy komisja

skończy

W ubiegły piątek ogłosiliśmy
zwycięzców naszej zabawy w prawybory. W Busku Zdroju wygrał
Stefan Komenda. On też w niedzielę został bezapelacyjnym zwycięz
cą. Wygrał w pierwszej turze. Dwaj
pozostali zwycięzcy naszego ple-

ruga tura!

cę?

- Nie wiem. Ludzie są zmę
czeni i chcieliby pójść do domu .
Tymczasem wszystko zależy nie od
nich, a od komputera. Nie mogę
tego urządzenia przekonać ani
zmusić do subordynacji.
Ludzie nie zawiedli?
-Nie. W najgorszej sytuacji
są członkowie komisji wojewódzkiej, którzy planowali pracę na niedzielę i poniedziałek .
~szystko wskazuje jednak na to,
ze muszą tu być także we wtorek.

biscytu : Włodzimierz S
w Kielcach i Henryk Salwa
koszowie wystartują 10 r
w drugiej turze. Czy wygrają?
Zapraszamy do
·
kuponach, które
kować codziennie
włącznie. Wyniki prawybo
opublikujemy 8 listopada w
gazynie". Przyjmujemy
oryginalne kupony wyc·
~- Wśród czytelników,
zmą udział w naszym konku
rozlosujemy nagrody.

PRAWYBORY' ZE -SI:OW

pra-

· kandydat (imię, nazwisko i miejscowość)

l ......................................................
:

Imię

r

Jędrzejkiewicz

i nazwisko zgłaszającego

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • t .................. .

: ······················································

Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA
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Świercz władający gminą trzy kadencje.
W Rudzie Malenieckiej wójt
Mirosław Nowak będzie zmagał
się z Lucjanem Zielińskim wójtem
drugiej kadencji.
Do Rady Miasta i Gminy
Końskie wybrani zostali:
SLD - UP: Regina Maciejczyk - (pietwszy raz w radzie),
Jerzy Grodzki, Jan Wiaderny,
Grzegorz Wąsik, Zygmunt Stanek,
Józef Staniszewski, Zbigniew
Struzik, Krzysztof Sota, Adam
Lorenc, Zbigniew Kowalczyk,
Wojciech Fasek, Krzysztof Jasiń
ski.
Samoobro na RP: Dorota
Malicka, KrzysztofJakubczyk, Jan
Grot
Prawica Razem: Andrzej
Zdunek,
Samorządni Ziemi Koneckiej: Barbara Zielińska, Zbigniew
Stańczyk, Jerzy Rąbalski, Bogdan Kuśmierczyk, Jerzy Gołacki.
Najwięcej głosów zebrali:
Zbigniew Struzik -434, Grzegorz
Wąsik- 380 i Zygmunt Stanek 333.
(kam)

:ek
icz
i%

lC.

OC.

proc.

?
samorządac •

'
3 radnych
Samoobrony (WalBylak, Maria Kaniowska,
Skalski), 2 radnych KWW
amoJrząclowycn Rad Osiedlowych
!--endor, Mał-

BUSKO ZDRÓJ
STARACHOWICE
Według nieoficjalnych wciąż
jeszcze wyników w drugiej turze
wyborów prezydenckich spotkają
się Sylwester Kwiecień i Zenon
Krzeszowski. Dojdzie do starcia
dwóch kandydatów o lewicowych
poglądach.

-Ja jestem lewicą autentyczSLD skręca teraz w stronę
liberalizmu - twierdzi jednak Zenon Krzeszowski. Z wyniku jest
zadowolony.
-Wróciłem z niebytu politycznego. Mały komitet, którym kierowałem osiągnął moim zdaniem
bardzo dobry wynik. Niezależnie
od wyników drugiej tury nie wyklucza koalicji z SLD w Radzie
Miasta gdyby istniała taka potrzeba. Niektórzy ze zwolenników
Sylwestra Kwietnia nie ukrywają,
że woleliby aby ich kandydat zmierzył się w drugiej turze z reprezentantem Samorządu 2002 Andrzejem Sendeckim, który dostał zaledwie ok. 200 głosów mniej. Rywalizacja byłaby wtedy bardziej czytelna dla elektoratu. W obecnej sytuacji nie wiadomo, jak zachowa
się zarówno lewicowy jak i prawicowy.
(pen)
ną gdyż

'
l

Jylko w Falkowie i Słupi Koej nie będzie drugiej, razrundy wyborów na
pozostałych mieszkańcy
się przy urnach już l Oli-

skał 61,16 procent głosów. W Ję
drzejowie druga tura rozegra się
pomiędzy dotychczasowym burmistrzem Leszkiem Kapcią, który
uzyskał 2873 głosy, a Markiem
Wolskim - 2380 głosów, w Sędzi
szowie pomiędzy obecnym burmistrzem Januarym Ejsmondern
(1782 głosy), a przewodniczącym
Rady Miasta ostatniej kadencji
Wacławem Szarkiem (2162 gło
sów).
Na dotychczasowych wójtów
głosowali mieszkańcy Imielna
-wygrał Zygmunt Brzeziński, Słu
pi Jędrzejowskiej - Janusz Grabek, Sobkowa - Tadeusz Domiń
czak. W Nagłowicach do władzy
wróciła Elżbieta Frejowska wójt w
latach 1990-1997.
Druga tura wyborów na stanowisko wójta odbędzie się w
Wodzisławiu pomiędzy Józefem
Syską (1572 głosy) a Wojciechem
Kalką (1420 głosów) oraz w Oksie
-pomiędzy Zdzisławem Adamczykiero (1031 głosów) a Tadeuszem
Soboniem (685 głosów).
(B.Z .)

WĄCHOCK
W drugiej rundzie według
nieoficjalnych wyników zmierzą
się obecna burmistrz Bożena
Markiewicz oraz były radny z Farszowa Sylwester Miernik. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Mieszkańcy Farszowa czują się bowiem dyskryminowani
przez Wąchock dlatego z pewnością poprą swojego kandydata. Jak
zagłosują mieszkańcy pozostałych sołectw i czy nie dojdzie do
plebiscytu Wąchock kontra reszta gminy przekonamy się w dru(pen)
giej turze.

,.

JĘDRZEJ OW
W powiecie jędrzejowskim
wybory na burmistrza zostały rozstrzygnięte jedynie w Małogosz
czu. Wygrał je dotychczasowy burmistrz Jan Głogowski, który uzy-

W Radzie Miejskiej zasiądą:
KWW Gospodarna Gmina
Busko Zdrój : Bogdan Błaszczyk,
Stefan Komenda, Krzysztof Kryczka, Krystyna Litwińczy k. Wiesław
Molisak, Bolesław Niedziela, Tadeusz Nowak, Mieczysław Sas,
Stanisław Wałasek, Dorota Woło
szynowska.
KKWSLD-UP
Roman Duda, Zbigniew Jastrząb, Tadeusz Sempioł, Mieczysław Klementowski (Buska Akcja
Samorządowa) Justyna Nurek, Jerzy Paradowski, Waldemar Sikora, Andrzej Zoch.
KWW Ziemia Buska
Radosław Ciepliński, Witold
Gajewski, WaJdernar SzarUński
Uwaga: miejsce radnego Stefana Komendy, który zwyciężył w
wyborach na stanowisko burmistrza miasta i gminy zajmie kolejny kandydat z listy tego ugrupowania!

PIŃCZÓW
W Radzie Miejskiej znaleźli się
Komitet Wyborczy PSL:
Wiktor Badurak, Jacek Fijałkow
ski, Ireneusz Małara, Stefan Rutkowski, Henryk Szmit, Krzysztof
Wąsik, Maria Wojtaś,
SPZP: Stanisław Ireneusz
Chrobot, Krzysztof Jan Koniusz,
Witold KordyJ , Jan Radkiewicz,
Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie: Andrzej Dziubiński, Łukasz Mańan Łaganow

ski, Mieczystaw Pikulski, Leszek
Połetek,

SLD-UP: Jacek Paweł Kapał
ka, Marek Kostecki, Leszek Nogacki, Jan Marian Skowron, Adam
Aleksander Sobolewski,
KW Samoobrona: Wioletta
Ewa Waj s- Urban.

KAZIMIERZA
WIELKA
W Radzie Miejskiej zasiądą :
KWW 1Wój Samorząd 2002:
Jerzy Kowalski,
KWW Samorządność: Adam
Mi górski,
KWW Wszyscy razem: Stefan Krzemińsk,

Niezależny Komitet Wyborczy: Krzysztof Minor,
KW PSL: Jan Nowak. Lucjan
Małek, Krzysztof Ziętek , Henryk
Kilian, Ryszard Kurandy,
KWW Porozumienie Samorządowe: Janusz Wątek, Janusz
Możdżeń,

SLD-UP: Leokadia Mucha,
Krzysztof Magnes, Wacław Piwudzki, Stanisław Kuc.

WlOSZCZOWA
We Wioszezowie odbędzie
się druga tura wyborów na burmistrza pomiędzy obecnym wiceburmistrzem Krzysztofem Soleckim,
który uzyskał 27 procent ważnych
głosów, a Józefem Grabalskim
(25,3 procenta ważnych głosów) .
Wśród wójtów wybory rozstrzygnięto : w Radkowie, gdzie
wygrał Stanisław Herej, dotychczasowy wójt i jedyny kandydat do
tego stanowiska, w Krasocinie wygrał dotychczasowy wójt Józef Siwek, w Seceminie -Józef Bujak.
Druga tura wyborów odbę
dzie się w M oskorzewie pomiędzy
dotychczasowym wójtem Mieczysławem Woźnicą- a Jarosławem
Klimkiem i w Kluczewsku - pomię
dzy dotychczasowym wójtem Kazimierzem Nowakiem a byłym
przewodniczącym Rady Gminy
Marianem Gąsiorem .
(B.Z .)

SANDOMIERZ
Drugiej tury nie będzie tylko
w dwóch gminach powiatu . W
Samborcu, gdzie o urząd wójta
ubiegało się trzech kandydatów
zwyciężył z 54-procentowym poparciem Witold Garnuszek, od 20
lat naczelnik, a potem wójt gminy.
Także w Łoniowie zachowa stanowisko dotychczasowy wójt Stanisław Borycki, który pokonał kontrkandydatów.
W Dwikozach, gdzie o urząd
wójta ubiegało się aż ośmiu kandydatów, w drugiej turze zmierzą
się obecny wójt Marek Zimnicki
(PSL) oraz Waldernar Marnszczak
(SPP).
W Klimontowie spośród siedmiu kandydatów największe poparcie uzyskali kandydaci niezaJeżni: były wójt Marian Furmanek
oraz Bogusław Mrozowski, który
niedawno wystąpił z SLD. W tej
gminie odnotowano ponad 63proc. frekwencję.
W Obrazowie do drugiej tury
nie przeszedł dotychczasowy wójt
Zdzisław Targowski. Th o stanowisko wójta powalczą Jan Orawiec
(SLD) i Leszek Niezgoda (PSL) .

,.

OPATOW
Wśród sześciu kandydatów na
prezydenta najwięcej głosów
utrzymali: Krystyna Kielisz (2222
głosów, tj . 46 proc.) i Andrzej Chaniecki (1409 głosów).
W Radzie Miasta i Gminy
znaleźli s i ę: Piotr Kaptur, Jacek
Cheba i Grzegorz Maliń ski ( Mł o
dzi dla Opatowa), Józ efa Zakrzewska (Przed s iębiorczo ś ć ),
Jan Sidor (PSL) , Edward Goły
ski (Razem Silni) , Mieczy sław
Niewójt Krzysztof Wróblewski ,
Lidia Kwiatkowska (Szansa) , Irena Batugowska (Wiedza i Doświadczenie) , Andrzej KJimont,
Leszek Kolasa (Ziemia Opatawska 2002) , Jerzy Kozub (Samoobrona), Robert Szwagierczak
(Rada) , Leopold Dębniak (SLDUF) . W chwili zamykania numeru
nie były jeszcze znane wyniki do
RedyPowiatu .
(an)

Wybory z przeszkodami
JĘDRZEJÓW, WŁOSZCZO
WA Wiele problemów podczas wyborów sprawił system komputerowy. W Powiatowej Komisji Wyborczej w Jędrzejowie okazało się, że
program nie chce przyjąć do wiadomości ustaleń zgodnych z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej. Problemów dostarczył jeden z kandydatów na radnych,
który zrezygnował z kandydowania i został skreślony z listy.
- Głos oddany na tę osobę jest
jednak ważny i jest liczony jako głos
oddany na listę, jednak program
komputerowy nie pozwala wpisać
danych twierdząc, żetobłąd-mówi
Ewa Kalinin przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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W pierwszej turze Orawiec uzyskał
blisko 100 głosów więcej od swojego konkurenta .
W Koprzywnicy o stanowisko
burmistrza walczyć będą kandydaci niezależni : Dorota Kruszec
- Nowińska, która kierowała gminą w drugiej kadencji i Stanisław
Paw lik, obecny burmistrz.
W Zawichoście największe
poparcie otrzymał kandydat niezależny, komendant posterunku
policji Andrzej Wzorek. Nie wystarczyło ono jednak do zwycię
stwa w pierwszej turze i za dwa
tygodnie zmierzy się z urzędują
cym od ponad 25 lat burmistrzem
Thdeuszem Maiarą (PSL) .
Najwięcej mandatów w 21osobowej Radzie Miasta Sandomierza uzyskał Sojusz Lewicy
Demokratycznej, którego kandydaci zdobyli 7 mandatów. Drugie
miejsce i pięć mandatów uzyskało
Sandomierskie Porozumienie
Prawicy. Po cztery mandaty uzyskały niezależne komitety "Razem" i Nasze Miasto, jeden mandat wywalczył komitet Zgoda
utworzony przez PSL.
Z kolei w Radzie Powiatu
najwięcej mandatów zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Do rady
wszedł z listy tej partii m.in . starosta Mieczysław Sawa . Siedem
mandatów zdobyli kandydaci Sandomierskiego Porozumienia Prawicy, m.in. były burmistrz Sandomierza Wiesław Warzecha. 'JYłko
pięć mandatów, z czego dwa w
okręgu obejmującym miasto zdobył SLD. Jednego radnego będzie
miała w powiecie Samoobrona.
(bea)

We Włoszezawie przez kilka godzin nie można było wysłać
wynikó w, bo główny serwer w
Państwowej Komisji Wyborczej
był zablokowany. Sekretarz Gminy Marianna Tkacz, która była w
pracy niemal bez przerwy od piąt
ku do poniedziałku wieczorem
wspominać będzie te wybory jako
koszmar.
Problemów dostarczyła także wichura, która nie tylko źle wpły
wała na sarnopoczucie członków
komisji wyborczych , ale i uniemożliwiała im działania bo brak
było świ atła. Przerwy w dostawach
prądu o dczuł y m.in . komisje
w Nagłowicach i Moskorzewie.
(B.Z.)
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Witamy w szkole

Sandomierskie drogi

Odbudowane
po powodzi
SANDOMIERZ. Cztery kilometry dróg
zniszczonych podczas ubiegłorocznej
powodzi odbudowano w prawobrzeż·
nej części miasta.
Prace nad odbudową dróg
w Sandomierzu trwały nieprzerwanie od początku sierpnia. W ramach
funduszu PHARE Odbudowa 2001
wyremontowano w surnie cztery ki·
lometry dróg. Prace objęły ulice
Nadbrzeżną, Powiśle, Mokrą, Flisaków, Dębina oraz Zaleśną . Koszt ich
remontu wyniósł ponad 430 tysięcy
złotych, z czego połowę sfinansowało miasto, połowa pochodziła natomiast z funduszy unijnych.

- Te drogi były zniszczone
w czasie powodzi. Jeździł po
nich ciężki sprzęt . Budowano je
w latach sześćdziesiątych nie
były na to przygotowane- wyjaśnia burmistrz Andrzej Tenderowicz.
Z funduszy PHARE Odbudowa 2001 dofinansowana została
także w wysokości ponad 90 tysię
cy euro odbudowa i modernizacja
drogi w miejscowości Łopata
w powiecie opat owskim. Z kolei
powiat ostrowiecki otrzymał ponad 95,5 tysiąca euro na remont
drogi powiatowej Czajęcice - Jeżów - Garbacz.
(bea)

Październikowe

modlitwy

żańcowej

z I

połowy

XVII wie-

SANDOMIERZ. Październikowe

ku.

nabożeństwa różańcowe mają
w kościele św. Jakuba wyjątkową

Od roku dominikanie z koJakuba prowadzą duszpasterstwo akademickie. Studenci sandomierskiej uczelni wraz
z mieszkańcami uczestniczą w

oprawę.

W dominikańskim kościele
św. Jakuba już w XVI wieku zostało utworzone Bractwo Różań·
cowe. W 1874 roku wezwanie
Matki Boskiej Różańcowej po
gruntownej restauracji otrzymała także kościelna kaplica. W kaplicy, nad ołtarzem wisi słynący
łaskami obraz Matki Bożej Ró·

ścioła św.

październikowych nabożeństwach

- Przed cudownym obrazem
Matki Najświętszej w kościele św.
Jakuba wierni codziennie dziękują
za doznane łaski i wypraszają wstawiennictwo w różnych trudnych
sprawach- mówi studentka z duszpasterstwa akademickiego. (bea)

W Galerii "Zielona"

Patron na płótnach
i w rzeźbach
BUSKO. Kilkadziesiąt prac plastycz·
nych tegorocznych absolwentów
kieleckiego Zespołu Sztuk Plastycz·
nych zdobić będzie przez miesiąc
sale wystawowe buskiej Galerii BWA
" Zielona"
- Obchodzony w naszej szkole rok partona Józefa Szermentowskiego zaowocował bardzo
ciekawymi dokonaniami tegorocznych absolwentów. Jesteśmy
dumni i bardzo usatysfakcjonowani, że najlepsze prace mogły
trafić do tak znanej i cenionej ga-

Ierii - mówił dyrektor ZSP - dr
Piotr Rosiński.
W pięknie wydanym katalogu
Maria Kowalczyk zwraca uwagę na
wykonaną w brązie rzeźbę "Zurawie", która jest jakby przeniesieniem przestrzennym motywów z
obrazów Józefa Chełmońskiego.
Wiele polskiej tradycji malarskiej,
historii i pejzażu odnaleźć można
w większości prac młodych artystów.
Serdecznie polecamy. Wystawa potrwa miesiąc. "Zielona" czynna jest
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków w godzinach od 11 - 17 .
MICHAŁ IMOSA

Szkoła Podstawowa w Zagaju jest niewielka, za to pięknie położona· za budynkiem znajdują się pola i łąki.
dojść do szkoły, dzieci muszą pokonać dość ruchliwą drogę , dlatego najczęściej odp~owadzają je mamy i babcie.
ka Renata Kurkowska mówi z żalem , że media Interesują się małymi wiejskimi szkołami głównie wtedy,
w,chodzi !ch likwidacja, a nie dostrzegają, że dzieje w nich wiele dobrego. Klasa pierwsza liczy tylko 5 dzieci,
zdjęciu są ze swoją wychowawczynią Barbarą Kałamajską.
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·a krwiodawstwa w Cudzynawieach

lodzieżowy

dar

życia

Sale ZSR w Cudzynawieach były miejscem oddawania bezcennego leku
w dobie przewartościowania dóbr Beata Malinowska - organizatormaterialnych młodzież prezentu- ka akcji.
- Raduje mnie fakt , że moi
je tak wspaniałą postawę- powieparafianie są tak wrażliwi na podziała nam wicedyrektor ZSR

nazjum nr 2 dla dzieci z domów dziecka

Okilogramów
,złotych" groszy

Proboszczcudzynowickiej parafii ks. Jan Mularz l honorowe dawczynie krwi
trzeby swoich bliźnich . Na twaPodziwu dla postawy dawców
rzach młodych dawców widać za- nie kryli pracownicy Centrum Krwiodowo lenie, a to jest ogromnie po- dawstwa i Krwiolecznictwa z Kielc.
krzepiające - dodał ks. J. Mularz.
MICHAŁ IM OSA

Mieszkańcy

przed jubileuszem

Powalczą

o prawa miejskie
KLIMONTÓW. Mieszkańcy chcą
zabiegać o odzyskanie praw miejskich.

ją, że u trata praw miejskich, choć
dokonała się ponad to lat temu,

nie spowodowała zmiany świa d o
mości .

- Dla nas Klimontów to
Klimontów został założony
około roku 1240. Prawa miejskie
uzyskał w roku 1604, za sprawą
Jana Zbigniewa Ossolińskiego ,
który sprowadził tu zakon dominikanów i ufundov ..3ł im kośdóJ
pod wezwaniem św. Jacka oraz
klasztor. Po powstaniu styczniowym Klimontów, tak jak wiele innych miasteczek, u tracił prawa
miejskie w 1869 roku .
Na dwa łata przed jubileuszem 400-lecia przyznania praw
miejskich grono mieszkańców
Klimontowa chce walczyć o odzyskanie statusu miasteczka. Gorą
cym orędownikiem tej idei jest
m.in . Stanisław Sas-Tarnawski,
dziennikarz z Klimontowa .
Chciał by, aby przywrócenie praw
miejskich nastąpiło jeszcze przed
rocznicą . Mieszkańcy przekonu-

Blisko 50 kilogramów
uczniowie pińczow
wn~na1ztum nr 2 w ramach
marrlr.7n~>i akcji " Góra grosza ".
W tym roku po raz trzeci ToNasz Dom pod pattoministra edukacji narodosportu przeprowadziło akcję ,
· dochód przeznaczony jest
rodzinnych domów
polega na zbieramonet w szkołach
i służy dofinansowynowych rodzinnych domów
J'V"\rntv•u w organizowaniu
mieszkanioz tych placówek
lnr7n .•unrr
a
WSJptet:anJru programów teradla dzieci poszkodolos. W dwóch polatach w kraju zebrano
300 ton monet, któw~ lrtn'' " wyniosła 2.198.050
i 75 groszy. Towarzystwo
Dom wysłało dyplomy do aż
szkół w całym kraju.
Gi mnazjaliści z P ińczowa ,
chlubią się sukcesami w wiewspaniałych akcjach, i tu
c.a~necH J. Uzb ierali w tym roku
złotych i 81 groszy co waży. 50 kg. Finał tegorocznej
pi przed kamerami

SERWIS
CITROEN

CHĘCINY. Uwięzionego na dnie
jaskini na gt,bokości 7 metrów psa
ratowali strażacy z kieleckiej JGR 3.

PEUGEOT NUC.~;mt
Białobrzegi
ul. Reymonta 19
tel. 048/613-33-96

Strażacy

oraz Programu II 1VP
9 listopada o godzinie 12.
które zebrały najwięcej w
' t.t:lllC7r>ni·, na l ucznia, otrzyma~agrody. Fundusz nagród wynoProc. z wpływów akcji .
Trzymając kciuki za pińczo
redakcja " Słowa Ludu" grawyniku i postawy.
MICHAŁ IMOSA

Mamy wspaniałe zabytki , architektoniczny układ miasteczka, perspektywy rozwoju- mówią .
- Pamiętać trzeba, że rezygnacja z praw miejskich nie oznaczała wcale dla Klimontowa stagnacji
czy wręcz upadku . Dzięki takim
społecznikom jak rodzina Karskich czy doktor Jakub Zysman
miasteczko nada] się rozwijało .
Nie spo ób porównywać ówczesnych dokonań z lat ami nam
wspólczesnymi. Coś jednak jest w
tym, że Klimontów, nie wałcząc na
siłę o swoją .,miejskość", zyskuje
to, czego inne miejscowości nie
mogą zdobyć nawet miejskim statusem- przekonuje Leszek Leżoń,
szef wydawanego tu " Głosu Klimontowa".
(bea)

Pies _
w jaskini

Zbiórka grosików i ich żmudne liczenie

z kieleckiej JRG 3,
w ramach której działa m.in . ekcja wysokościowa, po linach zeszli
po zwierzaka. Tą amą drogą wyciągnęli go z grot na górze Zelejowej .
- Pies był bardzo wycieńczo
ny - powiedział nam aspirant Dariu z Poświat z Komendy Miejskiej PSP.- Prawdopodobnie był
uwięziony w jaskini od tygodnia.
Ratownicy odwieźli go do schr ni ka.
(br)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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cały

czas miasto. To jest ważny ośrodek.
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ul. Semmaryjska 5
tel. 343-27·20,
-'--=~.;..._.:... 0602-2&.36-56
zaprasza na kursy praw a jazdy
kat. A. B. C. E. E/C. E/B. D
Vc:N::IIP"'\

Rozpoc.z~e:

•

~ . 10 ,

godz. 17.00

wpłaty

Zniżki

(śr.-pt. )

w rala<:b

dla ucznió w i sportowców

Dyżury pełnią szpitale: na
Czarnowie, przy ul. Kościusz
ki l w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
" Przy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (8-20), .Centrum·. ul. Radomska 8 (1020), . Alfa", uf. Żeromskiego
20/24 (8-15) , . Gemellus ·.
ul. Seminaryjska 27 B (813), . Zdrowfe " - ul. Sienkiewicza 58, czynna w soboty i
niedziefe (8-15).
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka .Na Rogatce•- ul.
Jana Pawia 11 13- czynna codziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta w godz. 8 23) 041/362-02-25,
Apteka ,.Małgosia·. ul. Pocieszka 17 (8-23),
Apteka .,Aptekarz", ul. Hoża
39 - czynna codziennie (823),
Apteka .Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7
- 22, w niedziele l święta - 9
- 19,
Apteka .Zdrowie • - ul.
Sienkiewicza 58, czynna od
poniedziałku do piątku w
godz. 8-22.
Apteka .Gemellus• - cało
dobowa, uf. Starodomaszowska 11 (obok szpitafa
przy ul. Kościuszki).

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Śliska 16.
STARACHOWICE
- ul. lakladowa 10.

SfDZISZÓW

11 - 15, w poniedziałki - nieczynne.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzy
ska 37, te/. 265-36-51 - wystawy stale .Dzieje Ostrowca
Świętokrzyskiego od kollca
XVI w. _do 1939 r.", .Wystawa zabytkowych fajansów f
porcelany ćmielowskfe]",
. Poczet kslątąt 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, niedzieła 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach
- teł. 262-09-78 - .Górnictwo krzemienia w neolicie",
dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski
neolitycznej, .Za wschodnią
granicą •; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopa/nianego i pracowni krzemienlarsklej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-16,
niedz. 11-16.

.,Ballada" - nieczynne.

PIŃCZÓW

msta", g. 8.30, 11, 13.30,
15.45, 18, 20.15.
,. Moskwa • (do/by stereo),
te/. 344-47-34 - . B kobiet" tran., l. 15, g. 12.15, 16.30,
18.30; . Droga do zatracenia"
- USA, l. 18, g. 14.15,
20.30.
,.Studyjne•- . Haker" - pol.,
1. 12. g. 16.30; .xxx·- usA.
l. 15, g. 18. 15; . B kobiet" tran ., l. 15, g. 20.30.
.Echo" (w WDK) - 361-2737 - . Szkoła uczuć " - USA, l.
15, g. 16, 18.

BUSKO·ZDRÓJ
,.Zdrdj" - nieczynne.

JfDRZEJÓW
.,OK" - . Lilo l Stich", g.
16.30.
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda" - . Raport mniejszości", g. 17, 19.30.
PIŃCZÓW
.Belweder" - . Włamanie na
śniadanie", g. 17.

SAlODMIERZ
.,Millennium" - .E=mc2", g.
18; .Szyfry wojny•, g. 20 .
SKARŻYSID·KAfl.

.. Centrum • (do/by dlgital)
- . zemsta •, g. 17, 19.
,. Wolnośt" - .Asterlx l Obe1/x: Misja Kleopatra •, g. 17;
•za drzwiami sypialni", g. 19.

STARACHOWICE
.,Miejskie" - nieczynne.

SUCHEDl/ÓW
.. Kutnica " - nieczynne.

WI.OSZCZOWA

APTEKA .Parkowa ", Kiefce,

.Muza" - .Faceci w czerni /1",
g. 18.

Żytnia. niedzfele, święta

MUZEJ==,~-~---r

7.30-21 .00. 041/368-3033 .
(gb 3314)

USł.UGI MEDYCZNE
344-85-15 - .ZDROWIE" CODZIENNIE.
(nd 401)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica .Medistar·,
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP.
041/344-39-45, 368-28-02.
(nd 402)
NAGŁA Pornoc Lekarska 331 -56- 50.
(nh14)

UROLODZY - Sem inaryjska
27, 361-30-60. Jagiellollska
23, 346-22-99.
(nd 396)
BIOTERAPIA REIKI, inż. Janusz P. Molęda. Zapisy. 041/
368-46-32.
(gb 4299)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, teł.
361-55-25 - ECHO, HOLTER , RTG, USG . Urodyna- mika . Endoskopia . Testy
alergologiczne. Badania labora to ryjno-bakteriolog iczne. Rehabilitacja.
(nn 192)

Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (teł. 344-23-18)
- ekspozycje stałe : korpus
główny - • Wnętrza zabytkowe z XVII l XVIII w.", .Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie · •• sanktuarium
Marszalka Józefa Piłsudskie
go ". Skrzydło pólnocne - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy
czasowe: .Wieś kielecka - w
polu l zagrodzie". Czynne we
wtorek w godz. 10 - 18, śro
da - nfedziefa w godz. 9- 16.
Muzeum Lat Szko/ny'h S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawła
11 25, (teł. 344-57-92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych l literackich z mlodziellczych lat
pisarza. Czynne we wtorki,
czwartki, piątki f niedziele w
godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA .Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - .Rok patrona szkoły"- wystawa prac dyplomowych uczniów Zespołu Pallstwowych Szkól Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Galeria
czynna
codziennie
(oprócz poniedziałków) w
godz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowsk/ch,
p/. T. Kościuszki 718, teł. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Teatr lm. S. Żeromsklego Steinberg• - monodram w wykonaniu Krystyny
Jandy, g. 20.
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś "- . Rudy Dżill jego pies·.
g. 9, 11 .
.Mała

.Romantica" (do/by dlgilal) , teł. 366-37-19. - .Ze-

Muzeum .Dworek ReJa",
te/. 381-45-70- czynne od
poniedziałku do soboty w
godz. 8 - 16, w niedziele 1016.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Sienniellska 54, teł.
263-20-48 - Wystawa pokonkursowa • VI Jesienny Salon Sztuki". Czynna od wtorku do piątku w godz. 9 - 17,
w soboty l niedziele w godz.

Muzeum Regionalne - ul.
Armii Ludowej 2a - wystawy
stale: ,.Pradzieje Ponidzla ",
.Pillczów - historia miasta",
.Adolf Dygasillski - tycie f
twórczość ", .Sławne i znane
postacie w dziejach Plńczo
wa", . Przyroda Ponidzla"; w
synagodze - .,Spoleczellstwo
tydowskie w Pillczowie", Wystawa poplenerowa ZPAP O.
. Klelee .PIIlczów 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 X/l-wiecznej płyty orantów wypotyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14,
teł. (015) 644-57-57 - czynne: od wtorku do piątku w
godz. 9-16, w soboty - 915, w niedziele - 10-15, 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 f mlodzlety • Tęczowy
plener", . Zbigniew Karpfilski
(1920 - 1996) malarstwo grafika - rysunek", . starej
porcelany czar·.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do piąt
ku w godz. 9-16, w soboty9-15, w niedziele - 10-15. w
poniedziałki nieczynne. Stała
ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa:
.Pokolenla - w 400-/ecfe Collegfum Gostomlanum·.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- nfeczynny.
Galeria Sztuki Wsp61czesneJ BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum 0/ecujalne Sztuki
Koł,felnej, ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9
w niedziele 13.30 - 16,
16.
Muzeum Hlstor/1 Polsklego
Ruchu Ludowego, oddział w
Sandomierzu, ul. Rynek 9.
Czynne: pon. -piątek. : 8-1 6,
sobota, niedziela - po wcze~nfejszym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: . Portrety• -

wicza 61 , 345-77-43, 34577-46 .
(ng 365)

rzetba Gustawa Hadyny.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orla Białego ul. Sloneczna - czynne od 8
do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne ul.
Krywki 1, teł. 274-62-68 czynne w dni robocze w
godz. 10-16.
Muzeum Historii Kultury
Materialnej ul. Wielkopiecowa 1. teł. 275-40-83, czynne wt.pt. 9-15.30, sob .niedz. 14-18. Ekspozycje:
zespól wielkopiecowy z 1899
r., obiekty hutnicze z pol. XIX
w., zabytki techniki samochodowej, skansen hutnictwa starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stale: Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej,
Rzetby plenerowe - impresje
na temat dinozaurów. Wystawa czasowa: .Architektura
znana i nieznana• - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno l Barbary Kotwicy.

Informacja PKS
- 366-02-79 .
InformacJa PKP
- 366-93-28, 94-36.
Informacja MPK
- 345-06-95 .

AAA CALODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.USTRONIE" - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawfanie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych
- nagrobki. Tel. 361-29-18,
361-39-12.
(n] 221)
CAł.ODOBOWE

PDGOTOWIE
POGRZEBOWE
.ZWOLSKI"

l

l • Bezpłatna chłodnia

1 • Karty zgonu
: • Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
. (nc 254)

LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów 368-06-58.

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

Portal Internetowy

l

Święlokrzyskle Slowarzyszen/e Pornocy Ofiarom
Przestępstw - Komenda
Miejska Policjl w Kielcach Punkt Konsultacyjny Pornocy Ofiarom Przestępstw,
Kielce, ul . .Mickiewicza 9;
poniedziałek-piątek w godz.
14-18, teł. 0-41/349-3344 .
Świętotrzyski Klub ,.Amazonka" - 366-34-54, od poniedziałku do czwaflku w
· godz. 10-14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 36617-41 w poniedziałki i czwartki w godz. 15-17.
Telefony zaufania: - dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do
piątku w godz. 18 - 20, teł.
345-73-46; w sprawach rodzinnych - 368-18-67, czynny od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 - 17; pomoc
psychologiczna dla rodzin
wychowujących małe dzieci
368-16-59,
poniedziałek
15.30-18.
Świ,tokrzyskfe Centrum
Prolilakłyki l Edukacji - 0411

331-53-13 - pomoc
logiczna i pedagogiczna,
rap/a rodzin i mafżellstw,
chaterapia indywid ua
grupowa. pomoc
uzależniell. Interwencja
zysowa - od poniedziałku
piątku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo
biegania Narkom
Punkt Konsultacyjny w
cach, ul.
- 346-16-27; poniedziałek
piątek. w go,dz. 12 - 16.
Rodzinna Poradnia
laktyki i Terapii
od narkotyków, Kielce,
Wojska Polskfego 230a,
362-92-50. Służymy
cą w zakresie: terapii
dualnej i grupowej osób
leżnionych l ich rodzin,
radnictwa psychla
i medycznego. Leczenie
płatne.

Centrum lnlerwencjf
sowej - te/. 0411366
ul. Urzędnicza 7b . Te
ofiar przemocy, ko
wewnątrzrodzinne i
malteńskie, pr
osobą uzależnionf w
nie. Konsultacje
a/ne i grupy wsparcia.
pewniamy anonim
Zapraszamy od
ku do niedzieli w godz.
20.

Częstotliwości

stacji
w regionie:
PROGRAM l - 102,7;
106,5; 98,0; 89,7,
100,8, PLUS-107,9; 71 ,
MARYJA-1 00,9;
1 ,
67.34, RMF-88.2.
1/1-96,2, K/ELCE101,4, ZET-105,3, WA
95,5. ESKA- 103,3,
TÓW-93.7. MTM FM-1 02.
RdC-89, 1, LELIWA- l
REKORD - 106,2
słyszalnych

TEATR IM. STEFANA tEROMSKJEGO

- - - - V I KIELCACH

·,

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

KOMUNALNYCH pogrzebowe całodo
bowe, teł. 366-31-77, 34467-88.
(na 131)
usługi

Pogotowle
999.
Pogotowle Pollcyjne - 997.
Straż Poiarna - 998.
Pogotowłe
Energetyczne
Klelee - miasto f teren 991.
Pogotowie Gazowe
- 312-020 l 992.
Pogotowis wod. -łan. - 994.
Pogotowle c.o. l elektryczne, PGM - czynne w godz.
15 - 23 codziennie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy
- teł. 361-18-33.
TA/ - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe i zamiejscowe - 913.

BILETY lotnicze - rezerwacja, sprzedat.•Sigma•, Sienkiewfcm 56, 344-30-33,
kielce tJ sigmatra vel.pl.
(ng 369)
OMNIA

Komunikacja
Sienkie -

Międzynarodowa ,

Kinowe

nowości

"8 kobiet"

Środek zimy~ Domo-

stwo na odludziu. Osiem kobiet - żona, siostra, kochanka, córki, służące - podejrza-

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

Mieszkanie

2
Kawa czy herbata? 8.00 Wiado8.15 Woronicza 17 8.30 Tele8.45 Biblioteka rodzinna. 9.30
9.55 Bajeczki JedyneczZew krwi (8) - serial przy. kanad. 11.10 Na haczyku 11.25
na życie 11.40 Tełezakupy
Wiadomości 12.10 Agrobiznes
"Antkowiak" - film dok . 12.20
do Unii 12.45 Klan (powt.)
Technika kosmiczna w medy{1/4) - serial dok. 13.4,5 Tele14.00 U siebie 14.20 Swiatoedzictwo kułtury - film dok.
Program edukacyjny
Wiadomości
Szukając siebie

- rep.
Otwarte drzwi - magazyn
Rower Błażeja - magazyn
Moda na sukces (1755) - teleUSA
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Klan (634) - leJenowela pol.
Forum
Wieczorynka

Wiadomości
Pełne zanurzenie

- film sens.

USA, 1997 (88 min)
Zwojskowej bazy Bangar w kierunku
Cieśniny Beringa wyrusza amerykoń
ska łódź podwodna Portland. Krótki,
dwutygodniowy rejs sprawia, że wszyscy członkowie załogi sq w znakomitych nastrojach. Na pokładzie znajduJe s ię trójka naukowców. Konstruktor
Rick Postley i profesor Harry Rheinhartdt mają prowadzić prace nad ulepszeniem sonaru, natomiast młoda i
atrakcyjna Laura Dyson ma zająć się
badaniami dotyczącymi skażenia $rodowiska oraz obserwacją wielorybów.

Dziwny jest ten świat - rep.
Płus minus
Monitor Wiadomości
W krainie dreszczowców: Diabeł adwokata - dramat obycz.
USA 1997 (86 min)
Za kończenie programu

dla Ciebie

7.05 Studio urody 7.15 Złotopolscy
(39) - telenowela pol. 7.40 Dwójka
Dzieciom 8.00 M jak miłość (85) serial obycz. pol. (powt.) 8.SO Pytanie na śniadanie - magazyn 10.2S
Program rozrywkowy U.OS Po prostu żyć 11.2S Zielona karta (powt.)
1l.SO Sukces (10/36) - serial obycz.
pol. 13.00 Panorama 13.1S Miami
Sands (39/110) - serial obycz. USA
14.00 Z Grabowskim po kraju
1S.OO Zrozumieć świat - magazyn dla
młodzieży

1S.25 W poszukiwaniu szczęścia (4/
26) - serial dla młodzieży USA
16.00 Panorama
16.20 frognoza pogody
16.25 Swięta wojna - seńal kom. pol.
16.5S Szansa na sukces (powt.)
17.50 Studio Sport: 2 runda Pucha·
ru UEFA - mecz Legia Warszawa
- Schalke 04 Gelsenkirchen (w
przerwie meczu Panorama)
20.00 M jak.miłość (87) -serial obycz.
pol.
20.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.45 Praca dJa każdego - magazyn
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.40 Wieczór filmowy. Kocham
kino : Los Angeles bez mapy kom. amer.-franc . -fi ń., 1998 ( 103
min)
Richard (Da vid Tennant) ma 22
lata i jest właścicielem zakładu pogrzebowego w Bradford w Anglii.
Chłopak wkrótce ma poślubić córkę miejscowego biznesmena. Mło·
dzieniec tęskni jednak za romantycznym i ekscytującym życiem i
wcale nie ma zamiaru się żenić.
Pewnego dnia poznaje piękną, marzącą o hollywoodzkiej karierze
Barbarę (Vinessa Shaw) i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia.

0.30 Wieczór artystyczny: Teresa Budzisz-Krzyżanowska - film dok.
1.20 Zakończenie programu

~A

Kropka nad i (powt.) 5.50 Mii nienawiść (12/130) - tełeno
meks. (powt. ) 6.35 Telesklep
Pr zyjaciółki i rywalki (25/185)
nowela m eks . (powt.) 7.50
iacy 8.15 Filipulki - serial
8.40 Łebski Harry - serial
9.05 Inspektor Gadget - seim. 9.30 (na żywo) Tele Gra
rniej 10.35 Telesklep 11.50
sterunek 2 (2/42) - serial
pol.
12.50 Chicago - sek. (powt.) 13.25 Filipulki anim. (powt .) 13.50 Łebski
- serial anim . (powt.) 14.15
Hiłłs 90210 (245) - serial
USA
Milionerzy- teleturniej (powt.)
TVN Fakty i Pogoda
Przyjaciółki i rywalki (26/185)
teleJnou•PI:. meks.

m

6.S5 Tełeskłep 7.10 Dragon Bali Zserial anim . 8.00 W niewoli uczuć
(44/135)- telenowela meks. 8.50 Daniela i przyjaciele (28/1 00) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place {214)
- serial obycz . USA (powt.) 10.30
(na ~o) ł.amisłówka - teleturniej
11.00 Zar tropików (6/66) - serial
sens. kanad. (powt.) 11.50 Przeklę
ta milość (1/1 00) - serial obycz. kolumb.12.35 Teleskłep 14.25 Dragon
Bali GT - serial anim. 14.50 Dragon
BaJl Z - serial anim. (powt.)
15.35 Pełna chata (124/192) -serial
kom. USA
16.05 Bajer w Bel-Air (7/99) - serial
kom. USA
16.35 Trzecia planeta od Słońca S
(42-ost.) -serial kom. USA
17.05 Medicopter 117 (25/36) - serial sens. austr.- niertl. (powt.)
18.00 Aktualności
18.1 0 Żar tropików (7/66) -serial
sens. kanad.
19.05 Melrose Place (215) - serial
obycz. USA
20.00 Vaterłand - tajemnica III Rzeszy- thriller USA, 1994 (125 min)
Fantastyczna wizja Berlina i podpomu Europy po wygranej l/ wojnie światowej. W 1964
roku 75-letni Hitler oczekuje wizyty
amerykariskiego prezydenta Kenne·
dy'ego. Głową ZwiązkuRadzieckie
go jest nadalJózef Stalin - 85-letni
staruszek, który prowadzi zimną
wojnę z potężnym przeciwnikiem:
rządkowanej

fi Morderstwo w Devil 's Głen ilrn obycz. USA, 1997 (85 min)
Ctterec!z przyjaciół szkolnych zaklatajemnicze bractwo, którego głów
zajęciem jest płatanie figli.
przypadek dochodzi do trageginie niewinna dziewczyna. jez nich zostaje zdradzony przez
i skazany za kradzież saktórego używali tej latał
nocy. Przez długi czas pielęgnu
tu sobie chęć zemsty.

!UYminaJne gry - serial dok.
TVN Fakty
l<ropka nad i - program publ.
skarbów (18/22)- serial
USA

.)

Germanią.

22.10 Las Vegas (8/10)- serial sens.
USA
23.10 Niesamowity szpieg- film sens.
bryt., 1987 (105 min)
1.00 Raport TVN 24 - magazyn
1.30 Zimowy gość - film obycz. bryt.,
1996 (104 min)
3.20 Pełna chata (124/192) - serial
kom. USA (powt .)
3.45 Bajer w Bel-Air (7/99) - serial
kom. USA (powt.)
4.10 Trzecia planeta od Słońca S (42ost.) - serial kom. USA (powt.)
4.35 Zakończenie programu

6.00 Pio enka na życzenie 7.00 Bar realiły show 7.30 Pokemon - serial
anim . (powt.) 7.5S Psotny BiJI - serial anim. (powt.) 8.20 Strażnik Teksasu (22) - serial sens. (powt.) 9.10
Bar - reality show 9.SO AJiy McBeal
(97) - seńal kom. USA (powt.) 10.40
Zyciowa szansa - teleturniej 11.30
Różowa Pantera - serial anim. 11.SO
Kachorra to ja (25) - telenowela argent. (powt.) 12.40 Luz Maria (17)
- telenowela peruw. 13.40 Bar supercoctaił - reality show 14.40 Pokemon
- serial anim.
1S.10 Rodzina zastępcza (108) - serial kom. pol. (powt.)
1S.4S Informacje
16.0S Różowa Pantera - serial anim.
16.25 Kachorra to ja (26) - telenowela argent.
17.20 Idol Extra
18.15 Bar - reality show
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.0S Bar - reality show
20.4S Samo życie (117) -serial obycz.
pol.
21.1S 48 godzin - thriller USA, 1982,
reż. Walter Hill , wyk.: Eddie Murphy, Nick Nolte, Annette O'Toole, Frank McRae (93 min)
Z więzienia stanowego ucieka przestępca Ganz (James Remar) Policyjny detektyw Jack Coates (Nich Nolte) domyśla się, iż uciekinier będzie
chciał odnaleić ukryty łup, pochodzący z ostatniego napadu. Wycią
ga zza kratek partnera Gartza, jacka Hammonda (Eddie Murphy) , i
przemocą nakłania go, by pomógł
mu w ujęciu groźnego zbiega .

21.30 Losowanie Lotto
23.10 Informacje, Sport
23.2S Prognoza pogody
23.30 Graffiti - program publ.
23.4S Magazyn Ligi Mistrzów
0.50 Bar - reali ty show
l.SO Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

tv4
6.00 Strefa P 6.30 Super VlP 7.00
Muzyczne listy 7.50 Sklep Mopoto pa 8.1S Rudzielec 8.40 Masked
ruder - seńal anim. (powt.) 9.05
FiorełJa (138) - telenowela peruw.
(powt .) 10.00 Zbuntowany anioł
(40) - telenowela argent. (powt.)
10.SO Wyspa fantazji (4) - serial
przygod . USA (powt.) 11.40 Jak
dwie krople czekolady (3) - serial
kom . USA (powt.) 12.05 KarneJeon (15) - serial sens . USA (powt.)
13.00 Stefa P 13.25 Super VIP magazyn 13.55 Sklep Mopotopa
14.20 Rudzielec 14.45 Masked ruder
15.05 FioreUa (139) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy
17.00 Dbarma i Greg 3 (17) - seńal
kom. USA

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

V'

coś

AGD,

dla domu,

V' upominki

,._.,..,...........,...
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WYJłOłii"UKK!i

i nagrody niespodzianki

OAZA NA STO"U

WYGRANE UPOMINKI ZGŁOSILI:
Eugenia Lange z Bolechowic. Władysław Kręcikij z Kielc
i Tadeusz Chudzik ze Skarżyska

ZASADY GRY:
Od 20 września 2002 r. do 2listopada 2002 r. będziemy publikować na łamach " Słowa Ludu" kupony z liczbami (łącznie 38 kuponów) .
Liczby te należy zakreślać na KARCIE KO KURSOWEJ . W przypadku , kiedy na KARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie
liczby,w diagramie odpowiadającym danej kategorii nagród , właściciel
takiej karty wygrywa nagrodę odpowiadającą tej kategorii.
\V'Y'TNU ~ 7.ACH< WAJ!

l
li

DZlEŃ 34.

29.X.2002 r.
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li
li

322
165

334
303

li
li

352
376

WYf:O.U! ZACHOWN'

Warunki otrzymania nagrody:
l) Zgłosze nie wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia po
opublikowaniu w " Słowie Ludu" ostatniej liczby do zakreś lenia
w danej kategorii . Jeżeli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę lub
w święto, wygraną należy zgłosić następnego dnia roboczego. Zgło zenie
wygranej powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie w Biurze Konkursów ,.Słowa Ludu "- Kielce, ul. Wesola47/ 49, teł. (041) 36-36-309.

2) Dostarczenie KARTY konkursowej,
tor loterii.

którą

zatrzymuje Organiza-

3) Zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich przy zgło zeni u wygranej.
4) Ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród )
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej .

....

SPONSORZY KONKURSU:

Podczas miłosnych igraszek pod
prysznicem Greg nabawia się przykre; kontuzji.

17.30 HOT CHAT - program publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pogody
18.00 Zbuntowany anioł (41) - telenowela argenL
19.00 TequiJa i Bonelli (1 ) -serial
sens. USA
20.00 Viper (13) -serial sens. USA
Kilkuletnia Ryan Kimberty czeka w
szpitalu na przeszczep sztucznego
serca. Niestety, tuż przed operacją
aparat wstaje skradziony przez nieznanych sprawców. Do akcji wkracza załoga Vipera.

20.5S Idol Extra
21.50 Dziennik
22.0S Informacje sportowe l Prognoza pogody
22.1S Liga Mistrzów- mecz Juventus Turyn - Feyenoord Rotterdam
23.55 Misja w cza ie (4) -serial SF
USA (powt.)
0.50 X Laski - program erotyczny
1.20 Muzyczne listy
2.10 Muzyczny VIP
2.35 Super V1P - magazyn plotek
3.00 To się w gJowie nie mieści - magazyn
3.20 Zakończenie programu

CONSTAR S.A.
Starachowice ul. Krańcowa 4.,

tel: 0-41·21+88-41, fax 0-41·214-77-78,
mali: marketing@eonstar.com.pl

Biuro Konkursu, SC', ul. Wesoła 47149,25-363 Kielce .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.
(041 ) 36-36-309odpo1liedz.iałku do piątku w godz. 9-16

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Klub Stalego Czytelnika Słowo Ludu
TWOJA

ZBIERAJ PUNKTY,
A OTRZYMASZ ...

:5
~
! pkt.j
l

Kartę otrzymają Czytelnicy,

którzy uzbierają 30 punktów za kupony
drukowane w dzienniku .Słowo Ludu"
i dostarczą je do siedziby redakcji wraz z wypełnionym
kuponem zgłoszeniowym.

r.

t -..

(\

Rita Mo tors sp. z o.o., ul. Domaszowska 52
l% - na zakup samochodu marki Peugeot
5% - na części zamienne oraz usługi
Hotel "GROMADA", Cedzyna
15% na konsU!lliJCJę_oraz usługi hotelarskie
Salon FryzJ'erski '.2LAURENT", ul. Warszawska 4
zniżka b%
Gabinet Kosmet)'czny, ul. Warszawska 4
zniżka 10%
Studio Paznokcia "ALEKSANDRA", ul. Warszawska 4
zniżka lu%
Gabinet Masażu, ul. Warszawska 4
zniżka 30%
Salon Mody Męskiej, ul. Warszawska 4
zniżka 5%
.
Producent Okien i Drzwi ,1HOSSA" s.c., ul. Zelazna 22
5% zniżki przy zaKUpie powyżeJ 1500 zł.
Myj' ni a Samochodowa Beata Os1ak, ul. PeryferyJna 15
zniżka 20%
Studio "KAMYK" Janusz Kamiński, ul. Wapiennikowa 39F
5% - na zakup ~przętu fot~grafi~znego, .
15%- na ushig1 amatorskie, leg:ttymacyJne,
pa&zportowe
,
Hotel Restauracja \,KARCZOWKA", ul. Karczówkowska 64
l 0% -na Konsumpgę oraz usłu_gi hotelarskie
PlZZERIA "MAGlA", os. Barwinek 26
15% zniżki
Zakład Naprawy Obuwia "H&M MADETKO",
ul. Paderewskiego 20
zniżka 15%
Agencja Turys~czno-Uslugowa
"GOLD TOUR Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 13
5%- na imprezy organizowane przez ATU "Gołd Tour"
Kwiaciarnia-Ogrodnictwo
.
"Książkiewicz - SZAROTKA", ul. Paderewskiego 19a,
zniżka 10%
Szkoła Jazdv "ENIGMA", ul. Paderewskiego 14
25%,- na kurs prawa jazdy kategorii B tod ceny z cennika)
Filharmonia Swiętokizyska im. O. Kolberga,
pl. S. Moniuszki 2B
20% - na zakup biletu nonnalnego na koncert
abonamentowy
Exbud SA
,
Zakład Stolarki Budowlanej, ul. Sciegiennego 262
3% - na okna białe katalogowe
8% - na okna na zamówienie
Centrum Zdrowia, ~ortu i Rekreacji
Fitness Clu~;,Wega , ul. Sienkiewicza 65
I 0% - na aerobik step, siłownię, solańum
Firma Cukiernicza A. J. J. Banatkiewicz s.c., ul. Zagórska 137
zniżka 5%
PUNKT DORABIANIA KLUCZY, ul. Hipoteczna 2
15% - na dorabianie kluczy
SKLEP FIRMOWY "REPORTER" (stoisko w "Realu"
oraz C.H. "Tęcza")
zniżka 8%
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRADEX",
ul. Słowackiego l
5% - na zakup telefonów
_ ~."YJWiciem art. objętych akcjami promocyjnymi
P.H.B. "HAN~BUD" Nowoczesne Lmenki, uL Krysitalowa 4
2 - 6 % zniżki na mosażenie i wykonawstwo
F.PJ).U. "An-Ka" Meble-Farlly-AGD,
ul. Sciegiennego 201,361-34-51
5% zniżki na meble, usługi remontowe, okna PCV.
BUDOKOMPLEX Sp. z o.o., ul. Witosa 88
5 % zniżki na matena~y: izolacyjne, przeciwwodne,
oc~e_l?lenia i elewacje budvnków, do płytek
RADlO-TAXI DORION, tel. 96-tJ
15 % zniżki na usłu_gi j)rzewozowe
"PIWNICA POD FENIKSEM", ul. Sienkiewicza 25
10% zniżki na konsumpcję
"TOM-VIDEO"- wypożyczaima kaset wideo i płyt DVD
ul. Poleska l - 20% zniżki
J.'lAT"- Autoryzowany Zakład Narrawy Karoserii
.l'\.lelce, uli Maja 191 Q>olmozbyt), te. 34-65-268,
Szewce 39~}6-052 Sitkówka-Nowiny, tel. 34-65-268
.
lwio zniżki od ceny netto- ho1owanie do 30 km- gratis
pojazd zastępczy na czas naprawy

SUCHEDNIÓW
Klub "STREFA RELAKSU", ul. Kościuszki 2, tel. 25-44-120
l 0% zniżki na kręgle i bilard
Ośrodek

STĄPORK9W

Wypoczynko\Y)' ~ZOSIENKA" (całoroczny)
Czarniecka Góra )8, 26-220 Stąporków,
teł. (04U 3_7-41-4~1
.
l O% zruZkt w baz1e noclegoweJ
oraz dodatkowe zniżki dla szkół

RADOM
PPHU "ARMAROL-PLAST", ul. Kozienicka 97
5% - na zakup IJaneli podł., ściennych, płytek
ceramicznycli, (irzwi, płyt gipsowo-kartonowych,
korka ścienilego
Kwiaciarnia "BUKIECIK", ul. Mickiewicza 8, ul. Okulickiego 49,
ul. II Listopada 32/38
10% zniżki
Fitness Club.l'MADA", ul. 1905 Roku 30B
zniŻKa 5%
Zakład Fryzjerski Joan~a M.adej~ka, ul. Kelles-Krauza 8
15% - na ush}&!_ fryzJerskie
Salon Kosmetyczny" VENUS", ul. M. Curie-Skłodowskiej
15% - na JlOdstawowe usług! kosmetyczne
DRUKARNIA, ul. Orląt Lwowskicli 9
20% - na różne rodzaj~ druków i nadruków,
kalendarze, zaproszerua, oprawy
THERMOPLAST, ul. Waryńskiego lO
zniżka 10%
Kafejka Internetowa "INTERNET KLUB",
ul. Zeromskiego 71
zniżka 15%
Salon Fryzjerski ~JQLANTA."~_l-.25 Gzerwca 38
15 % zruili na usłu~ U)'ZJerskie
"CAMA" Zegary - zegarki ul. Moniuszki 3/5
. 10% zniżki
100 FARB, ul. Kolejowa 18
5% zniżki na wszystkie wyroby
BIAŁOBRZEGI
.KARCHER- aut. dealer Jacek Wójcik, ul. Reymonta 46
zniżka 10%
,
J~DRZEJOW
"FAMILY SHOP" Mirosław Jakus, ul. II Listopada 12
zniżka 5%
"
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CENTRUM s.c.
Bolwiński1 ul. Kościelna 2
10% - na konsumpc_k
Firma Handlowa "BIS", pl Tadeusza Kościuszki 15
3% - na zakup ll!tYkułów RTV .
WER-TIME, Wiesława Rżepetka, ul. Kielecka 2,
zniżka: l 0% na usrug zegarnistrzowskie,
do 5% zeJ@l'lQ, do 7ró bizuteria.
ZAKŁAD OPTYCZNY Mariola Zimąg, ul. l l Listopada 8
l 0% - na zakujLąr1ykułów ,

BU:;KO ZDROJ

Hotel "GROMADA", ul. Waryńskiego 10
.
15% -na konSUIDP.ClC(9raz usługi hotelarskie
Salon Mod~ "GRACJA", urMickiewicza 4
5Vo- na zakuJ> konfekcji damskiej
"Modny BUT", ul. M1ckiewi~za Sa
5%- na~ obuWia
GALERIA SZTUKI RETIRO- Mah!onata l>aniit.ewska-Chyb
Z.U.H.
"OPTYK"ipl.
Zwycięstwa 15,
ul. Wojska Polskiego 4 i Chęcińska f4a
zniżka5- O%
5% zniżKi na meble i akcesoria kute z żelaza,
KWIACIARNIA- Joanna i Józef Cichońscy,
tkaninę artystyczną, ceramikę, witraże, lampy
pi. Zwyci\stwa 15
Usługi fotograficzne KPRESTIGE"
zniżka lOYo wartości zakupionych kwiatów
ul. Sienkiewtcza 91 w;ltepie ,,Rubinex"
Mini Salon FryzJ'erski, pi. Zwycięstwa I5/l,
10 % zn1żki na usługi, 5% - na artykułv
10% zrużki
Pracownia Jubilersko-Złotrucza - SZCZEPANIK,
GABINET KOSMETYCZNY ul. Kościuszki 18
ul. Kon92nickiej 25
l 0% zniżki na zabieg leczniczego oczyszczania
l 0% zniźki na usługi
twarzy
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FIRMY, KTÓRE HONORUJĄ KARTĘ

KIELCE

CODZIENNA

'~~----------------~~

ZASADY WSTĄPIENIA DO KLUBU

"EURO TRADE" ul. Zagórska 158) teł. 3~2.-20-30
10% ~na autoalanny 1 głośmki samochodowe
Sklep firmowy "RAJS-POL", ul. Bodzentyńska 8
l 0% zniżki na zabudowy wnęk firmy ,,FIKSZO"
,
(w cenę wliczony jest JlrQiektł, mon~ i ~ostawa)
OSRODEK JAZDY KONNEJ "Maag , ul. Scteg1ennego 207
15% zniżki
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
26-021 Daleszyce, Kaczyn 15, (041) 31.7:19-58 .
l O% zniżki -jaz<I;a konna (bry~żka, ~lig1)~ nocleg:t,
sala ko~f!kowa (impr~zy okoliczposcwweJ,
~żyw1eme (swpJskJe Jaało), ogn1ska
Centrum Rozrywki "JAS ,
20% zniżki na bilety indywidualne,
l 0% na imprezy urodzinowe

GA:tETA

października

2002r.

'------~-----------'

~

OSTROWIEC ŚWI~TOKRZYSKI
Hotel "GROMADA", ul. 3 Maja 13
15%- na konsumpcję oraz us~gi hotelarskie
Salon Fryzjerski "KYOTO", ul. M. ReJa 6, teL 265-23-01
10% zniżki na usłu!ri fryzjerskie
Dorabianie kluczy "SEZAK-i", ul. Czysta 4 oraz os.
Słoneczne 14
:
..
15 % zniżki na dorabianie kluczy z t~obiliserem
l O% zniżki na pozostałe klucze 1 usług:t

SKARŻYSKO-KAMIENNA
Salon Fryzjerski "URSZULA",
Urszula Zywunti aL Tysiąclecia 7
zniżka 0%
Przedsiębiorstwo P.rywatne ,,BEMMAR'~~l. Pułaskiego 13
2 - 5% zniźki na sprzęt AGD i R:1 v
SALON MODY J,DALIA", ul. l Maja 15
zniżku- 5%
Zakład 9ptyki Okularowej s. c: .Jerzy Dobrowolski,
ul. l MaJa 19, te!. 251-20-69 L.mżka l O%

STARACHOWICE
Sklep "PASADENA", ul. Radomska 28
zniżka 3-5%
Mac BURGER, Rynek l
zniżka l O% na zestawy surówek
SKLEP OBUWNICZY, R)'nek 12
zniżka. 5~ przy zakupach do lop ~ł
7% zmż!Q przy zakupach powyzeJ l 00 zł
SALON KOSMETYCZNY Izabeli Banasik
ul. Wojska Polski~g~ 16 (pawiło~), teł. 2?4-9S-47
l0% zntźki na wszystkie usług1
' Sklep Młodzieżo'!)' "TANITA", ul. Piłsudskiego 25
zniżka 5%
,
.

. KONSKIE

DOMATOR- SERWIS, ul. Warszawska 24
zniżka 10%
Ośrodek Szkolenia Kierowców "TEMIDA", ul. Strażacka 14
10%- na ku§' 2~awajazdy
SALON FRYZJERSKI, Krystyna Czarnecka,
ul. Warszawska 15A,
;_ 5% - na usługi fryzjerskie
B.H.U. IMPRESARIAT ARTYs:rYCZNY
Grażyna Swiętochowska, ul. Łazienna 13
zniżka 10%
Usługi Remontowo-~udow~anę

Kazimierz W!!sowski, ul. Piwnika-Ponurego 22,
zniżka 10%

PRZYSUCHA

Zakład Usługowo-Handlowy

Maciej Pr:eydacki, ul. Młyny ~ .
..
zńiżka 5% na montaz mstalaCJ~&.azowych LPG

KAZIMIERZA WLK.

Firma Handlowa LEGWAN",
.
ul. T. ~ościuszki l (Dom Towarowy - stOI ko
z konfekcją) - zniżka 3% na zakup pow. 200 zł oraz
na konfekCJI( ciężką. .
.
PawilonHandlo~ "ORCHIDEA", ul. Kol.e1owa ld
zniżka 3Yo przy z$Ip.!ich QOwyŻCJ. 50 #
Sklep Ogóląospożywczy "RABBIT", ul: ~olejowa l
zniżka3% przy zakupach powyzeJ 100 zł
Drogeria "NATURA", ul. Kolejowa l . .
zniżka 3 % P!:0' zakupach po\Y)'zeJ l 00 zł
"STYL-BUD" Firma Usługowa-Handlowa,
ul. Kolejowa 3, te[ 352-28-70
4% zniżki przy zakupach powyżej 1.000 zł

SANDOMIERZ
SALON FRYZJERSKI Barbara",
ul. Mickiewicza 161 teJ. (d'15) 832-01-86
5% zniżki na us_ługi
STUDIO KOSMETYCZNE ,Barbara",
ul. Mickiewicza 161 teJ. (015) S32-01-86
5% zniżki na usług:t
SKLEP OBUWNICZY "Luxbut",ul. Armii Kraj:iiJ• tel. (O 15) 832-44-63
3%
na zaku.PY.
SKLEP I SERWIS RTV, uf. Armii Krajowej l,
teł. 832-12-87 644-50-32
•
3% Żniżki na zakupy i usługi
Sandomierskie Stowa~szenie Kufturalne,
Rynek l - Piwn~~z~d Ratuszem
50% · · :i t;~a_4!lp:,ezy i koncerty organizowane
przez Klub ,,LAPIDARIUM
,

STASZOW

RESTAURACJA.l'fod Zegarem" Rynek l
10% zniŻKi na konsumpcję

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

ERTYFIKAT ISO 9001 :2000

chcącej nawiązać współpracę

l

w zakresie przyjmowania

OPROGRAMOWANIE
MAGAZYNOWO • FAKTURUJĄCE, KADROWO-PŁACOWE ,

DRUKARKI FISKALNE, SERWERY, SIECI;
WDROŹENIA
SERWIS
...

INSTALACJE

Ludu" w Kielcach

firmy

!.!i.J.

KSI ĘGOWE,

"Słowa

l

1

reklam l ogłoszeń
do naszej gazety.
Oferty prosimy kierować na adres:
Biuro Reklam i Ogłoszeń " Słowa Ludu",
25-363 Kielce, uL Wesoła 47/49
z dopiskiem PUNKT W SKARżYSKU .

PROA/70CJA
25°/o taniej

'

Complex Computers S .A. 25-520 Kielce, ui.Targowa 18
tel.: (041 )368-06-01 , fax: (041) 368-25-02
e-mail: office@complex.pl http://www.complex.pl
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ADMlNISTRACYJNO·HANOLOWE W KIELCACH

,k 2

ifP

informuje, że zostały ogłoszone wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:
działki

a 14

nr 307 i 308, położone we wsi Czarna, g m. Pierzchnica, pochodzące z ZRPH w Chmielniku zs.
kowie Dużym,
działka nr 569, położona we wsi Drugnia,-gm. Pierzchnica, pochodząca z ZRPH w Chmielniku zs.
kowie Dużym ,
.
działka nr 91/3, położona we wsi Górki, gm. Pierzchnica, pochodząca z ZRPH w Chmielniku zs.
kowie Dużym ,
działki nr 123, 956/3, 961/4, położone we wsi Maleszowa, gm. Pierzchnica, pochodzące z ZRPH
ielniku zs. w Śladkawie Dużym,
,
działki nr 37/2, 175., 426, 427, 429, położone we wsi Podlesie, gm. Pierzchnica, pochodzące z ZRPH
nik u zs. w Śladkawie Dużym,
działki nr 346, 348, 377, położone we wsi Strojnów, gm. Pierzchnica, pochodzące z ZRPH
ielniku zs. w Śladkawie Dużym,
działki nr 188, 192, 241 i 293, położone we wsi Wierzbie, gm. Pierzchnica, pochodzące z ZRPH
hmielniku zs. w Śladkawie Dużym ,
działki nr 59, 91 /2, 144, położone we wsi Jawor, gm. Sobków, pochodzącez PGR Korytnica,
działki nr 62, 139, 351, 366, 379, 380, położone we wsi Lipa, gm. Sobków, pochodzące z PGR
ica,
dz,iałki nr 431/3, 442/3, 442/4, 540/1, 540/3, 887/4, 887/5, 887/6, położone we wsi Korytnica,
Sobków, pochodzące z PGR Korytnica,
działka nr 160, położona we wsi Karsy, g m. Sobków, pochodząca z PGR Korytnica,
działka nr 12, położona we wsi Chomentów, g m. Sobków, pochodząca z PGR Korytnica.

STOLBUD WlOSZaOWR
034- już za 653

i
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę

!!

oraz

Mieszkaniowej
26-700 Zwoleń, ul. Bogusza 15,
676-23-59, NIP 811-000-41-73
REGON 000485351

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

Mieszkaniowa w Zwoleniu
oferuje

l . Zarząd Spółdzielni

~isko

dostaw

www. aro,nm~IM'a

informacje o nieruchomościach można uzyskać w biurze Gospodarstwa Administracyjno'""r"""""'"'" w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V piętro, tel. (041) 34 422 04, 34 300 45,
Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T Rzeszów, ul. 8 Marca 13, tel. (017) 862 64 77.

l Ustawy o zamówieniach
DzU nr 72 poz. 664
r. zpóź. zm.)

netto

- Gwarantujemy:
ekoterrn
-ciągłość terminowość

~zc;~eQółowe

Spółdzielnia

zł

Szczegółowe informacje

w biurze Spółdzielni w godz. 8-15.00

Blachy dachowe

lub telefonicznie 676 25-79.

Płyty

ZAWIADOMIENIE

warstwowe

o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

Tennin realizacji zamówienia:
grudnia 2002 r.
Termin składania ofert upływa
ł1.2002 r. do godz.ts.oo.
Otwarcie ofert nastąpi
sie dzibie zamawiającego
12.U.2002 r. o godz.l3.00.
· Pracownikiem uprawnionym
kontaktowania -się z oferentami
Pan Wiesław Grzeszczyk,
676-25-79.
W przetargu mogą wziąć udział
spebriający następujące

przetargową

można

ie w Spółdzielni
w Zwoleniu, ul.

NR

20~ + VAL

Na podstawie art. 7d ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 prawo geodezyjne
i kartograficzne (DzU r 100 z 2000 r. poz. l 086 ze zmianami), art. 7, 9 i l Opar. l,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu post<(I>Owania administracyjnego
(tj. DzU nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami) oraz par. 40 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicrwa z dnia 29 marca 200 l r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków(DzU nr38 z200l r. poz. 454).
Zawiadamiam, że w ramach zalożenia ewidencji budynków i lokali został
sporządzony Projekt operatu ewidencji budynków i lokali dla miasta Jędrzejów,
obręby Ol, 10, LI.
W dniach 12.11.2002 r.- 26.11-2002 r. w godz. 9.00-15.00 będzie wyłożony
do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego zalożenia ewidencji budynków i lokali m. Jędrzejów,
obręby in, 10, 11 w lokalu firmy "GEO-TOP" w Jędrzejowie
przy ul. Partyzantów 10 (róg uL Przypkowskiego i ul. Partyzantów).
Zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi
ewidencyjnymi, ujawnionyini w opracowanym projekcie operatu opisowo-kartograficznego, zgłoszenia uwag i zastneżeń.
Czynności wyłożenia projektu operatu będą dokumentowane w formie
protokołu .
,
Osoby zainteresowane proszone są o skorzystanie z prawa zaznajomienia s i ę
z danymi ewidencyjnymi budynków, gdyż leży to w ich interesie, aby na tym etapie
opracowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawi dłowości.
Prosimy również o przygotowanie w miarę możliwośc i dokumentów
dotyczących posiadanych budynków (projekt budowlany, inwentaryzacja
powykonawcza lub inne) do wglądu pracownika.
iestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym niniejszym
zawiadomieniem nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów
post<(I>Owania zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia
nowych danych w ewidencji budynków.
WICESTAROSTA JĘDRZEJOWSKJ

Ln~6~7~
~~~~------------------------------------~

Oddział

Kielce

ul. 1 Maja 151, tel./fax 041/368-36-87
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Morawicy k. Kielc,
ul. Spacerowa 5
ogłasza konkurs ofert
na badanie sprawozdania
finansowego Szpitala za 2002 rok.
Oferta powinna zawierać :
1) numer ewidencyjny wpisu na listę podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych,
2) propozycję ceny za badanie,
3) informacje na temat dotychczasowych badań bilansów w latach
poprzednich,
4) potwierdzenie terminu wykonania badania bilansu do dnia
15 marca 2003 r.
Oferty należy składać do dnia 1811stopada 2002 roku na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
26.026 Morawica, ul. Spacerowa 5.
ł
Zastrzegamy sobie prawo swobodnej decyzji wyboru oferty.
~

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

JAK WYSŁAĆ OGŁOSZENIE PRZEZ TELEFON·?

WYŚLid

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

SMS

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

Przykład

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

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

l .

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

01
02
03
04

-

AUTOSZVBY. .,Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

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

motoryzacja - 05 - kosmetyka
biznes
06 - komputery
budownictwo
07 - kupno
elektronika
08 - lokale
AUTOB RAMY. 041/366-19-17 .

RÓŻNE

KUPNO

nn202

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

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

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

115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
0001 S.C. AUTA powypadkowe

kupię

garażowe,

BRAMY

346-52-05.

-0604-228-214.

ng363

napędy.

BLACHY dachówkowe, trapezowe

232 tel. 041/344- 10-03.

japońskich , koreańskich ,

MAKULATURA.

BMW.
BRAMY. automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

Skarżysko-Kamienna,

folia ,

ści

HURTOWNIA- autoczę

j

kb2135
POŻVCZKA- 041/34-07-103.

INTER CARS S.A. Dystrybucja

Słowackiego

BRAMY.

części

do samochodów zachodni ch . Kielce ,
041/34~16-29.

KREDYTY gotówkowe, 041/346- 1

lei. 041/251 -10-66.

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt384

041/340-72-31 .

złom .

ul. Rejowska 65,

nt444

ng367

,,

ATRAKCYJNE

nt408

Sklep - hurtownia.
gb4340

Zagnańska

kb2134

CZĘŚCI do samochodów

zniszczone- kupię . 041/346-21-67 .

ul.

-producent. 041/331-49-62.

gb4338

0001 S.C . AUTA powypadkowe,

MAKULATURA, folia , złom. Kielce ,

ogrodzeniowe,

Ogrodzenia.

LOKALE

Siatki.

0411346-46-93.
nt396

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

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

POZYCZKI. 041/34-44-106.

zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA
Sienkiewicza 9.

nd399
amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

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

Uenie. MOTOMARKET. Jagiellońska 23.

ng360

502-58-05-43.

SPRZEDAŻ

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
nt392

nl436
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,

Warszawska 170, 041/332-22-12.
041 /36-222-35 MOTOART-

ni223

autoczęści

041/343-18-81 SIATKI

041 /344-53-62.
KLEJ

do

styropianu

- tan io .
nt368

do zachodnich. HURT. Detal. Kielce .

metalowe. ogrodzeniowe, sto wzorów

041 /346-54-13.
WYPOZYCZALNIA SAMOCHODÓW

Tarnowska 18.
nd435

KUPIĘ

.AGM" 041/362-93-63.0602-601-695.

mieszkanie dwupokojowe na KSM

lub Chęcińskiej . 041 /341-10-11 , 362-07-81 .

nt431
OKNA PCV - producent. PROMOCYJ041/362-00-29

BUDOWNICTWO

AUTO NA GAZ

NE

CENY.

.Okno" ,

Łódzka

gb4558

308 .

GARAlE blaszak i, od 700
Tel. 017/584-11-08.

041/346-19-17.

Kielce. Pakosz 53.

nt423

.- 041/331-93-68.

0% REKLAMACJI

RATY.
nt453

antywłaman iowe

ng362

wnętrz

eGERDA e

. Drokplast". K1elce, Nowa 5

AUTOALARMY 041 /34-434-79

048/37-80-307, 06011280-977.
Mannheim. Lipsko .•Wojtek"

. Firmus"

nd398
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łód:ź

362-91-00.

PARAPETY, schody, kom1nki - producent.
nt457

nt400

MEDYCYNA

041 /361-88-52 .

Kielce, Paska 6.

l

gb4010

OKNA , drzwi, parapety. AdaptaCJa

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

WYREMONTOWANE lokale biurowe

Jagiellońska

06021335-083
kb2016

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

ANTWERPIA - Niemcy, H
Belgia - wtorki ,

AUTOMATYKA

405fnd

343-14-77,307-35-06 .
nt472

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

GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliści .

WYKŁADZINY

0607/887-732.
ws172

PCV. Hurtownia fabrycz-

APPIA

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

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

14,041/362-12-97 .

nd400

KIELECKA
SZKOŁA

JAZDY

KURS PRAWA JAZDY
Popołudniowy-

Weekendowy

l'

KAT.

16

••

06031951 -239

l

S.XI (g.16)
- 9.XI (g.9)

B - 450 zł

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

081/825-56-53

-

p i ątki.

081

ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PRO MOC~ A

w
dowolnej
rubryce
MATEMATYKA- 041 /345-38-15.

DAMPRACĘ

Oferta dotyczy osób fizycznych

SCHODY

DOMOFONY. 041/362-31-82.
gb4167

gb4552

zlecających ogłoszen ia

ażurowe , kręte,

prywatne.

proste .

BIZNES

041/361-42-28.
gb4171

- zatrudnię . 0693-658-001 .

CHEMIA - korepetycje. 041/387-10-42,
0504 240-500.

GLAZURA. hydraulika , re monty.
041/346-44-49.

sms101

VERTICAL E -

żaluzje

PROSPERUJĄCĄ aptekę

• rolety

- producent. 041/368-68-77 .

w Kielcach

sprzedam. Telefon 0604-731-083 po 18.

gb4553

gb4136

gb4544

1800, umowa- 0691-735-663.

,

kb21

USŁUGI
MALOWANIE natryskowe. tapetowanie.
041/362-52-52.

041/331-29-83- HADES- dodatkowe
lekarzy stomatologów. Kielce.

OPRAWA OBRAZÓW

ŻALUZJE , verticale, roielki tekstylne,

041/331-31-62,0501-725-421 .
gb4367
gb4056

drzwi. również stalowe.

041 /361 -37-49.

ROL-ETY ANTYWLAM.
gb4137

-

sprzątan ie

- Kielce.

14.
nt360

NAPRAWA pralek. 041 /332-37-46.

SZKLARSTWO

ALUTECHNIKA , Paderewskiego 3,
0501-39-89-74 SUCHE tynki, matowa-

Chęclńska

343-07-04.

nie, szpachlowanie, ocieplenia -tanio.

nt376

gb4545

LUSTRA, oprawa obrazów - luster,

15
ROLET - 041/362-03-67, 0691-860-680
CYKLINOWANIE - lakierowanie
IĘ

szkła,

wszelkie

usługi

szklar-

skie. Kielce. Turystyczna 1. 331-54-79

cukiernika. 041 /34-55-798.
-układanie .

szlifowanie

Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 zł/m kw.

ng358

041 /366-02-65.

nd414
gb4266

NAUKA

CYKLINOWANIE. 041 /303-1 2-54

WMK,

Leszczyńska

1. 041/368-00-32.

SZYBY ZESPOLONE

nt427
gb4243

700

SUKNIE ŚLUBNE

ANGIELSKI

041 /366-78-86.

-FRANCUSKI

montaż .

wymoana .

Certyfikat ISIC, Kielce . Kolonoa 11 ,

WYPOŻVCZALNIA- Koelce, Sandomier-

gb4452

•WORLD OPEN"
Szkoła Języków

PRODUKCJA.

CZYSZCZENIA dywanów. vertical i.

-NIEMIECKI

368-47-50.

ska 76, 34-422-23 .

nd413

ng366

Obcych
CZYSZCZENIE automatem dywanów.

Kielce.

041/362-19-07.

Żródłowa 19

gb4546

041/343-13-16
346-16-00
nt464

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

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki.
041 /34-522-24.

- przygotowanie do matury,
wstępnych .

gb4411

N,-.~~

FCE , CAE, PE.

~....,.'!:li

-

:::: 1ZOBUD I
Ośrodek
nt417

FT - kursy komputerowe.

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

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

Wspierania Przedsiębiorczo' ci

przy Stowarzy zeniu Forum Pracodawców w Kielcach
zaprasza do udziału w zkoleniach
TUDlA PODYPLOMOWE
z zakresu WYCENY IERUCHOMO ' CI

...

POD KTEROWNICTWEM MERYTORYCZNYM PROF. A DRZEJA HOPFERA

...

STUDIUM "DRAMA I ASERJYWNOŚĆ" (dla dzieci młodzieży i dorosłych)
PRAKTYKA ZAWODOWA
Z ZAKRESU WYCENY LERUCHOMOŚCI-lll EDYCJA

••••

SEMINARIA

e BHP DLA PRACOW IKÓW I KIER JĄCYCH PRACO\\ lKAMI
dwudniowy kurs -zajęcia prowadzone przez inspelnorów PIP- 14, l S listopada 2002 r.,
e AKTUALNE ZM1 Y W POD TK VAT l POD T K U DOCHODO\i YM
OD O ÓB PRA
YCH- dwudniowe seminarium- l , 19listopada2002 r., zajęcia
prowadzone przez doradcę podatkowego,
e KODEK PRACYPO OWELIZACJI -271i topada2002r.,godz.9.00
Bliższe mformacje i zapisy w naszej siedzibie pr:y ulicy Sienkiewicza 68 /l p.
lub pod numerem telefonu 344- 0- O, pon. l 2-18 godz., wtorek -piątek l 0- l god:.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Stawarz marzy o grze z Kolporterem w ekstraklasie Reprezentacja nareszcie w Kieł

c

Nie czuję się
bohaterem
był
pierwszoplano wą
postacią tnecioligowego
meczu piłkany Kolporte-

Mariusz Stawan

ra Korona z Hutnikiem w Krakowie.
Interwencje kieleckiego
bramkarza walnie przyczyniły się
do piątego kolejnego zwycięstwa
podopiecznych trenera Dariusza
Wdowczyka.
- Wcale nie czuję się bohaterem . Robilem po prostu swoje .
Taka już rola bramkarza, by nie dopuścić do utraty gola i w Krakowie
mi się to udało- mówi Mariusz Stawarz.

dodatkowo motywowani właśnie
przez Cracovię by odebrać nam
punkty. Wszystko to na pewno miało wpływ na drużynę, aJe najważ
niejsze, że wytrzymaliśmy psychiczną presję i odnieśliśmy zwycięstwo.
Czy jest pan zadowolony z
pneprowadzki do Kielc?
- Bardzo. Po " suchych latach " w Opocznie mam szanse

Biegacze
na skrzydłach

pójść

do przodu. Chciałbym jak
najszybciej wrócić na drugoligowe boiska, a marzą mi się także
występy w ekstraklasie. Wierzę, że
z drużyną Kolportera Korony możemy tego dokonać, a praca pod
okiem takiego fachowca i bramkarskiego autorytetu jak Andrzej
Woźniak to naprawdę wielka przyjemność .

DARIUSZ

WIKŁO

Czy to był najlepszy mecz w
pana dotychczasowej J<arierze?
-Na pewno jeden z najlepszych, bo mam nadzieję , że najlepsze występy są jeszcze przede
mną.

i'

Ale nieczęsto zdarzają się takie mecze, jak ten z Hutnikiem.
- Rzeczywi ście są mecze gdy
marznę między słupkami. W sobotę choć było bardzo zimno nie czułem chłodu. Już na samym począt
ku piłkarze Hutnika mocno mnie
rozgrzaJi , a potem z każdą interwencją było już coraz lepiej.
Zresztą o ile pamiętam zawsze bardzo dobrze mi się grało na Suchych Stawach. Najbardziej pamiętam mój ostatni występ jeszcze
w barwach Unii Tarnów, gdy waJczyli ś my z Hutnikiem o utrzymanie w II lidze. Choć nie popełni
łe m błędu prz egrali śmy l :2. Teraz
zachowałem czyste konto a trzy
punkty mogą okazać się superważ
ne w walce o drugoligowy awans .
W Krakowie defensywie Kolportera Korony przytrafiło się o
wiele więcej błędów niż zwykle. Z
czego to wynika?
- Trudno mi oce ni ać, ale w
porównanie z poprzednimi meczami zagraJiśmy w trochę innym ustawieniu z jednym napastnikiem .
Zdawaljśmy sobie też doskonale
sprawę ze stawki spotkania, które,
by rue stracić dystansu do Cracovii. musieliśmy wygrać . DocieraJy
do nas także głosy że rywale będą

Za 9 dni Kielce

Piłka

Mariusz Stawarz zadowolony jest z treningów pod okiem Andrzeja Woźniaka

zostaną stolicą

bez

Za dziewięć dni Kielce
zostaną stolicą ...
światowego futbolu.

t

Czy Andnej Bystra m
i Robert Nowakowski
mogliby trenować inną
dyscyplinę sportu?
Trener Aleksander Malinowski
twierdzi, że tak.

Przez kilka godzin na terenie Targów Kielce gościć będą
wysocy urzędnicy FIFA, UEFA,
Rady Europy, PZPN i Konfederacji Sportu. -Już po raz drugi nasze miasto będzie miejscem konferencji ,, Bezpieczne stadiony",
co jest naszym dużym sukcesem
- mówi Grzegorz Figarski, komisarz wystawy " Sport obiekt
2002" . W dniach 6-8listopada bę
dzie można na niej obejrzeć najnowocześniejsze urządzenia słu-

futbolu

płotów
żące bezpieczeństwu na stadionach . - Powoli zmjerzamy ku systemowi angielskiemu, czyli boiskach bez wysokich płotów odgradzających kibiców, ale w pełni
bezpiecznych. Jak to zrobić? Bę
dzie znakornita okazja aby dowiedzieć się tego od światowych specjalistów w tej dziedzinie.
Podczas wystawy nie zabrakrue atrakcji. Jedną z największych
będą zajęcia piłkarzy Kolportera
Korony Kielce i Nidy Pińczów,
które poprowadzi trener Dariusz
Wdowczyk. Warto zarezerwować
sobie czas aby odwiedzić Targi
Kielce.
(sts)

Piłkarze słabsi,

Po raz pierwszy od blisko
trzech Jat szczypiorniści Iqeleccy
wygrali z Olimpią Piekary Sląskie
· w jej hali. Nic ~ęc dziwnego, że
wracający ze Sląska kielczanie
mieli doskonałe humory.
-Cieszymy się z kilku powodów. Po pierwsze przełamaliśmy
złą passę w Piekarach . Po drugie
zagraliśmy naprawdę dobry mecz
- rozpoczyna Malinowski. - W
bramce świetną partię rozgrywał
Rafał Bernacki, który do przerwy
kilka razy wyleczył przeciwników
odbijając piłki nawet w sytuacjach sam na sam. Dobrze, bez
nieuzasadnionych przestojów
prezentowaliśmy się w defensywie. Właśnie defensywa była kluczem do ostatecznego sukcesu.

ni owiec.
Wczoraj z zespołem nie
nawało czterech 7>~uinnlm
fał Bernacki i Filip ·~~~~·~_, ..
latują z reprezentacją
mocno obsadzony turniej
tugalii , natomiast Karol Bi
Piotrem Grabarczykiem
na zgrupowanie kadry
wej
Dodajmy, że w grudniu.
przed świętamj Bożego a
rua w TGelcach odbędzie się
dzynarodowy turniej w
zagrają oprócz Połski : Węgry.
si i Słowacy.

policja lepsza

Rekord w Pińczowie
Choć stadion pękał

w szwach, na wizycie
piłkany Cracovii Nida

Pińczów wiele

nie zarobi.

Rekord frekwencji na trybunach. KiJkadziesiąt flag, serpentyny, gorący doping, maJa zadyma na
stadiorue, wreszcie cztery gole. Czego więcej chcieć od trzecioligowego spotkania? Biorąc pod uwagę
fakt, że · Nida przegrała, że kibice
gości nie zawsze zachowywali się
tak jak powinni, mecz z Cracovią
kibice będą długo pamiętać.
Zdaniem Mariusza Karcza
spotkanie z Cracovią oglądała re-

kordowa liczba widzów. -Było bez
dwa tysiące ludzi. To
w tym sezonie liczba.
Owszem, zarobiliśmy trochę na
biletach, ale część z zysku trzeba
będzie przeznaczyć na renowację
ogrodzenja. IGbice krakowscy nie
mieli litości , wieszając się i szarpiąc ogrodzenie przez 90 minut .
W jednym miejscu rozbita w pył
została reklama. Na szczęście nie
połamano żadnej ławki .. .
Mówiąc o meczu Karcz komentuje: -Walczyliśmy, aJ e byliśmy
słabsi. Trzeba docenić siłę rywali .
Cracovia pokazaJa się z bardzo dobrej strony, mając piZewagę, gdy grała w osłabieniu . Nikt nie robi tragewątpienia
najwyższa
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Słowoludu

itan KSZO Rafał Lasocki zaprezentował dobrą formę

zy ,,jedenastki''
Przetwaliście passę porażek.

Tak renomowane tytuły jak
d Sportowy/Tempo" i
\AI\Jhnr·r?"" umieściły Law swoich: "Jedenastkach
. Zdaniem katowickiego
" Lasocki był .,bohaterem
I nie ma się czemu dziwić,
kapitan KSZO grał w sazawody. Harował niepo lewej stronie boiska.
zachodziła potrzeba włączał
ofensywy. Gdy atakowali rybronił dostępu do bramki
Piątka. Faktycznie, mecz z
wyszedł Rafałowi. Porlobnie
jak całej naszej drużynie
prezes KSZO Jan Szostak
Sa m zainteresowany nie
zaskoczenia takim wybo- Owszem, grało mi się doale żeby od razu być wyróż
Uważam, że na wyróżnie.
cała drużyna, bo
zapracowaliśmy na
To było znów KSZO
piłkę. Nie zostaprzeciwnikom swobody.
ich atakowaliśmy gdy
byli w posiadaniu piłki - uwa-

Betlej w Grand Prix
powstał niesamowity kocioł. Nagle zauważyłem futbolówkę obok
siebie i wślizgiem wpakowałem ją
do siatki, w której był już bramkarz gości i Marek Sokołowski .

Kapitan KSZO Ostrowiec,
Rafał Lasocki został
wyróżniony w trzech
ogólnopolskich ~iennikach.

Rafał LasociO

(nr 3) w meczu z Odrą wyróżnia ... wszystkich kolegów

ża zdobywca pierwszego gola dla
KSZO.
A propos gola Lasocki mówi:
- To była dziwna sytuacja. Po do-

środkowaniu Arka Bilskiego pił
zatoczyła łuk. Byłem pewien,
że któryś z obrońców Odry ją wy-

ka

bije. Na przedpolu Wodzistawia

Czy teraz, w końcówce rundy jesiennej nadrobicie straty?
- Faktycznie, po drodze straciliśmy niepotrzebnie kilka punktów. Mówi się trudno, wszak czasu nie da się cofnąć. Będziemy
chcieli ugrać jak najwięcej oczek
w czterech kolejkach, które są
przed nami . Najważniejsze, że odbiliśmy się od dna. Proszę pamię
tać, że do meczu z nami Odra była
liderem. Pokonaliśmy rywali, bo w
naszej lidze każdy może wygrać z
każdym. Dlatego nie stoimy na straconej pozycji przed konfrontacją
z GKS Katowice.
Jak to jest, za jednego trenera
gracie słabo, by nie powiedzieć
beznadziejnie. Przychodzi nowy
facet i pilkarze znów przypominają sobie jak trzeba walczyć, jak grać
w miarę poprawnie?
- Każdy człowiek jest inny.
Trener Włodzimierz Małowiejski
szybko chyba rozszyfrował nasze
charaktery. W niespełna tydzień
zorientował się na co stać chłopa
ków. Myślę, że wnioski, które wyciągnął były słuszne, a świadczy o
tym wynik końcowy.
(mac)

Podsumowali juniorów

azdy
ortowego
ekendu

Juniorzy KKP Korona
Kielce z305 pkf. zajęli
pierwsze miejsce
w klasyfikacji klubowej
wojew6dztwa. Drugi (278 pkf.)
był KSZO Ostrowiec.

Sportowiec: Mariusz Sta. bramkarz Kolportera KoroTo dzięki jego interwen... _,_....,_. ... ., zanotowali piąte
zwycięstwo na trzecioligoboiskach.
Drużyna: SPN KSZO OstroOstrowczanie pod wodzą
trenera Włodzimierza
ejskiego przerwali passę
pokonując lidera ekstraWodzisław.

a: sztafetowe biegi
we Włoszczowie. W
tej, rozegranej w ramach
kich Igrzysk Mło
lnej, wystartowało
zawodniczek i za(sts)

Wczoraj w Świętokrzyskim
Związku Piłki Nożnej dokonano
podsumowania drużyn młodzieżo
wych za miniony sezon piłkarski .
1Ym razem pierwsze miejsce przypadło drużynie KKP Korona Kielce, która uzbierała 305 pkt. Druga
lokata stała się udziałem KSZO
Ostrowiec (278 pkt.) . 'fizecie miejsce zajęła Juventa Starachowice
(207 pkt.), czwarte Granat Ruch
Skarżysko {120 pkt.), piąte Nowiny (85 pkt.), a szóste Hetman
Włoszezowa (7 4 pkt.). Ten ostatni
zespół zanotował największą progresję wyników w porównaniu
z klasyfikacją ubiegłoroczną. Prezes Hetmana Zbigniew Dragan nie
ukrywa zadowolenia. - Jak tu się nie
cieszyć, skoro awansowaliśmy o kilkanaście pozycji -zaczyna Dragan.
-Ale po znanych wszystkim klapotach finansowych ostro postawiliśmy na młodzież. Mamy teraz kilka
grup, w których ćwiczy około stu
chłopaków. Jestem przekonany, że
za kilka lat. będzie o nich głośno.
W wystąpieniu podsumowującym sp_rawy młodzieżowe, wiceprezes SZPN Bogumił Gazdur
wymieniał miejsca wywalczone

przez poszczególne reprezentacje.
I co się okazuje - progresja wyników jest słaba, bardzo sŁaba albo
nie ma jej w ogóle. Jedyny sukces
w skali krajowej to tytuł mistrza
Polski dziewcząt wywalczony
przez reprezentację województwa
występującą jako UKS Kusy.
- Szkoda, że nasze mistrzynie
nie mają trenera i sponsora, bo
mogłyby wiele zdziałać - żałował
na koniec Gozdur.

• • •

Kolejny sezon wśród piłkar
skiej młodzieży podsumowany.
Najlepsi trenerzy i działacze dostali grawertony i puchary. Najlepsze

Z RÓŻNYCH AREN

kluby, tradycyjnie otrzymały piłki .
l wszystko byłoby fajnie, gdyby nie
fakt, że kolejny raz świętokrzyska
młodzież pilkarska jest w tyle. Nie
oszukujmy się, mistrzostwo Polski
dziewcząt, kilka sukcesów poszczególnych reprezentacji zamydlają
sytuację, zamazując coraz gorszy
obraz panujący w kategoriach mło
gzieżowych . Wydział Szkolenia
SZPN wymaga zmian, natychmiastowych. Dobrze byłob::, gdyby zarząd z prezesem Mirosławem Malinowskim poczynili konkretne roszady. Bo póki co, wprowadzają
zmiany kosmetyczne.
MACIEJ CENDER

~~~-.~--~--~--~--~~~

Wojciech Betlej z Delfina Połaniec dwukrotnie zajmował trzecie miej ca w zawodach z cyklu Grand Pri ·
Polski w pływaniu, rozegranych w Łodzi. Na dystansie 50
m stylem grzbietowym uzyskał
czas 27,39 s, a na dwu krotnie
dłuższym 59,01 s.

Trzech na podium
Z trzema medalami wrófinałowego turnieju o
Puchar Polski juniorów w Gru-

cili z

dziądzu pięściarze okr~gu
świętokrzyskiego .
ajlepi ej
spisał się Miro ław Nowocień
z KSZO k'tóry walczył w finale
wagi 91 kg, ulegając po zacię

tym pojedynku 2:3 Mariuszowi Boleniowi (Tamovia) . Ponadto trzecie lokaty przypadły
dwóm pięściarzom Staru
• Szczepanowi Lucińskiemu
(waga 48 kg) oraz Jakubowi
Surdy (63,5 kg), którzy swoje
półfinałowe walki przegrali
stosunkiem głosów 2 :3 .

KSZO wiceliderem
Dwa zwycięstwa odnieśli
piJkarze wodni KSZO podczas rozegranego w Ostrowcu
turnieju eliminacyjnego do
Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Podopieczni Mariusza Stawcekiego pokonali
MKP Gorzów 19: 10 oraz
ŁSTW Łódź 9 :5 oraz ulegli
Arkonii Szczecin 2 :20 i UKS
Bytom 8:10. KSZO z 4 pkt.
zajmuje drugie miejsce w tabeli za Arkonią- 8 pkt. KSZO:
Kutyła -Janik 13, Słowikaw
ski 7, Jędrzejewski 6, Faznań
ski 4, Cichocki 4, Jareński 3,
Kiełoch l, Pożoga, Janik, Bar,

Pacocha, Frankiewicz.

Motocyklem
po bezdrożach
Zakończył się cykl rajdów popularnych "Motocyklem po bezdrożach" organizowany przez działaczy M oto
Sport Kielce. W ostatniej eliminacJi naj lepsi byli: motocykle sportowe -Jakub Chmiel,
Bartosz Pawlik, Mateusz Grychowski; do 12lat- Rafał Bracik, Grzegorz Moskal, Jakub
Garbat, motocykle turystyczne -Maciej Garbat, Emil Kołodziejczyk, Łukasz Pawlik
W klasyfikacji generalnej pię
ciu rund zwyciężył Jakub
Chmiel przed Bartoszem Pawlikiem, Mateuszem Grychowskim i Tomaszem Jastrząbem .
(d, sts)

Mirosław Malinowski (z prawej) wręm nagrodę jednemu z najlepszych trenerów - Waldemarowi Damagale z KSZO

Redaktor wydania
BożenaSmorawska
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SPRINTENI
Reyes wygrał
Filipińczyk Efren Reyes
wygrał w Warszawie rozgryw-

57 sezon BA

ki Swiatowej Ligi Pool Bilardu, pokonując w finale Amerykanina Earla Stricklanda
9:4. Za zwycięstwo otrzymał
15 tys . dolarów. Amerykanin
musiał zadowolić się sumą l O
tys . dol. Szóste miejsce zajął
Radosław Babica z Contactu
Kielce.

na meczach broniących tytuiu Los
Angeles Lakers czy Washington
Wizards z Michaelem Jordanem.
Po raz pierwszy w historii
NBA zagra Polak, Cezary Trybań
ski, w zespole Memphis Grizzlies.
Mimo że 'frybański zaprezentował
się w przedsezonowych spotka-

Wnocy z wtorku na środę
czasu polskiego rozpoczyna
się 57 sezon zawodowej ligi
koszykarzy NBA.
Tym razem uwaga kibiców z
Polski skupiać się będzie nie tylko

Derby Rzymu
Lazio Rzym - AS Roma
2:2 (Stefano Fiore 51, Dejan
Stankovic 75- Marco Delvecchio 57, Gabriel Batistuta 66).
Sinisa Mihajlovic z Lazio nie
wykorzystał rzutu karnego.

legia i Widzew
bezkibiców
Przewodniczący WydziaDyscypliny PZPN Wiesław
Maciak zastosował w poniedziałek wobec Legii Warszawa i Widzewa Łódź środek
zapobiegawczy w postaci zakazu rozgrywania na ich stadionach meczów w rozgrywkach krajowych z udziałem
Łu

,.

Karwan
kandyduje ..

Po raz pierwszy z koszykarzem z Polski

publiczności.

Oliver Kahn
zapłaci za dyskotekę
Oliver Kahn, bramkarz
reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium, zostanie
ukarany finansowo przez monachijskich działaczy za to,
że ... odwiedził dyskotekę
w Karlsruhe. Będzie kara odpowiednia do jego pensji- powiedział trener Ottmar Hitzfeld.
(Pi\JP)

niach w barwach Memphis Grizzlies niezbyt udanie , to sezon
2002/2003 przejdzie do historii
polskiej koszykówki . Oczywiście ,
pod warunkiem, że Cezary zagra
choć minutę w oficjalnym meczu
NBA. Szansa jest, bo Polak jest na
liście piętnastu zawodników Grizzlies zgłoszonych do rozgrywek.
Będzie to na pewno najtrudniejszy sezon polskiego środkowe
go w dotychczasowej karierze, ale
do odważnych i ambitnych świat
należy. Zresztą nie tylko dla mają
cego 217 cm wzrostu Polaka początki w NBA są trudne. Numerowi l drafiu z 2002 roku Chińczy
kowi Yao Mingowi też nie jest ła
two, co pokazały mecze przedsezonowe Houston Rockets.
Sezon 2002/2003 stać będzie
pod znakiem "inwazji" koszykarzy spoza USA, z Europy, Ameryki Płd . W NBA zadebiutują mię
dzy innymi Jugosłowianin Marko
}arie, Argentyńczyk Emmanuele
Ginobili, Brazylijczyk Nene Hilario, Czech Jiri Wełscb i Słoweniec
Bostjan Nachbar.
Sezon zasadniczy NBA zakończy się 16 kwietnia 2003. Mecz
Gwiazd Wschód - Zachód odbę
dzie się 9lutego 2003 roku w Atlancie w hali Philips Arena.
(soy)

Sędziowie prowadzący

Z piłką debiutujący w NBA Chińczyk Yao Mlng

mecze
w NBA będą mogli w fazie play
off korzystać z powtórek
telewizyjnych. Po serii kontrowersyjnych decyzji na tym
etapie rozgrywek w ubiegłym
sezonie władze ligi NBA
zdecydowały się dać arbitrom
możliwość obejrzenia akcji
powtórnie na specjalnie
zamontowanych ekranach.

Jak pisze jeden z
niemieckich dzi1mnil~ó1
po 10 kolejce
Bartosz Karwan,
pomocnik Herthy Berlin, został
faworytem do tytułu .. na1urooszE!aa
zawodnika Bundesligi".
Dlaczego? Otóż
82 minucie spotkania z
Leverkusen (1 :1) został
ny przez Hu u ba Stevensa,
ten chciał wpuścić Polaka na
isko. Karwan rozpiął dres i
czył, że nie ma na sobie
Herthy, tylko zwykły biały
szulek
Nie do uwierzenia, ale
szułka Karwana z numerem 13
stała w szatni! Stevens nie
innego wyjścia, jak odesłać
wrotem Karwana na ławkę.
nikarze
: "Na"'"""~" "?"
D ieter
Herthy, zapewne
pomocnikowi karę p1e.ruę:mą.
będzie wewnętrznie

Jego błąd nie wynikał z
fesjonalizmu , lecz z nerwówwiedział Hoeness.
Sam Karwan tłumaczy
nak: - Miałem koszulkę
bie, ale była zabłocona.

Szpieg Ha
Schalke 04 Gets:enKII·
chen-i Legia zagraj4
dziś w Warszawie w
pierwszym meczu
drugiej rundy Pucharu UEFA.

TELEKIBIC

Jl1 Zapal światło zapomnianym
Nasza 2·: : pod patronatem WOJewody

prz:-

s:~~·:iu

Rady Oclirony

Parn1ęc;

swiętokrzysk1ego.

'Nalk

11Vlęczenstwa

Jutro.
razem ze

"Słowem"

TVP 2 : 18.00 Piłka nożna
- II runda Pucharu UEFA: Legia
Warszawa- Schalke 04 Gelsenkirchen.
TV 4 : 22 .15 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: Juventus Thryn
- Feyenoord Rotterdam.
POLSAT SPORT: 20.35 Pił
ka nożna - Liga Mistrzów: Deportivo La Coruna - Bayern Monachium.
EUROSPORT: 17.00 Snooker: Turniej Regal Masters.
CANAL+ NIEBIESKI: 13.35
Piłka nożna - liga polska: KSZO
Ostrowiec- Odra Wodzisław.

lampka nagrobna

gratis
VV naszej gazecie
znajdZiesz także
Informator świąteczny
i dojazdy do cmentarzy.
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