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Na zwycięzcę czeka pozłacany Puchar Świata od FIFA

SAMURAJE BOISKA
.'

REGION. Piłkarski turniej "Mundialito",
organizowany przez naszą redakcję,
zapowiada się na międzynarodową
fetę. Przyjedzie ambasador Tunezji,
a Japończycy przysłali zawodnikom
kimona.

"Mundialito 2002'" zaczyna

lężenie

otelu "Mercury"

w warszawskim hotelu
zebrała się piłkarska rerezenlaCla Polski. Jutro podopieczni
Engela zagrają z Japonią.
Czytaj na stronie 16

Krowi strach
CHLEWSKA WOLA. Strażacy ratowali
ldór3wpadla do piwnicy.

krowę,

oŚWiątecznych tradycjach i nadążeniu do nieśmiertelności.

Z czego śmieją się Polacy,
jakie kawały lubimy.

Nietypowa akcja miała miejsce w gminie Moskorzew. Straża
cy z Włoszczowy ratowali krowę
po tym, jak w jednym z gospodarstw załamał się pod nią źle zabezpieczony właz. Waźąca pół tony
krasula utknęła w piwniczce.
Wyciąganie zwierzęcia trwało ponad 2 godziny. Strażacy musieli się wykazać pomysłowością
i siłą własnych rąk, bo nie dało się
użyć żadnego podnośnika. Trzeba
było zachować szczególną ostroż
ność , bo krowa była cielna. Ostatecznie wywindowano zwierzę
przy pomocy strażackich wężów
i bali ze słomy.
(B.Z.)
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Rogal
przyznany!
REGION. Znamy już zwycięzcę
wielkiego plebiscytu na najlepszą
piekarnię regionu. Wjego trakcie
do naszej redakcji napłynęło blisko
14 tysięcy kuponów!

Do ostatniej chwili nie było
wiadomo, która piekarnia zostanie
liderem. Ostatecznie statuetka Zło
tego Rogala powędruje do piekarni "Omar", drugie miejsce zajęła
"Foremka", trzecie - " Białogon ".
A dla czytelników, którzy przy łą
czyli się do naszej zabawy, mamy
cenne nagrody.

się 8 kwietnia. Na ośmiu stadionach
zagrają drużyny z całego regionu.

, a wzór prawdziwych Mistrzostw
Swiata będą one reprezentować
32 państwa. Otwarcie turnieju
(13 kwietnia w Kielcach) stanie się
dużym zlotem dyplomatycznym.
Z naszego redakcyjnego faksu
wciąż spływają pisma od kolejnych
ambasad, które zainteresowane są
wsparciem dla "swoich" drużyn.
Ambasador Tunezji osobiście przyjedzie do Kielc, aby wręczyć piłkar
skie stroje drużynie kieleckiej
Szkoły Podstawowej nr 33. Narodowe stroje funduje młodym pił
karzom Ambasada Arabii Saudyjskiej, a także Związek Piłki Noż
nej z Kostaryki.
Podobnych niespodzianek
będzie więcej. Wczoraj przybyła
kolejna - w pokaźnej paczce, która
nadeszła do " Słowa" z Ambasady
Japonii, znaleźliśmy kolorowe kimona, specjalne samurajskie opaski na głowy oraz książki. Wszyst-

Złoty

Więcej

na stronie 8

Spis U progu
Samuraje z Oblęgorka w nowych strojach: Szczepan Gaweł, Sylwek Lis i Wojtek Jas

ko dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oblęgorka, którzy w "Mundialito 2002" reprezentować będą
właśnie Kraj Kwitnącej Wiśni.
- Kapitalny prezent - ucieszył
się trener Kazimierz Jelonek.
- W ramach przygotowań do turnieju zapoznamy się także z historią i kulturą Japonii. Kimona będą
się wspaniale prezentować podczas
uroczystego otwarcia zawodów.
Turniej będzie wielkim wydarzeniem dla młodych piłkarzy, ich
rodzin i wszystkich kibiców. Na-

Przez kilka dni

grody fundują , m.in.: Polski Zwią
zek Piłki Nożnej , Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu oraz świętokrzy
scy parlamentarzyści. Wielki finał
odbędzie się 28 kwietnia w Ostrowcu na stadionie KSZO.
Nasz "mistrz świata" otrzyma
pozłacaną replikę Pucharu Swiata,
którą ufundował prezydent FIFA
Joseph Blatter. - Jestem dumny, że
mogę patronować tak wspaniałemu
turniejowi - powiedział nam szef
światowego futbolu .
SŁAWOMIR SIJER

musiała mieszkać

REGION. Jeśli boisz się obcych , nie musisz wpuszczać
do domu rachmistrzów najbliższe
go spisu narodowego. Ankietę spisu możesz wypełnić sam i odnieść
lub wysłać ją do najbliższego Urzę
du Gminy. Pomoże ci w tym " Sło
wo Ludu".
Więcej

na stronie 3

Masz spraIW. dl. report.,.?
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0801 357 266

w domu z martwym

mężem

Czy to pani zabila pana?
STARACHOWICE. Prawdopodobnie
od czwartku starsza kobieta dzieliła
mieszkanie z martwym mężem.

W poniedzialek rano syn mał
które mieszka w jednym
z bloków przy alei Armii Krajowej ,
bezskutecznie usiłował dostać się
do mieszkania rodziców. Pukanie
nie dawało rezultatu , więc mężczy
zna postanowił wyważyć drzwi .
Okazało się , że miał powody
do niepokoju. W mieszkaniu znalazł zwłoki ojca oraz matkę , z którą nie można było nawiązać kontaktu, bo sprawiała wraźenie kompletnie oszołomionej . Mężczyzna
wezwał pogotowie . Niestety,
na pomoc było już za późno .
Jak wykazały wstępne oglę
dziny, 61-letn.i mężczyzna nie żył
od kiłku dni. Zona prawdopodobżeństwa ,

nie spędziła
z im cały weekend! Na razie
jednak policji
nie udało się
wydobyć z niej
zeznań . - Miała
we krwi 4 promile alkoholu .
Jest to zapewne
e fekt kilkudniowego picia.
Trudno na razie
powiedzieć , co
naprawdę stało
s ię w mieszka-

niu. Kobieta zo- Wtym bloku żona mieszkała z nieżyjącym mężem
stanie przesłu
chana gdy dojdzie do siebie.
Sąsiedzi małżeństwa twierNie można wykluczyć , że miała dzą , że nie było ono zgodne .
Kobieta nadużywała alkoholu , co
coś wspólnego ze śmiercią męża
- mówi rzecznik prasowy stara- było przyczyną wielu kłótni. Ostatchowickiej policji Robert Stański . nio były one nasilone.
(pen)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Ludzie zostali bez pieniędzy na święta

wtorek, 26 marca 2002
imie"i"y: Elllalluela, Larysy, Tyllloteusza
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Temperau~ D
Kielce

Q

6
6
6
7
6
7
7

Końskie

Q

Skarżysko

Q
Q
Q
Q
Q

Starachowice
Sandomierz
Busko
Włoszczowa

BIl
lilii
lilii

Numerek
14 (13, 34, 39,43)
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Wczoraj przed bramą ZPD
Polmaik w Zagnańsku pojawił się
tłum zdenerwowanych osób, które żądały pensji. - To skandal. Dzisiaj wypłacono nam po 120 zło
tych, a zakład każdemu z nas winien jest po kilka tysięcy. Jak przeżyć święta? - pytali.
Zakład słynął m.in. z produkcji wysokiej jakości parkietów i płyt. Latem ub. roku wpadł
jednak w finansowe tarapaty.
Wtedy właśnie po raz pierwszy
załoga przez kilka miesięcy nie
dostała pensji . Poirytowanym
ludziom właściciele firmy obiecali wypłaty, ale znów pojawiły
się kolejne braki w kasie.
- Od stycznia znowu nie
mamy pieniędzy. Dyrekcja wysła
ła nas na urlopy, choć nikt nie
wyraził na to zgody. Mamy już
dość obietnic. Nikomu z zarządu
firmy nie chciało się tu pofatygować, by wyjaśnić, co się tu dzieje.
Teraz nie pracujemy, bo wyłączo
no prąd - żalą się pracownicy.

Sam

oceniała

Przepraszamy Elżbietę Różań
ską-Komorowicz, rzecznika święto
krzyskiej policji , za błąd, jaki
wkradł się do jej wypowiedzi w poniedziałkowym materiale "Dymisja
szeryfa" . W rozmowie ze "Słowem"
nie oceniała pracy komendanta
miejskiego.
REDAKCJA

Janusz Sowiński , dyrektor
ZPD Polmaik uważa, że dług wobec
podwładnych zostanie wkrótce uregulowany. - Pójdą na to wszystkie
pieniądze , które wpływają na konto
firmy. M.in. dlatego produkcja stoi,
bo wstrzymano spłatę rachunków dla
zakładu elektrycznego - mówi.
Jak wynika z wyjaśnień dyrektora, sytuacja fmansowa przedsiębiorstwa jest beznadziejna.

Radny ma
O radnym Reznerze zrobiło
się głośno kilka dni temu, gdyogło
sił, że chce społeczni,e pomóc w
powstaniu Telewizji Swiętokrzy
skiej . Stanisław Rupniewski,
przewodniczący Rady Miejskiej
stwierdził , że taka inicjatywa
może raczej zaszkodzić działa
niom władz miasta na rzecz regionalnej telewizji. Dziś ma w tej sprawie rozmawiać z radnym.
Kilka dni później Włodzi
mierz Rezner ujawnił, że od
11 marca jest zatrudniony jako
specjalista ds organizacji i koordynacji masowych imprez kulturalnych i rekreacyjnych w Kieleckim Centrum Kultury. Co ciekawe w kierowanym przez Andrzeja Rucińskiego KCK niedawno
mówiło się o koniecznych zwolnieniach personelu . Dlaczego

wciąż wysyła

za granicę 95 procent produkcji.
- Nasz zakład jest tylko jedną
z kilku firm, które prowadzą szefowie spółki. Może z naszych zysków dofinansowano inne inwestycje? - burzą się jednak pracownicy.
WOJCIECH RUDZIEWICZ

Pracownikom zamiast pieniędzy z aproponowano przejście do nowej spÓłki

już

Śmierć

/

etat

więc .teraz przyjęto

KIELCE. WKieleckim Centrum
Kultury miały byt zwolnienia.
Pracownicy boją się o pracę, ale
w KCK zatrudniony został jeden
z radnych Włodzimierz Rezner.

Długi przerosły wartość zakładu.
Sprawa jest dziwna, bo zakład

bezdomnego

do pracy radnego?
- W Kielcach jest organizowanych kilka imprez dziennie, niektóre nawet o tej samej porze. Zadaniem Włodzimierza Reznera będzie
koordynowanie i pomoc w ustalaniu terminów, tak aby nie zbiegały
się ze sobą. On sam zaproponował
swoją osobę na to stanowisko, a ja
uznałem jego kandydaturę za odpowiednią - mówi A. Ruciński . Radny
otrzymał umowę o pracę do końca
roku, a miesięcznie zarabia 800 zło
tych. Zatrudnienie radnego nie
oznacza, że w KCK nie będzie zwolnień . - Jest taka możliwość - przyznaje dyr. Ruciński .
Przed zatrudnieniem w KCK
Włodzimierz Rezner nie pracował. Wcześniej był związany m.in.
z PR Kielce, Radiem Fama, Radiem
TAK oraz TVP. W 1996 roku sąd
nakazał mu zapłatę ponad 14 tys.
zł na rzecz spółki, w której kiedyś
pracował. Radny uważa, że wyrok
był niesprawiedliwy, mimo że
utrzymał go w mocy Sąd Apelacyjny w Krakowie.
(eref)

KIELCE. Wjednym z blok6w
znaleziono wczoraj ciało bezdomnego mężczyzny.
Około godz. 13 mieszkańcy
wieżowca przy ul. Karczówkowskiej poinformowali Straż Miejską
i pogotowie, że w górnym przejściu
pomiędzy klatkami leży nieznany
mężczyzna, - Ekipa lekarska stwierdziła zgon - mówi Zbigniew Pe-

drycz, oficer prasowy Komendy
Miejskiej w Kielcach.
Zmarłym okazał się 49-letni
mężczyzna bez stałego miejsca
zamieszkania. Sprawą zajęła się
prokuratura.
(wr)

KRYSTYNIE KARNICKlEJ

MARII SZTOKFISZ

i Panu

Dyrektorowi ds. Handlowych
PZF "CEFARM-KIELCE" S.A. -wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci
OJCA

łącząc

głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY i ŻONY
się z całą Rodziną w bólu

DO

C
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składają
Zarząd

składa

Zarząd

i Pracownicy P.W "Holding" Ltd.

250/gm

- To szlachetny gest,
ale ze strony
Małysza. Hannawald nie zasłużył sobie
przecież
na
sympatię Polaków. Nasz Adam pokazał.
jednak mimo wszystko
oni wrogami, a tylko
wymi rywalami. Bo
atmosfery rywalizacji
wej nie można prze
na stosunek do całych
dów. Może takie gesty
ną na lepszą atmosferę l/J
sie następnych zawodól/J
lepsze zrozumienie
Polakami i Niemcami l/J

- Przynajmniej
raz
Hannawald

Pani

wyraz:y

- To wspagest.
Hannawald
nie jest raczej
lubiany w Polsce. Sam na to
zresztą zapracował swoim zachowa
Może jednak to syr1J
machanie polską flagą
do naszych kibiców,
również nie zacho
wobec niego n
gramach inform
jawił się obraz
dala, znany dotąd
z boisk. Skoki narcia
bardzo niebezpiecznym
tem i nieodpowiedzialne
chowanie kibiców może
prowadzić do tragedii.

leo

Pani

TADEUSZOWlKARNICKIEMU

Do pOlsko-niemieckiego
jednania doszło w nie
w Planicy. Adam Ma1ysz od
Kryształową Kulę za zwyci
w klasyfikacji Pucharu i
w skokach narciarskich . Na
dium nasz skoczek mach ał
miecką flagą, podczas gdy
największy rywal Sven
wald dzierżył flagę pols
drugi przeprosił zresztą
kibiców za swoje zach
Czy podobał się nam ten
Czy poprawi to naszą
o niemieckich zawod n
i o Niemcach w ogóle?

niały

zaproponował swoją kandydaturę

Wielkanoc

REGION. Choć zimno znowu straszy, święta wielkanocne będą ciepłe i
pogodne - uspokajają synoptycy. - Z dnia
a dzień będzie w tym tygodniu cieplej mówi Romuald Kaseja, dyżurny synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. - W piątek
poranek będzie jeszcze zimny, ale w cią
gu dnia temperatura wzrośnie do 10stopni. Pojawi się także słońce . W sobotę
będzie jeszcze cieplej, a w świąteczną
niedzielę temperatura osiągnie 15 stopni. Co do świątecznego poniedziałku,
synoptycy nie są do końca pewni, ale
według wstępnych prognoz mogą się
pojawić deszcze, czyli będzie to typowy
(E)
"lany poniedziałek".

Nie

Drzewnego Polmaik zalegają
pracownikom z wypłatami za pięt
miesięcy.

Multi lotek
1,11,17,21,27,
30, 35, 36, 43, 49,
50,57,58,61,62,
63,64,69,73,77

Ciepła

Burza w tartaku

i pracownicy
PZF "Cefarm - Kielce" S.A.

2

pokazał,
że
umie się zachować. Przyjął z godnością

drugie miejsce, które w końcu zdo
Po jego wcześniejszym za
waniu nie można byto
dziewać się takiego
Według mnie, to form a
prosin z jego strony. Fa
jest także to, że nie
ale i polscy kibice
wody, by się wstydzić.
we, że taki symboli
pozwoli uniknąć
nych zachowań w
lejnych zawodów.
Not.
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standardach picia
Były wojewoda poczuł się
naszym sobotnim artykułem
pije na urzędzie". Ale
się bardzo niejasno.

urzędników było przyjmowanie gości i interesantów. W 2001 r. przyją
łem w sumie 6320 osób, z czego
ponad 4000 to goście. Wszystkie te
wizyty są zarejestrowane w komputerze. Wszyscy moi goście (co łatwo
sprawdzić) byli częstowani kawą,
herbatą, sokami owocowymi, wodą
mineralną i ciasteczkami. Myślę, że
są to standardy przyjęte w całym cywilizowanym świecie. W pozostałych gabinetach z pewnością przyjmowano nie mniejszą liczbę go ści.
Osobiście wolałem herbatę i to tę
zieloną . Proponuję sprawdzić, ile to
jej litrów mogłem wypić w ciągu
roku. Ale z pewnością mi nie zaszkodziła . Ciekawe, jakie to jeszcze czekają nas sensacje, które napłyną z

ŚUW

Z wyrazami szacunku
były wojewoda świętokrzyski

Wojciech Lubawski"

Od autorki: Poziom pragnienia urzędników wojewody ustalili
inspektorzy NIK. Wydatki na napoje, którymi je gasili, nie mają nic
wspólnego z podejmowaniem gości.
Sprawdziliśmy w Wydziale Finansowym SUW-na to jest osobna pula
wydatków. Np. pan Lubawski na
zakończenie.. urzędowania żegnał

m. in. dziennikarzy i parlamentarzystów za kwotę 1274 zł, kadrę kierowniczą i administrację - za 1100
zł, władze sejmiku - za 534 zł. Poże
gnanie wojewody kosztowało podatników około 5 tys. złotych.
Z poważaniem

IWONA BORA1YN

obby dla regionu

Boisz się - nie musisz wpuszczać rachmistrza do domu

Spis przed progiem
REGION. Jeśli boimy się obcych, nie
musimy wpuszczać do domu rachmistnów najbliższego spisu narodowego. Ankietę spisu możemy wypełnić
sami i odnieść lub wysłać ją do
najbliższego urzędu gminy.
Jak już pisaliśmy, wielki spis
narodowy potrwa od 21 maja do 8
czerwca. W domach odwiedzą nas
rachmistrze, którzy zapytają o nasz
stan cywilny, źródła dochodów,
warunki mieszkaniowe itd. Odmowa odpowiedzi będzie zagrożona
grzywną, a podanie fałszywych
danych - nawet więzieniem.
Dane indywidualne będą objęte ścisłą tajemnicą, ale kandydatów na rachmistrzów zgłasza się
tak dużo, że pojawiają się wątpli
wości czy gminne komisje spisowe potrafią wybrać najlepszych.
Wielu mieszkańców zapowiada, że
nie wpuści rachmistrzów do domu .
- Kto zagwarantuje mi, że moja ankieta nie trafi do jakiejś firmy handlującej danymi albo nawet na
śmietnik? - pytają nasi czytelnicy.
Thż przed majowym spisem " Słowo Ludu" przygotuje na jego temat serię publikacji. Spróbujemy pomóc i doradzić tym czytelnikom, którzy postanowią sami wypełnić
~nkiety spisu. Podpowiemy,
jak to zrobić, ocenimy czy to
się w ogóle kalkuluje.
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To jest marnotrawstwo
Prowadzę małą prywatną
firmę i muszę składać P/T-5. Niedawno, kiedy zgłosiłam się do
Urzędu Skarbowego z wypełnio
nym blankietem, dowiedziałam
się, że jest już nieważny. Porównałam nowy ze starym i przekonałam się, że różnią się tylko jedną rubryką . Wielu płatników, ta-

Wczoraj na specjalnym spotkaniu władz regionu z parlamentarzystami
iana o stworzeniu lobby na rzecz walki z bezrobociem, budowie dróg kraj 0i ekspresowych oraz otwarciu w Kielcach ośrodka telewizyjnego. Za brak
OSliltnileco dostało się KRRiT, której przewodniczy kielczanin Juliusz Braun.
a mają się odbywać cyklicznie.
(ibo)

policji
Komendant podał się do dyw· k. Jako powód poosobiste. Jednak w
mówi się, że zaszkodziła
ś na sprawa nietrzeźwego
.
en ta Kielc , którego
Si ę sfilmować telewizyjnej
Za kierownicą, a także paplakatowa sprawa Rober~i. Jeden z kolegów partyjniedoszłego posła miał zaedz ieć , że Winiarski za to
się ze stanowiskiem .
ług innych, Andrzej
nowy komendant wojepolicji, zaczął kadrowe

aż

huczy

zmiany od Kielc, ale zmieni też
szeryfów ze Staszowa, Kazimierzy
Wielkiej oraz Starachowic.
Prywatnie policjanci mówią
też, że powodem rezygnacji T Winiarskiego było to, że w ub. czwartek w Komendzie Miejskiej jeden
z wyższych oficerów zastał czterech funkcjonariuszy, którzy byli
pod wpływem alkoholu . Byli już po
pracy, ale zostali przebadani na alkomacie i wszczęto wobec nich
postępowanie dyscyplinarne. Podobno w piątek komendant miejski, znany zresztą z niechęci do
alkoholu, musiał się tłumaczyć szefowi z zachowania podwładnych .
Telefon komórkowy komendanta Winiarskiego milczy jak zaklęty (on sarn jest na urlopie), a komendanta Andrzeja Woźniaka nie
było wczoraj w Kielcach.
MARTYNA GŁĘBOCKA

kich jak ja, ma jeszcze w zapasie
stare blankiety. Niestety, trzeba je
wyrzucić, bo nasze państwo stać
na marnotrawstwo.

Zaoszczędzić na/dziecku
W szpitalu dziecięcym, aby
włączyć telewizor, trzeba wrzucić
2 zł. Ponieważ nie miałem przy
sobie takiej monety, musiałem odwiedzić aż 4 kioski, aby ją zdobyć. W trakcie tej wędrówki dopadła mnie pewna myśl: najła
twiej zaoszczędzić na chorym
dziecku. Nawet w więzieniach telewizor to najważniejszy przedmiot, a za włączenie nikt nie musi
płacić.

Liczy się

skuteczność
Jako mieszkaniec peryferyjnej dzielnicy Kielc niewiele stracę na dymisji komendanta policji.
Owszem, szeryfa widać było w gazetach i na ekranie. Niestety, brakowało jego twardej ręki na osiedlach . Bezsilność policji wobec
chuliganerii rzuca się w oczy.
A mnie interesuje przede wszystkim skuteczność.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

Kandydaci na rachmistrzów muszą

wzbudzać

Przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych nie zwalniają
nas z obowiązku udziału w spisie
powszechnym. Rachmistrze będą
mieli identyfikatory ze zdjęciem,
mają być osobami, które wzbudzają zaufanie, ale nawet mimo to wcale nie musimy wpuszczać ich za
próg.
- Jeżeli ktoś bardzo boi się
obcych i nie chce za ich pośred
nictwem odpowiadać na niektóre
pytania spisu, może sam wypełnić
formularz i odesłać go do właści
wego urzędu gmil1Y - mówi Ewa
Kulesza, generalny inspektor
ochrony danych osobowych .
Ostrzega jednak zarazem, że wypełnienie ankiety jest dość

zaufanie

skomplikowane i może być kłopo
tliwe dla osoby, która nie przejdzie
- tak jak rachmistrze - specjalnego, 40-godzinnego kursu .
Do 29 marca komisje spisowe we wszystkich gminach muszą
mieć gotowe listy rachmistrzów.
6,6 tysiąca rachmistrzów trzeba
wybrać z...grona kilkudziesięciu tysięcy chętnych - w Kielcach jest
czterech na miejsce, we Włoszczo
wie - trzech, podobnie w innych
gminach . Zadanie będzie więc
niełatwe , ale komisje spisowe
n.ają bardzo uważnie przeglądać
każdą ofertę. Wszędzie preferowane będą osoby z wykształceniem
wyższym i ś rednim ekonomicznym.
(ew)

Wspólnota lepsza
Każdy, kto mieszka w budynku wielorodzinnym,
może zostać członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Rozmawiamy o tym z Aleksandrą Kurzyk, prezydentem
Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Admini-

stratorów Nieruchomości.
Dlaczego wspólnota mieszkaniowa jest lepsza od spółdzielni?
- To mniejszy organizm , ła
twiejszy w zarządzaniu, a co waż
niejsze - tańszy. Dl.ltego nowelizacja prawa spółdzielczego zmierza
w kierunku większej samodzielności poszczególnych budynków.
W Kielcach mamy wiele złych
przykładów zarządzania wspólno-

tami.

.

- Wiele zależy od zarządców.
Niektórzy znakomicie pracują za
stawkę 30 groszy z metra mieszkania, innym płaci się nawet 2 złote za
gorszą pracę . To właściciele nieruchomości decydują, jakiego zatrudnią zarządcę i na jakich warunkach.
Zmierzamy do tego, by wspólnotami
zarządzali fachowcy z licencjami.
Mamy ich już 13 tysięcy, a docelowo
w kraju ma pracować 30 tysięcy.
Jaki powinien

być

dobry za-

rządca?

mieszkaniowego, budowlanego,
podatkowego. Najważniejszą cechą jest umiejętność współpracy z
ludźmi, ponieważ to on jest pierwszym kontaktem między lokatorem
a właścicielem. Trzeba być upartym i konsekwentnym wdzialaniu ,
umieć negocjować z dostawcami
wody, ciepła, firmami sprzątający
mi. Trzeba umieć dochodzić praw
lokatorów, a dla swojej działalno
ści uzyskać aprobatę władz gminy.
Świętokrzyskie StowarzyszeZarządców Nieruchomości
otworzyło w Kielcach punkt konsultacyjny dla współnot mieszkaniowych. Co to da przeciętnym
mieszkańcom?
- Th będzie można bezpłatnie
uzyska ć poradę prawną , dowiedzieć się wszystkiego o funkcjonowaniu wspólnot. J esie ni ą zamierzamy zorganizowa ć spotkanie z
mieszkańcami miasta na len temat.

nie

- Musi mieć fachowe przygotowanie , znać przepisy prawa

Rozmawi a ł a

LIDIA ZAWISTOWSKA

Państwu

TADEUSZOWI i KRYSTYNIE
KARNICKIM
wyrazy głęboIqego współczucia z powodu

śmierci

ZONY i MAMY
składają
251 / gm
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Poprawność

Prezesi poszukiwani
Jeszcze wczoraj katowicka prokuratura miała wystawić międzynaro
dowy list gończy za Józefem J., wła
ścicielem konsorcjum CoIIoseum. J. i
wiceprezes firmy, podejrzani o wyłu
dzenie 345 mln zł, zniknęli po tym,
jak Sąd Okręgowy w Katowicach zdecydował o ich aresztowaniu. Józef J.
przebywa w Republice Południowej
Afryki . Nie wiadomo, gdzie jest Piotr

W

'\

Napad na konwój
Uzbrojeni napastnicy ukradli
około 200 tysięcy zł z konwoju bankowego w Poznaniu - poinformował
rzecznik poznańskiej policji.

Lepper znowu

wymyśla

Szef Samoobrony Andrzej Lepper nazwał premiera Millera, wicepremiera Kalinowskiego i ministra Cimoszewicza zdrajcami, dlatego, że - jego
zdaniem - pozwalają sprzedawać pol-

polityczna wygrała ze sztuką filmową

Oscary specjalnej' tros
Niedzielnej nocy rozdano po raz 74
nagrody Amerykańskiej Akademii
Sztuki Filmowej, które przejdą do
historii jako jedne z najbardziej
kontrowersyjnych decyzji.
Powód? Uhonorowanie statuetkami za najlepszą rolę kobiecą HaII~ Berry i męską Danzela
Washingtona.
Są to: pierwszy Oscar w historii dla Murzynki grającej głów
ną rolę i analogiczna nagroda dla
Afroamerykanina za rolę męską,
po niemal 30-letniej przerwie,
kiedy w 1963 roku wyróżniono
Sidneya Poitiera za rolę w "Filies
of the Field' . Są to decyzje poprawne politycznie, lecz fałszywe
artystycznie.

skąziemię·

Panegiryk
dla "Człowieka czynu"

Polska Żegluga Morska sfinansowała wydanie tomiku wierszy,
wśród których znalazł się panegiryk
na cześć obecnego dyrektora przedsiębiorstwa. W tomiku "Wiersze z
morza", zawierającym kilkadziesiąt
utworów, autor Klemens Ładziak
umieścił m.in. wiersz pt. "Człowiek
czynu", poświęcony dyrektorowi
Pawłowi Brzezickiemu. Wiersz zaczyna się od słów: "Szlachetny, odpowiedzialny, niezawodny, rzeczowy
i konkretny. A przy tym skromny i o
wielkiej sile przekonywania. Na swojej drodze p,?zyskuje i jedna ludzi.
Stawia sprawę jasno. Nie bazuje na
ludzkich uczuciach. Chociaż nie jest
mu łatwo brać na siebie ogrom odpowiedzialności w sytuacjach qeznadziejnych. Nie daje się zastraszyć intrygom i szantażom" .

"Piękny

NATO i stabilizacja

Wileńską ·

(PAP)

Crow padł ofiarą "polityclnej poprawności"

Coraz częściej wśród watykańskich
hierarchów -liberalnych i konserwatyWnych - padają głosy za ustąpie
niem Jana Pawła 11- donosi
"Corriere delia Sera".

papieża .

Messori pisze, że konserwatywnie nastawieni dostojnicy Kościoła lInie mogą znieść ciągłych
próśb o przebaczenie, spotkań w
Asyżu, którym zarzucają synkretyzm, odwiedzin w synagogach i
meczetach oraz nacisku , z jakim
Jan Paweł II przypomina o prawach człowieka" i doradzają papieżowi odejście na odpoczynek.

Panu

418,00

568,00

S9S,00

wyrazy głębokiego

(100)

354,00

fRANK
SZWAJC (100)
KORONA
(100)

KORONA
CZESKA (100)

z powodu

śmierci

ZONY
dyrektor i pracownicy
Studiów
i Ochrony ŚrodOWiska Kulturowego w Kielcach
Re~onalnego Ośrodka

opętanego schizofrenią

geniusza, jest niewątpli
wym wydarzeniem artystycznym. Crowe zagrał
Nasharewelacyjnie. Statuetka wydawała się pewna,
jednak Crowe jej nie dostał. Aktor padł ofiarą
"poprawnej politycznie"
decyzji akademii, wybierającej Danzela Washingtona w roli skorumpowanego gliniarza (,,'fraining
Day"). W 2002 roku Russell Crowe miał po prostu
niemodny kolor skóry.
Modny kolor miała
niewątpliwie Halle Berry.
W filmie "Monster's Ball"
zagrała rolę murzyńskiej

kobiety i wdowy, która doprowadza do przemiany
wewnętrznej rasistowskiego straż
nika więziennego, który się w niej
zakochuje i przestaje być rasistą.
Zgodnie z oczekiwaniem, kategorię filmu zagranicznego wygrała "Ziemia niczyja", dramat wojen'ny Bośniaka Dornisa Tanovicia.
Jest sezon na wojnę, bo wojna jest
wśród nas. Stąd nie dziwią dwa
Oscary dla " Helikoptera w ogniu".
Kiedy ogłoszono pierwszego za
montaż (pietro Scalia), jasne było,
że ten, który dostarczył "towar" do
montowania (Sławomir Idziak) nie
ma szans. Za obraz żaden film nie
mógł wziąć w tym roku dwóch statuetek. "Helikopter" dostał natomiast drugą figurkę za dźwięk
(Mike Minkler i inni) .

Pod presją międzynarodowej opinii
publicznej sąd islamski w Sokoto
w północnej Nigerii uniewinnił
Safiyę Hussaini, kobietę skazaną
na ukamienowanie za cudzołóstwo.
Jednocześnie w mieście Bakori zapadł wyrok śmierci na inną
Nigeryjkę, która urodziła dziecko po rozwodzie z mężem .
Oskarżenie Safiyi o cudzołóstwo - kobieta urodziła nieślub
ne dziecko - za które, według obowiązującego w północnej Nigerii
islamskiego prawa, grozi kara
śmierci przez ukamienowanie,
wzbudzało ogromne protesty na
całym świecie, także w Polsce.
O uniewinnienie Safiyi zabiegali politycy i organizacje praw
człowieka. Pod tą presją prezydent Nigerii Olusegun Obasanjo
zapowiedział, że zamierza uła
skawić kobietę. Ostatecznie zaważyły kruczki proceduralne. Religijny sąd apelacyjny w Sokoto
uznał, że nie można skazać Safiyi
według kodeksu islamskiego, bo
gdy doszło do przestępstwa, sza-

riat nie był obowiązującym
wem w Nigerii.
Amina Lawal miała
szczęścia . Kobieta r,.,7\lIH)r1!H
pod koniec 2000 roku, a
urodziła nieślubne dziecko.
czyzna, z którym się
obiecał jej małżeństwo.
zmienił zdanie. Kobieta
ma zostać ukamienowana.
(PAP,

o

ocaleniu Safiyi zd ecy
kruczki prawne

366,00

235

250

8,00

0..00

10-,50

w~półczucia

składają

253/ gm

EURO

SŁOW.

404,00

Autor sugeruje, że również
hierarchowie dalecy od wszelkiego tradycjonalizmu wyraża
ją obecnie zaniepokojenie losami Kościoła , na którego czele
stoi stary i schorowany czło
wiek.
Messori komentuje te opinie
uwagą, że Kościół nie jest przedsiębiorstwem , którego losy zależą od sprawności dyrektora.
- Podziwialiśmy ze zdumieniem, jak 58-letni "Boży atleta" ,
który wstąpił na tron papieski,
pływa, jeździ na nartach i uprawia wspinaczkę. Ale być może
właśnie w tym (obecnie schorowanym) ponad 80-letnim czło
wieku lepiej jeszcze dostrzegamy
tajemnicę Boga, kt.óry pragnął
zbawić świat przez cierpienie dodaje Messori.
(PAP)

JULIANOWI MROZOWI

KUPNO SPRZEDAŻ

DOLAR
USA (100)
FUNT
BRYT. (100)

swoim drugim w karierze
Oscarem.
Opowiedzenie historii matematyka Johna
Nasha z Princeton przez
Roma Howarda, przy walnym udziale Russella Crowe, filmowego wcielenia
reżyserskiej

ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 25.03.2002, godz. 13.30
WALUTA

umysł"

oczywiście z tej trójki fawoI)'tówwypadł najlepiej.
Został filmem roku, aRon
Howard mógl się cieszyć

Autor artykułu , znany wło
ski publicysta Vittorio Messori,
nie zgadza się z tymi opiniami i
rozważa, czy hierarchom przeszkadza tylko zły stan zdrowia

- Rozszerzenie NATO na wschód
i południe to naj tańszy i najefektywniejszy sposób zabezpieczenia ładu i
stabilizacji w Europie - mówił wczoraj w Bukareszcie Aleksander Kwaśniewski . Prezydent wygłosił przemówienie inaugurujące dwudniowy
szczyt 10 państw tworzących Grupę

Od przynaj mniej trzech
ostatnich rozdań oscarowych
presja na wyróżnienie najważ
niejszymi statuetkami murzyń
skich aktorów była wyraźna, a
brak spodziewanych efektów
przynosił gniewne komentarze.
Po niedzielnej imprezie nie ma
już o tym mowy, zwłaszcza, że za
całokształt dorobku uhonorowano także Oscarem wspomnianego wyżej Sidneya Poitiera.
Nad atmQsferą oscarowego
rozdania od początku wisiała atmosfera niepewności. Chodziło o
trzy filmy zdecydowanie liderują
ce stawce: "Władcę pierścieni",
" Piękny umysł" i "Moulin Rouge".
Zanosiło się, że aż 13-krotnie nominowany "Władca" może
zdominować 74 edycję nagrody.
Tak się jednak nie stało.
Film otrzymał cztery statuetki i to wcale nie w
tych najważniejszych kategoriach. "Czerwony
Młyn" też nie "wykręcił"
nazbyt wiele.

12,50

Ceny podaje Kantor .U Marynarza·
moźliwość negocjacji cen

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dn. 25.111.2002 r.
odeszła nasza naj ukochańsza żona i matka
mgr BOŻENNA MATULEWICZ
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dn. 27 .III.2002 r.
w kościele przy ul. Grzybowskiej o godz. 11.00,
po którym nastąpi wyprowadzenie drogich nam zwłok na cmentarz
przy ul. Limanowskiego,
o czym zawiadamiają pogrążeni w żalobie
43/ ww
mąż i rodzina

RODZINIE

ZMARŁEJ

śp. WIESŁAWY MRÓZ
wyrazy głębokiego wspQłczucia i żalu
składają
249/gm
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po zastrzeleniu policjanta. Minister zapowiada zmiany w przepisach o użyciu broni

erroryści

na drogach
wała m.in.: w celu odparcia ataku
na życie, zdrowie i wolność policjanta oraz inne.go człowieka; gdy
uzbrojony przestępca nie podporządkuje się wezwaniu do rzucenia
broni; gdy ktoś będzie chciał odebrać broń funkcjonariuszowi ; w
przypadku ątgjru na konwój wiozą
cy ludzi, pieniądze lub tajne doku-

do jakiej doszło w sabot,
Nad,arzv,na pod Warszawą,
wszystkimi. Gangsterów
na tiry boją si, teraz
'\

menty.
Dotychczasowe regulacje
prawne pozwalają ominąć procedurę ostrzegawczą tylko wówczas,
gdy "wszelka zwłoka groziłaby
bezpośrednim niebezpieczeń
stwem dla życia lub zdrowia ludz-

. pO

Zę

byJ

Policjanci zabrali się do spiładunku skradzionej cię
Wezwali holownik z dwokierowcami, by odprowadzili
na policyjny parking. Nagle,
godz. 17.30 przed dom podtrzy auta. Wysiadło z nich
uzbrojonych po zęby

Szef stołecznej policji Ryszard Siewierski (z lewej) prezentuje portret pam i ęc i o 

wy mężczyzny, który prawdopodobnie podczas strzelaniny pod Nadarzyne m zastrzel i ł policjanta.

Z prawej szef MSWiA Krzysztof Janik
zmian w przepisach - głównie dotyczących użycia broni przez poNa tropie bandytów
licję. Minister Janik powiedział,
Po zuchwałym napadzie na
że we wtorek przedstawi rządo
policjantów postawiono na nogi
wi projekty zmian rozszerzają
wszystkie służby. Na drogach w
cych możliwość strzelania przez
rejonie zdarzenia stanęły blokady
policjantów - bez konieczności
funkcjonariuszy w kamizelkach
oddawania strzałów ostrzegawkuloodpornych i z "kałasznikowa
czych i wielokrotnych okrzyków.
mi" . Penetrowano placówki służ
MSWiA proponuje, aby taka
by zdrowia, gdzie ranni bandyci
uproszczona procedura obowiązymogli szukać pomocy. I
Komendant stołeczny policji
Ryszard Siewierski poinformował
wczoraj, że w sprawie zatrzymano
dotychczas 26 osób (zdecydowaną większość "do wyjaśnienia" ) .
Pod zarzutem paserstwa aresztowany został właściciel posesji, na
terenie której doszło do wymiany
strzałów. - Drugą osobą, której w
sprawie postawiono zarzuty jest
jego wspólnik - dodał komendant.
Policja ma już portret pamięcio
wy bandyty, który z broni maszyno'(ej strzelał do funkcjonariuszy.
Natomiast szef Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Janik ujawnił
podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że resort wystąpił
do prezydenta o pośmiertny awans
dla zastrzelonego. - Zajmujemy się
też jego rodziną - dodał.

kiego".
,
Resort proponuje też usunię
cie przepisu nakazującego policjantom strzelanie do przestępcy
tak, aby "nie zmierzać do pozbawienia go życia i wyrządzić możli
wie najmniejszą szkodę " .
- Policjant nie może zastanawiać się, czy wyrządzi szkodę napastnikowi. Ten przepis paraliżo
wał pracę policji. (... ) W sobotę
bandyci przekroczyli granice - policja też powinna przekroczyć
pewne granice blokady psychologicznej - powiedział minister Janik.
Resort chce również zmian
w Kodeksie karnym . Skazani za
przestępstwo wobec policjanta,
strażnika granicznego lub funkcjonariusza BOR nie będą mo-

Głośne napady na tiry:
• Październik 2001 r.
- pod Ostródą na Mazurach
znaleziono 7 tirów wartości ok.
l mln zł, skradzionych na zlecenie gangu pruszkowskiego.
• Grudzień 2001 r. - ukradziono tira z alkoholem (23 tys.
butelek) wartości ok. 300 tys. zł.
• Luty br. - tira uprowadzonego z trasy Ciechanów
- Maków Mazowiecki odnaleziono po tygodniu na parkingu w Gruwolinie. Ukradziono
blisko 300 pralek wartości ponad 300 tys. zł.
• Luty br. - dzięki satelitarnemu systemowi lokalizacji
GPS policja odnalazła w Bodzentynie, woj. świętokrzyskie,
tira wyładowanego po brzegi
papierosami. Uprowadzono go
koło M yślenic (kierowcę przykuto do drzewa).
(kor)
według
ubiegać się

gli,

propozycji MSWiA ,
o warunkowe zwolnienie . Za "zabójstwo funkcjo nariusza publicznego w związku
z wykonywanymi przez niego
czynnościami służbowymi" grozić ma 25 lat więzienia lub dożywocie . Za napaść na ni ch z
użyciem niebezpieczn ego narzę
dzia - trzy lata.
(red, PAP)

Bez strzałów
ostrzegawczych
Po sobotnich wydarzeniach
MSWiA przygotowało projekt

'gramy
tylko przeboje
Utwory najnowsze oraz te.
które przetrwały presję czasu.
Największe hity list przebojów.
które zawsze chcesz usłyszeć .
Biuro reklam
47/49. KIelce
teł. +41 362 09 50
fax +41362 09 51
reklama@radlotakcornpl
ul

szukając

bandytów, zablokowali okoliczne drogi i przeprowadzali

ną kontrolę wszystkich przejeżdżających aut (na zdjęciu)

Wesoła

98.0 i 10&.5 FM
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zdrowie

51owoLudu

ogłoszeniowy

informator

Gabinet Prywatny

Najgroźniejsze Są:

lek. Bred.
Jatek Dretzka
1"'L.~V'4\.U.""'\."'" ID10Cl

Szeroki zakres usług
z zakresu okulistyki, m.in.:
• komputerowe badanie wzroku,
dobór socźewek kontaktowych
i okularów.

14, tel. 344-47-01

ZAKŁADY

SPRZĘTU

NAPRAWCZE
MEDYCZNEGO SP. J.

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

SPRZEDAŻ I NAPRAWA:
- aparatów słuchowych
- aparatury medycznej
- aparatury laboratoryjnej
- aparatów do mierzenia ciśnienia
- aparatury stomatologicznej
g
- serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne

8

Gabinet hematologiczny
Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

Czwartki 16.00 -18.00

D

c!j
Kielce, ul. Przecznica 3
'"
344-41-43 w. 22, tel. kom. 0604-625-010

SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

~
KOCłłAN'OWSKIEGO

Z roku na rok przybywa
osób, które są uczulone na różne
go typu substancje. Zdaniem specjalistów, jedną z przyczyn cieJ:,pienia jest rozwój cywilizacji: zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwy tryb życia prowadzący
do spadku odporności, wreszcie
rozwój techniki (kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe),
która bezpośrednia działa na nasz
organizm.
- Alergenów, a więc czynników, które powodują uczulenie,
jest około 20 tysięcy - wyjaśnia
Maria Zielińska, lekarz pneumonolog, specjalizująca się w alergiach. - Aż 70 procent z nich to
kwitnące i pylące rośliny. Najgroź
niejsze są: trawy, brzoza i pleśnie.
Efektem jest katar, zaczerwienione oczy, wysypka, opuchlizna, kaszel, duszności. Niekiedy objawy te są lekceważone,
często nawet źle interpretowane
BOŻENA SLAWIŃSKA

oferuje

Wraz z pyleniem drzew zaczyna się trudny okres dla alergików
przez lekarzy. A nie leczona alergia to groźne powikłania, nieKoniecznie do lekarza
które nawet prowadzące do
Jeśli podejrzewamy, że cierpimy na alergię, należy koniecznie
śmierci (np. alergiczny obrzęk
zgłosić
się do lekarza pierwszego kontaktu, który może zalecić tera·
krtani). Katar sienny może spo.
pię łagodzącą uciążliwe dolegliwości. Jednak, aby usunąć
wodować zapalenie zatok i ucha
nę, niezbędna jest pomoc alergologa. Zaczyna się ona od
środkowego, a w rezultacie głu
nia testów stwierdzających, jaki czynnik działa na nas uczu
chotę. Tzw. pyłkowica w skrajDopiero po poznaniu przyczyny można przystąpić do właściwego
nych przypadkach prowadzi do
leczenia.
astmy oskrzelowej. Alergiczny )

Dariusz Klim.er

0iijJMlł]ll~J~

1/ tylakJ końc:&)'J1 doluych

zakres u ....g

1/ Usuwanie hemoroidów
1/ Inne ~biegi
Poniedziałek, środa

ginekolog, endo~nolog
tel. 0603 077 308
wtorek 16-18
czwartek 17-19

16.00 - 18.00

Kielce, ul. Sienkiewicza 45,
tel. 0601-598-707
62/n3

środa

11-12
piątek 16-18

Kielce, ul. Przecznica 3

~
...

Prywatna Praktyka
Lekarska

w zakresie:

INFORl\IACJAlREJESTRACJA

tel. 362 - 91 - 06

63/04

lek. med.

,/ T...y
oferuje

~....

Państwu:

piętro,

tel. 344-52-00, 0604 902150

(łącznik między

ul.

Warszawską,

a ul.

Targową)

l. Leczniczo
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mi'<Śnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi. niedokrwienie kończyn, choroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zakłócenia równowagi, chroniczne zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie
wątroby. otłuszczenie wątroby, również po chorobie alkoholowej, chroniczne stany zapalne,
wszystkie schorzenia zJośliwe, stwardnienie rozsiane

2. Profilaktycznie:
Duże

sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew gc;stnieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia wlośniczkowego, przedłuża życie (o ok. 10 lat), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany materii (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełnienie ciał jamistych), pozytywne myślenie, regulacja ciśnienia.
wydolności i odporności

3. Korzyści, które odnosi organizm dzięki terapU tlenowej:

Kosmetykę tlenową
Działanie biologiczne powoduje, że skóra staje si~ jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwi"ksza przepuszczalność i zdolnoŚĆ skóry
do plZ)'swajania substancji odżywczych .

Efekty kosmetyk:i tlenowej to: zwi~kszenie wiłgotności skóry, stymulacja regeneracji, wi"ksza
elastyczność wygładzenie skóry i poprawa wyglądu, nie widać na niej zmęczerui i wygładzają się.

zmarszczk:i.

Optyczno-akustyczną stymulację mózgu
- programy stymulujące w zależności od potrzeb: koncentracja, relaks, głębokie odprężenie,
aktywność umysłowa, kreatywność (pobudzanie prawej p6łJruli mózgu);
- program terapeutyczno.odwykowy - uwaJnjanie od tremy i napięć, na przykład przedegwninem.

PO KURACJI TLENOWEJ NASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGANIZMU

Sł,.czyń.ki

teJ. O 602 232 875
teJ. 41/ 3627595 (wieczorem) ;.

Kielce ul. Manifestu Lipcowego 75
(Przychodnia Specjalistyczna nr 31
godz. 11 .00 - 16.00

teL 41/ 331 05 6 8

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

."ili'.
.sI mai
~

RZEMIOSŁA)

• stomatologia

• protety~

rtg

Specjalistyczny Sklep Medyczny

Zwiększenie odporności

(mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (więcej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wzmocnienie serca, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawności fizycznej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcja skutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dokrwienia
chorobach oczu, obniżenie częstotliwości i natężenia migren, opóźnienie procesu starzenia,
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomaganie w odchudzaniu).

Badania
i biodra

POMYŚ" O .WOleN Z~BAł!N
Kielce, ul. Warszawska 34 (DOM

Terapię tlenową

k.,lIiolog M.,.k

OSTEOPOROZ
kręgosłupa

,/ ECHO - •• ,ce

Kielce ul. Przecznica 3 ~

I:\FOR.\IACJAlREJESTRACJA. tel. 362 - 91- 06

wy.iłkow.

,/ Holte,

przyjmuje we wtorki 16 -18

- MASAŻ KLASYCZNY
- BADANIA PROFILAKTYCZNE
~ BADANIA KIEROWCÓW

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
ul. Mała 17/2, I

KARDIOLOGIA

Anna Cebula

specjalista neurolog

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

6

Lek. med. Jan WÓ
SPECJALISTA
UROLOGII

Magdalena
Heltman-Ossowska

metodą kriochirurgiczną

Kielce, ul. Duża 24
tel. 343-20-68, 0-602-621-269

- KARDIOLOGII
na podstawie
- ENDOKRYNOLOGII } skierowania
- NEUROLOGU
lekarza poz
-LARYNGOLOGII
- PSYCHIATRII
- bez skierowania
- MEDYCYNY RODZINNEJ - zapisy

Proponujemy

katar sienny. Lekarze
gają : nie usiłujmy się leczyć
środkami dostępnymi bez
ty w aptece, zwłaszcza że ich
gotrwałe stosowanie może
dować komplikacje , np. u
dzenie śluzówki nosa.

specjalista chirurg

LEKARZ

Czynne od wtorku do piątku
w godz. 16.00 - 20.00

- SO m od ul. WaplcnnikowcJl

BEZPŁATNE usługi

alergię·

P~y

KI ELCE, ul. J. CH. PASKA 6
(OS,

obrzęk krtani może LUl\.V.IICLI.
się uduszeniem .
Pamiętajmy też, że
choroba na cale życie ,
zawsze objawia się tuż po
niu. Nie należy jej lekceważyć,
śli nawet obj
nie
przez kilka czy 1~11l\.ClJ. 1UO''''1<;;
nie oznacza, że jesteśmy
- zdarza się , że ktoś
dzieciństwie , np ., na mleko, w
ku dorosłym może cierp ieć

wraz z nadejściem
wiosny: katar, swędzenie i łzawienie
oczu, wysypka, kaszel, czasami
duszności - to sygnał, że cierpimy na

Pojawiające

dr Michal RelJmont ~

Mała

pleśnie

Kichanie na alergię

rr

Gabinet okulistyczny

ul.

trawy, brzoza i

Umowa z

"STYMAT"

zaćlll.y

Radom , ul. Giserska 4
Tel./fax (0-48) 36-511-88
Mazowiecką Kasą

Operacje
techniką fakoemulsyfIkacji
ultradźwiękowej,

Chorych.

znieczulenie kroplowe,
możliwy natychmiasto~

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

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

powrót do domu
po operacji.
Okres rekonwalescencji
po operacji znacznie
skrócony w stosunku
do metod tradycyjnych.

"LENSMED"
Kielce, ul. Mala
tel.
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Zdrowi e
chroń

iecko
Alergia jest chorobą gen ea to oznacza, że rodzimy
predyspozycjami do danego
lenia. Jednak nie zawsze nadziecko musi zachorować.
Ocenia się, że jeżeli jedno z
'ców jest alergikiem to szansa
.n. o(lzie:dzl cz(~nIe schorzenia wy25 procent, a gdy oboje - 80
Co robić, by skłonność do
u młodego pokolenia ogrado minimum?
wszystkim matka-alerw okresie ciąży powinna

-IZilka dobrych rad dla

Uważaj
Pyłki mogą zatruć nam życie, dlatego
jeśli tylko możemy, powinniśmy unikać
kontaktu z nimi. Jak to zrobić?

Przed pyłkami nie da się ukryć
- nie ukryjemy się przecież na kilka
miesięcy w szczelnie zamkniętym
domu . Możemy jednak tak ułożyć
swoje obowiązki , by jak najmniej
narazić się na ich działanie . Oto kilka rad :

kichających

na

(z wyjątkiem sobót)

pyłki!

• Wychodząc na dwór, zakła
dajmy coś na głowę . Kapelusz, czapeczka czy chustka osłonią nam
włosy i pyłków nie wniesiemy do
mieszkania.
• Po powrocie do domu weźmy prysznic. Dobrze jest też wytrzepać ubranie albo je uprać .
• Dobrze zaplanujmy urlop unikajmy wyjazdów w tereny, gdzie
aktualnie jest największe pylenie.
Słuchajmy komunikatów dla aler-

Można dz w on ić np . do
Ośrodka Badań Alergenów Srodo-

gików.

wiskowych, tel. (0-22) 835-33-85.
• Największe pylenie wystę
puje w godzinach 7 - 8 oraz 17 -19.
Dobrze jest wówczas zostać w
domu i nie otwierać okien. Wietrzenie mieszkania powinno się odbywać w nocy, pomiędzy godz. 22 a 6.
• Podczas podróży w samochodach, autobusach czy pociągach
lepiej nie otwierać okien.
(bas)

GABINETY
STOMATOLOGICZNE

.,DENS-POL"
storn. Małgorzata Pil'frtH:iJH
Rejestracja: tel. 366-24-28
0604-84-48-13
ul.

w Cedzynie

:ji

Słoneczna

041/34-511-47

1

99JNK

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
LEK. MED.

TOMASZ ZiÓŁKOWSKI
SPECJALISTA POLOżN l ClWA I GINE KOLOG II

§

US(l

REJ . TELEFONICZNA

060211-38·71,361-19-43

tek. mea. Elżbieta Matysiak
specjalista chorób

wewnętrzn ych

DIABETOLOG
środa

16 -18

Kielce, ul. Przecznica 3
(łącznik między

ul. Warszawską
a ul. Targową)

5ll/nb

OKULISTA
SALON OPTYCZNY
- SZEROKI ASORTYMENT SZKIEt.
- DUŻY WYBÓR OPRAW OKULAROWYCH
- GALANTERIA OPTYCZNA

CZYNNE: pn. _ pl. 8.30 _ 17.30
·zagrożenie

EJ średnie

kliniczne
•

$Ob. 9.00 - 13,00

wysokie

"'-

lelc. med. Alelcsandra Bankiet

ZDROWIE

specjalista
chorób dziecięcych
nefrolog

Kieke, WarszoUlska 34,
tel. 3448515

• badania okresowe
• wizyty domowe lekarzy
• BICOM: terapia antynikotynowa,

•

ul.

teksowe

89/nd

Kielce, Seminaryjska 15A, ~
tel. 3662643

Gabinet Chirurgiczny

wtorki, piątki 16.00-18.00

=

KIELCE, ul. Boczna 15 (od ul. Pakosz)

ROMAN BURDA
oferuje zabiegi z zakresu

CHIRURGn PLASTYCZNEJ i OGÓLNEJ

~

codziennie: 8.00-20.00

Prof. dr kabe med. Stanisław Nowak

Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
25-900 Kielce

1041) 302-21-08. 344-74-69.302-21
fax. (041) 302-19-96.
WWW.hotelecho.ta.pl
e-mail: hotelecho@ta.pl

Zaprasza na turnusy
zabiegi rehabilitacyjne:
- masaż klasyczny

- hydromasaż

specjalista neurolog, epileptolog,
neurofizjolog kliniczny
przyjmuje:
poniedziałki, czwartki 15.30 - 17.30

Kielce, ul. Tatrzańska 11
tel. (041) 331-31-40

- magnet ronik
- krioterapia
- kin ezyterapii

Badania EEG z opisem.
Rejestracja telefoniczna po

LU DU 26 MARCA 2002 NR 72

i stomatologiczne:

Zapraszamy codziennie
od 10.00 do 20.00 sob. 10.00 -14.00.

981Nr.

~b,~~~.!~~~~~L
26-600 Radom,
ul. Traugutta 6

usłu

19, tel. 366-38-60

./ stomatologia:
- zachowawcza
- estetyczna
./ chirurgia
./ protetyka
./ ortodoncja
./ bezbolesne leczenie abrazją powietrzną
./ laseroterapia
./ nowoczesne metody leczenia chorób przyzębia .

)

ORTODONCJA (APARATY STAŁE I RUCHOME). CHIRURG IA . LECZEN IE •
PROFIlAKTYKA. NARKOZA. RTG. NAPRAWA EXPRESOWA PROTEZ, RENOWACJA

4

Hoża

Dla stałych pacjentów wysokie rabaty, badanie i znieczulenie· GRATIS

(redukcja nadmiaru pow/ok brzusznych, operacje biustu, przepuklin,
stulejki, odstających uszu, korekty blizn itp .)

STOMATOLOGIA, PROTETYKA

BU PLATNE KOMPITTE ROWE BADANIE WZROKU

chirurg storn.
Beata Soś-Sidor

PrzlJjmuie: wtorek w 90Jz. 15 - 17

Tel. O 602 329 501

b.wysokle

Kielce. ul. Seminaryjska 5 (Rogatka).
tel. (041) 368-77-74
108/nc

Przychodnia

Kielce, ul. Sienkiewicza 11

sob. 8.30 - 14.30

Kielce, ul.

KIELCE, GAŁCZYŃSKIEGO 7

alergie· testy, odczulanie

czynna
pn. - pt. 7.30 - 19.30

1i/F.r.~4l:.I~ •• ,ll[.I.~4{~r..

.

ny (patrz kalendarz pynie należy przyjIlUlJl.:Li1:' chorób płuc i ukła
Oddech oWI~!!.O. gdy gorączkujeZabieg
powtarzać przez
kolejnych lat.
(bas)

LI~!l(.9L

Gabinet
Logopedyczno-Psychologiczny

NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA,

Naj sk u teczniejszą , choć nienajdroż szą terapią antyaler(od 95 do 300 zł) są szczepolegające na podawaniu
wywo łującego uczulenie w
ilościach, by organizm się
Szczepienia powinny się
przed końcem pylenia

Apteka

SZaieUlSlca~Krulc
GraboUlslca~OleiarczlJlc
czynne codziennie

tel. 368-24-17

k szczepić?

C HIRURGIA OGÓLNA,
PLASlYCZNA '
PROKTOLOGIA
KRIOCHIRURGIA

Kielce, ul. Seminaryjska 15A
przyj muje:

M.
M.

~ua,,,,,<;,vvv wśród kwitnących
pokarmów, które mogą
uczulenie,stosować hipokosmetyki. Dobrze też
ować przyjście na świat
w miesiącach zimowych.
jak najdłużej powinien być
piersią .
(bas)

$mL~1[E[Dlł«:

Centrum Dermatologii

~
~

GABINET nieko~!'Z,&~~alnej "ZDROWIE"

(!:

lGeJee, ul. Padore... kiego 47/4,
tel. 346-29-82

DIAGNOZA - wykrycie wszystkich schorzeń oraz chorób
we wczesnym stadium ich rozwoju na podstawie badania tęczówki oka.

LECZENIE

WYŁĄCZNIE NATURALNYMI METODAMI

• bioenergoterapia, akupresura, akupunktura
• masaże, manualna terapia, diety, kuracje ziołowe , głodówka lecznicza
• magneso i laseroterapia, terapia promieniowaniem podczerwonym

SZCZEGÓLNA SKUTECZNOŚĆ W LE CZENI U:
• nerwic, lęków, depresji, migren, tików nerwowych, jąkania
• chorób kobiecych, bezpłodności , mastopatii, problemy menopauzy,
zaburzeń hormonalnych
• moczenia nocnego, impotencji, bólów głąwy
• otyłości i bezsenności
• zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, dyskopatii, alergi i
• niewydolności układu pokarmowego
• chorób serca, nałogu palenia tytoniu i alkoholizmu
• chorób skóry, żylaków

OCZYSZCZAN IE ORGANIZMU Z TOKSYN

Dzieci, emeryci i renciści - 10 % ZNIŻKI!!!

południu.

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

Najlepsze piekarnie, nagrody dla czytelników

Dwunożny allozaur na Czarciej stopce

Złoty

W krainie smoków

Rogal
przyznany

Wwielkim plebiscycie na najlepszą
piekarnię regionu zdecydowanie
zwyciężył "Omar". 00 naszej redakcji
, napłynęło 13 tysięcy 711 kuponów!

Do ostatniej chwili nie było
wiadomo, która piekarnia zostanie
liderem. Czołówka najlepszych
firm zmieniała się bowiem jak w
kalejdoskopie, a niewielkie różni
ce głosów nie pozwalały na wytypowanie zwycięzcy. Dopiero wczoraj nasza komisja skrupulatnie
podliczyła wszystkie kupony i poznaliśmy piekarnie, które państwa
zdaniem wypiekają najlepsze pieczywo. Statuetka Złotego Rogala
powędruje do piekarni "Omar",
która na swoim koncie ma aż 3 tys .
702 głosy. Drugie miejsce zajmuje
"Foremka" (2 tys. 342 głosy), trzecie "Białogon" (2 tys. 150 głosów) .
W dalszej kolejności uplasowały
się : "Złoty Klos" (1 tys. 349 gło-

sów), "Wasiński" (1 tys . 320 gło
sów) i "Dobrowolski" (409 gło
sów) .
W sumie w naszej zabawie
oddano głosy na kilkanaście zakła
dów wypiekających pieczywo.
Zgodnie z obietnicą, dla czytelników, którzy przyłączyli się do
naszej zabawy, mamy cenne nagrody. Podczas losowania .szczęście
uśmiechnęło się do 6 osób Janina
Kloch-owicz z Ostrowca Swięto
krzyskiego otrzymuje wieżę stereo
z odtwarzaczem CD, Edyta Buras
z Kielc i Łukasz Derela z Chęcin radiomagnetofony, Stefania Ję
draszkiewicz i Andrzej Kącki z
Kielc - radiobudziki, a odtwarzacze kaset powędrują do Haliny
Dudy i Roberta Opali z Kielc.
Wszystkie nagrodzone osoby prosimy o kontakt z redakcją (tel. 36
36 223) . Sponsorem plebiscytu
była Śląska Fabryka Drożdży sp. z
0.0. z Wołczyna .
(asan)

świętokrzyskich)
BAł.TÓW. Odkrywca tropów dinozaurów na miejscowej Czarciej Stopce
Gerard Gierliński spotkał się w sobotę
z regionalistami w Klubie " BaHek".

Dr Gerard Gierliński z Pań
stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w ubiegłym roku
na skale, nazywanej przez miejscowych Czarcią Stopką, odkrył trop
dwunożnego allozaura sprzed 150
milionów lat. Odkrycie odcisku
jurajskiego drapieżcy spowodowało olbrzymie zainteresowanie
smokami świętokrzyskimi . 1Ym
bardziej że na ślady prehistorycznych gadów natrafiono także w
Sołtykowie, Glinianym Lesie, Zapniowie, Jakubowie, Błazinach.
- Miejscowy trop jest ciekawy z
punktu widzenia legendy i nauki tłumaczyŁ paleontolog. - Może tu
być znacznie więcej podobnych
śladów.

Przed tym, by wszystkich tropów ni.e zabierać do Starachowic,
przestrzegał dr Jerzy Babel z Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach . - Jestem za strategią
rozproszenia - wyjaśniał. - Ciekawe rzeczy należy pokazywać w całym regionie, a nie tylko w jednym
miejscu. Bo to oznacza, że turyści

Uczta

młodych

o dinozaurach dr Gerard Gierliński mógłby mówić w nieskończoność i
liczyć

na wiernych słuchaczy

zostaną u nas na dłużej. Będą muprzykłady podobnych in
sieli przy okazji coś zjeść , gdzieś kraju i na świecie. - To
się przespać. W rejonie o dużym
scalenia poszczególnych
bezrobociu może to nakręcić ko- '- naukowych, olbrzymia dla
niunkturę .
szansa, by ściągnąć rzesze
Zaproszeni goście - geologo- śników dinozaurów - nie
wie Elżbieta Goździcka i Ludo- zadowolenia organizator
mir Jastrzębski - mówili o możli- nia Rajmund Kopciał z
wościach utworzenia w regionie
stwa na rzecz Rozwoju
trasy turystycznej , sile przebicia i Bałtów.
chęci władz lokalnych. Podawali

piosenkarzy

Talenty 2002 rozdan
Losowanie nagród dla czytelników

"100.8

KOŃSKIE. WIV Przeglądzie Form
Estradowych" Talent 2002" udział
wzięło ponad stu wykonawców.
Nagrodzono i wyróżniono 22
wykonawców.

Mhz

ZGŁOŚ SIĘ!!!
Czekamy: "Echo Dola", ul Targowa 18 VIn p.
Radio "Fama" ul. Piotrkowska 12 V p.
Eliminacje wstępne - 6 kwietnia, Klub HAVANA
SPONSORZY:

~_ ~ONsltl

~~~~ ~~~

-~

Po raz czwarty Klub "Kaesemek" KSM w Końskich zorganizował przegląd form estradowych
dzieci z powiatu koneckiego .
Uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów w
trzech kategoriach: klasy I - III, IV
- VI i gimnazjaliści. W tym roku jak nigdy dotąd - sala widowiskowa wypełniona była do ostatniego, nawet stojącego , miejsca.
Oprócz wykonawców przybyli: nauczyciele muzyki, rodzice, a nawet
dziadkowie i koledzy artystów.
Jury w składzie : Dariusz
Szcześniak , Marcin Janaszek, Igor
Pudzianowski i Marek Cieślak, po
wysłuchaniu prawie 80 piosenek,
uznało, że statuetki "Talent 2002" i
pierwsze miejsca należą się : Mateuszowi Piotrowskiemu z SP w Nieświniu , Paulinie Zielonce ze szkoły w Radoszycach, Dominice Sulgostowskiej i zespołowi muzycznemu z Gimnazjum nr 1 w Koń
skich. Drugie i trzecie miejsca zajęli: Martyna Łuczyńska (SP 1
. Końskie) Ewa Zbróg (SP Krasna),
Ola Jedynak i Katarzyna Połeć (SP
Odrowąż) , zespół instrumentalnowokalny z SP nr 2 w Końskich , Izabela Bernat (Dom Kultury w Stą
porkowie), Agnieszka Wawrzos
(DK Końskie). Wyróżnienia otrzy-

mali: Patrycja Wojna (SP 1 Koń
skie), Anna Maciejczyk (SP Ruda
Maleniecka) , Kacper Kacperski
(SP 2, Końskie), Katarzyna Kowal-ska i zespół Fermata (SP 2 Koń
skie), Małe Studio Piosenki, Ewelina Warszawska i Jakub Drogosz
(DK Końskie), KrzysztofPiotrowski (Gimnazjum nr 2 Końskie) ,
Arkadiusz Jarosz (Gimnazjum nr
1 Końskie) i Michał Stradomski
(gimnazjum wStąporkowie ). Każ
dy wykonawca otrzymywał dyplom
za uczestnictwo w przeglądzie, a
zdobywcy czołowych miejsc nagrody rzeczowe : radioodbiorniki,
walkmany, mikrofony, instrumenty
muzyczne, sprzęt fotograficzny itp.

Młodzi wykonawcy
wali sił w piosenkach
skich artystów estrady,
Niekiedy bardziej liczyły
ci niż umiejętności, ale
to właśnie chodzi. Konku
wadził Piotr Salata, który
jedną z edycji program u d
"Droga do gwazd". Przeglą
był się dzięki bezinteresowne,
mocy: Adolfa Tomasika (
rzeźbiarza - pomysłodawcy
konawcy statuetek),
Stanka, Jana Ludwi",,,,,·u" •.I'J
Dariusza Szcześniaka ,
Purtaka, zespołu S
oraz firm : Kodak Foto
stra i Elmuz.

Nasz telefon 36-36-207
8
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" Solidarność"
""I'7II~;p.I5:.kazamierza bronić reform
edukacji i wynagrodzeń
tł71lOo"ow,~nyc" przez poprzedni

rona nie

wej nauczycielskiej "Solidarności".
Funkcję tę sprawuje
nieprzerwanie od 1990 roku.
- To było, moim zdaniem, najlepsze zebranie w historii naszej
komisji. Frekwencja była bardzo
dobra. Na 58 delegatów, reprezentujących prawie 370 członków
naszego związku, wzięło w nim
udział 54. Ubolewać tylko należy,
że nie cieszyło się zainteresowaniem naszych samorządowców
- dodał przewodniczący. Zaproszono starostę, prezydenta, władze
gmin wchodzących w skład powiatu. Przybył trlko wójt gminy Brody Andrzej Sliwa. Obrady poprzedziła msza św., odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
(pen)

będzie stać

bezczynnie

ksmisje
ie przejdą

Bez

cudów Dni

Wąchocka się odbędą,

ale ...

przyjaciół

WĄCHOCK. Towarzystwo Przyjaciół
Wąchocka zrezygnowało z organizacji tegorocznych Oni Wąchocka .

TPW od 1987 roku 13 razy
których jest

organizowało "dni" ,
pomysłodawcą·

- W styczniu przygotowany
ramowy program imprezy,
który został przyjęty przez burmistrz Bożenę Markiewicz. Po
dwóch miesiącach ZM nie wyrażał chęci dalszej współpracy
- twierdzą członkowie towarzystwa.
Uwagi zarządu miały być rozpatrywane na posiedzeniu zarzą
du TPW. Niestety, ani burmistrz
Markiewicz, ani nikt przez nią
upoważniony nie zjawił się na nim.
Jak twierdzą członkowie towarzystwa, nie przyszła nawet dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Anna
Sitkowska, choć posiedzenie zarządu odbywało się w jej gabinecie. Władze TPW poczuły się zlekceważone i podjęły decyzję o rezygnacji z udziału w organizacji
imprezy. Jego członkowie , którzy
w komplecie podpisali się pod listem twierdzą, że tak źle nie współ
pracowało się jeszcze z żadnym
został

choć uczestniczyłam w obradach
zarządu. Co prawda nie byłam na
ostatnim posiedzeniu, ale tydzień
wcześniej w nim uczestniczyłam i
nic poza tym, że głównym hasłem
rp.a być humor, nie usłyszałam .

Zadnego programu mi nie przedstawiono - twierdzi .
- Dni Wąchocka od zawsze
organizował Gminny Ośrodek
Kultury, przy współpracy Urzędu
Miasta i ciała społecznego, jakim

jest TPW Chętnie skorzystamy z
pomocy każdego , kto chce współ
pracować , ale żeby narzucać swoje koncepcje, trzeba mieć jakieś
pieniądze na organizację imprezy,
a towarzystwo ich nie ma. Takie są
reałia i nie ma co się obrażać . Impreza się odbędzie niezależnie od
udziału TPW. O terminie poinformujemy - zapewnia burmistrz Markiewicz .
(pen)

zarządem Wąchocka.

- Jaki program ramowy? - dziwi się burmistrz Bożena Markiewicz. - Nic takiego nie widziałam ,

TPW tym razem nie będzie współorganizować Oni Wąchocka

SlowoLudu

- Nikogo nie pozwolimy
w mieście, nie dopuścimy
eksmisji po okresie
- wykrzykiwał do mieszlider miejscowej Samoobro- '
Leszek Sułek.

niemożności otrzymania jakiejkolwiek pracy. - To kpina z ludzi,
że muszą wypełniać stosy dokumentów w Miej skim Ośrodku Pomocy Społecznej, by później
otrzymać 20 czy 30 złotych - żalili

się·

Lider Samoobrony Leszek
Kilkanaście osób zagrożo

eksmisjami pojawiło się na
niu w Dziecięcym Domu
ry, które zorganizowała Sa. Ludzie ze łzami w
opowiadali o swoim zubo, braku pieniędzy na życie i

Sułek powiedział , że ludzi zagrożonych eksmisją weźmie w obronę . - Nikt nie musi się obawiać , że
będzie wyrzucony na bruk, chociaż mija właśnie okres ochronny
- zapowiadał.

(an)

KIELECKIE CE TRUM KULTURY
ZAPRASZA
SbtOluciI

NA SPEKTAKL OPEROWY

r rllIIIJC~C~('
Glt<.~pp-e

V-ef#dl-89tJ

W WYKO ANIU ARTYSTÓW PAŃSTWOWEGO AKADEM1CKlEGO
TEATRU OPERY I BALETU W LWOWIE

20 kwietnia 2002, godz. 18.00
OPERA BĘDZlE POPRZEDZO A UROCZYSTĄ GALĄ
Z OKAZJI 10 LECIA KIELECJqEGO CENTRUM KULTURY

21 kwietnia 2002, godz. 17.00
Infonnacje i bilety: IMPRESARIAT KCK, PI. Moniu zki 28
tel. 344 90 54, 343 81 42
2501s1ior
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Daj swoje ogłoszenie

przez telefon bezplatnie*!
• dotyczy tylko osób fizycznych

24h/dobę

041 36 36 227

_ _I

W Stowarzyszeniu "Pokolenia"

Che Guevara
po · Iałach

Je§J; zEKlzwonlsz do piątku. do godz. 12. podyktujesz treśt swojego ogłoszenia. /o uksie sif ono w najbliższy wtorsk w dodatku bezpłatnych ogłoszeń,Sezam'.

UWAGA! RZECZOZNAWCY

MAJĄTKOWI

AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE
zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym
w trybie art. 14 - ustawy z dnia 10.VI.1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 119 poz. 773 z późno zm.)
na wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie:
l. Gm. Oksa, obr. Węgleszyn, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie 7 działek o łącznej pow. 13,02 ha, celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany
tennin wykonania wyceny - 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
2. Gm. Sobków, obr. Korytnica, p ow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie "obiekt stawowy w Korytnicy", składający się z działki nr 1993/2 o pow. 72,53 ha, celem sprzedaży
w drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany tennin wykonania wyceny - do 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
3. Gm. Lubaczów, obr. Miodów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie
Wycenie podlegać będzie działka nr 766/2 o pow. 77 ,25 ha, celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany
termin wykonania wyceny - 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
4. Gm. Skalbmierz, obr. Sielec Biskupi, p ow. Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będą działki nr 41/21 i nr 181/2 o łącznej pow. 80,65 ha oraz budynki, budowle i urządzenia, celem sprzedaży w
drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany tennin wykonania wyceny - 40 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
5. Gm. Cieszanów, obr. Nowy Lubliniec, pow. Lubaczów, woj. pod karpackie
Wycenie podlegać będą działki nr 575/1, nr 575/2, nr 575/3 o łącznej pow. 76,86 ha, celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa
w nabyciu. Pożądany tennin wykonania wyceny - do 21 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
6. Gm. Cieszanów, obr. Nowy L u bliniec, pow. Lubaczów, woj. pod karpackie
Wycenie podlegać będą działki nr 574/3, nr 578/18, nr 578/21 o łącznej pow. 87,1668 ha oraz budynki, budowle i urządzenia,
celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany tennin wykonania wyceny - 21 dni od daty podpisania
umowy o dzieło.
7. Gm. Zagnańsk, obr. Kolomań, p ow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będą działki nr 94/1, nr 700, nr 701/10 łącznej pow. 11,18 ha, celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa
w nabyciu. Pożądany tennin wykonania wyceny - do 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
8. Gm. Wodzisław, obr. Świątniki, pow. Jędrzejów, w oj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie 7 działek o łącznej pow. 20,22 ha, celem sprzedaży w drodze pierwszeństwa w nabyciu. Pożądany
termin wykonania wyceny do - 21 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
9. Gm. Pierzch nica, p ow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie 8 obrębów - 21 działek o łącznej pow. 256,09 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany termin wykonania wyceny do - 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
10. Gm. Sobków, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie 3 obrębów - 19 działek o łącznej pow. 86,2425 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany tennin wykonania wyceny do - 30 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
11. Gm. Chmielnik, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie 6 obrębów - 60 działek o łącznej pow. 323,22 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany tennin wykonania wyceny do - 40 dni od daty podpisania urnowy o dzieło.
12. Gm. Wiślica, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie 2 obrębów - 31 działek o łącznej pow. 99,99 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany termin wykonania wyceny - 21 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
13. Gm. Stąporków, pow. Końskie, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie obr. Niekłań Mały działka nr 510 o pow. 42,63 ha, celem sprze4aży w drodze przetargu.
Pożądany termin wykonania wyceny - 14 dni od daty podpisania umowy o dzieło .
14. Gm. Mniów, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie obr. Baran działka nr 101/3 o pow. 19,06 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany termin wykonania wyceny - 14 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
15. Gm. Busko Zdrój, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie obr. Wełecz działka nr 506/2 o pow. 18,15 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany termin wykonania wyceny - 14 dni od daty podpisania umowy o dzieło .
16. Gm. Morawica, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie na terenie 2 obrębów - 6 działek o łącznej pow. 46,19 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany tennin wykonania wyceny - 21 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
17. Gm. Stopnica, pow. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie
Wycenie podlegać będzie w obr. Bosowice działka nr 47/3 o pow. 14,17 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu. Pożądany
tennin wykonania wyceny - 14 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
18. Gm. C ieszanów, pow. Lubaczów, woj. podkarpackie
Wycenie podlegać będzie na terenie obr. Stary Lubliniec działka nr 584 o pow. 17,69 ha, celem sprzedaży w drodze przetargu.
Pożądany tennin wykonania wyceny - 14 dni od daty podpisania umowy o dzieło.
Wszelkie infonnacje na temat ww. nieruchomości uzyskać można w Oddziale Terenowym AWRSP w Rzeszowie przy
ul. 8 Marca 13, w pok. nr 18, tel. 852-62-33, codziennie oprócz sobót i niedziel, w godz. od 9 do 15 lub dla nieruchomości
położonych na terenie woj . świętokrzyskiego w Gospodarstwie Adrninistracyjno-Handlowym w Kielcach, ul. Targowa 18,
5 piętro, pok. nr 518 lub tel. (041) 344-22-04 lub 343-42-40.
Wycena powinna określić wartość nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania i ewentualnie alternatywnego sposobu
użytkowania oraz dla porównania należy określić wartość gruntu metodą stawek szacunkowych jako odrębna wkładka do
operatu szacunkowego.
W ofercie należy ąkreślić : podejście , metodę i technikę opracowania właściwą dla celu, jakiemu ma służyć wycena, realny
tennin przedłożenia opracowania w Agencji, kalkulację kosztów i cenę za opracowanie operatu szacunkowego oraz stwierdzenie
czy rzeczoznawca zapoznał się ze wzorem umowy o dzieło na wykonanie operatu szacunkowego (wzór umowy o dzieło do
zapoznania się w Oddziale Terenowym Agencji w Rzeszowie, pok. nr 18). Kryteria wyboru oferty: cena opracowania 80
proc., termin opracowania 20 proc.
Agencja zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z jednym rzeczoznawcą do czterech obiektów z przetargów
prowadzonych w jednym tenninie. Do oferty należy dołączyć kserokopię aktualnego wypisu z rejestru handlowego spółek lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopię polisy ubezpieczeniowej, spełniającej wymóg
art. 175 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 z 2000 r., poz. 543), oświadczenie w trybie art. 22 ust. 2
ustawy o zamówienia publicznych. Operat szacunkowy winien być wykonany w trzech egzemplarzach wraz z dokumentacją

OSTROWIEC. Kilkudziesięciu byłych
działaczy młodzieżowych uczestniczyło w zorganizowanym pnez miejscowe Stowarzyszenie " Pokolenia"
sympozjum w45-lecie powstania
lMSilMW.

o pracy młodz ieży w odbudowie kraj u, wkła dzie w rozwój
kultury, twórczości artystycznej,
obecnej aktywności wypowiadali
się m.in .: Stanisław Karbowniczek, Tadeusz Mic1"Iałowski , Wanda Jurys, Andrzej Zelazny. - Chcemy łączyć pO,Kolenia, służyć sobie
nawzajem i krajowi - mówił organizator sympozjum Marian Banaszek. - Mamy ku temu możliwości,
jesteśmy jedną z największych organizacji " Pokoleń" w kraju. Nie
daliśmy się wyrzu cić na śmietnik
historii.

Zrobił

sobie karabin

KOŃSKIE. U mieszkańca Jeżowa

policjanci znaleźli broń własnej
konstrukcji.

Strzelba została wykonana
z części karabinu bojowego o kalibrze 7,62 mm. Właściciel dorobił kolbę i założył lunetę na starą
lufę z zamkiem. Z amunicji bojowej innego kalibru otrzymał proch
strzelniczy. Sam robił amunicję, co

jest trudnym i niebezpiecznym
jęciem w warunkach dom
Pra~dopodobnie proch
wał także ze ślepych naboi
tu do wstrzeliwania kołków

- Policjanci z Wydziału
racyjnego znaleźli broń w
ręcznym magazynku na po
- powiedział nam rzecznik
wy KPP w Końskich, podi
tor Stanisław Michalski.

fotograficzną.

Oferty należy składać dla każdego obiektu w oddzielnych zabezpieczonych kopertach oznaczonych "Przetarg nieograniczony Oferta na ..... . Nie otwierać do dnia 8.rV.2002 r. do godz. 10.30" a odwrocie koperty należy podać adres i nazwisko
rzeczoznawcy lub nazwę !inny składającej ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.rv.2002 r. o godz. 10.30 w siedzibie orr AWRSP w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 13. Oferent
może być obecny przy otwarciu ofert.
Wszelkie koszty i op/aty związane z przygotowaniem ofert ponosi rzeczoznawca składający oferty. W przypadku niewygrania
przetargu, Agencja nie zwraca poniesionych kosztów.
Oferty należy składać w Oddziale Terenowym Agencji w Rzeszowie, w pokoju nr 18, w nieprzekraczalnym tenninie do dnia
8.1V.2002 r., do godz.) O.
Oferty złożone po ww. tenninie nie będą rozpatrzone i zostanązwrócone bez otwarcia.
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"Studyjne" - "Crossroads - dogomarzenia" - USA, I. 12, g. 14.30,
18.30; "ClIowiek którego nie było" USA, I. 15, g. 16.15; "Kate i leopold" - USA, I. 15, g. 20.15.
UWAGA! Tanie poniedziałki oraz seanse przed godz. 15 - bilet tylko 10
.zlotych. Nie dotyczy filmów "Chopin
- pragnienie miłości", "Potwory
i spóIka" i "Wladca pierścieni".
"Echo" (w WDK) - 361-27-37 "Wyśc i g szczurów" - USA, I. 15,
g. 16, 18.
nić

JĘIIłZEJÓW
"DK" - brak terminarza.

OSTROWIEC ŚW.

"Etiuda" - "Wladca pierścieni : Drug. 8, 11 .30, 16,
19;30.,

żyna Pierścienia",

PN:ZDW
- ul. 1 Maja 1M
- czynna 7 -22, w nie- ·
- 9 - 19.
- ul. Sienkiewi- czynna od poniedziałku do
w godz. 8-22.
"Gemellus" - całodobo
. Starodomaszowska 11
szpitala przy ul. Kościuszki).

"Belweder" - "Hany Potter", g. 17.

SANDOMIERZ
"Millenium" - "Jay i Cichy Bob
kontratakują", g. 16; "Twarda laska", g. 18; "Pocałunek Smoka", g.

20 .

,

SĘDmZIJW
" Balla~a"

- "Harry Potter", g. 18.

SKARZYSKD-ICAM.
"Centrum" - "Chopin - pragnienie
miłości", g. 16.30, 19.
"Wolność" - "Chopin - pragnienie
miłości", g. 17.45.

STARACHOWICE
"Miejskie" - "Potwory i spółka", g.
17; "Igraszki,losu", g. 19.
SUClłEDNlOW
"Kuźnica"

- brak terminarza.

WlOSZClDWA
"Muza" - "Nikomu ani słowa", g.
18.30.
"ZDROWIE" .
(nd 88)
lekarska
(gb 937)
ETY
UROLOGICZNE
RACYJNE lECZENIE
nnn"T.·.. ' _ Seminaryjska 27b,
Jagiellońska 23, 346- specjaliści urolodzy.

(nd 102)
STOMATOlO- GICZ"Medistar", WarszawRZEMIOSŁA), czyn- 041/344-39-45,

(nd 118)
I Medyczne Wojewódzkiei
Szpitala Dziew Kielcach, ul. Langiewicza
361-55-25 - ECHO, HOlUSG. Urodynamika. EnTesty alergOlogiczne. Balaboratoryjno-bakteńologicz-

Rehabilitacja

(nn 42)

Urologiczna "Na
Kielce, Galczyńskiego 7,
14.00-18.00, 362-44(nd 123)

Serca, Testy wysiłkowe, HoI-

, Kielce, Jagiellońska 23, codzien-

34-622-99, 0608-476-102,
!lO-O91. lekarze specjaliści.
1100)

(dol by digital), tel.
9. - "Tytus, Romek i A'TozIodzei marzeń" - pol.,
8.30, 10.15, 16.30; "KarieDyzmy" - pol., I. 15, g.
20.30.
(dolby stereo), tel. 344"Chopin - pragnienie miło1.12, 9- 83:1, 14.45,173:1;
Pierścm. Drużyna PIerście

. USA. I. 12, g. 11.15, 20.

MUZEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe:
korpus główny - "Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.", "Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie",
"Sanktuańum Marszałka Józefa P~
sudskiego". Skrzydło północne Galeńa malarstwa polskiego. Wystawy czasowa: "Zwiewne piękno.
Wachlarze Zachodu i Wschodu".
Czynne we wtorek w godz. 10 - 18,
środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Żerom
skiego - ul. Jana Pawła II 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficmych i
literackich z młodzieńczych lat pisarza Czynne we wtorki, czwartki, piątki
i niedziele w godz. 9 - 16 oraz środy
w godz. 11-18.
Muzeum
H. Sienkiewicza
w Oblęgorlw , tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno - literacka. Wystawy czasowe: ,,Zamki i
warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka" . Czynne codzienie
oprócz poniedziałków i wtorków w
godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej więzienie kieleckie z lat 1939 - 1956,
ul. Zamkowa 3 - nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie oprócz
poniedziałków w godz. 1G-17. Wystawa stała: "Modele redukcyjne";
"zabawki dawniej I dziś", "Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z całe
go świata" - kolekcja Małgorzaty
Mroczek - Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieledciej w Kielcach
- Park EtnografC2ny w Tokami - wrę
trza XIX-wieczny!:h chalup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy. Czynne: od poniedziałku do
piątku w godz. 9 - 14.30.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
~ - riu,ml do 27 rmta
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział ŚWiętokrzyski PaństwoYIe
go Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - "Pod opieką św. Barbary" wystawa historyczrrjCh nar2ędzi gór-

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek
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niczych i okazów kopalin.
Galeńa Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA "PIWNICE" - ul. Leśna
7 - Wystawa grafiki "Mondo cane",
wę.awa malarstwa Igora Yanovicha.
(];reria czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 11-17, w niedziele od 11
do 15, w soboty nieczynna.
Galeńa BWA "NA PIĘTRZE " - Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach. Galeria czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 9
- 15, w soboty i niedziele nieczynna.
Galeńa "Bartosz" - ul. ŚCiegienne
go 35A - Stowarzyszenie Artystów
Plastyków Nieprofesjonalnych w Kielcach - wystawa malarstwa ,,Zimowe
Nastroje". Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty - 9-13. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda
Czemikiewiczów w Bodzentynie, tlI.
3 Maja - Wnętrza mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz poniedziałków i świąt
w godz. 9 - 17.
Jaskinia "RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godz.
10-17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty gamcarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie
k. Suchedniowa - wystawa "Płonęły
niebo i ziemia" - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 10 16. W soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgło
szenia - tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-leśne ŚWię
tokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu - czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni
poświątecznych w godz. lG-15. ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów- 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Wystawa poplenerowa
Polskiego Stowarzyszenia Edukacji
Plastycznej Kielce pt "Świętokrzyskie
Krajobrazy - Klimontów ·2001 ";
Anna Strońska - tkanina artystyczna pl. "Natura". Oprócz poniedział
ków czynna codziennie w godz. 11
- 17, w niedziele godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, pl. t
Kościuszki 718, tel. 386-24-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", tel. 38145-70 - czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 8 - 16, w niedziele
10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. S i ennieńska 54,
tel. 263-2G-48 - Retrospektywna
wystawa prac Zdzisława Beksińskie
go - czynna od wtorku do piątku w
godz. 9-17, w soboty i niedziele w
godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265·36-51 - wystawy sta/e "Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od k0ń
ca XVI w. do 1939 r.", "Wystawa
zabytkOWYCh fajansów i porcelany
Ćlnielowskiej", "Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: "Chrońmy faunę
polskich lasow" - wystawa malarstwa Adama Roskowińsklego ; malarstwo Marcina Samlickiego (18781945) - ze zbiorów Muzeum im. S.
Fischera w Bochni; " Ukrzyżowan ,
Umarł i pogrzebion" - wystawa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w
Kielcach. Muzeum czynne wtorek piątek 9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 26209-78 - "Gómictwo krzemienia w
neolicie", dwie podziemne galerie
turystyczne, skansen wioski neolitycznej. Muzeum czynne wt. - sob.
9-15, niedz. 11-15.

PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii ludowej 2a - wystawy stale: "Pradzieje
Ponidzia", "PlI'czów - historia miasta",
,,Moll [},'gasIński - iycie I twórclość",
"Sławne i znane postacie w dziejach
Pińc2owa", "Przyrtxla Ponidzia"; w SInagodze - "SpoIeczeństwo żydow
skie w PińczcM'ie", Wyst;ma pq>Iererowa ZPAP o. Kielce "Pińczów 2000".
Czynne wtorek, piątek w godz. 9-15,
środa, czwartek w godz. 9-17, s0bota, niedziela w godz. 1G-15.
Galeria "Krużganki" - wystawa
części repliki XII-wiecznej płyty orantów wypożyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57 -57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty
od 9 do 15 oraz w niedziele od 1G15 - wystawy stałe : "Kuchnia królewska", "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja
etnograficzna", ,,Ziemia sandomierska w pradziejach i średniowieczu",
"Srebra. Nabytki muzealne z lat
1992 - 1961", "lapidarium zamkowe". Wystawa czasowa: "Malarstwo, rzeźba, obiekty" ze zbiorów
BWA w Sandomierzu, "Nie zatrzymam wieczoru" - wystawa poświę
cona sylwetce i twórczości ks. Janusza Ihnatowicza, " Artyści Akademii Świętokrzyskiej".
(Wg RakJsz -li Ryr6< 1 - rm,rre.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do s0boty w godz. 9 -16, w niedziele 13.3016.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Słoneczna - czynne od 8 do
16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki
l, tel. 274-62-68, czynne w dni
robocze w godz. 10-16.

KOMUNIKACJA

~--.J

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
lnIormacja PKP- 366-93-28, 94-36.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 , Jesionowa -33179-19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18 ; ciężarowe:
Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO-TAXI "ALFA "
- tel. 344-44-44 , 96-22
(dojazd gratis) _
bezpłatna inlolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI "M ETRO " - tel.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd
gratis).
TAXI " WICHROWY " - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI " ŚWIĘTOKRZYSKIE ", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dOjazd gratis).
TAXI " NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dOjazd gratis).
RADIO-TAXI "OMEGA - ORIENT",
korporacja "Łysogóry ", tel. 3600000, 36 -11111, 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TElE-TAXI
"WALIGÓRY "
- tel. 368-74-00 (dOjazd gratis).
TAXI " HERBY" - tel. 801-41-00
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI
" EXPRESS "
- tel. 366-11-11 , 3-600-600. Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RAOO wa "ElJUlPA" - (dqaa:l gratis, karta stalego klienta), tel. 3-611611 .
TAXI " BARWINEK" - tel. 80133 - 42 (dOjazd gratis).
RADIO TAXI "DORlON" - tel. 36999-99, 34-555-44 , 96-23.

USł.UGI POGRZEBOWE
ABSOLUTNIE CAŁODOBOWE
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy

uprawnionych . Nagrobki.
tel. 361-29-18, 361-39-12 .
(nj 48)

It&U2,'łU,ltJ
INNE

o..___ __

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

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOlSKI"

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 112

Świętokrzyski

Portal Internetowy

TELEFONY ZAUFANIA

HADES - całodobowe pogotowie pogrzebowe , karty zgonu,
chłodnia. 34-439-44.
(nc 94)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel.
366-31-77 , 344-67-88 .
(ni 20)

TB.EFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997 .
Straż Pożarna - 998 .
Straż
Miejska
986,
368-75-15 (przez całą dobę) i
368-75-33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 22 - 367-60-13 .
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop .
Pomoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie
energetyczne
Kielce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie
gazowe
992 .
Pogotowie wod .-kan .
368-44-02 .
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - tel. 361 18-33 .
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94 -34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa inlormacja telefoniczna - 932 .

JEDZENIE NA TElffON

Świętokrzyskie Stowarzyszenie
Pomocy Ofiarom Przestępstw Komenda Miejska Policji w Kielcach - Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Przestępstw, Kielce, ul Mickiewicza 9; poniedziałek
p i ątek w godz. 14-18, tel. 0-41/
349-33-44 .
Świętokrzyski Klub "Amazonka "
- 366-34-54, od poniedziałku do
czwartku w godz. 10-14, psycholog, pedagog - telefon zaufania
366-17-41 w poniedziałki i czwartki w godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do piątku w godz. 1820, tel. 345-73-46, w sprawach
rodzinnych - 368-18-67, czynny
od poniedziałku do piątku w godz.
8 - 17, pomoc psychologiczna dla
rodzin wychowujących małe dzieci
368-16-59, poniedziałek, g. 15.3018.
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - 041/331 - 53 - 13
- pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw,
psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień,
interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ul. Karczówkowska 5A- 346-16-27; poniedziałek piątek - godz. 12-16.
Centrum Interwencji Kryzysowej
- tel. 041/366-48-47 ul. Urzęd n i
cza 7b. Terapia ofiar przemocy,
konftikty wewnątrzrodzinne i kryzysy małżeńskie , problemy z osobą
uzależnioną w rodzinie. Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia.
Zapewniamy anonimowość . Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godz. 13 - 20.

RADIO

Pizzeria " Studio " - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn .cz. 10-22, piąt. 10-23, sob.
12-23, niedz. 12-22. Dostawa
na wenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych gratis, ceny pizzy - od 7 do 19
zł.

Pizzeria
"Magia",
tel :
362-25-11 . Czynna w godz.
11-21 , niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

Częstotl iw ości

stacji
w regionie:
PROGRAM I - 102,7; TAK - 106,5;
98,0; 89,7; FAMA - 100,8, PLUS 107,9; 71,95, MARYJA -100,9;
107,2; 7,34, RMF -88,2, BIS - 92,3,
111-96,2, K1ElCE-l 01 ,4, ZET-l05,3,
WAWMJ5,5, ESKA-103,3, OPATÓW93,7, MTM FM-l02,l, RdC-89,l,
LELlWA -104,7, REKORD-l06,2.
słyszalnych

PODRm
OMNIA

Komun ikacja
Sienkiewicza
61 , 345-77-43, 345-77-46 .
(ng 80)
Bilety lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż . "Sigma", Sienkiewicza 56, 344-30-33, 366-4432.
(ng 79)
lOT - Informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 368-0658 .
międzynarodowa,

~IH.~FANAŻEROMS~EGO

---- W

~ELCACH

zaprasza
RayCooney

"FUNNY MONEY"

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

reżyseńaJef1J' BOlłCzak

6 i 7 kwietnia. godz. 19

11

,
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA

AUTO-MOTO

silników - sterowników

PARKIET. 041/384-75-24 .

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

NIERUCHOMOŚCI
tj34

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

Kasowanie błędów.

WYKŁADZINY

nt96

PCv. Hurtownia fabrycz-

Airbag, ABS.

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

na .LENTEX·, hurt - detal - raty. Kielce,
Kielce, Pakosz 53.

nt108

Chęcińska

BRAMY, ogrodzenia . 041/346-46-93.

041/361-18-56.

041/344-53-62.

14,041/362-12-97.
nd83

nt104

ng85
041/344-85-25. MOTOART: silnikowo-podwoziowe (zachodnioeuropejskie), wymiana
amortyzatorów - gratis.
nd105

Z N IŻ K I
~IOWO UlIU NA DROBNE

-biurowym

W RUBRYKACH:

w Nowinach,

TWOJA

zachodnie.

amortyzatorów.

BEZPŁATNA
Tłumiki.

Oświe-

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

I~

CODZIENNA

TO ...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową emisję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

JEŚLI...

SPRZEDAŻ

LOKALE

WYMIANA

Blacharka.

GAZETA

KUPNO

041/345-16-29 . HURTOWNIA - autoczęści

L

~I

NIERUCHOMOŚCI

PRACA
iZGUBY

... ogłoszen i e drobne,
które zamieściłeś W . Słowie Ludu·
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu·
w ciągu 5 dni-od ukazania

i

041/34-528-31,0606-35-35-40.

PRACA

się ogłoszenia

nt88

~

041/362-00-29
AUTO NA GAZ

% W sobotę ~ 60

90

UWAGAI Tylko dla osób fizycznych.

%

W poniedziałek,

wtorek, środę, ~
czwartek

umieszczających

w

"Słowie

Ludu"

30 % w piątek
ogłoszenia

A.

Chałupnictwo

024/355-72-62.

prywatne .

Kielce, Pakosz 53.
RATY.

BRAMY.NET.PL. 041/369-91-98.
nt106

HOSTESSY -

LOKALE

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.

targów,

degustacji. . EUROCONTACT"

502-58-05-43.

Warszawska 170, 041/332-22-12.

obsługa

ni50

nt110

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

AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17.
Sienkiewicza 9.
WYPOŻYCZALNIA samochodów.

ng76

041/369-93-36,

041/368-47-77,

0607-319-072.

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

ng106
HORMANN.
MEDIAPress zatrudni na
Bramy, drzwi,

napędy.

SPRZEDAM tanio mieszkanie 45 m kw,
Szydłówek

Kielce, Domaszowice 174F.

nt76

4/4

p.

w.

pół

etatu

letnich do pracy w domu. Stale

kuchnia.
dzenie ?ez prowizji. 0606/85-20-65.

0605-540-261.

041/342-84-32.

gb1275
AUTOSZYBY. .Autofenix· Kielce, Wrzo-

nd100

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

WYNAJMĘ

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

KURTYNY,

NAGRZEWNICE

120 m kw., 34 m kw .

- lokale handlowo-usiugowe, parter, Radom,
0603-11-50-99.

346-52-05.

MŁODEGO

z

propozycją

do przekwalifi
pracy w Kielca ch

041/362-84-80 wewn. 205.

- POWIETRZNE . Budowy. Warsztaty.

pt11

nQ75
Szklamie. 041l366-46-52.

MEDYCYNA
INTER CARS S.A. Dystrybucja

nt94

części

do samochodów zachodn ich . Kielce,
Słowackiego

SALON

BUDOWNICTWO
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.

6, 041/361-61-06, 344-23-73.
0% REKLAMACJI

Spółdzielnia

Uslugowt)-ZaopatrzenioWll
Rolników i Kółek Rolniczych
w Jędrzejowie

kd5275

RÓŻNE

antywłamaniowe

l) kombajn bizon ZO-SS z
rok produkcji 1988 - szt. 1
2) prasa do slo my Z-224, rok
produkcji 1987 - szt. 1
3) samochód jelcz 3W 317, rok
produkcji 1989 - szt. 1
4) plug Pz-3, szt. 1
S) kultywator - szt. 1

0607/887-732.

ws40

NAUKA

362-91-00.

POŻYCZKI , 048/384·00-33.

nt80
KURSY komputerowe. 041/344-32-02 .
041/366-19-17. 1\utobramy.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia
2002 r. o godz. 10.
Pierwszy termin godz. 10, drugi termin
godz. I!.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny

nt92
nn40

MARKSOFT - kursy komputerowe .

POŻYCZKI. 041 /34-30-142.

041/343-12-52.
BRAMY garatowe, ogrodzeniowe,
napędy.

nt102

BLACHY dachówkowe, trapezowe

- producent. 041 l331-49-62.

Przetarg może być odwolany
bez podania przyczyn.

specjali-

Kielce, Paska 6.

sieczkarnią,

do godz. 9 w
przetargu.

ści.

doświadczeni

. Firmus·

IIieogralliczolly

sprzedaż poniższego sprzętu:

sprzętu należy wpłacić
kasie Spółdzielni w dniu

GINEKOLOGIA -

eGERDAe

z siedzibą przy ul. Rakowskiej 33

wywoławczej

piękne

Łódź,

drzwi:

na

przyjmie

06021335-083.

nd106

ogłas:.a przetarg

masażu

43'"

MATEMATYKA - 041/342-26-33.
nt112

gbl291

Stowarzyszenie n>'~"'~V"T.'
Oddział Okręgowy w
ul. Zagnańska84a, tel.

""

każdą

środę
12
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BALUSTRADY.

SPRZEDAŻ

Onrodzenia .

041 /366-29-94.

,
TRANSPORT - przeprowadzki.

KSEROKOPIARKI

Biuro Reklamy

041/332-54-23,0604-845-158.
gb1333
gb1129

1/34 3-18-81 SIATKI plastikowe,
BUDOWA

, ogrodzeniowe, sto wzorów.

domów,

041/302-32~7 .

gb1121

TRANSPORT 1,5 t. 041/311-23-04,
gb1300

19-17. MEBLE holenderskie.

gb746

PROMONT - SERWIS, 041/366-10-91 .

nn35
gb1322

<

kombajny również NEW HOL-

TRANSPORT 1.6 t - 0501-715-116.
gb1252

ROLETY ANTYWŁAM.

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
MOTO-AGROMAX,

041/362-19-07.
gb1262

3

- ładowarka Ostrówek (1989),

VERTlCALE -

żaluzje

- rolety

- producent. 041/368-68-77.
CZYSZCZENIE

aut,

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,
343-07-04.

dywanów.

gb1002

nt123

041/366-78-86.

KIELCE
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
tel. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

gb1353
tALUZJE pionowe, rolokasety, roletki

nt132
GLAZURA - 041/34-26-317.

tekstylne - produkcja,
gb1283

montaż.

HURTOW-

ROLET - 041/362-03-67 ,

sprzedaż ,

GLAZURA,

34-525-24,

041/346-44-49.

-

32 ,

hydraulika,

remonty.

skiego 50. JUŻ OD 165 zł/m kw.

RADOM

NIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH,

ROLMAX, Górna 19,041/344-90-84.

gb1117
nd116
tALUZJE tanio. 041/369-86-37.
parkiet,

remonty.
gb946

TOWARZYSKIE

HYDRAULICZNE - 041/361-54-12.
gb1335

TURYSTYKA

ska 76, 34-422-23.
AUTORYZOWANY serwis Nokia ,

BUSKO

ng83
HYDRAULICZNE . 041/332-39-28;

Ericsson, Sienkiewicza 66A.

Sklep

0-502-542-071.
, 0601/280-977 Frankfurt,

Chęcińska

J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
tel. (041) 386-10-42

14.

1j37

nl98

Sienkiewicza 1O,

nc101

Zarząd Gminy Policzna
Prusa
26-720 Policzna

uj. B.

041/34-458-11 .

KAZl.MIERZA WIELKA

gb1098

w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z

r. o
(tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 119 poz. 773 z późn o zm.)

I

I

-

wtorki, piątki. 081/825-62-45,

MALOWANIE,

gładź,

USŁUGI

gb1155

NAPRAWA pralek. 041 /332-37-46.
gb934

1/303-16-47 - TELEWIZYJNE.

PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19.
004

. również stalowe.

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

na wykonanie:

panele, remonty.

041/331-56-77.

ws39

1) modernizacji ulic Starowiejskiej i Zielonej w Policznie
2) modernizacji drogi gminnej w miejscowości Wygoda.
Pożądany termin realizacji zadań - 30.IV.2002 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia

można

tel. (041) 352-20-47
KOŃSKIE

odebrać

w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa II, pokój nr 4.
Oferty dotyczące przetargu należy składać oddzielnie do pkt. I i pkt. 2
do dnia 10.IV.2002 r., godz. 9.30 w siedzibie UG, pokój nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.IV.2002 r. o godz. 10 w Urzędzie Gminy
Policzna, pokój nr 6 (sala narad).
Informację o przetargu można uzyskać pod tel. (048) 677-00-39, wew. 46.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełn.ający warunki
określone ustawą o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia .

Zarząd

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
tel. (041) 372-48-95,
0601-695-499
PIŃCZÓW

Gminy Odrzywól
"'

w Kolonii Ossie i w Myślakowicach, Dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odrzywole oraz

Samorządowego w Odrzywole.
Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele, którzy w ciągu 14 dni
od dnia ogłoszenia konkursu złożą w Sekretariacie Urzędu
Gminy w Odrzywole. pokój nr 14, ul. Warszawska 53, 26-425
Odrzywół w godz. 8.00 - 15.00 odpowiednie dokumenty:
1. Kwalifikacji pedagogicznych wymienionych w Rozpol7ądzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 roku
(Dz. U. Nr14 poz, 126 i Dz. U. z2000 rnr70. poz. 823).
2. Świadectwo pracy potwierdzające co najmniej 5-letni staż
pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. Zgfuszenie przystąpienia do konkursu wraz z uzsasadnieniem
4. Życiorys wraz z opisem pracy ped3-gogicznej
5. Aktualny kwestionariusz osobowy
6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zgodne z nowym
kodeksem pracy
7. Ocena pracy.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem "KONKURS" z zaznaczeniem, jakiej
szkoły (placówki) dotyczy.
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem,
a o jego miejscu i czasie kandydaci zostanąpoinfoonowani na piśmie.
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy. tel.
5
(048) 6716036.

Dyrektora Przedszkola

Sądzie

Rejonowym w Skarżysku-Kam . , mający
przy ul. Plac Floriański 3 w Skarżysku-Kam .
publicznej wiadomości, że w dniu 13.V.2002 r., o godz. 10
Rejonowym w Skarżysku-Kam.
odbędzie się pierwszy termin licytacji nieruchomości
.
. w Bliżynie składającej się z działki o powierzchni 30a 74 m
I budynku piekarni. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą
12219 w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kam. Wydział Ksiąg.
u;n:IChc)mIDŚĆ została oszacowana na kwotę 127.500,00 zł. Cena
w pierwszym terminie licytacji wynosi 95.625,00 zł .
~ "dJuI4l.;vdo licytacji winni wpłaci wadium w wysokości 12.750,00 zł
"""laL:"" W kancelarii komornika w gotówce lub postaci
"iIZIi!C7 " J, oszczędnościowych. Nieruchomość można oglądać w ciągu
tygo<ini przed dniem licytacji oraz przeglądać akta egzekucyjne
Rejonowym w Skarżysku-Kam.
!" Il:lructlomlOŚĆ obciążona jest hipoteką przymusową w kwocie 9.129,57 zł
z odsetkami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

.

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10

GIEtfł"·'h:J,jlj,Ei1k1,t.lWmS
Dyrektorów publicznych Szkół Pod~tawowych

1/361-20-40. RlV - Walczak.

ik rew. I przy

Moda"

pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20

NAJTANIEJ,

MALOWANIA - natrysk - remonty.

"Mała

OPRAWA OBRAZÓW
gb1345

KRATY, bramy. 0691-11-80-75.

Podróży,

OSTROWIEC
ul. 11 Listopada 3 F
tel. (041) 247-33-03
(041) 247-00-33

WYPOŻYCZALNIA - Kielce, Sandomier-

354

- Biuro

OGŁOSZEŃ

.

TELEFONY GSM

0505-509-845.

14KI<.I_",,_·<n

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

SUKNIE ŚLUBNE

041/368-86-89,0601-86-75-47.
gb1070

ul. Żeromskiego 51
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

ng73

Kielce, 344-90-84.
nd117

GLAZURA,

ODDZIAŁ

Kusociń-

lawetach, przyczepach samochoWypożyczalnia

GAlETA CODZIENNA

ZAPRASZA

ng82

041/362-16-84.

do 0%,

TWOJA

0604-356-856.

układanie .

CYKLINOWANIA

51owoLudu

MITEXSERVICE. 041/366-43-70.

remonty.

_ ..
.
STARACHOWICKr:. ?
RadioMTM
ul. Partyzantów 1 A
tel. (041) 275-11-11
"

"'~

ul. Armii Krajowej 10,
p.211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel(041)251-16-09,251-1~

1elJfux (041) 251-16-07

.

WŁOSZeZOWA

Biblioteka Publiczna
uj. Kościuszki 11
teI. (041) 394-23-13, 394-34-33

--------------------------------------------------------------13

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

Ijt,Uf"iłtdtf

Te I ewJz Jet

2

f·

6.00 Kawa czy herbata? 7.30
Telezakupy 8.00 Wiadomości
8.15 Krakowskie Przedmieście
27 8.25 Mapeciątka 8.50 Opowieści mamy gęsi 9.15 Jedyneczka 9.45 Bajeczki Jedyneczki 10.00 Muppet show, czyli rewia gwiazd 10.55 Telezakupy
11.10 Pchly - film dok. 11.40
Saga rodu Ganzegal (26) - kurs
języka niem. 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes 12.20 W
drodze do Unii - program publ.
12.45 Klan (powt.) 13.15 Szansa na życie - felieton 13.30 Narodziny - serial dok. 13.35 Telezakupy 13.50 U siebie : Spis
14.10 Program edukacyjny
14.20 Nieukończony cud (1/3)
- film dok.
1515.00 Wiadomości
15.10 Archiwum Polskich Wydarzeń Kulturalnych - cykl
dok.
15.35 Rewizja nadzwyczajna:
Emilia Mallesa - Marcysia
- program historyczny
16.00 Rower Błażeja - magazyn dla młodzieży
16.30 Moda na sukces (1587)
- telenowela USA
17.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.35 Klan (574) - telenowela
pol.
Dorota opowiada siostrze o

7.05 Felicity (42/45) - serial
obycz. USA (powt.) 7.50 Studio urody - magazyn 8.00 Program lokalny 8.30 Co ludzie powiedzą? (13) - serial kom. bryt.
9.00 Fatalny rewolwer (23) - serial przygodo USA 10.00 Święta
wojna - serial kom. pol. (powt.)
10.30 Podróże kulinarne Roberta Maklowicza 11.00 Wielka
odmiana (10/26) - serialobycz.
austral. 11.50 Ludzie Biblii:
Święty Paweł 12.00 Polska bez
fikcji: Zacz@towani. Historie
miłosne - film dok. 12.30 Program publicystyczny 13.00 Panorama 13.10 Quo vadis? (2/
6) - serial hist. franc.-wl.-bryt.
14.10 Tom i Jerry 14.25 30 ton!
Lista, lista 14.55 Providence (4)
- serialobycz. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.30 Złotopolscy (404) - telenowela pol. (powt.)
16.55 Fatalny rewolwer (28) serial przygodo USA
Tym razem rewolwer trafia
w ręce kata Phineasa Newmana. Tymczasem na wykonanie wyroku czeka pastor
oskarżony o gwa łt i zabójstwo.
młodej dziewczyny. Skazań
cowi, który nie przyznaje się
do winy, udaje się przeżyć
egze kucję. Kiedy Newman
upewnia się, że duchowny jest
sprawcą ohydnego czynu,
postanawia sam wymierzyć
mu sprawiedliwość.

ogromnej pomocy RafaIskiego. Monika odnosi się jednak
sceptycznie do jej słów i dziwi się, że Dorota jest tak bardzo naiwna.

18.05 Zwyczajni - niezwyczajni - program publ.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20 20.10 Sprawiedliwość na osiemnastu kołach - serial sens.
USA
Niezdolny do pełnienia służ
by Chance Bowman jest zastępowany przez Jesse'ego
Radera, który zdolał przeniknąć w szeregi mafii Caldera
i teraz stara się pomóc Cie,
partnerce Chance'a, wodnalezieniu zabójcy dwóch agentów. Morderstwo zostało popełnione przed nocnym klubem, będącym częścią imperium Caldera. Trop wiedzie
do syna mafiosa Daniela .

17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Telewizyjne Wiadomości Literackie - magazyn
kulturalny
20.00 M jak miłość (57) - serialobycz. pol.
Stan zdrowia Marty ulega po-

22.35 Monitor Wiadomości
23.00 Sportowy flesz
23.05 Plus minus - magazyn
ekonomiczny
Zwykli ludzie - melodramat USA, 1980, reż . Robert Redford, wyk.: Donald
Sutherland , Mary Tyler
Moore, Judd Hirsch, Timothy Hutton (119 min)
1.20 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Incredible Hulk - serial anim.
(powt.) 7.25 Sabrina, nastoletnia czarownica (116) - serial
kom . (powt.) 7.50 Wysoka fala
(36) - serial przygodo (powt.)
8.40 Miłość czy kochanie (9)serialobycz. USA (powt.) 9.30
Serca na rozdrożu (6) - telenowela argent. (powt.) 10.25
Samo życie (21) - serialobycz.
pol. (powt.) 11.00 Amor latino
(49) - telenowela argent.
(powt. ) 11.50 Z głową w chmurach (33) - telenowela braz.
12.45 Rozbij bank - teleturniej
13.45 Trędowata (4) - telenowela pol. 14.45 Najzabawniejsze zwierzęta świata
15.15 Faceci w czerni 3 - serial
anim.
15.45 Informacje
16.15 Różowa Pantera - serial
arum.
16.30 Strażnik Teksasu (124)
- serial sens. USA

5.35 Kropka nad i 5.50 Wiosenna namiętność (56/80) telenowela argent. (powt.) 6.35
Telesklep 7.05 Brzydula (44/
169) - telenowela kolumb.
(powt.) 7.50 Maska - serial
anim. 8.15 Oliver 1\vist - serial
anim. 8.40 Przybysz z gwiazd serial anim. 9.05 Wesołe smoki - serial anim. 9.30 Tele Gra teleturniej 10.30 Teleskłep
11.30 Big Brother Bitwa 12.10
Rozmowy w toku - talk-show
13.00 Galaktyka - teleturniej
13.30 Przybysz z gwiazd - serial anim. 13.55 Oliver 1\vist serial anim. (powt.) 14.20 Beverly Hills 90210 (140) - serial
obycz. USA (powt.)
15.15 Milionerzy - teleturniej
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (45/169) - telenowela kolumb.
17.10 Wiosenna namiętność
(57/80) - telenowela argent,

Hector Lopez nie możedopro
Dunbara, by ten wypłacił mu zaległq pensję. Doprowadzony do

Alvaro informujefilejan{k
dra, że jego operacja udała
się i powoli będzie powracał
do zdrowia. Justo dowiaduje
się, że w Margarita była niegdyś narzeczoną Salvadora.
Malena próbuje odnaleźć
Eloisę. Gertrudis zaprzyjaź
nia się z zakochanym w niej
Ferminem. Alfo1J.§ina jest
wdzięczna wujkowi za pomoc w przeprowadzeniu wbrew woli Justa - testu DNA.
Badanie to pozwoli jej ustalić, czy rzeczywiście jest siostrą Alejandra.

sić się swojego szefa,

ostateczności ogłusza przeło
żonego

i zabiera

należną

kwotę. Dunbaroskarża

go pracownika o

mu
swe-

napaść

z

bronią

w ręku i doprowadza
do skazania Lopeza.

17.20 Bar - reality show
17.50 W imieniu prawa - cykl
dok.
18.40 Prognoza pogody
18.45 Informacje
19.05 Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Amor latino (50) - telenowela argent.
20.00 Bar - reality show
20.45 Samo życie (22) - serial
obycz. poL
Elżbieta odbiera wyniki badań. Na szczęście są nega-

prawie. Mimo to wrogowie sę
dziny nie dają za wygraną.
W rodzinie Zduńskich nasilają się konflikty. W rezultacie Krzysztof spędza noc poza
domem . Do warsztatu, w kt6rym pracuje Paweł, przyjeżdża policja z ostrzeżeniem,
że wkrótce odbędzie się tu
kontrola. Szef nakazuje chło
pokowi, by pozbył się kradzionych części.

tywne. Agata czuje się jednak oszukana . Uważa, że
ojciec spotyka się z kimś innym, dlatego matka wystąpi
ła o rozwód. Rowicka informuje męża o badaniu. Henryk dziwi się, gdyż do tej pory
uważał, że to Elżbieta go zaraziła. Z powodu braku odpowiedniej sukienki Agnieszka nie wybiera się na bal. W
końcu z pomocą przychodzi
jej folka . W redakcji wszyscy żyją dzisiejszą uroczysto-

21.00 Panorama
21.20 Sport tełegram
21.30 Prognoza pogody
21.35 Magazyn Ekspresu Reporterów
22.30 Wieczór filmowy - Kocham kino: Pokolenie 2000
- wstęp
2.4 Wieczór filmowy - Kocham kino: Listonosz - film
obycz. franc.-wl., 1995, reż.
Michael Radford , wyk .:
Massimo Troisi, Philippe
Noiret, Linda Moretti, Renato Scarpa (104 min)
0.30 Wieczór artystyczny:
Esma Radzepowa - Królowa Cyganów - koncert
1.20 Wojna wietnamska - film
dok. (powt.)
/ 2.10 Zakończenie programu

1.1 Gorączka - thriller USA,
1995, reż. Michael Mann,
wyk:. Al Pacino, Robert De
Niro, VaI Kilmer, Jon Voight
(163 min)
21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w prze. rwie filmu)
0.20 Informacje
0.35 Graffiti - program publ.
0.45 Sport
0.50 Prognoza pogody
0.55 Puls biznesu
1.10 Bar - Night Club - reality
show
1.40 Świat według Kiepskich jak realizowano (2) - rep.
2.05 Zerwane więzi - talk-show
3.00 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

21.00 Ceremonia wręczenia
Oscarów 2001 - skrót ceremonii
Jedynka proponuje obejrzenie skrótu z ceremonii, która
odbyła się w Teatrze Kodaka
w Hollywood. Galę poprowadzi Whoopi Goldberg. Statuetki honorowego Oscara za
osiągnięcia życia odbiorą laureaci nagród w ubiegłych latach - Robert Redford i Sydney Poitier.

tv4

cią ·

, Listonosz

Zwykli ludzie
melodramat prod. USA
godz. 23.40 '
Zamożna rodzina Jarrettów
przechodzi poważny kryzys.
Conrad - młodszy syn Beth i
Calvina - nie może pozbyć się
poczucia winy, gdyż w czasie
burzy na jeziorze utonął jego
starszy brat Buck, a jemu sa- I
I memu cudem udało się przeI żyć katastrofę · Chłopak pró- I
L.i?()~~.p'?'p'~.ł~.i.~".s.l:I~.?!>.~i.s.~~?:".J

I
I
l

18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i - program
pub!.
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Big Brother Bitwa
20.45 Niezbite dowody - film
sens. USA, 1994, reż. Michael Kennedy, wyk.: Gregory Harrison, Joan Severance, Andrew Airley, Nathaniel Deveaux (120 min)
22.45 Granice - serial dok.
23.15 TVN Fakty
23.30 Big Brother: Extra
0.15 Nikki (10/22) - serial kom.
USA

...._......_....__..._............. _. ___..... __.._ .. __._....J

W wyniku rarry odniesionej
podczas pojedynku Gabri!!l
s/rac;i! wzrok. Francisco zwierza się Rosario, że kocha Marianę. Izabella podejrzewa,
iż jest w ciąży.

8.50 Maria Emilia (122/140) .
telenowela meks. 9.40 Melrose Place (59) - serialobycz.
USA (powt.) 10.30 Tele gra teleturniej 11.00 Gorączka w
mieście (17/48) - serial sens.
USA (powt.) 11.50 Tełesklep
13.50 Angela (18/78) - serial
obycz. meks . 14.40 Kangoo serial anim. (powt.)
15.05 SOS Croco - serial anim.
(powt.)
15.30 Magiczni wojownicy - se- ~
rial anim.
15.55 Dragon Ball- serial anim.
16.20 Belfer z klasą (17/43) serią! kQm. USA.«
Nick umawia się na spotkanie z Suzanne, znajomą Elany. Po drugiej randce zaur,Jczona kobieta zaczyna nękać
go częstymi telefonami i przesylać mu prezenty. Nauczyciel
zastanawia się, w jaki sposób

Genialny wynalazca, doktor
Gerald Bul~ tworzy nowe mo-'
dele broni. CIA wielokrotnie
wykorzystuje jego prace przy
opracowywaniu ściśle tajnych
projektów. Niebawem przedsięwzięcie to wychodzi na jaw,
a agencja nie przyznaje się do
jakiegokolwiek w nim udziału. Pozbawiony wsporcia Gerald /rafia do więzienia .

0.40 Tenbit.pl - magazyn internetowy
Dla fanów Internetu; idealna okazja do poznania wszelkich nowości dotyczących sieci. Ciekawe miejsca, nowe
usługi, możliwości, jakie
otwiera dostęp do Internetu.
Program nadawany na żywo,
realizowany przy współpracy
z internetową firmą Tenbit.

0.35 Big Brother Bitwa
1.35 Babskie sprawy - film
obycz. USA, 1994, reż. Linda Yellen, wyk.: Lindsay
Crouse , Jill Eikenberry,
Martha Plimpton , Ally
Sheedy (105 min)

1.40 Maraton uśmiechu - program rozrywkowy

Przyjaciółki Natalii organizują przyjęcie z okazji

jej czterdziestych urodzin. Dla wieLU
z /lich jubileusz jest pierwszq
od wielu lat sposobnością do
spotkania się z dawno niewidzianymi znajomymi. Natalia przyjeżdża na uroczystość
w smutnym nastroju.

1Twa kolejna edycja najdłu
żej emitowanego programu w
ITN, "Maratonu uśmiechu".
Program prowadzi popularny
aktor, Andrzej Grabarczyk,
apomaga mu Manuela.

2.10 Nic straconego - programy powtórkowe

3.20

!

thriller prod. USA, 1995
godz. 21.15
Neil McCauJey jest poszukiwanym przez policję, brutalnym i
bezwzględnym złodziejem.

Wraz ze swymi kumplami orga-

nizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę, przewożą
cą obligacje. Do akcji wkracza

Vincent Hanna , zasłużony policjant z wydzialu zabójstw.
-" "._"-""-" "_._,,,,,,._.--.J

Pewien

bezwzględny

siębiorca

budowla
dom rodziców
my. Mało tego, zam
urzqdzić pole golfowe
renie starego
cmentarza. Nasi

przejąć

programu

we własne
brutala.

ręce

i

17.30 HOT CHAT 2001·
gram pubL
17.45 Dziennik
18.00 Chciwo ść, czyli
pieniądza - teleturni ej
19.00 Policjanci z Miami (2
serial krym. USA
20.00 Wesoły babiniec
serial kom. USA
Serial komediowy
o

jący

mężczyzny uru'''y .~I'.V
żyjącego

w
biet. Pomimo flt"",n,r>SCI
pięknych i wyjiąt~'.DwychLSl·1
Jimmy nieied'no,l1rotl/lc
się samotny, a
su spędza we
ce. W wielkim
domu mieszkają
ukochana i
Donna, jej 10 letnia

my 'ego z poprzedniego
Jak na
babiniec przystalo,
kaniu dodatkawo
się byla żona
matka Mitzi, oraz jego
na teściowa Peaches.

żeństwa.

20.30 Piłka nożna : Liga
strzów
21.30 Dziennik
21.45 Piłka nożna : Liga,
strzów
22.40 Ten drugi (18 ) sens. kanad.
l. Może wrócę na
l<ę
dramat
USA,1997, reż.
don, wyk.: Ann
bert Hays , J
Tom Harvey (91
1.30 X Laski - program
2.00 Muzyczne listy
2.50 Muzyczny VIP
3.25 Zakończenie

Córeczka Johnny'ego

Niezbite dowody

film sens. USA, 1994
!
godz. 20.45
i Trent i Ma?elyn są małżeń- 1
, stwem od kilkunastu lat. Prol wadzą spokojny, ustabilizowa- I
ny tryb życia. Wszystko jednak zmienia się, kiedy Trent,
namówiony przez swą kochankę, wyjeżdża z nią na weekend do Kanady. Po dotarciu
na miejsce dowiaduje się, że
; jego przyjaciółka ma powiąza
L.Ilia, zę".ś~J"ate.m l'rzę~t.ęp<;zYI)1,-J

Zakończenie

6.00 Strefa P 6.30 S
7.00 Muzyczne listy 7.50
boczaki 8.20 Alvaro (97 )
rialobycz. braz. (pow!. )
Chciwość, czyli żądza
dza - teleturniej l
Angel (2) - serial
(powt.) 11.20 Mi21Stel:zko
ning Shade (24)USA (powt.) 11.50
dom 3 (3) - serial
(powt.) 12.20 Jak
czekolady (15)USA 12.50 Egzamin
- serialobycz. USA l
Kropka pł - magazyn
towy 13.45 Strefa P zyn muzyczny 14.20
czaki - serial anim . 14.45
zyczne listy
15.35 Miasteczko
Shade (25) - serial
USA
16.00 Alvaro (98) obycz. braz_
17.00 Dharma i Greg (II
serial kom. 'USA

postanawiają wzią ć

zakończyć tę znajomość.

16.45 Krok za krokiem (5/67)
- serial kom. USA
17.15 Medicopter 117 (4/37) serial sens. austr.-niem.
(powt.)
18.10 Gorączka w mieście (18/
48) - serial sens. USA
19.05 Mełrose Place (60) - serialobycz. USA
0.0 CÓTeczka Johnny'ego film obycz. USA, 1993, reż.
John Kent Harrison, wyk.:
Treat Williams, Miriam Siroi s, Mia Kirshner, Forbes
Angus (105 min)
21.45 Kłaun (10/28) - serial
sens. niem.
22.40 Działo zagłady - film
obycz. amer.-bryt., 1994,
reż . Robert Young, wyk.:
Frank Langella, Alan Arkin, Kevin Spacey (115 min)

W zapaśniczym pojedynku
Dwightowi udaje się poko/lać
samego świętego Mikołaja .

l

film obycz. prod. franc.-wl.
godz. 22.40
Na jedną z włoskich wysp przybywa poeta chilijski Pablo Neruda. Kiedy o jego przyjeździe
dowiaduje się Mario Ruoppolo, syn włoskiego rybaka, postanawia zatrudnić się jako 0sobisty listonosz poety. Mario co- .
dziennie przywozi stos listów i ;
paczek do willi, w której gość !
mieszka wraz z żoną Matyldą · !

7.10 Kangoo - serial anim. 7.35
SOS Croco - serial anim. 8.00
Izabella (122/140) - telenowela peruw.

film obycz. USA, 1993
godz.20.00
Gangster Johnny Rich popada
w tarapaty i musi jak najszybciej wyjechać z Los Angeles.
Wraz z rodziną opuszcza mia-,
sto i osiedla się na Alasce, gdzie
otwiera nocny klub. Niestety,
jego żona i dorastająca córka
źle czują się w nowym miejscu. astolatka ma pretensje
dO ojca, że pozbawił rodzinę .
możliwości normalnego życia. i

I
I

L
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SŁOWO

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

Marzenie Sary Snt''lnIlIU " ".
dy udalo jej się założyć
w miasteczku St. Nicola
stanie lowa. Niestety, po Ś .
ci jednego złekarzy, placO'"
grozi zamknięcie . Sarah, \I
rana przez mieszkańców ":'
l~a akc~. ratunkową
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d ością

ilny
Koszykarze UMKS
Lafarge Nida Gips Kielce
wmeczu /I ligi p odejm ują
dziś o godzinie 17
Kraków.

Stęczniewski rozwiązał

Kierunek
Maciej St(łczniewski
rozwiązał wczoraj
kontrakt z MKS Końskie,
a ojego pozyskanie stara

,

kontrakt z MI(S

Slą~k

trakt z zespołem beniaminka ekstraklasy MKS Końskie. Konecki
klub nie był stanie się jednak z
niego wywiązać i pod koniec lutego wypowiedział zawodnikom , w
tym Maciejowi Stęczniewskiemu ,
warunki płacowe . Po upływie 14dniowego okresu wypowiedzenia
gracz, który otrzymał wolną rękę
w poszukiwaniu nowego pracodawcy, złożył pismo zapowiadające iż jeśli klub w ciągu dwóch
tygodni nie wyrówna płacowych
zaległości, to zgodnie z przepisa-

Po zwycięstwie w Krakowie si(ł Śląsk Wrocław.
wydaje się być formalnoZwycięzca tego dwumeczu
Być może w barwach swojeo piąte miejsce w lidze go nowego klubu zagra on już
Tarnobq:eg. Ceny biletów w środę ... w Kielcach przeciwko
hali przy uLZytniej wynoszą "siódemce" Kolportera.
Były bramkarz kieleckiej
3 zl.
W kieleckim klubie nie milkIskry oraz reprezentacji Polski
tymczasem echa awansu dru- przed tym sezonem podpisał konju niorów starszych do fina- ,
istrzostw Polski . - To najzy sukces w historii naszeubu, bowiem ta kategoria
owa w młodzieżowej koszyjest najważniejsza - mówi
prez es Mikołaj Woźniak .
lopcy 19-1etni stanowią już
śre dnie zapiecz drużyn li, więc ich umiejętności są
ale. Fakt, że zna l eźliśmy się
ie ośmiu najlepszych druIV Polsce jest d u żą nobilitadla naszych zawo d ników
bu. Myślę , że j u ż wkrótce na
zawodnikach o p ie r ać się
. gra naszego zespoł u senioIV lidze wyższej niż druga .
szę zauważyć jak ro zwi j ają
si zawodnicy. W roku 1996
na trzynastolatków, w któm.in .: Miłosz Krajewski,
Jurczyk czy Kamil Wasik Czy Maciej Stęczniewsk i zagra w środę przeciwko Kolporterowi?
mistrzostwo Polski W
'~ 71.1lUl,UJr·p Dwa lata potem
I
cemistrzami kraju w kaKONKURS RADIA TAXI
i p iętnastol atków. Teraz zamedal wśród dziewiętna
. Ci młodzi zawodnicy
już następców. W latach
@JkfIDutID
n
O
i 2001 nasze drużyny także
Sześć medali wywal·
szukaj na
~ ~H
medale MP w minikoczyli świ(łtokrzyscy
www.twojeauto.com .p l
kolarze podczas
(sts)
Mistrzostw Polski
masters wprzełajach, rozegranych
'adą na finał olimpiady
wChojnowie k. Legnicy.

Mistrz

23311111
~~ JJ

wanse na macie
Kość . ),

WPodzamczu i Zgierzu
odbyły się regionalne
eliminacje do VI/I
Ogólnopolskiej Olimpia·
. ""'IJn7......' wzapasach w stylu

Dobrze spisali się w nich rewojewództwa święto
z których spora grupa
lokaty premiowane
Dziewczęta

43 kg 1. Edyta Gruszczyńska
S Skarżysko), 49 kg 3. Aldona
n; 52 kg 4. Marta Skrzyniarz,
.kg 1. Iwona Buba (wszystkie
cz), 2. Katarzyna Tarabasz
'um Skarżysko Kościel60 kg 2. Katarzyna Jędralska ,
Zych (obie Znicz) , 4. BarMasternak (Madej Ociesęki) ;
kp. Ewelina Maj (Znicz) , 3.
leszka . Sieczka (Skarżysko

70 kg 2. Izabela Gromada
(Znicz) .
Chłopcy
,
50 kg 2. Leszek Siedź , 54 kg
1. Michał Cieniek (obaj Czarni
Połaniec) , 2. Wojciech Grudzi e ń
(Znicz) ; 58 kg L Łukasz Bernat
(Madej Ociesęki), 5. Adrian Czuba (Czarni) ; 63 kg 2. Rafał Wilk
(Znicz) , 6. Sebastian Kraska (Madej) .
Do finału OOM awansowały
zwyciężczynie w rywalizacji zapaśniczek oraz finaliści w rywalizacji chłopców. Do tego grona dołą
czy jeszcze szóstka naszych reprezentantów, którzy awans zapewnili sobie w rywałizacji o Puchar
Polski.
Ponadto w rozegran ych
w Kraśniku Mistrzostwach Połski
Zrzeszenia LZS w zapasach piąte
miejsce w wadze 58 kg wywalczył
Krystian Jastrzębski (Znicz) .
(d)

I(ońskie

Banasiński

Klasą dla siebie był kielczanin Waldemar Banasiński (CycJoKorona\ Palm) , który wprost zdeklasował rywali w swojej kategorii
wiekowej .
- Było to moje szóste z kolei
zwycięstwo w tym sezonie na trasach przełajowych , a równocześnie
szósty w karierze tytuł mistrza
Polski. Cieszę się nie tylko z wygranej, ale stylu zwycię s twa . Wygrałam z broniącym tytułu Ryszardem Wroną o 3 minuty, zdecydowane wyprzedzając rywali także
z młodszej kategorii wiekowej
- powiedział nam W Banasiński.
Oto lokaty wywalczone
w Chojnowie przez naszych cyklistów:
20-29 lat - 3. Walerian Romanowski , 10. Leszek Romanowski
(obaj BTC Makadam Busko) ; 4549 lat - 1. Waldemar Banasiński
(CycJo-Korona/Palm) ; 50-54 lata
3. Henryk Januszek; 55-59 lat - 2.
Wiesław , Kundera, 7. Jerzy Kruk;
60-64 lata 3. Józef Sobura (wszyscy KTC Kielce) ; powyżej 70 lat2. Piotr Pytka (Końskie) .
(wid)

mi zerwie obowiązujący kontrakt.
- Od dziś formalnie jestem już
zawodnikiem bezkontraktowym.
Nie ukrywam , że chcę doko,ńczyć
sezon w barwach drużyny Sląska
Wrocław. Czy zagram w środę przeciwko Kolporterowi? Nie do mnie
to pytanie. Teraz wszystko zależy
od porozumienia działaczy oraz
stanowiska, jakie zajmie w mojej
sprawie Związek Piłki Ręcznej
w Polsce. Ja na pewno chciałby m
jak najszybciej wrócić na parkiety
ekstraklasy - powi e dział nam Maciej Stęczniewski .
Wczoraj do koneckiego klubu wpłynęło pismo z prośbą o przekazanie Macieja Stęczniewski ego
do WKS Śląsk na podstawie umowy transferowej .
- Nie będziemy czynić kłopo
tów Maćkowi w zmianie barw klubowych. Wyraziliśmy zgodę
na propozycję złożoną pr·zez działaczy Sląska , ustalając równocześnie warunki finansowe kontraktu Stęczniewskiego - powiedział
nam wiceprezes MKS Końskie JerzyMakuch .
Wszystko więc wskazuje na
to, że o ile działacze z Wrocławia
załatwią dziś wszystkie formalności w ZPRP, związane z potwierdzeniem Stęczniewskiego , zagra
on w środę w Kielcach przeciwko
Kolporterowi
(wid)

Trener
na boisku

~

Wrozstrzygają cą faz(ł
wkracza walka wIII lidze
piłkarzy r(łcznych .

Co ciekawe, po 20 latach przerwy w zespole rezerw sandomierskiej
Wisły zadebiutował drugi trener tej
drużyny Jerzy Gach, który bardzo
dobrze kierował obroną.
Wisła II Sandomierz - AKS
Busko 37 :33 (18:14) .
Wisła II : Włoch , Dziedzic
- Kwitek 7, Bury f'J , A. Gach 14, T.
Gach O, J. Gach O, OIczyk 7, Kutek
5 , Małek O, Grabowski 3, Szlachciński O, Bugaiski O, Wnuk 1.
AKS Busko: Kobus - Ruczyń
ski 5, Borto 3, Kobus O, Z . Rogala
6, D . Rogala 2, Kucera 8, Ci ba 3,
Papaj 3, Wróbel 3.
MKS II Koński e - Iskra Kielce 32 :28 (14:12) .
, MKS II : Więcław, Janusz
- Swiercz 10, Stanek 2, Siemieniec
5, Kutwin 7, Rurarz 3, Juszyński
1, Byczkowski 2, Mastalerz,2 .
Iskra: Hińcza , Pióro, Swięc
ki 1, Stelmach 3, M. Zielonko 4,
W Zielonko 8, Kurek 5 , Brot 1,
Czerwiński O, Mazur O, Litwin 6,
Wesołowski O.
1. Wi sła Ił
10 16 295-257
2. MKS Ił
10 15 297-239
3. Iskra
10 9243-253
10 0227-300
4. AKS Busko
(d)

Z RÓŻNYCH AREN
Pojadą do Wrocławia
Kinga Kubiclm (Żak Kielce) zwyciężyła w kategorii
wagowej 48 kg podczas rozegranego w Bytomiu turnieju
eliminacyjnego do MP juniorów. Druga w wadze do 70 kg
była Irena Blicharz (Gwardia
Kielce), a obie zapewniły sobie przepustki na Mistrzostwa
Polski, które rozegrane zostaną w dniach 6-7 kwietnia we
Wrocławiu .

Najmłodsi Z łukiem
Ponad 40 dziewcząt
i chłopców strzelało w rozegranych w hali Stelli zawodach łuczniczych pn. "Wielkanocne jajo". W grupie dzieci
młodszych wygrała Agnieszka
Rodzonek - 283 pkt. przed
Agnieszką Brzozą (obie Spartakus Sitkówka) - 263 pkt.
oraz Wojciech Soboń (Stella)
- 315 pkt. przed Tomaszem
Krzewskim (Spartakus) - 311
pkt. oraz wśród dzieci starszych Paulina Bednarczyk
- 618 pkt. przed Karoliną Kowalską (obie Stella) - 599 pkt.
oraz Hubert Halik - 664 pkt.
przed Tomaszem Brzozą
i Mariuszem Papieżem (wszyscy Spartakus) - po 639 pkt.

Liga na strzelnicy
Drużyna

J LO Kielce w
Tomasz Lenarcik,
Szymon Żabiński , Daniel
Stolarczyk , Damian Lasek
wygrała trzecią rundę Liceal\nej Ligi Strzeleckiej HKS
2002, wyprzedzając ekipy
Z SZ nr 1 Kielce oraz ZSl Kielce. Po trzech rundach prowadzi drugi zespół I LO Kielce.
W rywalizacji uczniów ze
szkół podstawowych "Strzeleckie szóstki " zwyciężyła
drużyna z SP 30 Kielce w skła
dzie Paweł Kotarba, Damian
Rozszczypała, Rafał Plewnia,
Malwina Papież , a po trzech
rundach prowadzi zespół
z SP 33 Kielce.
składzie:

Moto-Sport zaprasza
Młodzieżowy Klub Motorowy "Moto-Sport" w J(jelcach organizuje zapisy chęt
nych do sekcji motorowej .
Bliższe informacje i zapisy u
Grzegorza Moskala , tel.
34-478-27.

Na korcie w Głubczycach
Ogolnopolski Indywidualny Turniej Uczniowskich
Klubów Sportowych w badmintonie rozegrano w Głub
czycach. Region świętokrzy
ski reprezentował i zawodnicy
UKS Łączna i UKS Podwórko. najlepsze miejsca zajęli :
Joanna Stobiecka 3 (Łączna),
Adrian Dziółko 4 (Podwórko), Adrian Wesołowski (Podwórko) i Mateusz Wasiak
(Łączna) 5-8.
(d)

Redaguje zespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309) , zastępcy redaktora naczelnego: Zbigniew OLEJARCZYK, Dariusz RYŃ
(36-36-121) , sekretarz redakcji Bożena SMORAWSKA (36-36-121). Dz iał miejski (34-44-863,36-36-315, 117,207, 263), region
(36-36-143) , łączności z czytelnikami (34-44-816) , prawny (36-36-131) , dział społeczny (36-36-147,153) , finanse, rynek, praca(36-36-215) ,
kultura i edukacja (36-36-261) , sportowy (36-36-253, 298) , kraj - świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
IiliJlJAlKC11I: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, fax 34-46-979, http://www.slowoludu.com.pl, e-mail:redakcja@slowoludu.com.pl
UGWSZJI:N: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, tel. 34-44-858, 36-36-235, fax 3447-251, punkt przyjęć, 25-520 Kielce, ul Thrgowa 18, teI.Ifax ~~279,
reldam:l@slow1oluclu.oDm.lpl. Redakcja nie odpowiada ?li treść reklam i ogłoszeń.
Słowo Media sp. z 0 .0 ., 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/ 49. Prezes Zarządu Knysztof ZDEB.
Poligrafia S.A. , 25-415 Kielce, ul. Górna 21.
umeratę przyjmują urzędy pocztowe i oddziały "Ruchu"na terenie województwa świętokrzyskiego . Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. ISSN 0137-9275
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Jutro mistrzostwa?
Rozważana
wo ść rozegrania

jest możl i
Mistrzostw
Polski w skokach narciarskich
na Średniej Krokwi oraz w
kombinacji norweskiej w najbliższą środę. Nie wiadomo
jednak czy zawodnicy zdecyd uj ą s i ę wziąć u d ział w zawodach. Są j uż zmęczeni sezonem. Dzi ś rano za padną ostateczne decyzj e.

Wygrana CCC
Jarosław Zarębski kolarz
ekipy CCC Polsat wygrał w
niedzielę trzeci etap z Rocha

do Maldonado (197,5 km) kolarskiego wyścig u D oo k o ł a
Urugwaju (kat. 5 UCI). Z aręb
ski, d ebi ut ujący w tym sezonie w gron ie zawodowców,
najszybciej fi niszował z peletonu . Na trzecim miejscu etap
uk ończył in ny z kolarzy CCC
Polsat Cezary Zamana.
"Korzeń" W Meksyku
Ro bert Ko rzen iowski
(Wawel Kraków/Grupa Elite
Cafe) zajął czwarte miejsce w
Zapopan w Meksyku w 25. zawodach w chodzie sportowym
Semana Internacionale de Caminata na dystansie 20 km.

Cztery W WP
Polski Związek Kolarski
na wniosek Rady Trenerów
zdecydował o udziale w majowym , 55. Wyścigu Pokoju
czterech polskich grup zawodowych: CCC Polsat i Mróz z
dywizji II oraz MIKOMAX i
SERVISCO z dywizji III.

Galaxia gra dalej
w rozegranm wczoraj w
Wolominie meczu siatkówki
miejscowa StoaIrka uległa Galaxi Jurajska Bank Częstocho
wa 0:3 (-19, -26, -21). Stan rywalizacji 3:0 dla Galaxi, która
zagra w półfinale mistrzostw
Polski.

Boston W play oH
Boston Bruins jako drugi
zawodowej ligi hokejowej NHL zapewnił sobie prawo występu w rozgrywkach o
Puchar Stanleya. W niedzielę
"N i edźwiadki" pokona ły na
wyjeździe 4:3 Tampa Bay Lightning po dogrywce.
zespół

Lakers też
Koszykarze Los Angeles
Lakers są drugą drużyną, która zapewniła sobie awans do
fazy play off rozgrywek ligi
NBA. .. Jeziorowcy" dokonali
tego po niedzielnym zwycię
stwie 97 :96 z zespołem Sacramento Kings.
(PAP)

Smolarek nie udziela wywiadów telewizji

Oblężenie

ho-telu

"Mercury"
Wczoraj wwarszawskim
hotelu " Mercury"
zebrała się piłkarska

reprezentacja Polski.
Jutro podopieczni Jenego Engela
zagrają

z Japonią .

- Wybór Japonii na sparringpartnera nie był przypadkiem. Pił
karze z Kraju Kwitnącej Wiśni
grają podobny futbol jak Koreań
czycy - stwierdził na wstępie opiekun reprezentacji Polski, który t u ż
po wejściu do hotelu został otoczony przez grupę polskich i japońskich dziennikarzy.
Podobnie rzecz się miała w
przypadku naszych zawodników
wchod zących do hotelu . Futboliści natychmiast byli "porywani" i
l)1Usieli udzielać wywiadów. Piotr
Swierczewski, który grał kiedyś w
Japonii , zachwalał futbol w wykonaniu Azjatów: - Japończycy grają
szybką , kombinacyjną piłkę , to
naprawdę trudny rywal.
W podobnym tonie wyrażali
się także Tomasz Wałdoch i Tomasz Hajto. Najbardziej oblegany
był Jerzy Dudek, którego Japoń
czycy uważają za jednego z naj lepzych bramkarzy świata . - Cieszę
s i ę, że dziennikarze z kraju naszych jutrzejszych rywali tak o
mnie myślą - skomentował Dudek.
Jednak nie wszyscy reprezentanci chcieli rozmawiać z dzienni-

Były

gwiazdor Legii w III-Hgowym Radomiaku!

Kacprzak na zielono
Jacek Kacpnak pnez
najbliższe miesiące nie
poprawi swojego
dorobku wekstraklasie.
Dziś pilkan, legitymujący się ponad
200 meczami w I lidze, pojawi się na
treningu Radomiaka.
Przejście byłego pomocnika
Legii Warszawa, a obecnie zawodnika Groclinu Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski Jacka Kacprzaka do III-ligowego Radomiaka
wydaje się być j u ż przesądzone . W
niedzielę po mecztl "zielonych" z
Okęciem Warszawa piłkarz rodem

z Białobrzegów rozmawiał z kierownictwem RKS na temat warunkówumowy.
- D ziałacze chyba zaakceptowali moje warunki. Nie są one zbyt
wygórowane. Zd aję sobie sprawę
z obecnej sytuacji finansowej Radomiaka i twardo stąpam po ziemi , dlategol1a pewno nie mówiliśmyo żadnych zawrotnych sumach
- oznajmił futbolista .
Ostateczne rozstrzygnięcie w
kwestii pozyskania Kacprzaka zapadnie już dziś .
- Jeżeli nie pojawią się żadne
oferty z I ligi, we wtorek powinienem zameldować się na zajęciach

TELEKIBIC
POLSAT SPORT
20 piłka nożna: mecz towarzyski Turcja - Korea.
EUROSPORT
10.30 Eurogol, 17.00 kolarski tydzień kataloński , !9.00 automobilizm: rajdowe MS.
CANAL + NIEBIESKI
22 .15 piłka nożna: KS ZO
Ostrowiec - Zagłębie Lubin.

Jacek Kacprzak (w środku) znów na stadionie Radomiaka. W niedzielę jeszcze
w roli widza •..

u trenera Jerzego Rota - powiedział
zawodnik. Jeśli doj dzie do tran sferu Jacka Kacprzaka, to będz i e on
w du żej mierze zasł u gą ., Sł owa
Ludu". To reporter naszej gazety
skontaktował bowiem szefów RKS
i zawodnika.
Były piłkarz Legii Warszawa
po niedzielnym zwycięstwie "zielonych" nad O kęciem (2 :0) był
pełen uznania dla postawy graczy
ze Struga.
- Radomiak pokazal, że wolą
walki i konsekwencją w grze moż
na pokonać teoretycznie silniejszych rywali. Warszawianom nie
pomogli nawet sprowadzeni ze
Stomilu Olsztyn Rafał Szwed i
Piotr Orliński . Jeżeli radomianie
wygrają w najbliższą sobotę z rezerwami stołecznej Polonii, to ich
szanse na utrzymanie znacznie
wzrosną - powi edział Jacek Kacprzak, z trybun obserwujący poczynania swoich nowych (?) kolegów.
Przypomnijmy, że to właśnie
z Radomiaka Jacek Kacprzak wystartował do piłkarskiej kariery. Z
juniorami RKS zdobył brązowy
medal Mistrzostw Polski juniorów. Następnie występowal w Legii Warszawa, z którą dwukrotnie
świętował mistrzostwo Polski, puchar i superpuchar naszego kraju .
Następnie gral w greckiej Larissie
i duńskim AGF Aarhus, by półto
ra roku temu zasilić Groclin Dyskobolię ·

PIOTR DOBROWOLSKI

ZMALYSZ

Piastowie
"skakali"
najlepiej
Zakończył się
Małyszem ".

nasz konkurs "

Przez ponad trzy
osób typowało
ców k9lejnych konkurs
charu Swiata w skokach
skich. Podobnie jak w tych
dach, zwycięzców naszej
poznaliśmy już przed os
konkursem w słoweńskiej
cy.
W klasyfikacji indywid
zwyciężyła Anna Piasta z
rodzina Piastów w SKl!aa:llt:.
Maciej i Szymon, wygrała
dwie ś cie

kację drużynową.
Szczegóły dotyczące

podamy w czwartek.
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