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Złodzieje

ukradli 10

tysięcy

STĄPORKÓW 10 tys. sadzonek
skradziono ze szkółki leśnej. Odzyskano większość z nich, ale nadają się już
najwyżej na podpałkę.

uczestniczyło w Marszu
będącym hołdem dla ofiar

Szkółka zajmuj e 4 hektary
gruntu w lasach między Stąporko
wem a Wąglowem . Kiedy w ubiegły

Czytaj na stronie 4

piątek leśnicy stamtąd odjeżdżali ,
sadzonki były w komplecie. Wrócili
do szkółki w poniedziałek i wtedy

rzały

Balcerowicza

łódzkiej strzelnicy strzelaz broni pneumatycznej do paierowej tarczy z wizerunkiem
Balcerowicza.
Czytaj na stronie 4

ok-C\?ało się, że zniknęło 10 tys. drzewek: Część była zaSadzona rok temu,
reszta - w tym roku . To sadzonki
dębu , buka, kłonu , modrzewia, sosny, świ erka . Są w arte 2 tys. zł .
- Drzewka kosztowały od 5 do 15 gr.
Ale nieważna jest cena. Mogły zalesić wiele hektarów - mówi Stani sław
Młynarczyk, zastępca komendanta
powiatowego policji w Końskich .
4 tysiące sadzonek udało się
o d zyska ć. Zna leziono je na podwórku 19-1etniego m ies zkań ca
Niekłania . Były w zabudowaniach
gospodarczych. Niestety, większość
miała uszkodzone i uschni ęte korzenie. Nie nadają się j u ż do użyt
ku.
Z daniem policj i 19-1atek na
pewno b r a ł ud zia ł w k ra d z i eży.
Wczoraj do popołudnia nie udało
się go zatrzymać , bo wyjechał

Bezpie~znie

na rowerze
zawody bezpieczeństwa rochu
drogowego.
Startowało 11 trzyosobowych
drużyn reprezentujących szkoły pod-

zap aśniczki z całej Europy
walczyć o medale, mistrzyni

Edyta Witkowska uda się ...
urlop.
Czytaj na stronie 16

stawowe i gimnazja ze Starachowic
i okolicznych gmin. Zawody składa
ły się z trzech części - jednej teoretycznej i dwóch praktycznych.
Wśród szkół podstawowych
zwyciężyła reprezentacja Brodów
przed drużyną szkoły z Rzepina i starachowicką ,,12", a wśród gimnazjów
najlepsza okazała się drużyna z Krynek w gminie Brody przed reprezentacjami starachowickich gimnazjów
nr 3 i 2.
Czy~ai na stronie 8

Prostytutki
zwerbowane
na bazarach
KIELCE. Nim policjanci mogli
przesłuchać prostytutki, musieli kupić
im coś do jedzenia. Dziewczyny były
głodzone i zastraszane przez swoich

" opiekunów".

Wtym miejscu była szkółka leśna
z domu . Według ustaleń straży leśnej w kradzieży uczestniczyły jeszcze dwie osoby. Policja u stal iła j u ż
ich personalia, to nieletni.
- Każdego roku "znika" nam
kilka tysięcy sadzonek. Głównie
świerka , modrzewia i jodły. Nigdy
jednak nie skradziono od razu
10 tysięcy drzewek. Zniszczono je,
a na dodatek na marne poszły dwa
lata pracy przy ich pielęgnowaniu

Roszady
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- żali się Z bigniew Wijas, nadleśni 
czy z Nad l eśnictwa Staporków.
Przypomina, że trzy dni wcześniej
spłonęło ponad 40 hektarów lasu
w okolicy Starej Góry. Przyczyną
pożaru było podpalenie, ogień wybuchł niemal równocześnie w kilkunastu punktach, z wieży obserwacyjnej widziano podpalacza. - Ludzie niszczą las już w zarodku
- ubolewa nadleśniczy. (mow, kam)

Wczoraj rano świętokrzyscy
poHcjanci w raz z antyterrorystami
otoczyli p osesj ę w Kielcach . Kilka
minut póź ni ej zat rzymali d z i ewięć
osób, w tym cztery kobiety. - Panie
p rzyjec h a ły do Polski cztery miesiące tem u z Ukrai ny, B ia ł o ru s i
oraz Buł gari i - mówi E l żb ieta Różańska - Komo r owicz , r zecznik
świętokrzysk i ej policj i. - Począt
kowo handlowały na bazarach. Tam
zainteresował o się nimi kilku męż
crzyzn , obywateli Ukrainy i Biało
rusi. Zabrali dziewczynom paszporty, nastraszyli polskimi władza
mi i zmusili do u prawiania prostytucji .
Dziewczyny pracowały przy
świętokrzyskich drogach. Więk
szość zarobionych pieniędzy oddawały swoim sutenerom. Mieszkały w baraku. Kiedy je zatrzymano, były brudne , głodne i przerażone.
(MAG)

starachowickiej policji

Komendant

STARACHOWICE. Młodzi cykliści

z Krynek i Brodów wygrali powiatowe

z nami•

drzewek

ZGIN l LAS
,5 lysiąca młodych Żydów

Buduj
razem

zrezygnował

jaką

STARACHOWICE. Komisarz Roch
Bahyrycz złoiył rezygnację z funkcji
komendanta policji.
Rezygnacja jest datowana
drugiego kwietnia . Komendant
wojewódzki Andrzej Woźniak nie
podpisał jej jeszcze, więc Roch
Bahyrycz nadal pełni funkcję. Ale
wszystko wskazuje na to, że dymisja zostanie przyjęta w ciągu najbliższych dni - Komenda Wojewódzka Policji poinformowała już
o sprawie władze powiatu.
Co jest powodem rezygnacji
Rocha Bahyrycza - nie wiadomo .
ieoficjalnie mówi się , iż wpły
nęły na nią złe wyniki kontroli ,

przeprowadzano na zlecenie
komendanta wojewódzkiego
w stara~howickim garnizonie.
- Zadnej kompleksowej
kontro li nie przechodziliśmy
- twierdzi jednak rzecznik prasowy starachowickiej policji ,
aspirant Robert Stański . - Być
może decyzję tę należy wiązać ze
zmianą na stanowisku komendanta wojewódzkiego - zastanawia się rzecznik .
Roch Bahyrycz przepracował
w policji 21 lat. W Starachowicach
szefował od 1999 roku . a stanowisku zastąpił Kazimierza Salę ,
który m.im. wskutek krytyki prasowej zrezygnował z pełnienia
funkcji i przeniósł się do Lublina ,

kom uter

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

gdzie objął stanowisko zastępcy
komendanta. Teraz Roch Bahyrycz
tłumaczy swoją decyję "przyczynami osobistymi".
To już druga dymisja komendanta powiatowego od chwili , gdy
szefem policji w województwie
świętokrzyskim został Andrzej
Woźniak . Przed kilkunastoma
dniami , także z "przyczyn osobistych " zrezygnował z funkcji komendant miejski policji w Kielcach Tadeusz Winiarski . Wczoraj
poż e gnał się on z podwładnymi.
W policji powtarza się , że wkrótce
ze swoich stanowisk odejdą także
szefowie komend w Staszowie
i Kazimierzy Wielkiej .
(pen)
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Pierwszy prawdziwy egzamin w podstawówkach

Start o dziewiątej
ŚWIĘTOKRZYSKIE. - Czekamy na

testy. Będziemy je przechowywać w
sejfie. Odtajnimy dopiero, gdy
rozpocznie się sprawdzian zdradziła wczoraj przed południem
Maria lamorowska z podstaw6wki
integracyjnej z Kielc.
Dziś punktualnie o godzinie
9 szóstoklasiści w całym kraju zasiądą do pierwszego w historii testu, który sprawdzi czego nauczyli się w podstawówce . Tylko
w województwie świętokrzyskim
weźmie w nim udział 19,1 tysiąca
uczniów.
- We wtorek kurierzy dostarczyli paczki z drukami dla wszystkich uczniów do szkół. Mogę po-

It\
O

wiedzieć, że pytań będzie około

CIŚNIENIE

WIATR

tródło: Progmet Radom

GRY LICZBOWE
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MULTI LOTEK
3, 4, 6, 9, 16,
18, 23, 24, 29, 38,
40, 42, 44, 51, 62,
66, 68, 70, 71, 72
NUMEREK
6 (17, 20, 32, 37)

KRONIKA

POLICYJNA

Polskie seppuku
CHEŁMCE. Po kłótni z teścio
34-letnia kobieta trafiła do szpitala z raną od noża. Wczoraj rano pogotowie zawiadomiło policję, że zabiera do szpitala kobietę z raną od noża .
Rana była poważna , trzeba było natychmiast robić operację .
Policjanci pojechali do miejscowości Chełmce , gdzie mieszkała
kobieta. W domu zastali teściową .
Według jej wersji doszło do rodzinnej kłótni. W pewnej chwili synowa
chwyciła nóż i sama wbiła go sobie
w brzuch. Jednak według wstępnych
ustaleń policji jest możliwe , że to te-

wą

dwudziestu . Nie chodzi o sprawdzenie wiedzy encyklopedycznej,
a umiejętności, zdolności logicznego myślenia . Nad pytaniami
trzeba się po prostu zastanowić,
dokładnie je przeczytać - wyjaśnia Jan Korczyński, pełnomocnik

Na granicy
ryzyka
WARSZAWA. Ponad sto pielęgnia
rek i położnych ze Świętok(ZYskiego
będzie dziś protestować w stolicy.
Zsiostrami z całej Polski domagać
się będą m.in. podwyżek.

- Pracujemy na granicy ryzyka życia i śmierci pacjentów - opowiada Barbara Marczak, pielę
gniarka ze szpitala MSWiA w Kielcach. - Jest nas za mało. Koleżan
ki albo same odchodzą od zawodu , albo - w ramach restrukturyzacji - są zwalniane. Już teraz nie
jesteśmy w stanie wykonać przy
chorym wszystkich czynności pielęgnacyjnych - tłumaczy.
Siostry rozpoczną protest
pikietą przed budynkiem parlamentu , później przejdą przed
Kancelarię Premiera.
(bas)

Wybrali logo

ściowa ugodziła kobietę nożem .

Wczoraj wieczorem ranna dopiero
odzyskiwała przytomność po operacji . Policjanci czekali w szpitalu ,
żeby ją przesłuchać .

(Mw, mow)

Śmierć wkabinie
ŚWIEBODZIN , woj . lubuskie
Zwłoki mieszkańca świętokrzyskiego
Mędrowa znaleziono w kabinie cię
żarówki .
W poni~działek około godz. 13

policjanci w Swiebodzinie dostali sygnał, że na jednym z parkingów w
mieście od ponad doby stoi ciężarów
ka renault. W kabinie siedzi mężczy
zna, który nie daje znaków życia .
Okazało się, ze to 34-letni mieszkaniec Mędrowa w powiecie kieleckim.
- Prawdopodobnie mężczyzna zjechał
na parking, żeby odpocząć - mówi
Zbigniew Kołecki . - Wstępnie ustaliliśmy, że naj prawdopodobniej przyczyną śmierci było zatrucie gazem,
który ulatniał się z nieszczelnej instalacji ogrzewającej kabinę.
(mow)
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ŚWIĘTOKRZYSKIE. Konkurs na logo
akcji "Narkotyki -najlepsze wejście
nie, wchodzić" rozstrzygnięto wczoraj
w Swiętokrzyskim Urzędzie WOjewódzkim.
Gimnazjaliści , dla których
przeznaczony był konkurs , nadesłali 40 prac plastycznych.
Spośród nich jury wybrało cztery najlepsze. Na zdjęciu od lewej : zdobywczyni pierwszego
miejsca Katarzyna Cieli bała z
Gimnazjum nr 16 a dalej uczennice z mocno reprezentowanego
Gimnazjum nr 9 : Anna Dziwisz
(drugie miejsce), Kamila Milik
(trzecie) i wyróżniona Agata
Wojciechowska. Trzy najlepsze
prace zostały wysłane do Warszawy i wezmą udział w konkursie
ogólnopolskim.
(DG)

Wado

wiedzieć

Przystąpienie do dzisiejszego egzaminu jest obowiąz
kowe, choć jego wynik nie ma
wpływu na promocję - jeśli
uczeń uzyska Opunktów - także zda. Jeśli natomiast dziecko
nie napisze sprawdzianu - nie
dostanie świadectwa, które
będzie wymagane przez gimnazjum. Uczniowie, którzy z.
powodu choroby lub innych
ważnych przyczyn, nie przystą
pią dziś do egzaminu - będą
mogli go napisać 16 sierpnia.

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na województwo świętokrzyskie. Uczniowie będą mieli na napisanie testów godzinę. Nie podpiszą swoich prac. Nazwiska zo/
staną zaszyfrowane. A co najważniejsze testy będą sprawdzane
poza szkołami .
- Do godziny 16 wypełnione
testy ze wszystkich szkół regionu
mają trafić do nas - tłumaczy Jan

Korczyński . - Zostaną przepakowane w pakiety po 130 sztuk i trafią do nauczycieli egzaminatorów.
Będą sprawdzane dwukrotnie
przez różne osoby.
Wyniki testów będą znane
między 5 a 7 maja. Egzaminatorzy
nie wystawią uczniom stopni, test
będzie punktowany. Za rozwiąza
ny bezbłędnie można uzyskać 40
punktów. Wynik trafi na świadec
two szkolne, uczniowie otrzymają także oddzielne druki potwierdzające uzyskany wynik.
- Wszyscy czujemy się trochę
jak przed maturą - mówiła wczoraj
Maria Zamorowska, dyrektor integracyjnej Szkoły Podstawowej z
Kielcach - U uczniów widać lekki
stres. Wyraźna jest chęć napisania
sprawdzianu jak najlepiej. U nas
ma do niego przystąpić 54 uczniów.
Większość w sali gimnastycznej. W
oddzielnej sali będą pracować
uczniowie z dysleksją, a w kolejnej
- dzieci niedosłyszące, niedowidzące. W jednym przypadku - test będzie pisany brajlem.
(br)

lVP 3: - Jak chcecie, to Kielce

będą

na mapie

Zastąpią- słońce
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Po interwencji

Za 7 miesięcy na świecie
pierwsze
dziecko. I'ltc,np,,,mpnf
dzono w kraju Isl.tmsklm
autorem jest włoski
verino Antinori. Dawcą
czonych do klonowania
jest osoba pochodzenia
go. Eksperyment niesie z
wiele znak6w zapytania - czy
rzony w ten spos6b człowiek

pojawić

będzie chorował, starzał
przedwcześnie, czy w końcu
ralne jest "bawienie się w
Boga". Co o tym sądzą

nie?

Moim
zdaniem, przeprowadzanie
takich eksperymentów na ludziach to przesada. Naukowcy powinni poprzestać na klonowaniu
rząt i nie przekraczać lej
nicy. Jednym plusem
perymentu jest to, że
czenia z niego na pewno
przydatne do ratowania
kiego życia . Rodzicom,
nie mogą mieć dzieci,
łabym raczej adopcję, a
tworzenie własnej kopii.

"Słowa",

na mapie pogody
w telewizyjnej "tr6jce" od dziś mają
być taicie Kielce.
Już

od ponad miesiąca Vi
telewizji regionalnej TV3 co godzinę (od 6.30 do 23 .50) , po informacjach "Kuriera ", pokazywana jest mapa pogody. Wśród
wielu zaznaczonych na niej
miast, np . Bydgoszczy, Torunia
czy Suwałk - nie ma Kielc. To
jedyna telewizyjna mapa pogody w mediach publicznych oraz
komercyjnych nie uwzględniają
ca stolicy województwa święto
krzyskiego. Niedawno drogą
parlamentarnych interpelacji i
politycznych nacisków wywalczyliśmy obecność Kielc na mapie po "Wiadomościach " TVP 1.
Wydawało się , że telewizja regionalna TVP 3 tym bardziej
sprosta oczekiwaniom lokalnych społeczności. W tej sprawie odebraliśmy wiele telefonów, a jedna z czytelniczek
dzwoniła ostatnio co kilka dni ,
grożąc zaprzestaniem płacenia
abonamentu . Wśród wielu argumentów pojawiał się ten , że są
to najczęściej pokazywane mapy
Polski i każdemu - także np . inwestorom zagranicznym - utrwala się obraz, z którego wynika,

Chcą jechać

Na tej mapie już jutro mają być Kielce
że między Warszawą a Krakowem jest jeszcze jakieś duże
miasto.
- Brak Kielc na naszej mapie pogody to czysty przypadek
- powiedziała nam wczoraj Lena
Bretes, redaktor odpowiedzialny za "Kurier" TVP 3. - Gdybyśmy umieścili na niej więcej
miast, nie wystarczyłoby miejsca
na rysunki chmurek i słoneczek .
Zresztą spośród miast wojewódzkich nie ma też Opola, a na
mapie TVN 24 w ogóle nie zaznaczono żadnych miast i nie ma
problemu .
Pani Lena przez chwilę zastanawiała się , jakie miasta usunąć z
mapy, by zmieścić na niej jednocześnie Kielce, chmurki i słone€z
ka. W końcu podjęła błyskawicz
ną decyzję : - Jak mocno chcecie,
to będą Kielce na mapie, od jutra.
Nie widzę problemu ... - zapewniła nas wczoraj .
KRZYSZTOF KROGULEC

- Toniehumanitarne i
niedopuszczalne. Klonowanie ,."..-.-r-..
zwierząt tak,
ale ludzi?! Kiedyś został ustanowiony pewien ład i porządek i nie
winniśmy go burzyć.
że tym razem Kościół ma
cję, opowiadając się

ko takim eksperymentom.

-Kto z nas
chciałby oglą
dać na ulicy
własną kopię?
Ludzie są nie-

powtarzalni i
tak powinno
zostać. Tworzenie sztucznych organóW
trzebnych do ratowa nia
szego życia to jedno, a
rzanie nie wiadomo ilu
samych kopii czło wieka,
już co innego. Taki
ment powinien stanąć
scu na poziomie owcy

do Kosowa

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Trzech policjan-

t6w z regionu może w najbliższym
czasie wyjeChać do Kosowa. Być
może zastąpią zranionych wcześniej
koleg6w.

Przypomnijmy - w poniedziałek 15 polskich policjantów
stacjonujących w Kosowie zostało rannych. Zaatakowano ich granatami, kiedy rozpraszali tłum na
granicy dzielącej serbską i albań
ską częś ć Kosovskiej Mitrovicy. -

W tej chwili nie ma w Kosowie
świętokrzyskich policjantów -

uspokaja Krzysztof Kozieł z biura prasowego świętokrzyskiej policji. - Czteroosobowa grupa wróciła w ubiegłym roku .
Jednak o wyjazd starają się
już następni policjanci z naszego
województwa. Eliminacje dla kandydatów organizuje, Komenda
Główna Policji. Ze Swiętokrzy
skiego zgłosiło się 26 chętnych .
Przeszli testy i rozmowy z psychologiem, badania lekarskie, egzaminy sprawnościowe . Przez to sito
pomy ślnie przeszło trzech naszych funkcjonariuszy. Teraz czekają na decyzję z KGP.
(mow)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Leki
po nowemu

king uczelni 2002 ' według ~ Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"

studiować?

dzie

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od dziś inaczej
płacimy za niektóre leki - zaczęła
obo wiązywać nowa lisia specyfików

refundowanych.

Oceniając

polskie uczelnie
i "Perspektywy"
je na dwie kategorie
i niepaństwopierwszym zestawieniu
18 kryteriów, m.in, pre, n"t""""t1 placówek, ich siłę
warunki studiowania.
szkół niepaństwo
rzyję to jeszcze bardziej

nonr,t"",,, kryteria. Kto wypadł

zestawieniu najlepiej, jak
sobie szkoły w naszym regiopatrz obok. A co o wynikach
zestawienia sądzą szefowie
szkół wyższych?

An rzej Juszczyk, rektor
, , Szkoły Ekonomii i Admil w Kielcach (12 miejsce
100 prywatnych uczelni,
, oceniona szkoła z regionami są już tylko tuzy,
miejsc, o które posunęlisię do przodu w ciągu roku to
Trzeba wiedzieć, czego się
jeszcze przed stworzeniem
, a potem konsekwentnie,
realizować plany.
Jan Waluszewski, rektor Wyż
Szkoły Handlowej (31 pozy100 uczelni): - Z jednej strozadowoleni, ponieważ
awapsowaliśmy

Z drugiej - uważamy,
on w pełni sprawiedlibowiem osobom, które
tytuł naukowy doktora w
ostatnich dwóch lat - a moż-

pobytu

na to zrobić przede wszystkim
w uczelniach państwowych - zadaje się pytanie, jaką uczelnię by poleciły, trudno się dziwić, że wskażą swoją· A to wpływa na miejsce
w rankingu .
A?am Massalski, rektor Akademii Swiętokrzyskiej (58 miejsce
na 75 uczelni, 3 wśród 6 uczelni
pedagogicznych, poprzednio 2):
- Jedno miejsce w górę lub w dół
to niewielka różnica . Wystarczy, że

członków rządu

ujawniony

innej perspektywy
Członkowie rządu wylądują
Stopniała lista

wraz z premierem na lotnisku w Ma-

gabinetu Leszka Millera,

słowie. Jedynie minister Janik rozpocznie pobyt w województwie od
przyjazdu do Końskich.
Wizyta będzie miała charakter rol?oczy. - Rząd będzie mógł
poznać nasze problemy nie z pozycji Warszawy. Minister Łybacka
bezpośrednio od dyrektorów szkół
usłyszy, czy subwencja jest wystarczająca i co jeszcze należałoby
zmienić w oświacie. Minister zdrowia zapewne usłyszy uwagi lekarzy i dyrektorów szpitali - podawał przykłady wojewoda Włodzi
mierz Wójcik. - Przedstawimy
sprawy, na których nam zależy. Na
pewno powiem premierowi o drogach ekspresowych, ośrodku telewizyjnym, rolnictwie , ochronie
środowiska - wymieniał.
(Ibo)

piąle~ odwiedzą województwo

Zzapowiadanej
ministrów przyjedzie polowa.
Wc~oraj podczas konferencji
wojewoda Włodzimierz
oficjalnie poinformował
o P~zyjeździe przedstawicieUjawnił, że Swiętokrzyskie

premier Leszek Miller
Krystyna Łybacka ,
Ł:aPiński, Krzysztof Janik,
Plwnik i Andrzej Celiński .
' z nich odwiedzi powiaty. Nie
'.
jest program pobytu
on le wicepremiera Marka
W tym samym czasie w War; będ~ p~z~bywały ~omisje
uropejskie] i Banku Swiato. Wyjaśnił wojewoda Wójcik.

Tu

będą

ministrowie:

Premier ,Le.szek Miller i Krystyna t.ybacka otworzą Bibliotekę
SWlętokrzyskiej, odwiedzą Liceum Ekonomiczne nr 2
Pani minister spotka się też w Kieleckim Centrum Kultury
"vro'lr'~__ • szkół i odwiedzi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy
w Kielcach. Mariusz I:.apiński - odwiedzi Centrum
Kardiologii, spotka się z dyrektorami szpitali i
pojedzie do szpitala dziecięcego "Górka" w Busku
KrzysztoUanik spotka się z licealisJami w Końskich, weźmie
w ~onwencie przewodniczących sejmików wojewódzkich.
Piwnik weźmie udział w kolegium Sądu Okręgowego, spotka
w Pińczowie i odwiedzi tamtejszy Zakład Karny. AnZamku Kazimierzowskim w Sandomierzu spotka się
-""~;la~l}cil~larni kultury, odwiedzi też gimnazjum w Wilczycach.
:/0 LUDU 10 KWIETNIA 2002 NR 83/A

Zdaniem Ministerstwa
Zdrowia teraz za leki płacić bę
dziemy mniej, średnio o 20 procent. Aptekarze twierdzą , że nie
jest to takie oczywiste. - Leków
refundowanych jest mniej niż
było - wyjaśnią Marek Jędrzej
czak, prezes Swiętokrzyskiej
Izby Aptekarskiej. - Zmniejszyła się też liczba chorób przewlekłych, na które przysługiwały
ranking ranking
uczelnie nie państwowe
tańsze specyfiki.
2001 2000
- miejsca w 2002
Podczas dyskusj i nad
WyżSZ;!l Szkoła Przedsiębiorczości
kształtem obowiązującej od
i Zarządzania lm. L. Koźmińskiago
dziś listy najwięcej emocji budziło skreślenie z niej pasków
do pomiaru poziomu cukru we
2
krwi u diabetyków. Po protestach stowarzyszeń osób cho6
rych na cukrzycę paski zostały
na liście , nadal będą kupowane
7
4
na tzw. ryczałt. Skorzystają też
7
4
pacjenci cierpiący na niektóre
nowotwory złośliwe, schorzenia
20
psychiczne oraz chorobę wień:i! cową · Ale
już na nowej liście
56
~ chorób przewlekłych nie znalaN
~ zły się np. choroby reumatycz42
8 ne , niedokrwienna choroba ser::E ca, łuszczyca, niedokrwienia
~ kończyn, przerost gruczołu kro~ kowego, choroba Wilsona , ast. 50 !:
~ ma.
Zdaniem farmaceutów nowe
na emeryturę przejdzie dwóch żych uczelni, to trudno żeby mniejprzepisy tak naprawdę niewiele
profesorów i już uczelnia spada sze poradziły sobie z tym same.
BARBARA RYNKOWSKA zmienią. - Cały system refundacji
w dół. Jeśli między sąsiednimi ocejest wadliwy i przygotowywany
nianymi szkołami wyższymi nie
działa
Obecnie
w
Polsce
zbyt
pospiesznie - twierdzi Mama dużych różnic w uzyskanych
120 wyższych uczelni państwo
rek Jędrzejczak. - Chory przewlepunktach, to nie jest to problem.
wych (nie licząc wojskowych,
kle powinien być chorym przeAle warto zwrócić uw.agę, że pozyMSWIA oraz seminariów duwlekle, bez względu na to, na jaką
cja uczelni państwowej to nie
chownych) oraz 231 uczelni
przypadłość cierpi. A tak pacjensuma sukcesów czy zaniedbań kaniepaństwowych. W ubiegłym
ci zostali podzieleni na lepszych i
dry, a wynik polityki państwa. Jeśli
roku studiowało na nich w sugorszych,
pieniądze np. na laboratoria czy
mie
1,6
mln
studentów.
BEATA SZCZEPANEK
wyposażenie trafiają tylko do du-

,

:,

..

SŁOWO
DLA CZYTELNIKÓW
ulgowa infolinia

Y..
- . /, '

Czas wyłącznie
d/a pacjenta
Przed kilku dniami przeJózefa N. na temat wizyt przedstawicieli firm
farmaceutycznych w gabinetach
lekarskich w trakcie przyjmowania pacjentów. Też uważam, że
to arogancja. Nie można bowiem
czytałam opinię

prowadzić przedsiębiorczości

kosztem chorych. A przedstawiciele firm farmaceutycznych powinni kontaktować się z lekarzami po zakończeniu dyżuru. Zresztą, nowości o lekach można drukować w informatorach, wtedy
nie trzeba będzie zabierać czasu, który lekarze w przychodni
powinni poświęcać wyłącznie
pacjentom.

Okazja do uponmienia się
. po brze, że taka silna ekipa
mInistrów wraz z premierem
przyjedzie do Kielc. Nie wolno
zmarnować takiej okazji. Trzeba
upomnieć się o wiążące decyzje
poczynając od takich spraw jak;
budowa drogi ekspresowej Warszawa Kraków, utworzenie świę
tokrzyskiego ośrodka telewizyjnego oraz złagodzenie bezrobocia.
Jan W
(tam)
Na państwa uwagi' i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

To będzie
sejmik sejmików
W piątek rozpocznie się w Kielcach dwudniowy zjazd
przewodniczących sejmików wojewódzkich. O spotkaniu rozmawiamy z Władysławem Pokrzepą, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

d7.eniem rządu, być może na waszym spotkaniu pojawią się ministrowie, premier. Czy samo-

ro co taki zjazd jest potrzebny?
- Będzie to forum przewodniczących i szefów biur sejmików.
Zaprosiłem ich do Kielc, by poznali
nasz region . Zaplanowaliśmy spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Krzysztofem Janikiem. Będzie dobra okazja do oceny, jak działają sejmiki.

rządowcy

spodziewają

się

w związku z tym czegoś szczególnego?
- Będzie to wizyta gospodarcza i zwykle z takich spotkań korzyści mają obydwie strony.
Chcemy pokazać członkom rzą
du największe problemy. Pan
premier otrzyma rzetelną informację i mam nadzieję , że wspólnie z rządem uda nam się rozwią
zać kwestie związane z bezrobociem, infrastrukturą czy budową
dróg.

Zaprosiliśmy przewodniczącego

Komisji Samorządności Sejmu.
W sobotę gościem zjazdu będzie
dyrektor gabinetu ministra spraw
zagranicznych Bogdan Góralczyk.
Ten dzień obrad ma być poświęco
ny integracji z Unią Europejską .
Zjazd zbiegnie się prawdopodobnie z wyjazdowym posie-

Rozmawiała

IWONA BORATYN

Specjalistyczny Szpital
i Noworodków w Kielcach

Polożniczo-Ginekologiczny
I"

na

I

I

;

ł'

dostawę środków

- ,,

I

do utrzymania

czystości.

Tennin wykonania dostawy 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekcji administracji,
Tennin składania ofert dnia 23.04.2002 r, godzina 10.00,
Tennin otwarcia ofert dnia 23.04.2002 r. godzina 10.30,
Wymagane będą oświadczenia o stosowaniu preferencj i krajowych i art. 19 i 22
ustawy o zamówieniach publicznych.
2SI /2m

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kra j - 5 wi a t
Wspólny

lekarze skazani
Na kary po dwa lata więzienia
w zawieszeniu na pięć lat skazał Sąd
Okręgowy w Białymstoku dwoje lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci studenta Politechniki Białostockiej .

Miller do dymisji?
Wiceprzewodniczący KK NSZZ
" Solidarność" Jerzy Langer wezwał
premiera Leszka Millera o podanie się
do dymisji. W liście otwartym powołał się na utratę społecznego poparcia
przez ekipę lidera SLD .

"Atlantis" na ISS

hołd

Marsz

•

pamię CI

Sygnałem do rozpoczęcia
marszu był dźwięk szofaru, rogu
pasterskiego używanego podczas
uroczystości religijnych i publicznych. Według tradycji żydow
skiej, szofar budzi ludzi z duchowej drzemki i wzywa do pokuty.
Młodzież żydowska i polska
ramię w ramię przeszła od Qramy
obozowej z napisem ,,Arbeit macht
frei" do byłego KL Birkenau, gdzie
zmówiono kadisz, żydowską modlitwę w intencji zmarłych.
Po uczestnikach uroczystości
w Birkenau pozostały dziesiątki tabliczek w kształcie macew z nazwiskami członków ich rodzin, którzy
stali się ofiarami holokaustu.
Minister edukacji Izraela Limor Livnat, która razem z minister Krystyną Łybacką towarzy-

Pogrzeb królowej
W Opactwie Westminsterskim
w Londynie zakończyło się wczoraj
nabożeństwo żałobne po śmierci Królowej-Matki Elżbiety. Trumna ze zwło
kami zmarłej została następnie przewieziona na miejsce ostatecznego spoczynku - do kaplicy św. Jerzego w podlondyńskim Windsorze.
(PAP)
ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 9.04.2002

WALUTA

KUPNO

SPRZEDAŻ

DOLAR
USA (100)

410,00

420,00

FUNT
BRYT. (100)

580,00

595,00

EURO
(100)

364,00

372,00

FRANK
SZWAJC. (100)

244,00

250,00

1,40

1,60

8,30

9,20

FORINT

WĘG.

(100)

KORONA
SŁOW. (100)
KORONA
CZESKA (100)

10,50

12,00

Ceny podaje Kantor Wymiany Watut
..Sezam'" w Radomiu przy ul. leromsklego 42.

działkowych starć z serbską
ścią w Mitrovicy w Kosowie bliższym czasie powróci do kraju.

uczestnikom marzaapelowała do
młodzieży, aby była czujna, walczyła po stronie
dobra i broniła go.
Minister Łybacka

Piętnastu polskich
tów zostało zaatakowanych w
niedziałek.

Polacy rozpraszali tłum
granicy oddzielającej
zapowiedziała,
że
i albańską część kosowskiej
w przyszłości więcej bę
trovicy. Wtedy na polic '
dzie spotkań polskiej
i żołnierzy posypały się
i izraelskiej młodzieży.
nie, ci odpowiedzieli
O pogłębianiu kontakwiącym i gumowymi
tów między młodzieżą
Gdy doszło do eskalacji
mówił także Szewach
jeden z Serbów rzucił dwa
Weiss, ambasador Izranaty.
ela w Polsce.
Ranni policjanci zostali
- Będą głębsze
wiezieni do szpitala sił
kontakty między nami
Większość z nich odniosł a
rany i opuściła już lub
a polską młodzieżą· Jesteśmy pewni, że by~ tu
w najbliższych dniach
razem - to wspólny proDwóch funkcjonariuszy
test przeciwko rasizm 0- Wspólny marsz żydowskiej i polskiej młodzieży był jednak hospitalizowanych
żej, a jeden - naj ciężej
wi, ksenofobii, antyse- hołdem i wyrazem pamięci oofiarach holokaustu
mityzmowi i faszyzmowi
- wróci do kraju.
- powiedział ambasador Weiss.
najmniej 1,1 mln. osób, w tym okoWczoraj rannych żo
Liczbę osób zamordowało 960 tysięcy Zydów, 70-75 t yodwiedzili premier
nych i zmarłych w Auschwitz sięcy Polaków, 21 tysięcy Romów, \ Ier, szef MSWiA Krzysztof
Franciszek Pip er, historyk zwią 15 tysięcy jeńców radzieckich oraz zastępca komendanta
zany z Państwowym Muzeum Au- i 10-15 tysięcy osób innych naro- nego policji Władysław
(PAP)
schwitz-Birkenau, szacuje na co dowości.

Precedensowy proces przeciw

Klienci łódzkiej strzelnicy strzelali

Zginęli żołnierze

Jeden z polskich policjantów
- najciężej ranny w czasie ponie·

szu,

Oprawo wybo

do Balcerowicza

Trzynastu żołnierzy izraelskich
zginęło w zaminowanym domu na
Zachodnim Brzegu Jordanu - podały
wczoraj izraelskie źródła wojskowe.
1Ymczasem, jak oświadczył palestyń
ski minister informacji, wiadomość
o wycofaniu armii izraelskiej z dwu
miast Zachodniego brzegu Jordanu
- Kalkilii i Tulkarem, to manipulacja.

Z Kosowa
/do Polski

szyła

Ponad 2, 5 tysiąca młodych Żydów
i Polaków uczestniczyło wMarszu
Żywych, będącym hołdem dla ofiar
zagłady. Młodzi ludzie przeszli
drogą śmierci, z byłego KL
Auschwitz do byłego KL Birkenau.

Strzały

Z kosmodromu NASA na Przylądku Canaveral na Florydzie w poniedziałek wieczorem (o godz. 22.44 czasu polskiego) wystartował prom kosmiczny "Atlantis". Wahadłowiec z siedmioosobową załogą
leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), gdzie zostanie zainstalowany
pierwszy element ogromnego dźwigara

Oświęcimiu

ofiarom holokaustu w

z broni pneumatycznej do papierowej tarczy z wizerunkiem Leszka
Balcerowicza.

- Na tarczy była karykatura
pana Balcerowicza, którą przyniósł klient, a ja to podchwyciłem. Klienci strzelali bardzo chęt
nie - powiedział Mirowski dodając, że nie będzie już używał
tarcz z wizerunkiem szefa NBP.
(PAP)

Grupa polityków UW skierowczoraj w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.
"Można zasadnie
obawiać się, że tego typu
czyny będą prowadzić
d-o poniżania , bicia
i strzelania do ludzi. Fakt
strzelania do podobizny
człowieka jest nie tylko
jeszcze jednym wybrykiem dowodzącym zdziczenia obyczajów. Jest
też przestępstwem" - napisali m.in. Tadeusz Mazowiecki, Władysław
Frasyniuk, Marek Edelman, Jan Lityński i Henryk Wujec.
Właściciel strzelnicy Piotr Mirowski powiedział, że nie uważa ,
że popełnił przestępKlienci strzelnicy bardzo
stwo.
"do Balcerowicza"
wała

Totolotek

wypłaci

chętnie

mu 1 mln 800 tys.

strzelali

Sąd Okręgowy

w I:omży odroczył
precedensowy proces przeciwko
miejscowemu szpitalowi i dwójce
lekarzy. Wytoczyli go rodzice chorej
dziewczynki, którym odmówiono
badań prenatalnych.

Prqces odroczono do czasu uzupełnienia dokumentacji
medycznej. Chodzi o pełną dokumentację przebiegu leczenia
matki i dziecka, historii choroby i zaświadczeń o stanie zdrowia, a także zaświadczeń lekarskich o tym, czy badania prenatalne były w przypadku pani W.
konieczne.
Sąd ma ustalić , czy lekarze
mieli prawo odmówić wykonania
badań prenatalnych . 2,5-Jetnia
obecnie dziewczynka ma hypochondroplazję. Choroba ta objawia się deformacją wszystkich
stawów - dorosły chory ma około
90 cm wzrostu, często choruje.
Córka państwa W. ma krótsze
kończyny i niski wzrost. Przez
cały czas wymaga opieki'i rehabilitacji, bo ma kłopoty z poruszaniem się. ·

zł

Po dwóch latach procesu wrocławia
nin Franciszek Majka wygrał
1 mln 800 tys. zł od Totalizatora
Sportowego.

Franciszek Majka utrzymywał, że nie zgłosił się po odebranie
nagrody w wysokości 1 mln 700 tys.
zł, bo lottomat wprowadził go
w błąd . Po wprowadzeniu kuponu
otrzymał komunikat: "Przepraszamy, brak wygranej". Mężczyzna
kupon wyrzucił. Kiedy jednak okazało się, że wytypował "szóstkę",
skierował sprawę do sądu.

Wrocławianin zainteresował się
sprawą, bo usłyszał od znajomych,
że poszukiwano właściciela kuponu z rekordową wygraną. Dopiero
po pewnym czasie zorientował się,
że chodzi o niego samego.
Pełnomocnik Majki udowadniał przed sądem, że jego
klient ma pełne prawo do pienię
dzy, bo od dziewięciu lat skreśla

te same cyfry.

(PAP)

możliwe .

Rodzice uważają, że
prawu zostali pozbawieni
cia decyzji, czy chcą, by u
się chore dziecko wy
stałej opieki. Od lekarzy
w Łomży rodzice domagają
1,4 mln zł odszkodowania za
twierdzą - naruszone ich
pacjenta.
Ma to być zad o
.
za to, że nie mogli
o narodzinach własnego I
Chcą też zabezpieczyć przy
córki i żądają dla niej renty
roku życia.

Z żalem zawiadamiamy o śmierci
naszego ukochanego szwagra

Wygrana po dwóch latach
Franciszek Majka twierdzi, że
był na urlopie w Ustce i tam sprawdzał swój kupon. Lottomat nie
uznał wygranej i dlatego mężczy
zna nie zgłosił się po nią od razu.

Matka dziewczynki nie
klucza, że dokonałaby a
gdyby badania wykaz ały,
dziewczynka będzie chora tak
jej brat. Ginekolog mimo
stwierdził , że do badań nie
podstaw chociaż przyznał.
ciąża wysokiego ryzyka.
Od dyrektora szpitala
dowiedziała się , że nawet
takie badania wykazały
du , to w tym szpitalu nikt
nie wykona . Badania
znacznie później w
gdy usunięcie ciąży nie było

EDWARDA SALTARSKIEGO
zmarłego

nagle 7 kwietnia 2002 r. w Salt Lake City
pogrążeni

Elżbieta

282/gm

w

z mężem i siostrą

Koledzp.

MARKOWI ZGRZEBNICKIEMV
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

OJCA
składają
283/ gm

Dyrekcja i Pracownicy Wydziału Środowiska i Roln'
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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----------Opinie -Relacje
nenci NOM

dostaną

wreszcie rachunki

alo kredytowane
W województwie święto
krzyskim jest ~64 tys ..abo~en
tów, w regiorue radomsklt,U 180 tys. Niestety, brak ofiCJalnych danych na temat rynku

telefonujący do innego
nrl!/'ikSf!m 1044 otrzymają

rozliczenia za rozmowy
dziesięciu miesięcy.

Do tej pory ci, którzy dzwó~
do innego miasta, wykręcalI
1044, rozmawiali na kredyt.
aż przez po~ad dziewięć m~e
bo Niezalezny Operator Mlę
'refowy (NOM) wszedł na ry-

połączeń międzymiasto~ch.
Szacuje się, że konkurenCI TP
". S.Q1.realizują ok. 14-15 prot "cent połączeń międzymiasto

wych. Natomiast liczba wystawionych przez NOM faktur
(nie możemy podać ?okł~d
nych danych, bo to taJemm~a
handlowa) świadczy o tym, 2e ,
z usług tego operatora skorzystała już ponad połowa abonentówzachęconych przede
wszystkiIl1 niższymi cenami
niż w konkurencyjnej TP SA

połączeń międzymiasto.wych
ubiegłego roku. Do tej pory
nie chciała jednak umiesz-

swoich fakturach zarejestrorozmów, łączonych za poIn' ~ '''''' rr1 konkurencji. Przed'cle potentata telekomunikatwierdzili, że na takie roz'e nie zezwalają przepisy
ne, ponieważ faktura VAT
dotyczyć tylko usług wytwoi świadczonych przez podwy stawiający rachunek".
Po miesiącach przepychanek
dojść do porozumienia
. Dla abonen-

1044.
. W ciągu kilku dni podpisa-

anie stosowna umowa
SA - powiedział nam wczoraj
. Gruszka, rzecznik praso. - Pierwsze rozliczenia
otrzymać w maju.
trwają jeszcze końcowe
ia, w tym momencie nie

umiem wyjaśnić, wojaki sposób rachunki dotrą do klientów.
Według rzecznika NOM,
wszyscy zaintereso~a~i już ~er~z
mogą się dowiadywac, ile prZyjdzie
im zapłacić za usługi świadczone
przez tego operatora. Wśród prywatnych abonentów najwięcej jest rachunków na kwotę od 50 do 100 zł.
- Wystarczy wysłać do nas pismo lub faks z prośbą o podanie
należności, a odpowiedź po~inna
nadejść w ciągu kilku dnI. Ze
względu na ochronę danych osobowych, zamiast sumy pienięd.zy
podana zostanie ilość wydz~omo
nych impulsów, którą na~ezy pomnożyć przez 0,35 zł. O.sl~gnIęta
w ten sposób kwota moze Jedna~
nieznacznie różnić się od tej
umieszczonej na rachunku ostrzega M. Gruszka.
Jeżeli kogoś nie będzie stać
na zapłacenie skumulowanego rachunku może zgłosić się do NOM
z prośbą o rozłożeni~ należnoś~i
na raty, do których me będą dohczane odsetki.
Witold Rataj, rzecznik prasowy TP SA w ~arsza~i~, potwie!dził informaCję o bhsklm zakonczeniu rozmów z NOM .
. WOJCIECH RUDZIEWICZ, (kol)

Jak

wytłumaczyć

krowie ile ma

dawać

"t,U2,'!łt,t!l

mleka?

Unijne dojenie
pod kontrolą
Ile mleka sprzeda polSki rolnik przez
najbliższy rok, tyle będzie musiał .
sprzedawać po wejśc!u naszego kr~Ju
do Unii. Jeśli odstaWI do mieczamI
więcej, zapłaci karę .

W

myśl

nowej ustawy, ?d
cały rok rolmcy
muszą bardzo dokładnie liczyć , ile
litrów mleka sprzedają w punktach
skupu. Od tego rach~nku za!eżeć
będzie, ile mleczarma będ~l~ od
nich kupować w przyszłoscl, P?
wejściu Polski do Unii EuropeJskiej.
l kwietnia przez

la dużo źle,
za mało - niedobrze
Hodowcy wcale nie będą się
cieszyć, gdy krasula da w przyszło
ści więcej mleka. Za większ.ą dostawę do mleczami nie tylko !1le otrzymają zapłaty, ale dopłacą rownow~
tość każdego nadprogramowego htra. Natomiast jeśli nie wywiążą się
z ustalonego limitu (tzw. kwota
mleczna), też zostaną ukarani. W
następnym roku limit w ich gospodarstwie zostanie zmniejszony.
Kwoty mleczne będą także podstawą do opracowania planów produkcyjnych w zakładach mleczarskich co też nie ułatwi przedsiębior
com iycia. Jedyną pociechą w tym
mlecznym rygorze, niestety nie d~a
rolnika może być to, że wszystkie
nadwyiki mleka zostan~ nieodpła~
nie przekazane do szkoł, szpI~ah ,
domów dziecka lub przedszkolI.

l garnuszkiem do mleczarni
początek lepiej się opła
ca mieć wyższy limit, więc rolnicy, którzy część mlek~ sprzedawali na targu , albo sąSiadom, teraz

Na

każdy garnuszek wożą do n:leczarl)ł i biorą rachunek. W ZWląZ~
ku z tym , jak informują prezesI
spółdzielni mleczarskich, gwał
townie zaczął wzrastać skup,
a także produkcja.
Jakie warunki powinien speł
nić rolnik, aby otrzymać limit? Przez
najbliższy rok musi skrupulatnie
gromadzić wszystkie do~umenty
potwierdzające sprzedaz mleka.
Potem do końca pażdziernika 2003
roku powinien złożyć w oddz.ia~e
Agencji Rynku Rolnego w LublIme
wniosek o przyznanie limitu. Potrzebny formularz może otrzymać w
każdym zakładzie mleczarskim,

Bydlęciu

nie wytłumaczysz, że musi zawsze dawać tyle samo mleka - mówią rolnicy

ODR urzędach powiatowych i
gmin~ych. Jeśli do kwi~tnia 2004
roku producent m1e~a me otrzym~
limitu, nie będzie mogł sprzedawac
mleka w mleczarni, punktach skupu
ani nawet na targowisku.
Będą protestować

jak Włosi?
- Po co mi ta Unia - denerwuje się Jan Piórka, który hodu~e pi~ć
krów mlecznych. - BydlęcIU me

wytłumaczysz, że musi za~sze da-

wać. tyle sa.~lO mleka, a Ja będę

mUSiał płaclc karę.
.
.._
Taka zasad~ obowl~zuJe J.ed

nak w,e wsz~stklch kraJa~h plęt
nastki , ch oc producenCI n:le~a
uważają ją za krzywdzącą I meżyciową· Rolnicy włoscy regul~r
n;e protestują przecIw takl~
ustaleniom i wszystko wskaZUje
na to, że dołączą do nich polscy
chłopi.

ELŻBIETA WIKŁO, (kol)

W gospodarstwach województwa śWięt<;>kr,zyskiego jest o~o
141 tys. krów, które dają ponad 500 mln I~trow mleka ~oczme .
Ale tylko połowę za tego hodowcy sprze~aJą do za~ł~dow mleczarskich. W większości gospodarstw rolrucy trzymają Jedną albo
dwie krowy, pięć lub więcej hoduje się tylko w 2,5 tys. mlecznych
ło

furm .W Radomskiem hoduje się obecnie ok. 76 tys. k row.
" W ro I{U
ubiegłym rolnicy uzyskali 266 mln litrów mleka (3,5 tys. I od krowy). Jest to około 3 proc. całej produkcji mleka w Pol~ce. 1Ylko
połowa trafia do zakładów przetwórczych, druga połowa Jest wykorzystywana przez hodowców na własne potrzeby, sprzedawana są
siadom lub na targowiskach.
OGŁOSZENIE

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z 0.0. w Łowiczu
informuje, że w dniu 26 kwietnia 2002 roku o godzinie 12.00 w Hali Sportowej OSiR
przy ul. Jana Pawia II Nr3 w Lowiczu

•

enne promocJe
samochody DAEWOO

dotyczą samochodów

" .J

taniej o

zł*

taniej

zł*

4.000
o 5.000

- rocznik 2002; rabat z

tytułu

odkupu.

POLMOZBYT AUTO KIELCE

dealer DAEWOO

Salony: Kielce,
Bus ko Zd .,

tel. 345 57 71
tel. 378 31 24

ul. 1 Maja 191
ul. Nadole 2
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odbędzie się

zebranie

uprawnionych rolników
.
" .
w celu wyboru swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Spolki.

37bh

Uprawniony rolnik ma czynne i bierne prawo wyborcze.
. ..
.
Zgodnie z art. 37 usl. 2 pkt. I Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ~rganlzacJI hodowlI
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 123 poz. 774 ze zrmanarru), za uprawDl~nego
rolnika uważa się "osoby fizyczne lub prawne prowadzące chów I~b hodowlę zWIerząt
gospodarskich, które w okresie 5 lat przed wejś.ciem usta"')'. w zycIe. k?,rzystaly z usług
sztucznego unasieniania Centralnej StaCJI HodowlI ZWIerząt IJeJ oddzIałow .
(Ustawa weszła wżyciew marcu 1998 r.).
' . .
Uprawniony rolnik może uczestniczyć w wyborach .p od warunk.lem przcdłozema
zaświadczenia unasieniania (stosownie do zapisów cytowanej ustawy) lub Innego dokumentu
potwierdzającego korzystanie z usług sztucznego unaslemama w latach 1993.1998.
.
,
Uprawniony rolnik może być powołany do Rady Nadzorczej pod. warunklem po~ladanla
dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatow na członkow rad
nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedy~ym akcJonanuszem. WymogI
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 wrzesnIa 1991 roku (Dz. U. Nr 110
poz. 718 z późniejszymi zmianami).
Rada Nadzorcza MCHiRZ Sp. z 0.0. w Łowiczu
738/km

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

ogłoszeniowy

Konkurs: wygraj wideodomofon

Lambrekiny na rzepy, spirale zamiast karniszy

Piwnica
pod ochroną

Dekorujemy

Możliwości elektronicznej ochrony
obiektów mieszkalnycf!, przemysłowych
i innych są ogromne. Srodki techniczne
identyfikują osoby i ich uprawnienia,
odróżniają pracowników od gości,
nadzorują liczbę osób przebywających

wpomieszczeniu (np. wskarbcach,
obiektach wojskowych), mogą również
dostarczać informacji otym, czy np. pan
X przeszedł z pomieszczenia A do B, i
co ze sobą zabrał.
Obecnie na pewno nie zabezpieczymy jeszcze w ten sposób
wszystkich kieleckich czy radomskich osiedli, ałe możemy znacznie
poprawić wspólne bezpieczeństwo
między innymi poprzez:
l. zamykanie drzwi wejścio
wych do klatki schodowej (domofonowych) ,
2. zamykanie głównych drzwi
wejściowych do piwnic.
Włamania do lokatorskich
piwnic zdarzają się na ogół tam,
gdzie pozostawiono otwarte wejście
piwnic. Mieszkaniec, wychodząc
z piwnicy, ma w rękach słoiki z przetworami, ziemniaki lub jeszcze coś

innego i często zwyczajnie mu się
nie chce postawić tego wszystkiego
na podłodze i zamknąć drzwi na
klucz.
Drzwi główne w piwnicy powinny więc mieć tzw. zamek wpuszczany zatrzaskowy (cena brutto ok.
10 zł) z tzw. okuciem typu gałka
-klamka (cena brutto ok. 17 zł) - takim jak w wejściu obsługiwanym za
pomocą domofonu i z takim samym
kluczem . Wtedy wychodząc z piwnicy wystarczy popchnąć drzwi,
a same zatrzasną się i już są zamknięte. Jeżeli w tym czasie sąsiad
jest w piwnicy - wyjdzie, używając
klamki, natomiast jeżeli ktoś chce
wejść , to użyje klucza tego samego,
co w drzwiach domofonowych .
Stosowanie tego prostego
rozwiązania, nie zwiększającego
kosztów, a znacznie ograniczają
cego straty z tytułu naruszenia wła
sności prywatnej w piwnicach, jest
możliwe , od kiedy wymyślono
klucz do drzwi . Jeżeli państwo tego
rozwiązania nie macie do tej pory,
to może warto pomyśleć o uwzględ
nieniu tego na zebraniu członków
waszej spółdzielni.

Dziś zamieszczamy ostatnie, szóste pytanie konkursowe: Czy
możliwe jest otwieranie dwojga drzwi jednym i tym samym kluczem?
Każdy, kto udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie sześć pytań opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu wydań kolumny "Mieszkanie" i dostarczy je (pocztą lub osobiście) do siedziby firmy "REGlA" do 17 kwietnia br. do godz. 15, weźmie udział w losowaniu wideodomofonu, którego fundatorem jest Przedsiębiorstwo REGIA - Do-

mofony - Wideodomofony - Alarmy, 25-150 Kjelce, os. Barwinek 28.
Losowanie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia o godz. 11
w siedzibie firmy Regia. Nazwisko zwycięzcy podamy w sobotnim
wydaniu " Słowa Ludu", 20 kwietnia.

Wybierając sposób wystroju okna,
trzeba wziąć pod uwagę przede

wszystkim styl naszego mieszkania.
Do wyposażenia klasycznego
najlepsze będą tkaniny cięższe , takie jak aksamit, welur czy żakard,
często z gipiurami. Do wnętrz nowoczesnych bardziej nadają się
tkaniny zwiewne, takie jak satyny,
woale czy organdyny. Kolejnym
elementem wystroju okna jest kolor. Jaki on będzie, zależy w głów
nej mierze od naszych upodobań.
Najlepiej dobrać taką kolorystykę ,
przy jakiej będziemy się dobrze
czuć,

W zależności od rodzaju dekoracji okna, trzeba dobrać odpowiedni karnisz, Może być on szynowy, umieszczony na suficie, lub
drążkowy, wiszący nad oknem ,
Można zastosować również spirale, umieszczone po bokach okna.
Do zasłon w stylu klasycznym
warto dołączyć sznury z frędzla
mi , zaś karnisze drążkowe w stylu
nowoczesnym można uzupełnić
końcówkami w kształcie ślimaków,
grotów czy kwiatów.
- Nowością na rynku jest mieszanie stylów, czyli na przykład

tkaniną

wstawienie do nowoczesnego pomieszczenia jednego mebla czy kilku gadżetów w stylu klasycznym.
Wtedy wystrój okien dopasowujemy do stylu przeważającego w pomieszczeniu - mówi Anna Szczecińska , współwłaścicielka pracowni dekoracji tkaniną " Kolekcja
AM" w Kielcach . Kolejną nowością jest nabijanie na firankę ozdobnych kółek , które później nawleka się na
karnisz. Kolory kółek są oczywiście dopasowane do barw materiału i wnętrza . Coraz częściej
stosuje się również lambrekiny
sztywne, czyli o zupełnie prostym
kroju i długości odpowiadającej
rozmiarom okna. Najłatwiej
umieścić je na rzepach , dzięki
czemu nie marszczą się, a ich
zdjęcie nie stanowi żadnego problemu.
Dekoracja okien to nie tylko
wieszanie na różne sposoby firan ,
zasłon i lambrekinów. Coraz popularniejsze w nowoczesnych
wnętrzach jest upinanie pasów firan czy kolorowych materiałów
w fantazyjny sposób na karniszach
lub spiralach. Takie dekoracje nie
zasłonią nam wnętrza pomieszczenia przed gapiami, dlatego jeśli

chcemy odgrodzić się od
sąsiadów, trzeba zainstal ować
lety lub żaluzje.
Dekorując wnętrz e
połączyć kolorystykę z okna z
wami i rodzajem materi ał ów

rzut, poduszek czy obrusów.
mieszczenie będzie wtedy
rzyć harmonijną całość .

Ceny profesjo!JaJn
wystroju okien j
ozdób:
- uszycie firany i
do wnętrza stylowego na
o długości 3 m • od 700 zł
1500 zł (cena za mat eriał

- wystrój okna
go: od 150 zł do 500 zł ,
- firany i zasłony do
koju dziecięcego - 111.111""'"'"
200 zł,
- obrus - od 30 do 150
• ' - poduszka - od 25 zł
100 zł,
- narzuta pledowa
falban) , może być z apll l<aC:lą'
mi - od 200 zł do
zł ,
- narzuta z falban
- od 400 do 500 zł.

Targowy "Dom"
Wnajbliższy czwartek w Centrum
Targowym Kielce zacznie się
dziewiąta już edycja Targów Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego
i Wyposażenia Wnętrz "Dom".
Organizatorzy zapowiadają pełny
przegląd rynkowej oferty.
Wśród około dwustu wystawc ów tegoro cznego wydania
"Domu" znajdą się dostawcy materiałów budowlanych, producenci elementów wykończe niowych
i wyposażenia wnętrz , firmy ofe-

rujące stolarkę budowlaną , systemy zabezpieczeń , chemię budowlaną , materiały izolacyjne, a także
zespoły projektowe i firmy usłu
gowe. Oferta targów będzie tym bogatsza, że tradycyjnie już wystawie

" Dom " towarzyszą dwie inn e
- Międzynarodowe Targi Kamienia
i Maszyn Kamieniarskich " Interkamień " oraz Targi Ogrodnicze
i Działkowe "Ogród i lY". Dwie
dodatkowe imprezy uzupełniają
ofertę "Domu" o elementy kamienne i ogrodowe (posągi , kwiaty, krzewy ozdobne, altany, fontanny itp.) .

liił(EltorS.A.

POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE .

HURTOWNIARIGIPS
BUDOWLANA
Systemy

oraz

Wszystko do budowy domu

Kielce, ul.

Gór~a

20,

tel.lfax (041) 368-14-18

Na targach można będ zie
informacji nie tyl ko o
jektach domów i materiał ach
dowlanych, ale też zapoznać
z ofertą instytucji
.
takie inwestycje.
Wystawie w CTK "'\\lI~ I-I"1
będz ie kilka konferencji ,
"Tanie budownictwo
Sposoby finansowania
twa i pozyskiwania tanich
łów budowlanych" oraz
w budownictwie" na przez świiitokrzys
Państwowego Instytutu
gicznego. Jak zwylde
też giełda minerałów i
kwiatów.
sięgnąć

Ekspozycję targową przf
Zakładowej można zwiedzac

czwartku 11 kwietnia do
14 kwietnia od godz. 10 do l
niedziel ę - do 17) . Bilet
kosztuj e 8 zł , ulgowy dla
i młodzi eży - 4 zł.

7S!nn

TARNOWSKIE ZAKłADY
CERAMIKI BUDOWLANEJ
SPOtKA

WOLA RZ~OZIŃSKA k. Tarnowa

AKCYJNA

ł l(014) 6313100 fo)(OJ4) 6313 600

H~_~

=110BU.)i
6

dachówki ceramiczne
i cementowe, płyty faliste
dachówki ceram. blaszane
gonty bitumiczne, papy
folie dachowe, rynny pcv
okna dachowe, ocieplenia
centralne odkurzacze

Kielce, ul. Skrzetlewska 4
tel.lfax (0-41) 345-59-85

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

SŁOWO

'
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ch teatru

żyje wśród młodzieży

ewelacyjny
,Jaś i Małgosia"
Rekordową liczbę
mial przegląd teatralny
Chorągwi ZHP.

stawiały je Teatr LO w Małogosz
czu pod kierunkiem Elżbiety Pawelec-Jarząbek i Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół w Oaleszycach pod kierunkiem Małgorzaty
Dziurskiej. Entuzjazm publiczności wzbudził kabaret "Łozrywka"
z Małogoszcza. "Małego Księcia"
wystawił Teatr Młodzieży z Buska
kierowany przez Zdzisława Skoczylasa, który zajął pierwsze miejsce. Na drugim uplasował się teatr
z LO w Małogoszczu, a na trzecim
"Kafelek" z MGOK z Malogoszczu
pod kierunkiem Renaty Rak. Na
uwagę zasługiwały kreacje aktorskie Ewy Woźnicy, Matryny Raus,
Anny Skrobot, Karoliny Kozioł ,
Piotra Goli, Łukasza Kosińskiego.

Witamy wiosnę
w Sandomierzu

Wśród zespołów dziecięcych

bezkonkurencyjny okazał się zuchowy teatrzyk "Jaś i Małgosia" z
SP w Janowicach, który - mimo że z
województwa małopolskiego - należy do Chorągwi Kieleckiej ZHP.
Wdzięk małych artystów, pomysło
we kostiumy i zabawna akcja bardzo się spodobały zarówno jury, jak
i publiczności, a Dominik Mucha w
roli wilka był wprost rewelacyjny.
- To przyjemność pracować z
dziećmi, chętnie garną się do teatru, nie żałuję wniesionej pracy,
bo cieszy aplauz publiczności mówi Jolanta Borkowska, opiekunka zespołu, wykonawczyni
kostiumów i scenografii.
Na drugim miejscu uplasował
się teatrzyk "Pacynka" z SP nr 18 w
Kielcach, który pod kierunkiem Urszuli Łukaszczyk, Marty Werys i
Doroty Kozłowskiej wystawił " Baśń
o panowaniu króla Zdrówka". 'frzeci był zespół "Eko-baja" z SP nr 3 w
Pińczowie z bajką "Pan Kotek był
chory" przygotowaną pod kierunkiem Czesławy Bałagi, Elżbiety Wróbel i Doroty Koziary. Jury - Katarzyna Orzeszek-Pęczarska, Anna Skrobot i niżej podpisana - wyróżniło zespół "Kafelek junior" z Małogosz
cza, Kółko Artystyczne klas I i II z
SP w Daleszycach kierowane przez

Prezenty z OSM Włoszczowa

ci e szyły s ię d użym

pOWOdzeniem
dycyjnie dostaliśmy od OSM

SANDOMIERZ. Serki z OSM WIoszczowa skutecznie zachęcają do
zdrowego życia na wiosnę.
Trwa akcja Radia "TAK" i
Ludu " pn. "Witaj wiosno
na zdrowie". Choć aura znowu nie
rozpieszcza wiosennym słońcem i
ciepłem , odwiedzamy miasta w regionie świętokrzyskim. Wczoraj
byliśmy w Sandomierzu .
W centrum miasta rozdawaliśmy produkty mleczne, które tra" Słowa

Włoszczowa .

W trakcie naszego pobytu rozdaliśmy mieszkańcom Sandomierza
około 1000 nabiałowych prezentów,
zachęcając do zdrowego spędzenia
tegorocznej wiosny. To już trzeci
nasz uliczny happening. W ubi egłym
tygodniu zawitaliśmy z naszymi
mlęcznymi prezentami do Ostrowca Swiętokrzyskiego, a jeszcze wcześniej to samo robili ś my w Kielcach .
Już jutro szukajcie nas w południe

w centrum Starachowic.

Dziurawa gmina

Mirosławę Młyńczak.
- Bardzo lubimy grać na scenie,
to nie tylko fajne spędzanie wolnego
czasu, ale świetna zabawa. Chcemy
zostać kiedyś aktorami i zrobić karierę - mówili Ewa J uszczyk, Patrycja Trybek, Natalia Rogozińska, Gabriela Stańczyk i Jarek Kułaga .
Zaprezentowały się również

"Kameleony" z Lelowa, "Iskierki"
i "Pinokio" z Pińczowa, "Zorza"
z Michałowa, "Detea" z Bukowej,
"Fasolinki" ze Stpnicy. Niektóre
zespoły wystąpią podczas Harcerskiego Festiwalu Młodzieży
Szkolnej "Kielce 2002".
Najlepsze zespoły otrzymały
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Kuratorium Oświaty, a
uczestnicy dyplomy. Dyrektor
GOK Andrzej Staniek poczęsto
wał wszystkich obiadem. Podzię
kowanie należy się też władzom
gmin, które zapłaciły za przyjazd
zespołów do Małogoszcza .
BEATA ZNOJKOWA

ybierz swojego Jurka!
Zapraszamy czytelnik6w do
na ulubionego Jerzego w
" Słowa Ludu".

Na kuponach, które bę
codziennie drukować,
~6""""<l~ nie tylko propoprzez naszą gazetę
, ale i typować Jeznanych z pracy, ceni 0mę żów lub podziwianych

a

państwa głosy

czekamy

dwa tygodnie - 23 kwietnia
zwycięzcę,

a wśród czyrozlosujemy atrakcyjne
Weekend w jednym z hosh Prestige Hotels" i dwa
n~ obiady w kieleckiej re]1 "Patio".

Dziś przedstawiamy kolejnego
z kandydatów na Super-Jerzego:
Jerzego \\acha, dyrektora Rejonowego Urzędu "Poczty Polskiej".
Ma 41 lat, pochodzi z Lubelszczyzny. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również podyplomowe studia gospodarki nieruchomościami i organizacyjno-prawne.
Jerzy Wach wyznaje zasadę, że w
życiu wszystko się przydaje. - W
Technikum Włókienniczym nauczyłem się nawet tkać gobeliny! dodaje z satysfakcją . Kielecką
pocztę prowadzi od 3 lat. Wcześniej był wicedyrektorem lubelskiego RUP. Zawodowe plany Jerzego Wacha na najbliższe lata to
przebudowa i modernizacja kielec-

kiej poczty. - Zależy mi też na zmianie mentalności moich pracowników. Niestety, ciągle spotyka się
jeszcze pocztowców, którzy traktują klienta jako zło konieczne ubolewa Wach .
W wolnych chwilach razem z
żoną Krystyną (również pocztowcem) uwielbiają chodzić po górach. Z następną wyprawą czekają, aż podrośnie synek Wiktor, który właśnie skończył roczek.
- Wkrótce przeprowadzimy
się do nowego domu w Niestachowie. Nie mogę się doczekać , żeby
we własnym domu usiąść wieczorem w wygodnym fotelu i oddać się
u~ubionej lekturze, np . powieści
hlstorycznych Kraszewskiego
- marzy Jerzy Wach .
(mb)

Na duże ryzyko narażają się osoby, które W gminie Mniów chcą się dostać z
miejscowości Grzymałków do Skoków. Prezentowany na zdjęciach fragment
drogi to tylko wstęp do jazdy przez drogę tortur dla zawieszenia.
Nie do śmiechu jest przyjezdnym, którzy zabłądzą w te regiony. - Mam nisko
zawieszony samochód - mówi jeden z kierowców. - Od wjazdu do tej gminy jadę
po dziurach. Nasze drogi nie są najlepsze, ale to już przesada! Całą drogę
zastanawiam się kiedy uszkodzę podwozie.
(MW)

. - ........ -............... -................. _....... --.. ---..... . .. ,
,,

bierz swojego'

erzego

REJTAURACjA :

PATIO

................................................................................................ fi. '.
nazwisko Jurka

imię

i nazwisko głosującego

adres. telefon

.

J • • • • _ • • __ • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ . . . . . . . __ • • _ . . . . . . . . . . _ _ _ • • • •
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Wybory w "książęcej" OSP

spiżu

Pomnik przełomu Ochotnicy
tys ią CIII Ci
z miast~otnicY'renowią
SKARŻYSKO. Nowe władze ma

Ochotnicza Straż Pożarna z dzielnicy
Książęce.

OSP działają raczej na terenach wiejskich. Skąd więc wzięła
się w mieście? Pozostała tam jeszcze z czasów, gdy osiedle nie wchodziło w skład Skarżyska-Kamien
nej, lecz jako Skarżysko Książęce
było odrębną miejscowością. Choć
już trzeci rok mieszkają w mieście ,
druhowie z OSP nadal działają,
pomagając zawodowcom w gaszeniu pożarów i walce z innymi zagrożeniami. Jak twierdzą pracownicy Powiatowej Straży Pożarnej,

W Brodach

jeżdżą

dla

nkb

skonałe uzupełnienie i można
nich liczyć przy nawale
Cstatnio druhowie z OSP
nowe władze. Na czele
nownie Andrzej
nek Rady Miasta.
mu Marcin Niziołek i
Kępa. OSP w Kościelnem
dorosłych ochotników oraz
ll-osobowe grupy chł o
i dziewcząt, które
się do przejęcia
ązków
starszych kolegów. W tym
druhowie z Książęcego
wują się do uroczystych
80 rocznicy utworzenia

najlepiej

Bezpiecznie
na rowerze
Po porawej - figura Chrystusa w całej

okazałości.

STĄPORKÓW. Wniedzielę uroczyście
poświęcono statuę Chrystusa, która
w Wielki Czwartek stanęła przed
kościołem.
Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą , którą celebrował ks. biskup senior Edward

Po lewej Ks. biskup Edward Materski dokonuje poświęcenia pomnika
Materski z diecezji radomskiej . gdzie odbyła się celebra poświę
Przybyli kapłani z okolicznych cenia.
Pomnik dłuta artysty rzeźbia
dekanatów i parafii. Wierni
przyjechali z wielu odległych rza Karola Badyny został odlany
miejscowości, nie tylko z gminy
ze spiżu . Na tylnej stronie uwieczStąporków.
nione są nazwiska ofiarodawców,
Po mszy procesja z kościoła którzy przyczynili się do powstaWniebowzięcia Najświętszej Mania pamiątki przełomu tysiącleci.
rii Panny udała się przed pomnik,
(kam)

STARACHOWICE. Młodzi cykliści
z Krynek i Brodów wygrali powiatowe
zawody bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Startowało 11 trzyosobodrużyn reprezentujących'
szkoły podstawowe i gimnazja ze

wych

Starachowic i okolicznych gmin.
Zawody składały się z trzech czę
ści . W teoretycznej młodzi cykliści musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego.
Dwie pozostałe miały charakter
praktyczny. Najpierw członkowie
drużyn musieli wykazać się znakomitą techniką jazdy na torze przeszkód. Następnie praktyczną znajomością zasad poruszania się na
jezdni, którą sprawdzono na terenie miasteczka ruchu drogowego
przy Szkole Podstawowej nr 9 po
wielu latach reaktywowanego dzię
ki ~araniom podkomisarza Tomasza Chojeckiego, zastępcy naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.
- Bardzo dobrze, że znów
jest czynne. Można się tu nauczyć,
jak postępować na prawdziwych

drogach - cieszyli się Adrian
sprzyk, Łukasz Piotrowski i
diusz Stępień, czyli drużyna
ły Podstawowej nr 12 ,
w ubiegłym tygodniu wygrala
minacje miejskie. 1Ym razem
dobrze nie poszło. Wśród
podstawowych zwyciężyła
zentacja Brodów przed
szkoły z Rzepina i
,,12". Wśród gimnazjów
okazała się drużyna z
w gminie Brody przed
_ tacjami starachowickich
zjów nr 3 i 2 .
- Zawody stały na
poziomie.
przygotowane. ' ,,,,,Tn,.. n,,"lI
zali się
dy. Ze
było nieźle _ ",...,,,,i~.rhi
Dziewięcki prezes <:T~r~rln Ov.' IC'
go oddziału Polskiego
Motorowego. Związek wraz z
mendą Główną Policji jest
zatorem zawodów
- Zwycięskie ekipy-poj
finał wojewódzki , który od
się w Sielpi. Najlepsi z
.
twa pojadą na finał kraj owy'
dał podkomisarz Chojecki .

Mnóstwo pracy .... ?
KSM 750 B za 8 190 pln·
od 15.03. do 30.04.2002

"cena nello

Czyszczenie

www.karcher.com.pl
695i1<m

8

jest naszym

zadaniem.
Młodzi rowerzyści

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Re g Jo n
dla gimnazjum

Skamieliny bezpiecznie

rezeDt
d prezydenta RP
radcą prezydenta.

- Niech te komputery, niech ta pracownia dobrze
służy wszystkim uczniom - powiedziała posłanka w imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego. Bardzo
zadowolona była z daru nauczycielka informatyki Elżbieta Frańczak.
J;)yrektor gimnazjum Krystyna
Zurek przewiduje bezpłatne szkolenie dla wszystkich nauczycieli
szkoły.
(an)

W. Publiczne Gimnazjum
19 komputerów od
RP Aleksandra Kwa:n;p.1I1Sk/19DO wramach akcji "Internet
szkole".

"."urmltJ

Wyposażenie pracowni inforprzekazała gimnazjum
Małgorzata Winiar:zvk·KolssalkO'wsIKa która była do-

a Polonii na Ukrainie

spoczywają

I,t,1!2,'iJtd77

w muzeum

Koniec gadziej
przeprowadzki

(

J

/

biórka trwa
Zbiórka darów dla
UKf.am.SK/i~1 rozpoczęta

trakcie festynu
:Oortllwo··oroti/alctvc;mei7opod
A",!rn;ltwv~" W Szkole

Ukrainę. Każdy, kto chciałby pomóc
naszym rodakom mieszkającym na
Wschodzie, może przynosić tego
typu dary do budynku Międzyzakła
dowej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Zielnej 7 w godzinach od 9
do 17 - mówi Katarzyna Bilska ze
stowarzyszenia IMPULS.
- Warto przypomnieć, że
Skarżysko l)1a na Ukrainie miasto
bliźniacze Zmierinkę.
W ubiegłym roku w mieście
nad Kamienną przebywała grupa
ukraińskiej młodzieży, wśród której były również osoby polskiego
'pochodzenia. W te wakacje mło
dzit:ż ze skarżyskich szkół uda się
do Zmierinki z rewizytą .
(pen)

ęt

Skamieliny prehistorycznych gadów są już bezpieczne w muzeum
kiet i blokad dróg. Strony powoły
STARACHOWICE. Ostatnie kilkadziewały ekspertów, którzy uzasadniali
ich racje. Ostatecznie sprawa trasiąt ton skamielin znalezionych przy
budowie zbiornika Wióry trafiło do
fiła do wojewody. Wojciech Lumuzeum.
bawski podjął decyzję, że do cza( su, gdy w gminie Pawłów, na któPrzypomnijmy: tropy gadów, rej znaleziono skamieliny powstaktól'e prawdopodobnie były nie pawilon ekspozycyjny, będą
przodkami powszechnie znanych one przechowywane w starachodinozaurów odkryto w trakcie bu- wickim muzeum.
-Protesty powoli ucichły. Liczą
dowy zbiornika wodnego Wióryszeligi. Przez lata były składowa cą ok. 5 tys. eksponatów kolekcję
ne na terenie budowy. Gdy staro- zaczęto przewozić jesienią 2000
stwo starachowickie zaczęło two- roku . Nie było to łatwe, gdyż co
rzyć muzeum na terenie zabytkoprawda najmniejszy okaz mieści się
wego Wielkiego Pieca z XIX wie- na dłoni, ale nie brak w niej giganku chciało przenieść tam skamie- tycznych bloków skalnych o wadze
liny i utworzyć ekspozycję paleon- dochodzącej do siedmiu ton. Przetologiczną. Zaprotestowało starowożenie skalmielin okazało się jedstwo ostrowieckie, zdaniem które- nak bardzo trafnym pociągniltciem.
go większość znalezisk pochodzi Rok później w lipcu doliną Swiśli
z jego terenu i jemu się należy. ny i Pokrzywi anki przeszła ogromMiedzy sąsiednimi powiatami roz- na fala powodziowa, która zdewagorzał poważny spór, o czym wiestowała budowę . Nawet ogromne
lokrotnie pisaliśmy. Nie brakło pi- płyty betonowe, którymi wyłożona

Chcieli

na wysokiej skarpie

arierki

bezpieczeństwa

była

droga, woda przeniosła wiele
metrów dalej. Gdyby kolekcja jeszcze tam się znajdowała zostałaby,
rozproszona i zniszczona. W ubiegłym roku kontynuowano przewożenie skamielin przechowywanych
w Kałkowie na terenie administracji budowy.
We wtorek ostatnie kilkadziesiąt ton trafiło do starachowickiego muzeum.
- Dzięki zaprzyjaźnionym firmom dysponujemy sześcioma cię
żarówkami, dźwigiem i podnośni
kiem umożliwiającymi transport.
Eksponaty są na miejscu katalogowane i trafiają do magazynów. Najbardziej atrakcyjne będą eksponowane. Cieszę się, że wreszcie udało się przewieźć skamieliny w miejsce, gdzie są bezpieczne i mogą słu
żyć badaczom i turystom - powiedział Krzysztof NiedopytaIski, kierujący Wydziałem Promocji starachowickiego starostwa.
(pen)

ukraść

SKARŻYSKO . Dzięki czujności właściciela udaremniono próbę
kradzieży 30 dorodnych sosen z lasu
w Michałowie . Drzewa zostały już
wycięte . Doszło do tego najprawdopodobniej między 4 a 8 kwietnia.,

WIEC. Pracownicy Zakładu
wykonali wczoraj
.ut',!pIEicza,ja~:ebarierki W rejonie

drzewa
gdyż w tym czasie właściciel nie był
w swoim lesie. Gdy spostrzegł, że
drzewa zostały wycięte, powiadomił
policję . Uniemożliwiło to złodzie
jom wywóz towaru . Stratyoszaco(pen)
wano na ok. 5 tys . zł.

Biuro Reklamy "Słowa Ludu"
zatrudni na umowę-zlecenie

Rzemieślników,

i Kupców.

KONSULTANTÓW
•
DO SPRAW SPRZEDAZY REKLAMY,
mieszkających

w Kielcach.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu
motywacyjnego w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
na adres:
Biuro Reklamy "Słowa Ludu", ul. Wesoła 47/49
z dopiskiem REKLAMA W KIELCACH.
Informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy, aby w liście motywacyjnym umieścić następującą klauzulę:
Przewodniczący

lech Baran i Kazimierz
w miejscu montowania barierek
LUDU 10 KWIETNIA 2002 NR 83/ABC

Araźny

z Zakładu

Usług

Miejskich

"Wyrażam

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych OZU nr/33.poz.883) ".
231al
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SZPITALE, APTEKI
• Dyżury pełnili szpitale:

na

Czarnowie, przy ul. Kościuszki
i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
" p(zy Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10 (8-20), " Centrum", ul. Radomska 8 (1020), "Alfa ", ul. Żeromskiego
20/24 (8-15), " Gemellus ", ul.
Seminaryjska 27 B (8-13) ,
" Zdrowie" - ul. Sienkiewicza
58, czynna w soboty i niedziele (8-15) .
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka " Na Rogatce "- ul.
Jana Pawła /I 13 - czynna co-dziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta w godz. 8 - 23)
041/362-02-25,
Apteka "Małgosia", ul. Pocieszka 17 (8-23),
Apteka " Aptekarz", ul. Hoża
39 - czynna codziennie (823),
""Apteka " Herby " - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7 22, w niedziele i święta - 919,
Apteka " Zdrowie " - ul. Sienkiewicza 58, czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8-22.
Apteka "Gemellus" - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.
Kościuszki) .

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Świętokrzyska 1/3.
STARACHOWICE
- ul. Waryńskiego 6
APTEKA " Parkowa ", Kielce
Żytnia, niedziele, świętó
7.30-21. 00. 041/368-30
33.
(gb 466

•

USlUGI MEDYCZNE
344-85-15 - "ZDROWIE " CODZIENNIE.
(nd 142)
NAGŁA

Pomoc Lekarska
- 331-56-50.
(gb 1352)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica " Medistar", Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSŁA) , czynne NON
STOP,
041/344-39-45,
368-28-02
(nd 164)
USI:UGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel.
361-55-25 - ECHO, HOLTER,
RTG, USG . Urodynamika .
Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 66)
UROLODZY - Semlnaryjska
27, 361 - 30 - 60. Jagielloń
ska 23, 346 - 22 - 99.
(nd 161)
PRZYCHODNIA Urologiczna
"Na Bocianku", Kielce, Gałczyń
skiego 7, codziennie 14.0018.00, 362-44-11 .
(nd 170)

TEATRY
iii Teatr im. S.

Żeromskiego

- "Balladyna ", g. 11 .
Teatr Lalki i Aktora " Kubuś "
- "O Janku Wędrowniczku ", g.
9, 11.

KlNA:..:-_ __
" Romantica " (dolby digital),
tel. 366-37-19. - .Tytus, Romek i A' Tomek wśród złodziei
marzeń" - pol., bo., g. 8.30,
10.15, 16. 15; " Kariera Nikosia .Dyzmy" - pol., I. 15, g.
11.45; . Ocean 's Eleven: Ryzykowna gra " - USA, I. 15, g.
14, 18, 20.30.

"Moskwa" (dolby stereo),
tel. 344-47-34- " Cześć Tereska" - pol., I. 15, g. 11 .15,
16.15; "Helikopter w ogniu" USA, I. 18, g. 13. 15, 20.15;
" Kariera Nikosia Dyzmy " poi., I. 15, g. 18.
" Studyjne" - "Wtorek" - pol.,
I. 15, g. 17; "Cześć Tereska" pol., I. 15, g. 18.45; "Włoski
dla początkujących " - Dun., I.
15, g. 20.30.
UWAGA! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet
tylko 10 zlotych. Nie dotyczy
filmów "Chopin - pragnienie
miłości ", "Władca pierścieni" i
\ Kariera Nikosia Dyzmy".
" Echo " (w WDK) - 361-2737 - "Gulczas, a jak myślisz?" pol., I. 15, g. 17, 19.
BUSKO
" Zdrój" - nieczynne.
JĘDRZEJÓW

" OK" - brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
" Etiuda " - " Chopin - pragnienie miłości", g. 8, 11, 17,
19.30.
.
PIŃCZÓW

"Belweder" - nieczynne.
SANDOMIERZ
"Millennium" - brak terminarza.
SĘDZISZÓW

- czynna od
wtorku do piątku w godz. 9 17, w soboty i niedziele w
godz. 11 - 15, w poniedziałki
- nieczynna.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe "Dzieje Ostrowca Świę
tokrzyskiego od końca XVI w.
do 1939 r. ", "Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany
ćmielowskiej", " Poczet książąt
i królów polskich wg Bacciare/lego". Wystawy czasowe:
" Chrońmy faunę polskich lasow" - wystawa malarstwa
Adama Roskowińskiego; malarstwo Marcina Samlickiego
(1878-1945) - 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 Archeołogiczne w Krzemionkach tel. 262-09-78 - "Górnictwo
krzemienia w neolicie", dwie
podziemne galerie turystyczne, skansen wioski neolitycznej. Muzeum czynne wl.- sob.
9-16, niedz. 11-16.
PIŃCZÓW

" Ballada " - nieczynne.
SKARŻYSKO-KAM.

" Centrum " - " Władca pierścieni", g. 17.30.
"Wolność" - "Władca pierścieni ", g. 16, 19. 15.
STARACHOWICE
"Miejskie " - brak terminarza .
SUCHEDNIÓW
"Kuźnica" - nieczynne.
WtOSZCZOWA
"Muza" - " Pocałunek smoka ",
g. 18.30.

MUZEA

• Muzeum Narodowe -

pałac

biSkupów w Kielcach - plac
Zamkowy l (tel. 344-23-18)
- ekspOZYCje stałe : korpus
główny - " Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIIIw. ", " Dawne
uzbrOjenie europejskie i
wschodnie ", " Sanktuarium
Marszałka Józefa Piłsudskie
go". Skrzydło pÓłnocne - Galeria malarstwa polskiego .
Wystawy czasowe: " Zwiewne
piękno . Wachlarze Zachodu i
Wschodu ", " Wiosna - Wielkanoc w twórczości artystów ludowych ". Czynne we wtorek
w godz. 10 - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła /I
25, (tel. 344-57-92J - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza .
Czynne we wtorki, czwartki,
piątki i niedziele w godz. 9 - 16
oraz środy w godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA " Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa poplenerowa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycz;
nej Kielce pl. " ŚwiętokrzyskIe
Krajobrazy - Klimontów
'2001 "; Anna Strońska - tkanina artystyczna pt. " Natura ".
Oprócz poniedZiałków czynna codziennie w godz. 11 17, w niedziele godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, pl. T. Kościuszki 7/8,
tel. 386-24-45 - czynne od
8 do 16.

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe : "Pradzieje Ponidzia ", "Piń
czów - historia miasta", "Adolf
Dygasiński - życie i twórczość ",
" Sławne i znane postacie w
dziejach Pińczowa", "Przyroda
Ponidzia "; w synagodze - "Społeczeństwo żydowskie w Piń
czowie ", Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce " Pińczów
, 2000 ". Czynne wtorek, piątek
w godz. 9 - 15, środa, czwartek w godz. 9 - 17, sobota,
niedziela w godz. 10 - 15.
Galeria "Krużg anki " - wystawa części repliki X/I-wiecznej płyty orantów wypożyczo
nej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do piątku w godz. 9 16, sobota - od 9 - 15, niedziela - 10 - 15. Wystawy stałe: "Kuchnia królewska ", "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna ", "Ziemia sandomierska
w pradziejach i średniowieczu ",
"Srebra. Nabytki muzealne z lat
1992-1997", " Lapidarium
zamkowe". Wystawy czasowe:
"Malarstwo, Rzetba, obiekty" ze tbiorów BWA w S~ndomie
rzu, " Nie zatrzymam wieczoru"
- wystawa poświęcona sylwetce i twórczości ks. Janusza Ihnatowicza, " Artyści Akademii

AAA CAtODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"USTRONłE" - Krzysztof
Sieczko & Stan isław Zawadzki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych
- nagrobki. tel. 361-29-18,
361-39-12.
(nj 68)
ABSOLUTNIE CAtODOBOWE
POGOTOWIE POGRZEBOWE
- " KONDUKT". 041/332-3962 , 0692-416-406.
(gb 1415)
PRZEDSIĘBIORSTWO

UStUG KOMUNALNYCH usługi pogrzebowe całodo
bo we, tel. 366-31-77, 34467-88.
(ni 23)
" HADES " - całodobowe
pogotowie pogrzebowe, karty
zgonu, ch/odnia. 34-439-44.
(nc 95)

1B.EFONY ALARMOWE

Centrum
Profilaktyki i Edukacji - 041/
331-53-13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw, psychoterapia In dywidualna 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, w godz: 12 - 16. .
Centrum Interwencji Kryzysowej - tel. 041/366-48-47, ul.
Urzędnicza 7b. Terapia ofiar
przemocy, konflikty wewnątrz
rodzinne i kryzysy małżeńskie,
problemy z osobą uzależnio
ną w rodzinie. Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia.
Zapewniamy anonimowość .
Zapraszamy od poniedziałku
do niedzieli w godz. 13-20.

II

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie

PROGRAM I - 102,7; T
106,5; 98, 0; 89,7, F
100,8, PLUS-l07,9;
MARYJA-l00 , 9;
l
67,34 , RMF-88 ,2 ,
92 ,3, 111-96,2, KIEL
101 ,4 , ZET-l05,3, WA
9~5 , ESKA-l03 ,3,
MTM
TuW-93,l ,
102, l , RdC-89, l , LELI
104,7, REKORD - 106.2

I Pogotowie

Ratunkowe 999.
Pogolowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Pogotowie Energetyczne
Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie Gazowe
- 312-020 i 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
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 i zamiejscowe - 913.

PODRÓŻE
BILETY lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż. " Sigma ", Sienkiewicza 56, 344-30-33, 36644-32.
(ng 123)
OMNIA
Komunikacja
międzynarodowa, Sienkiewicza 61 , 345-77-43, 34577-46.
(ng 113)
LOT - informacje, rezerwacja, sprzedaż biletów - 36806-58 .

14.00 Ryzyko zawodowe 16.00
Zamek - pułapka 17.15 Skarży
ski kalejdoskop 17.45 Muzycz- na Dami 18.30 Skarżyski kalejdoskOp 19.00 Muzyczna Daml
19.45 Skarżyski kalejdoskop
20.00 Wampiriada - film dok.
20.30 Mój najlepszy szatan
22.30 Wampiryczni kochankowe 0.00 Zwariowane party

TVI STARACHOWICE
17.10 Program dnia 17.15 Starachowicki Serwis Informacyjny 17.35 Kalejdoskop powiatu
starachowickiego 17.55 Spotkanie Klubu Oficerów Rezerwy
LOK 18.00 Przerwa w programie 20.00 Starachowicki Serwis Informacyjny 20.20 Przerwa w programie 22. 15 Starachowicki Serwis Informacyjny

22.40 Kalejdoskop powiatu
rachowickiego 23.00
gier i zabaw ruchowych
szkół podstawowych 23.10
kończenie programu

14.00 Ich żona - film
fran. , 1983 16.00 Szare
film sens., ros., 1993 l
Muzyka w TVK Ostrowiec
Teledziennik TVK
18.55 W sportowym
wie 19.40 Teledzlen nik
Ostrowiec (powt.) 20.00
ment: "Jak to się robi w
20.30 Maska szkarłatnej
ci - horror. bryt. , 1964
Alosza - film sens. grec..
23.30 Kwiat 1001 nocy'
erot. fran. 1974 2.00
czenie programu

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH
zaprasza
RayCooney

"FUNNY MONEY"
reżyseria JeT'{Y Bończak

13 i 14 k'Wietnia, odz. 19
INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-03
www.infomax.com .pl
Świętokrzyski

Portal Internetowy

Kinowe

nowości

"Helikopter w ogniu"

Świętokrzyskiej".
Oddział Ratusz - ul. Rynek l
- nieczynny.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ui. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do SOboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.

SKARŻYSKO-KAM.

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

NAGł.OWICE

Muzeum " Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - Retrospektywna wystawa prac Zdzisława

Świętokrzyskie

Beksińskiego

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

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Oflafom
Przestępstw - Komenda
Miejska Policji w Kielcach Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Przestępstw, Kielce, ul Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w godz. 1418, 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. 18 - 20, 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
15.30-18.

10 ============================~============~

Grupa elitarnych żoł
nierzy armii USA, zostaje
wysłana w ramach sił pokojowych ONZ do Mogadiszu
w Somalii w październiku
1993 roku. Ich zadanie: pojmanie dwóch zastępców
jednego z somalijskich watażków, Mohameda Farraha
Aidida. Żołnierze przybyli w
dobrych intencjach, mając

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.00 Kawa czy herbata? 7.30 Telezakupy 8.00 Wiadomości 8.15 Krakowskie przedmieście 27 8.25 Mapeciąt
ka 8.50 Jedyneczka 9.25 Tajemnicze
przygody (6/7) - serial przygodo USA
10.00 Muppet show, czyli rewia gwiazd
10.25 Jim Henson Show 10.55 Telezakupy 11.10 Zwierzęta świata (1/2)
. film dok. (powt.) 11.40 Saga rodu
(32)- kurs języka
melll. ~""VV Wiadomości 12.10 Agro12.20 Kontrasty 12.25 Samo
12.45 Klan (powL) 13.10 Proedukacyjny 13.20 Kiosk przy
13.30 Telezakupy 13.50 FoPodróże małe i duże
Wiadomości

. Wyprzedzić chorobę
15.35 Europa bez granic - rep.
16.00 Rower Błażeja
Moda na sukces (1599) - telenowela USA
.00 Teleexpress
17.20 Gość Jedynki
17.30 Klan (581) - telenowela pol.
18.00 Mój ślad w telewizji: Tadeusz
Roman - cykl dok.
05 Między nami - magazyn
5 minut o Unii Europejskiej
Wieczorynka
Wiadomości
Okruchy życia:

Uwiedziony
i zdradzony - thriller USA, 1995,
reż. Felix Enriquez Alcala, wyk.:
Susan Lucci (87 min)
Dan Hi/ler wraz z żoną Cheryloraz
sześcioletnim synem fustinem od kilku miesięcy mieszka w nowym
domu. Pewnego dnia - szukając pracy - poznaje bardzo piękną Victorię
Sa nders.

.40 Kronika kryminalna
05 1Ylko u nas - magazyn
Monitor Wiadomości
Sportowy flesz
W poszukiwaniu utraconych lat
film dok.
Wiatrem przeminęło z - film
obycz. argent.- hiszp.-franc., 1998,
(83 min)
Zakoń czenie programu

7.15 Wycieczki przyrodnicze (6/9)
- serial dok. 7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny 8.30 W labiryncie (101/
120) - serial obycz. pol. 9.00 Fatalny
rewolwer (30) - serial przygodo USA
(powt.) 9.50 Wieczór z JagieIskim na
bis (powt.) 10.45 Zerwane więzi - film
obycz. USA, 1974, reż. Larry Peerce,
wyk.: Meredith Baxter-Birney (71 min)
12:25 Nieznane siły przyrody (1/7)
- serial dok. 13.00 Panorama 13.10
Fatalny rewolwer - serial przygodo USA
13.55 Przygody Chucka Finna (13)
- serial przygodo austral. 14.25 Krzyżówka szczęścia 14.55 Providence (11)
- serial obycz. USA
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.30 Święta wojna - serial kom. pol.
17.00 Słoneczny patrol (3) - serial
przygodo USA
Na plilży w Malibu pojawia się nowa
grupa ratowników nosząca nazwę
Bayguard.fej szefową jest atrakcyjna
Alex. Mitch lekceważy konkurencję.

17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 VI Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena - rep.
20.00 M jak miłość (62) .- serialobycz.
pol.
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.30 Prognoza pogody
21.35 Linia specjałna - Juliusz Braun
- program publ.
22.35 Świadek wojny - dramat wojenny amer.-izrael, 1986, reż. Nathaniel Gutman, wyk.: Christopher Walken (95 min)
Akcja filmu rozgrywa się w Bejrucie, gdzie toczą się zaciekle walki
ugrupowań religijnych i wojskowych.

0.15 Polityczne gry o Kambodżę - film
dok.
1.00 Football, football - magazyn
1.25 Zakończenie programu

{}0ITJIIIII••
Kropka nad i - program publ. 5.50
na namiętność (66/80) - teargent. (powt.) 6.35 Tele7.05 Brzydula (54/169) - telekolumb. (powt.) 7.50 Maska
anim. 8.15 Oliver 1\vist - seim . 8.40 Młody Robin Hood
anim. 9.05 Niezwykłe przygo- serial anim. 9.30 Tele
- teleturniej 10.30 Teleskłep 11.30
Brother Bitwa - reality show 12.10
w toku - talk-show 13.05
- serial anim . (powt.) 13.30
Robin Hood - serial anim.
·l 13.55 Oliver Twist - serial
(powt .) 14.20 Beverly Hills
(150) - serialobycz. USA

l
Milionerzy - teleturniej
TVN Fakty i Pogoda
15 Brzydula (55/169) - telenowela kolumb.
.10 Wiosenna namiętność (67/80)
. telenowela argent.
Alejandro oświadcza ojcu, że nie zaIIl/erza rozwodzić się z Alfonsiną .
Hl/go zgadza się reprezentować
w są dzie księdza Salvadora.

Rozmowy w toku - talk-show

TVN Fakty
Kropka nad i - program publ.
Sport
Pogoda
00 Big Brother Bitwa - reality
show
Król przedmieścia (2) - serial
kom. pol.
Wd omu Szefa pojawia się male
dZIecko . Szef wpada w panikę. ObaU'la się, że zostanie oskarżony o por-~'an ie albo posiadanie nieślubnego
d:lecka

.30 Kto Was tak urządził?
Rodzina Soprano (30) - serial
S. USA
TVN Fakty '
Big Brother: Extra
Granice - serial dok.
tV.onet - magazyn
Superwizjer
:'\ic straconego

7.10 Kangoo 7.35 SOS Croco 8.00
Izabella (132/140) - telenowela peruw. 8.50 Maria Emilia (132/140)
- telenowela meks. 9.40 Melrose Place (70) - serialobycz. USA (powt.)
10.30 Tele Gra - teleturniej 11.00 Gorączka w mieście (28/ 48) - serial sens.
USA (powt.) 11.50 Teleskłep 13.50
Angela (28/78) - serialobycz. meks.
Bruno informuje ojca o swoich zarę
czynach z Ximeną. Oscar usiłuje dowiedzieć się, z kim spotyka się jego
córka. Ona jednak nie chce mu powiedzieć. Emilia mówi Yolandzie
o przyjeidzie Claudia.

14.40 Kangoo - serial anim. (powt.)
15.05 SOS Croco - serial anim .
15.30 Magiczni wojownicy - serial
anim .
15.55 Dragon Bali - serial anim.
16.20 Belfer z kłasą (27/43) - serial
kom. USA
16.45 Krok za krokiem (14/67) - serial kom. USA
17.15 Klaun (13/28) - serial sens.
niem . (powt.)
18.10 Gorączka w mieście (29/48)
- serial sens . USA
19.05 Melrose Place (71) - serial
obycz. USA
20.00 Na granicy - film obycz. USA,
1996 , reż . John Sayles, wyk .:
Chris Cooper (135 min)
Sam Deeds obejmuje urząd szeryfa
po swoim ojcu, legendarnym Buddym . Zgodnie z opowieściami mieszkańców, w 1957 roku jego rodzic
wypędził z miasta swojego poprzednika, Wade 'a. Po latach w okoliC}
zostają odnalezione szczątki ludzkich kości.

22.30 Marlin Bay (6/38) - serial
obycz. nowozeland .
23.25 Smiej się pan z tego - komedia
obycz. USA (powt.)
1.05 (na żywo) Big Brother Bitwa
- reality show
2.05 Błędny ognik - film obycz. USA,
1987 (100 min)
3.45 Zakończenie programu
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I w sprawie U 45/95Sąd
II
Chemicznych "Metalchem" w Rudkach
I
ten sposób,
w kategorii VI
I
PP
HandlowoI-Usługowe "Metale" w Katowicach, kwota 7226 (siedem I
Rejonowy w Kielcach

uzupełnił listę wierzytelności Zakładów

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Zamek czarodziejów - teleturniej dla dzieci 7.25 Młody Herkules (27) - serial
fantast. USA (powt .) 7.50 Strażnik
Teksasu (126) - serial sens. USA
(powt.) 8.40 Boston Pubłic (2) - serial kom. USA (powt.) 9.30 W imieniu prawa - talk-show 10.25 Samo
życie (29) - serialobycz. poJ. (powt.)
11.00 Amor latino (59) - telenowela
argent. (powt.) 11.4'5 Z głową
w chm.urach (43) - telenowela braz.
12.45 Zycie jak poker (7) - tel en owela poJ. 13.15 Izabela (2) - serial kom.
poJ. 13.45 Zerwane więzi - talk-show
14.45 Graczykowie - czyli Buła i spóła
(82) - serial kom. poJ. (powt.)
15.15 Incredible Hulk - serial anim.
15.45 Informacje
16.15 Raz, dwa, trzy - śpiewaj Ty
- program muzyczny dla dzieci
16.30 Idol - program rozrywkowy
17.20 Bar - reality show
17.50 Serca na rozdrożu (12) - telenowela argent.
18.40 Prognoza pogody
18.45 Informacje
19.05 Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Amor latino (60) - telenowela
argent.
Zrozpaczona Rosita zgadza się poślubić Federica. Wcześniej wyznaje
jednak Fernandowi, że rozstaje się
z nim z powodu zdjęć, na których
widać ukochanego z Eugenią.

20.00 Bar - reality show
20.40 Mecz Ligi Mistrzów
21.30 Losowanie Lotto
22.40 Telewizyjne Biuro Śledcze
- magazyn kryminalny
23.10 Informacje
23.25 Graffiti - program pubJ.
23.35 Sport
23.40 Prognoza pogody
23.45 Puls biznesu
23.55 Bar - Night Club - reality show
0.25 Magazyn Ligi Mistrzów
1.25 W imieniu prawa - cykl dok.
2.20 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

tv4
6.00 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny 6.30 KINOmaniaK - odjazdowy magazyn filmowy 7.00 Muz~cz
ne listy - magazyn muzyczny 7.50
Alicja w krainie czarów (1) - serial
anim . 8.20 Alvaro (107)- serial obycz.
braz. (powt.) 9.20 Zyciowa szansa
- teleturniej 10.20 Policjanci z Miami
(6) - serial kryrn. USA (powt.) 11.20
Miasteczko Evening Shade (34)
- serial kom . USA (powt.) 11.50 Dharma i Greg (15) - serial kom . USA
(powt.) 12.20 Jak dwie krople czekolady (3) - serial kom . USA 12.45 Egzamin z życia (18) - serialobycz. USA
13.15 KINOmaniaK 13.45 Muzyczny VIP 14.20 Alicja w krainie czarów
(2) - serial anim. jap.-amer. 14.45 Muzyczne listy
15.35 Miasteczko Evening Shade
(35) - serial kom. USA
16.00 Alvaro (108) - serialobycz. braz.
17.00 Przygody rodziny Addamsów 2
(27) - serial kom . USA
17.30 Hot Chat 2001 - program publ.
17.45 I;>ziennik i prognoza pogody
18.00 Zyciowa szansa - teleturniej
19.00 Ten drugi (22) - serial sens .
kanad. (powt.)
20.00 W pogoni za tornadem - film
sens. USA
Po śmierci męŻil, Jamie postanawia
kontynuować jego badania. Kobieta
stara się udowodnić teorię naukową
dotyczącą przyczyn powstawania cykumów. Wpogoniza niezwyklegroiną trąbą powietrzną Jamie odkrywa
miejsce, w którym nielegalnie skła
dowane są toksyczne odpady.

21.50 Dziennik
22.00 Informacje sportowe i prognoza pogody
22.05 INFORmator gospodarczy
- magazyn "Gazety Prawnej "
22.15 Policjanci z Miami (7) - serial
krym. USA
23.15 Sabrina - kom. romantyczna
USA
1.40 X Laski - program erotyczny
2.10 Muzyczne listy - magazyn mu-r.yczny

Urządzeń

upadłości W
następującą pozycję:

W

l

iż
Przedsiębiorstwo

wnieścił

, tysięcy~~d~~~eść)złoty~ _ _ ~~
Zarząd Budynków w Kielcach
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20, tel. 041/344-21-39

Miejski

informuje, że wB
pozycją 13022, ukaz

nych nr 41 z dnia lol.III.U", I. lJod
gu nieograniczonym dotyczącym:

wykonanie ro

budowlanych, instalacji
ej, gazowej wraz z przyłą
ch oraz dróg i chodników
balczyków 9 wKielcach.

wewnętrznych

czami i przebu
budynkumie

Czas realizacji zamówienia (wymagany): 30 paździemika 2002 r.
Specyfikację (cena 61 zł z VAT) można odebrać w siedzibie Miejskiego
Zarządu Budynków w Kielcachw pokoju nr 3 (godz. 8-1 O) od dnia 8 kwietnia 2002 r.
Termin składania ofert upływa dnia 26 kwietnia 2002 r. godz. 10. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 26 kwietnia 2002 r. godz. 11 w siedzibie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktów z Oferentami jest pan Tadeusz Mazurkiewicz
(tel. 34-446-47wgodz. 8-10).

Wadium w wysokości 38000,00 zł.
Postępowanie

będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy: 1) spełniają
wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ,
określone wart. 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

ZARZĄD

NA WYKONANIE MECHANICZNEJ ŚCINKI POBOCZY NA
TERENIE ZDP KOZIENICE
Termin realizacji: 30.V.2002 r.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można odebrać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Kozienicach, Aleksand.rówka 122.
Zamknięte koperty zawierające ofertę należy składać w Dziale
Technicznym Zarządu Dróg w Kozienicach, Aleksandrówka 122
do 19.IV.2002 r., do godz. 10.
Publiczne otwarcie nastąpi - I 9.1V.2002 r., o godz. 10.30.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem preferencji
krajowych.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z Oferentami jest:
inż. Marcin Łopuszański - kierownik Działu Technicznego ZDP
Kozienice, Aleksand.rówka 122, tel. (048) 614-30-03.
74

Zarząd

na

Miasta Radomia

sprzedaż

zabudowanej nieruchomości
Gminy Miasta Radomia

położonej

w Radomiu u zbiegu ulic Struga i Zbrowskiego
- nieruchomość ozn. w ewid. gruntów jako działka nr 81
o pow. 15.414 m kw.

Cena wywoławcza za nabycie nieruchomości wynosi 884.035,- zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Radomia, nieruchomość położona jest w strefie o symbolu US - tereny sportowe
do adaptacji, w której podstawowym rodzajem użytkowania są urządzenia
i obiekty sportowe z zielenią towarzyszącą. Przyszły nabywca nieruchomości
będzie zobowiązany do zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawionym
wyżej przeznaczeniem. Działka nr 81 zabudowana jest niedokończoną inwestycją
hali sportowej i krytego basenu.
Wadium na przetarg wynosi 100.000,- zł .
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW 12740.
Warunkiem uczestnictwa w przetareu jest:
- złożenie do dnia 22 kwietnia 2002 r. pisemnej oferty w zamkniętej koper,:ie z napisem
jakiej nieruchomości dotyczy, w Urzl(dzie Miejsldm w Radomiu, ul. lU" ińskiego 30,
pok. 209 - wpłacenie wadium do kasy Urzędu Miejsldego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30,
pok. 335, III p. - w godz. od 8.30 do 13.00 lub przelewem na konto U rzędu Miejsldego
w Radomiu Bank PEKAO S.A. II O/Radom nr 10801398-9120-360-80300/3, najpóźniej
w terminie składania ofert. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu
bankowego, wplata winna być dokonana odpowiednio wcześni ej tak, aby w dniu
22 kwietnia 2002 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się
w dniu 25 kwietnia 2002 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Ił p., pok. nr 209.
Wpłacenie

wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone
przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia Si ę uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego, w termInie wyznaczonym przez
Urząd Miejski w Radomiu .
Zarząd Miasta Radomia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,
odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Bliższe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można
uzyskać w Wydziale Zarządzania
i eruchomo ś c iami Urzędu Miejskiego
w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, Referat Gospodarowania Mien iem Komunalnym.
II p., pok. nr 206, tel. (O-prx-48) 36-20-813.
Strona internetowa:
l.
740'km

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Domaszowice 174F.
041/342-84-32.

WYPOŻYCZALNIA samochodów.

AUTO-MOTO

041/369-93-36,

041 /3 68 -47 -77,

0607-319-072.

KUPIĘ

chętnie

4-pokojowe , Kielce,

gb1526

gb1411

W Y POŻYCZALNIA samochodów

- nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.
0001 S.C . AUTA powypadkowe,

KURTYNY, NAGRZEWNICE
- POWIETRZNE . Budowy. Warsztaty.
Szklamie. 041/366-46-52.

POKOJE biurowe,

Zagnańska

041/331-93-68.
gb322

nt95

nj64

84a ,

zniszczone - kupię . 0606-257-181 .
gb1412
041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
ntl09

SlowoLudu
TWOJA

GAZETA

CODZłeNNA

041/344-85-25. MOTOART: Sllnlkowo-podwozIowe, (zachodmoeuropeJskle),

W RUBRYKACH:

ndl44

BEZPŁATNA

WYMIANA

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka.

Oświe

DROBNE

NIERUCHOMOŚCI

PRACA
ZGUBY

wtorek, środę, > 30 % w piątek
> 90 % W sobotę > 60 % czwartek

Kielce, Pakosz 53.

umieszczających

UWAGAI Tylko dla osób fizycznych,

"Słowie

w

Ludu"

ogłoszenia

prywatne.

,RATY.

COMPUTEX ku rsy komputerowe

MARKSOFT - kursy komputerowe
041 /343-12-52.

SZKOty PRO-FIL
dla

ntl07

SPRZEDAM mieszkanie (62 m), IX/IX,
MARMUR - parapety, schody
WYPOŻYCZALNIA

41/368-44-23 AUTO SALON - KOMIS- SERWIS - Hurtownia Autoczęści. Blachar-

SAMOCHODÓW

stwo -lakiernictwo bezgotówkowo. Montaż

.AGM"
Kielce,
Pakosz39

nt138
WYNJMĘ

OKNA, drzwi

antywłamaniowe .

ELMIX,

lokal 12 m kw ., centrum.

0692-495-966.

nt83

ngl17
WYPOŻYCZALNIA

MATRYMONIALNE

OKNA , drzwi, parapety. Adaptacja
wnętrz

nd143

AUTOSZYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

041/34-64-750

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

0-602-101-305.

041 /368-17-43.

346-52-05.

BUDOWNICTWO

gb1460

tj34

CZĘŚCI do samochodów

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

• deska podłogowa

drzwi:

• boazeria

antywłamaniowe

• schody

& GERDA &

• parapety.

"Firmus·

041/254-10-20.

ngl19
części

INTER CARS SA Dystrybucja

RODZICÓW Z DZIEĆMI no które pobierają
ZASIŁEK PIEL~GNACYJNY o raz osoby
posiadajqce grup, inwalidzkq zapraszamy

nt81

nd145

kich marek samochodów. Atrakcyjny

Ośrodek

łoz . #

TVSAT

ł

041/344-53-62 .

Rehabilitacyjno-Wypoczynkawy

041/345-4425. ALKOHOLOWE odtruwanie. 0608-416-759.

14, 041/362-12-97.

gb1552

automatyka - importer.

ALERGIE - BRT-BIOREZONANS, "Zdro-

KUP,NO

gb1453
BLOCZKI , ogrodzen ia betonowe .
POLONEZ caro gotówką.

Warszawska 170, 041/332-22- 12.

każdy

SPRZEDAM 0,67 ha. 0603-962-436

wie", 041/344-85-15.

ng126
041 /302-13-14.

DUżĄ dzialkę budowlaną sprzedam

0609-497-215.

ndl54

nn65

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .

AGENCJA IN TERLOCU M.

telefonem

OD OSOBY /TURNUS

" PANORAMA"
76-107 JarosIawiec, ul. Bałtycka 9 ~
(07'1) 3 4 4 - 7 3 - 4 3 :;:
"'nIUU.11I\' LDAIID 1JEIJAII1LI'I'&en

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabrycz-

041/366-19-17 . Bramy - producent,

kredyt. Tel. 041/368-60-03, 344-27-09.

Zł.

'im'

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

MONTAż instalacji gazowych do wszyst-

pokole z
OD 30

ng116

362-91-00.

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

NIERUCHOMOŚCI

14-dnlowy TURNUS REHABILITACYJNY

Kielce , Paska 6.

do samochodów zachodnich . Kielce ,

ZASADNICZA SZKOŁA FRYZJERSKA

PO ZDROWIE
NAD BALTY'K

0% REKLAMACJI

Sklep - hurtownia.

im. Melchiora Wańkowicza

MEDYCYNA

PRODUCENT:

BMW.

- PRYWATNE LICEU M
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nd149
PARKIET. 041/384-75-24 .

dla absolwentów gimnazjum

343-43-53, www.razempolska .com.pl

Kielce, Łazy 37, 041/345-44-84.
ntl0l

Specjalna oferta

RAZEM w Kielcach, ul. Czarnowska 22,

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery.

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

Wasze oczekiwania.
ndl50

SZKOty PRO-FIL

"Drokplast" , Kielce, Nowa 5.

041/361-88-52.

SAMOCHODÓW

Niskie czesne, ulgi promocyjne

Kielce, ROMUALDA 3,

QUAnRO

japońskich , koreańskich,

- Technikum Fryzjerskie

gb1512

nt130

0602-601-695.

ngl18

041/368-17-43.
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

spełn iamy

Grunwaldzka 28. 041/345-18-60.

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

nt77

tanio. 041/344-01-72, 0601-47-71-78.

041/343-14-77, 307-35-06.

041/362-93·63

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

Wzgórze, stan bardzo dobry,

DOROSŁYCH

Kielce , ROMUALDA 3,

Policealne Studium Kosmetyczne

Kielce, Krakowska 220. www.ikar.inter4 .pl
nd152

(produkcja - montaz). Okna , Okrzei 65,

Słoneczne

nt87

gazu . Stacja kontroli pojazdów. "IKAR",

Słowackiego

FARMACEUTYCZNE
Warszawska 34, p.511 .

041/344-32-02.

W poniedziałek,

nt89
041/362-00-29

OMEGA
POLICEALNE STUDIUM

s i ę ogłoszen i a

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

AUTO NA GAZ

• KOSMETYCZKA
• PROJEKTANT MODY
ŚREDNIE :

041/344-11-55

TO ...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową em i sję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym
prze? siebie dniu.

... ogłoszenie drobne,
które zam i eściłeś w" Słowie Ludu·
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
w ciągu 5 dni od ukazania

SPRZEDAż

LOKALE
041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę

NA

POLICEALNE:

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2- i 2,5-LETNIE
Warszawska 34, p. 511.

ZNiŻKI

JEŚLI...

KUPNO

wymIana amortyzatorów - gratIs.

zachodnie .

041/344-11-55
OMEGA - SZKOty

- 041/344-72-96.

ści

NAUKA

041/33-22-447.
nd139

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię

duże ,

do remontu, bez pośredn ików .

stan ,

płatne

DOM Opieki. 041 /368-76-58.

041 /307-26-64 , 0604-825-014.

gbl441

gbl562

gbl548

SPRZEDAM działkę przemysłowa,
słowie (koło lotniska), pow. 4600 m k.
p rzyłącze elektryczne , warunki zabudo\\Y

Cena 50 zł/m kw. Tel. 0608-40-50-47

nj67
BRAMY
napędy.

garażowe ,

ogrodzen iowe ,

DR Jan Wój cik - ul ol og informuj e ,

LOKALE

że

BLACHY dachówkowe. trapezowe

z

- producent. 041 /331-49-62 .
ntl13

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

gabinet urologiczny został przeniesiony
P i ńczowa

do Kielc,

nd169
ngl06

BRAMY, automatyka , szlabany.

300-33-28.

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.
CHEMADIN - Export - Świ ętokrzyska
Giełda Nieruchomości .

nt97

19. 16)

~

(iJIJ3)

DO

WYNAJĘCIA

biura 110-220 m kw.,

sklep 20 -40 m kw ., 15-20

IIIII!I!I~~ Weekendowy - 13.IV 19.9)

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

ntlll

zł/m

r:;,.

- Cl~

12

-

RELAKS NA SEN

ODPRĘŻAJĄCY

RELAKS OGÓLNOROZWOJOWY

O 700 88 18 05
O 700 88 18 06
O 700 88 18 07

NEXIA ( 1996)
041 /368-66-19 po 20.

ws53

kw .,

gb1499
DO

WYNAJĘCIA :

VIAGRA - 0607-419-480 , Kielce ,

VIAGRA. 048/366-91 -02, 0604/52-93-43.

34-503-83.

OPEL astra 1,6 B+G (1993). 3114-401
0608-120-410.

gb1514

lokal handlowy

gbl545
OGLOSZE:\łE

RELAKS

GINEKOLOGIA - doświadczen i specjaliści . 0607/887-732 .

170 m kw. + biuro + magazyn . Kielce ,
gb1433

~\~

kb625

Jędrzejów.

DOCIEPLANIE - 041 /362-34-99 .

Fr,

Łódź

centrum . 041 /368-30-05, 0608-55-25-08.

502-58-05-43.

Sob. - niedz. 13.1V (9. 13)

041 /34 3-18-81 SIATKI plasl lkO • e
metalowe, ogrodzemowe. sto wzorow

0602/335-083.

Kielce, Okrzei 15B,

ni66
nt105

SPRZEDAŻ

tel./fax 366-05-93.

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

&'=1
Popołudniowy -11.IV

7,

362-44-11 , 0604-55-63-44.

Sienkiewicza 9.

Bariery parkingowe . 041/366-46-52 ,

Gałczyń s kiego

wg47

O KO'lKliRSIE OFERT

Zakład Obsługi Świętokrzyskiego U rzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, tel. (041) 342-13-37, fax (041 ) 343-06-96
ogłasza konkurs ofert na n_jem i pron_dz"nie kiosku handłonego.
Istotne Warunki Konlrursu można odbierać w siedzibIe Zakładu Obsługi , sekretariat, pole.. 337,
do dnia I 6.IV.2002r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marek Soltyk, kierownik administracyj ny, tel. (041)
34-21-3 10, pok. 319, budynek ,,A", w godz. 8- 15.
Ofeny należy skladać w siedzibie zamawiającego , sekretariat, pok. 337.
Termin s kładania ofert up ływ a dnia 22.JV.2002 r. o godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.JV.2002 r. o godz. II, w siedz.bieZamawiającego, budynek ,,A", pokÓj nr 327.
W konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w istotnych warunkach
konkursowych.
741 'lm

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

SUZUKI

Slift

1.3

(1996 '9'

- 041 /302-22-41 , 041 /302-22-17.

TOY OTA

STAR L ET

041/361-90-90.

TOWARZYSKIE
EXSTAZA 0600-114-067.

SŁOWO LUDU 10 KWIETNIA 2002 NR ~

I~'

DACHY - papa termozgrzewalna ,

TURYSTYKA

dachówka

bitumiczna , ...

blacha .

ROLO KASETY - PROMOCJA! Roletki
tekstylne, vertikale, żaluzje , moskitery,

ROLETY ANTYWŁAM.

okna. Hurtownia Materiałów Vertikalnych

041/35-14-191, 0604-07-82-45.
tk14
041/332-47-60 - FRANKFURT

,WMK' Sp. z

Leszczyńska

0 . 0.,

041/368-00-32 ,
GLAZURA - 041/34-26-317.

1,

041/344-14-80 ,

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,
343-07-04.

fax 344-33-77.
. gb1283

nt124

ł

gb1473

Biuro Reklamy

SlowoLudu
TWOJA

GAlE • • CODZ.lENN ...

ROLET - 041/362-03-67, Kusociń
hydraulika

GLAZURA
- 041/362-53-70.

ROLOKASETY, Krakowska 255,

skiego 50. Jut OD 165 zł/m kw.

041/368-31-33.

ng114

gb1537

gb1362
ROLMAX, Górna 19, 041 /344-90-84.

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

nd1~

SUCHE tynki , sufity podwieszane,
poddasza. 041/301-14-32, 0604-488-515.

gb1434

gb1553

WMK -

Leszczyńska

1, 041/368-00-32.

ws39

gb1547
GLAZURA, tynki - 041/368-61-69.

TYNKI gipsowe - 0602-183-590.

gb1563

OBOZY, kolonie - tanio . Kraj - zagrani-

gb1420

OPRAWA OBRAZÓW

wczasy, promocja . PROFI-TOUR,
Slen~:iewi cza76.

HYDRAULICZNE - 041/361-54-12.

041/368-44-58.

- rolety

- producent. 041/368-68-77.

Chęciń

NOWOCZESNE WZORY,
ska 14.

gb1418

USŁUGI

nt99

HYDRAULICZNE. 0504-231-265.
gb1425

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
1498

gb1048

0502-542-071.

PRALEK, lodówek, , DOMUS '.
gb1513

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe

żALUZJE pionowe, rolokasety, roletki

tekstylne - produkcja,
INSTALATORSTWO elektryczne.
041/362-31-82.
gb1531

montaż.

Kielce, 344-90-84.

e

tj49

żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

MALOWANIE - 041/362-53-70.

nierdzewne.

gb1536

żALUZJE , roletki. 041/331-45-56.

gładź,

od

zaraz.
kb683

PILNIE. Zlecimy

PRACA - Hiszpania. 012/421 -58-43.
gb1155

534

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

składanie długopisów

ZGUBY

041/331-56-77.

..

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

BUSKO

(dostawa - odbiór). 0501/664-419
kb663

panele, remonty.

ODDZIAŁ

OGŁOSZEŃ

024/355-72-62.

gb1440
MALOWANIE,

PRACĘ

gb1435

04 1/361-20-40. Radiowo-telewizyjne

356

DAM

CHAŁUPNICZE

KRATY, ogrodzenia. 0601-118-075.

l.

gb1528

nd157

041/344-74-53,331-21-43 SERWIS RlV.

II

362-23-70.

HURTOW-

NIA MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH ,

, <., 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

NAPRAWY

VIDEOKIELCE. 041/34-560-72,
0602-666-510.

041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.

1e.

żaluzje

VERTlCALE -

gb1549

559

ZAPRASZA

kb571

Sklep

"Mała

'

Moda"

pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20

SOBOŃ Marcin zgubił legitymację stu-

MYCIE

ciśnieniowe

elewacji, sidingu,

dencką.

SKLEP , Mustang Jeans' Kielce,

piaskowca. 609-70-99-37.

gb1557
gb1517

362-51-76.
SUCHENIA

domów

tynki.

NAPRAWA - AGD - pralki, lodówki.

gb1550

TELEFONY GSM
AUTORYZOWANY serw is Nokia ,

Ryba k

KAZIMIERZA WIELKA

0606-26-37-27,041/301-13-43, po 18.00.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

RÓŻNE

teL (041) 352-20-47

nt114

układanie.

551

hostessy z samochodem

Ericsson, Sienkiewicza 66A.

- 041 /369-82-22.
-

ZATRUDNIĘ

z Kielc lub okolic i z Radomia lub okolic.
gb1568

gb934

pralek,

,.

gb1500

@

PANELE - 041/362-53-70.

CYKLINOWANIE. 041/346-50-05.

BIZNES

~~.!.,

l;i-

11,"[." ,.

{:rl [:1 rI [;[;
r~'fl

R-O-L-E-T-Y

~~~

:.

•

ANTYWŁAMANIOWE

KSEROKOPIARKI

TEKSTYLNE

JASNOWIDZ - 0606-527-723.
gb1564
KANTOR - LOMBARD. Kielce,
041/366-40-93. Czynny w

Mała ,

n iedz ielę.

nc123
POtYCZK I

dla

każdego .

gb1470

MARKIZY
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.

MOSKITIERY
dywanów

POtYCZKI , 048/384-00-33.
nl25

ALUTECHNIKA

041/331·75_64.

COPYLAND. 041/34-700-30.

wg36

POtYCZKI. 041/34-30-142.
bb1

nt85
CZY SZCZENIE

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

gb1448

Nasze reklamy
; Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
oznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść reklam z ostatniego tygodnia
l gazet:
. Gauta Krako_ka" _ Kraków
.D~ennlk Zachodni" - Katowice
.Słowo Polskie" - Wrocław
.G101 Wielkopolski" - Poznań
'~auta Współczesna" - Białystok
• oa Szczeciński" - Szczecin

~ treść ogIoszań drobnych
~tnich trzech numerów
•

gb474

dywanów.
ROLETKI , verticale . 041 /366-78-86.

Ludu·

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

Paderewskiego 3
041/343-07-03.

·-.uwą

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

041/340-72-31 .

VERTlKALE

CZY SZCZENIE

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

szkloną.

gb1368

NAPRAWA

gb1516

Łukasz zgubił legitymację

041/331-22-32.

NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

Sienkiewicza 25, zatrudni do pracy, tel.

WESELA supertanio! 041/361-04-87.

ng122

RadioMTM
ul. Partyzantów 1 A
tel. (041) 275-11-11

gb1477

ul. Armii Krajowej 10,
p.211,
tel. (O 15) 864-32-58
czynne od 9JO do 16

w

każdy

czwartek
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BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
teL (041) 251-16-09, 251-16-08
telJfux (041) 251-16-07

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
teL (041) 394-23-13, 394-34-33
13

I(ostaryka i Brazylia

awansowały

z grupy

e,

Piotrek · czekał
Wczoraj rozgrywaliśmy
kolejne mecze turnieju
" Mundialito 2002". Tym
razem rywalizowały
drużyny grupy c i f.

... .

Zarówno w Ostrowcu (grupa
C), jak i w Bodzentynie (grupa F)
stawiły się po trzy zespoły. Niestety, na turniej nie dojechali uczniowie SP Brody i SP 7 Ostrowiec.

Ambasady fundowały stroje
Spotkania grupy C w Ostrowcu na Rawszczyźnie stały na wysokim poziomie. Ale czy mogło być
inaczej, skoro drużyny Brazylii (SP
14 Ostrowiec), Turcji (SP Opatów)
i Kostaryki (SP 5 Ostrowiec) mają
w swoich szeregach po kilku zawodników grających w reprezentacji województwa?
- Poziom poszczególnych
spotkań był doskonały. Mecz Ko-

Argentyna i Nigeria z grupy F

pół

Grupa C
Brazylia - Kostaryka 0:0.
Brazylia - Turcja 3:0 (2:0).
Bramki: Gołasa, Majzel, Ramos.
Kostaryka - Turcja 5:0 (3:0).
Kamiński 3, Kotkowski, Otręba.
1. Kostaryka
2 4 5-0
2. Brazylia
2 4 3-0
3. Turcja
2 O 0-8
Turcja (SP Opatów): Michał
Lis, Marcin Baran, Mateusz Koterbski, Sebastian Rusak, Maciej
Wiatrek, Łukasz Ryłko, Michał
Tomaszewski, Mateusz Majewski,
Dawid Kudas, Patryk Majewski,
Mariusz Sasak, Łukasz Błajsz
czak, Adrian Kejha, Krystian Krajewski, Mateusz Stąpoć, Krystian
Gromczyk, Daniel Nowak, Paweł
Szos tak, Bartłomiej Domagała,
Szymon Nowakowski. Opiekun
Paweł Stasiński.

Brazylia (SP 14 Ostrowiec):
Dawid Helbin, Piotr Wójcik, Grzegorz Pastuszka, Damian Muchac-

Tak się bawi Artgentyna z Bodzentyna
rać - powiedział nam Zdzisław
Maniara. Kilkanaście minut potem
Piotrek wybiegł jednak na boisko.
- Przyszedł i prawie płakał: tata, ja
pół roku czekałem aby zagrać w
Mundialito ... Więc zagrał na moją
odpowiedzialność.
I to jak zagrał.

Tak strzela,gole Michał Sikora z Argentyny - niczym Gabriel Batistuta

staryka -' Brazylia mógłby spokojnie być spotkaniem finałowym.
Choć nie padł w tym pojedynku
ani jeden gol emocje były niesamowite - stwierdził Waldemar Domagała, trener koordynator w
pierwszoligowym KSZO Ostrowiec.
Faktycznie rywalizacja Brazylii i Kostaryki rozgrzała zzięb
niętych kibiców. Napastnicy obu
zespołów dwoili się i troili, ale
bramkarze byli doskonale dysponowani.
Dodajmy, że wszystkie ekipy
prezentowały się doskonale, grając w strojach ufundowanych
przez poszczególne ambasady.
Młodzieży rywalizującej w Ostrowcu kibicowali również znani w regionie piłkarze i sponsorzy, którzy między innymi ufundowali napoje i ciastka.

TERMINARZ ELIMINACJI
Grupa D: 12 kwietnia w
Kielcach (Stadion Międzysz
kolny).
Jako Korea zagra druży
na SP ze Wzdołu Rządowego.
Grupa E: 11 kwietnia w
Kielcach (Stadion Międzysz
kolny).
Grupa G: 11 kwietnia w
Nowinach.
Grupa H: 11 kwietnia w
Dąbrowie.

Uroczyste otwarcie i
mecz Francja - Senegal - 13
kwietnia o godz. 14 w Kielcach (stadion Korony).

14

roku

ki, Konrad Żychnowski, Łukasz
Stah, Maciej Michalski, Bartosz
Gołasa, Daniel Ramos, Przemysław Mortka, Tomasz Pierzga, Daniel Jankowski, Hubert Czarnecki, Michał Majzel, Paweł Jurys,
Dawid Radlak, Cezary Duda, Przemysław Wasek. Opiekun Sławomir
Góra.
Kostaryka (SP 5 Ostrowi~c):
Łukasz Włodarczyk, Krystian
Gawlak, Kamil Dziadowicz, Paweł
Gawron, Michał Kamiński, Przemysław Kidoń, Kamil Kotkowski,
Kamil Kramek, Michał Lipka,
Marcin Mikos, Damian Nogaj,
Erwin Nowik, Wojciech Otręba,
Łukasz Czerwiński, Michał Tomczyk, Dawid Żąk, Radosław Żuła
wa, Adrian Batorski.

Kapitalnymi
bramkami i asystami w meczu
z Anglią o.tworzył kolegom "worek" goli. Zyczymy dużo zdrowia
w 1/16 finałów.
Do bardzo dobrej organizacji turnieju w Bodzentynie przyczynili się: burmistrz Marek Krak,
Anna Kucała, Magdalena i Robert
Czarneccy, Hurtownia Napojów
Zdzisława Maniary oraz dyrekcja
gimnazjum w Bodzentynie.
Turniej sędziowali Marcin
Młodawski i Jakub Dobosz.
Wyniki grupy F:
Argentyna (SP Bodzentyn)
- Nigeria (SP Łagów) 2:0 (2:0).
Mateusz Kaleta, Michał Sikora.
Argentyna - Anglia (Katolicka SP Kielce) 10:0 (6:0). Michał
Sikora 6, Piotrek Maniara 2, Wojciech Kucała 2.
Nigeria - Anglia 3:0 (2;0).
Tomasz Pustuła, Dawid Bera, Mateusz Zemsta.

1. Argentyna
2 6 13-0
2. Nigeria
2 3 3-2
3. Anglia
2 O 0-13
Argentyna: Michał Brożyna,
Szymon Skrzeczyna, D amian
Makowski, Mateusz Kaleta, Piotr
Kupis, Łukasz Pożoga, Szymon
Pokrzywa, Jacek Kita, Wojciech
Kucała, Michał Sikora, Przemek
Boszczyk, Bartosz Janicki, Piotr
Maniara, Bartosz Bukowski,
Kinga Bukowska, Darek Jędrzej 
czyk. Opiekun Tomasz Mazurkiewicz.
Nigeria: Dawid Bera, Łukasz
.Je1 e_n , Tomasz Pustuła, Szymon
Bochniak, Jarosław Buś, R~fał Jabłoński, Rafał Rej, Łukasz Switek,
Rafał Wójcik, Mateusz Zemsta,
Adrian Zięba, Piotr Sarnecki, Andrzej Miechowicz, Konrad Masternak, Piotr Dziarmaga, Jacek Ło
dej, Mateusz Barański, Karol Wło
darczyk. Opiekun Jan Bąk.
Anglia: Marek Kantyka, Jakub Sędecki, Paweł Czwartosz,
Dominik Filus, Mateusz Jakubowicz, Michal Dudka, Piotr Nowak,
Dominik Zając, Filip Znojek, Kamil Pinda, Jan Folga, Karol Pikus,
Marcin Pikus, Karol Kuziel, Wojciech Bracha, Maciej Mazur, Ma-

Nagrody dla kibiców
Redakcja " S łowa Ludu"
duje cenną nagrodę dla
oryginalnie
dydatów wybierać hprjl71prn
czas wszystkich turniejów
cyjnych.

Sponsorzy
"Mundialito 2002"
Polski Związek
Vrząd Kultury

ją:

Swiętokrzyski

nej, Urząd
Miejski w Kielcach i w
starostwa powiatowe,
mocji Regionu
SA, Strzelec KDH
my i Sportu, Hurtownia
łów Mleczarskich GO
ster" Jeziorko, Balkar, Z
karniczy "Boguś",
łońskiego z Podmaleńca k.
wa, "Społem" Powszechna
dzielnia Spożywców ze
MOZ Kielce, Top Sport Kielce.

Organizatorzy
Świętokrzyski Związek

Mistrzowski doping
- Żebyśmy my mieli taki doping na meczach ligowych - wzdychali piłkarze Łysicy Bodzentyn.
Faktycznie, kibiców, jakich mieli
piłkarze z Argentyny (SP Bodzentyn) mogliby pozazdrościć im futboliści niejednego z pierwszoligowych klubów. Biało-niebieskie flagi, transparenty, pomalowane twarze, confetti i papierowe serpentyny zagrzewały do gry zawodników
gospodarzy. Na tyle skutecznie, że
Argentyna wygrała wszystkie mecze. Bohaterami w zespole biało
niebieskich byli Michał Sikora
i Piotrek Maniara, który tuż przed
pierwszym meczem ze łzami
w oczach stał w ciepłej kurtce
i czapce obok boiska. - Syn jest
chory i zabroniłem mu się rozbie-

ciej Leśniewski, Albert Sędzi
ski.

Nożnej, redakcja "Słowa
Urząd Marszałkowski,

ski w Kielcach, Miejski
Sportu i Rekreacji w
oraz kluby piłkarskie: SP
Ostrowiec, KKP Korona
Pogoń Staszów, Hetman
wa, Łysica Bodzentyn, GKS
ny, Cersanit Orlęta Kielce.

Patroni

Te profesjonalne stroje piłkarskie ufundował chłopcom z Ostrowca Kostarykański
Związek Piłki Nożnej

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

Patronami medi
Polskie Radio Kielce i
Polska SA.
Patronują m.in. Michal
kiewicz, prezes PZPN , Ad
Giersz, prezes UKFiS.
honorowym jest Joseph
prezydent FIFA.
MACIEJ
SŁAWOMIR
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yer i Barcelona w

półfinale

Ligi Mistrzów

udek minus cztery
Bayer Leverkusen i Fe
Barcelona wykorzystały
atut własnego boiska
i wywalczyły awans
Ligi Mistrzów.
Bayer Leverkusen - Liverpo-

FC3 : 2 (1 :1). Ballack15,65,
69, Lucio 85 - Xavier 41,
79.
Lider Bunde sligi rozegrał
.
wielki mecz.
aż cztery gole,
świata
piłka-

wczoraj

Bayeru.
Kapitalny mecz rozgrywał
który jako pierwszy, mocstrzałem z 18 metrów pokoreprezentanta Polski. Wyrówstrzałem głową Portugalczyk
Xavier, ale w ten sam sposób
znów wyprowadził swój
na prowadzenie. Kilka mibyło 3 :1, gdy Berbatov
metrów dobił piłkę do siatNadzieje Anglików na awans
Jari Litmanen. Do'Iaac:zorlU Fin ograł obronę Baynie do obrony. Niemwięc zdobyć jeszcze jed~
gola i dokonali tej sztuki, gdy

ro bią
ni edzielę

I

Gracz Bayeru Leverkusen Brazylijczyk Lucio (z lewej) osłania piłkę przed nacierającym Michaelem Owenem z Liverpoolu
Brazylijczyk Lucio założył Dud- w 8 minucie zdobyli gola.
kowi "siatkę".
W "Barcy" świetną partię rozgryFC Barcelona - Panathina- wał jednak Luis Enrique, który
ikos Ateny 3 : 1 (1:1). Enrique 23, już w piątej minucie po przerwie
50, Saviola 61 - Konstantinou 8.
wyprowadził Katalończyków na
Pierwszy mecz 0 :1. Awans prowadzenie. Kropkę nad i poBarcelony.
stawił Saviola.
Nie pomogła niezła gra
Dziś grają: Real Madryt
Emmanuela Olisadebe. Niespo'- - Bayern Monachium (pierwszy
dzianka wisiała jednak w powie- mecz 1:2) i Manchester United
trzu długo, bowiem to Grecy, już - Deportivo La Coruna (2:0) . (soy)

Korona i Star na wyjazdach

Pogoń

Koszykarze UMKS
Latarge Nida Gips Kielce
przegrali w Tarnobrzegu
z Siarką wpierwszym
o5. miejsce w drugiej lidze
(23:22, 16:23, 14:24, 13:27).
LNG: Woldan 28, Sowiński
Kij lO, Krajewski 8, Szynkiel
Krakowiak 3, Gil 2, Jurczyk
ędrzej ski 2, Wasik.
Na początku czwartej kwar.
. przegrywali różnidZIesięciu punktów. W koń
e zagrali jednak słabo w
ie a zwłaszcza pozwolili
na rzuty z dystansu. Ce· qw tym - tradycyjnie - SłaIr Kulaś.
• Mecz był słaby z obu stron,
ze koszykarzom nie chce się
w takich spotkaniach "o
- podsumował trener
Stanisław Dudzik.
Nasi starsi koszykarze
są już w okresie roztremłodsi odczuwają jesztrudy finałowego turnieju miPolski juniorów, w któgrali przez cztery dni - dodał
· Zbigniew Gil. - Myślę jedZe nawet ta dwudziestopunkstrata jest do odrobienia
hali.
Rew.anż w nie.dzielę o godz.
w hab przy ul. Zytniej w Kiel(sts)

wi pilIcarze
Wiele wskazuje na to, że przed
meczem ze Świtem piłkarze Pogoni zamanifestują swoje niezadowolenie wobec działaczy i wybiegną
na murawę w białych koszulkach z
napisem "Gramy za darmo". - Chcemy w ten sposób pokazać kibicom,
że ludzie związani z klubem nie wywiązują się z umów. Nie chcemy
strajkować, bojkotować treningów,
itd. Mamy nadzieję, że zarząd zrozumie nasze problemy i dojdziemy
do porozumienia - powiedział nam
wczoraj jeden z piłkarzy.
Pogoń nie walczy praktycznie
o nic, ale piłkarze zapowiadają, że
dzisiejszego rywala potraktują
z całą powagą. - Nie ma mowy o
dekoncentracji. W lidze może się
jeszcze wiele zdarzyć . Przecież dziś
lider Stal Stalowa Wola gra mecz
w Proszowicach z Proszowianką
- mówi Wojciech Ozimek.
Po remisie w Dębicy z Wisło
ką dziś kolejny wyjazdowy mecz,
tym razem z Lewartem, czeka dziś
piłkarzy KKP Korona.
- Cieszy nas nie tylko przerwanie passy porażek, ale także fakt, że

Kolporter - Drlen
Wielkie emocje czekają
kibiców szczypiorniaka w
Kielcach. Szczypiorniści
Kolportera podejmują dziś
odwiecznego tyWala - Orlen Płock.
Mecz, który rozpocznie się o
godz. 18., zapowiada się niezwykle
interesująco . Dla gości strata choć
by jednego punktu może oznaczać
pożegnanie z tytułem mistrzowskim.
- Dlatego właśnie przyjeżdżamy do
Kielc po komplet punktów - zapowiada Mariusz Jurasik, którywystę
powal przez kilka lat w naszej "siódemce". Jurasik dodaje od razu :
- Wiem, że w ostatnim meczu "spaliłem się psychicznie", ale dziś już tak
nie będzie.
Drugim zawodnikiem Orlenu,
któremu podopieczni Aleksandra
Malinowskiego mają się specjalnie
zaopiekować jest Michal Zołoteń
ko. - Oglądaliśmy właśnie kasetę z
meczami Orlenu . Zawodnicy dokładnie wiedzą, jak gra Jurasik i
Zołoteńko. Bramkarze znają ich
sposób rzucania. Myślę, że odcięcie
tych właśnie szczypiornistów od rzutów będzie kluczem do sukcesu w
dzisiejszej konfrontacji - zapowiada Malinowski.
A Kolporter nie uJ<rywa, że w
dalszym ciągu walczył będzie o jak
najlepszą pozycję w końcowym rozrachunku. - W Lubinie wcale nie
byliśmy gorsi od rywali, przegraliśmy, bo w kilku sytuacjach nieobiek-

Iskra
rozbłysła

zamanifestuje?
Szóstą kolejkę spotkań
rozegrają dziś trzecioligo-

Metalpiast zlikwidowany!

w środę będziemy mogli zagrać najprawdopodobniej w optymalnym
ustawieniu. Karę za kartki odbył
Marek Gołąbek. Po przerwie spowodowanej grypą treningi wznowił
Gabriel Salwa, a w coraz lepszej
dyspozycji jest po kontuzji Jacek
Kubicki. Znamy styl gry Lewartu i
postaramy się pokonać ich własną
bronią. Mam tu na myśli długi wyrzut z autu, gdyż boisko w Lubartowie jest bardzo wąskie. Jeśli zagramy skutecznie, możemy wywalczyć nawet komplet punktów - powiedział nam kierownik drużyny
Korony Paweł Wolicki.
Pięć spotkań - zero punktów.
To dorobek starachowickiego Staru w rundzie wiosennej . Podopieczni Marka Pastuszki, choć
grają niezwykle ambitnie, nie potrafili jeszcze zremisować . Czy dziś
będzie podobnie?
- Dla Polonii będzie to arcyważny mecz. Nasi rywale bronią się
przed spadkiem, liczą zapewne na
zwycięstwo . Co im przeciwstawimy? Determinację , wolę walki
- twierdzi Pastuszka, dodając po
chwili optymistycznie: - Grałem
kiedyś w Przemyślu , to był baraż o
trzecią ligę. Wygraliśmy wówczas z
Polonią 2 : 1. Może dziś ten wynik
się powtórzy?
(mac, wid)

Przedostatnią kolejkę
spotkań rozegrali pilIcarze
ręczni III ligi

Dobre spotkanie rozegrali
kieleckiej Iskry.
Wszystko wskazuje na to, że mimo
trzeciej pozycji w tabeli wywalczą
awans do II ligi.
AKS Busko - MKS II Koń
skie 25:31 (13 :17) .
AKS: Kobus Ruczyński 4, Kucera O, Borto 3, Cholewa 2, Rogala S,
Ciba 5, Wróbel 5, Palka 1, Papaj O.
MKS II: Star<'młyński , Stachera - Mastalerz S, Byczkowski
2, Ocetek 2 , Kałuziński O, Płodzik
3, Sadowski S, 'Irojanowski 1, Paweł Swat 4, Smołuch 2, Piotr Swat
7, Kosmala O, Makuch O.
Iskra Kielce - Wisła II Sandomierz 36:22 (20:5) .
Iskra: Hińcza , Czerwiński
- Żyła 4, Stelmach 2, M. Zielonko
8, Swięcki O, W Zielonko 7, Kurek 7, Litwin O, }aszczuk 5, Delipacy O, Bielawski 2, Wesołowski
O, Mazur 1.
Wisła II : Dziedzic, Włoch
- Kutek 5, Feledyn 7, A. Gach 3,
J. Gach 2, Kluczewski 3, Bury 2,
Grabowski O, Małek O, Bugalski O.
1. MKS II
11 17 328-264
11 16 317-293
2. Wisła II
11 11 279-275
3. Iskra
4. AKS Busko
11 O 252-331
Ostatnia kolejka za tydzień .
(d)
piłkarze ręczni

tywni byli sędziowie. Jesteśmy w niezłym gazie i mam nadzieję, że kibice będą opuszczali halę zadowoleni
- zapowiada Malinowski.
Sekcja piłki ręcznej Metalplastu Oborniki Wielkopolskie została
zlikwidowana. Informację taką przekazalo wczoraj pozostałym klubom
walczącym w grupie spadkowej ekstraklasy Kolegium Ligi Związku Pił
ki Ręcznej w Polsce. Spotkania tego
zespołu zostają odwołane i zweryfikowane na korzyść rywali .
Dotyczy to bezpośrednio pił
karzy ręcznych MKS Końskie , którzy w najbliższą sobotę o godz. 17
mieli podejmować we własnej hali
" siódemkę" Metalplastu. Tak więc
MKS bez wychodzenia na parkiet
wygra 10:0.
Wycofanie z rozgrywek Metalplastu sprawia, że z ekstraklasy nie
spadnie Chrobry, a co za tym idzie,
pod znakiem zapytania stoi fuzja tej
drużyny z Zagłębiem Lubin, o czym
ostatnio coraz głośniej się mówiło .
1Ymczasem już dziś konecki
beniaminek rozegra kolejne spotkanie mistrzowskie, tym razem z Blachami Pruszyński w Łodzi (godz.
17.30) .
- Choć jest to spotkanie o przysłowiową "pietruszkę", dla mnie jest
ono o tyle istotne, że kolejną szansę
gry otrzyma młodzież . Myślę już o
budowie zespołu na przyszły sezon
i to jest nasz najważniejszy cel mówi trener MKS Końskie Jan Łycz
kowski .
(mac, wid)

Z RÓŻNYCH AREN
' (

Medale na macie
Z dwoma medalami wróPolski juniorek rozegranych we Wrocła
wiu kieleckie judoczki. Złoty
medal w kategorii wagowej do
48 kg o/YWalczyła Kinga Kubica z Zaka Kielce, zaś srebrny w wadze do 70 kg Irena Blicharz z Gwardii Kielce.
ciły z Mistrzostw

Kolporter w półfinale
Szczypiornistki Kolportera ~elce pokonały Zgodę
Ruda Sląska 22 :19 (11 :9) i
awansowały do półfinału Pucharu Polski.
Bramki dla Kolportera
zdobywały: Stoklosa 5, Svatko 4, Gruba 3, Duda 2 , Ryba
2, Sebrala 2 , Prokop 2.
W innych meczach: Zagłębie Lubin - Łącznościowiec
Szczecin 24:22 (15:11), AZS
Politechnika Koszalin - Nata
AZS Gdańsk 17:31 (8:14) .
(wid, sts)

KONKURS RADIA TAXI
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SPRINTEM
W NBA
Koszykarze Detroit Pistons, po raz pierwszy od 12
lat, zapewnili sobie pierwsze
miejsce w tabeli Central Division na koniec sezonu ligi
NBA, pokonując w poniedziałekAtlanta Hawks 105:99.

WNHL
Hokeiści Carolina Hurricanes pokonali w Uniondale
drużynę Mariusza Czerkawskiego New York Islanders 2: 1.
Islanders wcześniej zapewnili
sobie awans do rozgrywek o
Puchar Stanleya, Hurricanes
dzieli punkt od pierwszego
miejsca w grupie.

Mistrzostwa Europy

zapaśniczek

bez mistrzyni

Edyta na urlopie
Gdy zapaśniczki z całej
Europy będą walczyć o
medale, mistrzyni świata
Edyta Witkowska uda
się ... na urlop.

t

I'

nie

Polski

Związek Zapaśniczy

powołał

zawodniczki Platana

Borkowice do reprezentacji kraju
na zawody, które rozpoczną się w
najbliższy czwartek w Finlandii. O
tym, że aktualna mistrzyni świata
potraktuje ulgowo pierwsze półro
cze tego sezonu, słyszało się już w
styczniu. Potem władze postanowiły, że Edyta jednak wystartuje w
Mistrzostwach Europy. Apetyty

kibiców na kolejny sukces dodatkowo rozbudził fakt , że borkowiczanka wygrała niedawno między
narodowy turniej w Krasnojarsku.
Ostatecznie władze zapaśnicze
zdecydowały, że Witkowska nie
będzie bronić tytułu mistrzyni Starego Kontynentu , który wywalczyła przed rokiem w Budapeszcie.

Lech na giełdę
Drugoligowy klub piłkar
ski Lech Poznań chce w tym
roku wprowadzić swoje akcje
na Giełdę Papierów Wartościowych.

Wojtala chwalony
Polski piłkarz Paweł
Wojtala (RW Ooerhausen)
znalazł się w "jedenastce" 30
kolejki drugiej ligi niemieckiej, sporządzonej przez magazyn "Kicker" .

sław

\

.

Edyta Witkowska prezentuje złoty medal zdobyty podczas
poczekać przynajmniej do następnego sezonu

Nagrody dla Japończyków
Japońska Federacja Hił
karska zamierza podwyższyć
premie dla swoich piłkarzy za
awans do drugiej rundy tegorocznych Mistrzostw Swiata.
W nagrodę za wyjście z grupy
każdy z zawodników ma
otrzymać 75 tysięcy dolarów.
(PAP)

TELEKIBIC
POLSAT: 20.40 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: Real Madryt Bayer Monachium.
TV PULS: 23.40 I.liga żużla:
Start Gniezno - ZKZ Zielona
Góra.
EUROSPORT: 14.45 Kolarstwo: Wyścig Gandawa - Wevelgem , 17.15 Kolarstwo: Wyścig dookoła Kraju Basków.
DSF: 19.15 Piłka ręczna -liga
niemiecka: TUSEM Essen - SG
Flensbug-Handewitt.
CANAL+ NIEBIESKI: 9.00
HL: Colorado Avalanche - Vancouver Canucks, 15.45 Piłka noż
na - półfinał Pucharu Polski: Wisła Kraków - Orlen Płock.
POLSAT SPORT: 18.30 Koszykówka - Euroliga mężczyzn:
Efes Stambuł - Ural Perm, 20.40
Piłka nożna - Liga Mistrzów: Manchester United - Deportivo La Coruna.

Odszkodowanie
dla ki'bica
Ponad 13 tysięcy złotych
tytułem odszkodowania
ma zapłacić Sportowa
SpÓłka Akcyjna Pogoń
kibicowi, który został poparzony w
czasie meczu petardą rzuconą z
trybun - zadecydował Sąd Rejonor-')'
w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło 25 listopada 2000 roku. Kibic Marcin B.
podczas meczu Pogoni z Amicą
Wronki raniony został petardą
rzuconą z trybun i z obrażeniami
ciała trafił do szpitala.
Klub jest ubezpieczony od
tego typu zdarzeń w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, ale
kiedy kibic zwrócił się krótko po
zdarzeniu o wypłatę odszkodowania do klubu, towarzystwo odmówiło.

Aktualnie przeciwko Pogoni
wytoczono prawie 20 różnych procesów, głównie z powództwa firm.
którym spółka zalega z płatnościa
mi. Najpoważniejszy z nich to
wniosek o ogłoszenie upadłości
spółki zlożony przez dwóch byłych
zawodników klubu . W tej sprawie
17 kwietnia zeznawać będzie przed
sądem w Szczecinie prezes SSA
Pogoń Sabri Bekdas.
(PAP)
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ubiegłorocznych

Mistrzostw Europy. Na

następny

przyjdzie

kategorii z 75 do 72 kg.
Miejsce Edyty w kadrze
Finlandię zajęła Monika
ska, która też ma w dorobku
mistrzyni Europy.
- Liczę, że i teraz stanie
podium - stwierdził Rybarski.
W
również trzy inne
championatu Starego
Marta Wojtanowska (51
gorzata Bassa (63 kg) i
Pruszko (67 kg). Skład
ekipy uzupełniają młode Matkowska (48 kg) i Monika
chalik (59 kg).
PAWEŁ
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wiceprezes Polskiego
.
Zapaśniczego i trener
zawodniczki Józef
- Najważniejsze w tym rgku
dla Edyty Mistrzostwa Swi
Grecji . Trudno przygot
dwa szczyty formy w"
zonie. Zapaśnicy, którzy ~t"''''~''M''
i w Mistrzostwach Europy i
ta, zazwyczaj z tych
cali bez medali. Dlatego
lidnie przygotować się do j
go, najważniejszego turniejugumentował Maciejczak. - A
celowo przygotowujemy się
igrzysk olimpijskich w 2004
- dodał.
W podobnym tonie
dał się też trener kadry
czek Tomasz Rybarski.
- Jeden poważny turniej
sezonie wystarczy. Mi
Europy nie były dla Edyty
docelowym - stwierdził .
·Na decyzję trenerów
miał też fakt, iż Witkowska
"zbijać" wagę. Władze
obniżyły bowiem limit naiicieisze

Saleta 15
Polski bokser PrzemySaleta, który 11 maja bę
dzie walczył w Schwerinie z
obrońcą tytułu Niemcem Luanem Krasniqi o zawodowe
mistrzostwo Europy w wadze
ciężkiej, znajduje się na 15
miejscu w naj nowszym rankingu EBU.

- Taką decyzję podjęli śmy
poniedziałek - powiedzial

DEK IVIEBLE

Awans do play off wydarzeniem na Long Island

Play off czy mistrzostwa?
Awans hokeistów New York Islanders
do play oft stał się wielkim wydarzeniem na Long Island - mówi polski
hokeista występujący w tej druiynie
Mariusz Czerkawski.

nia. - Ja ująłbym to inaczej - stawia mój udział w tych mistrzostwach pod znakiem zapytania. Jeżeli Islanders odpadną w pierwszej rundzie play off, wtedy będę
mógł grać w mistrzostwach - powiedział.

Po ośmiu latach hokeiści Islanders awansowali do rozgrywek
o Puchar Stanleya. To wielkie wydarzenie na Long Island, o którym
się mówi w sklepach i restauracjach. "Wyspiarze" po raz ostatni
występowali w play off w sezonie
1993/94. Wspaniałą passę odnotowali natomiast w latach 1980-83,
kiedy to cztery razy z rzędu zdobyli Puchar Stanleya.
- Dla mnie awans drużyny do
play off to też wspaniała sprawa.
Po raz ostatni grałem o Puchar
Stanleya pięć lat temu. W tym momencie zbiegły się dwie kwestie ja będę obchodzi I (13 kwietnia)
30 urodziny, tyle san10 lat, od 1972
roku, w HL grają Islanders. Bę
dzie więc okazja do świętowania doda I Czerkawski .
Mariusz Czerkawski, który od
1994 roku występuje w NHL. w play
off rozegrał 30 meczów - w barwach
Boston Bruins (18) i Edmonton
Oilers (12) . Strzelił sześć bramek,
asystowal przy czterech, a na ławce
kar przesiedzial14 minut.
Występ w play off przekreśla
szanse występu ~zerkawskiego w
Mistrzostwach Swiata w Szwecji,
rozpoczynających się 26 kwiet-

Polski hokeista podkreślił
jednak, że jego celem, jak i całej
drużyny, będzie wygranie każde
go meczu. - Chcemy w zmaganiach
o Puchar Stanleya dojść jak najdalej. Będzie trudno, bo jest wiełe
dobrych drużyn, którym marzy się
zdobycie tego trofeum - doda I

Czerkawski. - Kto jest
Oczywiście NYI (New York I
ders) . To mówię żartem, ale .
końca żartuję. Mamy w
szeregach "ciężką artylerię" rish , Peca, Jaszin ,
Isbister, Bates znajdują
w dobrej dyspozycji
i potrafią zdobywać bramki.
W reprezentacji Polski
na pewno drugi nasz
NHL Krzysztof Oliwa ( ,
Penguins). Jego gra w MS
jednak ubezpieczona na ...
dolarów.

Gracz PiHsburgh Penguins Polak Krzysztof Oliwa (z prawej) w pięściarskim
dynku z zawodnikiem New York Rangers Dale Purintonem
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