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W kieleckim zalewie nie ma wody

Poranna
napasc
l'

RYBY W SIECI
Trumnę pósławili

l'

l:.ĄCZNA . Owudziestodwulatek chciał
zmusić ekspedientkę sklepu do seksu
oralnego i groził jej śmiercią.

W niedzielę o szóstej rano do '
sklepu spożywczego w Wystę p ie
wszedł dwudziestodwuletni mieszkaniec wsi Jęgrzna. Podszedł do
ekspedientki i uderzy ł ją w twarz,
po czym grożąc śmiercią chciał
zmusić do seksq oralnego. W obronie kobiety energicznie wystąpił
właściciel sklepu , na miejscu pojawiła się policja. Niedoszłemu gwał
cicielowi grozi od trzech miesięcy
do pięćiu lat więzienia.
(BOL)

przed Urzędem

Marszałkowskim we Wrocławiu protestujący pracownicy szpitala.

Czytaj na stronie 4

Czaszka
na śmietniku
KOŃSKIE. Czaszkę ludzką znalazły

wczoraj dzieci bawiące się na wysypisku
śmieci w Czermnie (gmina FaHców).

KIELCE. Prawie tonę ryb· dorodnych karpi , amurów i tolpyg " wylowiono wczoraj z kieleckiego zalewu. Nie byto to trudnewoda z zalewu jest od kilku dni spuszczana i wczoraj miała już tylko kilkadziesiąt centymetrów głębokości. - Ryby odławiamy,
ładujemy nCl samochody ze specjalnymi basenami z natlenioną wodą i przewozimy do innych z.biomików - wyjaśniał Czesław
Grychowski, prezes Zarządu Okręgu POlskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach. Polowy przyci ągnęły nad zalew wielu gapiów.
Byli wśród nich także wędkarze , którzy zwyraźną zazdrością patrzyli na migającą w sieciach, wspaniałą g-kilogramową tołpygę .
Wodę z zalewu spuszczono w związku z rozpoczynającą s i ę budową drugiego pasma ul. Jesionowej.
(E)
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Związkowcy Z

huty

OSTROWIEC. - To rozmowy ostatniej
szansy - m6wią związkowcy z Huty
Ostrowiec. Oziś w sprawach zakładu
mają się spotkać z wojewodą
świętokrzyskim, prezesem Sądu
Okręgowego i szefem prokuratury.

·uż

jutro!

miejsc pracy

Ostatnie rozmowy
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Nowy dodatek 5Iowoludu

bronią

Śmietnisko w Czermnie leży bardzo blisko cmentarza parafialnego. Gdy
malcy znaleźli ludzką czaszkę, poinformowali o tym dorosłych. Ci wezwali
policję. - Czaszka została zabezpieczona i wysłana do Zakładu Medycyny Są
dowej w Krakowie. Tu przejdzie specjalistyczne badania - powiedział nam
nadkomisarz Zbigniew Poterek, szef
Komisariatu Policji w Radoszycach.
Policjanci mówią , że prawdopodobnie czaszka została wykopana z grobu , w którym grzebano ko(kam)
lejnego zmarłego .

Członkowie trzech działają
cych w hucie związków zawodowych chcą bronić syndyka upadającego zakładu - Henryka
Szymczyka. Uważają, że jest on
gwarantem istnienia huty. Zwracają uwagę, że to syndyk podpisał ze związkowcami porozumienie gwarantujące pełne zatrudmenie.
Tymczasem właśnie syndyk
znałazł się ostatnio w orbicie zainteresowania Prokuratury Okręgo
wej w Kiełcach. Przed kilkoma
dniami zarzuciła ona Szymczyka-

wi m.in. niedopatrzenie obowiąz
ków i wyrządzenie zakładowi wielomilionowych szkód. W związku
z tymi zarzutami Henryk Szymczyk może przestać być syndykiem
huty.
Związkowcy nie zgadzają się
na to. Twierdzą , że prokuratura
powinna zająć się raczej nieprawidłowościami , które miały miejsce podczas kierowania firmą
przez Stalexport.
Uważają , że doszło wtedy do
wielu nieprawidłowości m.in.
podczas budowy linii ciągłego
odłewania stali, odpylni , tlenowni BOC. Zatrudniano wówczas
pO,noć ekspertów i firmy konsultingowe, którym płacono olbrzymie kwoty za mało przydatne
analizy.
- Musi być poza tym wyjaśniona sprawa Korporacji TLK

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

powiązanej ze Stałexportem , któprzejęła na swoją własność
spłacone już maszyny i urządze
nia o olbrzymiej wartości - doda-

ra

je jeden ze związkowców. - To na
skutek takich działań w hucie
zaczęło się dziać coraz gorzej, co
w rezultacie doprowadziło do oł
brzymiego zadłużenia i obec~ych kłopotów zakładu .
Związkowcy spotkać się
mają z wojewodą jako przedstawicielem rządu , szefami Prokuratury Okręgowej i Sądu Okrę

gowego, któremu podlega syndyk . - Dajemy ostatnią szansę
rządzącym w tym kraju - mówi
Marek Czajkowski z z akładowej
" Solidarno ś ci ". - Jeśli nasze racje nie będą zrozumiane, to przystąpimy do gwałtowniejszych
protestów.
ANDRZEJ NOWAK

Siedem osób rannych w wypadku
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NIETUlISKO DUŻE. Aż siedem osób zostało poszkodowanych w czołowym zderzeniu passata z mercedesem. W chwili
zamykania numeru dwie z nich walczyły o życie. Do wypadku doszło przed godziną ósmą rano na zakręcie drogi. Passat
jadący od strony Ostrowca zderzył się niespodziewanie z mercedesem jadącym w kierunku Warszawy. 3S-letni kitlrowca passata, mieszkaniec Starachowic Miłosz W. doznał pęknięcia miednicy i połamania kończyn. Bardzo mocno poszkodowane zostały też cztery pasażerki samochodu, żona kierowcy, 35-letnia Renata W., 3S-letnia Dorota Sz., 42;letnia
Ewa K., 43-letnia Marta D. Najpoważniejszym obrażeniom uległy dwie kobiety z mercedesa, kierująca pojazdem
42-letnia Bożena G. i pasażerka, 25-letnia Katarzyna K. Stan ich obrażeń lekarze określili jako ciężki.
Policja nie ustaliła jeszcze przyczyn wypadku.
(an)

Prokurator
surowy

Numerek
31 (4, 15, 24, 34)

Sto lat jest,
życzymy dwustu

Wycinki

się

przed

Są

d~m Okręgowym w KieJcach.
Wczoraj rożpoczęły się w niej

mowy stron. Prokurator starał się
przekonać sąd, że oskarżeni od

Maria Kmiecik urod ziła się w
Turku koło Poznania. Podobnie jak
jej matka, pracowała jako tkaczka. W
1930 roku przyjechała do Kielc do
swojej cioci, gdy w fabrykach włó
kienniczych rozpoczęły się strajki i
bezrobocie. Aż do wyjścia za mąż pracowała jako służąca.
Z siedmiorga rodzeństwa żyje
jeszcze we Francji jej siostra. Maria
Kmlecik ma 9 wnuków, 8 prawnuków
i dwójkę praprawnuków. Jej recepta
na długowieczność to "dużo uczciwej
i ciężkiej pracy". Nadal czuje się doskonale i świetnie wygląda . Mimo protestów wnuczki, z którą mieszka, nadal próbuje pomagać w pracach domowych. Bezczynność bardzo ją nudzi.
- Cała nasza rodzina jest długo
wieczna - opowiada wnuczka Marii
Kmiecik. - Prapradziadek zmarł w
wieku 105 lat i jeszcze przed śmier
cią cnodził na pole kopać ziemniaki.
Pradziadek umarł w wieku 96 lat, a
prababcia - 93 lat.
(E)

1997 roku do czerwca 2001 roku
działali w zorganizowanej grupie
przestępczej, która zajmowała się
uprawą, hodowlą konopi indyjskich i sprzedała co najmniej 60
kilogramów marihuany. Zdaniem
prokuratora grupą kierowali
Krzysztof K. i Karol W Oskarży
ciel zażądał dla pierwszeg.o z nich
15 lat więzienia, drugiego - 7 lat.
Dla Rosjanina Sergieja P. oskarży
ciel chce nadzwyczajnego złago
dzenia kary. To nagroda za współ
pracę z organami ścigania.
Obrońcy, którzy zdążyli wczoraj wygłosić swoje mowy, podkreślali, że akt oskarżenia oparty jest
na pomówieniach Siergieja P. Poza
tym - argumentowali mecenasi -gdyby nawet przyjąć, że oskarżeni wyprodukowali susz z konopi, to nie
wiadomo, czy był to narkotyk.- nie
da się dziś ustalić zawartości substancji narkotycznych w zabezpieczonym zielu. Zdaniem obrońców
wina ich klientów nie została udowodniona, wobec tego wnosili o
uniewinnienie.
(MAG)

Rodzinie i wszystkim bliskim
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Śp. HENRYKA PODHAJSKIEGO
składają

Dyrekcja i pracownicy

Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego
961/gm

koło Posłowie

i 1tansportu Sanitarnego w Kielcach

leśniczego. Kontrolę obiecali nam
też inspektorzy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Ra-

KIELCE. Część drzew powaliły
ostatnie wichury. Inne leżą, bo
zasilają las próchnicą. A prowadzone
wycinki to "trzebież planowa
pozytywna" - tak wyjaśniał wczoraj
swoim przełożonym opłakany stan
lasu na Słowiku leśniczy Wertka.

domiu . Wczoraj wspólnie z nadleśniczym Płaskim, inżynierem Kazimierzem Inglotem, leśniczym
Wertką i dwoma mieszkańcami
Andrzejem C. i Zbigniewem Z .
ponownie przeszliśmy przez las.

Przypomnijmy. Mieszkańcy
kieleckiej dzielnicy Posłowice
uważają, że leśniczy Mariusz Wertka niszczy las. l\yierdzą, że w cią
gu dwóch lat kazał wyciąć około
200 wiekowych i zdrowych drzew,
z których drewno zaginęło. - Dwa
wyręby nie są skończone, ale leśniczy rozpoczął dwa nowe. Drewno nie jest numerowane i składo
wane. Leży w lesie. W ten sposób
trudno się zorientować w wielkości wycinki, kontrolować ją - mówią ludzie z Posłowic.
W piątek pojechaliśmy obejrzeć las w rejonie Słowika i Posło
wic. Rzeczywiście, w wielu miejscach wyglądał jakby przeszedł
przez niego huragan. O sprawie
poinformowaliśmy Roberta Pła:
skiego, zastępcę kieleckiego nad-

PSL na

wagę

.- To dobra decyzja , chol
nie należy się spodziewac,
poprawa kondycji finan soweJ
służby zdrowia zostanie od·
czuta z dnia na dzień , a 1I001'el
z miesiąca na miesiqc. Pod·
wyższenie składki spowodUJe,
że - taką mam nadzieję - 1/1/
będzie mniej śwzadczell dJa
chorych niż w tym roku. L Iq
manie oplat na obecnym poziomie spowodowałoby /lalI}
miast litowanie usług, a co srę
z tym wiąże, zwiększellie kI}
lejek do Lekarzy, do badalj, do
hospitalizacji. Liczę, że 1/1/
jest to jednorazowa TUl/H m'.un
ale że co roku składka
wyższa . Tak zresztą
la reforma.

ed.

w lesie

Porządki

KIELCE. Od p6Hora do 15 lat
wi,zienia zażądał prokurator dla 1g
oskarżonych w najwi,kszym w Polsce
proceSie dotyczącym nielegalnych
upraw konopi indyjskich.

Sprawa toczy

KIELCE. Setne urodziny
obchodziła wczoraj
kielczanka Maria Kmiecik.
Stulatka czuje si,
doskonale, a jej recepta
na długowieczność to praca.

.

Sejm zadecydował, że wprzy.
roku składka na ubezpiecze·
nie zdrowotne wzrośnie z 7,75 do
Sprocent. Wskali kraju jest to prawie 900 milionów więcej na ochronę zdrowia, niż zakładał to pier·
wotny projekt. Co to konkretnie
oznacza dla pacjentów, na ile po·
prawi się kondycja szpitali, przy.
chodni, ośrodków zdrowia?

r---'~,

ł=
-&

.

wzęceJ
szłym
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Jeden szpital

Leśniczy wyjaśniał, że część

drzew powaliły ostatnie wichury,
inne leżą, bo zasilają las próchnicą,
a prowadzone wycinki to " trzebież
planowa pozytywna". Gdy zapytaliśmy, dlaczego las wygląda jak pobojowisko, przekonywał, że drzewo
test systematycznie usuwane. Pracownika bronił nadleśniczy. Okazało się też, że sporo leśnego bałaga
nu już uprzątnięto - powalone drzewo zostało pocięte na kawalki, zniknęły korony drzew. - To chyba dobrze - skomentował nadleśniczy.
Wyniki kontroli nie przekonały mieszkańców Posłowic .

- Rzecz jest trudna do udowodnienia. Wszystkim zainteresowanym
zależy na wyciszeniu sprawy - komentują·

IWONA BORATYN

Unii

KIELCE. - Nie Che, krakać, ale może
si, okazać, że głos PSL może być
ważący dla unijnego referendum
- stwierdził wczoraj wiceprezes PSL
Eugeniusz Kłopotek.

więcej mandatów, niż zakładali
śmy. Nadspodziewanie dobre rezultaty mamy w wyborach bezpośred
nich, których baliśmy się najbardziej . Co piąty wójt i burmistrz jest
członkiem PSL. Boję się tylko, że
byśmy nie wpadli w zbytni trium-

Kłopotek przyjechał do Kielc
na spotkanie z wojewódzkim kierownictwem partii. - Mam pełną
satysfakcję. Kiedy byłem tu ostatni
raz w sierpniu, mówiłem, że naszym
celem jest minimum 10 procent
miejsc w sejmikach. Uzyskaliśmy

falizm, bo to może nam zaszkodzić
- mówił Kłopotek.
Z początkiem przyszłego roku
w PSL rozpocznie się kampania
sprawozdawczo-wyborcza. Kongr:es odbędzie się przed referendum
o przystąpieniu Polski do UE. (elza)

2

- Stało się dobrze, alejed·
na jaskółka wiosny nie czyni
Aby pacjenci naprawdę
czuli poprawę opieki, .
ne jest stale podnoszenie
ki, tak by doszła ona do 11
cent. Ten wzrost 00,25
to nźe jest nawet pokrycie
zźomu infLacji. Ale liczę,
jest to zabieg jednorazowy,
systematyczny, tak jak
da to popierany przez nas ob!~
zpatelski projekt nowelizacp
ustawy o ubezpieczeniu zdr&
wotnym . A wówczas za dwa
trzy lata poprawa będzie
uważalna.

Henryk Mil:halrlue'w"·
dyrektor .'7J.'"~lnR;rz
Regionalnej Kasy
- Bardzo się cies Z(
inicjal V
wprowadzenia zmIan
między innymI z •.,1\107/JW
twa świętokrzyskiego .
niesienie o 0 , 25 p ro
składki da okolo 17
.
dodatkowych złotych
szego województwa .
mniej więcej tyLe, ile roc~~
potrzeba na utrzymanie I t
czenie jednemu śred/l
szpitalowi. Jeżeli jesZCze
tycznie zwrócone zos. 1
nam 26 milionów wyrou'lI
. to .. . u t rzymam Y zakrt.'
ma,
usług na poziomie tegor{}('
. nym. Inaczej musielibYs .
albo wykupić mniej usM.·
to spowodowałoby znac:.
ograniczenie dostępn oścI
lekarza, albo mniej plaC.
szpitalom za leczenie· a
n1Ogłoby doprowadzić do 1<
bankructwa .
zwłaszcza że
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Region ,tt,Uf,jjJtdtr
cą nas zabić na raty - twierdzą mieszkańcy osiedla Świętokrzyskiego Uciekły

przekaźnikiem

loki pod
Dwie potężne wieże
lekomUlIIKacy}118 wyrosną w pObliżu
lIIiF.!tDkrzv:~ki.~aD. Mieszkań
nrnjlp.SI,Ula. są

obuneni, że nikt ich

poinformował.

o planowanej instalacji naków dowiedzieliśmy się z
. wiszącej na ogrodzeniu
. mówią mieszkańcy bloku
przy u\. Manifestu Lipcowe.. Mało kto tamtędy chodzi, więc
kilka dni dokument nabrałby
prawnej, a my nie moglibywyrazić sprzeciwu. To
że nie pojawiły się zawiana klatkach schodowych
c hoćby w prasie.
Wiadomość o budowie nie
także qo władz spółdzielni
. . - O sprawie dowiesię w czwartek od lokatoatychmiast poprosiłam o
ieszczenie informacji na kanale

Na działce, gdzie mają stanąć anteny, już pojawili się robotnicy i koparki.
- Wykonujemy odwodnienie terenu - usłyszeliśmy od Jana Ryniewicza, kierownika ds. technicznych ZE w Kielcach
informacyjnym naszej osiedlowej
Protesty mieszkańców i
telewizji kablowej - mówi Krystyna władz spółdzielni mogą jednak
Lipko, preze~ Spółdzielni Miesz- nie przynieść efektów, gdyż nie
kaniowej Wichrowe Wzgórze, któ- są oni stroną w sprawie (dlatego
ra administruje blokami leżącymi m.in. nie zostali powiadomieni o
obok budoWy. - Przez kolejne dni inwestycji). - Stroną są bezpoodebrałam kilkadziesiąt telefonów
średni sąsiedzi , a zatem Rejon
od lokatorów, którzy nie chcą Energetyczny, spółka cywilna z
mieszkać w pobliżu nadajników.
Krakowa oraz miasto - wyjaśnia
Właśqie przygotowujemy pismo, w
Jerzy Partyka, architekt miejski.
którym nie godzimy się na budo- - Właściciele przylegających dziawę. Złożymy je w Urzędzie Miasta.
łek zostali powiadomieni, a inIor-

"Słowa" i restauracji "Patio"

na najsłynniejszych
jeszcze do
. 00 tej pory napłynęło

pU-rJIIIIUII:'IIIY

kilka tysięcy!

W ścisłej czołówce plebiscyteraz: Andrzej Tekiel, prezes
Polska, Andrzej Jezierski,
przeds iębiorca , oraz AnJuszczyk, rektor Wyższej
Ekonomii i Administracji.
. Tekiel to wieloletni
Cementowni Małogoszcz,
Lafarge Polska. Urona ziemi świętokrzys 1g ej,
wrócił po studiach na Slą
Cho~ zjeździł kilka kontynenS~?Je rodzinne strony uważa
PIękniejsze na świecie. Jest
miłośnikiem i znawcą szlawin, wtajemniczeni twierzna recepty na produkcję
które zadowolą naj barWYbrednych kiperów.

Czekają

..

:,
-,~
- . . . I,'

bieramy
uper-Andrzeja
się nasz wielki plebiscyt.

,

SŁOWO

DL.A CZYTEL.NIKOW
ulgowa infolinla

Z podstawioną

nagrOdy

Przypominamy, że aby wziąć
udział w naszym konkursie,
. wystarcz,y wypełnić poniższy
kupon i przesiać go do redakcji
.Slowa", ul. Wesoła 47f49.
Wśród tycll. którzy włączą się
do naszej zabawY, wylosujemy
weekend dla dwóch osób w
jednym z ekskluzywnych hoteli
sieci Polish Prestige HoteIs oraz
zaproszenie do restauracji
.Pallo·, wSpółorganizatora
naszego plebiscytu.

Który Andrzej okaże się tym
najbardziej super,- ogłosimy podczas specjalnego balu w restauracji "Patio" 29 listopada (miejsca można rezerwować pod nr.
tel. 332-63-95). 1\1 wręczymy dyplomy Super:'Andrzejowi oraz
dwóm finalistom - Andrzejom
Mocnym.
(kan)

nogą

Władze SLD nie mają rozeznania w poglądach większości
wyborców. Usprawiedliwiają
swoją porażkę wyborczą blakiem

odpowiednich ludzi w terenie. A
mnie się wydaje, że to sam premier, popierając niektórych człon
ków swojej partii, podstawił im
nogę. Rząd przecież nie wypracował żadnej rozsądnej propozycji
w sprawie bezrobocia, korupcji
czy bezpieczeństwa . Czesław W

Łatwiej zabrać najslabszym
w wypowiedzi członka Rady
Polityki Pieniężnej usłyszałem żal,
że w przyjętym budżecie nie ograniczono tzw. wyd/ltków sztywnych
na rzecz wydatków prorozwojowych. Chodzi o to, że lepiej ograniczyć kwoty na emerytury, renty, płace
lJudżet6wki, a uzyskane oszczędno
ści d/lć na budowę np. autostrad.
Wcale mnie ten ton nie dziwi. Zawsze przecież łatwiej zabrać najsłabszym i najbiedniejszym. Dużo
trudniej najbogatszym i samemu
sobie.
Zdzisław M .

Stracona szansa
•
•
lerz
SWOjego

SIottv
Ludu
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..............................................................................................................
.............................................................................................................
Imię

do wniosku. Krótki termin, jaki przyjął ustawodawca, także mnogość k0niecznych do załączenia dokumentów uniemożliwiły mi, podobnie jak

innym drobnym biznesmenom, sko-

rzystanie z tej szansy. Posłowie jakby nie zdają sobie sprawy, że takiej
firmy jak moja nie stać na zatrud-

nienie księgowego, rachmistrza czy
dodatkowego urzędnika do wypełniania kwestionariuszy. (tam)

i 1IDZWisko glosującego

···· · · ··· ·· · ········ · ·· ·········Ad;e;:·i~kjo;; ··· · ········

Prowadzę własną firmę i
chciałem skorzystać z możliwości
umorzenia zaległych składek na
ZUS. Niestety, nie zdqżyłem skompletować dokumentów potrzebnych

....................
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Na opinie czekamy pod telefonem ulgowej infolinii lub 344-48-16.

macja nie była ukrywana, gdyż
walazła się także na stronach
internetowych Urzędu Miasta i
tablicy ogłoszeń w ratuszu . Na
protest złożony przez mieszkań
ców oczywiście odpowiemy i zło
żymy wyjaśnienia . Jednak j uż dziś
mogę powiedzieć , że wszystkie
badania wymagąne przez Inspektorat O chrony Srodowiska i sanepid zostały już wykonane i raporty dopuszczają wybudowanie
w tym miejscu stacji bazowej telefonH komórkowej. Nie będzie
ona miała bowiem negatywnego
wpływu na zdrowie mieszkań
ców.
Zupełnie innego zdania są
jednak lokatorzy. - Od dawna wiadomo, że wpływ pola elektromagnetycznego nie jest obojętny dla
organizmów - mówi pani Urszula,
mieszkanka bloku 121. - Mieszkania zamienią się w kuchenki mikrofalowe, a my i nasze dzieci nawet w trakcie snu będziemy narażeni na promieniowanie - denerwuje się. - To będzie jak bomba z
opóźnionym zapłonem , która powoli będzie nas zabijać - dodaje
pani Danuta.
Pierwsza wieża ma stanąć już
w połowie grudnia, druga po NowymRoku .
ANNA LATO S

miliony?
KIELCE. Poseł Przemysław Gosiewski
(PiS) zarzucił posłom SLO ze
Świętokrzyskiego, że nie dbają o
region, bo nie głosowali za zgłoszo
nymi przez niego poprawkami do
budżetu.

Poseł Gosiewski chcial, by
z centralnego budżetu dołożono
m.in. 5 milionów zł na budowę
obwodnicy Jędrzejowa , 10 milionów zł na potrzeby komend powiatowych policji w regionie ,
2 miliony zł na zasiłki pielęgna
cyjne i wychowawcze oraz 5 milionów zł na domy pomocy społecznej . Wczoraj na konferencji
prasowej stwierdził , że poprawki przepadły, bo nie głosowali za
nimi świętokrzyscy posłowie
SLD .
- Poprawki miały nośne tytuły, ale od początku były bez
szans - komentuje Henryk Dłu
gosz , poseł i szef SLD w regionie .
- Już czas, żeby poseł Gosiewsld
zrozumiał , że nie w ten sposób
pracuje się dla dobra regionu . Jeżeli chce się przeprowadzić jakąś
poprawkę , ustala się to z wszystkim posłami z województwa, a oni
w swoich klubach szukają poparcia kolegów. W dodatku domaganie się dodatkowych pieniędzy na
obwodnicę w Jędrzejowi e w sytuacji , kiedy nie wykorzystano środ
ków z tegorocznego budżetu , jest
bez sensu .
I
(elza)

SLD przegrał,
winnych brak
Leszek Miller, lider SLD, uważa, że szefowie struktur partyjnych, którzy kandydowali
w wyborach samorządowych i przegrali, powinni podać się do dymisji. "Rozmawiamy () tym
z szefem świętokrzyskiej lewicy, posłem Henrykiem Długoszem .

Na kim najbardziej zawiódł
pan w ką.mpanii wyborczej?
- Nie będę mówił o personaliach . W najbliższy czwartek
Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej oceni, kto poniósł klęskę i kto powinien
odejść z partyjnych funkcji . Jeśli szef lokalnej struktury partii
kandydował na wójta czy burmistrza i nie wszedł do drugiej tury,
albo ubiegał się o mandat radnego i go nie zdobył , będzie musiał poddać się weryfikacji . Przy
czym powinien to zrobić jeszcze
przed partyjną kampanią wyborczą, która powinna się zakończyć
- na szczeblu wojewódzkim - już
w marcu przyszłego roku . Koledzy zdecydują , czy powinien ponownie startować na przywódcę
struktury gminnej lub powiatowej . Ale każdą sytuację trzeba
się

rozpatrywać indywid~alnie .

Nie ma pan do nikogo żalu?
- Przegraliśmy tylko w
dwóch miastach : w Kielcach i
Końskich . Nasza formacja nie
popełniła błędu , wystawiając w
Kielcach kandydaturę prezydenta Włodzimierza Stępnia . W drugiej turze otrzymał on nawet lepszy wynik niż w pierwszej . Ostatecznie przegrał tylko 2500 gło
sami. Mogę mieć tylko żal do tych

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

działaczy, którzy spowodowali ,
że ludzie zmęczeni kłótniami na

lewicy nie poszli do wyborów.
Chciałbym dziś zapytać , jak się
czuje pan Zdzisław Skowron i
działacze OPZZ, którzy spowodowali, że nie dostaliśmy jeszczc jednego mandatu w Radzie
Miasta Kielc i w sejmiku wojewódzkim . Do mandatu w Kielcach zabrakło nam 40 głosów. a
komitet pana Skowrona dostał
160.
Jakie uwagi miał przewodLeszek MiUer do liderów województwa świętokrzy
skiego?
- Nasz region znalazł się w
szpicy trzech województw, które mogą mówić o wygranej lewicy. Premier mial najwięcej uwag
do szefów regionów wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, a najwięcej żalu wylał na szefa struktury w swojej ukochanej
Łodzi. My przewidywali śmy. że
dostaniemy w plecy w stosunku
do wyborów w 1998 roku , kiedy
to ludzie głosowali na nas. dzię
kując za obronę województwa .
Teraz szukali autorytetów. I tam,
gdzie ich nie znaleźli , przegrali-

niczący

śmy.

RozmawicUa
LIDIA ZAWISTOWSKA_
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Protest pracowników

Co zrobić zkopalniami
Tnij głębiej, mniej boli - tak
zdaniem Andrzeja Szarawarskiego,
sekretarza stanu ,w Ministerstwie
Gospodarki , powinny przebiegać
reformy przemysłu ciężkiego . W Katowicach zakończyła się wczoraj
debata poświęcpna kondycji polskiego górnictwa oraz sytuacji społecznej w województwie śląskim.
Przedstawiciele rządu przekonywali. że przyjęty program restrukturyzacji górnictwa jest jedynym ratunkiem dla polskich . kopalń. Te argumenty nie przekonały jednak związ
kowców, którzy są przeciwni przyjętemu w minioną śrbdę programowi.

Korupcja nasza powszechna
Korupcja w Polsce jest zjawiskiem powszechnym i obejmuje wiele
dziedzin życia publicznego. Za brak
polityki antykorupcyjnej odpowiada
m.in. rząd - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Społeczeń
stwa Otwartego.

Uczymy się dla

pieniędzy
91 proc. Polaków uważa, że warto się ksztalcić, 9lat temu odsetek ten
wynosił 76 proc. Podstawowym motywem dążeń edukacyjnych są wysokie zarobki , maleje znaczenie motywacji związanych z samodoskonaleniem i prestiżem - wynika z sondażu
CBOS .

Premier Wielkiej Brytanii Tony
Blair ostrzegł prezydenta Iraku Saddama Husajna, by nie bawił się w chowanego z ONZ-owskimi inspektorami rozbrojeniowymi, ukrywając
przed nimi broń masowego rażenia .
Wczoraj do Bagdadu przybyła pierwsza grupa inspektorów.

Milczący marsz żałobny, zorgamzowany przez ponad 100 pracowników szpitala i mieszkańców
Wrocławia, po godz. 11 wyruszył
spod szpitala i dotarł przed Urząd
Marszałkowski. Na przedzie pochodu pracownicy wieźli trumnę
z " umęczonym szpitalem im. Rydygi era" . - Zmarł z powodu niekompetencji władz i reformy zdrowia - powiedziała Jolanta Nanowska z wrocławskiego szpitala.
- Składamy trumnę w marmurowym sarkofagu Urzędu Marszał
kowskiego; może dzięki temu wladze zastanowią się nad tym, co robią - mówili pracownicy szpitala,
stawiając trumnę przed budynkiem.
Protestujący nie mogli wejść
do budynku, dostępu pronili poli-

Był

pijany, pacjentka

Trzy promile alkoholu we krwi miał
lekarz pogotowia ratunkowego w Górze
(Dolnośląskie), wezwany do BB-Ietniej
pacjentki. Lekarz nie był wstanie
udzielić pomocy, kobieta zmarła.

z niewydolnością krążenia. Jednak podczas wizyty mężczyzna
był tak pijany, że me mógł udzielić pacjentce pomocy. Jedynie stał
i przyglądał się, jak kobiecie próbowali pomóc pielęgniarka i sanitariusz. Mężczyzna został zawieszonywobowiązkach.
.
(PAP)

Churchill Wielki

nastki.

przyczyn tego zjawiska w
nach stylu życia Polaków,
nastąpiły po okresie
cji. - Zmiehiła się hierarchia

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności potwierdziły
obawy demografów, że polskie
spOłeczeństwo starzeje się
.
- powiedział profesor Janusz
Witkowski, wiceprezes GUS.

tości-rnówiprofeso~Wjego

We,dług danych uzyskanych z przeprowadzonego od
maja do czerwca tego
roku spisu, w Polsce'
mieszka ponad 38 milionów Polaków. W
porównaniu do spisu
poprzedniego z roku
1988 liczba ludności
naszego kraju zwięk
szyła się o ponad 420

nu, w dobie powszechnego
pu do dóbr materialnych d
w rodzinie schodzi na plan
szy.

tysięcy. Jednocześnie

tempo tego przyrostu
było bardzo niskie i
wynosiło zaledwie

0,08 procenta w skali
roku .
Profesor Janusz
Witkowski powiedzial,
że ostatnie cztery lata
Sir Winston Churchill został w sondażu BBC uznany za największego Brytyjczyka
wszech czasów. Wyprzedził inżyniera z pierwszej połowy XIX wieku Isambarda
Kingdoma Brunela oraz zmarłą w 1997 róku księżnę Walii Dianę ..
(PAP)

rzeczywista liczba Polaków maleje. Profesor
Witkowski upatruje

Pani

dr

ELZBIECIE

PAWŁOWSKIEJ

Ordynator Oddziału
wyrazy serdecznego współczucia z powodu

śmierci

OJCA
składa

Dyrekcja i Pracownicy Wojewódzkiego. Specjalistycznego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy

Z

głębokim żalem

zawiadamiamy,

że

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 27.xl.2002 r.
o godz. 10 w kościele 00. Franciszkanów w Kielcach, po której
nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Cedzynie.
O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Żona i synowie z Rodziną
9621gm

Na zakończonym wczoraj I
ficznym prezydent Kwaśniewski przypomni
w czterech ostatnich latach odnotowywany
w Polsce ujemny przyrost naturalny

PODZIĘKOWANIE

państwu ELŻBIECIE I MARIANOWI GLITOM
właścicielom PHZ ELMAR
za okazane serce oraz pomoc
w ostatnich chwilach życia oraz po śmierci
Żony BEATY JANUSZEWSKIEJ
składam serdeczne podziękowania
Paweł Januszewski z Rodziną
24571km
Pani

w dniu 24.XI.2002 r. zmarł

śp. JULIAN ROMAŃSKI

4

ponowała redukcję
ki członkowskiej n",ru"'7>l
nictwa. Dzięki temu nie
my dopłacać do rolników

Coraz nas mniej

pokazały również , że

(PAP)

W pierwszym roku czl
stwa dopłaty pozostaną na
mie 25 proc. Tym samym
.ły się nadzieje, że UE nnt" urln,."
Polsce doplaty do 30-35
To zła wiadomość dla
rolml<ów. Jeszcze w ubiegłym
dniu komisarz ds. posózerzeOlla
Guenter Verheugen
wysokość dopłat w latach
2006 może być negocjowalna.
kulowano wówczas, że Polska
głaby dostać w pierwszym
członkostwa od"30 do 35 proc.
stety, okazało się to niemożliwe.
Pozostaje więc .
propozycja. W pierws.zym
członkostwa we Wspólnocie
ska otrzyma 1/4 tego, co
unijny rolnik.
Na pocieszenie Dania za

zmarła Polskie społeczeństwo starzeje

wciąż groźna

w Nicolosi

Unia Europejska nie zwięksZy doplal
dla polskich rolników po wejściu
• naszego kraju do Wspólnoty
-lIieoficjalnie dowiedziała się
korespondentka RMF w Brukseli.

Na czele pochodu, na wózku do przewożenia chorych, protestujący wieźli trumnę
z "umęczonym szpitalem "
cjanci. Natomiast do zebranych cownicy walczą o zaległe wynawyszedł dyrektor generalny urzędu .
grodzenie i utrzymanie szpitala.
W szpitalu im. Rydygiera od Dwa tygodnie temu 23 pracowni14 dni głoduje ośmiu pracowni- ków placówki na znak protestu
ków, w tym sanitariusze, pielę oddało dowody w Urzędzie Wogniarki, kucharka i lekarz. Pra- jewódzkim we Wrocławiu . (PAP)

Wielcy zwycięzcy niedzielnych
wyborów w Austrii, konserwatywni
ludowcy kanclerza Wolfganga Schuessla, mogą znów utworzyć rząd z pra:
wicowymi populistami z Partii Wolnościowej choć ci ponieśli wielką klę
skę . Rozmowy koalicyjne mogą jednak być długotrwałe , a ich wynik nie
jest przesądzony.

Etna wciąż jest niespokojna. Na
zdjęciu : potężna fala lawy splywa po
zboczu wulkanu, zagrażając turystom

więcej

Trumnę, symbol śmierci szpitala im.
Rydygiera, postawili wczoraj przed
Urzędem Marszałkowskim we
Wrocławiu protestujący pracownicy
szpitala, którzy walczą o zaległe
pensje i utrzymanie placówki.

Koalicja z przegranymi?

Etna

Ani grosza

szpitala

Z tru.mnąw tle

W niedzielę lekarz został
wezwany do 88-letniej pacjentki

Blair ostrzega

wrocławskiego

TERESIE BIEGAŃ SKlEJ
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

pracownicy

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

spółdzielczym

prawie mieszkaniowym

zybciej na swoje
i.

Więcej

lokatorów ucieszy wiadomość,
Sejmprzywrócił spółdzielcze
własnościowe . Oznacza to,
będzie można wykupić

mieszkanie. Oile znów nic się
zmieni...

W kwietniu 2001 r. z hukiem
ono niemalże rewol u cję
. Nowa ustawa o
(uchwalona głosa
. AWS i Unii Wolności) przyo la haslo: "mieszkania za trzy
t icb wartości ", co wkróto za niezgodne z koną . Zniesiono jednak dosową możliwość wy.\<upu
własnościowych , zastę
ją

wykupem na zasadzie
nej własności tzw. hipo'. Bardzo to skomplikowasyt uację , bo szybko okazało
,że w wielu spółdzielniach jest
z własnością gru ntów.
:OZ[Joczetv się długotrwałe proopracowywania nowych
tutó w, regulowania stanu
nego gruntów, na których
ją budynki , czego efektem
. to być wyodrębnienie indylokali na sprzedaż. A
jka okatorów oczekujących
wykup mieszkania rosła .. .

Tymczasem w miniony piątek
zn owelizował ustawę o spół
.
mieszkaniowych (tym
. koalicji SLD-UP) i
możliwość wykupywazkań na zasadzie spół
·,,)l·l.t: k~U prawa WłaSI:lOŚciowego .
dodać, że nadal będzie moż
s tarać o przekształcenie
UL.I~""l.'''~U statusu mieszkania

kontroli

Całkowitą nowością ustawy
jest zapis, iż wpisowe do spół
dzielni nie może przekraczać najn iższego wynagrodzenia. Dotychczas, gdy mieszkanie własnościo-

.Teraz szybciej będzie można wykup i ć
swoje mieszkanie na własność

w prawo odrębnej ' własności (hipoteczne) . W efekcie lokatorzy
będą mieli większy wybór form
wykupu.
'
- Wnioski o przekształcenie
mieszkań w odrębną formę wła
sności złożyło w naszej spółdziel
ni już ponad 400 osób - mówi
Zdzisław Wojciechowski, prezes
kieleckiej SM Na Stoku . - Jeszcze ich nie rozpatrywalismy, bo
wciąż trwają wyliczenia powierzchni gr~ntów przynależnych
do lokali. Nowelizacji ustawy jeszcze nie znam i trudno przewidzieć , czy oczekujący w kolejce
zrezygnują i przepiszą się na
znacznie prostszy i szybszy wykup
według spółdzielczego prawa wła
snościowego .

o

komentarz do nowelizacji ustawy poprosiliśmy wiceprezesa warszawskiego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Wiesława Szczepań
skiego: Jego zdaniem, największym plusem nowelizacji jest fakt. iż ponownie daje ona prawo zakupu na zasadach własnościowych mieszkań w
nOwych blokach i wykupu lokatorskich. Korzystne jest też o,graniczenie
WPiSowego i większa kontrola nad spółdzielniami. Za Jedyny minus można
uz~ać przekreślenie możliwości wyodrębniania ze. spółdzielczych molochow mniejszych or,ganizmów. Czy lepszy jest jeden duży, mocny zarząd
czy kilka mniejszych - to kwestia wciąż dyskusyjna.

WDROZENIA
. . . _ _. _ ._ _ . _

KONKURS!!!

Odpowiedz na'pytanie i wygr.aj zestawzakreślaczy!
Kto jest producentem nowoczes~ych klejów, korektorów i zakreślaczy?
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: Wpisz odpowiedź, swoje imię i nazwisko oraz adres. Wytnij kupon i wyślij lub dostarcz qo redakcji.
: Adres: Słowo Media Sp,z0.0., 2>363 Kielce,ul. Wesoła 47149, zdopiskiem .PRIIT' do dnia3grudnia.
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KOMUNIKAT
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz. 139 z 1999 r. z póżnieJszymi zmianami)

Mleczarska

we Włoszczowie, ul. Jana Kochanowskiego 1

KO PUlERY, DRUKARKI FISKAL E, SERWERY, SIECI
• _ _ _ _ •• _ _ _ . _ . _ • • _

Zakreślacze firmy Pritt z
najnowszej kolekcji są niezbęd
ne . jeśli potrzebujesz szybko i
skutecznie podkreślić ważn ą informację i to na każdego rodzaju papierze. , Pritt mini roll er"
to mały, zgrabny zakre ś lacz w
kolorze jaskrawożółtym , który
nie tylko szybko, czysto i wyra ź
nie podkreśla , ale w razie potrzeby można go bez trudu zetrze ć
palcem albo gumką .
Produkty Pritta można kupić w super- i hipermarketach, a
t~ kże w sklepach papierniczych .
Producent zasugerował następu 
jące ceny : klej w sztyfcie 8 g
- 3.50 zł. 17 g - 5 ,50 zł , 36 g
- 7,50 zł, klej "on & off" - 12,20 zł ,
korektor "vario" - 11 .90 zł . korektor w rollerze z wymienną kasetą - 16 ,30 zł , zakre ś la c z
- 9,40 zł.
A dzi ś mamy dla naszych
czytelników specjalny konkurs .
Wśród tych , którzy praw idłowo odpowiedzą na pyta ni e
zamieszczone w kuponi e poniżej rozlosujemy pię ć zestawów
tych produktów. Odpowi edzi
prosimy przy s y ła ć na adres naszej redakcji w Ki elcach , z dopiski em ." Pritt" do 3 grudnia .
Nazwiska nagrod zo n yc h
opublikujemy 4 grudnia .

Okręgowa Spółdzielnia

KSIĘGOWE, MAGAZYNOWO - FAKTURUJĄCE, KADROWO-PŁACOWE

_ ._ _ _ _ _ _o

lerze z wymiennymi kasetami na
taśmę ·

że w dniu 3 grudnia 2002 r. o godz. 9 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Opat~cu odbędzie się ~esja Rady Gminy Opatowiec, na której rozpatrzone zosta ną
protesty I zarzuty do zmiany nr 1/2001 w miejscowym planie zagospodarowania
prze~trzennego gmi~y Opatowiec, obejmującej teren położony w miejsowości Opatowiec
pomiędzy ?rogą krajową ~raków - Sandomierz, a północno-zachodnią gran icą sołectwa ,
określony Jako obszar Wielofunkcyjny z dominującym udziałem zabudowy zagrodowej
.ednorodzinne' i mieszkalnictwa wielorodzinn o.
24S111<m

OPROGRAMO A IE

-

Wszyscy wiemy, że kleje , korektory
i zakreślacze są n iezbędne w pracy
biurowej, mogą ich używać
uczniowie, studenci, a nawet
przedszkolaki, dlatego producenci
tych wyrobów wprowadzają na
rynek nowe kolekcje.

WÓJT GMINY OPATOWIEC
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

~

. - ....

Bez kleju ani rusz

mniejszości właścicieli mieszkań .
Przypomnijmy, iż zapis ten wpro-

wadzono w 1990 r. , uchylono w
1994, ponownie przywrócono w
2001 i choć zaraz zaskarżono go
do Trybunału Konstytucyjnego, to
okazał się legalny i w ubi egłym tygodniu ... znów go usunięto . Teraz
jeśli grupa lokatorów uzna, że ich
spółdzielnia jest źle zarządzana i
będzie chciała się odłączyć - musi
uzyskać zgodę walnego zgromadzenia spółdzielni (bez możliwo
ści odwołania s i ę do sądu ).
Nowelizację ustawy mu s zą
jeszcze zatwierdzić Senat i prezydent. Nauczeni do ś wiaacze n i em
poczekajmy na ostateczny kształt
ustawy, bo okazuje się , ż e ten
"mieszkaniowy bigos" im jest starszy, tym lepszy.
(kk)

"t'Bf,jiłtdtl

Niespodzianki dla czytelników " Słowa"

Największym powodze cieszą sie kleje w sztyftach,
niem
.
kleimy
nimi szybko, w do datku
we sprzedawano na rynku wtórnie
b r u dząc rąk . Wyjątkowym
nym, to od nowego właściciela
hi tem jest klej "on & off" w rolspółdzielnie żądały nawet po killerze firmy Pritt, który dzięki
ka tysięcy złotych "wpisowego",
niezwykłym właściwościom taa pieniąd ze te przeznaczano na
śmy sł u ży do wielokrotnego przybl i żej nieokreślone koszty zarzą
klejania
i odklejania papieru bez
du. Zwiększy się też kontrola nad
finansami spółdzielni: każda z niszczenia powierzchni . Kleje te
tych, które co roku budują nowe nie zawierają rozpuszczalników,
bloki , b ędzie lustrowana przez są nietoksyczne. nieszkodliwe
Krajowy Związek Rewizyjny przy- dla zdrowia i posiadają atest
najmniej raz na trzy lata.. Ponadto PZH.
Firma Pritt produkuje taksp ół d zie l nie nie będą już mogły
że nowoczesne i funkcjonalne
z akładać hipoteki na zamieszkane budynki bez pisemnej zgody roll ery, czyli spłaszczone pisaki
z nowoczesną taśmą silikonową
mieszkańców, co oznacza, że lokatorzy nie obudzą się któregoś z klejem , korektorem lub zakrednia w swych mieszkaniach obcią ślaczem . Rollery 2002 mają
miękką aplikację i kryją korygożonych np. zaciągniętym przez
wany
tekst lepiej dzięki nowej,
spółdzielnię kredytem do spłace
grubszej i bielszej warstwie konia.
rekcyjnej. a korektor "vario "
posiada obrotową koncówkę ,
umożliwiającą korzystanie zaTrudniej się rozstać
Po raz kolejny skreślono z równo prawo-, jak i leworęcznym
ustawy słynny artykuł 108 A, któ- u żytkownikom . W ofercie Pritt
. ry pozwalał na dzielenie dużej spół 2002 są również korektory w roldzielni na kilka mpiejszych, przy
czym wystarczał do tego wniosek

CE RTYFIKAT ISO 9001 : 2000
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Com p lex Compute r s S .A _ 25-520 K ie lce , ul. Targowa 18
te l.: ( 04 1 ) 368- 06- 0 1 , f ax: (041) 368-25-02
e - m ai l: office@c o mplex . p l http ://www.complex _pl

ogłasza

1/ przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodowych:
1) jelcz 325 (bez zabudowy), nr rej. KEW-7441 . rok produkcji 1984,
cena wywoławcza 2.000 zł brutto;
2) robur LO 3000 izoterma , nr rej. KEH 4060. rok produkcji 1984, cena
wywoławcza 1.500 zł brutto.
.
Warunki przetargu:
1) oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem .Przetarg" należy
składać w sekretariacie Spółdzielni ;
2) otwarcie kopert i porównanie ofert nastąpi w 7 dniu licząc od daty
ukazania się ogłoszen ia w prasie o godz. 11;
3) wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do
kasy Spółdzielni najpóźniej do godz. 9 w dniu porównania ofert;
4) sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów;
5) sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Pojazdy do obejrzenia w bazie Spółdzielni.
2444/km
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Dziś

Przewlekła

specjalny dodatek

choroba

płuc

wykrywana zbyt

późn o

Prostata
- męs~a sprawa

Czwarty zabójca

Wraz z dzisiejszym wydaniem ~,Słowa Ludu" ottzy,mujecie państWo specjalny dodatek: książeczkę "Prostata- mę
ska sprawa". Jest to pierwsza pozycja z nowego cyklu "Domowa Biblioteczka Medyczna", przygotowywanego przez naszą redakcję· Będziemy w przystępny sposób pisać o najczę
ściej spotykanych chorobach, o tym, jak im :zapobiegać, jak
je leczyć, jak rożpoznawać. Na początek coś dla panów - prawie wszystko o ,rozroście prostaty.
~, ,

Przewlekła choroba płuc (POChP),
dawniej znana Jako przewlekłe
zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
zajmuje wraz zAIDS czwarte miejsce
wśr6d przyczyn zgonów. Jednocześnie jest schorzeniem lekceważonym,
wykrywanym zbyt p6źno.

.

'

Jeden

głę~

w barze... tlenowym

Kto odkr.N Iectnicze właściwo
tlenu?
- Terąplę tlenową na naukowychfodstawach ~tworzono W
Niem'f: h . Pierwszym, który wykazal, że dostarczenie do organizmu
odpo iednio dużej dawki tlenu, .
zna
ie podnosi jego sprawność i
chr p przed licznymi chorobami, był
drez eński fizyk, prof. Manfred von
Arde ne (1907-97).
kie jest clzjalanie tlenu na organiz ?
ostatnich czasach powstalo wiele chorób cywilizacyjnych, które nie są diagnozowaJne, ponieważ
metody diagnostyczne (jeżeli chodzi
o profilal<tykę) nie rozwijają się tak
szybko, jak oroby związane ze stresem, zaniecz
zeniem środowiska
itp. Niedotleniony
ł.· setceID
pracują, co w końcu prowaClzi do ruaści

POLSKIE CENl'RUM TERAPII n.EN0WE)' POLECA: badanie 'Wieku tle-:
nowego, terapię tJenową,bar tlenowy, dla tych, którzy chcą "łyknąC" trochę tlenu! aby
nabrać energii, kosmetykę tlenową, masaż kręgosłupa na fotelu terapeutycznym.
BAR TLENOWY O2 JEST AUTORYZOWANY.M PARTNEREM
POLSKIEGO CENTRUM TERAPll TLENOWEJ
Kontakt: Radom, ul. Hallera 2, tel. 364 73 04
www.bartlenowy.com.pl.monika@radom.net.

- Przewlekła obturacyjna choroba płuc, gdyż taka jest prawidło
wa nazwa schorzenia, doprowadza
do zwężenia oskrzeli i w ten sposób utrudnia oddychanie - tłuma
czy Małgorzata Jędrzejczak, wojewódzki konsultant do spraw
gruźlicy i chorób płuc. - Niestety,
POChP ma charakter postępują
cy, a zmiany, które następują w
płucach, nie są całkowicie odwracalne. Stąd tak duża śmiertelność
wśród pacjen!ów.
Według Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), na przewlekłą chorobę płuc co roku umiera
na świecie 2,75 miliona ludzi. Zajmuje ona wraz z AIDS czwarte
miejsce wśród przyczyn zgonów.
Wyprzedzają ją tylko choroby serca, udar mózgu i zapalenie płuc.
W Polsce na POChP cierpi ponad
2 miliony osób, a co roku umiera
ponad 15 tysięcy.
- Podstawową przyczyną zachorowań jest palenie papierosów
- stwierdził podczas konferencji
prasowej prof. Kazimierz Roszkowski-Sliż , dyrektor Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. - I chodzi tu zarówno i) palenie czynne, jak i bierne. Do POChP przyczynia się także przebywanie w źle wentylowanych po-

- Przewlekła choroba płuc doprowadza do zwężenia oskrzeli i w ten
utrudnia oddychanie - mówi Małgorzata dędrlejczak, wojewódzki ko
ds. gruźlicy
mieszczeniach oraz zanieczysz- razu POChP, ale trzeba to
czenia powietrza atmosferyczne- dzić . Najlepiej poddając się
niu spirometrycznemu, które go.
To, że liczba zgonów spowo- ogólniej rzecz ujmując dowanych przez przewlekłą cho- czynności płuc.
BEATA
robę płuc jest tak duża, wiąże się
również ze zbyt późnym zgłasza
n~em s i ę pacjentów do lekarza.
Lekceważą oni objawy, a do specjalisty trafiają, gdy zmiany w
oskrzelach i płucach są ogromne.
- Jeżeli ktoś pali papierosy,
kaszle, trudno mu się oddycha przy
wysiłku, to znak, że dzieje się coś
niedobrego - mówi M. Jędrzejczak.
- Oczywiście , nie musi to być od

Sklep Medyczny

ul. Jagiellońska 67, tel. 3663132

"

DEnTA-MED"

o ciśnieniomierze elektroniczne o artykuły przeciwodleżynowe
O aparaty do masażu
O żele USG, EKG
O dezynfekcja
O odzież medyczna

Przed andrzejkami - 200/0 rabat na koŚJnetykę tlenową! Kosmetyka tlen0wa polega na masażu strumieniem tlenu przy równoczesnym rozpylaniu substancji
biologicznie aktywnej. Fleki - głębokie nawilżenie, wygładzenie i regeneracja skóry.
Umów sie telefonicznie i przyjdź -z tym wydaniem "Słowa Ludu"
do baru tlenowego O .

O glukometry
O inhalatory
O kule, laski, balkoniki,

ra
CENTRUM LECZENIA ZDROW'I E"
~
NATURALNEGO
"

POMY." O .WOleN Z'iBAł!N

A. BŁOŃSKA, A. TERLECKI, M. WÓJCIK
Kielce, ul. Paderewskiego 47/4, tel. 346-29-82
uj. Południowa 5/13, teJ. 345-66-08
~l.!L!.~~~~

wykrycie wszystkich schorzeń oraz chorób we wczesnym
stadium ich rozwoju na podstawie badania tęczówki oka.
WYŁĄCZNIE NATURALNYMI CHIŃSKIMI METODAMI
akupunktura. moxa. bańki chińskie, laseroterapia
masaże. manualna terapIa. diety, kuracje ziołowc:, głodówka lecznicza
WSKAZANIA I SZCZEGÓLNA SKUTECZNOŚĆ W LECZENW:
nerwic, lęków, depresji, migren, bezsenności,jąkania
zwyrodnień i skrzywień kręgosłupa, dyskopatii, zapalenia stawów, rewnatyzmu, rwy
kulszowej, nerwobólu
• chorób serca: arytmii, zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia. niedociśnienia.
staoówpozawalowych
.
• zapalenia trzustki, wątroby, dwunastnicy, nerek, wrzodów żołądka,jelit, anemii
• zapalenia zatok, oskrzeli, stanów alergicznycb dróg oddechowych, astmy _
• zaburzeń metabolicznych, otyłości, nadczynności i niedoczynności tarczycy, cukrzycy
• miażdżycy serca, mózgu. kończyn dolnych, choroby Meniere'a
• zaburzeń hormonalnych, problemów menopauzy, mastopatii, zaburzeń
mensuu3cyjnych, bezpłodności, stanów zapalnych pęcherza moczowego oraz prostaty,
impotencji
• chorób skóry, żylaków, hemoroidów
• KOOOWANIE - jednorazowy zabieg rzucenia nałogu palenia tytoniu i a1koholi2mu
ZWIĘKSZANIE OGÓLNEJ ODPORNOŚCI ORGANIZMU
ORAZ OCZYSzcZANIE Z TOKSYN
-

ZAPRASZAMY!

baseny

"O

ł

Czynne Pono - Piątek 8-19 Sob. 8-14

Lecznica Medistar SA tel. 344·39-45, 368·28-02
Kielce, ul. Warszawska 34 (DOM

.'Hli'8iit
.sI mai
~

RZEMIOSŁA)

• stomatologia

• protety~

rtg

Specjalistyczny Sklep Medyczny

Umowa z

"STYMAT"

ZaC1TI.y
techniką fakoemulsyflkacj i

Radom, ul. Giserska 4
TeL/fax (0-48) 36-511-88
Mazowiecką Kas!ł

Operacje
,
ultradźwiękowej,

Chorych.

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

znieczulenie kroplowe,
możliwy natychmiastowy
powrót do domu po operacji.
Okres rekonwalescencji
po operacji znacznie
skrócony w stosunku
do metod tradycyjnych.
Chirurgia plastyczna
i estetyczna w pełnym

"LENSMED"

4

Kielce, ul. Mała 1
tel. 34-46-200
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GABINET
ALER
OGICZNY

ZdrowI e- ,tt,lW,'iJlrlTJ

Ewa Wiewiórowska
przyjęci!!: środa

)

rawdź się

Warto

m

Z_
adbaj

'n~UlleKltachorob, płuc może
wyłącznie lekarz.

Jednak
możemy sobie zrobić minitest
podstawie jego wyników ocenić
nie jest najwyisza pora, by
si, do specjalisty.

Odpowiedz na pytania:
1. Czy prawie codziennie

A) Tak, B) Nie
Jeżeli odpowiedziałeś "tak"
przynajmniej trzy z powyższych
. powinieneś się zgłosić do
ego lekarza - być może pojasię u ciebie początki przewlechoroby płuc.
(bas)

~DYCZNOOO

SP.

Kielce. uL św. Leonarda 4
tel/fax (041) 344-52-75

f}Q;Uj,t fł·,'tpitlml
aparatów sluchowych
aparatury medycznej
aparatury laboratoryj nej
aparatów do mierzenia ciśnienia
aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne

poddać się

$!at~1m~
v

CHIRURGIA OGÓLNA,
PLASTYCZNA
PROKTOLOGIA
KRIOCHIRURGIA

v
v

Ośrodek

• Faza I - brak objawów klinicznych, chorobę można wykryć
badaniom spirometrycznym.
• Faza II - pacjent zaczyna często chorować na zapalenie
oskrzeli, po którym, mimo leczenia, kaszel utrzymuje się bardzo długo lub
nie przechodzi w ogóle. Pojawiają się duszności , zwłaszcza przy
wysiłku fizycznym,
• Faza III - u chorego występują obrzęki kończyn , sinica, duszność spoczynkowa. Pacjent nie może pracować, wymaga stałej opieki
lekarskiej,

Lek. med. Jan Wójcik
SPECJALISTA .~
UROLOGII

."

Prywatna Praktyka Lekarska

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

Prywatny Gabinet
Urologiczny

.

Diagnozę można postawić

na podstawie badania spirometrycznego sprawdzającego czynności płuc . Niestety, w Polsce nie
jest to badanie powszechne. Czę
sto trzeba je wykonywać prywatnie (kosztuje około 40 zł). Tymczasem, jak twierdzą pulmonolodzy, spirometr powinien się znajdować w gabinecie każdego lekarza pierwszego kontaktu .
- Wczesne rozpoznawanie
POChP powinno być podobne
do rozpoznawania nadciśnienia
tętniczego - uważa prof. dr hab:
med. Jan Zieliński z Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc w War-

Eligiusz Juda
Gałczyńskiego
(os. Bocianek)

Kielce, ul.

(codziennie 14-18)
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
LEK. MED.

TOMASZ ZlÓlKOWSKI
SPECJALISTA rowtNlClWA I GINEKOLOCII

NIEPŁODNOŚĆ MAŁŻEŃSKA.

Badanie spirometryczne to najlepszy sposób sprawdzenia, w jakim stanie
nasze płuca

są

REJ. TELEFONICZNA

0602 11-38·71, 361·19· 43

~~

B
H
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A
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o

Stomatologia zachowa~cza dzieci i dorosłych
O Laseroterapia
O Chirurgia O Protetyka
O RTG panoramiczne

I

Bezpłatne przeglądy

lek. stom.

i znieczulenia. Czynne 8-20

EWA GĄTKOWSKA

specjalista ortodonta
lek. storn.

(dawna Pomorska)
od ponledzlałku do czwartku 14 - 19
tel. 344-45-52
44S1nd

Specjalista chorób wewnętrznych

hematolog
Czwartki 16.00 -18.00
KIelce, ul. Przecznica 3
344-4143 w. 22, tel. kom. 0604-62~1 O

• WYBIELANIE!
BEATA GWARA
lekarz stomat.olog .
K.D:1.CE, 'O'L. PI\08TA 37

Tm.. (~ 3687.92

'11nh

AUDIOPROTETYKA Andrzej Rzepk
aparaty do mierzenia

ciśnienia ,

stetoskopy, glukometry

PORADY LEKARSKIE

Kielce, ul. Jarońskich 3

lX'I

467/nd

+ PROTEZOWANIE

APARATY SŁUCHOWE, SPRZĘT MEDYCZNY

Mlew GĄTKOWS

specjalista protetyk

• techniki terapii manualnej
• neuromobilizacja, PNF
• masaż

lek. med.
Nowakowska·Domagała

+ BEZBOLESN~ LECZENIE
ZĘBOW

I\EHABILIT ACJA

"14

KIELCE, GAŁCZYŃSKIEGO 7

I)

PŁUKANIE JELITA GRUBEGO
• przyśpieszenie usuwania złogów toksycznych z organizmu powstałych
wskutek nieprawidłowego odżywiania
• odtruwanie i odkwaszanie
• Wspomaganie kuracji odchudzających

Maria

!

usa

• skuteczne leczenie alergii, nadciśnIenia, nałogów, otyłości, depresji,
reumatyZmu
,
• diagnostyka niedoboru minerałów, witamin, pierwiastków śladowych
• diagnostyka obciążeń organizmu toksynami i metalami ciężkimi
• dobór leków

lekarz stomatolog

7

sobota, godz. 7 - 11
rejestracja, tel. 362-44-11 ..

d

n - BEATA

czynny codziennie od godz. 16

Kielce, ul. Chęcińska 14A,
tel. (041) 368 74 86, 0602 185012

wyłącznie dzięki

BIOREZONANS. KOMÓRKOWY (APARAT MORA)

14·g

O pluca

Trzy fazy POChP

Trzy podstawowe objawy,
które mogą być sygnałem, że cierpimy na POChP, to kaszel, odksztuszanie plwociny i duszność
podczas wysiłku fizycznego . Jednak przewlekłą chorobę płuc nawet jeżeli nie daje żadnych objawów - należy podejrzewać u
każdego palacza. Dlatego o skontrolowaniu swego stanu zdrowia
powinni pomyśleć nie tylko ci,
którzy zaobserwują u siebie niepokojące sygnały, ale i osoby uzależnione od nikotyny.

NATURAL-MED
GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ
KIELCE, uJ. Chopina 18 teJ. 344-94-49

W,

badaniom spirometrycznym

szawie. Tak jak ciśnienie się mie- nież z badaniem-spirometryczrzy niemal przy każdej wizycie nym.
(bas)
u lekarza, tak powinno być rów~~--~=--==7==~-.

Zbyt późne wykrycie przewlekłej
choroby płuc może być tragiczne
w skutkach. Dlatego lak ważne są
badania spirometryczne.

17 - 19

Kielce, ul. Seminaryjska 15A
Testy, spirometria
~
Rejestracja:
teJ. kom. 0606919344 :;

Kielce, ul. Przecznica 3, tel. 343-24-60, 343-24-61
e-mail: audiopro@ki.onet.pl, www.audioprotetyka.com.pl

~
~

dr MAREK WOJCIECHOWSKI

Jesteś

specjalista chirurg

lECZENIE QlORÓB NA<::z'ffl
KIELCE, ul. Ś~skA J 4/J
TEL (041) J42-82-05,
wrOREk , ŚRodA, CZWARTEk

jesteś osobą poszkodowaną

22NC

w wypadku komunikacyjnym, odniosłeś obrażenia
lub w jego wyniku straciłeś kogoś bliskiego i nie wiesz jak uzyskać odszkodowanie
Zgłoś się do nas
Profesjonalną pomoc i doradztwo w uzyskaniu odszkodowania
z OC komunikacyjnego od Towarzystw Ubezpieczeniowych proponuje:
JI.

"SUBSYDIUM"
~a prowadzona przez prawników z siedzibą w Krakowie przy ul. Oietla 81

żywy?

ZPpraszamy do nowo otwartego

!.

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,

PRY\VA1NY GABINET lEKARSKI

. 16- 18

chory, zmęczony, ledwo

ul. Mała 1712, I

piętro,

tel 344-52-00, 0604 902150

Proponujemy Państwu:

Terapię tlepową
I. Leczniczo:
Schonenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedokrwieniem mlęśrua
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi, niedokrwienie kończyn, choroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu. trudności w koncentracji. migreny, niedokrwienie siatkówki, tinitus
i zald6cenia równowagi. chroniczne zapalenie oslcrzeli i asana oskrzelowa. chronicme zapalenic
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po chorobie alkoholowej, chronicme stany zapalne.
wszystkie schorzenia złośliwe. stwardni~nie rozsiane
2. prorllaktycmk:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wąlroby (picie. palenie. zażywanie lekarstw). wzrost
wydolności i odporności organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew gflS1DJeJe u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia wiośniclowego, przedluza żyCIe (o OL 10 lat). poprawa
jakości skóry, przyspieszenie przemiany materii (efekt JOJo). polepszcrue potencjI llepsze
wypełnienie ciał jamistych), pozytywne myślerue. regulacja c,śrue",&.
3. Korzykl, kt6re odnosi organizm dzięki terapii tlenowej:
Zwiększenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresanu), podniesienie poziomu energetycznego (więcej energii i radości życia), dotlcnie!,ie
miC)Śnia sercowego i poprawa pracy układu laążenia (wzmocnienie serca, wyrównanie ciśnierua).
odtrucie i oczyszczenie, polepszetlie sprawności ftzycmej i psychicznej organizmu (lepsze ~mki
w nauce i sporcie), tedulu:ja slcutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dokrwiema
chorobach oczu. obniżenie ~totliwości i natężenia migren, opóźnienie procesu starzenia.
przyspieszenie procesu przemiany materii (wspomagani! w odchudzaniu).
Kosmetykę tlenową

. Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonów w Krakowie:
0602106-640,0604072-695, 0(prefix)12 421-00-99
lub u naszego przedstawiciela w województwie świętokrzyskim
tel. 0501 782-793, O (prefix)41 332-42-29
od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 - 19.00

Działanie

biologiczne powoduje, że skóra staje się jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietrza zwiększa przepuszczalność i zdolnośC skóry
do przyswajania substancji odżywczych.
Efekty kosmetylci tlenowej lo: zwiększenie wilgotno~i skóry, stymulacja regeneracji. większa
elastyczność, wygładzenie skóry i poprawa wyglądu, nie WIdaĆ na Olej zmęczenia I wygładzają 'ę

POMOC BEZZALlCZKOWA

PO KURACJI TLENOWEJ NASTĘPUJE RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGAN1Zi\1U

ZIIllUSZCzki.

_Sauna na

podczerwień

Oczy= skórę I tkanlci podskóme 2 Ioksyn.likwiduje napIęcie i stres. spalasz od 900 do 2400 kcal
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Burmistrz

pomógł ':,.ędkarzom

Ryby za sruby

SUCHEONIÓW. Owieście kilogramów
dorodnych amurów wpuszczono
do miejskiego zalewu. Wędkarze
wymienili ryby z ośrodkiem hodowlanym za specjalne śruby, otrzymane
od burmistrza.
W ubiegłym roku w Mostkach
(gmina Suchedniów) remontowano zaporę na rzece Zarnówce. Po
przebudowie samorządowi zostało pięć specjalnych, kilkumetrowej
długości śrub używanych do budowy stawideł. Miasto nie potrzebowało ich, przedstawiały jedynie
wartość złomu. Dowiedziawszy się
o tym, miejscowi wędkarze poprosili burmistrza o przekazanie urzą-

dzeń. - U nas nie było możliwości
ich wykorzystania, dlatego wyszedłem naprzeciw prQśbom mieszkańców i oddałem śruby - mówi
Tadeusz Bałchanowski . Gospodarni członkowie Polskiego Związku
Wędkarskiego wymienili je z
ośrodkiem hodowlanym w Krzelowie na ryby. Do zalewu trafiło kilkaset amurów, w sumie ważących
dwieście kilogramów. - W porozumieniu z miejscowym Ośrod
kiem Sportu i Rekreacji wybraliśmy amura . To atrakcyjna ryba,
poza tym ten gatunek żywi się roślinnością , a nasz zbiornik tak zarósł , że nawet łódki miały klopoty
z pływaniem - powiedział nam Jerzy Fąfara z PZW
(BOL)

Witamy w szkole
Szkoła Podstawowa w Wąchocku im. Bohaterów Powstania Styczniowego skończyła w tym roku 40 lat, choć tradycje
szkolne w tej miejscowości sięgają XVII wieku. Wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych. Zatrudnia 25
nauczycieli, którzy dbają o wykształcenie 269 uczniów. Pierwszaków jest w tym roku 42.

Zapisy nawet telefonicznie

Kolejka
do prezydenta
STARACHOWICE. Około 100 osób
oczekuje w kolejce na spotkanie
z prezydentem.
Prezydent przyjmuje mieszkańców w poniedziałki i piątki od
ósmej do jedenastej .
.
W trakcie jednego dyżuru jest
w stanie przyjąć ponad 20 petentów.
- Ludzie przychodzą przede
wszystkim z prośbą o pomoc
w znalezieniu pracy bądź w opła
ceniu różnych należnych świad
czeń . Nie brak też takich, którzy
chcą się poskarżyć na złych sąsia
dów i w tym przypadku prezydent
jest bezradny, gdyż nie ma możli-

wości pogodzić zwaśnionych nieraz od lat stron - wyjaśnia rzecznik prasowy Urzędu Miasta, Marek Barański. Jak podkreśla na

spotkania z wiceprezydentami jest
mniej chętnych.
- Ludzie chcą rozmawiać
z najważniejszą osobą , a często
wystarczyłoby zgłosić sprawę do
naczelnika wydziału , aby została
pozytywnie rozwiązana - podkreśla

- Fakt, że trzeba poczekać w
kolejce nie oznacza, że na korytarzach kłębią się tłumy. Osoby któ~
re się zapiszą , co można zrobić
również telefonicznie~ są powiadamiane o terminie i godzinie spotkania.
(pen)

............

,..",.,Izltłl.".,w
~

" , . . ,."",.. fIIłIłKII EłMeeIuIIeI

Szkoła Podstawowa w. Wielkiej Wsi od 10 lat mieści się w nowym budynku. W tym roku wzbogaciła się o w.,~,,,nl'IfQ
sportową. Nosi imię Swiętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej i z tym środowiskiem jest bardzo zżyta .
starają się wpajać swoim uczniom wartości bliskie tamtemu pokoleniu. Pierwszoklasistów jest w tym roku 17.
Na zdjęciu: Klasa pierwsza z wychowawczynią Krystyną Pituch

8

SŁOWO

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

LUDU 26 LISTOPADA 2002 NR

____I e g lo D
na razie nie ma

Protest w Cukrowni

ekret prezydenta
I

Ch.oć

od wyboru

1rp.7V'denra minęło jui, sporo czasu,

nie wiadomo, kogo Waldemar
na zastępców.
wiceprezydentów nie
również radni podczas
l~m"ZSLIt' sesji.
Choć od objęcia fotela mijuż

dwa tygodnie, nie wiakto będzie wiceprezyden. Wiele osób liczyło, że nazwipadną podczas inauguracyjsesji Rady Miejskiej - tak się
k nie stało. Jak się dowie" , v •• u .... y , sprawa nie wyjaśni się
eż na czwartkowej sesji.
opóźnienie , dlaczego prezwleka z powołaniem za- Nie nazwałbym tego opóź
. , dobór wiceprezydenta najważniejsza decyzja kaw tym świetle kilka dni
lub później nie robi

różnicy. B ę dą c sam, mam więcej
pracy, ale d zięki temu szybciej
p oz n aj ę pracę urzęd u - powiedział Waldemar Mazur. Dziś wiaflomo tylko , że wiceprezydentów
będzie dwóch . Jak nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się , ciągle trwają

koalicyjne rozmowy, w wyniku
których mają zostać ustaleni zastępcy W. Mazura, Czy kryterium
doboru będzie partyjny klucz?
- Muszę brać pod uwagę koaHcję , ale podstawą jest przygotowanie merytoryczne kandydata
- stwierdził prezydent.
Jest bardzo prawdopodobne,
że zastępcami Waldemara Mazura
(SLD) będą Andrzej Kazanowski,
rywal prezydenta z drugiej tury
wyborów, lider Komitetu Nowe
Oblicze Miasta oraz Bogusław
Ciok z Forum Samorządowego .
Czy przecieki okażą się prawdziwe, dowiemy się w przyszłym tygodniu.
(BOL)

•

eS)a
iodem

płynąca

Sesja w Radoszycach
do historii jako - nec
- miodem i nawet mlekiem
. Żadnych kłótni, pnekomaawantur.

rozpoczęły się poOdchodzący wójt
Myszkowski życzył wójt

rze Matysiak wszystkiego

erzył się,

bo

IJC;H.EDAIIÓIU Pijany kierowca

wypadek, pięć osób
się wszpitalu...

W niedzielę o czwartej rano
dwudziestodwuletni mieszKrzyżki , prowadZący forsJerrę, na prostym odcinku traE-7 zjechał na przeciwległy pas
zderzył się z jadącym z
.

najlepszego. To samo powiedzieli so bie stary p rzewo dniczący
rady Wło dzimierz Pietru siewicz
nowemu H enrykowi Cieś lako)Vi
i odwrotnie. Tuż przed zakończe
niem sesji nowa wójt Barbara Matysiak, nawiasem mówi ą c lekarz
medycyny z wieloletnim stażem ,
złożyła oświadczenie, że odpowi edzialność za wszystkie decyzje finansowe, kadrowe, inwesty~
cyjne p odjęte do 25 listopada
2002 r. ponosi Ryszard Myszkowski . A po tym terminie wójt
Barbara Matysiak.
Najwięcej dyskutantów było
podczas przerw w obradach . Zaproszeni goście i niektórzy sołty
si twierdzili, że gdy się tak cukierkowo zaczyna kadencję , trzeba
uważać, by gorzko jej nie zakoń
czyć.
(kam)_

wypił
naprzeciwka bmw. W wyniku kraksy pięć osób odwieziono do skarżyskiego szpitala. Na miejsce wypadku przyjechały trzy karetki ,
policja i dwie jednostki straży pożarnej . Jedna z pasażerek została
zakleszczona w aucie, strażacy
musieli użyć nożyc i rozwieraka
hydraulicznego, by ją wydostać .
Sprawca wypadku miał we krwi
dwa promile alkoholu .
(BOL)

Jtt.U2,,!,tdtl

Częstocice
I

Plantatorzy .
bez pieniędzy
OSTROWIEC. Podpisaniem porozumienia z zanądem Cukrowni
Częstocice zakończył się wczoraj z
udziałem posła Samoobrony Józefa
Cepila protest plantatorów, którym
nie wypłacono wterminie pien iędzy.

Plantatorzy z rejonu gntiny
nie otrzymali wypłaty za
dostawy buraków cukrowych w terminie 30 dni, zagwarantowanym w
podpisanej umowie. Zarząd namawiał ich do podpisania nowej umowy, według której należności miałyby być wypłacone w ciągu 60 dni .
Niektórzy poczuli się zaszantażo
wani słowami , że jeśli podpiszą
umowy, to dopiero wtedy dostaną
pieniądze . - Nas nikt nie pyta, za co
wyślemy dzieci do szkoły - żalili się
w imieniu plantatorów Stanisław
Dryja z Boleszyna, Józef Sierpiń Poseł Józef Cepil z g rupą plantatorów: Stan i sławem Dryją . Józefem Si e r p iń 
ski z Mychowa, Włodzimierz Ha- skim, Włodz i mierzem Hame rą
mera z'Pękosławic. - Nie mamy pie- -szym wyjaśnieniom. Był czas, by kie należności w czasie nie dłuż
niędzy na buty, opal. Braliśmy kreszybko załatwić sprawę i bez ner- szym niż 50 dni. - Musimy mieć
dyty na zakup nawozów i teraz wów. Jeśli nie potraficie działać, podpisane przez plantatorów anekmusimy spłacać raty i nikt nam nie to zrezygnujcie ze swoich stołków. sy, bo tylko w ten sposób możemy
chce podarować odsetek.
Nerwowe dyskusje przeciąga otrzymać gwarancje Agencji RynPoseł Józef Cepil przybył
ły się w nieskończoność . Sołtys
~ Rolnego, by Bank Gospodarki
wczoraj do świetlicy cukrowni z Mominy Józef Czaja powiedz iał Zywnościowej udzielił nam kredygru pą plantatorów i zapowiedział,
wręcz, że chłop nie ma pieniędzy i
tu - powiedział reporterowi " S~ '
że nie opu ści jej , jeśH nie otrzyma
musi się chyba powiesić. Ostatecz- prezes cukrowni Bolesław SmyJ.
gwarancji wypłaty. - JeśH nie dacie nie po kilku godzinach podpisano - Jeśli nie wywiążemy się z termipienię dzy, podamy was do sądu porozumienie. Zarząd cukrowni nów wobec plantatorów, gotowi jezwrócił się do zarządu . - Lu~ie są
zobowiązał się wypłacać pieniądze
steśmy podać się do dymisji .
zdesperowani i już nie wierzą wa- od 2 grudnia i uregulować wszystANDRZEJ NOWAK
Waśniów

Opiekun
może pomóc
STARACHOWICE. Osoby, pragnące
skonystać z usług opiekuńczych
specjalistów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, proszone są

z

ł1 zgłaszanie się do tej Instytucji.

Pomoc świadczona jest osobom starszym, schorowanym, niepełn06prawnym , którym rodziny
często nie są w stanie jej zagwarantować . .
- Ubyło nam ośmiu podopiecznych, a opiekunów pozostało 36. Mogliby pomóc potrzebującym , którzy na to czekają. Codzienna opieka jest trudna i nie
zawsze, mimo najlepszych chęci ,
najbJiżsi są w stanie ją zapewnić ,
a ludzi jej potrzebujących nie
można zostawić bez pomocy
- podkreśla dyrektor MOPS Jeremiasz Stefanik.
(pen)

Prezent

-I

złodzieja

siąc złotych . Zaskoczone ekspeOSTROWIEC. Wczoraj pned połu
, dientki , ze zrozumieniem przyję
dniem policja za tnymała 3D-letniego ły słowa mężczyzny i zaczęły P9magać mu w wybieraniu różnych
Jacka B., który próbował ukraść ze
sklepu towary o wartości około
towarów. Gdy już zapakowały trzy
reklamówki , mężczyzna niespotysiąca złotych.
dziewanie chwycił je i wybie gł ze
Jacek B. pojawił się w skle- sklepu. Jedna z ekspedientek wypie obuwniczym na osiedlu Sło biegła za nim. Zatrzymała przeneczne i powiedział ekspedient- jeżdżający radiowóz policji i po
kom , że zamierZa zrobić niespo- krótkiej obserwacji osiedla dodziankę swojej dziewczynie. Chce
strzegła złodzieja. Jacek B. został
wybrać jej prezenty i ma na to tyzatrzymany.
(an)

Dealer za kratkami
SKARŻYSKO . Policja złapa
dwudziestojednoletniego dealera narkotyków. Aresztowano go na
jednym z osiedli - przy sobie miał
torebkę z resztkami amfetaminy.
Jak ustalono, młodzieniec w Skarżysku działał od lutego bieżącego
ła

roku, sprzedawał młodym ludziom
marihuanę i inne środki odurzają
ce.
W Polsce zakazany jest nie
tylko handel , ale i posiadanie narkotyków.
(BOL)

," ,

,

Masz sprawę
• zadzwoń
tel . 34·448·16
-\

-""""Al=- ~

nID ~ llliiJ~!l!lJ3 2I!1@J']DOO

;' -'PoImnla_ WI1IŻIInia, wspaniala muzyka, wykwintna staropolska kuchnia
Częśt plenet owa - ognisko, aztuczne opnie.
Ił. nasłłpnego dnia wspaniale poprawmy.

tdzIIz 1r0cz8 cłlwłle wttaw: liny
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełnią
szpitale :
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
"Przy Pogotowiu" , ul. św. leonarda 10 (8-20), "Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20), "Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (8-23), "Alfa", ul. Że
romskiego 20/24 (8-1 S), "Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13). "Małgosia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele i święta, "Zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła II 13 - czynna codziennie , 7.30 - 23 (w niedziele I
święta), 041/362-02-25.
Apteka "Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7 22:w niedziele I święta - 9 - 19.
Apteka "Zdrowie " - ul. Sienkiewicza 5B - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 822 .
Apteka " Gemellus " - całodo
bowa. ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki).

APTEKA "Parkowa", Kielce,
Żytnia, niedziele, święta 7.3021.00. 041/368-30-33.
(gb 4774)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Sienkiewicza 84.
STARACHOWICE
- ul. lipowa 50.

USl.UGI MEDYCZNE
344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 449)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - lecznica "Medistar" ,
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP,
041/344-39-45, 368-28-02 .
(nd 439)
NAGŁA Pomoc lekarska - 331
- 56 - 50.
(nh 45)

UROLODZY - Seminaryjska 27.
361-30-60. Jagiellońska 23 ,
346-22-99.
(nd 459)
BIOTERAPIA REłKl, inz. Janusz _
P. Mołęda . Zapisy. 041/368-4632 .
(gb 4299)
USŁUGI

Medyczne WOjewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dzi ecięcego w Kielcach. ul. langlewicza 2, tel. 361-55-25 .
- ECHO , HOLTER, RTG , USG .
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergołogiczne. Badania laborato ryj no-bakteriolog Iczne.
RehabilitaCja.
(nn 225)

TEATRY
Teatr im . S. Żeromskiego "Opowieści braci Grimm", g. 11 .
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" "Błękitny ptak", g. 9 I 11 ; dla
dzieci od lat 5.

KINA
• " Romanlica " (dolby digItai),
tel. 366-37-19. - "Znaki" - USA,
I. 15, g. 13.15, 18.15; "K-19· USAlW. Bryt., I .15, g. 15.30,
20 .30 .
. Moskwa " (dolby' stereo), tel.
344-47-34 - .Czerwony smok"
- USA, I. 15, g. 13.30, 18; .Edl"
- pol., I. 15, g. 16, 20.30.
. Studyjne" - .Władcy ognia" USA .. I. 15. g. 14.30; "Anioł w
Krakowie· - pol., I. 15, g. 16.30;
"Edi"- pol., I. 15, g. 18.15; "Atak
pająków" - USA. 1.15. g. 20.15.

RADIO-TAXJ
ISKRA

96-62 1r 96-63
366-40-40
KARTA

STAŁEGO KLIENTA

W)jlWl Ul milJSlo - ctna do uzgodnie/lia
DOJAZD GRATIS

10

" E~ho " (w WDK) - 361-27-37
- "Faceci w czerni l/" - USA, I.
12, g. 16, 18.

BUSKO ZDRÓJ
"Zdrój " - . Pianista", g. 18.30.

JĘDRZEJÓW

" OK" - niec~nne.
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda" - "Ziemia niczyja", g.
17 ~ "Niewierna", g. 19.
PINCZOW
"Belweder" - "E=mc Z", g 17.
SANDOMIERZ
"Millennium" - "Raport mniejszości" , g. 19,
SĘDZISZOW

"Ballada" - "Pianista", g. 18.

SKARŻYSKO-KAM,

"Centrum" (dolby digital) "Niebo", g. 17 I 19.
"Wolność" - brak terminarza.
STARACHOWICE
. Miejskie" - nieczynne.
SUCHEDNIÓW
" Kuźnica" - nieczynne.
Wł.OSZCZOWA

cja rekonstrukcji neolitycznego
stanowiska nakopalnlanego i
pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne wl.- sob. 9-15 ,
niedz. 11-15.

Galeria BWA "PIWNICE" - ul.
leśna 7 - ArkadiusL latos "Świat małej formy rzeźbiar
skiej", Sławomir Micek - rzeźba .
Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 11-17, w niedziele w godz. 11-15, w soboty
- nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE " Wystawa malarstwa Stanisława
Stacha. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 915, w soboty I niedziele nieczynna.
Galeria " Bartosz " - ul. Ście
giennego 35A - Wystawa malarstwa Józefa Ziomka. Galeria
czynna - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 10-16, w soboty 10-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Wystawa pokonkursowa
"Kielce i okolice w fotografii" i
wystawa "Galeria otwarta". Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16. Wstęp
wolny.

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii ludowej 2a - wystawy stałe :
"Pradzieje Ponidzia", "Pińczów historia miasta", "Adolf Dygasińskl - życie I twórczosć",
" Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa ", "Przyroda Ponidzia"; w synagodze - " Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie ", 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.
Ga lerla "Krużganki" - wystawa części repliki XII-wiecznej pły
ty orantów wypożyczonej z WIślicy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do piątku w godz. 916, w soboty - 9-1 S, w niedziele - 10-1 S, w poniedziałki
nieczynne - wystawy stale :
"Kuchnia królewska", "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", "Ziemia sandomierska w pradziejach I śre
dniowieczu", "Srebra. Nabytki
muzealne z lat 1992 - 1997",
"lapidarium zamkowe':. Wystawy ~zasowe: wystawa poplenerowa dzieci i młodzieży
" Tęczowy plener" , "Zbigniew
Karpiński (1920 - 1996) malarstwo - -grafika - rysunek",
"Starej porcelany czar" .
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do piątku w
godz. 9-16, w soboty - 9-15, w
niedziele - 10-15, w poniedzialki nieczynne. Stala ekspozycja
historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: "Pokolenia - w 400lecie Collegium Gostomianum".
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9 - pon i edziałek - nieczynne, od wtorku do soboty WgOdL ·9 - 16, w
niedziele 13,30 - 16.
Muzeum Historii Polskiego
Ruchu LUdowego, ul. Rynek 9.
Godziny otwarcia: pono-pitątek
8-16 , sobota , niedziela - po
wcześniejszym uzgodnieniu.
Wystawa czasowa : "Portrety"
- rzeźba Gustawa Hadyny.

"Muza " - "Niewierna", g. 18.

Muzeum Narodowe - palac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stale: korpus główny nieczynne. Skrzydło pólnocne Galeria malarstwa pOlskiego i
sztuki zdobniczej. Czynne we
wtorek w godz. 10 - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 1/
25 , (tel. 344-57-92) ~ - ekspozycja stala: wystawa materialów
biograficznych I literackich z
młodzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, piątek ,
niedziela w godz. 9 - 15.30. śro
da - 11-17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w
Oblęgorku , tel. 303-04-26 Odtworzony wystrój mieszkania
pisarza oraz wystawa biografiCZno-literacka. Wystawy czasowe:
"Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka" .
Czynne od środy do niedzieli w
godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzien i e kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - nieczynne do końca marca 2003
r. Muzeum może być udostęp
nione zbiorowym wycieczkom
po uprzednim, telofonicznym
uzgodnieniu terminu - tel. 3421-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedZiałkÓW w
godz. 10-17. Wystawa stała :
"Modele redukcyjne"; "Zabawki
dawniej i dziś", "Folklor sześciu
kontynentów - 406 lalek z całe
go świata " - kolekcja Małgorza
ty Mroczek-Stachowiak, wystawa zabawek - prac dyplomowych absolwentów Państwowe
go liceum Sztuk Plastycznych
w Nałęczowie.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chalup , XIX-wieczna apteka ,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
"Ocalić od zapomnienia . Jan
Bernaslewicz - twórca ogrodu
rzeźb ·. Wystawa czasowa:
"Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i strój ludowy
na Kielecczyźnie". Czynne: w dnł
robocze w godz. 9 - 14, w soboty, niedziele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek laszczyków - wystawa - .Z
perspektywy 25 lat". Czynne od
poniedziałku do piątku i w niedziele w godz. 10-15.
Muze.um Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - "Era
krzemu".

Et:~l\ RADIO-TAXI
'lł-tz~'Ił--t:"
96-25

3-611-611

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzłeń
oprócz poniedzialków i świąt w
, godz. 9 - 15.
Jaskinia "RAJ" - czynna od
wtorku do niedzieli w godz.
10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa-wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16, InformaCja:
31-18-702, fax 311-46-90,
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedni'owa - wystawa " Płonęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedzialków w godz. 10 - 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgloszenia - tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-leśne
Świętokrzyskjego Parku Narodowego na Swlętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
pon i edziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory I fauny,
Muzeum Starożytnego Hutnlc. twa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedzlalków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018 .
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - XVII Przegląd
Plastyki "Ponidzie 2002".
Oprócz ponledzialków czynna
codziennie w godz. 11 - 17.
. JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.

USWGI POGJIZEBOWE
ł AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-18,361-39-12.
(nj 256)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78 , 343-17-52 .
(nc 254)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - uslugi pogrzebowe całodobowe, tel.
366-31-77, ,344-67 -88 .
(na 132)

1B.EFONY AlARMOWE
• Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogoto~ie Policyjne - 997 .
Straż Pożarna - 998 .
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13 .
Pomoc drogowa - 366-00-65 ,
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie energetyczne Kiel ce - miasto I teren - 991.
Pogotowie gazowe - 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. 36118-33.
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94 -34.
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telelo, niczna - 932.

SKARŻYSKO-KAM_

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od 8
do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, tel. 274-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii Kullury Malerialnej ul. Wielkopiecowa 1,
tel. 275-40-83, czynne wł.pł.
9-15.30, sob.-niedz. 14-18.
Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z
pol. XIX w., zabytki techniki samochodowej, skansen hutnictwa starożytnego , zbiOry paleontologiczne. Wystawy stałe :
"Dziedzictwo kultury technicznej
w dolinie Kamiennej", "Rzeźby
plenerowe - impresje na temat
dinozaurów". Wystawa czasowa: "Architektura znana I nieznana" - wystawa praC" plastycznych Agaty Kosno i Barbary Kotwicy.

NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Slennieńska 54, tel.
263-20-4'8 - "VI Jesienny Salon Sztuki " - wystawa pokonkursowa. Czynna od wtorku do
piątku w godz. 9-17, w soboty
i niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Swlętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stale . Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r." , "Wystawa zabytkowych fajansów I porcelany ćmie
lowskiej", "Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego".
Wystawy czasowe: "Indonezja
mozaika kultury"; "Buddyjskie
królestwo lo istnieje naprawdę" . Muzeum czynne wtorek p i ątek 9-16 .30, sob. 8-14 .30,
niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel.
262-09-78 - "Górnictwo.. krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne,
skansen wioski neolitycznej, "Za
wschodnią granicą"; Ekspozy-

TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . METRO " - tel.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI "WICHROWY' - tel.
33-10-919 (dojazd gratis) .
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE ", ul.
Manifestu lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis) .
TAXI " NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI
"OMEGA
ORIENT", korporacja " Łyso
góry", tel. 36-00000 , 36 11111,96 - 26 , numer bezplatny 0800-36-00-36 _
TELE-TAXI "WALIGÓRY" - tel.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI "HERBY" - tel. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS" - tel.
366-tl-11 , 3-600-600 . Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stalego klienta), tel. 3-611-611.
TAXI "BARWINEK" - tel. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORlON" - tel.
36-999-99 , 34-555-44 , 9623.

BIBIE NA 1BSUł
• Pizzeria .Studio" - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn.cz. 10-22, piął. 10-23, sob ,
12-23, niedz. 12-22. Dostawa
na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 zlotych gratis, ceny pizzy - od 7 do 19

__ _

KOMUNIKACJ
""",~A

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36 .
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15-11 , Jesionowa -33179-19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18; ciężarowe~ 
Mlelczarskiego - 345-41-22.

,

,

zł.

'Pizzeria .Magia", tel: 362-2511 . Czynna w godz. 11-21, niedziela 15-21 . Zamów pizzę!
Dowóz gratis!

RADIO-TAXI "ALFA "
- tel. 344-44-44 , 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna inlolinia

, ~__~O~8~OO~-~22~2~
- 2~2~2____~

TeiePizza - ul. Radomska 18,
tel. (041) 362-89-51; ul. Paderewskiego 34 , tel. (041)
366-41-60. Godz. otwarcia :
niedziela-czwartek 10.0023 .00, piątek-sobota 10.0024 .00. Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.

Pizzeria Roma, tel. 344 99
Czynna pon.-czw. 1
piątek 10.00-23.00, sob.
23.00, niedL 12.00-22.00.
praszamy na pizzę włos ką
dania kuchni chińskiej. Na
nie miasta dowóz gratis.

PODRÓŻE
I BILETY. lotnicze - reze rwacja,
sprzedaż .

"Sig ma", Sien k l ew~
cza 56 , 344-30-33 ,
kielce@sigmatravel.pl
(ng

OMNIA - Komunikacja I
narodowa, Sienkiewicza
345-77-43 , 345-77-46.
(ng

www.infomax.com .pl
ŚwiętokrzySki

Portal Internetowy

TElEFONY ZAUFANIA

II .
Swiętokrzyskie

S.towa
nie Pomocy Ofiarom
stępstw - Komenda Mi I
Policji w Kielcach sultacyjny Pomocy O .
Przestępstw , Kielce, ul.
wicza 9; poniedziale
godz. 14-18, tel. 0-41 /34
44 .
Świętokrzyski Klub "
ka" - 366-34-54 , od p
działku do czwartku w godz.
14, psycholog, pedagog ·
lefon zaufan ia 366 -17poniedz iałki i czwartki w
15 - 17.
Telefony zaufania - dla iud~
problemem alkoholowym '
ponledzialku do p iąt ku
godz. 1& - 20, tel. 345w sprawach rodzinnych
18-67, 'czynny od po
ku do piątku w godz. 8 .
pomoc psycholog iczna dla
dzin wychowujących małe
ci 368-16-59 , poniedzi
godz. 15.30-18.
Swiętokrzyskie Centru m
liłaktyki i Edukacji - 041
- 53 - 13 - pomoc
giczna i pedduuu'~,,,,o ,
rodzin i małżeństw ,
rapia indywidualna i
pomoc dotycząca
interwencja kryzysowa - od
n iedziałku do piątku w godz
20 .
Polskie Towarzystwo
biegania Narkomanii Konsultacyjny w
Karczówkowska 5A 27 ; pon i edziałek - pi ątek
godz. 12-16.
,
Rodzinna Poradnia Prol l
tyki i Terapii Uzależ ni
narkotyków, Kielce, ul.
Polskiego 230a, tel.
50. Służymy pomocą w
sie terapii indywidualnej I
powej osób uzależnionych I
rodzin, poradnictwa
trycznego i medycznego
czenie bezpłatne .
Centrum Interwencji
sowej - tel. 041 /366-4
ul. Urzędnicza 7b . Te
ofiar przemocy, konfl'
wnątrzrodzmne I kryzysY
zeńskle , problemy z
uzależnioną w rodzinie
sultacje indywidualne i
wsparcia. Zapewn iamy
nimowość . Zapraszamy
poniedzialku do nied zieli
godz. 13 - 20.

RADIO

ry
d,

Częstotliwości sta c!, .

słyszalnych w regionie.
TAK -106,5; 98,0; 89.7:
GRAM I - 102,7;
- 100.8, PLUS -107 ,9;
MARYJA -100,9; 107,2; ' I
RMF -88,2, BIS - 92 .3,
96,2 , KIElCE- 90 ,4; 10
ZET -105 ,3,
WAWA .
gJ
ESKA-l03 , 3, OPATÓW·50
MTM FM-l0 2,l , RdC' lElIWA -104,7 , REK O
106,2.

7!.
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Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - wywiad
Klan (645) - telenowela pol.
Forum - program publ.
Wieczorynka: Eckhart - mysz
wielkim sercu - serial anim.
Wiadomości

Sport i Prognoza pogody
zabójcy - horror USA
Vick Randelli, nowy komendant straży pożarnej w San Catalano, pozna;e wpływowego przedsiębiorcę Maxa
FarringlOna, inwestującego W70zwÓj
miasteczka. Podczas pikniku, w któT)'m uczestniczą wszyscy mieszkań
C)', dochodzi do tragiczrrego wypadku. Nastolatek zostaje ukąszony
przez grzechotnika i umiera. Vick
próbuje wyjaśnić przyczynę gwalIOwnej śmierci chłopca.
.55 Program publicystyczny
Plus minus - magazyn ekonomiczny
05 Monitor Wiadomości
W krainie dreszczowców: Zatożsamości - thriller USA
Zakończenie programu
Bezlitośni

7.05 Studio urody - magazyn 7.15
Zlotopolscy (57) - telenowela pol. 7.40
Dwójka dzieciom 8.00 Cena życia
(39/40) - serial obycz. austral. 8.50
Pytanie na śniadanie 10.15 Ryzykanci 2 (7) - reality show 11.00 Po
prostu żyć - magazyn 11.25 Zielona
karta (7/14) - telenowela dok. (powt.)
11.50 Sukces (28/36) - serialobycz.
pol. 12.15 Od ucha do ucha 12.30 30
ton! Lista, lista 13.00 Panorama
13.15 Miami Sands (57) - serial obycz.
USA 14.00 Na cale życie - teleturniej
(powt.)
15.00 Zrozumieć świat: Bujna wyobraźnia - magazyn
15.25 W poszukiwaniu szczęścia (19/
26) - serial dla młodzieży USA
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (461) - telenowela
pol. (powt.)
16.55 Szansa na sukces - program
rozrywkowy (powt.)
17.50 Program lokałny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Kocham kino - magazyn filmowy
20.00 M jak miłość (95) - serial obycz.
_ pol.
20.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
21.45 Chlop Europie nie przepuści,
czyli zastanowim się a jużci
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram _
22.30 Prognoza pogody
22.35 Wieczór filmowy. Kocliam kino
- Debiuty 2002: Jutro będzie niebo - film obycz. pol.
(J.OO Wieczór artystyczny: Orfeusz
warszawski - film dok.
0.40 Pod mlecznym lasem - film
obycz. bryt.
Zabawna historia przedstawia jeden
dzień z życia malej walijskiej wiQSki rybackiej I.1areggub, zamieszkanej przez
calq masę dziwnych osób oraz duchy.
2.15 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Psotny Bill 7.30 Batman dwadzieścia lat
później 7.55 Bar 8.20 Strażnik Teksasu (149) -serial sens. USA (powt.) 9.10
Bar 9.45 Ally McBeal (101) - serial
kom. USA (powt.) 10.40 Awantura o
kasę 11.35 Różowa Pantera 11.50 Kachorra to ja (43) - telenowela argent.
(powt.) 12.45 Luz Maria (35) - telenowela peruw. 13.40 Bar supercoctail
14.40 Pokemon - serial amm.
15.10 Rodzina zastępcza (112) - serial kom. pol. (powt.)
15.45 Informacje
16.10 Różowa Pantera - serial anim.
16.20 Kachorra to ja (44) - telenowela argent.
17.20 Idol Extra - program rozryw-

koWy
18.15 Bar - reality show
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Rosyjska rulet~ - teleturniej
20.10 Bar - reality show
20.50 Samo życie (131) - serialobycz.
pol.
21.20 Sypiając z wrogiem - dramat
obycz. USA
Laura (Julia Roberts) mieszka wraz
z mężem Martinem (Patrick Bergin)
w eleganckiej willi nad morzem.
Zawsze zgodni i uśmiechnięci, na
pozór stanowią wzorową parę. Nikt
ze znajomych nie wie, że Martin z
upodobaniem znęca się nad żoną·
Zdesperowana kobieta postanawia
w końcu uwolnić się od męża brutala. Pozoruje własną śmierć i ucieka
w nieznane. Mężczyzna nie daje się
jednak wyprowadzić w pole i rozpoczyna gorączkowe poszukiwania

Dziecko diabła - film sens. USA,
1997. reż. Bobby Roth, wyk. : Kim
D.elaney, Coleen Flynn, Matthew
LllIard, Gia Carides (110 min)
,\/l0da dziewczyna Nikki DeMarco (K.
Delaney) odnosi sukcesy zawodowe i
~cZYna ukladać sobie życie prywatIle. le; złudne szczęście jest jednak
d'/ho grą pozorów. Znowu bowiem
a,q o sobie znać siły nieczysIe, które
~ /a~ nękają jej rodzinę. Ukochany
Tkk, Alexander Cole (T. Gibsim) jest
~ala~em. który uwiódł ją po to, aby
odzila mu dziecko.
~~nalne gry - serial dok.
• y I~ "Fakty.
Kropka nad i - program pub!.
Legendy k ng-fu (25/44) - seTe se~s . USA (powt.)
nbu.pl - magazyn interneto·.ie straconego _ programy poWtorkOwe

6.05 Szczudlaki z Nowej Zelandii - film
dok."655 Telesklep 7.10 Dragon BalI
Z - serial amm. 8.00 W niewoli uczuć
(64/135) - telenowela meks. 8.50 Daniela i pnyjaciełe (48/100) - telenowela meks. 9.40 Feliks - przyjaciel na
całe życie (12/15) - serial obycz. niem.
łO_30 Łamislówka -,teleturniej 11.00
Zar tropików (25/66) - serial sens.
kanad. (powt.) 11.55 Pneklęta milość (21/100) - serialobycz. kolumb.
12.40 Telesklep 14.30 Albert - serial
anim. 14.55 Dragon Bali Z - serial
anim. (powt.)
15.40 Pelna chata (142/192) - serial
kom. USA
16.15 Bajer w Bel-Air (25/99) - serial
kom. USA
16.45 Bliźniaczki (5/22) - serial kom.
USA
17.15 Medicopter 117 (29/36) - serial sens. austr.-niem. (powt.)
18.10 Aktualności
18.20 Żar tropików (26/66) - serial
sens. kanad.
19.15 Drew Carey Show (9) - serial
kom. USA
19.40 Norman w tarapatach (9/54) serial kom . USA
20.10 Skłócone miasto - film obycz.
USA, 1992, reż . Daniel Petrie,
wyk.: Michael Tucker (85 min)
De/l11is Littky, pedagog z Nowego
Jorku, przyzwyczajony jest do wysokiego poziomu nauczania. Nauczyciel znany jest rÓwnież z wprowadzania nowych metod kształcenia.
22.00 Gliniarze na motorach (3/23)
- serial sens. niem.
23.00 Wojna gangów - film sens. bryt.
(powt.)
0.50 Raport TVN 24 - magazyn
1.20 Skłócone miasto - film obycz .
USA (powt.)
2.50 Pelna chata (142/ 192) - serial
kom. USA (powt.)
3.15 Bajer w Bel-Air (25/ 49) - serial
kom. USA (powt.)
3.40 Bliźniaczki (5/ 22) - serial kom.
USA (powl)
4.05 Zakończenie programu

•

6.00 Strefa P 6.30 Super VIP 7.00 .
Muzyczne listy 7.50 Sklep Mopatopa
8.15 Telmoman 8.40 Przygody rodziny
Addamsów (12) - serial kom. USA
(powt.) 9.05 FioreUa (158) - telenowela
peruw. (powt.) 10.00 Zbuntowany
anioł (60) - telenowela argent. (powt.)
1050 Jak dwie krople czekolady (13) serial kom. USA (powt.) 11.20 Wyspa
fantazji (8) - serial przygod o USA
(powt.) 12.10 Kameleon (18) - serial
sens. USA (powt.) 13.00 Stefa P 13.25
Super VIP 1355 Sklep Mopatopa 14.20
Telmoman 14.45 Przygody rodziny Addarnsów (13) - serial kom. USA
15.05 FioreUa (159) - telenowela peruw.
16.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
17.00 Jak dwie krople czekolady (14)
- serial kom. USA
17.30 HOT CHAT - program publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pog()dy
18.00 Zbuntowany aniol (61) - telenowela argent.
19.00 Tequila i Bonetti (5) - serial
sens. USA
20.00 Komisarz Rex (68) - serial
krym . austr.-niem .
Marion Gruber, właścicielka pracowni krawieckiej specjalizującej się
w szyciu kostiumów teatralnych, ma
nietypowy sposób spędzania wolnego czasu. Przebiera się w strój, jaki
nosila cesarzowa Sissi, po czym odwiedza dzielnice Wiednia, po których spacerowała słynna imperatorowa.
20.55 Idol Extra
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe
22.15 Mecz Ligi Mistn6w
23.55 Dzieci prerii - film dok.
1.45 Misja w czasie (8) - serial SF
USA (powt.)
2.40 X Laski - program erotyczny
3.10 Muzyczne listy
4.00 Muzyczny VIP
4.25 Super VIP - magazyn plotek
450 To się w głowie nie mieści
5.10 Zakończenie programu

ul. OKRZEI65, tel. 343-13-30
ul. PLANTY 6/4, tel. 343-10-72

BALEXMETAL
Pro d ucent
..
.J
432JNK

MY?«-

ma/żonki.

21.30 Losowanie Lotto
23.20 Informacje, Sport
23.40 Prognoza pogody
23.45 Graffiti - program publ.
0.00 Magazyn Ligi Mistnów
1.00 Bar - reality show
2.00 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

·tv 4
Kropka nad i 5.50 Milość i nie(30/130) - telenowela meks.
6.35 Telesklep 7.05 Przyjai rywalki (43/185) - telenowela
(powt.) 7.50 Stra.c hy na Lachy
anim. 8.15 Szczenięce lata
i Jerry'ego 8.40 Łebski Harry
Inspektor Gadget 9.30 (na żywo)
Gra 10.35 Telesklep 11.50 Rozw toku - talk-show 12.50 Mauśmiechu 13.25 Szczenięce lata
i Jerry'ego 13.50 Łebski Harry
Beverly Hills 90210 (261) - seUSA
- teleturniej (powt.)
TVN Fakty i Pogoda
Przyjaciółki i rywalki (44/185)
. telenowela meks.
.10 Miłość i nienawiść (31/130) telenowela meks.
Rozmowy w toku: Dajcie mi
- talk-show
TVN Fakty
Sport
Pogoda
Uwaga! - magazyn
Kasia i Tomek (25) - serial kom.

IELANT

Blachy dachowe

~

W

Płyty

Oddział

warstwowe C

Kielce

ul. 1 Maja 151, tel.lfax 041/368-36-87

I

~ROLETY
AlU.

*

pvc. RKS

,\

ROLETKI
lEKSIVl.NE

~BRAMY
ROLOWANE, SEGMENTOWE

TAAASO\IVE. BAlKONOWE

KIELCE. UL CZARNOWSKA 22

TEL./FAX /0 .• .41/3455532

267mJ

4fD

Technika
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna
o Wentylatory
O Klimatyzatory
O Kurtyny powietrzne
O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki

O Odkurzacz centralny
O Przewody wentylacyjne

Zapraszamy firmy do współpracy
- upusty
Codziennie 9.00 -17.00, Sobota 9.00 -13.00

25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 48/2, tel.lfax (041) 343-18-26
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ogłoszenia

drobne

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

w

ZA

(.

Jeśli

dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych

041/362-00-29

nt385

- uchylne

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

Kielce, Pakosz 53.

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

KUPNO

HORMANN

wa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,

AUTO NA GAZ

- segmentowe.

346-52-05.

MAKULATURA, folia, złom . Kielce. ul

041/362-64-72.

RATY.
ng408

nt489

nt454
041/345-16-29. HURTOWNIA ści

prywatne.

BRAMY

AUTOSZYBY. "Autofenix· Kielce, Wrzoso-

AUTO-MOTO

zlecających ogłoszenia

gnańska

232 tel. 041/344-10-03.

autoczę

zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA

CZĘŚCI do samochodów

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

amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświe

ng407

japońskich, koreańskich .

tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe , napędy.

BMW,

BLACHY dachówkowe, trapezowe - produ-

Sklep - hurtownia,

cent. 04.1/331-49-62,

nt393
gb4606

041/36-222-35 MOTOART - autoczęści do

nt480
ng405
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

zachodnich. HURT. Detal. Kielce. TarnowAUTOALARMY. 041 /34-434-79

ska 18.

INTER CARS SA Dystrybucja
nt401

nd447

Sk",7V<k,...1<>

mienna, ul. Rejowska 65, tel. 041 1251 ·

Kielce, Pakosz 53 , 361-18-56.

AUTOALARMY 250 PLN - 041/361-90-60.

MAKULATURA, folia , złom .

części

LOKALE

parkingowe. 041/366-46-52, 3Q0-33-28.

do

nt445

samochodów zachodnich , Kielce, Wiejska l,

041/344-53-62 Agencja N,,,,·,,cnomo,
041/344-23-73.
BRAMY. Ogrodzenia. Siatki. 041/346-46-93.

INTERLOCUM.

nd454
nt397

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg ,

BRAMY.NET.PL.

041/345 -09-41 ,
041/344-63-63 EUROLOCUM - od

Warszawska 170, 041/332-22-12.

502-58-05-43.
nj258

ceramiczne, cementowe
ceramiczno-blaszane.
Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
.""_",<1"'f okna dachowe, ocieplenia,
1Iiii.~=_"":''''''':':;;;.J centralne odkurzacze.

=11

nt437

HORMANN.

WYPOZYCZALNIA SAMOCHODÓW

Bramy, drzwi,

"AGM·' 041 /362-93-63,0602-601-695

napędy.

DO WYNAJĘCIA M-3 Bocianek I

Kielce, Domaszowice 174F

nl432

'II

= 110BUDI

Sienkiewicza 9,

500 zł + opłaty, 041/300-11·09,

041/342-84-32.

BUDOWNICTWO

nd457

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

OKNA PCV - producent. PROMOCYJNE
0% REKLAMACJI

STANCJA dla dziewcząt Kielce.

CENY .Okno·, Łódzka 308. 041/346-19-17.

antywłamaniowe

nt424

MEDYCYNA

I

OKNA, drzwI, parapety. AdaptaCJa wnętrz

eGERDA e

.Drokplast", KIelce, Nowa 5 041/361-88-52 .

•Firmus·

GINEKOLOG - leczenie, zabieg'
nd455

Kielce, Paska 6.

06021335-083
362-91-00.
PARAPETY, schody, kominki - producent.

nt458

Jagiellońska

11 , Okrzei 65 , 041/345-42-01,

343- 14-77,307-35-06,
AU.TOBRAMY. 041 /366-19-17.

GINEKOLOGIA - doświadczeni
nt413

nn203

,.

WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

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

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu-

cińska 14, 041/362-12·97.

wane, 041125-44-559.
__~~__________~__g~b4
~7~6~1

EX ®w
EL6*d
U

CENTRVM POKRYĆ DAcj:...fOVVYCH

TARTAK ~

co>

N

BLACHY
DACHÓWKI
1(JP-LOE 25 116
u[Ściegiennego 257
tellfax(0-41 ) 361·32·18

AKCESORIA DACHOWE
-pełne do!adztwo wzakresie pobyć dachowych(GRATIS!)

-IcosztDrysaNanGRATIS!)
-iIojazd do klienta wraz zpomiarem (GRATIS!)
-f?I:mr( roontai ełemtntów dadlowyd1 (Z &ł~)

!Filia: ~ ul. ~s{a 230 TRANSPORT GRATISI '
te!/fQ;( (0-41)34646-64

~~

Specjalista
systemach dociepłeń

BUlł1'f",TNIil łl1ł'I'I~lłlAł.Ó'f
lłUI)O" T IAr rYCH
.-

doradztwo, wykón awstwo
klej e do g lazur
m ate ri ały wy ko ńcze ni a wn ętrz

a kcesori a do płyt gipsow o-ka rtonowyc h
płyta g ipsow o -ka rtonowa
wełna m in e ra lna , styro pi an
SVS-rEI\IIV POCIEPLEŃ

K i e l ce. ul. Warszawska 2 4 8, t e l. 368- 60-56
Wiśniówka ( B iuro H a ndlo \IVe )
t e l. 3 01 - 1 6 - 37

Uslual: ciesielsko - dellarslde
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06C7/887-732.

MALARSKA - gładż - natrysk. 041134-28-089.

NAUKA

TURYSTYKA

SUKNIE ŚLUBNE

gb4809

FIRMA zatrudni

pełnoetatowych

do pracy

w domu od 9 grudnia. 0601/88-54-24
kb2417

MALOWANIA - natrysk - gwarancjal

048/37-80-307, 0601-288-977 Frankfurt,

ANGIELSKI

WYPOŻYCZALNIA - Kielce, Sandomier-

LAURENT zatrudni

041134-456-11 .

Mannheim. Upsko .Wojtek".

fryzjer-

kę·041/368-06-03

gb4602

ww154

ng399

-WŁOSKI

- FRANCUSKI

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia, Belgia -

.WORLD OPEN"
Szkoła Języków

doświadczoną

ska 76, 34-422-23.

- NIEMIECKI

wtorki,

NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

OPRAWA OBRAZÓW

piątki. 081 /825-62-45, 0603/951-239

,

041 /361 -37-49,

Kielce,

Chęcińska

gb4831

14.

APPIA - Rzym, Sycylia. tel. 081 /825-56-53

nt361

Źródłowa 19

ZATRUDNIĘ

kb2163

DAM

041/343-13-16

USŁUGI

346-16-00

STUDENTÓW zaocznych do dZlalu ha~dlowego 7 złIh . 041/368-22-52.

ws156

Obcych

bh232

PRACĘ

w Warszawie

opiekunkę

do

rocznego dziecka. 041/362-32-95 do 15.00,
34-22-481 po 15.00.
gb4827

nt479
AGENCJA ochrony zatrudni pracowników
041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.
ochrony. Wymagania: wiek 21 - 40 lat, nie-

gb4644

COM PUTEX kursy komputerowe.

karalność,

również

sprawność

psychofizycz-

na. 012/430-48-62, godz. 10 -14.

041 /331-29-83 - HADES - dodatkowe drzwi,
nt418

dobra

WIDEOFILMOWANIE

stalowe.

APP-STUDIO - vldeo-foto, DVD, cyfrokb2441

wo. 041/361-65-13, 315-25-19

gb4605

nt477
CHAŁUPNICTWO

-

stała współpraca .

KOSMETYKA

041 /361-20-40 - TELEWIZORY. WalczalI.
032/264-40-00

gb4780
nt389

kb2422
AUTOMATYCZNE pralki, lodówki - naprawa. 041/331 -53-20 , 0607-979-098.

DOMOWA, 1800, umowa. 0691n35-663
g04616

RÓŻNE

włosami.

Laurenl, Warszawska

4, 041/368-06-03
bh237

kb2421
TRANSPORT 2 ,5t oraz 4t (30 m3).

CYKLINOWANIE - układanie. 041/366-02-65.
gb4705

PRZEDŁUŻAN IE, zagęszczan ie fryzur

naturalnymi

041/362-55-90,0602-295-283.
nt487

- piątki , soboty. Wesela, banCZYSZCZENIA dywan6w, verticali.
VERTICALE -

041 /366-78-86.
gb4708

żaluzje

- rolety - producenl

041 /368-68-77.

gb4604

bh236

~

.cZYSZCZENIA dywanów. 041 /331-45-56.
gb4765

041/34-07 1-03.

LALUZJE tanio. 041/369-86-37.
gb4838

ELEKTRYK pełen zakres. Tel. 0692-630-061 .

RO a.ETY ANTYWł.AM

gb4839
bankowe. 041/34-07-108.
GLAZURA - hydraulika - panele

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3, 343-07-04.

- 041/362-53-70.

n1377

KRÓTKI CZAS REALIZACJI
FACHOWE WYKOI\IAW!iTWO

gb4702
041/34-44-106.

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

GŁADŹ i}inkowa, malowanie. Faktury VAT.

.

04 1/345-63-01.

L.j~'ST POKRYCIA DACHOWE

ng411
gb4828
WMK, Leszczyńska 1, 041/368-00-32.
n\484

HYDRAULICZNE . 041/332 -39-28;
0502-542-071.

SPRZEDAŻ

gb4755

L-GOLD. Malowanie.

OBMIAR, TRANSPORT, KOSZTORYS IiRATIS!

' Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 złlmkw.

Gładż.

Tapetowanie.

Panele . Reg ipsy. Remonty - czysto .
041/368-36-66.

raca
P
i kariera

Centrala
Silcza, ul. Kielecka 4
26-026 MORAWICA
tel. 041/311 ·73-73
fax 041/311·74-74

Filia:

Filia:

ul. Mila 16

ul. Kielecka 3

25-618 KIELCE,
tel./fax 345-85-85

28·200 KOŃSKIE
tel.lfax 041 /372·90·50

I

środę

w

I

nt486

Gminy w Masłowie o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w Woli Kopcowej
nr 58),
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
~~O~~odarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139
PóznleJszymi zmianami) zawiadamiam, że projekt miejscowego planu
rowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej,
nej i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska
~ą ~VVłn'-;ń .'_ do publicznego wglądu w dniach od 9.XII.2002 r. do 24.1.2003 r.
Urzędu Gminy w Masłowie , pokój nr 5.
Zgadnie z ~rt. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia
Wprojekcie planu , może wnieść protest.

przyjęte

ZgOdnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub upr.awnienie
zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może
Wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Wójta Gminy
oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni

Wypełniony

kupon wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń " Słowa Ludu"
w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a
Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę
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Autoryzowany Dystrybutor

OLEJU
OPALOWEGO
Polskiego Koncernu Naftowego ORLE NS.A.

Gwarantujemy:

ekoter.l1 '

~

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

Małysz

1

Wielka

~

PROMOCJA

do 14 grudnia
CHŁODZIARKA

i ZMYWARKA
za 10 zł*

Rejonowy Zakład
Energetyczny
Ostrowiec
zawiadamia o przerwach
w dostawie energii
elektrycznej w grudniu
2002 r. w godz. 8-15.

21 sierpnia 1997 r. o ,gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r.
nr 46. poz. 543 z póżn. zmianami)

został

wykaz

wywieszony

nieruchomości:

- przeznaczonych do
wydzierżawienia w drodze
bezprzefąrgowej, położonych

w Radomiu przy ul. Wodnej;
- przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu
ograniczonego, położonej
w Radomiu przy ul. Posłów
Greckich - Czarnoleskiej.

~

N

1. Dnia 5 - Kunów Kolonia,
Kunów Kaznodziejska, Poły
Opacie, Doły Biskupie, Doły
Biskupi-e Wodociąg, Doły
Biskupie Betoniamia, Witulin
Wieś, Witulin Wodociąg,
Nietulisko Duże 1,2, 3,4
2. Dnia 6 - Kowalkowice 1
3. Dnia 9 - Sędek 4
4. Dnia 10 - Sędek 1, 2, 3, 4,
Ońowiny

5. Dnia 11 - Słupia Nowa '3 ul.
Kielecka, Szkolna, Łuszcza,
Radoszów. Świętokrzyska
6. Dnia 12 - Pawłów 1
7. Dnia 13 - Czyżów 1 Szkoła
obwód kierunek Sędek
8. Dnia 18 - Wola Łagowska 4
W ww. terminie Rejonowy
Zakład Energetyczny Ostrowiec
wykona przegląd I:Irządzeń
energetycznych.
2445/km

Wiceminister spońu Zbigniew Pacelt
będzie honorowym gościem
Balu Mistnów Spońu.
Tradycyjnie już w noc sylwepoznamy laureatów Plebiscytu "Słowa Ludu" Najpopularniejsi z Najlep~zych Sportowcy
Województwa Swiętokrzyskiego .
Jak co roku poznamy też laureatów nagród dla najlepszego sponsora roku, działacza roku, fair play,
sportowego ambasadora regionu
oraz poznamy sportową imprezę
roku 2002.

Komputer od ZETO
W tegorocznym plebiscycie
główną nagrodą dla czytelników
będzie komputer najnowszej gene-

racji, który funduje Centrum Systemów Komputerowych ZETO
SA, mające s~oją siedzibę w Kielcach przy ul. Sniadeckich 31.
Ta znana w całym kraju fIrma
oferuje swoim klientom m.in. komputery, oprogramowanie, sieci informatyczne, kursy komputerowe,
kasy fiskalne, szeroką gamę akcesoriów i profesjonalny serwis.
ZETO Kielce to 30-letnia praktyka
i doświadczenia w informatyce. informacje: www.zeto-kielce.com.pl.

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakładów Urządzeń Chemicznych
Przemysłowej "Chemar" w K.lelcach, ul. K. Olszewskiego 6

przetarg ograniczony ofertowy na sprzedaż
1. Mieszkania położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy
Świat 16a121. w Kielcach o pOWierzchni użytkowej lokalu 47,07 m kw.
oraz pomieszczenia przynależnego do lokalu - piwnica, o pow. 1,71 m
kw wraz z udziałem w części wspólnej budynku i prawa użyłkowania
wieczystego w działce gruntu.
Cena wywoławcza: 46000 zł.
ogłasza

Przystępujący do przetargu winien się zapoznać się z Regulaminem sprzedaży
mieszkania (znajdującego się w siedzibie Spółki , ul. Olszewskiego 6, Kielce.
pokój 9). Ofertę należy złożyć w kancelarii Spółki lub przesłać na adres siedziby
Spółki w ciągu 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Oferta pisemna w
zamkniętej kopercie z dopiskiem . Przetarg - Mieszkanie·. winna zawierać
proponowaną cenę zakupu nie niższą niż cena wywoławcza, dane i adres
kupującego potwierdzenie zatrudnienia .Chemar" SA.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 14 dnia od daty ukazania się ogłoszenia . w
siedzibie Spółki przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie po zakończeniu

przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4600 zł.
Wadium:
- winno zostać wpłacone w kasie .Chemar" SA. najpóżniej w przeddzień przetargu,
- przepada na rzecz Spółki. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny wywoławczej , a także gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli
się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym tenninie.
- złożone przez oferentów. których oferty nie zostaną przyjęte . zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru ofert.
- złożone przez oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny.
Kosztyioplatyzwiązanezzawarciem ul'TlC7Nysprzedażyponosi Wygrywajapyprzetarg.
W razie ustalenia. że kilku oferentów zaoferowalo tę samą cenę, przetarg będzie
kontynuowany w formie pisemnei. W takim wypadku oferenci zostanąpa.viadomieni o
dodatkowym tenninie składania ofert. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez
wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Infonnacje w sprawie przetargu można
kać pod nr. tel. 041 367-52-91.

X Sylwestrowy Bal Mistrzów Sportu!
Staropolski salut artYleryjski, średniowieczny grza(liec pąy ognisku
n '~iNsl:>6l(;zei~ny pokt!j,z sztucznych ogni otworzą X Bal Mislrzów Sportu .
a potem w pięknych wnętrzach holelu .Łysogóry" powitamy Nowy Rok

- 2003_
Znakomllą"zabawę zapewnią konkursy z atrakcyjnymi nagrodami

(weekend w.Raju· lub w apartamencie prezydenckim) i muzyka zes połu
Krokus 2 solistką Magdą Kaletą. która po nagraniach w No~m Jorku po
raz pierwszy wystąpi' w Kielcachl
'_.,
W menu same delicje: pasztet w 'SOsie diabelskim, królik w sosie musztar·
gru~k,a śmieszka , pstrąg faszerowany kurkami: kurczak z
pistacjami j róż~m pieprzem HY płonąca 'szynka to Wlko l'iektóre
potrawy. jakie uraczą pOdniebienia gości.
Liczba miejsc jest ograniczona. więc już teraz radzimy zarezerwować
sobiewejśc!ówki na teQ niepowtarzalny, ba!. Dwuosobowe zapr9szenie
kosztuje 600 zt <
Uwaga! Pokój hotelowy
Rezerwacja: 36-36-298, 36-36-253.

Pula nagród
Wieża

stereo hi-fi oraz torby turystyczne to nagrody, jakie
dla naszych czytelników ufundowały Targi Kielce. Nagrody niespodzianki (sprzęt sportowy)
funduje firma HEKO z Czermna. Czterech czytelników wybierze się na dwudniowct wyciecz~ę do Zakopanego na Puchar
Swiata w skokach narciarskich ,

a jeden spędzi sylwestrowy
czór na sportowo, jeżd żąc
nartach na stoku Telegrafu.
formacje na temat tej'
można uzyskać w BT Bus
Tam także informacje, jak
rzeć konkurs skoków
skich ZA DARMO!
W plebiscytowej puli
znajdują się także telewi zory
sprzęt elektrotechniczny.

SlowoLudu
1'WOJA

<l4:łfjT4

COOE11UIH4

Jak głosujemy
Glosujemy tylko na oryginalnych
kuponach wyciętych z gazety.
Kupony całkowicie wypełnione
można przysyłać lub przynosić
do naszej redakcji w Kielcach i
do biur reklamowych .SLo w
Starachowicach, Jędrzejowie"
Końskich, Ostrowcu, "Kazimierzy
Wielkiej, Włoszczowie j PińczQ->
wie.
Glosujemy do
grudnia.
Wszystkie kupony wezmą udział
w losowaniu nagród.

51- Plebiscyt

"SL"

NAJ POPULARNIEJSI
zNAJLEPSZYCH.

24

Glosowanie drużynowe
fJJ>y szkoła mogła wziąć udział
w głosowaniu drużynowym.
potrzebna jest pisemna zgoda
dyrektora placówki.
Ponadto ' trzeba zarejestrować
się na intemetowej stronie
www.cyberferie.pl.
Kupony można ' dostarczać do
redakcji VI ratach.
Dwie ~oły, które dostarczą
największą liczbę

i Armatury

w puli nagród

Bal z mi,nisłrem
strową

! -

I

- ciągłość i terminowość dostaw
- krótki czas realizacji
- najniższą cenę
<lrr,,.,n<lliulI<l com.pl

Komputer i

1 .................................................................................... .
2 .....................................................................................
3 ................................................................................... ..
4 .................................................................................... .
5 .................................................................................... .
6.................................................................................... .
7.....................................................................................
8 ................................................................................... ..
9 ..........: ......................................................................... .

KUPOnÓW.

otrzymają

w nagrodę po
dziesięć miejsc (9 uczniów
+ opiekun) na jednodniowe
wycieczki do Zakopanego na
konkursy Pucharu Świata w
skokaCh narciarskich. Ich termin:
18 i 19 stycznia 2003.

Jawny arbiter

Imię

i nazwisko ................................................. .

25-363 KIELCE, UL. WESOŁA 47/49

rozstrzygnięty

Tomasz Marynowski
Podobnie jak ubiegłorocznej Jesieni,
tak i teraz zwycięzcą "Jawnego
arbitra n został Tomasz Marynowski.
Rywalizacja toczyła się praktycznie do ostatniego, zaległego
meczu Hetman Włoszczowa - Zenit Chmielnik. Gdyby prowadzący
te zawody trzecioligowiec Mariusz
Trofuniec dostał "dziesiątkę", on
były triumfatorem tej edycji. Mimo
że przedstawiciele obu klubów bardzo wysoko ocenili pracę TrofImca, to ostatecznie wystawili mu tylko - 9,0 pkt. W ten sposób zabrakło
mu zaledwie 0,05 pkt. do wygranej.

4, Borusiński 8,5 (8)
Gratulujemy zwycięzcy, którego prosimy o kontakt z redakcją
5. Łodej 8 5 (7)
6. Adamski 8,50 (8) ,
w celu wręczenia stosownego pucharu i'nagród.
8,44 (9)
1tadycyjnie już puchar fun7. Patyński 8,04 (10)
9. Rzeszutek 7,87 (8)
duje Zdzisław Mojecki, prezes fumy MOZ, który jest sponsorem
10. Bugajski 7,78 (7),
naszej zabawy od jej pierwszego 7,78 (7)
wydania. Przypominamy, że w kla12. Podyma 7,71 (7) ,
syfikacji końcowej uwzględnili
13. Pańtak 7,7 (7)
14. Stelmaszczyk 7,68 (8)
śmy tylko tych arbitrów, którzy w rundzie jesiennej prowadzili mi15. Szrek 7,5 (5)
16. Batugowski 7,41 (6).
nimum pięć spotkań.
17. Łosiak 7,16 (6)
1. Marynowski 8,66 (8)
18. Góźdź 7,07 (7)
2 . Lasocki 8,63 (11)
19. Robak 6,94 (9)
3. Trofimiec 8,62 (5)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kolporter Korona znów

zaszokował Polskę

Z RÓŻNYCH AREN

wszechnynabór
KKP Kolporter Korona
Kielce znów - po
zatrudnieniu Dariusza
Wdowczyka - zaszokował

- Spokojnie. Rozmowa telefoniczna, to tylko wstępny etap
rozmów, które nie mogą przecież
odbywać się na odległość. Mogę
powiedzieć, że dotychczas nie za-

dzwonił żaden z zawodników akgrających w ekstraklasie.
Zresztą nie mam przecież pewności, że ktoś przedstawiający się
jako Kowalski w rzeczywistości

tualnie

Srebrna para

nim jest. Wszystko wyjaśni się
gdy dojdzie do bezpośrednich rozmów w klubie. W każdym razie
odzew na ogłoszenie jest naprawdę duży.
(sts)

Radosław Babica i Karol
Skowerski zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Polski
par klubowych w pool bilardzie. Dorobek zawodników
Contactu Kielce na katowicltich MP wynosi więc 5 zło
tych, srebrny i brązowy medal.

Polskę·

Pięściarze z medalami
TI-zy medale wywalczyli
reprezentanci okręgu święto
krzyskiego podczas rozegranych w Poznaniu bokserskich
Mistrzostw Polski młodzików.
Druga lokata w wadze do 57 kg
przypadła Radosławowi Zyganowi (Star Starachowice), zaś

roito się już od
. jedni chwalili pomywładz klubu, inni się śmia-

brązowe krążki przypadły

Henrykowi Szczodrakowi (42
kg) ze Staru oraz Pawłowi Kicie (69 kg) z Gwardii Kielce.

, KSZO za Charkowem
Drugie miejsce zajęli juniorzy KSZO podczas mi~dzy
narodowego lurnieju piłki wodnej we Lwowie. Podopie!:zni
Mariusza Staweckiego pokonali
drużyny Lwowa II 13:5, Lwowa
I 10:5, Brześcia 11 :2 oraz ulegli
6:10 zespołowi aktualnego mistrza Ukrainy z Charkowa.

Opinie na temat pomysłu
zeniem są jednak bardzo

. To znaczy, że są obiektywne.
Dużo odebrał pan telefonów
piłl{arzy zainteresowanych

gry w Kielcach?
Nadspodziewanie dużo .
cały czas dzwoni moja

Ponidzie górą!
Szkoleniowcy Kolportera Korony czekają na piłkarzy z ogłoszenia. Od lewej: kierownik
Dariusz Wdowczyk i II trener Andrzej Woźniak

matorzy
od· koszem
Nabiera tempa rywalizacja
Kieleckiej Amatorskiej Ligi
Firm koszykarzy.

Oto rezultaty, dotychczas ronych spotkań II rundy.
- Akademia Swięto22:96 (2:26, 9:17, 7:26,

drużyny Paweł

WOlicki, trener

ur. 1990) o puchar Komendy

Gwiazdy weekendu

EtMa·Uti11
~~~

Oto kolejni laureaci akcji Radia Kielce,
"Gazety Wyborczej" i "Słowa Ludu"
" Sportowe gwiazdy weekendu":

Smyk OGI - Sani piast Promont 78:45 (21:10, 12:12, 19:10,
26:12).
Punkty: Marcin Kowalski 27,
Roman Bryk 12, Igor Grabiwoda
12, Wojciech Zalewski 12, Piotr
Strzycki 6, Michał Kromer 4, Wojciech Litwiński 3, Mariusz Augustyn 2 - Piotr Pawłowski 20, Wojciech Skarbek 7, Jarosław Fałdziń
ski 6, Paweł Przybył 5, Ireneusz
Piasecki 4, Andrzej Tłuczyński 3.
1. Akademia Św.
2 4 167-63
2. SmykOGI
2 4 167-76
3. CKM Pub
2 4 150-96
4. Politechnika Św. 2 3 99-114
5. Inwex
1 2 39-34
6. Sanipiast Promont 2 2 90-124
7. Bakama
1 1 34-39
8. Kruk Bilcza
1 1 41 - 71
9. Totalizator
1 1 43- 81
10. Orużyna P. Sabala 1 1 31 - 8 9
11. lekarze
1 122-96
W klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców prowadziMarcin Kowalski (Smyk OGI)
- 54 pkt.
Kolejne mecze: wtorek godz.
20.15 Inwex- Totalizator Sportowy, środa, godz . 20.45 Drużyna
Przemysława Sabata - PW Kruk
Bilcza.
(wid)

Sportowiec: Grażyna Gronowska z Contactu Kielce, trzykrotna mistrzyni Polski w pool bilardzie.

Drużyna : szcZypUffjfj'SCl
Vive Kielce, którzy rozgromili na
wyjeździe MMTS Kwidzyn .
Impreza: Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezesa MOZ, który odbył się
w Kielcach.
(s15)

Mocna Juventa
Gruszczyński
Młodzi piłkane Juventy
Starachowice wygrali
111 halowe mistnostwa
województwa ŚZPN
w kategoriach trampkany starszych
i juniorów młodszych.

Trampkarze starsi (rocz. ur.
1988) .
Wyniki: Juventa Starachowice - KSZO Ostrowiec 1:0, Juventa
- Granat Ru~h Skarżysko 3 :0,
KSZO - Granat 2:0.
1. Juventa
2 6 4-0
2 3 2-1
2. KSZO
3. Granat Ruch
2 O 0-5
Najlepszy zawodnik: Artur
(KSZO) , najlepszy bramkarz : Krystian Kujszczyk (Juventa) , najlepszy strzelec : Łukasz
Pękalski

Piłkarze Ponidzia Trójki
Pińczów wygrali ogólnopolski halowy turniej żaków (rocz.

1

Uuventa) - 2 bram-

ki.
Juniorzy młodsi (1987).
Wyniki: Juventa - KSZO 3:0,
Juventa - Wisła Sandomierz 2:0,
Juventa - OKS Opatów 5:1, Wisła
- KSZO 2:2, Wisła - Opatów 5:1,
KSZO - Opatów 1:0.
1. Juventa
3 9
10-1
2. Wisła
3 4
7-5
3. KSZO
3 4
3-5
4. Opatów
3 O
2-11.
Najlepszy zawodnik: Grzegorz Kędzierslti (Wisła) , najlepszy
bramkarz: Tomasz Domagała (Juventa), najlepszy strzelec: Grzegorz Tobiszewski Uuventa) - 6 bramek.
W finałowym turnieju w Kielcach drużyny }uventy prowadził
KrzysztofZuba.
(d)

Powiatowej Policji w Pińczo
wie. W końcowej klasyfikacji
podopieczni Jarosława Kuzy z
kompletem czterech zwycięstw wyprzedzili kolejno
drużyny: Kolportera Korony
Kielce - 9 pkt., PKS Makowiec
- 6 pkt., Ponidzia Trójki II
- 3 pkt. oraz Radości Warszawa - pkt. Najlepszym strzelcem z 11 golarni okazał się
Bartosz Zyguła (ponidzie ), za
najlepszego zawodnika uznany został Karol Kudelski_(Kolporter Korona), zaś bramkarza
- Norbert Rutkowski (Makowiec).

°

Mitex i Piątka
Kolejne mecze mistrzowskie rozegrały trzecioligowe
siatkarki. Oto wyniki: MKS
Końskie - Mitex Kielce 1:3,
Mitex - Piątka Sandomierz.3:2.
W tabeli prowadzą drużyny
Miteksu i Piątki - po 2 zwycię
stwa, wyprzedzając siatkarki
WSBiP II Ostrowiec - l zwycięstwo oraz zespól MKS Koń
sltie - Ozwycięstw.
(d)

Redaguje zespól. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309) , zastęP<;y red~~ naczelnego: Zbigniew OLE}ARCZTI<, Dariusz RYŃ
(36-36-121) sekretarz redakcjI Bożena SMORAWSKA (36-36-121). DZIał mieJski (34-44-863, 36-36-315, 117, 207, 263), regIon
(36-36-315) 'łączności z czytelnikami (34-44-816), prawny (36-36-131), dział społeczny (36-36-147,153), finanse, rynek, praca (36-36-215) ,
Iofltura i edti.kacja (36-36-261), sportowy (36-36-253,298) , kraj - świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
·...,'LlAJt\.'-lll:· 25-363 Kielce ul. Wesoła 47149 fax 34-46-979, bttp://WWW.slowoludu.com.pl, e-rnail:redakcja@slowoludu.com.pl
OGl~;ZEŃ: 25-363 Kielce,' ul. Wesoła 47/49, 'tel. 3444-858, 36-36-235, fax 3447-251, punkt przyjęć, 25-520 Kielce, ul. Thrgowa 18, td/fax34-30-279,
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Brat Patricka Kluiverta wylądował w więzieniu
11 nieudaczników
Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski i angielskiego Liverpoolu Jerzy Dudek,
znalazł się w "jedenastce rozczarowań" kolejki Premier
League, opublikowanej na
stronie portalu internetowego
soccerage.

Wojna Figo
z Barceloną

Rekord w Krakowie
Już prawie wszystkie bilety (po 11 O i 80 zł) na mecz
piłkarskiego Pucharu UEFA
Wisła Kraków - Schalke 04
zostały sprzedane. Buduje się
nawet dodatkową trybunkę dla
niemieckich kibiców, których
do Krakowa przyjedzie 500.

f

.

Muszą ustąpić
Lucjan Bła zczyk i Tomasz Krzeszewski nie zagrają
w finałowym turnieju cyklu
ITIF Pro Tour w tenisie stołowym, który odbędzie się w
połowie grudnia w Sztokholmie. W grze podwójnej Polacy zajęli ostatnie premiowane,
ósme miejsce. W czołowej
ósemce klasyfikacji generalnej
po trzynastu turniejach eliminacyjnych nie było żadnej
szwedzkiej pary, a gospodarze
mają zapewnione miejsce w finale z urzędu.

'

Muzyka a obyczaje
Zdaniem kierownictwa
Galaxii Pamapolu AZS Czę
stochowa tendencyjny sposób
grania muzyki w czasie serwisów wypaczył wynik siatkarskiego meczu w Jastrzębiu z
udziałem ich drużyny oraz
miejscowego KS łvett, który
wygraI3:2.
(PAP)

HauŁamaeki.

Niewybredne żarty kibiców Barcy powitały na stadionie w Barcelonie piłkarza
Real~ Madrvt l~isa Figo. Jeden z kibiców przyniósł na 'stadion dmuchaną lalkę
z napisem Figo I numerem klubowym zawodnika

Piąta

,

TV 4 : 22 .15

Tak przynajmniej
jeden z ... czeskich skoczków.
kub Janda miał możliwość
wania z polskimi zawod
podczas zgru powania w
skim Jeziorze: - Od środy
boty mieliśmy możliwość
nia z polską i słowacką
tacją . Bardzo dobrze
Adam Małysz , który za
razem startował z niż
biegu . Z polskich
podobali mi się jeszcze
Mateja i mistrz Polski na
Marcin Bachleda.
U progu sezonu wysoką
mę prezentują też dwaj f
skoczkowie Janne Ahonen i
ti Hautamaeki. Podczas
zawodów kwalifikacyjnych do
prezentacji Finlandii na
nia w Pucharze Świata
ci zawodnicy zdecyd
minowali. Dwukrotnie
wał Ahonen, zaś raz Matti
tamaeki.
W pierwszych zawodach
Rovaniemi , rozgrywanych
skoczni normalnej , Ahonen
bił swoich konkurentów
jąc nad drugim w kla~yfi
Jussi Hautamaeki 29,5 pkt.
wagi. Na starcie nie stanął

Trwa wojna - tym razem
- między
Luisem Figo a Fe
Barcelona.

,TELEKIBIC
I(

Na kilka dni przed piel)Vszym
konkursem o Puchar Swiata
w skokach narciarskich w świetnej
formie jest Adam Małysz.

już na słowa

Po sobotnim meczu Barcelony z Realem (0:0) Holender powiedział , że Portugalczyk zasłużył na
bardzo chłodne przyjęcie na Nou
Camp, ponieważ prowokował fanów Barcy. Figo wyraził zdziwienie słowami trenera zespołu z Katalonii i bez ceregieli odpowiedz!ał : - Dziwi mnie to, co powiedZIał Holender, tym bardziej, że
pracowaliśmy z sobą przez dwa i
pół roku . Jego wypowiedzi draż
nią mnie, tym bardziej, że kilka
razy uratowałem mu tyłek , kiedy
grałem w Barcelonie. Uważam że
powinien powstrzymać się pr~ed
tego rodzaju wypowiedziami.
Dzień po meczu Barcelona
- Real Patrick Kluivert, napastnik
katalońskiej "jedenastki", udał się
na posterunek policji, żeby z aresz!u odebrać swojego brata, wpłaca
Jąc za niego słoną kaucję.
Hiszpańskie media poinformowały, że brat piłkarza Barcelony został wieczorem w sobotę doprowadzony do aresztu w kajdankach na rękach. Wszystko za sprawą udziału w ekscesach podczas
meczu Barcelona - Real. Brat Kluiverta został aresztowany za to, że
brał czynny udział w rzucaniu róż
nych przedmiotów w kierunku
Luisa Figo (m.in. butelka powinie
i owoce) .
(soy)

Adam Malysz
w wysokiej
formie

na

Piłka nożna

W drugich zawodach w
usamo lepszy od Ahonena
zał się nieobecny w
~atti Haufamaeki. Jednak
później na tej samej skoczni
wu najlepszy był Ahonen.
Obaj zawodnicy nad
nymi rywalami z kadry
sporą przewagę·

świecie
miało-tylko dwanaście uop"... "'"r

- II runda Ligi Mistrzów: Deporti-

Kielczanka Kamila Porczyk wywalczyła piąte miejsce na mistrzostwach
świata fitness, które odbyły się
w Sztokholmie.

vo La Coruna - Juventus Turyn.
POLSAT SPORT: Piłka noż
na - II runda Ligi Mistrzów: 17.55
Lokomotiw Moskwa - Borussia
Dortmund, 20.35 AC Milan - Real
Madryt, 22.55 Skróty wszystkich
spotkań , 0.20 FC Bazylea - Manchester United.
EUROSPORT: 19.30 Narciarstwo alpejskie: Puchar Świata
w skokach - najważniejsze wydarzenia sezonu 2001/2002. .
DSF : 20 .15 Piłka ręczna :
mecz towarzyski Austria - Niemcy.

zawodniczek świata .
KieIczanka,
obecnie klub World Class

~orczyk zakwalifikowała się

do rrnstrzostw globu zajmując trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. W Sztokholmie prawo startu

Nowy dodatek
W każdą środę!
Znajdziesz w nim:
• ~ktualne oferty pracy z terenu województwa świętokrzyskiego
I byłego radomskiego,
• oferty zatrudnienia w dużych miastach ościennych regionów,
• informacje i wskazówki dla osób szukających pracy,
• porady z zakresu prawa pracy.
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