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dą kolejne
szłowania

ne aresztowania
w łódzkim pogoratUl~ko~vym - zapowiedział
ister zdrowia Mariusz
Czytaj na stronie 4

ał

wiosny
środku zi

Czy kwitnie handel informacjami o wypadkach

złodzieja .

Kradzież zgłoszono wczoraj.
Z ustaleń policji wynika, że sprawca wszedł na podwórko przy ulicy
Stawowej, otworzył znajdujący się
tam kojec i ukradl psy.
Wilczury - owczarki niemieckie - uważane ą za niebezpieczną
rasę, postulowano zakaz ich hodowli .
(br)

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Jak to możliwe. że
pomoc drogowa zjawia się na miejscu
wypadków przed pogotowiem
i policją? Czy ktoś sprzedaje jej
informacje o kraksach? Czy też
właściciele firm holowniczych
nielegalnie podsłuchują służby
ratunkowe?

?

śiiiW1Jdl

Masz

sprawę

•

Zadzwoń!

0801 357 266
to numer ulgowej InfoflnH .Słowa Ludu"
- płacisz tylko za jeden Impuls
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BUSKO. Dwa owczarki niemieckie
na własnym podwórku ... padły łupem

CI GN
Pogodny styczniowy dzień.
Na jednym z kieleckich skrzyżo
wań dochodzi do stłuczki. Ford
mondeo uderza lekko w tył malucha. Straty nie są wielkie, oprócz
zagięć karoserii w fiaciku nie chcą
"wchodzić" niektóre biegi. Pech
w tym, że właściciele aut nie mogą
porozumieć się kto jest winien.
Ktoś dzwoni po policję - ona rozsą
dzi. Po chwili na miejscu pojawiają się··· samochody z lawetami firm
które zajmują się holowaniem - najpierw jedna, potem druga, za chwilę przejeżdża trzecia. Właściciel
pierwszej pomocy drogowej komenderuje akcją. Wypytuje czy nikomu się nic nie stało, każe czekać
na policję, ocenia straty. Gdy funkcjonariusze wreszcie przyjadą
i zrobią swoje, maluch trafia na lawetę. Jego właściciel, jak większość
kierowców w podobnych wypadkach, nie oponuje - za usługę i tak
zapłaci ubezpieczyciel, kwota zostanie potrącona z polisy OC
sprawcy wypadku. Wielu twierdzi,
że firma ubezpieczeniowa pokryje
także , zupełnie nieswiadomie ,
koszty łapówki za informację
o wypadku.
- Tak kasuje się klienta, żeby
samemu zarobić i jeszcze mieć
na "dowód wdzięczności" za informację - tłumaczy człowiek z branży.
- Płaci się. Ja tego nie robiłem
ani nikt mi tego nie sugerował - zarzeka się właściciel innej firmy.
Przed rokiem z holowania przestawił się już tylko na naprawę aut.

Ukradli psy

,

Smierć

policjanta
BUSKO. Specjalna ekipa dochodzeniowa wyjaśni okolicznoścI śmierci
28-/etniego sierżanta policji.

Ceny za usługi holownicze są umowne. Holowanie przez kilometr kosztuje ok.
3,5 złotego . Do tego dochodzi koszt załadunku i rozładunku (50-90 zł), a potem
także koszty przetrzymania uszkodzonego auta na strzeżonym par1dngu. W sumie za rozbity w mieście samochód firma holownicza dostaje prze .. i ętn i e 150200 złotych . Tylko w Kielcach przec iętn i e każdego dnia dochodzi do około
20 wypadów i kolizji drogowych
- Holować się nie opłacało, bo miałem za mało klientów - tłumaczy.
Jednak większość właścicieli
fum holowniczych zaprzecza takim
praktykom. Opowiadają, że kierowcy lawet sypiają nawet w samochodach, na ważniejszych skrzyżowa
niach i wylotowych ulicach miasta.
Jeśli zdarzy się wypadek, natychmiast ruszają do akcji . - Nie zdarzyło się. żeby nasi policjanci zawiadamiali firmy holownicze o wypadkach - zapewnia też Tadeusz
Winjarski, komendant miejski policji w }{jelcach. - Mamy sposoby,
żeby to sprawdzić - mówi tajemniczo.
Policja twierdzi natomiast, że
niektórzy wlaściciele firm mogą
nielegaInie podsłuchiwać to, co

Zakłady

mówi się przez radiotelefony w radiowozach. Skanery, dzięki którym
można to robić, są do kupienia
w sklepach już za kilkaset złotych .
- Dobrze, że ktoś się tym zajął , bo uczciwa konkurencja to
na pewno nie jest - mówi Michał
Gil, właściciel jednej z firm zajmujących się autoholowaniem. -Th jest
brutalna walka o klienta.
MONIKA WOJNlAK
W Łodzi handel informacjami o zgonach potraktOW"dno jako łapownictwo . Jest
ono zagrożone więzieniem .
Za kratki można trafić także
za pod łuchiwanie policyjnych
częstotliwości .

Dzielnicowy Piotr S. wczoraj
o godzinie 14 nie zgłosil się do pracy. Godzinę później jego auto zauważono na drodze w pobliżu lasu
w okolicach wsi Wełecz . Ciało, wiszące na drzewie, odkryto po blisko
godzinnych posi .. ;dwaniach.
Zmarły był żonaty, miał jedno dziecko .
(imi)

Ploną

trawy

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Pierwsze ciepłe
dni przyniosły w regionie falę
podpaleń tra wy.
Łąki i nieużytki płonęły wczoraj m.in. w: Ostrowcu (w pobliżu
ulic KiJińskiego oraz Sienkiewicza) , w Starachowicach, Sandomierzu , gm . Kunów. W }{jelcach
strażacy gasili podpalone trawy
w BiaJogonie niedaleko Bruszni.
W podkieleckim Rykoszynie
Ochotnicza Straż Pożarna została
wezwana do podpalonych traw
w pobliżu torów kolejowych .
-Taka sytuacja powtarza się co roku,
choć systematycznie przypominamy, jakie fatalne skutki dla środo
wiska ma wypalanie traw - mówi dyżurny operacyjny kieleckiej traży,
mł. kpt. Mariusz Błoński .
(br)

pogrzebow e zatrudniają sanitariuszy

Z trumną po godzinac
OSTROWIEC. Kilku pracowników
pogotowIa ratunkowego zatrudnionych jest na umowy-zlecenia
w miejscowych zakładach pogrzebowych do noszenia trumien.
Po ostatniej naszej publikacji
(.. SI;' 1.11.) redakcja otrzymała sygnały, że niektórzy sanitariusze pogotowia pracują dodatkowo w za-

kładach pogrzebowych. Popro zona o wyjaśnienia w tej sprawie zatępca kierownika pogotowia Danuta Barańska powiedziała. że słysza
ła o takich faktach, nie widzi jednak
w tym nic nagannego. - Nikt nie zabrania nikomu dorabiać po godzinach - mówi. - Wiadomo jaka jest
sytuacja w mieście, co czwarty mieszkaniec jest bezrobotny, utrzymanie
rodziny coraz więcej ko ztuje.

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

Czy jednak rzeczywiście taka
sytuacja jest normalna? iektórzy
szczególnie po aferze w łódzkim
pogotowiu, zwracają uwagę, iż istnieje prawdopodobieństwo przekazywania przez sanitariuszy. informacji o zgonie zakładom pogrzebowym.
- Dzisiaj przekażą informację, a jutro zarobią niosąc trumnę
- sarka mi szkaniec Ostrowca. (an)
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Andrzej lepper nie
Musi
grzywny ny w Gdańsku. Podtrzvlnał nlrlOr
nie sądu niiszej
z maja ubiegłego roku, że
moobrony jest winien lżenia
stytucyjnych organów państwa
karę więzienia zamienil na
nę. leppera skazano za
w 1999 roku na konferencji
wej w Gdańsku p

Czwartek
Multi lotek
4,9, 10,12, 22,31,32,37,44,45,
49,53,56,58,60,61,65,66,72,74
Nume,rek
1 (21, 22, 28, 36)
Piątek

Multi lotek
8,11,26,28,33,35,39,40,43,47,
50,55,60,65,67,68,70,71,72,75
Numerek
12 (6, 10,37,38)

Informacje o warunkac~
na stokach narciarskic~
Telegraf, tel. 361-83-40

dobre

Amaliówka, lei. 361-83-40

dobre

Pod Skocznią. leI. 361-83-40

n~nny

Krajno, leI. 0602-391-081

nieczynny

TumUn, tel. 303-49-82

n1aczynny

Radostowa, tel. 31-12-010

nlaczynny

Więcej

Informacji o stokach

www.slowoludu.com.pVnartyhtm

KRONIKA

POLICYJNA

Wycięty Z auta .
RADZIKÓW. Golf rozbity na
drzewie i obrażenia klatki piersiowej
oraz otwarte złamanie podudzia u kierowcy to skutki wypadku, do jakiego
doszło wczoraj w Radzikowie (powiat Staszów) . Kierowcę, który nie zachował ostrożności, "wycięli" z rozbitego auta strażacy.
Potrącił dziecko
KIELCE. Ofiarą wypadku , do
którego doszło wczoraj przed godz. 14,
było dziecko. Siedmioletnia dziewczynka została potrącona przez fqrda
na przejściu dla pieszych przy ul. Zytniej. Dziecko trafiło do szpitala, ale nie
zostało w nim zatrzymane na dłuższe
leczenie. Kierowca był trzeźwy.
Przeleciał przez hondę
KIELCE. O dużym szczęściu
może mówić pieszy, który wczoraj
przebiegał przez jezdnię przy skrzyżowaniu ulic Tarnowskiej i Wrzosowej. Został potrącony przez nadjeżdżającą hondę, ale skończyło na
lekkich obrażeniach ciała .
(br)

2

zacięciem przygotowano akcję
kontroli taksówek w mieście. Jednym
zjej elementów były wysłanie
w miasto plotek, gdzie pojawią się

kontrolerzy.

Pracownicy Urzędu Miasta,
policja i Urząd Skarbowy ruszyli do akcji o godzinie
18. Wbrew temu, co rozpuszczano
po mieście, nie "zaatakowali" na
postojach przy ul. Targowej i Artwińskiego - najpierw pojawili się
przed hipermarketem "Real". Już
o godzinie 19 na czarnej liście kontrolujących znalazło się 4 taksówkarzy. 1l"zech z nich ukarano za złe
oznakowanie wozu i brak identyfikatorów, jednego za to, że jeździł
na dziko - nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej .
(ber)
Straż Miejska,

Więcej

w poniedziałek

śniewskiego nazwał

czesnego wicepremie
Tomaszewskie go a wicepremiera leszka
cza - idiotą ekonomicznym.
czenie sądu komentuj ą

Akcja kompletnie zaskoczyła taksówkarzy

Ryś odwołany Nasi rolnicy protestowali
SKARŻYSKO. Rada Miasta większo
ścią jednego głosu odwołała
przewodniczącego Bogdana Rysia.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek
dziewięciu radnych SLD. Zarzucali oni przewodniczącemu celowe opóźnianie zwołania sesji ,
podczas której miał być złożony
również przez SLD wniosek o
odwołanie prezydenta, a co za
tym idzie całego Zarządu Miasta.
W tajnym głosowaniu 18 radnych opowiedziało się za odwołaniem dotychczasowego przewodniczącego , 17 było przeciw.
W imieniu Klubu SLD kierujący rum Czesław Kusztal zgło
sił jako kandydata na nowego
przewodniczącego Wiesława Pięt

ka, radnego sojuszu. Jego kontrkandydatem był ponownie zgło
szony R,rzez AWS Bogdan Ryś .
Ostatecznie nowym przewodniczącym Rady Miasta został Wiesław Piętek.
(pen)

Znowu

wiało

SKARŻYSKO. Wiejący w czwartek
i piątek wiatr spowodował niemało
szkód w powiecie skadyskim.

Najbardziej dał się we znaki
mieszkańcom Lipowego Pola
- zerwał tu dachy z dwóch budynków gospodarczych. Strażacy
z OSp, którzy przybyli na pomoc,
ewakuowali zwierzęta . Nikomu
nic się nie stało. Straty oceniono
na 12 tys. zł. Wichura przewróciła też drzewa w Skarżysku przy
ulicy Paryskiej oraz przy placu
Floriańskim . W tym drugim przypadku konar spadł na przewody
elektryczne.
(pen)

Do Uni tak,
ale nie tak ...
WARSZAWA. Rolnicy żądają, aby
po wstąpieniu do Unii traktowani
byli na równi l zachodnimi farmerami I dlatego wczoraj pojechali
protestować do Warszawy.

- Nie będziemy wchodzić
do Unii Europejskiej na kolanach, raczej w ogóle nie zgodzimy się na wstąpienie Polski do
Wspólnoty - przestrzegali wczoraj rolnicy z całego kraju , którzy przyjechali do stolicy. "Premierze Kalinowski, nie sprzedawaj tanio skóry polskiego chło
pa" napisali na transparencie
mieszkańcy wsi z woj . święto
krzyskiego.

- Urzędnicy wezwali policję , zabarykadowali drzwi i nikt
nie wyszedł z nami porozmawiać - relacjonował Włodzi
mierz Wiertek ze Skalbmierza.
- Czekaliśmy pół godziny, teraz
jedziemy autokarami przed siedzibę Komisji Europejskiej,
eskortuje nas kilka radiowozów.
Trzyosobową delegację protestujących przyjął przedstawiciel KE w Polsce, ambasador
Bruno Dethomas i obiecał
przedstawić w Brukseli stanowisko polskich rolników w sprawie dopłat bezpośrednich . Około godz. 13 zakończył się rolniczy protest zorganizowany
przez kółka rolnicze.
(ew)

_ Prawo ,------:;;;;,,musi być przestrzegane
przez wszystkich obywateli.
Dotyczy to także parlamentarzystów, którzy
chętnie chowają się 1I1
nitetem. To była
decyzja sądu . Jeśli pali
nie zapłaci grzywny,

cizie zastosować inne śrcxfkJ
ne, z więzieniem włqczmt

- Każdy
człowiek musi
ponosić odpowiedzialność
za swoje słowa.
Pan Lepper nie
może być wyjątkiem. Mam
ty/Jw wątpliwości,
wie powinien ()SI1~,,,U'r
tor. Powinny ",., v vovrne osoby w procesie
W

- Nie zgadzamy się z wy-

rokiem

sądu.

Pan przewodni-

na pewno
wniesie kasację
do Sądu Najwyższego, a jak
to nie pomoże,
dn TIybunalu PraW
w Strasburgu. Nie ~
czJowieka za to, co m6;l1
czący

Województwo chce

współpracy

z

Francją

Prezydenckie
•
powiązania
•

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Województwo

chce nawiązać współprac,
z francuskim Auvergne • regionem,
któremu szefuje Giscard d'Estaigne
- były prezydent Francji.

Pierwsze lody regiony już
Od wczoraj w Swię
tokrzyskiem gości delegacja z Auvergne z wiceprezydentem Rady
Regionalnej Elisabeth Montfort.
W czasie spotkania z władzami
województwa, m.in. marszałkiem
Józefem Kwietniem, uzgodniono,
że obie strony zainteresowane są
współpracą w kilku dziedzinach,
m.in. oświacie, kulturze, turystyce, a także gospodarce.
Wśród Francuzów, którzy w
Kielcach zwiedzili także bazylikę katedralną i pałac biskupów,
tym razem nie było, niestety, szeprzełamały.

Wiatr zniszyczył w ostatnim tygodniu
w regionie kilka domów i kilkanaście
budynków gospodarczych

huma
więzienia.

KIELCE. Z prawdziwie szpiegowskim

dKielce
OKońskie
Oskarżyska

Decyzja

fa Rady Regionalnej Auvergne
- byłego prezydenta Giscarda
d 'Estaigne (choć nieoficjalnie
mówi się , że do Polski ściąga go
namiętność do polowań , a ostatnia związana z tym prywatna
i otoczona tajemnicą wizyta odbyła się w ubiegłym roku) .
- Teraz obie strony przygotują szczegółowe propozycje
umowy o współpracy, planowana jest także wymiana delegacji mówi Ryszard Bialacki, zastęp
ca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego . - Oczywiście , że
chcieliby ś my, aby, jeżeli to b ę 
dzie możliwe, Kielce odwiedził
były prezydent Francji. Już w poniedziałek skierujemy na jego
ręce , zaproszenie do odwiedzenia Swiętokrzyskiego.
(br)

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

- Ten wyrok oznacza,
że można bezkarnie obrażać
ludzi. Wiem ,
że pan Lepper
powiedział, iż

nie zamierza

.

zapłacić grzywny, col l
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Odrowążku

Si ostry siedziały
za swoich braci
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Cztery osoby
przesiedziały ponad p6ł roku

kogo się

uczyć?
Nasza prasa i telewizja na
temat milczą, ale na Zachocoraz głośniej o szybkim rozChin. Gospodarcze tygrysy
aln:hiński smok ma się
Przyrost PKB wyniósł
ponad 7 proc. Od lat
~"U", ,,, .,u,ftych stawia się
wszystkim na eksport.
jednak nie rezygnuje, jak
ze sterowania niektórymi
i zmian. Chińczycy nie
bowiem, że tzw. wolny rysię sam. W Polsce
zar.rzia;st uczyć się od
mają sukcesy, wciąż
się neoliberalizm.
/JTVDll1 1l10

w
areszcie tymczasowym pod zarzutem
zab6jstwa ze szczeg61nym okrucień
stwem księdza z Odrowążka. Teraz
okazało się, że są niewinne.
Szesnastoletnia Katarzyna B.
przyznała sięw lipcu do zabójstwa
księdza w Odrowążku, żeby chronić brata. W minioną środę uchy-

lono areszt wobec niej i pozostałych trojga podejrzanych. Do
aresztu trafili za to dwaj inni, w
tym niepełnosprawny brat Katarzyny B. Młodszy brat dziewczyny, świadek w sprawie, popełnił w
środę samobójstwo.
Przypomnijmy. Zakrwawione zwłoki 71-letniego księdza ka-

nonika Tadeusza Kwietnia znaleź
li parafianie w lipcu ubiegłego
roku. Ciało księdza leżało w kału
ży krwi na kuchennej podłodze
kuchni na plebanii.
Na miejscu,..zbrodni policjanci znaleźli sporo śladów. Bandyci
dostali się w nocy do plebanii przez
okno od strony ogrodu. Policja
wyznaczyła nagrodę za infonnacje,
które pomogłyby w -Zatrzymaniu
sprawców. Już trzy dni później
funkcjonariusze zatrzymali siedem
osób podejrzewanych, że mogą coś
wiedzieć o zbrodni. Wśród nich
były dwie dziewczyny, 16- i 18-letnia. Następnego dnia, po przesłu
chaniach w Prokuraturze Rejonowej w Skarżysku, prokurator postawił zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem czterem

szybka i fachowa
Wciąż słyszy się

wiele kryopinii o pracy pogotowia
mtwwep':o. Odnosi się wraże
tam zatrudnieni
w ratowaniu życia
Tymczasem sama
że pogotowie pomaż
Choruję na
. pamiętam, aby w przynagłego ataku karetka zaprllnechaJ'n. Ostatnio, dziępodaniu mi tlenu,
uratowano mi życie.
Bialogońska

(tam)
a państwa uwagi i opinie

. pod numerem ulgowej
lub 344-48-16.

Sprawa wstrząsnęła

ludźmi

w całej diecezji

a " Słowa Ludu" i Radia TAK

eć

pO zloto, Adasiu!
~

Kilkuset staszowian
do naszej akcji
kciuki za Małysza n .
OcałkOWicie legalny
dlamistrza.

Rozp~zęta

/

kciuków wszystkich tych,
;i,
którzy kibicują Małyszowi
Et6f,'5'" i życzą mu zdobycia złote

~

\."f.a-. ,'I}' go medalu na rozpoczyna~

przez naszą reakCJa Wspierania "orła z
zawędrowała wczoraj do
<?~ dwunastej do czterml~J skim rynku zbieralispecJalnej planszy odbitki

jących się wkrótce Igrzy-

skach Olimpijskich. Staszowianie początkowo byli nieufui, ale
kiedy dowiedzieli się, po co zbieramy "kciuki", chętnie wŁączali się
do zabawy. Niektórzy nie poprzestawali na odciśnięciu swoich linii
papilarnych - pisali też życzenia dla
mistrza. "Sięgnij po złoto, Ada-

siu", "Jesteś najlepszy", a nawet:
"Kochamy Cię". W ciągu dwóch
godzin zebraliśmy około trzystu
podpisów - na naszej planszy obok
męskich kciuków odbite są malutkie, dziecięce paluszki ... W powodzeniu akcji "Słowa" ma udział
piękna, słoneczna pogoda, która
zachęciła mieszkańców Staszowa
do spacerów.
Podczas zbierania kciuków
miały miejsce zabawne sytuacje. Do
naszego stanowiska podeszło
dwóch mężczyzn . Jeden bez wahania odcisnął kciuk, zaś drugi stał
niezdecydowany. - Co, boisz się, że
na policję pójdą te odbitki? - huknął w końcu odważniejszy z panów
i tym pnełamał strach kolegi. - Czy
taki doping jest dozwolony? - dopytywał się pan Henryk, emeryt.
Tablica ze Staszowa dołączy
ła do zebranych już wcześniej i
wraz z innymi zostanie przekazana Adamowi Małyszowi podczas
igrzysk w Salt Lake City. Wszystkim chcącym wesprzeć Adama
przed najważniejszym z turniejów
przypominamy, że kciuki można
odbijać również na drukowanych
przez nas kuponach - przyślijcie
je do redakcji "Słowa Ludu" - na
wiernych kibiców czekają atrakcyjne nagrody!
BOL

osobom, w tym obu
kobietom . Dorośli
trafili do aresztu, a
nieletnia do schroniska.
- Szesnastoletnia Katarzyna B. od
początku przyznawała się do udziału w
zabójstwie, w swoich
wyjaśnieniach obcią
żała także pozostałą
trójkę podejrzanych.

Co

dziwniejsze,
w sprawie, m.in . dwaj bra- Do morderstwa doszło na tej plebanii
cia Katarzyny B., także obciążali siostrę mówi Bogdan Karp, rzecznik Pro- razem wskazywał na 21-letniego
kuratury Okręgowej w Kielcach. brata Karola B.
W minioną środę uchylono
- Weronika B. w swoich pierwszych
areszt wobec czworga dotychczawyjaśnieniach przyznała się do
zabójstwa. Zebrany w lipcu mate- sowych podejrzanych. Tego samego dnia zostali zatrzymani nieriał dowodowy jednoznacznie
wskazywal, że do aresztu trafili spełna 17 -letni Józef B. (brat Weroniki) oraz 21-letni, niepełno
właśnie sprawcy tego czynu.
Jednak, jak przyznaje proku- sprawny Karol B. (brat Katarzyrator Karp, wyjaśnienia podejrza- nyB .).
- W tym samym dniu l3-letni
nych budziły wątpliwości, zwłasz
cza, że Weronika B. szybko odwo- I?aniel B. popełnił samobójstwo.
Smierci chłopca nie można w ża
łała swoje przyznanie się do winy.
den sposób wiązać z czynnościa
Także z wyników ekspertyzy śla
dów zabezpieczonych na plebanii mi prokuratora i policji - uważa
wynikało, że być może sprawcą
prokurator Bogdan Karp . - Prawzabójstwa jest ktoś inny. Wobec dopodobnie obie dziewczyny wietego prokurator powtórzył wszyst- działy od początku , kto zabił. Niekie czynności z podejrzanymi i letnia Katarzyna wzięła na siebie
świadkarnł. Przebadano ich m.in.
winę, aby chronić brata.
na wykrywaczu kłamstw. Badania
Jak się dowiedzieliśmy, Karol
były zaskakujące, wynikało, że żad
B. nie jest wdzięczny siostrze, że
na z aresztowanych osób nie brała odsiedziała za niego ponad pół
udziału w zabójstwie księdza .
roku . - Wiedziała, co robi - komenSwoje zezna"ia zmienił także tował nowy podejrzany.
l3-letni świadek - Daniel B. 1Ym
MARTYNA GŁĘBOCKA
świadkowie

Pokonać

"Razem pokonamy raka" - pod takim hasłem odbywa się dziś rano promaktyczna akcja w Świętokrzy
skim Centrum Onkologii. Podobne przedsięwzięcia
mają miejsce w całym kraju, a patronuje im Polska Unia
Onkologiczna. O tym, co w tym dniu centrum proponuje pacjentom, opowiada dyrektor placówki, dr Stanisław GÓźdź.

Czemu służyć ma ta akcja? Czy
ch~ o propagowanie działalno
ści Swiętokrzyskiego Centrum?
- W pewnym sensie tak, ale zajest uświadomienie
jak naj szerszej rzeszy ludzi tego,
czym jest rak. Chcemy wyjaśnić, jak
powstaje, jak się go leczy i przede
wszystkim, jak można mu zapobiegać. Proszę pamiętać, że schorzenia
onkologiczne stanowią w Polsce
drugą przyczynę zgonów, a zachorowalność na nie wzrasta z roku na
rok. Dzieje się tak, gdyż potencjalni
pacjenci wGiąż za mało wiedzą o tej
chorobie, boją się jej i w rezultacie
zbyt późno zwracają się po pomoc.
sadniczą ideą

Co proponujecie tym, którzy
chcą dziś odwiedzić centrum?
- as ze drzwi " otwierają się"
już o godzinie 8. Przez pierwsze
pó~orej godziny zapraszamy do
sali konferencyjnej na drugim pię

trze na cykl wykładów na temat
ryzyka zachorowań na raka, czynników zwiększających to ryzyko i
trybu życia "uodporniającego" na
nowotwory. Mówić na ten temat

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

LUDU 2 - 3 LUTEGO 2002 NR 28/A

raka
będą

nasi specjałiści : Robert Bakalarz, dr Jacek Heciak, dr Stefan
Olszewski i Marcin Misiek.

A co oprócz prelekcji?
- Mamy także zaplanowane,
tuż po wykładach, zwiedzanie Za,.
kładów Radioterapii i Fizyki Medycznej - oprowadzi po nich dr Andrzej Wieczorek. Nasi lekarze będą
także wszystkim zainteresowanym
służyć wyjaśnieniami i radami - po
wykładach czekają na pacjentów w
gabinetach na parterze.

.

Czy ta akcja będzie okazją do
wykonania sobie takich badań, jak
np. mammografia, USG?
- Nie. Badań nie będziemy
przeprowadzali. Ale jeżeli onkolog po wstępnej rozmowie zorientuje się, że coś z pacjentem może
się dziać , da mu skierowanie już
na konkretny tennin, do konkretnego specjalisty, który zadecyduje, jaka diagnostyka, i jak szybko
jest niezbędna . Zakończenie planujemy około godz. 12.
BEATA SZCZEPANEK

3

,
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Dziesięć spra w dotyczących łapówkarstwa w

Będą kolejne
aresztowania

Hodowcy drobiu z województwa dolnoślą
skiego domagają się od rządu natychmIastowego wstrzymania importu drobiu z
Zachodu. Zagraża lo ich miejscom pracy.
Ponad 100 drobiarzy pikielowało wczoraj
Urząd Wojewódzki we Wrocławiu. WIrakcie pikiety demonslrujący wypuścili na
schody urzędu kilkanaście kur

czterolatek

Pozosta wione bez opieki dzieci
zaprószyły wczora j ogień w jednym z
mieszkań w Bytomi u. W wyniku zatrucia czadem zmarł czterole tni chłop
czyk, a jego brat - również czterola tek
- trafii do szpitala .

Prokurator kontra minister
Prokur atura postawiła byłemu
wicemi nistrow i edukac ji zarzut niewłaściwego wylicze nia kwoty potrzeb nej na podwyżki dla nauczyc ieli wynikające ze znowel izowan ej Karty
nauczyciela.

Śmierć była prawdziwa .•.

zatrzymała

Policja austria cka
trzech obywat eli polskich podejrz anych o wlaman ia do domów w dwóch
austria cki ch krajach związkowych
Karynti i i Styrii.
(PAP)

ŚREDNIE CENY WALU T
ceny z 1.02.2002, godz. 16.00

KUPNO SPRZEDAŻ

WALUT A
DOLAR
USA (100)

FUNT

BRYT. (100)
EURO

(100)

LIR

WŁOSKI

(10.000)

FRANK

409,00

425,00

5n,OO

600,50

352,80

365.0.0

17~80

52.75

5700

SZVUN G
AUSTR. (100)

25,00

.sD

KORON A

$lOW.( 100)

8,00

1.P.70
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Smiertelne wichury _
W Tomicz kach pod
niem doszło do tragedii. .
wYrwał drzwi stodoły. Zab"
letnieg o rolnika . W .
skich Pławcach LłV"'''''~-''
zburzył pół domu ' <::UJIIU'-'nego. Przez pół godziny
wyciągali spod gruZÓW
człowieka . W Nowym
wiatr zrywał dachy,
mi z miejsco wego
bowego , zaś dach
,
telu przeleciał
trów i spadł na samochód.
rowcy na szczęście udało tę
nl
z życiem .

Cztery ofiary śmiertelne, kilku
rannych, pozrywane dachy, przewr6cone drzewa, uszkodzone domy - to
skutki wichur, które przetoczyły się w
czwartek wieczorem nad Polską.

Materiały

Najgorz ej yło w centraln ej
Polsce, W~lkopolsce i na Lubelszczyźnie . Według służb meteo
wiatr wiał z prędkością ponad stu
kilome trów na godzinę. Łamał
grube konary drzew, które uszkodziły wiele linii energet ycznyc h.
Do wczora jszego popołudnia ponad tysiąc gospod arstw na Lubelszczyźnie nie miało prądu.

wybu chow e w bloku

Qzieci Z trotylem
Dwaj nastoletni mieSzkańcy
Knurowa k. Gliwic (Śląskie) trzymali
w piwnicy wiadro materiałów
wybuchowych.
Informację, że w piwnicy jednego z bloków dzieci gromadzą
materiały wybuch owe, otrzymał w
czwarte k dyżurny knurowskiej policji. Przybyły na miejsce patrol w
jednej z piwnic czteropiętrowego
bloku odnalazł wiadro wypełnio
ne materiałami pirotech nicznym i,

w każdej chwili grożącymi eksplozją . Do ich gromad zenia przyznali
się dwaj chłopcy wieku 14 i 16 lat.

Okazało się, że substancję
wybuchową przynieśli z terenu nieczynnego już miejscowego "Ergu",
w przeszłości zajmującego się produkcją tworzyw sztuczn ych.

W czasie przeszu kiwania pomieszczeń zakładu pirotechnicy zabezpieczyli blisko 150 kilogramów
substancji wybuchowych - m.in. tr0tyl, dynamit i nitroglicerynę. Znale(pAP)
zisko zdetono wano.

(PAr.

W eksplozji w Kuwejcie zginęły cztery

Płonące

pOla
odniosło poważniej sz~

Do czterech osób wzrosła wczoraj
rano liczba ofiar czwartkowego
pożaru i eksplozji wgł6wnym
roponośnym zagłębiu w Kuwejcie.
Wwybu chu w Raudhatain zgiczterech zagrani cznych pracowników, a co najmniej 17 osób

nęło

Wczoraj przed poludniem
nadal walczyli z pożarem.
przesyłowym, gdzie ~ble
ropa z kilkunastu sZY'ri!WI'{
Miejscowe władze poinfo~
że sytuacja jest pod kon~
mentowały informacje o (
na polach naftowych.

Grzeczność popłaca
oprawdżiwoścl tego przysłowia byt

FRAN. (100)

- Przewin ienia
ewiden tne Dariusz Nowak, r7<>1'7,." Ó(..
Krakow ie.
Zdarze nie
ekipa "·,u",u·"r,,,<.
ra ·realizowała film do~:umlentalr
o kra~owsltiej Punkowej
strze Swiątecznej Pomocy.
Na zdjęciach widać jak
cjonari usz w cywilu
brzuch i w głowę troje
ludzi, w tym dziewcz ynę.
już obezwładnieni przez
tów i nie stawiali oporu.
- Zostało wszczęte
wanie dyscyp linarne
przekro czenia przez
swoich uprawnień. GrozI
to wyrzuc enie z pracy oraz
powani e prokura torskie
więzienia do trzech lat mował Nowak.
Do zdarzen ia doszło w
sie bójki z policją i oCł1lrOmlaIi
mi grupy uczestn ików
punkow ej WOŚP przed
skim Klubem 38. W j
czterec h policjan tów
nych, zatrzym ano 1\I1 • •QU.'''~
młodych osób, wwi'/,k S;7.0ŚCIIli '
nych lub odurzon ych

Wszys tkim
prokur atura zarzuca łapówkar
stwo, czyli branie
albo dawani e pieniędzy za informacje o zgonac h paLekarską·
cjentów. Grozi za
- Będą prawdo podobn ie dal- to kara do 10 lat
sze areszto wania, ale myślę, że ta więzienia. W stoliczba osób radyka lnie się nie sunku do dwóch
osób zastoso wano
zwiększy. Oceniam to na kilkana dozór policyjn y i
ście osób, które mogą zostać zazabrano paszporty.
r
ministe
iał
trzyma ne - powiedz
Do tej pory nie pozdrowia .
iły się intwierdz
tuprokura
Wczoraj łódzka
ra wystąpiła o areszto wanie ko- formac je prasy o Karetki na parkingu przed Wojewódzką Stacją Pogololejnej osoby. 1Ym razem chodzi u.śmi~rcaniu pa- wia Ratunkowego w Łodzi
o kierowcę sanitar ki, którem u Cjentow przez prawadzą dziewięć spraw dotyczą
postaw iono zarzut przyjmo wania cownik ów łódzkiego pogotow ia.
"Gau
cych przyjm owania łapówek
tygodni
m
W ubiegły
łapówki w zamian za informa cje
Łódź
Radio
i
przez pracow ników pogotow ia w
cza"
Wybor
zeta
dzieTo
ów.
o zgonac h pacjent
pogotozamian za informa cje o zgonac h
ujawniły, że w łódzkim
wiąta osoba zatrzym ana w tej
o
cjami
pacjent ów.
informa
ano
handlow
wiu
wasprawie . Dotych czas areszto
za- Te sprawy dotyczą wyłącz
no sześć osób: dwóch byłych le- zgonac h, a być może celowo
owania korzyści za inprzyjm
ów.
nie
pacjent
bijano
firkarzy pogotow ia, właściciela
1Ymcza sem także wczora j formacj e o zgonac h, a nie przymy pogrzeb owej , współwłaści
pacjen tów ciela i pracow nika kolejne go za- prokura tor krajowy Karol Napier- spiesza nia zgonu
że poza Łodzią
podkreślił prokura tor Napiers ki.
mował,
poinfor
ski
sanioraz
owego
pogrzeb
kładu
(PAP)
prokura tury w całym kraju protariusza .
.

Nie tylko terroryzm

Zatrzymani w Austrii

służbowych.

- Będą kolejne aresztowania w
sprawie afery w ł6dzkim pogotowiu
ratunkowym -zapowiedział wczoraj
minister zdrowia Mariusz tapiński
po spotkaniu z Naczelną Radą

Dwóch mężczyzn przebra nych
za policja ntów śmiertelnie postrze liło w piątek nad ranem obywat ela
Białorusi. Bandyc i uciekli, a ich ofiara zmarla po przewi ezieniu do szpitala.

Sekreta rz stanu USA Colin PoweB podczas drugiego dnia Światowe
go Forum Gospod arczego w Nowym
Jorku oświadczył, że Ameryk a będzie
walczyć nie tylko z terrorys tami , lecz
także z biedą i beznadziejnością , które są pożywką terroryz mu .

Policjant
sadysta?
-Policjant, który kopał zatrzymane
osoby podczas zami~szek wtralc/ł
Punkowej Orkiestry SWiątecznej
Pomocy w Krakowie został zawieszony w pełnieniu obowiązków

..

Pikieta z kurami

Zaczadział

pog otow iu

może będą mieli okazję przekonat
się hiszpańscy złodzieje, którzy
obrabowali bank pod Walencją.

Kiedy kradli , do banku do-

bijała się kobieta , która chciała
podjąć pieniądze. Złodzieje nie
dość, że otworzy li jej drzwi, to

jeszcze byli bardzo plili.

- Podano mi krzesło i poproszono, żebym poczekała, a kiedy
zapytałam czy to napad powiedziano ,;ie tak - spokojn ie opowiadała Marisa . Złodziei było
dwóch. Kiedy jeden szukał pieniędzy, drugi zabawiał kobietę
rozmową ·

Teraz kobieta zapowi ada, że
jeśli złapią złodziei, osobiście się
za nimi wstawi.

(RMF)

W eksplozji w rafinerii zginęły cztery osoby, 16 zoslało rannych

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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pozamykane, gospodarstwa agroturystyczne

io'Sna

W środku

W okolicy Kielc większość
jest już nieczynna. Z pododatnich temperatur nie
ich nawet naśnieżać przy
armatek. Za~l1mięty jest
w Górach S~ętokrzystok wKrajnie. - Sniegu tro. l, ale nie da się jeździć
Grzegorz Górecki. - Po
który spadł w poprzedniedzielę stok jest zamknięty.
~'7" I~" .,.", na śnieg i mróz.
wygląda sytuacja
w Thmlinie. Natomiast w
w miejsce narciarskich
właściciel zapowiada
kilku lokali rozrywdyskoteki oraz ustawieświeżym powietrzu stoli. Niestety plany będą realizo-

Jeśli na stokach jest jeszcze trochę śniegu to jeździ się coraz trudniej
wane dopiero wiosną. - W przygo- wych. Prawdopodobnie pękła intowanie stoku zainwestowaliśmy stalacja. Z jej remontem trzeba
pieniądze . Pechowo w dodatku
poczekać aż zrobi się sucho, to
doszło do awarii armatek śniegoułatwi znalezienie miejsca uszkodzenia - mówi właściciel stoku.
Od niedawna zamknięto kieDla tych. którzy wyjeżdżaj, góry
lecki wyciąg "Pod Skocznią" .
Jak podaje Grupa Besckidzl<a Górskiego Ochotniczego PogQ- Nadal czynne są natomiast stoki
Ratunkowego w Beskidach panują trudne warunki dla narpodkieleckie Telegraf i AmeliówW Tatrach nieczynne są wyciągi na Kasprowy Wierch. Doka - zapewniała nas przedstawicielpanują na Nosalu, Polanie Szymoszkowej_ Na Gubaka właściciela wyciągów Wioletta
Białce Tatrzańskiej i Bukowinie Tatrzańskiej miejscami
Kozłowska. - Jest śnieg, da się
natknąć się na wystającą spod śniegu trawę - podaje 'latrzań
zjeżdżać. Niestety, ludzie nie doOchotnicze Pogotowie Ratownicze.
pisują. Zniechęca ich pogoda.

w

ogłasza

Spółdzielni .

otwarcie ofert nastąpi dnia 19.1l.2002 r., o godz. 10,
Spółdzielni, pokój nr 44.
.
"I:TlJICłlomo~ić można obejrzeć w dniach 6.ll.2002 r. i 12.ll.2002 r.,
od IOdo12.

''lJIIllS,,'in ..

zastrzega sobie prawo do:
wyboru ofert
lub odwołania przetargu bez podania przyczyn
e dotyczące przetargu udzielane są pod numerem
Wew. 330, w godz. od 9 do 13
wew. 311, w godz. od 9 do 13.
'}'UI(l7:i"lnlftl\fieszkaniowa "NASZ DOM" ,ul Żeromskiego U 6B
Uli ko~kurs ofert na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
ty ~romskiego 116 w Radomiu ok. 400 m kw.
składa?do 15.II.2002 r., wpokojunr36.
:.....~e1!ółnuu. informacje można uzy kać w siedzibie Spółdzielni
od 7 do 15, pokój nr 36lub telefonicznie pod numerem
wew. 311.
zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
Przyczyn.
Jedn Oferujemy garaże przy ulicy Olsztyńskiej - Katowickiej .
ego garażu jesLszacowany na 15.000 00 zł (możliwość
wratacb).
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Dziennie pojawia się zaledwie kilka osób. Jeżeli są chętni to uruchamiamy wyciąg.
Jeżeli ktoś zmarznie lub zrobi się głodny na Telegrafie może
skorzystać z czynnego do godziny
22 barku. Na stokach "Ameliówka" i "Pod Skocznią" znajdują się
budki z małą gastronomią . - Przy
obecnej pogodzie niemożliwe jest
naśnieżanie stoków - mówi Wioletta Kozłowska. - Żeby użyć armatek musi być temperatura poniżej zera.
Nie wszyscy amatorzy szaleń
stwa na deskach opuścili jednak
ręce. - Warunki na Telegrafie są
dobre do nauki jazdy na nartach
- mówił nam jeszcze dwa dni temu
Florian Fabrycy, instruktor z Towarzystwa "Puch". - Według mnie
śnieg jest rewelacyjny. Warstwę
jezdną tworzą niewielkie grudki
lodu , dzięki czemu jeździ się naprawdę szybko. Na wymienionych
stokach nie ma groźby uszkodzenia nart. My bezpłatnie uczymy
teraz nawet maluchy z domów
dziecka . Bardziej groźne są stoki,
na których deszcz wypłukał śnieg.
Niestety pierwsza dekada lutego według prognoz ma być ciepła. W ten weekend będzie sporo
słońca, a temperatury mogą sięgać
10-12 stopni.
MICHAŁ WALCZAK

będą

przetarg nieograniczony

ofertowy na sprzedaż nieruchOIhości zabudowanej budynkiem
I-kondygnacyjJlym przy ulicy Batorego 24:
~Wlerzctuua zabudowy 776,00 m kw.
... ~·"l.Ul". użytkowa 547,00 m kw.
3.282,00 m kw.
JWlerzcbllliadziałki 2.608,00 m kw.
wyjści0'Ya sprzedaży budynku wraz z działką wynosi
PLN.
Termin składania pisemnych ofert wraz z podaniem
i ceny zakupu ww. nieruchomości ustala się do dnia
r., do godz. 14.
należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem
na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Batorego 24",
larii Spółdzielni Mieszkaniowej "NASZ DOM",
VI11~'lUeIW 116B, pokój nr 27, I piętro .
uczestnictwa w przetargu ofertowym jest wpłata
w wysokości 25.000,00 PLN w kasie Spółdzielni lub na
bankowe PKOBP IIRadom nr 10204317-5959-270-1-111.
wpłaty wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.
J(CZe2Ó>łn"". informacje określa Regulamin przetargu, dostępny

pustkami

zimy

pogoda pokrzyżowała
"~III~~ścjl~/ell narciarskich stok6w.
~nn(1Z1ł.!wan",:n W czasie ferii
oo/alWlaJiI si, tu tylko
amatorzy nart.

Te ferie

świecą

W połowie stycznia, gdy trwała piękna zima, właściciele gospodarstw zacierali ręce, bo urywały
się telefony od zamawiających
miejsca. Rolnicy zaczęli przygotowywać sanie do kuligów, gromadzili zapasy jedzenia clJa gości. Ale
śnieg stopniał i mieszkańcy miast
zrezygnowali ze spędzenia zimowej przerwy na wsi.
- Do nas przyjazd zapowiedziało 25 mieszkańców Warszawy, Śląska , Krakowa, Poznania.
Wszyscy zrezygnowali - martwią
się np. gospodarze z podkieleckiej gminy Daleszyce. - Zakisiłam
żur, zamroziłam mięso, teraz sarni
będziemy musieli to zjeść . Przez
te bezśnieżne ferie straciłam już
ponad 5 tysięcy złotych - tak
mówi wielu rolników prowadzą
cych letniska.
-rylko czworo spośród 24 zapowiedzianych gości przyjechało
go państwa Braciszewiczów w
Sladkowie Małym. Gospodarze liczą jeszcze na 20 dzieci z Łodzi ,
ale obawiają się, że jeśli nie spadnie śnieg, one też mogą zrezygnować. Ci, których nie odstraszył
brak białego puchu, zwiedzają

Chodź

Przyroda
po mrozach
Głodne zające ogryzały dnewka
owocowe w sadach, dzi,ki czemu
pneiyły mrozy. Teraz nie mają
kłilpot6w ze znalezieniem żywności.

W czasie pamiętnych mrozów zdrożały ziemniaki, bo rolnicy nie mogli dostać się do kopców. Atak zimy minął, jest sucho
i dobrze, bo gdyby na wpół roztopiony śnieg nagle znów zamarzł , na polach powstałaby
twarda, nieprzepuszczająca powietrza skorupa i zniszczyła zasiane jesienią zboże.
Siarczyste mrozy bez szwanku przetrwały drzewa owocowe,
nawet najbardziej wrażliwe na
zimno, jak morele i brzoskwinie.
Bardziej zagroziły im głodne zaj<tce, które ogryzały korę młodych
drzewek.
Przez jakiś czas rolnicy bali
się otwierać kopce z ziemniakami,
ale kiedy temperatura wzrosła,
można transportować ziemniaki,
marchew czy pietruszkę . Gdy
skończyły się mrozy, hodowcy bydła i trzody chlewnej odetchnęli z
ulgą. Krowy są w stanie znieść nawet 30-stopniowy mróz, ale trzeba
im wtedy dawać dwa razy więcej
paszy, żeby połowę mogły przeznaczyć na utrzymanie właściwej temperatury ciała .
Mniej odporne na zimno są
świnie, szczególnie prosięta , więc
wiele chlewni trzeba było dogrzewać specjalnymi grzejnikami.
(ew)

bez kuligów

okolicę,

Podczas ferii świ,tokrzyskie i
podradomskie gospodarstwa
agroturystyczne świecą pustkami.

"{,nt,'!',,t,,

a po południu siadają z
nad stawem.
Narzeka także pan Jerzy Hajduk spod Małogoszcza - spodziewał się na ferie siedmiu osób, zdecydowały się tylko dwie. Bezuży
tecznie stoją duże i małe sanki,
które gospodarz przygotował do
organizowania kuligów. Teraz
może zaproponować swoim wczasowiczom tylko jazdę T.3 koniach.
Dopisali goście pensjonatu
"Radostowa" w Ciekotach. Gdy jeszcze leżał śnieg, na wypoczynek przyjechało tu 13 osób z Warszawy. Mają
wędkami

szczęście, bo na stoku w oddalonej
o 3 kilometry Ameliówce są warunki do uprawiania zimowych sportów, poza tym grają w bilard, pingponga i jeżdżą na koniach.
Aura nie po raz pierwszy pozbawiła zarobku właścicieli gospodarstw agroturystycznych. W ubiegłym roku podczas ferii zimowych
też nie było śniegu, a w lipcu i sierpniu padal deszcz, więc goście rezygnowali z przyjazdu i w niektórych gospodarstwach prawie cały
rok kwatery świe.city pustkamj .
ELZBIETA WIKŁO

z nami w niedzielę do kina!

Już w niedziel, zapraszamy wszyst-

kich na premier, filmu n Potwory i
sp6łka •
n

W Monstropolis mieszka wielka zgraja niesamowitych potworów. W centrum miasta mieści się
Cabryka, Potwory i spółka". Co noc
wyruszają z niej specjalne oddziały potworów, które wkraczają do

świata ludzi. Mają straszyć dzieci i
kolekcjonować ich krzyki.

Zadanie nie jest proste, bo
współczesnych dzieci nie można już
tak łatwo przestraszyć jak kiedyś .
Pewnej nocy przypadkiem do świa

ta potworów dostaje się mała
dziewczynka o imieniu Bu. I wtedy zaczynają się dziać niesamowiterzeczy...

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

Jeśli chcecie
się dowiedzieć, jak
skończy się ta historia, przyjdźcie

w niedzielę o godz. 16 do kina
"Moskwa" w Kielcach. Oprócz filmu będzie znakomita zabawa i
garść nagród.
Premierze patronuje " Słowo
Ludu" i Radio TAK.
(mow)
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Najgorzej jest w Nowinach, Ostrowcu i Grzybowie

To, czym oddychamy

To warto przeczytać

______ radzi Wladyslaw Grabka

Nie ma Życia bez afer
Prokuratura próbuje rozsuskomplikowane układy finansowo-aferalne z~ązane z byłym
prezesem PZU "Zycie" Grzegorzem Wieczerzaltiem, tymczasem
już głośno mówi się o kolejnej, nie
mniej skandalicznej aferze w tej
instytucji. Następca Wieczerzaka,
Krzysztof Mastalerz, także "pieszczoszek" byłej ekipy rządowej,
odwołany dopiero kilkanaście dni
temu ze stanowiska, podpisał umowę o pracę z warunkiem, że "gdy
zostanie odwołany przed końcem
2005 r., powinien uzyskać 506 tys.
dolarów jednorazowego odszkodowania". Szczegóły sprawy opisuje naj nowszy numer tygodnika
płać

Pełną piersią nie da się już oddychać
wiadnym zakątku kraju, ale pow/elne
nad regionem świętokrzyskim i nad
ziemią radomską naleiy do najczyst-

szych wPolsce.
Obywatele kilku miast we Wło
szech przez najbliższe tygodnie muszą jeździć na rowerach, bo władze
zabroniły używać samochodów
z powodu ogromnego zanieczyszczania powietrza spalinami. - Mieszkańcom naszego regionu taki zakaz
nie grozi - uspokaja Anna Pawlina,
zastępca dyrektora ~ojewódzkiej
Inspekcji Ochrony Srodowiska
w Kielcach.
Najswobodniej w Polsce moż
na oddychać w Podlaskiem, gdzie
emisja pyłów wynosi zaledwie 2 tys.
ton na rok, czysto jest nad Warm.iń
sko-Mazursltiem - tylko 2,5 tys. ton.
Na województwo świętokrzysltie
w 2000 roku spadło 8,8 tysiąca ton
pyłów oraz 85,S tysiąca ton gazów.
Powód do narzekań mogą
mieć mieszkańcy ul. Zakładowej
w Kielcach, gdzie jest najwyższe
w regionie stężenie dwutlenku siarIti. Ludzie nie mają jednak powodu obawiać się o swoje zdrowie, bo
i tak jest ono prawie trzy razy niż
sze niż dopuszczalne. Spać spokojnie mogą natomiast mieszkańcy
Ostrowca, nad którym nie unosi się
ani gram tego trującego związku.
Th z kolei z powodu sąsiedztwa Huty
Ostrowiec jest wysokie stężenie
dwutlenku azotu (na szczęście też
niższe niż dopuszczalna norma).
Najgorzej jest mieszkać
w okolicach Cementowni Nowiny,
bo tam zanieczyszczenie powietrza
pyłami zbliża się do dopuszczalnej
granicy bezpieczeństwa. Ale w żad
nym zakątku województwa trujące
związlti i pyły nie przekraczają dopuszczalnych norm. Z roku na rok
możemy się czuć bezpieczniej, bo
zanieczyszczenie atmosfery nad regionem jest coraz mniejsze. Wszyst-

kie cementownie i duże zakłady
energetyczne instalują coraz nowocześniejsze filtry, przybywa urzą
dzeń, ograniczających emisję dwutlenku siarki i innych zanieczyszczeń gazowych.

Radom oddycha pełną

Czystość powietrza w woj.
świętokrzyskim mierzy 30 stacji.
Dodatkowe swoje własne posiadają również Inspekcja Sanitarna
i większe zakłady przemysłowe .
Ale coraz większe zagroże
niem dla naszego zdrowia są spali-

przekracza tam ustawnych

norm. WSwiętokrzyskiem do
ny samochodowe bo aut przybywa
za1i/ad.6w, które wciqi emttuz roku na rok. Na szczęście w Kieljq do atmosfery sporo zaniecach, gdzie jest ich najwięcej , zaczyszczeń należą m.in.: Eleknieczyszczenie wydechami z rur nie
trownia wPoIafu:u, elektrocisprzekracza dopuszczalnej granicy.
plownie
w Kielcach i w
W Radomskiem specjaliści
Ostrowcu, Zaklmly Metalowe
od ochrony środowiska zwracają
w Skmtysku, Huta Ostrowiec,
uwagę na inny problem - wieś wraKopalnia Siarki w Grzybowie
ca do ogrzewania w tradycyjnych
i małe osiedlowe kotłownie.
piecach, co zwiększa zatrucie powietrza. Na problem zwraca uwaTrudno więc określić, jalti jest pogę starosta radomski Zdzislaw
Kieszkowslti. 1Wierdzi on, że w po- ziom trucizn np. na wsiach pod
wiecie, w związku z bezrobociem Wierzbicą czy Zwoleniem.
Radomska delegatura WIOŚ
i biedą, ludzie masowo rezygnują
~ysponuje jedną automatyczną staz gazowego czy elektrycznego
cją pomiaru zanieczyszczeń w Raogrzewania mieszkań i korzystają
domiu.
Inspektoraty zajmuje się
z tradycyjnych pieców. Co gorsza,
zresztą głównie kontrolą zakładów
kupują oni węgiel tani, gorszej japrzemysłowych. Ostatnie badania
kości, zasiarczony. Najbiedniejsi
stężenia pyłu w terenie przeprowapalą w piecach nawet śmieciami ,
dzono
w 2000 roku.
starymi szmatami, skórą.
- W zimie na pewno wzrasta
Informacje te potwierdzają
zanieczyszczenie powietrza z dotakże w innych starostwach.
- Rzeczywiście, widać, że dla wie- mowych pieców, ale nie sądzę,
lu ludzi gazowe ogrzewanie jest żeby osiągało ono groźne rozmiazbyt drogie i szukają oni tańszych ry - stwierdził Tomasz Skuza, szef
sposobów ogrzewania domów oddzijrlu monitoringu delegatury
- powiedział Andrzej Wiśnie-.yski, WłOS . - Wiele zależy od aury. Na
pewno te stężenia są odczuwalne
starosta białobrzeski.
przy bezwietrznej pogodzie, w wą
Woj~wódzki Inspektorat
skich uliczkach. Ale ogóJ.nje w RaOchrony Srodowiska i stacje "Sanepidu" uspokajają, że ostatnio nie domskiem jest czysto, zwłaszcza,
stwierdzono w Radomsltiem sko- że w wielu gminach na osiedlach
ku zanieczyszczeń w powietrzu. Thk coraz częściej buduje się ekologiczne olejo~e kotłownie.
stwierdził Andrzej Zieliński z laELZBIETA WlKŁO (kaj)
boratorium ochrony powietrza atmosferycznego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej .
Przyznał jednak, że w regionie jest
tylko sześć stałych punktów pomiaru czystości powietrza: w Radomiu, .
Przysusze, Kozienicach i Pionkach.

piersią

w regionie

radomskim od lat zanieczyszczenie powietrza
zmniejsza się. Spowodowane jest to upadkiem większych zakła
dów przemysłowych na tym terenie.
Jak z~pewni~ją pracownicy radomskiej delegatury Inspekcji
OC~?~y Srod?wlska w Warszawie, istniejące zakłady coraz powazrue] trakt~!ą.ochronę środowiska i zmniejszają emisję trują
cych SU?,st;anC]l. Z~dne z .r~do~s~ch przedsijbiorstw nie znajduje
SIę na liscle 80 na)bardzleJ uClązhwych dla srodowiska zakładów
w Polsce.
. ~ajwięcej ilościowo ~a~eczyszczeń emitują, oczywiście,
nalwlększe zakłady w reglOrue, tak jak Elektrownia Kozienice
w. SwieTŻach Górnych. Jednak emisje z elektrowni nie przekraczają
rugdy dopuszczalnych noR1l, dlatego trudno mówić o tym zakładzie
jako o trucicielu . Do niedawna dużo zanieczyszczeń emitowała też
Cementownia Wierzbica w Wierzbicy, jednak została ona zamknię
ta.

. Największe s.tężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w poWIetrzu ~~tęP~Ją.w Rado~iu .i Grójcu . Najwięcej pyłów jest
w Radonuu I Kozlerucach. Stęzerua te nie przekraczają jednak ustalonych norm.
(kaj)
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Najbardziej zanieczyszczone w regionie radonukim
84: RtiikJm, Kozienice, Gr6jec i Przysucha, jednak stę
żenie ww. substancji nie

lewizji Familijnej.
jednak interesy szły
Koledzy Mastalerza
że zawsze kręcił się wokół
władzy w roli L.aUll<U JI<O);U
ra. Wchodzi do Rady
spółki giełdowej Jella, z
staje jednak odwołany. W
trąfia do Polsltiej Agencji
wej, którą zarządzają wtedy
z AWS. Tam poznaje
Kostltiewicza, szefa Rady
czej PAP. Ten proponuje
nowisko dyrektora Biura
cji Finansowych PZU SA.

Zjazd w dół

( ... ) Upadek rządu
Buzka skłania prezesa
do kokietowania
Oferuje swoje
Autorka artykułu, Joanna dostarczając wiedzy,
.
Solska, pisze o Krzysztofie Masta- wadzić do
lerzu m .in.: - Jego zarobki zasad- kietu akcj PZU
nicze wynoszą 11 tys. dolar~w oraz przedkładając
miesięcznie . Prezes ma również
Skarbu dokumenty
prawo do rocznej pre~ii w wyso- promitować jego li'l~da1wnvch
kości co najmniej równej rocznejaciół. Oferuje też
mu ..yynagrodzeniu, ale może ona które mogą pomóc w
przez ministra skarbu
wynieść 340 proc., czyli przekraczać Zarobki trzyletnie.
PKNOrlen.
Może to jest powodem.
Prezes Mastalerz jest dla
PZU Asset Management (kolejnej skarb państwa mający .
udziałów w grupie PZU
spółce zależnej od PZU) osobą
ruje go tak długo na
wyjątkowo cenną, kontrakt zapewnia mu równie długą listę sa. Wreszcie 21
świadczeń dodatkowych - w tym ··Nadzorcza PZU
Mastalerza (
polisę na życie. "Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci ustalo- gratyfikageiod!;ZkIOd(~alma
na została na kwotę nie mniejszą ki tysięcy dolarów - trzeba
niż równowartość jednego milionajprawdopodobniej
na dolarów US~'.
(... )
Kontrakt został zawarty 21
.
Kolejna zmiana preze~
Zycie nie daje jednak żadne)
września 2001 r. i obowiązuje do
rancji, że ze spółki IIUUI""LIUVJ
końca 2005 r. (warto zwrócić uwastanie wypleniony ~aIJl l<L"~'"
gę na datę - dwa dni przed wyborami, gdy praktycznie wiadomo było, lityczny. Nie daje nawet
że nie będzie w niej omijane
że ekipa Jerzego Buzka nie ma
szans na dalsze sprawowanie wła wo.
Ustawa kominowa,
dzy-przyp. WG.).
Zygmunt Kostltiewicz, prezes wielkim aplauzem
PZU SA, tłumaczy, że on podpisy- posłowie SLD i PSL naKazUJ!:'·
wał Mastalerzowi tylko umowę na
największą polską grupą
jego wynagrodzenie zasadnicze, czeniową kierowali ludzie Z!
czyli 11 tys. dolarów. - Taka jest dziś sje, jakie budzą pusty śmiech
cena rynkowa - twierdzi.
konkurentów z sektora
go. Albo więc nie będą to.
sjonaliści, albo też trzeba ~
Umizgi do władzy
dzie płacić lepiej, robiąc kp
Krzysztof Mastalerz jest czło prawa. Thn dylemat
wiekiem młodym, ale z tzw. pam- ko PZU, ale
persami łączy go nie tylko wiek. dla gospodarki firm
Po powrocie z Londynu założył w
"Polityka ,
Krakowie, wraz ze wspólnikiem,

POlnYKA

cji, wyprzedzając Belgię i

1. Zżycia PZF

2. Ciekawostki

Zarząd Główny Polskiego
Związku Filatelistów rozpatrywał ostatnio możliwość włącze
nia w szeregi członków związku

W roku 2006 odbędą się
w Niemczech Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej .
.
Częściowo koszt ich organizacji przerzucony zostanie
na ... barki wszystkich klientów
poczty niemieckiej, albowiem od
roku 2003 emitowane będą
znaczki pocztowe z dopłatą na
ten cel. W sumie będzie ich pięć,
ukazywać się będą do roku 2006

kolekcj onerów kart-telefonicznych . Ta dziedzina zbieractwa
cieszy się ogro<
m nym zainteresowaniem młodzieży i osób starszych. Oba środowiska - filatelistów i fonokartystów, wzajemnie
się przenikają. W spotkaniach
wymiennych w klubach filatelistycznych udział biorą liczni
zbieracze kart telefonicznych.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, ażeby do Polsltiego Związ
ku Filatelistów należały osoby
zainteresowane tylko kolekcjonowaniem kart telefonicznych .
Ustalono zatem, że odpowiedni
zapis w tej sprawie znajdzie się
w statucie PZF.

własną firmę, która prO'bmvał.h.:
pośrednikiem w
m.in. poszukiwała

cję ·

3.

Nowości

Po dwuletniej przerWie
ta Polska wróciła do
czaju wydawania
znaczków ~~,.~.. ""n.lrr
tynki. Ukazą się one
pocztowych w dniu 4
jektantem reprodu O
znaczka o nominale 1,1
Maciej Jędrysik.

włącznie.

Poczta Austrii
jest organJzatorern
konkursów na znaczek pocztowy. Nagrodę Grand Prix
WIPA otrzymują
wyłącznie zarządy

pocztowe. W roku

2001 laureatem została

poczta Słowa-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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LUDU 2 - 3 LUTEGO 200

2

Temida J't,l!t"ł'idtJ
otkanie z kłusownikiem może zakończyć się
tylko dla jelenia -czy sarny, ale także dla człowieka.

śmiercią.

rdercy zwierzyny
- Byłem wtedy świeżo upieczonym policjantem - opowiada
Stanisław Młynarczyk, zastępca

komendanta powiatowego policji
w Końskich_ - Pamiętam, że na
nogi postawiono całą policję w województwie. W komisariatach zostały tylko se~tarki. Przeczesywaliśmy wieś po wsi. Przy okazji
znaleziono mnóstwo nielegalnej
broni. Sprawców złapano. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy Płacz
kowa. Jeden dostał karę śmierci,
drugi 25 lat więzienia.
Dzisiaj w Koneckiem jest już
podobno mniej kłusowników.
- Teraz rzadko spotyka się kłusow
ników z bronią - zapewnia komendant Młynarczyk. - Najczęściej zastawiają wnyki. Nie zdejmują ich
na lato i w takie sidła wpadają póź
niej nawet ludzie. W ubiegłym roku

odkrywane w świętokrzyskich obejściach lo nie rzadkość

padł

po roku

Śc~ganego czterema listami

kle./c!anina zatrzymała dwa
POII~Ja wdomu leżącym na
odOSIedla KSM.
./

nie kilkuset roślin z gatunku konopi i wytworzenie z nich dużej
ilości środka odurzającego (marihuany) , unikanie płacenia alimentów oraz krótkotrwałe użycie pojazdu.
Prawdopodobnie zatrzymany
jest związany ze zorganizowaną
kilkudziesięcioosobową grupą
przestępczą, która zajmuje się profesjonalną uprawą konopi indyjskich i produkcją marihuany. Przy-

.
..
I przel1Jeletrue], uprawia-

gotowywane przez nich narkotyki
trafiały głownie na rynki warszawskie i częstochowskie. W tej sprawie policja zatrzymała już 21
osób, w tym trzy kobiety.
Trzem pozostałym zatrzymanym w czwartek mężczyznom, w
tym właścicielowi posesji, postawiony zostanie zarzut ukrywania
przestępcy oraz kradzieży energii
elektrycznej. Podejrzani są również o przestępstwa kryminalne na
terenie naszego województwa.
- W czasie zatrzymania
mężczyźni nie stawiali oporu
- mówi Krzysztof Kozieł. - Byli całkowicie zaskoczeni.
(MW)
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Woku kamery
KIELCE. Dyżurny policjant w Komendzie Miejskiej
zauważył na monitorze, że
cztery osoby właśnie ~łamują
się do kiosku przy ul. Zytniej.
Zawiadomił policjantów z III
Komisariatu . Radiowóz przyjechał na miejsce w momencie, kiedy złodzieje napakowali sobie już do kieszeni różne
marki papierosów. Policjanci
zatrzymali dwie dwudziestoletnie dziewczyny z Chęcin i
dwóch mężczyzn, wwieku 24
i 26 lat. Wszyscy byli pod wpły
wem alkoholu_

KIELCE. W poniedzia-

Bardzo często kłusownicy zabijają zwierzęta z ogromnym okrucieństwem
zdarzyło się jednak, że policjanci
złapali na gorącym uczynku trzech
mężczyzn ze strzelbami. Zaczaili
się na nich w nocy, w lasach koło
Stąporkowa. Kłusownikom udało
się jednak wcześniej zastrzelić

ogromnego jelenia.
W powiecie włoszczowskim
w ub. roku policjanci zabezpieczyli
170 sztuk wnyków i 8 sztuk broni.
Amunicję można liczyć w setkach.
- Są wsie, gdzie kłusownictwo to
tradycja - opowiada Grzegorz Threk, komendant powiatowy policji
we Włoszczowie.
Najwięcej pracy z kłusowni
kami mają policjanci w Krasocinie. W czasie przeszukań w domach zawsze znajdzie się tu wnyki, żelazka, broń (karabinki kbks,
samodziały, dubeltówki). Są też pakowane w plecaki reflektory i akumulatory, które służą kłusowni
kom w nocy. Swoje akcesoria chowają nie tylko w domach czy gospodarstwach. Mają też skrytki w
lesie. ~

Wnyki i druty kłusownicy zastawiają na przesmykach, czyli
przejściach, z których stale korzystają zwierzęta. Zwierzę wchodzi
w zastawione sidła, pętla zaciska
mu się na szyi. Im mocniej zwierzak się szarpie, tym silniej zaciska się pętIa- - Wiele razy się zdarzało, że znajdowaliśmy zaduszoną we wnykach łanię, a obok niej
martwego, młodego cielaka. Bywa
też, że zwierzę się zerwie i długo
cierpi, chodząc z linką zaciśniętą
na szyi - mówi komendant Turek.
- Umiera w straszliwych męczar
niach.
Kłusownikom wspólnie wypowiedzieli wojnę policjanci i myśliwi. Nocne patrole często kontrolują samochody, zwłaszcza w okolicach lasów. Zdarza się, że w bagażnikach policjanci znajdują
skóry albo tuszę, czyli martwe zwie-

CHĘCINY. Pijany kierowca próbował
dać policjantom 100 złotych łapówki.
Funkcjonariusze nie dali się przelwpić.

W ostatnią środę policjanci z
rewiru dzielnicowych w Nowinach
zauważyli, że kierowca fiata uno
dziwnie się zachowuje na drodze.
Po sprawdzeniu kierowcy na alkomacie okazało się, że mężczyzna
miał 3 promile alkoholu . W tym
momencie kierowca wyciągnął z

Za kłusowanie grozi nawet
kilka lat więzienia .
MONIKA WOJNIAK

kieszeni sto złotych i zaproponopolicjantom, że da im jeszcze
po 200 złotych , jeśli go puszczą .
Aspirant Robert Lewicki, kierownik referatu policji w Nowinach oraz starszy sierżant Grzegorz Wojciechowski nie dali się
przekupić. Kierowcę odwieźli do
Izby Wytrzeźwień. Wczoraj był
przesłuchiwany. Mężczyzna odpowie za jazdę po pijanemu oraz za
usiłowanie przekupstwa policjantów.
(MAG)
wał

Jest deportowany
24-letni Maciej G., kielczanin
poszukiwany pięcioma lislaml
gończymi został deportowany
z Hiszpanii do Polski.
- Dzięki pomocy Interpolu
Maciej G. , poszukiwany za rozboje i kradzieże z włamaniem, został
zatrzymany w Barcelonie. Hiszpań
scy policjanci mieli go przywieźć
do Warszawy - poinformowała nas
Elżbieta Różańska-Komorowicz,
świętokrzyskiej policji.

rzecznik

Początkowo Maciej G. wraz
z policjantami mieli lecieć samolotem z przesiadką w Monachium,
jednak Niemcy nie zgodzili się na

łekw nocy dozorca z miejskiego targowiska usłyszał podejrzane hałasy. Wezwał policję .
Policjanci zauważyli na placu
mężczyznę uciekającego w
stronę ul. Zagórskiej. W biegu wyrzucił torby, które dźwi
gał. Radiowóz ruszył w pogoń.
Policjantom pomógł przypadkowy przechodzień, który
wyszedł z psem na spacer. Pokazał, gdzie pobiegł ucieki-

nier. Policjanci dogonili i zatrzymali mężczyznę. W porzuconych torbach były m.in . ło
żyska i śruby ukradzione z jednego ze sklepików na bazarze.

~kok

na sukienki

KIELCE. Nieznani zlodzieje ogołocili z sukienek i
garsonek magazyny kieleckiej
spółdzielni ,,1Wórczość" . Do
środka weszli przez właz w
dachu budynku. Oprócz damskiej garderoby połakomili się
też na komputer. Straty obliczono na 15 tys_zł.

rzęta.

to. Wobec tego Hiszpanie wybrali
lot bezpo ś redni z Barcelony do
Warszawy.
W samolocie Maciej G. wyciągnął z ubrania coś , co przypominało żyletkę (mimo że wcześniej
był kontrolowany). Zagroził że
potnie siebie lub innych pasaże;ów.
Wobec tego hiszpańscy policjanci
powiedzieli mu, że tylko mu towarzyszą w podróży i puszczą go w
Warszawie. Wówczas kielczanin
uspokoił się i oddał im żyletkę .
Samolot mógł już normalnie
wylądować na Okęciu . Tam na
Macieja G_czekali polscy funkcjonariusze. W najbliższych dniach
mężczyzna trafi do Kielc. (MAG)
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Nocny pościg

ł.apówką W policjanta

spektakularna akcja

POD

Złodzieje w aptece
KIELCE. Złodzieje weszli wczorajszej nocy do apteki przy ul. Pawiej . Pracownicy twierdzą, że w środę wieczorem aptekę zamknęli i włą
czyli alarm. Jednak w czwartek rano właścicielka odebrała telefon od nieznajomej osoby, która twierdziła, że w aptece jest otwarte okno i prawdopodobnie doszło do włama
nia. Rzeczywiście, okazało się.
że nieznani dotąd złodzieje
wyważyli okno łomem. Z apteki wynieśli 2 komputery i
400 zł w gotówce. Alarm nie
zadziaŁał.
(mow)

Odzyskali fanty
STARACHOWICE. Policjanci odzyskali skradzione w
czasie włamania do firmy
odzieżowej garnitury i garsonki warte 43 tysiące złotych.
Na początku listopada
włamywacze okradli jedną ze
starachowickich firm odzieżowych . Skradli wówczas
ubrania warte 60 tysięcy zło
tych . We wtorek w nocy policjanci odzyskali część ze skradzionego łupu.
- W nocy policjanci weszli do jednego z mieszkań w
województwie mazowieckim.
znaleźli tam garnitury i garsonki, a także wyroby jubilerskie.
Zatrzymano kilka osób, w tym
kobietę - poinformowała nas
Elżbieta Różańska-Komoro

wicz, rzecznik świętokrzy
skiej policji.
(MAG)

7

Rolnicy

widzą szansę

w agroturystyce

Czym chata bogata
CHROBERZ. Czterdziestu rolników z
kilku ponidziańskich gmin poznawało w
Chrobrzu tajniki .. Turystyki wiejskiej".
Szkolenie prowadzone przez
z Zespołu Szkół
Rolniczych kompleksowo ujmowało zasady przystosowania wła
snego gospodarstwa do wymogów
agroturyzmu, zasad żywienia gości, sposobów promocji i reklamy
wykładowców

Sztukę

własnego gospodarstwa, a przede .
wszystkim przepisów, jakie reglllują agroturyzm. Koszty szkolenia
pokryła Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Uczestnicy szkolenia otrzymali pełny zestaw podręczników i
broszur dotyczących problematyki kursu, zwiedzili wzorcowe w tej
dziedzinie gospodarstwa w Korytnicy, Sladkowie, Kotuszowie i
Młodzawach .

nakrywania stołu i pOdawania potraw nadzorowali wykładowcy ZSR

Kary za

nielegalną wodę

SANDOMIERZ. Od 5 do 10 tys. zł kary
będą musiały zapłacić do 1 lutego
OSOby, które nielegalnie korzystają z
wody.
Każdy, kto nie ma podpisanej
umowy na pobór wody z miejskiego wodociągu będzie surowo karany. Restrykcjami zajmie się miej-

scowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z wyliczeń PGKiM wynika,
że z powodu nielegalnego poboru
miasto traci kilkanaście procent
wody. W ostatnim okresie do
PGKiM zgłosiło się już kilka osób
w celu podpisania umów na korzystanie z wodociągu.
(bea)

~

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
I~--...........
"Administrator" Spółka z 0.0.
z siedzibą w Radomiu przy ul. Waryńskiego 16a
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
z dnia 10 czerwca 1994 r. ogłasza
przetarg nieograniczony
na kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na wynajem. zgodnie z posiadaną przez
zamawiającego dokumentacją. na osiedlu przy ulicy
Radomskiego nr 3 w Radomiu.
Zadanie nr XVII/3.

Honory
dla medalistów

Najwięcej czasu poświęcono
jednak sprawom żywienia, doboru i przygotowania potraw, podawania ich na pięknie nakryte stoły. Na koniec uczestnicy szkolenie musieli te potrawy spożyć ·
sprawdzając ich jakość, smak i

wartości odżywcze .
- Mam już pierwsze doświad
czenia w zakresie obsługi gości z

miast. W moim gospodarstwie
mogę jednorazowo przyjąć 12 turystów. Prowadzę 6,5-hektarowe
gospodarstwo. Podczas kursu dowiedziałam się, że nie tylko wiejska kuchnia i dobrze nakryty stój
mogą być magnesem przyciągają
cym gości. Chodzi także o atrakcje w postaci wycieczek po jakże
pięknej naszej okolicy - mówi gospodyni z Gór Pińczowskich Helena Owczarek.
- Ponidzie ma mnóstwo atrakcji, setki wspaniałych zabytków,
niepowtarzalne krajobrazy, bardzo
ciekawe trasy wycieczkowe, kryształowo czyste powietrze a przede
wszystkim tysiące gospodarstw,
które mogą dobrze żyć z obsługi
tysięcy turystów - podlaeślali wykładowcy: Danuta Kupis, Danuta
Dobaj i Kazimiera Kowalska z
ZSR w Chrobrzu .
(imi)

Pobili
17-latka
OWIKOZY. Trzech młodych mężczyzn
dotkliwie pobiło 17-latka w Słupczy.
Po sporządzeniu rysopisów
napastników policja zatrzymała
fiata 126p i trzech podejrzanych.
(ba)

Prezydent gratuluje Arkadiuszowi Staszewskiemu z SKS Star
STARACHOWICE. Najlepsi sportowcy
miasta i ich trenerzy otrzymali od
władz podziękowania za wybitne
osiągnięcia w2001roku.
Prezydent Starachowic Janusz Wierzbicki, przewodniczący
Rady Miasta Ed-.yard Imiela, wiceprezydent Lidia Złobecka wręczyli
medalistom dyplomy oraz talony na
zakup upominków.
Honory przypadły sportowcom Klubu Sportowego Świt.
Odebrali je złoci medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Poznaniu: Marcin Ziewiec, Radosław Linek i brązowi: Piotr Robaczkiewicz, Piotr Kierzkowski i
Tomasz Pietrzyk Gratulacje otrzymali także trenerzy Adam Gregorczyk, Piotr Wróblewski.
Gratulacje przyjęli sportowcy SKS Star: Damian Bielas, brą
zowy medalista Mistrzostw Polski
juniorów w boksie w Elblągu, Norbert Nowak, zdobywca srebra i
Przemysław Pawlikowski - brązu,
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Siowa uznania przyjął ich
Adam Dzik.

Buchary i fiszkuny
OSTROWIEC. Kazimien Kocowski
zdobył pierwsze miejsce podczas VI
Świętoknyskiej Wystawy Gołębi
Rasowych i Drobiu Ozdobnego, która
tradycyjnie już odbywała się w
budynku Gimnazjum nr 3.

Na wystawie pokazano 610
46 hodowców z: Ostrowca,
Kielc, Starachowic, Sandomierza,
Szarzyny, Rzeszowa. Można było
zobaczyć tak rzadkie i egzotyczne
rasy, jak satynet, garłacze, turkoty,
buchary, fiszkuny, a także drób
gołębi

realizacji zadania
- wprowadzenie do 30.VI.2002 r.
- zakończenie 12 miesięcy od daty wprowadzenia.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie
z zastosowaniem preferencji krajowych.
Z warunkami przetargu można zapoznać się oraz nabyć
materiały przetargowe w cenie brutto 122,00 zł w siedzibie
Wydziału Budownictwa Mieszkaniowego RTBS
,Administrator" przy ulicy Suchej nr 15 w Radomiu, I piętro,
pokój nr 17, w godz. od 8 do 14.
Wadium w wysokości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych.
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mogącą pochwalić si ę

Hodowcy na medal

Pożądany tennin

Oferty pisemne opracowane zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia publicznego należy
składać w siedzibie RTBS "Administrator" w Radomiu
przy ulicy Waryńskiego nr 16a, I piętro, pokój nr 12, do dnia
4.m.2002 r., do godz. 13.
Otwarcie ofert nastąp i w dniu 4.III.2002 r., o godz. 13.30,
w siedzibie RTBS ,,Administrator" przy ulicy Waryńskiego
nr 16a, parter, pokój nr3.
O teoninie ogłoszenia wyniku przetargu oferenci zostaną
poinformowani.

Młodzieży w boksie w Świdni.
Michał Surdy oraz Konrad HJy
kiewicz, brązowi medalisci
znańskich Mistrzostw Polski
dzików w boksie do lat 15;
Latała. złoty medalista M'
Polski młodzików i j
wyciskaniu sztangi
dzista Polski w tej kon
Arkadiusz Staszewski, zloty
lista Mistrzostw Polski i
młodszych w tró
.
oraz srebrny, w
gi leżąc; Grzegorz
zowy medalista M:' ~ '~~ r. eł·UJ
seniorów w trójboju s'
Bydgoszczy. Gratulacje od
miasta odebrali ich trenerzy:
munt Zawór, Jan Król.
Prezydent wyró ż n ij
sportowców KKS Juventa·~1
m.in. złotą medalistkę fma
Ogólnopolskiej Olimpiady
dzieży w biegu z Dr2,eS2,KlJl1all"'
dystansie 1500 metrów w
niu - Agatę Dróż i Ewę

ozdobny, m.in.: kaczki, k~ry.
ki, bażanty, papużki faliste.
cięzcą wystawy zostal Ka.
Kocowski , który mial.n.aJII
championów. Drugie J11I~J
był Ireneusz Ociepa, trzeCIe"
Urbański (wszys~y z Osi
czwarte Szymon Zyla z .
rza, piąte - Piotr Szwag.1
(Ostrowiec) . - To olbrzytnl.
naszych kolegów - mówi
scowego oddzialu
ku Hodowców Gołębi
Drobiu Ozdobnego Marian L
wicz. - Prezentujemy m3,t . .,
dowJany najwyższej jako . ~
wodzeniem prezentujemy~"
kraju i za granicą .
.
Wystawcy najwięcej
wali gołębi rasy broda\\'cza
tokrzyski, która z
wyhodowana w tym
piękniejszymi UIuua""

li m.in .: Marian
Pomyk,ala, Tadeusz
niusz Sliwa. Prezes
oddziału Zygmunt
czyi odznaczenia .. _rl"""':
dowcom. Wśród
miątkowymi "LLl,IUC;","~'''-

Prezes Marian leśkiewicz z gołębiem rasy niemiecki wystawowy i członek honorowy związku Andrzej Szczypkowski z brodawczakiem polskim

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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naj starszy hodowca.
dysław Gorazda i naj
ni Patryk Leśkiewicz .
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Reglo n

uta do koncernu
Podczas wczorajszych
Min,id~,~tJ'Mlf! Gospodarki
główny udziałowiec Huty
SA, poparł starania, by
jak najszybciej znalazła się w
,lvInf7ntlVm koncernie Polskie

wprowadzenia huty do PHS utrzymać pełne zatrudnienie, w przypadku restrukturyzacji - zapewnić
osłony socjalne. Domagał się
utrzymania produkcji stalowni ilościowej, a także wprowadzenia
przedstawiciela gminy do władz
spółki, by mógł on nadzorować
cały proces zmian. Prezydent zło
żył także wniosek, by tereny obję
te Specjalna Strefą Ekonomiczną
przekazać gminie za zobowiąza
nia podatkowe.
(an)

zamordowanych współmieszkańców

rzed pomnikiem
Topoli
Co roku mieszkańcy
pamięć pomordowanych
okupacji.
stycznia 1944 roku hitIerozstrzelali co dziesiątego
Topoli. W 1945 roku w
stracenia postawiono poprzed którym corocznie mowiązanką kwiatów i minutą
pamięć pomordowa~roczystość taka odbyła się
w tym roku. Pomszyświę-

tej, celebrowanej przez księdza kanonika Jana Aniolka, mieszkańcy
Topoli i okolic wraz ze sztandarami Koła Kombatantów w SkaJbmierzu i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Topoli przeszli z kościola przed
pomnik, gdzie zapalili znicze i zło
żyli kwiaty. Prezes Kola Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Skalbmierzu Tadeusz Szydłowski przypomnial przebieg tragicznego dnia sprzed blisko pół
wieku i podziękował mieszkańcom
za udział w uroczystości.
(m)

już płoną
Dwa razy straż pożarna
wczoraj w południe do
traw.
Wól ce Bodzechowskiej
Bodzechów trawa paliła się
d~unastej na powierzchni
~oł hektara. Prawie godzizmagali się z ogniem,

by nie rozprzestrzenił się na pobliskie pola. Po godzinie czternastej paliła się z kolei trawa przy
ulicy Kilińskiego w kierunku osiedla Denków. Istniała groźba przeniesienia pożaru na sąsiadujące z
łąką zabudowania. Strażacy zdołali zapobiec niebezpieczeństwu.
W obydwu przypadkach przyczyną pożaru bylo podpalenie.
(an)

ryziony przez psa
Do szpitala trafił młody
pogryziony przez bezpańo wałęsającym się
otrzymala przed
miejsce udał się
IPr\"~_' - ' ~ nYt

pies

został

do łecznicy

- Coraz więcej notujemy przypadków pogryzienia mieszkańców
przez psy - mówi komendant SM
Andrzej Kaniewski. - W ubiegłym
tygodniu kilka razy interweniowaliśmy na osiedlu Pulanki, w rejonie
Kolonii Robotniczej. Przypominamy, że właściciele psów zobowią
zani są do ich pilnowania. Wszelkie przypadki naruszania przepisów będziemy surowo karać. (an)

Zszedł śnieg, złodzieje

Rąbali

uciekła.

Domorosłych drwali, wyrę
czających zawodowców, nie brakuje. W lesie między Stąporkowem
a Czarniecką Górą policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców m'lasta, jak męczyli się, ścinając sosnę.
Pracowali chyba dość długo, bo

obok leżały 22 wiekowe drzewa.
W tym samym lesie, chociaż w innym miejscu, ci sami policjanci
napotkali kolejną, dwuosobową
ekipę drwali. Jeden był mieszkań
cem Stąporkowa drugi pochodził
zza wschodniej granicy. Został zatrzymany w koneckiej Komendzie
Policji do czasu zweryfikowania
jego danych osobowych.
Kilka kilometrów dalej drugi
patrol prawdopodobnie wystraszył
kolejną ekipę, która przerzedzała
las w pobliżu wsi Grzybów. Policjanci znaleźli jedynie ścięte sosny,
pniaki i trociny.
Oficer prasowy KPP w Koń
sluch Stanisław Michalski powiedział: - Gdy w łesie leżal śnieg, zło
dziei nie było. Mieli trudności z

Karnawałowy

Furmanka załadowana drewnem z fiatem 126 w roli konia, która
dwórku KPP, to dowód działalności leśnych złodziei
przemieszczaniem się, a nadto zostawiliby ślady, po których można

koncert orkiestry

"Lulajie" na

dętej

Strażacy pod batutą Jana Tokarza i Mieczysława Smelcarza
wykonali wiązankę kolęd, pastoralek oraz standardów utrzymanych w nastroju bożonarodzenio
wym, nie wyłączając szlagieru
"Pada śnieg" kompozycji George'a Gershwina.
Słowo przed hukiem instrumentów blaszanych wygłosił Jerzy
Cygan, a rodzynkiem wieczoru
były także popisy wokalne ludowej pieśniarkj - solistki kapeli
"Buskowianie" Danuty Bobowiec, która także w repertuarze

na po-

odnaleźć.

'Je raz
(kam)

OSP

blachę

Buska
dęta
P wystąpiła wstrojach
mundurach, jak zwykliśmy ich oglądać w defiladach
się znakomicie, choć byŁ to jej
debiut przy ta kim akompaniamencie. "Blaszana" wizytówka kuror-

skarżyskich

tu dziala przy Buskim Samorzą
dowym Centrum Kułtury.
(imi)

podstawówkach

cukrzycy w szkołach

SKARŻYSKO. Tuż po feriach Stowa-

rzyszenie Diabetyków rozpocznie
wyposażanie szkół w glukometry.
- Mamy w kraju prawdziwą
epidemię cukrzycy.
a chorobę
mogą zapaść wszyscy. Również ludzie młodzi . Niestety, już w szkołach można stwierdzić niemało
przypadków tej choroby. My, którzy sami jej doświadczamy, chcielibyśmy pomóc wszystkim, których

dotyka Dzięki sponsorom mamy
możliwość wyposażenia każdej ze
sk.arżyskich szkół podstawowych
w przynąd do mierzenia poziomu
cukru we krwi. auczyciel , znając
stan chorego dziecka, będzie wiedział , jak z nim postępować - mówi
prezes skarżyskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Bogusław Winkler.
To pierwsza tego typu akcja
w kraju. Na razie glukometry
otrzyma dziewięć pod tawówek.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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by bez trudu ich
wyszli po łupy.

stała

BUSKO. Ogromne zainteresowanie
widzów towarzyszyło wyjątkowemu
koncertowi kolęd i pastorałek w
wykonaniu orkiestry dętej buskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Słop

. o dobry gest kierownictwa pływalni. W mieście zostały główme
mało zamoinych, których rzadko stać na zapłacenie za wstęp na
(kam)

nie swoje

STĄPORKÓW. Policjanci zatrzymali
czterech ciężko, choć nielegalnie
pracujących drwali. Następna ekipa

Glukometry w

ar~rze, dzieci i młodzież, która przychodzi do świetlicy środow.i

wyszli do lasu

drzewa

bożonarodzeniowym sprawdziła

P~alnia rozdaje bilety dzieciom spędzającym ferie w mieście. Bile-

J>j(,Hf,Jł't,['7J

Stowarzyszenie chce również umożliwić przebadanie się
wszystkim chętnym w gminach
poza terenem Skarżyska . Zwróciło się już z taką propozycją do
władz Bliżyna , Łącznej, Skarży
ska Kościelnego i Suchedniowa.
Miałyby to być badania za symboliczna złotówkę.

- Czekamy na, mam nadziepozytywne odpowiedzi - mówi
prezes Wmkłer.
(pen)
ję,

9
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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 (1020) , "Aptekarz" . ul. Hoża 39
- czynna codzienn ie (8-23) ,
"Alfa", ul. Zeromskiego 201
24 (8-15) , " Gemellus " , ul.
Seminaryjska 27 B (8-13) ,
"Malgosia ", ul. Pocieszka 17
(8-23) - czynna w nled.ziele 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 - 919.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8-22.
Apteka "Gemellus" - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.
Kościuszki) .

"'

APTEKA "Parkowa ", Kielce ,
Żytnia, niedziele , święta
7.30-21 .00 . 041/368-3033 .
I (gb 466)
APTEKA , ul. Źródłowa 20
czynna w sobotę 2.11.2002.
w godz. 8.00-19 .00 , w niedzielę 3.11 .2002. od 8.30 do
14.
(gb 486)

MEDYCZNE

344-85-15 - "ZDROWIE " __CODZIENNIE .
(nd 52)
GABINETY UROLOGICZNE
-BEZOPERACYJNE lECZENIE PROSTATY - Seminaryjska 27b. 361-30-60. Jagiellońska 23 , 346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(nd 59)
NAGŁA

Pomoc
- 331-56-50

•

.. Romantica" (dolby dlgital),
tel. 366-37-19 - 2-3.11.- "Harry Potter i kamień filozoficzny" - W.Bryt.JUSA ., bo., g.
8.30 , 11 .15, 14 , 16.45,
19.30 .
"Moskwa' (dol by stereo),
tel. 344-47-34 - 2-3.11.- .Potwory i spółka ' - USA, bo., g.
10, 12, 16, 18 - niedziela,
godz. 16 - seans z niespodzankami; "Legalna blodynka" - USA, 1.15, g. 14, 20.15.
"Studyjne' - 2-3.11.- "Za linią wroga" - USA, I. 12, g.
12.30, 18.30; "Amelia" - fran.,
I. 15, g. 14.30 , 20.30; . Cień
wampira" - W.Bryt./USA, I. 15,
g. 16.45 .
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15 bilet tylko 10 złotych. Nie dotyczy) filmu .Harry Potter" i
"PotWory I spółka' .
"Echo" (w WDK) - 361-2737 - 2-3.11.- "Tarzan ' - USA,
bo ., g. 14; "Blow' - USA, I.
15, g. 16,18.

JĘDRZEJÓW
"DK" - brak tąrmlnarza.

OSTROWIEC SW.
"Etiuda," - brak terminarza.

PINCZOW

BUSKO ZDRÓJ
- os. Świerczewskiego 1.
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowlecka 3a.
STARACHOWICE
- uJ. teromskfego 3.

USŁUGI

KINA

lekarska
(gb 376)

POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica " Medistar", Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSŁA ), czynne NON
STOP - 041 / 344-39-45 . 36828-02 .
(nd 49)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dz i ec i ęcego w Kielcach , ul. Langiewlcza 2, tel.
361-55-25 - ECHO. HOLTER,
RTG , USG . Urodynam ika .
Endoskopia. Testy alergologiczne . Badan ia laboratoryjno-bakteriologiczne . Rehab ilitacja.
(nn 17)

Teatr im. S. Żeromskiego
- 2-3 .11.- " Król lear ",
g. 18.
Teatr Lalki I Aktora " Kubuś" - 2 . 11 .- nieczynny;
3.11.- "Malutka Czarown ica",
g. 11 .

"Belweder" - 2.11.- nieczynne; 3.11.- .Taxl 2", g. 17.

SANDOMIERZ
"Millenium" - 2.11.- "102
Dalmatyńczyki", g. 16; .Nikomu ani słowa", g. 20 ; 3.11.. 102 Dalmatyńczyki', g.
10.30; .Nlkomu ani słowa",
g. 20. _
SĘDZISZoW

"Ballada" - 2.11. - nieczynne; 3.11.- .Straszny film 2",
g. 18. _

SKARZYSKO·KAM.
"Centrum" - 2.11.- "SpOSÓb
na wakacje Bolka I Lolka", g.
15 ; " Obłędny rycerz ' , g.
16.30 ; . Zwlerzak ', g. 19 ;
3.11 .- " Obłędny rycerz·, g.
16.30 ; . Zwierzak', g. 19.
"Wolność" - 26 i 27 .01 . Grzeszna M)łość ', g. 19.

SUCHEDNIO W
"Kuinlca" - 2-3.11. - "Gulczas, a jak myślisz? ' " , g. 10,
12; • Wyścig szczurów' , g. 16,
18.
Wł.oSZCZoWA

"Muza " - nieczynne .

MUZEA

• Muzeum Narodowe -

pałac

biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (tel. 344-23-18)
- ekspOZYCje stałe : korpus
glówny - "Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIII w.", . Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie " , "Sanktuarium
Marszałka Józefa Piłsudskie
go ". SkrzydłO pÓłnocne : Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobn iczej (od XVII w.
do 1939 r.). Wystawy czasowa : "Zwiewne p i ękno . Wachlarze Zachodu i Wschodu ' .
Czynne we wtorek w godz. 10
- 18, środa - niedziela w godz.
9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawła II 25 , (tel. 344 -57-92) ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodz i eńczych lat
pisarza . Czynne we wtork i,
czwartki, p i ątk i i niedziele w
godz . 9 - Hi oraz środy w
godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku , tel. 303-04-26
- Odtworzany wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa blgraficzno - literacka. Wysta-

RAD/O-TAXI

ISKRA

96-62 on- 96-63
366-40-40

JĘORZEJÓW

KARTA STAŁEGO KLIENTA

wyjIrJ 14 miAsto - ClIJIl tIolltgod/lienill
DOJAZD GRATIS
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wy czasowe: "Zamki I warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka" . Czynne codzienie oprócz poniedziałków i
wtorków w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej - więzienie kieleckie z lat
1939 - 1956. ul. Zamkowa 3
- nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-17. Wystawa
stała: "Modele redukcyjne";
" Boże Narodzenie w zabawach
i zabawkach", .Folklor sześciu
kontynentów " .
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza
XIX-wiecznych chałup , XIXwieczna apteka , dwór z Suchedniowa. wystawy. Czynne :
od poniedziałku do piątku w
godz. 9 - 14.30.
Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek laszczyków - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czerniklewiczów w Bodzentynle, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1809 do
1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i
świąt w godz. 9 - 17.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Insty-tutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 • Pod opieką św . Barbary " wystawa historycznych narzę
dzi górniczych I okazów kopalin.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA "PIWNICE" - ul.
leśna 7 - Wystawa grafiki
. Mondo cane ", wystawa malarstwa Igora Yanovicha . Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz. '11-17, w
niedziele od 11 do 15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE"
- Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszen ia Edukacji Plastycznej w
Kielcach . Galeria czynna od
poniedziałku do p i ątku w
godz. 9 - 15, w soboty I niedziele nieczynna.
Jaskinia .RAJ" - czynna codziennie (oprócz pon i edział
ków) w godz. 10-17.
Klub Civitas Christiana. Kielce, ul. Równa 18 - XXVII Pokonkursowa wystawa ludowej
sztuki religijnej - czynny w godzinach 10-15.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzedn im
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz. 10
- 16. InformaCja: 31-18-702,
fax 311-46-90 .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa . Płonęły niebo I ziemia'
- czynne codziennie oprócz
poniedz i ałków w godz. 10 16. W soboty I niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych . Zgłoszenia - tel.
041 / 25-45-162 .
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku
Narodowego na Świętym
Krzyżu - czynne codziennie z
wyjątkiem pon i edziałków I dni
pośw i ątecznych w godz. 1015. Ekspozyc ja prezentuje
działy archeologiczny, geOlogiczny, tlory i fauny.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa Tadeusza Szypowskiego . Op rócz pon i edziałków
czynna codzienn ie w godz. 11
- 17, w niedziele godz. 11 15 .

0-800-400-400
bezpłatne zamawiania

taksówek

Muzeum Im. Przypkowskich,
pl. T. Kośc i uszk i 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.

NAGlDWICE
Muzeum "Dworek Reja", tel.
381-45 -70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz .
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54,
tel. 263-20-48 - Wystawa tkanin artystycznych - czynna od
wtorku do piątku w godz. 917,)11 soboty I niedziele w
godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-ArcheOlogiczne - ul. Świętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe .. Dzieje Ostrowca 'Śwlę
tokrzyskiego od końca XVI w.
do 1939 r. ", "Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany
ćmlelowskiej" , . Poczet książąt
I królów polskich wg Bacciarellego' . Wystawy czasowe:
.. Śladami Ikara" - wystawa ze
zbiorów Muzeum Lotnictwa
PolSkiego w Krakowie, Wystawa ikon ks. Stanisława Drąga
z Radomia, . Hej kolęda, kolę
da" - plastyka obrzędowa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach . Muzeum czynne wtorek - piątek 8-16.30,
sob. 8-14 .30, niedziela 1316.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach tel. 262-09-78 - "Górnictwo
krzemienia w neolicie", dwie
podziemne galerie turystyczne, skansen wioski neolitycznej, .Madagaskar - ginący
świat" . Muzeum czynne wt.sob . 9-15, niedz. 11-15.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy sta, łe: .. Pradzieje Ponidzia' , " Piń
czów - historia miasta", . Adolf
Dygasińskl - życie I twÓrczość ", " Sławne I znane postacie w dziejach P i ńczowa " ,
. przyroda Ponidzia"; w synagodze - " Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie' , Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce .Pińczów 2000". Czynne
wtorek, p i ątek w godz. 9-15 ,
środa , czwartek w godz. 917, sobota, niedziela w gOdL
10-15 .
Galeria "Krużganki " - wystawa części repliki XII-wiecznej
płyty orantów wypożyczonej
z Wi ślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne :
od wtorku do piątku w godz.
9-16, w soboty od 9 do 15
oraz w niedziele od 10-15 wystawy stałe : "Kuchnia królewska ' , . Hlstoria ,Wzgórza
zamkowego w ikonografii',
.Ekspozycja etnograficzna ",
"Zlemla sandomierska w pradziejach I średn i ow i eczu ",
"Srebra. Nabytki muzealne z
lat 1992 - 1961 ". "Lapidarium
zamkowe". Wystawa czasowa:
" Stanisław

czynne' w dn l obocze w godz.
10-16.

KIELCE
Informacja PKS - 366-0279 .
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36.
Informacja MZK- 345-0695 .
Taxi osobowe - Piekoszowska - 345-15-11 , Jesionowa
-331-79-19 ; bagażowe Sandomierska 801-31-18 ;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22 .
RADIO-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis) .
bezpłatna in'olinia
0800-222-222
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.
331-55-55 (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
bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY"
- tel. 368-74-00 (dojazd gratis) .
TAXI "HERBY" - tel. 801-4100 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI .EXPRESS"
- tel. 366-11-11 , 3-600-600.
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" (dojazd gratis, karta stałego
klienta) . tel. 3-611-611 .
TAXI "BARWINEK" - tel.
801 - 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORlON" - tel.
36-999-99,
34-555-44,
96-23 .

POGRZEBOWE
•USWGI
POGOTOWIE POGRZEBOWE
"USTRONIE" - usługi cało
dobowe , wystaw ianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych. Nagrobki. tel. 361 29-18 , 361-39-12 .
(nj 28)
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH
- usług i pogrzebowe całodo
bowe , tel. 366-31-77 , 34467-88 .
(ni 2)

TB.EFONY AlARMOWE

Młodożeniec

(1895-1959) , "Nie zatrzymam
wieczoru" - wystawa pośw i ę
cona sylwetce I twó rczośc i ks.
Janusza Ihnatowlcza.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- nieczynne .
Oddział literatury - ul. Katedralna 517 , tel. (0-15) 83221-47. Czynne : pon i edz i ałek
- p iątek w godz. 9 - 15. Wystawa stała : "Jazdy do Sandomierza' - wystawa poświę
cona zw i ązkom Jarosława
Iwaszkiewicza z Sandom ierzem .
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nIeczynna .
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej , ul. Długosza 9 pon i edz iałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła Bia/ego
- ul. Słoneczna - czynne od 8
do 16.
STARACHOWICE
MUleum Regionalne , ul.
Krywkl 1, te l. 274-62-68 ,

Pogotowie Ratunkowe999 .
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998 .
Straż
MiejSka
986,
368-75-15 (przez całą dobę)
1368-75-33 w godz. 7 -15 .
Posterunek czynny w godz.
7 - 22 - 367-60-13 .
Pomoc drogowa - 366-0065, 981 - czynna non stop .
Pomoc drogowa - 361-7976 , 30-11-609 .
Pogotowie energetyczne
Kielce - miasto I teren - 991.
Pogotowie
gazowe
992 .
Pogotowie wod.-kan.
368-44-02 .
Pogotowie c.o. i elektryczne PGM - czynne w godz. 15
- 23 codziennie I w godz. 7 23 w dn i wolne od pracy tel. 361-18-33 .
TAI - OgÓlnopO lSka Informacja GospOdarcza - 94-77 .
OIKT - OgÓ lnopo lska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
SŁOWO

Numery miejscowe · 9t3
Numery zamiejscowe · 91'
Pocztowa informaC ja
foniczna - 932 .

Pizzeria "Studio " - lei,
86-01 . Czynna w godz.: p~
cz. 10-22, piął. 10-23, SO'
12-23, niedz. 12-22.
wa na terenie miasta
mówieniu powyżej 16
- gratis, ceny pizzy · od
19 zł.
Pizzeria "Magia ", tel:
25-11 . Czynna w gOdz
21, niedziela 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gra'

PODRÓŻE
OMNIA

Ko mu

międzynarodow a ,

wicza 61, 345 -77-43.
77-46 .
Bilety lotnicze • Sigm a",
wicza 56, 344 -30-33,
44-32 .
sprzedaż .

\...

LOT - informacje,
cja , sprzedaż bil etów·
06-58 .

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-1 9-19,
366-03 -03
www.lnfomax.com.pl
Świętokrzyski

Portal Internetowy

Świętokrzyski Klub
zonka" - 366-34-54, od
n i edziałku do czwarlk
godz. 10-14, psycholog
dagog - telefon zaufa~la
17-41 -III po nledzl
czwartki w godz. 15
Telefony zaufania - dla
z problem-em al ko holOW!~
od poniedział ku do pl,
w godz. 18 - 20, teL
73-46 , w sprawa ch
nych - 368-18-67, czynnI
poniedziałku do pląli
godz . 8 - 17, pomoc !
chologlczna dla rodZIn
chowujących male
368-16-59 , po niedzlale
15 .30-18 .
Świętokrzyskie C.
Profilaktyki i Edukacji'
331 - 53 - 13 - pomoc
chologiczna i P
terapia rodzin
psychoterapia
grupowa, pom oc .
uzależnień , interwenc,la
sowa - od po niedz ral
piątku w godz. 8 . 20
Polskie Tow
biegania Na
Punkt Konsult acyjny "d
cach. ul. KarczówkO WS
346-16-27 ; pon iedlll
p i ątek - godz. 12-1~
Centrum InlerwencJI
sowej - tel. 04 1 /36~~
ul. Urzędn i cz a 7b
kopt
ofiar przemo cY, .
wewnątrzrodzinne 'I
małżeńsk i e . pro b e
osobą uzale ż n io ną:
nie. Konsulta Cje in
alne I grup y WS
pewn iamy ano
Zapraszamy od
,
ku do niedzieli w QOll·
20 .

. sil
CzęstotliWOŚC I .

s/ysza I nych .W98.0:
TAK - 106,5. LUS '
FAMA - 100.8, PA .,
71 95
MARYJ
.
107,2;' 7,34 , RMf -sB·'
- 92 3 111 -96,2,
101
'ZET-l0S.3•
95 ,5, ' ESKA-l0 3,3.
TÓW-93 ,7. MTM fil .
RdC-89 ,1, LElIWA
REKORD-1 06,2.
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Teleexpress
Jedynki
Plebania -serial obycz. poJ.
Kochamy polskie seriałe
Jaka to melodia?
Wieczorynka: Fraglesy
Gość

Wiadomości

Czas ubijania - dramat
USA, 1996 (147 min)
obiecujący prawnik,
pockjm11je się
Murzyna - ojca bruzgwałconej i pobitej
dziewczynki
samodzielnie wymiesprawiedliwość spraw-

lWardy glina - dramat
USA, 1998 (86 min)
i Walter jadą do
Jorku - kom. USA,
' . Mark Rydell ,
Caan, ElIiott
107 min}
Zwycięstwa - film
1998 (107 min)
UlK(!nc;tenie programu

tv 4

7.00 Echa tygodnia 7.30 Sprobujmy razem 8.00 Program lokalny 9.00 M jak miłość (powt. )
9.50 Drapieżcy (4/6) - serial
dok. bryt. 10.20 Bajki pana Bałagana (2): O dziwnym smaku
i niezwyldym smogu 10.45 Na
maksa 11.10 Arka Noego czy
11.35 Kino bez rodziców: Flinstonowie 12.00 Pan Przeznaczenie - kom. USA, 1990 (106
min) 14.00 Familiada - teleturniej 14.30 Złotopolscy (389) telenowela pol.
15_00 Tata Show
16.00 ŚpiewaJą~ fortepiany teleturniej muzyczny
17.00 30 ton! ,Lista, lista -lista
przebojów
17.30 Jazda kultwaloa - magazyn kultunijny
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
19.00 Herbatka u Tadka
19.50 Statek szalony, czyli płyniemy do Rio (2) - pro,...gram roz~ko:fY
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.35 Naiwoiak- dramat USA,
1994 (106 min)
North Bath to male, prowincjonalne miasteczko półożo
ne w stanie New Jork . Jednym z jego mieszkańców jest
sześćdziesięcioletni robotnik
Sully Sulivan, który - mimo
permanentnych trosk i kłopo
tów -jest zawsze uśmiechnięty
i pelen optymizmu.
23.25 Mityng lekkoatletyczny
0.25 Dramat na torach - film katasL USĄ 1979, r (92 min)
2.00 Akcja - serial kom. USA
2.20 Śledztwa Joanne: Miłość
i śmierć - film sens. USA,
2000 (87 min)
3.50 Zakończenie programu

6.00 Disco Relax 7.00 1\vój lekarz 7.15 Wystarczy chcieć 7.30
agazyn religijny 8.00 Mumia
nania 8.30 Balman dwadzieścia lat później 9.00 Casper 3
9.25 Power Rangers (161) serial fantast. USA 9.55 Disco
Polo Live 10.55 Desperat: Lawina na Diabelskiej Przełęczy
- western USA 12.35 Hrabina
z Hongkongu - kom. romantyczna bryt. , 1967 14.30 Benny HilI - program rozrywkowy
14.55 4 x 4 - magazyn
15.25 Puchar Śwjata dla PoTski! • rep.
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.05 Najzabawniejsze zwierzęta świata

16.35 Miłość czy kochanie (21
- serial obycz. USA
17.25 Apetyt na miłość
17.55 Jezioro marzeń (58) serial obycz. USA
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 Rozbij bank - teleturniej
20.00 Świat według Kiepskich
(94) - serial kom. poL
20.25 Kocham Klarę (10) serjal kom. pol.
21.00 Zyje się tylko dwa razy film sens. bryt.
21.30 Losowanie LOTTO
23.10 Rozwścieczony uciekinier - thriller USA, 1995 (85
min)
John Carter, byty oficer walczący w Wietnamie, bierze
udział w nielegalnych tumiejach kumite. Tragiczne wydarzenia z przesz/ości pozostawiły trwały ślad w jego
psychice.
0.40 Hrabina z Hongkongu kom. romantyczna bryt.
(powt.)
2.30 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

6.30 Telesklep 8.00 Punky
Brewster (70) - serial kom. USA
8.25 Wodoikowe wzgórze - serial anim. 8.50 Animaniacy seńal anim. 9.15 Omer - serial
anim. 9.40 Świat Bobby'ego serial anim. 10.05 Uczniowskie
manewry (22/26) - serial kom.
USA 10.30 Automaniak 11.00
Maraton uśmiechu 11.30
VIVA Polska! 13.30 Granice seńal dok. 14.00 Przygody Supermana (63/66) - serial przyg.
USA 14.55 Ananasy z mojej
klasy
16.00 Dom pełen pomysłów magazyn
16.30 Wielka niespodzianka
Klaudiusza - program rozrywkowy
17.00 Kochane kłopoty (l8L
21) - serial obycz. USA
17.55 13 Posterunek 2 ,- serial
obycz. pol. (powt.)
18.30 Ale plama
19.00 TVN FClkty
19.20 Sport
19.25 PqJ:oda
19.35 Extra Wizjer· agazyn
20.00 Milionerzy - teleturniej
20.45 Droga do gwiazd
21.45 Totalna magia - kom.
USA, 1998 (120 min)
Opowie!ć o dwóch siostrach
wywodzqcych się z pras tarego rodu czarownic. Po
śmierci rodziców, Sally (S.
Bullock) i Gillian (N. Kidman) wprowadzają się do
posiadlo§ci swoich ekscentrycznych ciotek. Pod ich
okiem uczą się, jak uprawiać
sztukę czarnoksięską .

23.45 Operacja wieczność (16/
26) - serial SP kanad .amer.-franc .
0.45 Wesolych świąt, pułkowniku Lawrence - film woj.
bryt., 1982 (130 min)
2.55 Nic straconego - programy powtórkowe

7.00 Teleshopping 8.30 Odjazdowe kreskówki: 10.15 Koncert
Party in the Park 2000 (2)
U.05 Zwariowana kamera
11.55 Paryż panny Arris - kom.
USA, 1992 (92 min)
Pani Arris postanawia, że
przed śmiercią kupi sobie
piękną kreację Diora .
13.30 Lano i Woodley 2 (I)serial kom. austraI. 14.00 Hotel (13) - serialobycz. USA
14.50 Królestwo mrozu - film
przyrodniczy
15.50 Skłócone miasto - film
obycz. USA, 1992 (B5 min)
Dennis LiUky, pedagog z Nowego lorku, słynie z wysokiego poziomu nauczania. Praca w małomiasteczkowym
liceum staje się dla niego
prawdziwym wyzwaniem.
17.20 Czynnik PSI 3 (10) serial SF kanad.
18.10 Słoneczny patrol (34) serial przyg. USA
19.00 Koncert Party in the
Park 2000 (2) (powt.)
20.00 Prokurator - film sens.
USA 1999 (95 min)'
Prokurator Rick Marshall,
zniechęcony nieudolnościq

amerykańskiego sądawntc

twa, decydujesię sam wymierzać sprawiedliwość. Na;pieru! zamierza rozprawić się
z niebezpiecznym bandytą Angelem Ramirezem ...
21.35 Z piekła rodem - film SP
USA, 2000, reż . Christopher Coppola (95 min)
Dwaj byli agenci FBI trafiają po śmierci do piekła. Męż
czyini chcą wrócić na ziemię, aby udawodnić, że padli ofiarą pomy/ki ...
23.15 Uwiedziona - film erot.
austraI. , 1979 (90 min)
0.50 Prokurator - film sens.
USA (powt.)

6.00 Biały Kiel (powt .) 6.30
Czarny Królewicz (powt .) 7.00
V Max 7.30 Antarktyka (2) film dok. 8.30 ~boczaki 9.00
Rudzielec 9.30 Bialy Kiel (34)
- serial przyg. kanad .-fr. 10.00
Capitain Star 10.30 Super VIP
- wydarzenia i plotki - mag.
11.15 Z afrykańskiego pamięt·
nika - serial przyg. USA 12.00
Film dokumentałny 13.00 TV4
Kropka pl 13.30 V Max 14.00
Potwór z otchłani - film przyg.
bryt. , 1961, (74 min)
16.00 lroje z piekła rodem (9)
- serial' sens. USA
16.50 Niewiarygodne, ale prawdziwe 2 (8) - seńal dok.
17.45 Dziennik i Informacje
sportowe
18.05 Zagubieni w śniegu - film
przyg . niem .-wl.-austr.,
1999 (87 min)
Wśród mieszkańców dwu są
siadujących wiosek, położo
nych w niez wykłe malowniczym zakątku Alp 7}!rolskich,
odżywa dawny konflikt.
20.00 Defekt krwi - thriller
USA, 1993 (84 min)
Elizabeth Hayes, popularna
autorka bestsellerów, szuka
dow0cU5w na poparcie swe, hipotezy, jakoby adoptowane
dzieci dqżyły do zabójstwa
przybranych rodziców.
21.40 Aniol ciemności 2 (21) serial sens. USA
22.40 Wokanda - program dok.
23.10 Drogówka - magazyn
policyjny
23.40 Osiemnasty anioł - horror USA, 1997 (85 min )
Staroty/na przepowiednia zapowiada, że objawieniu szatana będzie towarzyszyło nadejście osiemnastu aniołów.
Każdy z nich będz ie ukryty
pod pos tacią człowieka .
1.25 Muzyczny VIP
2.00 Zakończenie programu

Niedziela, 3 lutego

2
o odpowiedź 6_45
Unia 7.35 Zwie. Skalisty brzeg (1/
austral. (powt. )
'QI"'CląU<a 8.30 TeleraPrzygody Pippi
10.00 1)'dzień
do spełnienia
poJ. 11.25
Opola 12.00
12.10 Czasy
drzwi 13.00
DwadzieMichał Stro(3, 4-ost) wł.-niem.

tv4

6.55 Film dla niesłyszących:
Pogranicze w ogniu (16/24) serial sens. pol. 7.55 Słowo na
niedzielę 8.00 Program lokalny 9.00 M jak miłość (powt.)
9.50 Nie tylko dla komandosów 10.15 Wyprawa z National Geograpbic 11.30 Podróże kulinarne Roberta Makło
wleza 12.00 Błękitne góry (2ost.) - film obycz. franc ., 1998
(90 min) 13.30 Muzyczne
maksymy Maksymiuka 14.00
Familiada 14.30 Złotopolscy
(390) - terenowela pol.
15.00 Szansa na SłW:es: Piasek
16.00 Na dobre i na złe (89) seriał obycz. pol.
17.00 Święta wojna: Radca
prawuy - serial kom.. pol.
17.30 7 dni świat • program
pubric.
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
19.00 Ostatni dzień życia
Buddy'ego HolJy'ego film dok. USA
20.00 Zatańczmy to jeszcze
raz - Krawczyk i Don WasyI - program rozrywkowy
21.00 Panorama
21.20 Sport teJegam
21.25 Prognoza poaody
21.35 Boźa podnewka (8/15)
- serial obyc . I.
22.35 Studio Teatralne Dwójki: Gwiazdy i los człowie
ka - sztuka Macieja Pisuka
23.20 Romans z duchami ·
kom . obycz. USA 1998
(91 min)
Stevenson lDwe, współwłaści
ciel znanej firmy wydawniczej, spotyka się z pięktui Julią. Za jej nanwwq kupuje zabytkowy dam na Manhattanie.
0.55 Zakończenie programu
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6.00 Disco Polo Uve 7.00 4 x 4
7.30 Ręce, które leczą 8.00 Mumia Niania 8.30 Batman dwadzieścia lat później 9.00 Hugo
9.30 Power Raogers (162) - serial fantas. USA 955 Disco Relax 11.00 Zwariowany świat
Malcołma (6) - seńal kom. USA
11.30 Sabrina, nastoletnia cza·
rownica - serial kom. USA 12.00
Potężne Kaczory - kom. USA,
1992 (99 min) 1350 Largo (S) seńal sens. USA-fr.-niem.-belg.
14.45 Benny Hill
r5.15 NiewJarygodne, ale
prawdziwe - serial dok.
USA
15.35 Fundacja PolJat
15.45 Informacje
1555 Prognoza pogody
16.05 Rodzina zastępcza (87):
Rodzina patologiczna serial kom. pol. (powt.)
16.35 Żyje się tylko dwa razy
- mm sens. bryt. (powt.)
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 V.I.P. (45) - serial sens.
USA
20.00 Życiowa szaMB' teleturniej
20.55 Zerwane więzi - talk
show
21.10 Losowanie LOTTO
'21.55 Dziecko RosemaTy horror USA, 1968 (131
min)
Pewnego dnia pani Castevet
podaje Rosemary przyrzą
dzony przez siebie koktajl,
po wypiciu którego dziewczyna ma wizję, że została
zgwałcona przez nieludzkq
istotę. Niebawem okazuje
się, że żona Guya spodziewa się dziecka.
0.25 Magazyn sportowy
2.00 Muzyka na BIS
5.00 Zakończenie programu

6.30 TeJeskłep 8.00 Wodoikowe
wzgórze 8.25 Aoimaoiacy 850
Omer 9.15 Wesołe smoki - serial
aoim. 9.45 Sekrety milionerki film obycz. USA, 1999 (190 min)
Doris DUM odziedziczy la w
rnItxJokj jedną z największych
fortun na świecie. Cale życie,
spędziła w zbytku i w luksusie,
a jednak nigdy nie zaznała

7.00 Teleshoppi.ng 8.30 Odjazdowe kreskówki: Wilki morskie,
Speed Racer, Sylvan, Yaiba - legendarny samuraj 10.25 Śmiej
się razem z nami - program
rozrywkowy ..0.50 Hotel (13)
- seriał obycz. (powt.) 11.40
Czynnik PSI 3 (lO) - serial SP
kanad. (powt.) 12.30 Skłócone
mjasto - film obycz . USA
(powt.) 14.00 Słoneczny patrol
(34) - serial przyg. USA (powt.)
14.50 Zdumiewające zwierzę
ta 3 - film przyrodniczy
15.45 iechciane dzieci - dramat USA, 1994 (95 min)
Młodemu 11IillżImstwu do peł
nego S%CZfŚcia brakuje tylko
dziecka. Pewnego dnia, oglą

prawdziwego szczę§cia.
12.25 Droga do gwiazd - program rozrywkowy 13.20 Agent
14.30 Telegra - teleturniej
15:00 Co za tydzień - magazyn
15.30 Tecumseb: 05tatoJ wojownik • western USA,
1995 (105 min)
Film przedstawia biografię
dając wstrząsający reportaż o
Tecumseha, induzńskiego w0rumuliskich dzieciach, podej.
dza, ostatniego wojownika
mują decyzję o adapcji.
walczącego o zjednoczenie
17.20 Klaun (5) - serial sens.
Indian i zapewnienie im praniem.
wa da autonomii.
18.10 Cobra - oddział specjał
17.15 Nauka jazdy - serial dok.
ny (5) - serial sens. niem.
17.45 Ananasy z mojej klasy- ) 19.00 Bez fikcji: Dowód wyssaprogram rozrywkowy
ny z palca - film dok.
19.00 TVN Fakty
20.00 W blasku chwały - mm
19.20 Sport
sens. USA, 1997 (90 min)
19.25 Pogoda
fetf i Jill Ericksonowie są mał
19.35 Extra Wizjer - magazyn
żeństwem, które u1rzymuje
20.00 Milionerzy - teleturniej
się z Juadzieży. Doświadcze
20.45 Agent
nie Jefta i inteligencja lilI
22.00 Pod napięciem - talk
sprawiają, że oboje sq nieshow
uchwytni dla FBI. .
22.30 Nie do wiary - opowieści
21.35 Zaloty Courtney - kom.
niesamowite
USA, 1997 (79 min)
23.00 NOktowizjer - magazyn dla Reżyser filmowy, Nick, planuludzi o mocnych nerwach
je zrealizował dokument o
23.35 Ale plama
życiu swojej koleżanki ,
0.05 Igraszki z losem - kom.
Courtney, kt6ra jest saobycz. USA, 1996 (110 min)
motną nauczycielką zbliMel i Nancy Coplin są z pozożajqcq się da 1rzydzie.stki.
ru szczęśliwym malień
23.00 Uwiedziona - film erot.
stwem. Mela trapi jednak
austraI. (powt.)
fwiadomość, że jest dziec0.35 Cobra - oddział specjalny (5)
kiem adoptowanym.
- serial sens. niem. (powt.)
155 Nic straconego - progra1.25 W blasku chwały - film
my powtórkowe
sens. USA (powt.)

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

6.25 Rudzjełec 655 Czarny Królewicz (powt.) 7.25 Potwór z otchlani (powt.) 9.15 Rudzielec
9.45 Biały Kieł (powt.) 10.15 Zagubieni w śniegu - film przyg.
niem.-wl.-austr. (powt.) 12.00 KINOmaniaK 12.30 INFORmator
13.00 A kuku 13.30 Obieżyświat
Dr Witt 14.00 Siałom niespecjal.
ny - kom. fr., 1979 (83 min)
Przeżycia spragnionych słońca
i rozrywek turystów z Francji,
którzy spędzają wakacje w jednej z Afrykańskich wiosek. ..
1550 1loje z piekła rodem (10)
- serial sens. USA
1650 Bill Cosby i straszne dzieciaki 3 (2) - serial kom.
USA
17.20 Szczypta smaku (13) serial kom. USA
17.45 Dziennik i Informacje
sportowe
18.05 Maggie Winters (l) serial kom. USA
18.35 Niewiarygodoe, ale prawdziwe 2 (8) - serial dok.
(powt.)
19.30 Hoboczaki - serial anim.
20.00 Zabawka - kom. sytuacyjna fr., 1976 (90 min)
Francois Perrin, zdesperowany i bezrobotny dziennikarz
przyjmuje pracę w domu finansowego magnata, zostając t0warzyszem zabaw jego dziewięcioletniego synka, Eryka.
Mężczyzna staje się zastęp
czym ojcem dla spragnionego
uczuć chłopca ...
21.50 Drogówka
22.20 Wokanda
2250 Supergol
23.25 Anioł ciemności 2 (21) serial sens. USA
0.20 Poskromić Smoka - film
sens. hong.
2.25 Super VIP
2.55 Strefa P
3.30 Zakończenie programu

11

.'

BRAMY, automatyka, szlabany. Rabaty. 041/366-46-52, 300-33-28.
nl41

DO WYNAJĘCIA lokal na usługi - handel. 0411302-24-44, 606-917-470.
gb456

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt23

BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt47

DO wynajęcia M-3, KSM . 0606-964-220.
gb479

041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę
zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. TIumiki. Blacharka. Oświe
tlenie. MOTOMARKET:J agiellońska 23.
nt54

BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany.
041/369-91-98, 502-58-05-43.
nt39

DO wynajęcia studentom umeblowane
M-3 z telefonem, Uroczysko, 41/34-62-955.
gb467

AUTO-MOTO

ŚCI

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

KURTYNY. NAGRZEWNICE - POWIETRZNE. Budowy. Warsztaty. Szklarnie. 041/366-46-52.
nt40

,.

AUTOALARMY 041 /34-434 -79
nt38
AUTOSlYBY. ,.Autofenix· Kielce, Wrzosowa 25. 361-61-71 . Radom, Warszawska
115, teL/fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.
ng48
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników - sterowników
Kasowanie błędów.
Airbag , ABS.
Kielce, Pakosz 53.
041/361-18-56.

MARMUR - parapety. schod y
(produkCJa - montaz) Okna . Okrzel 65
041 /343-14-77.307-35-06
nt8
OKNO S .C. - producent okien PCV
- systemyTHYSSEN. 041/346-19-17, Kielce, Łódzka 308.
nt52

SlowoLudu
TW O JA

GAZETA

C OO Z ł ENN A

W RUBRYKACH:

KUPNO

SPRZEDAż

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

PRACA
GUB

MEDYCYNA

SPRZEDAŻ
0411343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
ng44
CINQUECENTO 900 SX (96), 607-412-383.
gb470

PRACA

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź,
06021335-083.
kd5275

NIERUCHOMOŚCI
DO ~ 00m w KieIcac:łl. 041fJ61-91-91.
gb390

APTEKARZE - na stanowisko kierownika i nie tylko - pilnie poszukiwani.
0604-919-643.
lb10
PRACA dla kQbiet - opieka - Sycylia.
3913200633699; 606-407-489.
gb271

CKB.lGODA"
KIELCE,
ZGODA 31
0411361-27-Q6
ZAOCZNE
• TECHNIKUM
-budowlane
-drzewne
-leśne.

• POLICEALNE
- budownictwo
-geodeta
- architekt
-BHP
- drogi, mosty.

GLOBAL VILLAGE - Szkoła
gielskiego. Zapisy na nowy semestr
niedziałek - piątek (14 - 18). Kielce
cieszka 3. 041/343-05-97.

Z N I Ż KI
NA DROBNE

JEŚLI..•
... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś W .Słowie Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy .Słowa Ludu'
w ciągu 5 dni" od ukazania

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

MARKSOFT - kursy
0411343-12-52.

MATEMATYKA - 0411345-38·15.

się ogłoszenia

USŁUGI

BUDOWNICTWO

BIURO Ochrony . EMI·,
501-439-168.

0% REKLAMACJI

drzwi:
antywłamaniowe

.GERDAe
.Firmus·
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

LOKALE
nt10

BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, napę

dy. BLACHY dachówkowe. trapezowe - producent. 041/331-49-62.
nt46

041/343-92-50 - DOMENA - Nieruchomości . www.domena.kielce.pl
gb472
AGENCJA INTERLOCUM. Kielce,
0411344-53-62.
nt12

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z 0.0. w Kielcach

I"

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na opracowanie projektów na wymianę instalacji elektrycznych
i ocieplenie ścian zewnętrznych budynków we~g załącznika
nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
otrzymać w siedzibie PGM Spółka z 0.0. w Kielcach
przy ul. Pieszej 6, siedziba ADM nr 3 Dział Techniczny.
Uprawnienj do kontaktu z oferentami: inż. Danuta
Woyterska, mgr inż. Lech Gątkiewicz, tel. 368-61-21,
368-62-25,368-62-26 oraz 368-62-37, w godz. 8-10.
Tetmin składania ofert upływa w dniu 22.II.2002 r.,
o godz. 8.30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.II.2002 r.,
o godz. 9.
19SIkm

RÓŻNE
ATRAKCYJNE kredyty gotówkowe,
hipoteczne , dla firm . Kielce. Piotrkowska 39a/4, 041/343-31-50.
kd5289

TURYSTYKA
041/332-40-08 - FRANKFURT - Mannheim.
gb204
048/37-80-307, 0601/280-977 Frankfurt,
Mannheim, Lipsko . •Wojtek·

OGNISKA - Borków. 0602-231-330.
gb239

5 wolnych boksów
w ogrzewan~
i klimatyzowan~
bali targow~

cena ok. 400 zł, ~
Świętokrzyska

skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian, dachów i stropodachów wykonuje:

PW "GAMMA" Sp. z

0.0.

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel.lfax 041 36261 08, tel. 041 3312816,0605-312-716

SlowoLudu
T "O J A

GA Z IT A

COOZ-.I Nfl A

KIELCE
ul. Wesoła 47/49

tel. (041) 344-48-58, 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18

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

teJ./fax (041) 343-02-79

e-mail: reklama@slowoludu .com.pl
12

Spóldzielnia 1\ lieszkaniowa
w Kielcach, ul. Warszawska 155
oglasza przetarg
na następujące roboty:
- modernizacja dźwigów
osobowych, szt. 4
- pielęgnacja zieleni
osiedlowej
Szczegółowe informacje
o zakresie robót i wysokości
wadium można otrzymać
w ADM "Uroczysko", pok.
nr l, tel. 331-10-01, w. 122,
od dnia 6.Il.br. Oferty należy
składać w sekretariacie ŚSM
do dnia 18.Il.br., do godz. 15.
Przetarg odbędzie się
w siedzibie ŚSM ,
ul. Warszawska 155, w dniu
19.11.br. o godz. 11.
Spółdzielni przysługuje prawo
swobodnego wyboru oferty jak
i uznania, ~ przetarg nie dał
rezultatów bez podania przyczyny
oraz odwołanie przetargu
bez podania przyczyny.
761gm

OPRAWA OBRAZÓW
NAJTANIEJ, Chęcińska 14.
nt60

NAUKA

BIURO Rachunkowe -

HYDRAULICZNE . 041
0-502-542-071.

HYDRAULICZNE .
0607-48-77-94.

041134-58-588
CKD .PROMOTOR·
Podklaszloma 117
TECHN IKUM:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie,
- Żywienia zbiorowego,
- Telekomunikacji,
- Budowlane,
LICEA:
-Handlowe,
- Ekonomiczne,
- Ogólnokształcące
POLICEALNE
- Turystyka,
- Administracj a,
- Finanse.
- Rachunkowość.
- Farmaceutyka,
- Telekomunikacja.

MULTI-MEBLE - PHUUIJt;t:l'iI. ,,,..

ZDERZAKI. 0411361-51-93.
nt3

041134-616-00
. BUDOWLANKA·
Kielce, Jagiellońska 90
Zapisy do:
TECHNIKUM
- Budowlanego
- Urządzeń Sanitamych
-Drzewnego
~ -Mechanicznego
- Elektrycznego
- Żywienia Zbiorowego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
(informatyka )
ZSZ
- posadzkarz
- technolog robót wykończeniowych .
nt62

Zarządu

ZGUBY

WINIARSKA Edyta zgu biła •
cję szkolną, bilet PKS.

PAN. 0609-847-101 .

Miejskiego w Chęcinach

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. I ustawy z dnia 7 lipca l
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjeduolity Dz. U. z 1999 r. nr 15,6.
zmiany z 1999r. nr41, poz. 412 i nr 111, poz. 1279, z 2000 r. nr 12,poZ. 13
1
poz. 1157 inr 120, poz.1268orazz2001 r. nr5, poz.42, nr 14, poz. 124,0; QO
V
1085, nr 115, poz. 1229 i nr 154, poz. 1804) oraz uchwały nr 70fl
Miejskiej w Chęcinach z dnia 27 lipca 1999 r.
zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagos~
przestrzennego terenów usługowych w obrębie wsi Starochęciny Dl
gminy Chęciny, w granicach określonych na załączniku graficznym do
uchwały - obejmujących nieruchomości nr nr ewid. ), 2, 3, 4 oraz
fragmenty nieruchomości nr nr ewid. 5, 20, 22, 23, 37.
)0
Przedmiotem ustaleń planu są elementy, o których mowa w Ilf\.
powolanej wyżej u tawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Zainteresowani mogązgłasnć wnioski do wyżej wymienionego projektU
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta 'ł.'
pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, w terminie nie dłuższym niż 22 dlU
opublikowania niniejszego komunikatu.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
nrzednmot wniosku oraz oznaczenie nieruchoJ'llości ,

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

Klub Stalego Czytelnika Słowo Ludu
TWOJA

COOZIENNA

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

ZBIERAJ PUNKTY.
A OTRZYMASZ•••

ZASADY

WSTĄPIENIA

DO KLUBU

FIRMY, KTÓRE HONORUJĄ KARTĘ

KIELCE
Motors sp. z 0.0., ul. Domaszo~ska 52
1%- na źakup. samochodu marki Peugeot
5% - na _czę~i zamienne oraz usługi
"GROMADA", Cedzyna
.
.
15% na kons~lęJ>raz us!1!gi hotelarskie
FI'V'l·ierski ..LAURENT", ul. Warszawska 4,
'JIDiżka -15%
Kosmetyczn& ul. Warszawska 4,
zniżka - 101'0
Paznokcia ..ALEKSANDRA", ul Warszawska 4,
zniżka- 10%
Masażu, ul. Warszawska 4,
zniżka - 30%
Mody' Męskiei, uL Warszawska 4,
zńiżka - 5%
.
Okien i Drzwi "HOSSA" s.c., ul. zetazna 22
5% zniżki przy zakupie ~~11500 zł
Samochodowa Beata Osiak, Ul. Peryferyjąa 15,
zniżka - 20%
"KAMYK",Janusz Kamiński, uL Wapiennikowa 39F
5% - na zakup sprzętu fotogIflficznego,
15% - na ushigi amatorskie"Jegitymacyjne _
paszportówe
.
Reslauracja ..KARCzOWKA", ul Karczówkowska 64
100/0 -na kons~ję oraz us~i hotelarskie
.. MAGIA" os. Barwinek 26
5~':-~

Obuwia ,,'B&M MADETKO",
.

~MPn~~~;PM W

.-

Pawian 13
,
Omanizo1MUJe przez AlU "Gold Tour '

SA
Stolarki Budowlanej, ul. Ściegiennegą 262
3%-na okna białe katalogowe
8% - na okna na zamówienie
Zdrowia, Sportu i Rekreacji
Club)I Wega", ul. Sienkiewicza 65
101'0- na aerobik. step, silownię, solarium
Cuki~cza A. J. J. Banatkiewicz s.c., ul. Zagórska 137
zniżka - 5%
DORABIANIA KLUCZY, ul. Hipoteczna 2
15%- na dorabianie kluc~
"REPORTER" (stoisko w Real-u"

"EURO TRAD!I:lciul. Zagórska 158) tel 342-20-30
100Ą, .. . na autoalarmy 1 głośniki sam9Cbodowe
Sklep firmo~ ,JtAJS-POL", uLBOOzentyńska 8
100/0 ziiiZkj na zabudowy ~~k1iimy I.FIKSZO"
,
(w cet!ęwliczon 'est P!Qje~l monta?: i ~ostawa)
OSRODEl( JAZDY KO
"Maag ,ul. SciegJennego 207
15 %zniżki
.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
26-021 Dal~cę,Kaczyn 15, (041) 311-19-58 .
10 %zniżki - jilzd3 konna {grycZka,1ruligi~~ noclegi,
sala kominkowa (impr~'Okolicznościowe),
'!D'żywienje (swPJskie jaOło), ogniska
Centrum Rozl)'lYki "JAS' ,
200/0 iniżIci na bilety indywidualne,
10% na imprezy uródziriowe

SUCHEDNI6w

Klub "sTREFA RELAKSU", ul. Kościuszki 2, tel. 25M-1W
_ 100/0 zniżki ,na kręgle i bilard

ST~PORKe)W

Ośrodek Wypoczvnko'Y}' ~ZOSIENKA" (całoroczny)
CzamieclarGóra )8 26-220 Stąporków,

tel. (041) 37-41-43 i
10% - zniżki w bazie noclegowej
oraz dodatkowe zniżki dla sZkół

UDOM
PPHU "ARMAROL-'PLAST", ul. Kozienicka 97
5% - na zaku'p p'aneli podł., ściennych, płytek
. cerami9~YCI1, Orzwi, płyt gipsowo - kartonowych,
korką!c~nn~

Kwiaciarnia..BUKIECIK""ul. Mickiewic2a 8, ul. Okulickiego 49,
uI:Kwiatkowskiego 69,
ul. 11 Listopada 32/38 .
10% zniżki
Fitnes Klub ~A", ul. 1905 Roku 30B '
zniZka- 5%
Zakład Fmierski Joan~a ~adej~ka, ul. Kelles-Krauza 8
15% - na usługi fryzjersKie
Salon Kosmeryczny "VENlJS", ul. ~. Curie-Skłodowskiej
15% - na Q.ó4stawowe usłu~ kosmetyczne
DRIJKA:ąNlA, ul. Orląt Lwowskicli 9
20% - na różne rodzaje druków i nadruków,
kalendarze, zaJl!oszenia, oprawy
THERMOPLASt{ ul. Waryńskiego 10
zniżka - 0%
Kafejka Internetowa ,,INTERNET KLUB",
uJ. Zeromskiego 71
zniżka - 15%
Salon Fryzjerski nJQLANTA."L~.25 Gzerwca 38
15 %zruili na us!ug! I!JLJerskie
CAMA" Zet!ary - zegarki, ul. Moniuszki 3/5
"
10%'zn1żki
100 FARB", ul. Kolejowa 18
)% zniżki na wszystkie wyroby
BIAŁOBRZEGI

KARCHER - auŁ dealer Jacek Wójci~ ul. Reymonta 46
zniżka - 10%
,
JĘDRZEJOW

1,-20%

"'AMILY SHOP" Mirosław Jakus, ul. 11 Listopada 12
""',
zniżka - 5%
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CENTRUM" S.C.
BoiwińskiJ ul. Kościelna 2 .
10% - na konsumpcl~
Firma Handlowa "BIS", pl. Tadeusza Kościuszki 15
3% - na zakup ąrtykułów RTV .
WER-TIME, Wiesława Rźep~ ul.,IGelecka,2,
zniżka: 10% na ushik'ł zegarrustrzowskie,
do 5% zeJ@'Jgt do 7Yó bizuteria.
ZAKLAD OPTYCZNY Mariola Zimąg, ul. 11 Listopada 8
10% -na zakuE,.ąr!Y.kulów ,

ui t~omowany Zakład Naprawy Karoserii

BU~KOZDROJ

Hotel "GROMADA", ul. Waryńskiego 10.
.
39 ą)a 191 (Polmozbyt), tel. 34-65-268,
15% - na konsumP.CJę9fa?: us.ługJ hotelarskie
1~16-ą~2.Si'tkówka-Nowiny, tel. 34-65-268
. Salon Modl "GRACJA", ul. MickieWICza 4
·o7lliżki od ceny netto - holowanie do 30 km - gratls
5Vo - na zakup konfekcji damskiej
PO~azd zastępczy na czas naprawy
"Modny BUT", ul. Mickiewi~za 5a
5% - na zakup obUWIa
ZT{JKI RETIRO - Mal20nata I>anm.ew'Ska-Cbyb Z.U. H. "OPTYK"".j)1. Zwycięstwa 15,
folsl9~go 4-i Chęcińska f4a
zniżka 5-10%
SYo ZIUż[j na meble i akcesoria kute z żelaza,
KWIACIARNIA - Joanna i Józef Cicbońscy,
. artystyczną, ceramikę, witraże, lampy
pL Zwy:ciestwa 15
. ,
' U'UlrrQti,~': ..PRESTIGE"
Zniżka 10% wartości ząkupionych Kwlatow
Mini Salon Fryzjerski, pl. ZwyClęsfwa 15/1,
~epie ,,Rubinex"
na
. 5% - na artykuły
10% zniżki
,. .
·lłn"',i ..'7" _ SZCZEPANIK
GABINET KOSMETYCZNY. ul. Koscruszki 18
10% zniżki na zabieg ieczniczego oczyszczania
~~~nODmc1aei 25
twarzy
na usługi
LUDU 2 - 3 LUTEGO 2002 NR 28

~

•

5 Pkt.!

Kartę otrzymają Czytelnicy, którzy uzbierają 30 punktów za kupony

drukowane w dzienniku .Słowo ludu·
i dostarczą je do siedziby redakcji wraz z wypełnionym
kuponem zgłoszeniowym.

Non,·Q...,.,

GAZETA

2 lutego 2002r.

~

\_---~-----------_.OSTROWIEC ŚWI~TOKRZYSKI

Hotel "GROMADA", ul. 3 Maja 13
15% - na konsumgcJę oraz us~gj hotelarskie
Salon fryzjerski ".K)'OTO ,~l. M: RCJ!i 0, tel. 265-23-01
10% zn.iZki na JlSł!lgt fryzJerslCie
Dorabianie kluczy "SEZAM", uL Czysta 4 oraz os.
Słoneczne 14
'"
.
---..
15 %zniżki na dorabiarue kluczy z unmobiliserem
10 % zniżki na pozostałe klucze i usługi

SKARŻYSKO.KAMIENNA
Salon Fryzjerski "URSZULA",
Urszula Zylomun~ 31. Tysiąclecia 7
•
zlliika - 10%
Przedsiębiorstwo Prywatne "BEMMAR~~ . Pułaskiego 13
2 - 5% zniżki na sprzęt AGD i Rl v
SALON MODY ..DALIA", ul. 1 Maja 15
zniżka, l- 5 %
Zakład O~tyki Okularowej s.c. Jerzy Dobrowolski,
ul. 1 Maja 19, teI. 251-20-69 zniżka 10%

STARACHOWICE
Sklep "PASADENA", ul. Radomska 28
zniżka 3 - 5 %
Mac BURGER, Rynek 1
zniżka 10% na zesta'Y)' surówek
SKLEP OBUWNICZY,RY.IlelC 12
zniżka. 5~ przy zakupach do l Op ~
7% zrużkiJr~Y]~~j)ach powyzeJ 100 zł
SALON KOSMETYCZNY IZaberi Banasik.
ul. Wojska Pols~~Ki 16 (pawilon), tel. 274-95-47
10% . . na ws~stkie usługi
Sklep młodzieżowy "TANITA", ul. Pifsudskiego 25
zniżka - 5%
,

KONSKIE

DOMATOR - SERWIS, ul. Warszawska 24
zniżka - 10%
Ośrodek Szkolenia Kierowców "TEMIDA", ul. Strażacka 14
10% - na ku!sj' .e~awa jazdy
SALON FRYZJERSKI, Krystyna Czarnecka,
ul. Warszawska 15A,
5% - na usługi fryz~JSkie
B.H.U. IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
Grazy' na ~~zr:chowska, ul. Łazienna 13
.. -10%
Usługi Remontowo-Budowlane
Kazimierz Wąsowski, ul. Pi wnika-Ponurego 22,
zniżka -10%

PRZYSUCHA

Zakład Usługowo-Handlowy
Maciej PrzyiJacki, ul. Młyny 2

zniżka - 5 % na montaż instal~siijazowych LPG

KAZIMIERZA WLK.

Firma Handlowa LEGWAN",
.
ul. T. K'ościuszki l (Dom Towarowy - stOI ko
z konfekcją) - zniżka 3% na zakup pow. 200 zł oraz

nakonfekcJ~cieżka .
PawilonHandlo~ ogCffiDEA", ul. Kolejowa Id
zniżka 3Vo przy zakupachJ>owyżej 50 zł

Sklep ogólno-spo~czy "RABBIT" , ul. Kolejowa l
zniżka 320 p~ zakupach powyżej 100 zł
Drogeria" ATURA", ul. Kolejowa l
zniżkaJ..% p~ zakupach pOytyŻej 100 zł
"STYL-BUD" Firma U ługowa-Handlowa,
ul. Ko!ę,iąwa 3, ter 352-28-70
4%zniżki przy zakupach powyżej 1.000 zł

SANDOMIERZ
SALON FRYZJERSKI ..Barbara"
ul. Mickiewicza 16, tel. (0'15) 832-01-86
5% Zniżki Na Usru i
STUDIO KOSMETYCZ~ Barbara",
ul. Mickiewicza 161 tel. (O l5} «32-01-86
5% zniżki na usługi
SKLEP OBUWNICZY "Luxbut",
ul. Annii
tel. (015) 832-44-63
3%
na zakujlY
SKLEP I SERWIS RTV, uJ. Armii Krajowej l,
tel. 832-12-87 644-50-32
3% ~ a zakupy i usługi
Sandomierskie Stowa~szenie Kulturalne,
Rynek l - Piwnice pod Ratuszem
50% zniżki ~ i.!nprezy i koncerty organizowane
przez klub "LAPIDARIUM"
,

Kraj:i\J'

STA SZOW

RESTAURAc;~z{od Zegarem", Rynek l

10% '. ' na konsumpcję

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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It&Uf.)'UrltJ Sp. or t
Tar mon t

zrezygnował,

Pogoń
Piłkarze Pogoni Staszów
zostali halowymi
mistrzami województwa
świętokrzyskiego.

KSZO
Pierws zoligo wy
Ostrow iec zajął ostatni e, szóste
miejsce . Ze sponsor owania KSZO
wycofała się firma Tarmon t z Tarczyna.
II halowe mistrzo stwa województw a świętokrzyskiego w pił-

)<SZO osta tni

Staszów mistrzem

ce nożnej rozegra ne zostały wczoraj w Końskich. Na wstępie pochwalić należy działaczy koneckiego MKS, którzy stanęli na wysokości zadania i sprawn ie przepro wadzili zawody.
Niestet y, trudno kierować
pochwały pod adresem KSZO
Ostrow iec. Od pierwszoligowców,
zawodn ików, którzy żyją z futbolu, a więc są zawodowcami, należy
wymagać znaczn ie więcej. Nawet
jeśli gra się w "drugim garnitu rze".

\lI

W przerwie między meczami kibice oglądali pokazy break dance

niespo imjszej
wczora
minus
in
dzianką
prezy. Co z tego, że prowadził z
Alitem Ożarów czy Nidą Pińczów,
skoro schodził z parkiet u w roli
pokona nego?
Kto wie, może słabsza postawa zespołu z Ostrow ca wynikła z
faktu, że od wczoraj wycofał się ze
sponsor owania klubu strategiczny
dotychc zas sponso r - firma Tarmont z Tarczyna ...
Na szczęście, bardzo poważ
nie potraktowały rywalizację kluby czwartoligowe i Pogoń StaszÓw.
Podopi eczni Janusz a Batugo wski ego w każdym meczu prezent owali ambicję i wolę walki . Ponieważ staszow ianie w piłkę grać potrafią - nie przegra li żadnego meczu. - Zabawa jest bardzo dobra,
jak zawsze podczas halowych gier.
Byliśmy zespołem najleps zym i
zasłużenie zdobyliśmy tytuł miPiłkarze
strzows ki - stwierdził Janusz Ba- preza była bardzo udana.
umiejętno
dobre
ntowali
zapreze
tugowski.
ci.
Niewiele brakowało, aby na ści, sporo było walki i zaciętoś
wywałem,
spodzie
się
niż
Słabiej,
najwyższym podium powtór nie
padł KSZO Ostrow iec, ale trzeba
stanęła Nida Pińczów. - Przegap iusprawiedliwić naszych pierwsz oliśmy mecz z Orlicze m Suched ligowców. Oni mają na głowie inne
można
i
2:0
iliśmy
niów. Prowadz
... Jestem podbud owany mło
cele
było spokojn ie kontrolować przegrającą w imprezi e. Ta podzieżą
się
chyba
i
bieg wydarzeń. Chłopak
za bardzo podpalili .. . - koment o- kazała, że sporo potrafi.
Wyniki: KSZO Ostrow iec wał podeks cytowa ny prezes Nidy
Pogoń Staszów 1:2, KSZO - KoMariusz Karcz. - Nic to, cieszy fakt,
rona Kielce 2:2, KSZO -Alit Oża
że chłopaki coraz lepiej się rozurów 3:4, KSZO - Orlicz Suched mieją, pracują ostro.
niów 3:1 , KSZO - Nida Pińczów
ziej
Jednym i z tych najbard
Pogoń - Korona 2:0, Pogoń 2:3,
piłka
nowi
byli
h"
owanyc
"zaprac
2:1, Pogoń - Orlicz 6:2, PoAlit
i
rze pińczowscy - Artur Łodej
- Alit 1:1,
Krzysztof Sobieraj . - Nie wiem, jak goń - Nida 1:1, Korona
- Nida
Korona
3:2,
Orlicz
Korona
to się stało , że przegraliśmy z OrIi- Nida
Alit
4:5,
Orlicz
Alit
0:3,
siepewni
za
chyba
Byliśmy
...
czem
bie. Ale i tak tytuł wicemi strzow- 1:3, Orlicz - Nida 3:2. 13 .
13- 5
5
ski jest niezłym osiągnięciem 1. Pogoń
12- 7
10
5
Nida
2.
- stwierdził Sobiera j po zakończe
13-18
6
5
Orlicz
3.
ek.
niu rozgryw
6-10
5
5
Korona
4.
Członek Zarządu Święto
11-14
4
5
Alit
5.
Nożnej,
Piłki
u
krzyskiego Związk
4 11-12
5
Henryk Wojda: - Uważam, że im- 6. KSZO
KSZO

był największą

Najskuteczniejszym
Marek Witkow ski
który zdobył 8 goli, na
go zawodn ika wybrano
Francu za (Nida) , zaś
bramka rzem został
był

(Pogoń).

Mistrzo stwa sooln50ro;,
firmy : Woj trans J
mar S.A. , Profme t, Top
MOZ oraz Maro 2.
Przed turniejem
wyniki plebiscytu na
trenera i jedenast kę
roku w województwie.
Za najlepszego
no Krzyszt ofa Tochela
Jedenas tka przedst awia
pująco : Kapsa
(KSZO ),
socki (KSZO) Iwanic ki (Pogoń.) ,
(KSZO ), Pawłow ski
Smola k (Alit) (KSZO ) , Małocha (KSZO).
I

Zima czwartoligowców
- Ze starego składu pozosta trzech chłopaków : Marek
nam
ło
dziś
jemy
Prezentu
Bartoch a, Paweł Rak i Paweł Wolkolejne meldunki
ski - kontyn uuje Matusz czyk. Doo przygotowaniach
kooptu jemy do nich najleps zych
do rundy wiosennej
unioró w i będziemy walczyć .
--j
ligi.
IV
piłkarzy świętokrzyskiej
Mamy sporo punktó w, myśłę, że
wystarc zy do tego, aby utrzymać
Hetman Włoszezowa
się w czwarte j lidze.
W minioną niedzielę włosz
e
piłkarz
Gdzie te czasy, gdy
Hetman a Włoszezowa grali w trze- czowianie kierowani przez Dariuciej lidze? - wzdychają we Włosz sza Dąbrowskiego uczestn iczyli
w turniej u halowy m, w którym
czowie miejscowi kibice futbolu .
udział brały zespoły Bucovii Bukopozosta
Z dawnej świetności
wa i Wiernej Malogoszcz. Obecnie
ło dopraw dy niewiel e. Ba, gdyby
partnie pomoc włodarzy miejsco wego Matuszczyk poszukuje sparing
że jest tnr
wiem,
ale
Doskon
neTÓW.
podobprawdo
Hetman
u
Stolbud
chę za późno na tego typu rzeczy.
nie zrezygnowałby z rozgryw ek.
nie chcieliśmy zawracać luAle
cadla
fa
katastro
byłaby
To
głowy, bo sarni nie wiedzielidziom
łego środowiska, dla miasta, gminy.
będziemy przygotowywać
czy
śmy
klubozy
działac
i
władz
Naszych
się do wiosny. Na razie mamy zaplawych - mówi kierow nik zespołu
Marek Matuszczyk. Kryzys owszem nowane dwie gry kontrolne ze Spartą Szczeko ciny i Pilicą Koniecpol.
był, ale teraz jakoś się podnos imy.
Sytuacja w Hetman ie jest fakktórzy
y,
piłkarz
Wylicz anka
tyczn.ie nie do pozazd roszcze nia.
opuścili Wloszczowę , jest długa .
Trenerzy Marcin Mizgała i Marek Ale w takich właśnie ekstrem alSzymc zyk odeszl i do Sparty nych sytuacj ach działacze HetmaSzczek ociny. Artur Łodej trafił na pokazy wali wielokr otn.ie, że
z
do Nidy Pińczów, Przemysław Ko- potrafią zewrzeć szyki i wyjść
"życz
temu
miesiąc
Jeszcze
e.
dołka.
Koński
MKS
rytkow ski zasilił
Dariusz Mierni k i Grzego rz Ski- liwi" mówili Z ironiczn ym uśmie
ba zostali potwie rdzeni do Na- chem, że "we Włoszezowie piłka
przodu Jędrzejów. Rafał Szwaj- się kończy ". Okazało się to wiekowski trenuje z HEKO Czermn o. rutną bzdurą a Hetman zaczyna w
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miarę normal nie egzystować . Wypada mieć nadzieję, że ten zasłu
żony dla regionu klub szybko wyjdzie z dołka.

Wierna Małogoszcz
- Nie możemy przyspać. Wiosna to specyficzna pora w futbolowych rozgryw kach. Chcem y spokojnie utrzymać się w Hdze, nawet
awansować do górnej połówki
w ligowej hierarch ii - tak rozpo-

Od dawna wiadomo,
klubu
z władz miasta - to "źle
Podobn ie jest w
nej . Finanse na
ustalon e w kwocie
wszystk ich . Lokalni
ceniając pracę dotychczas.
działaczy, rozwój f~tbolU
goszczu postara li SIę,
był w miarę spokojny
Aby tak się stało
no do zespołu dwóch
nych zawodn ików Szpiegę (dotych czas
lęta Kielce) i Grzego~
który nie znalazł uzn~~
działaczy Nidy pińczo \\,
an
- Jestem przek?n
zawodn icy poukłada!ą gr5
no w defensywie jak I at
tynuuje Piasecki. Proszę .
o tym, że nasz
wanek Karol Drej jest
operacji i nie szybko
Od poniedziałkU
obóz dochodzenioWY·
nują ostro pod
Maja. W planach
zajęć jest również

czął rozmowę Jan Piaseck i, czło
nek zarządu Wierne j.

władzach

W klubie, który minionej jesieni zadebiutował w świętokrzy
skiej czwartej lidze sporo zmian.
Wypad a chyba zacząć od tych
w zarządzie. Na ostatnim walnym
wybran o nowe władze. I tak prezesem Wiernej został burmist rz Małogoszcza - Jan Głogowski , a jego
zastępcami - Andrze j Zaczko wski
i. Włodzimierz Wątor. Na sekretarza klubu wybran o Marka Kułagę .

odnowę biologiczną

Sparing i Wierna
między innymi, z:

ej

Obyw rundzie wiosennej piłkarze i kibice Hetmana mogli cieszyć się jak najczęści

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

cząte k

Przerwą passę?

Udanie dla naszych
reprezentant6w
rozpoczęły się wczoraj
wGlubczycach 38
Polski seniorów

Wsobotę o godz. 17 w
kolejnym meczu ekstraklasy piłkarki ręczne
Kolportera zmieną się w
Kielcach z " siódemką " Vitaralu Je/ta
Jelenia Góra.

.iJ

Dla naszego zespołu będzie
to pierwszy po półtoramiesięcznej
przerwie występ przed własną publicznością w meczu o mistrzowskie punkty. W pierwszej rundzie
Kolporter uległ rywalkom w Jeleniej Górze aż 21 :33, a co ciekawe
jak dotychczas w spotkaniach na
parkietach ekstraklasy naszym
szczypiornistkom nie udało się
wygrać z Jelfą. Czy w sobotę uda
się przerwać tę passę i zainkasować komplet punktów?
- Właśnie taki cel sobie stawiamy. Nie będzie to jednak łatwe
zadanie - z dwóch powodów. Dopiero w czwartek po raz pierwszy
trenowaliśmy w hali, w której w
styczniu, po wyremontowaniu dachu, wymieniono oświetlenie i nie
było czasu się przyzwyczaić do gry
w zupełnie nowych warunkach. Na
domiar złego po meczu w Gdań
sku nie trenuje Izabela Duda, która doznała urazu barku i jej występ w sobotnim meczu jest bardzo mało prawdopodobny. Nikogo nie trzeba przekonywać jak
ważRą rolę w drużynie spełnia ta
zawodniczka. Mimo tych kłopo
tów uważam jednak, że stać nas na
sprawienie kibicom miłej niespodzianki. Jeśli zagramy twardo i
mądrze w obronie oraz konsekwentnie w ataku oraz unikniemy
przestoju jaki przydarzył nam się
choćby w ostatnim meczu w Gdań
sku z Natą, zwycięstwo leży w naszym zasięgu. Nie możemy dać się
zaskoczyć rywalkom, tak jak to

Jelfę

miało miejsce w Jeleniej Górze,
kiedy to przeciwniczki uciekły
nam na 11:2 i potem odrobienie
-tak dużej straty było praktycznie
niemożliwe - powiedział trener
"siódemki" Kolportera Marian
Siewruk. ~
Także w sobotę drugą rundę
rozgrywek rozpoczną pierwszoligowe szczypiornistki Łysogór.

~ sobotę w Końskich
P/łkane ręczni MKS
ro~egrają dwa towarzyskte spotkania z "siódem' lSPrusZYńSki Udź (godz.
I .30).
w tym terminie
dwudniowy
bunrustrza Koń
w związku z wycofadrużyny ze Słowazostać

Wm.N~ ... _1

Sląska skoń-

dWUmeczu z łodziana
to dla naszego beniamin.Sprawdzian formy przed
rozgrywek o mistrzo·~U"K ">,o.. Już za tydzień bodojdzie do święto
POmiędzy druży-

Oraz MKs Końskie.
z planowanych
WzmOcnień nic nie wy-

Także w sobotę rewanżową
rundę rozgrywek rozpoczynają
szczypiorniści
ligi. Tego dnia li-

n

derująca w tabeli "siódemka" Wisły

podejmuje w hali przy ul. Patkowskiego (godz. 17) BKS Bochnia.
- Przystępujemy do drugiej
rundy w dobrych nastrojach, tym
bardziej że ostatnio w klubie udało się znaleźć pieniądze na pokrycie sporej części zaległości wobec

o godz. 9 na
obiektach Stelli w Kielcach odbędą się okręgowe zawody łucz
nicze z udziałem zawodniczek
j zawodników z klubów z Kielc,
Radomia i Suchedniowa, a za
tydzień także w IGelcach rozegrany zostanie Ogólnopolski
Memoriał im. Józefa Kolomskiego w kategorii młodzików.

,,0 błękitną wstęgę
Bobrzy"

KONKURS RADIA TAXI

23311111
~(IDa{ID ~fi"n n JJ

'

~ ~H

Izabela Duda (z płlłcą) z powodu kontuzji barku nie zagra w sobotę

zawodników - mówi trener sandomierskiej drużyny Tomasz Zieliń
ski. - Oczywiście, głównym naszym
celem jest powrót po rocznej przerwie do pierwszoligowego towarzystwa. Sprzyja nam układ terminarza, bo z 11 spotkań 6 rozegramy
we własnej hali, w tym z potencjalnie najgroźniejszym rywalem AZS Politechnika Radom . Okres
przygotowawczy do rundy rewanżowej, choć przepracowaliśmy go
bardzo solidnie, pozostawił jednak pewien niedosyt. Nie udało
nam się rozegrać ani jednego meczu sparringowego, a skończyło się
na wewnętrznych "gierkach" mię
dzy pierwszym i Elrugim zespołach.
W tej sytuacji braki w zgraniu drużyny musimy nadrabiać już w trakcie walki o mistrzowskie punkty, a
dobrze, że na początku rundy
przyjdzie nam grać z potencjalnie
słabszymi rywalami.
(wid)

szukaj na
www.twojeauto.com.pl

Potrzebny
choćby set
Wsobotę w meczu o
mistnostwo IIlfgi
siatkarki AZS WSBIP
podejmują w Ostrowcu
zespół Sandecji Nowy Sącz.
Będzie to bardzo ważny mecz
dla układu tabeli, a jego stawką jest
praktycznie trzecia lokata przed
play-off. W pierwszej rundzie w
Nowym Sączu ostrowieckie akademiczki uległy rywalkom 0:3.
Zrobimy wszystko, by się zrewanżować za tamtą porażkę. Z papierkowych wyliczeń wynika, że do
zapewnienia sobie trzeciego miejsca wystarczy nam wygranie jednego seta, ale nie dopuszczamy nawet
myśli o innym rozstrzygnięciu w s0botnim meczu jak nasza wygrana mówi prezes AZS WSEiA Ostrowiec Marek Karabin. - fuecia lo-

.(

kata przed play-off sprawiłaby, że
trafilibyśmy w pierwszej rundzie na
Dalin, a nie na Zelmer, z którym
wolelibyśmy zmierzyć się w finałach
play-off. Zawodniczki solidnie
przygotowują się do sobotniego
spotkania, a jedynym zmartwieniem
trenera Mariusza Rokibity, jest absencja kontuzjowanej Euniki 1\vardowskiej . Nie ma co ukrywać, że
brak tej zawodniczki znacznie osła
bia siłę naszego ataku . Niestety,
kontuzja jakiej doznała Eunika
okazała się groźniejsza niż przypuszczałiśmy. Siatkarka jest już po
operacji więzadeł i na pewno nie
zasra do końca sezonu.
Nie ulega wątpliwości, że
ostrowieckich sympatyków siat·
kówki czekają w sobotę duże emocje, a ich gorący doping z pewnością bardzo przyda się siatkarkom
AZS WSBiP.
(wid)
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Piłkarzom GKS Nowiny
wraz z kadrą szkoleniową za
pozdrowienia z obozu sporto.
(d)
wego w Wiśle .

/

Łyczkowski .

na Stelli

w sobotę

Dziękujemy

w MKS Końskie

niklo. Ubył jeszcze kontuzjowany
Tomasz Paluch, a być może jego
miejsce w drużynie zajmie nasz
były zawodnik Paweł Bieś, który
znów jest w Końskich i dam mu
szansewystępu w dwumeczu z Blachami. Ponoć po odejściu z MKS
trenował w Tarnowie z "siódemką" Unii, jednak dopiero na par' kiecie okaże się w jakiej jest formie - powiedział nam trener pił
karzy ręcznych MKS Końskie Jan

kielecki zespół na półmet
ku rozgrywek zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem
2 pkt., wywalczonych w meczu z
Otmętem w Krapkowicach i wła
śnie Otmęt będzie pierwszym w
sobotę o godz. 15 w hali ZSB przy
ul. Jagiellońskiej rywalem podopiecznych Ewy Kruk.

Łucznicy

W Szkole Podstawowej
w Porzeczu rozegrano 11 Thrniej tenisa stołowego ,,0 błę
kitną wstęgę Bobrzy". W zawodach rywalizowały dzieci
ze szkół podstawowych z
gmin: Miedziana Góra, Piekoszów, Strawczyn i Zagnańsk.
Oto najlepsi: Katarzyna Kulińska, Izabela Relidzyńska
.(obie SP Porzecze), Ewa
Szczepańska (SP Oblęgorek)
orat Adrian Walczak (S P Porzecze), Szczepan Gaweł (SP
Oblęgorek) i Artur Kuliński
(SP Porzecze). - Dzięki spon~
sorom każdy uczestnik turnieju mógł otrzymać upominekpowiedziała dyr. SP w Porzeczu Zdzisława Wawreczko.

ierz chce I ligi

ieś ( znów

Młody
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Skuteczna Brazylia
Brazylia, finaljsta piłkar
skich Mistrzostw Swiata, pokonała Boliwię 6:0 (1 :0) w towarzy kim meczu, rozegranym w Goianii.

Real czy Oeportivo?
Real Madryt i Deportivo
La Coruna zagrają w finale pił
karskiego Pucharu Króla, który odbędzie się 6 marca na stadionie Santiago Bernabeu w
Madrycie.

Pewna ręka Jordana
Michael Jordan po raz
kolejny przesądził o wyniku
meczu swojego zespołu w koszykarskiej lidze NBA. W
czwartek jego rzut z sześciu
metrów równo z o tatnią syreną zadecydował o wygranej
Washington Wizard' /. CleveLand Cavaliers 93:92 .

Grand Prix MKOl
.

Cezary Balicki, Adam

Zmudziński (AZS Politechnika Wrocław), Michal Kwiecień, Jacek Pszczoła, Jacek
Poletyło i Marek Wójcicki

(Unia Winkhaus Leszno) zaod 2 do 6 lutego w Salt
Lake City w 4 Grand Prix
MKOl w brydżu.

grają

Gronholm liderem
Fin Marcus Gronholm,
peugeotem, prowadzi
po dwóch z szesnastu odcinków specjalnych Rajdu Szwecji - drugiej eliminacji ~o
chodowych Mistrzostw Swiata. Z rajdem pożegna I się Fin
Tommi Makinen (subaru impreza WRC), który uderzył w
śnieżną zaspę i u zkodzil
układ chłodzenia w samochodzie.

jadący

,-

laur Khana
Zdecydowaną większo
ścią głosów członkowie niemieckiego Związku Piłkarzy

Kontraktowych wybrali bramkarza Bayernu Monachium i
reprezentacji Niemiec Olivera Kahna na najlepszego pił
karza 2001 roku.

,,99" dla Gretzkiego

w Los Angeles Kings ża
den hokeista nie będzie mógł
grać z nr 99, z którym wystę
pował legendarny Wayn
Gretzky - postanowiły władze
klubu.
(PAP)

Optymalna forma polskich skoczków - potrzebny spokój

Igrzyska
za 6 dni w Salt Lake
City zapłonie znicz XIX
Zimowych Igrzysk
Olimpijskich.
Już

Małysz dobrze

przygotowany

już

za 6 dni

"Słowo " W Salt lake City
Już za kilka dni na ła
mach "Słowa Ludu" przeczytacie korespondencję naszego
specjalnego wysłannika na
XIX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City.

Trener ekipy skoczków Apoloniusz Taj ner uważa, że jego pod- stolicy stanu Utah przyjadą dopiero
opieczni są w optymalnej formie . w przeddzień otwarcia olimpiady.
Na temat szans medalowych nie
- Aby atmosfera oczekiwania
chce się jednak wypowiadać .
na sukces nie zadziałała na zawod·
- Zdaję sobie sprawę , że wszy- ników negatywnie, postanowiliśmy
scy liczą na medal Adama Mały wyjechać za miasto i tam w spokosza. Stać go na bardzo dobry wy- ju przygotowywać się do igrzysk.
nik, nie chcę jednak spekulować Odsuwam od siebie myśli o tej olimna temat medalowych szans. Każ piadzie i o presji, jaka na nas ciąży.
de zawody mają swoją historię - Staram się myśleć, że jedziemy na
potrafią się układać w różny i czakolejne zawody, gdzie mamy coś
sem najbardziej nieoczekiwany ważnego do zrobienia. a tym się
sposób i dlatego pewności żadnej koncentrujemy - powiedzial Tajner.
nie ma. Wiadomo jedno - Adam na
pewno jest bardzo dobrze przygoNowinek nie będzi e
towany - uważa Tajner.
ltener Tajner nie spodziewa
- Także pozostali kadrowicze
się nowości sprzętowych podczas
są w wysokiej formie. Mam nadzieigrzysk.
ję, że w Salt Lake City będą skaka- Nie są~, aby doszło do jali tak, jakw Zakopanem, na co czekiejś rewolucji w tej dziedzinie. Na
kałem od początku sezonu. Zgrupowanie w Ramsau utwierdziło tak ważnej imprezie, szukając moż
mnie w przekonaniu . że wszyscy liwości przewiezienia innych, możsą w optymalnej formie. Trudno , na się łatwo przewieźć samemu. My
też nie mamy żadnych nowości .
powiedzieć, jaki mogą uzyskać
wynik. Poziom Małysza jest obec- Zawodnicy mają sporo sprzętu ,
nie wyższy niż w ubieglym sezo- który do nas spływał w trakcie senie, ale inni też poszli mocno do zonu. W Ramsau go tylko uporząd
kowaliśmy - dobraliśmy najlepsze
góry - dodał trener skoczków.
Przed igrzyskami polscy kombinezony i naj szybsze narty.
koczkowie nie zamieszkali, jak
większa część ekipy, w wiosce olimSkocznie inne n iż wszystkie
pijskiej . Do startu będą się przygoWedług Thjnera, skoczni w
towywali poza Salt Lake City. Do Salt Lake City nie można porów-

Salt lake City jest już przygotowane na przyj ęcie
nać do żadnego europejskiego
City podopieczni Tajnera
obiektu. Jej próg leży na wysoko- walizować o trzy n.VIIl" ....J
ści 2100 m. To zupełnie inne ska- indywidualnie na SKO'CZI\lliIloi
kanie, w rozrzedzonym powietrzu, 90 i K-120 oraz dru żyno
wymaga silnego odbicia i od po- większym z tych obiektów.
wiedniej techniki lotu. W Salt Lake

Biały zając , kOjot i niedźwiedź
Prezentacji maskotek XIX Zimowych Igrzysk Vllill llJlł'~
dokonano dokJadnie 1000 dni przed rozpoczęciem'
okazji w centrum miasta postawiono 5,5-metrową wieżę
odmierzającym czas, który pozostał do rozpoczęcia
Maskotki symbolizują tradycję i kulturę stanu Utah
chodniej oraz łacińskie motto olimpijskie: "Citus - szybciej·
Altius - wyżej - kojot, Fortius - silniej - niedźwiedź" .
Maskotki nazwano imionami "Proszek" (zając), "Miedź"
jot) i "Węgiel" (niedźwiedź) . Po zasięgnięciu opinii wśród 42
uczniów szkół stanu Utah w maju 2000, komitet
igrzysk rozpisał ogólnokrajowy konkurs na nazwy dla
skotek.
.
.
Kampania ,Three Names for the Games" ("Trzy imiollł
Igrzyska") rozpoczęła się 1 lipca 20 O. Glosowano za po
mail ów i telefonów. Po raz pierwszy w historii igrzysk to fani
wybierali nazwy olimpijskich maskotek. Imiona maskotek
no 25 września 2001 .

TELEKIBIC
Sobota
EUROSPORf: 10.45 i 13.15
Narciarstwo alpejskie : krótki
zjazd kobiet w Are, 11.45 Zjazd
mężczyzn w St. Moritz; 14.30 i
18.00 Tenis: turniej ATP w Mediolanie.
DSF : 16.00 Piłka ręczna :
półfinał Mistrzostw Europy męż
czyzn.
Niedziela
EUROSPORf: 9.30 i 12.15
Narciarstwo alpej kie: slalom kobiet w Are, 10.45 i 13.15 Gigant
mężczyzn w St. Moritz 14.30 Tenis: turniej ATP w Mediolanie finał.
nał
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DSF: 20.15 Piłka ręczna : fiMistrzostw Europy mężczyzn.

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

