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Przy zakupie dodatkowe atrakcje
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. Czy najbogatszy człowiek świata kupi nam supergady Wzięli kasę

razem z kasą

"DINOZAURY
ZA DOLARY

STIJPORKÓW. Ktoś ukradł ze sklepu
kasę fiskalną z 3 tysiącami złotych.

W czwartek wieczorem
s przedawczyni z na l eżącego
do Spółdzielni Handlowej "Atut '
sklepu w Stąporkowie , zauważy
ła, że na ladzie nie ma kasy fiskalnej. Zdziwiona kobieta zawiadomiła policję .
- Ustali l iśmy, że

w pewnym
momencie sprzedawczyni weszł a
na zaplecze sklepu. Chyba w tym
momencie zadziałali złodzieje .
Wyrwali sprzęt przymocowany
do lady i zniknęli w ciemnościach,
razem z 3 tysiącami złotych, jakie
były w zuf1adce kasy - opowiedział nam o zdarzeniu podinspektor Stanisław Michalski z KPP
w Końskich.
(kam)

STARACHOWICE. Jeżeli amerykański
miliarder Bil Gatas spełni nadzieje
włodarzy powiatu, to nowym
symbolem grodu Stara stanie się
gigantyczny dinozaur.
Cała

Wstora wiąże się z pomystworzenia w Starachowicach
swoistego "parku jurajskiego '. Wła
dze chciałyby, aby stanął on w okolicach zabytkowego Wielkiego Pieca.
Już w tej chwili doŚĆ drobiazgowo zaplanowano, jak park - Muzeum Kultury Materialnej - będzie wyglądał.
Centralnym punktem prehistorycznego skansenu ma być mierzą
cy 17 metrów dinozaur - będzie on
doskonałe widoczny dla przejeżdża
jących tranzytem przez miasto.
Na tle zabytkowej architektury Wielkiego Pieca wyglądał będzie jak fragment scenografii do japońskiego filmu o potworach. Giganta uzupeł
niać mają inne gigantozaury -te stałyby w specjalnie przygotowanej
"dolince mezozoicznej". Wiele byłoby również odlewów mniejszych
gadów, takich jakie żyły na naszych
ziemiach. Towarzyszyłyby im skamieliny, w tym te znalezione w trakcie budowy zbiornika wodnego
"Wióry" oraz w Sołtykowie. Polskie
Centrum Dinozaurów byłoby tylko częścią planowanego parku
przyrodniczo-technicznego. Po
zwiedzeniu Wielkiego Pieca z XIX
wieku można by popłynąć zabytkowym, przebiegającym częściowo
pod ziemią kanalem do zrekonstruowanej prehistorycznej dolinki.
słem

dca "
zawiódł widzów

Komendant
wkrótce·
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Być może już

w przyszłym tygodniupoznamy nowego
komendanta świętokrzyskiej policji.
20 lutego spośród 6 kandyda-

i radomskich kinach

obejrzeć ekranizację

CZęści powieści J. R. R.

"Władca Pi erścien i:
pPt.
lerścieni a " .

Czytaj na stronie 5

tów komisja konkursowa wybierze
dwie o oby. które najlepiej nadają
się na to stanowisko. Ostatecznie
komendanta wojewódzkiego powoła minister spraw wewnętrznych ,
w porozumieniu z wojewodą i komendantem głównym. - Podobno
nowy komendant ma się pojawić już
22 lutego, na rocznej naradzie świę
tokrzyskiej policji - twierdzi nasz informator. ajwyższe notowania
spo' ród kandydatów ma Andrzej
Woźniak, za-ca komendanta wojewódzkiego \V Katowicach. (mow)
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. Płyną ' dary
dla szpitala
BUSKO. Normalizuje się sytuacja
w zadłużonym na blisko 9 mln zł
buskim ZespOle Opieki Zdrowotnej.

Miniaturowe makiety w halach mają uzupełn i ć gigantozaury na zewnątrz
Plany te są piękne choć na ra- wysokości nawet 6 mln dolarów. My
zie, z braku funduszy, nierealne. zaczynamy o wiele skromniej .
Wniosek o dotację jest gotowy. TeWedług wyliczeń starachowickiego
starostwa, na ich zrealizowanie po- raz staramy się zapewnić mu jak
trzeba 1,2 mln dolarów. W kraju ta- największe poparcie. Dzięki pomokich pieniędzy na pewno się nie znaj- cy Państwowego Instytutu Geolodzie. Starachowiczanie postanowi- gicznego nawiązaliśmy ;,ontakt z
li zatem zwrócić się o pomoc do fun- wybitnym amerykańskim paleontodacji Melindy i Bila Gates'a.
logiem, prof. Martinem Loklyem z
O tym, że mają oni pieniądze, Denver, który obiecał nam pomoc.
wie jednak wiele organizacji z ca- Czekamy również na rekomendałego świata. Czy jest więc możliwe,
cję od stowarzyszenia Art Alabama
że fundacja dostrzeże małe muCasting. Gdy je otrzymamy, wniozeum ze Starachowic? - To trudne, sek trafi do siedziby fundacji w
ale realne - twierdzi przewodniczą Seatle i z niecierpliwością będzie
cy Rady Powiatu Dariusz Dąbrow my oczekiwać na decyzję - wyjaski. - Fundacja przyznaje granty w śnia przewodniczący.
(pen)

Podczas posiedzenia Zarzą
du Staro twa Powiatowego w Busku jednomyślnie podjęto decyzję
o zatrudnieniu na etacie dyrektora szpitala lekarza medycyny sądo
wej Ryszarda Skrzypka. Od września u b.r. pełnił on obowiązki
dyrektora placówki .
Szpital w ostatnich miesią
cach wprowadził drastyczny program oszczędnościowy j mimo
wielu napięć, udało się opanować
sytuację w zagrożonej likwidacją
placówce. Okazało się , że przy
maksymalnym zaciśnięciu pasa
szpital może funkcjonować
bez zwolnień grupowych i szkody
dla chorych.
Czytaj na stronie 9

Krach akcji ratunkowej dla Expresu Ponidzie

Ciuchcia na
PONIOZIE. Rozpadła się koalicja dla
ratowania n Ciuchci Expres Ponidzie ".
Być może kolejka p6jdzie na iyletki.
~rnrUjmy. l)vvalataternu

PKP zawiadomiła, że wycofuje się
z finansowania. kolei dojazdowej
w Jędrzejowie. Zeby uratować jedną z największych atrakcji turystycznych regionu Sejmik Wojewódzki
i samorządy Ponidzia zawarły pakt.
Postanowiono, że dła ratowania kolejki samorządy stworzą spółkę
i wykupią za 500 tys. zł. jej akcje
(patrz ramka) .
Teraz okazało się, że tylko ejmik Wojewódzki wywiązał się
w pełni z obiecanek. Pozostałe samorządy wycofały się z przedsię
wzięcia. Jako ostatni, w czwartek
zrobi) to amorząd Jędrzejowa . a
ji radni zdecydowali. że zamja t

złom?

140 tysięcy na "kolejowe akcje" należy przeznaczyć j dynie 40 tysięcy
złotych.
Dlaczego samorządy ni zdecydowały ię współfinansować kolejki?
Bunni trz PińczowaAndrzej Handlarski : - Ciuchcia to perełka
na kalę krajową. Jej utrzymanie bę
dzie ko ztowne i nie może spoczywać na barkach czterech biednych

gmin. Moim zdaniem proporcje
udziału w spółce powinny być takie - 80 procent środków wojewody czy sejmiku, 20 procent gminy.
Zdaniem burmistrza Jędrzejo
wa Le zka Kapci, koro inne amorządy nie chcą się przyłączyć do ratowania ciuchci. miasto samo nie
podoła zadaniu : - Gmina ma wiele
potrzeb. Nie odżegnujemy się jednak od ratowania wąskotorówki ,
więc pozostawiliśmy w budżecie na
ten cel ponad 39 tys. zł.

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

ajwiększy pakiet kolejowych akcjplano\ ano dać gminie Jędrzejów. To ona miała
przejąć od PKP majątek kolejki i wykupić 28.9 procent akcji
za 144 tysiące zł . Gmina Piń
czów miala włożyć" spółkę 109
tys. zł, po 50 ty . zł powiaty: ję
drzejowski i pińczow ki. po ok.
23 tys. zł gminy Kije i lmielno.
Sejmik Wojewódzki 100 tys. zł.

Franci zek Wołodźko wicemarszalek sejmiku: - To niepomyśl
na wiadomość. iestety Sejnlik Wojewódzki nie ma wpływu na decyzję
samorządów. 140 tys. zł, zamiast ok.
300 ty . potrzebnych na rozruch, to
zbyt mała kwota. Za nią nie da się
utrzymać kolejki. Co dalej? Może się
okazać, że ciuchcia trafi na złom .
BEATA Z OJKOW

,tt,lN,,!Jt,ttJ RegiD n
sohota, 16luteg(J 2002
imieniny: Danuty, Daniela, Julianny
~ wschód: 6.53
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Telewidzowie pomogli powodzianom

Miliony od milionów
Posłowie zadl!cvdlDWali
goroczne wybory
zamiastwczerwcu,
wie lewicy, odbędą
Co na ten temat sądzą

- Jest mi
obojętne, czy wybory będą prze-

prowadzone w
czerwcu, czy we
wrześniu. Dlaczego? Zły jestem
bowiem na to co,
darką państwa

I1tCIŚNI!NIE

WIATR

trod/o: Proqmel Radom

GRY LICZBOWE
Czwartek
Multi Lotek: 1, 5, 12, 13, 15, 17,
22,32,35,38,48,49,54,55,61,
62, 64, 72, 73, 80
Numerek: 23 (4, 8, 21 , 27)
Piątek

Multi Lotek: 3, 8, 9, 11 , 15,20,35,
44,51,53,57,59,63,66,71,72,
73, 74, 78, 79
Numerek: 15 (14, 26, 41 , 45)

Misja do

Bośni

KIELCE. Blisko stu żolnierzy
wyjeżdżających na misję do Bośni i
Hercegowiny pożegnano wczoraj po
ponad miesięcznym szkoleniu w
Ośrodku Szkolenia na potrzeby Sil
Pokojowych w Kielcach-Bukówce.
Kolejna zmiana kontyngentu SFOR
(Sił Stabilizujących Pokój) w ramach
Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej
ma nadzorować przestrzeganie zawartych pięć lat temu porozumień pokojowych i utrzymywać stałą łączność
ze stronami konlliktu oraz organizacjami międzynarodowymi .
(kk)

Oficjalny kurator
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Minister
edukacji Krystyna Łybacka zgodziła się na powołanie Ryszarda Kasperka na kuratora oświaty. 1Ydzień
temu komisja konkursowa stwierdziła, że Ryszard Kasperek jest najlepszym kandydatem na świętokrzy
skiego kuratora oświaty. Tę decyzję
zaakceptowało Ministerstwo Edukacji. Nowy kurator zacznie pracę od
poniedziałku. R. Kasperek ma 52
lata. Ostatnio był dyrektorem kieleckiego Zespołu Szkół Ogólnokształ
cących nr 16.
(mow)
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ŚWIĘTOKRZYSKIE. Dziewięć gmin poszkodowanych przez powódź obdarowali wczoraj przedstawiciele Zarządu TVP.
Pieniądze - 2 260 800 zł - pochodzą od telewidzów, zostały zebrane w czasie akcji "Pomóżl Telewidzowie - Powodzianom".
Kwota zostanie podzielona między gminy: Daleszyce (580 tys. zł) , Nowa Słupia (140 tys. zł), Bogoria (175 tys. zł) , Raków (154
tys. zł) Kunów (50 tys. 300 złplus 700 tys. na odbudowę domów), Waśniów (6 tyś 100 zł.), Iwaniska (85 tys. 400 zł), Ćmielów
(300 tys. zł) , Staszów (70 tys. zł) . Symboliczne czeki wręczono przedstawicielom gmin przed odbudowanym po powodzi
mostem w Daleszycach. - Rodzice powiedzieli mi, że ten most zniszczyła powódź. Teraz jest nowy, dzięki telewidzom. Oni są
kochani i można na nich Iiczy~ - powiedział Sławomir Zieliński , dyrektor I Programu TVP (na zdjęciu drugi z prawej).
(ber)

Stalinowski

Nie

śledczy

.z;nów nie

stawił się

przed

sądem

mógł podróżować

STARACHOWICE. Były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa,
oskarżony o znęcanie się nad
aresztowanymi, zn6w nie przybył
na proces. Policja, zamiast doprowadzić go do sądu, wydala opinię
o jego złym stanie zdrowia.

Proces toczy się przed Są
dem Rejonowym w Starachowicach. 83-letni Marian N., kiedyś
oficer śledczy Państwowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Starachowicach ,
jest oskarżany o znęcanie się nad
13 członkami organizacji "Wolność i Niezawisłość". Według relacji pokrzywdzonych, Marian
N. był w czasie przesluchań wyjątkowo brutalny. - Jego metodą
bylo pętanie rąk do tyłu drutem

Gmina .d ocenia swoich

Marian N. był już oskarżony o znęcanie się nad więź
niami. Proces toczył się w
1996 r. przed radomskim Są
dem Rejonowym. Wymierzono mu karę S łat więzienia. Po
odsiadce trafił do jednego z
warszawskich domów pomocy społecznej.
kolczastym i wieszanie na
drzwiach - wspomina były kapral
WiN Henryk Kaczorowski . - Sadzał na nodze odwróconego stoł
ka , głodził , bil.
Proces Mariana N. rozpoczął
się dwa tygodnie temu . Oskarżo
ny nie zgłosił się wtedy na rozprawę, usprawiedliwiając się bólem nóg. W związku z tym wczoraj miał być doprowadzony do

sądu przez policję. Tak się nie stało. Stołeczni funkcjonariusze
przesłali tylko informację, że stan
zdrowia oskarżonego nie pozwa-

la na jego transport. - Nawet nie
wiem, kto to stwierdził, bo podpis jest nieczytelny - oznajmił
przewodniczący składu orzekają

cego i polecił przebadanie oskarżonego.

Ofiary nie kryją rozgoryczenia. - Marian N. w czasie przesłu
chań nie martwił się o nasz stan
zdrowia - rzucił nerwowo Tadeusz Wlazłowski. - Gni ótł mi palce w szufladzie i bił po głowie.
Sąd nie wyznaczył kolejnego
terminu. Będzie on zależał już tylko od lekarzy, którzy muszą orzec,
czy Marian N. może uczestniczyć
w rozprawie.
IWONA BORATYN

przedsiębiorców

Kowale rozdane
MORAWICA. Firma Handlowo- Usługowa Jad-Stan, która prowadzi
min. restaurację i motel " Eliot"
otrzymała statuetkę złotego Kowala.

Od 1996 r. władze gminy
Morawica honorują firmy. które
dynamicznie się rozwijają i
wspomagają rozwój gospodarczy
w gminie. Tegoroczne Kowale
wręczono wczoraj . Oprócz firmy Jad-Stan, która otrzymała
najwyższe wyróżnienie, doceniono także Przedsiębiorstwo
Produkcji Handlu i Usług Amed
z Brzezin - srebrny Kowal, oraz
Producenta Styropianu Genderka - brązowy Kowal. Po raz
pierwszy przyznano też diamentową odznakę dla Kopalni Wapienia Morawica SA.
(ber)

parlamencie
nich Polska OCH.~,le ZllaJU1
w ruinie. Na WS,:YSLI'<U
pieniędzy, kilka
jest pozbawionych
żarobkowania. Takich
goryczonych jak ja jesl
dużo. Do tej pory
udział w glosowaniu.
śniu jednak żaden
otrzyma ode mnie
kogo teraz nie mam

- To nie dobrze, że wybory
odbędą się we
wrześniu . Obawiam się, że znowu na tym slrad
gospodarka kraju, a stan finansów
dziej się pogorszy.
litycy powinni mieć
stanowienie, a nie
lilpU-CllpU. Ciekawa
jaki sposób zostaną
na przyszły rok budt:ry
rządów. Oby nie byto
rze; niż jest teraz.

nie popiera
decyzji.
wiem, czym
rowali się
mentarzyścl.

li zrobili to
po to, aby
urlopach 7J1I1, bnrVln\,~1""

bili

krzywdę. Owocem leI

będzie zapewne jeszr:=e
szy rozgardiasz w ftnpaństwa - nowe
przecież uchwalal)'
na łapu-capu, zU
chwili. Dlaczego prze:
cyzję garstki ludzi mo
cale spolecze11stwo?

- Uwazam,
że decyzja posłów
może przynieść
więcej złego nii

dobrego.

We
trwa
jeszcze seZ01l
urlopowy, studenci
cje. W ten Srx;ISO{;I fi"" ''''
wrześniu

źmie

Diamentową odznakę

dla Kopalni Wapienia Morawica SA wręczyła wicewoje-

woda Joanna Grzela

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Szpital w Skarżysku wzbogacił się o supernowoczesne urządzenie
o odprawę
7Ile1'l enVOlva,!a mnie wiadozwalniany prezes upahuty ma dostać prawie
złotych odprawy. Pyozdanie rzecznfk przedsię
odpowiada, że odprawa
/lie będzie taka ekstra. A
byśmy o opinię na ten tezapyta li bezrobotnych albo
kt6rych dochody miesięcz
przekra czają 500-600 zloMieszkaniec Ostrowca

ili sprawie wysokiej

odprazamierza się wypłacić odprezesowi ostrowiecDziwi mnie uzasadnieza to, że nie podejmie
kiejś konkurencyjnej
nieuzasadnione, a któż
z atrudnić fachowca ,
przyniosły hucie

i winy
były

wojskowy obserwuMiloszevicia . I przyże rozumiem taktykę jego
Proces ledwie się zaczął,
f/Uf)'ruZ<'Jae przywódca Serjuż osądzony i skazai historia tymczasem doże w wojnach domowych
nie ma tylko jednego winazbrodnie i morderstwa posą przez jedną i drugą
konfliktu.
Zdzisław M.
(tam)
państwa

uwagi i opinie
pod telefonem ulgowej
lub 344-48-16.

MARS na
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Tylko dwa szpitale w
Polsce mogą poszczycić się tym, że
mają MARSA -supemowoczesne
urządzenie przydatne w leczeniu
wątroby. Jedną ztych dwóch szczęśli
wych placówekjest szpital w Skarżysku.

Choroby wątroby należą, po
schorzeniach serca i onkologicznych, do naj częstszych i najniebezpieczniejszych. Ich leczenie jest
trudne i pewnie dlatego w Polsce
niewiele jest klinik, które się w tym
specjalizują. Już wkrótce jednak
do tego elitarnego grona dołączy
szpital skarżyski - niedługo powstanie tu ośrodek dializy wątro
by dla dorosłych.
Pierwszy krok do utworzenie
ośrodka został już dokonany. Szpital Rejonowy w Skarżysku wzbogacił się właśnie o urządzenie MARS,
wyprodukowane przez niemiecką
firmę Teraklin. - To urządzenie jest
marzeniem największych ośrodków
medycznych w kraju - mówi dyrektor szpitala Michał Okła.
System MARS pozwala podtrzymać funkcje wątroby i doczekać transplantacji lub nawet pomóc w jej spontanicznej odbudowie. Skorzystać z urządzenia mogą
także pacjenci po operacjach usuPrace nad stworzeniem
metod dializy wątroby rozpoczęto dopiero na początku lat
90 w Rosto·cku. Stamtąd też
pochodzi maszyna, którą
otrzyma! skanyski szpital. Jest
to najbardziej zaawansowane
UIŻądzenie w tej dziedzinie,
z jakim można się zetknąć.

przepłacamy

w aptekach?

•

mocJa
pigułce

a
o jednak tak dudysproporcji cenowych
l nie może być w oddo lekarstw. na reerdzi Marek Ję
z Kieleckiej OkręAdwokackiej. - W
leków silniejszego

"l

wvrar7:n"vrh

z tzw.

różnica
-""LliIU;)<~1 od prolku, z reguły nie

1-2 z.ł - twierdzi.

chciała przyjąć

do
w innym punkcie
syrop kosztuje niemal o połowę taniej . Aby się upewnić , że mam rację, wróciłem do apteki na terenie
"Iskry". Nowa dostawa syropu już
była na miejscu . Opakowanie, które kupiłem kosztowało 6,88 zł. Wrócilem do prywatnej apteki aby droż
szy lek oddać. Przyjęto go, ale dano
mi odczuć, że jestem intruzem. A ja
nie mogę wciąż zrozumieć - dziwi
się kielczanID - skąd się biorą takie
dysproporcje w cenach leków?
- Rzeczywiście, leki sprzedawane bez recept, w pewnych porach roku np. popularne specyfiki
przeciwprzeziębieniowe w lutym
cry marcu, mogą mieć bardzo zróż
nicowane ceny. Konkurujące z
sobą fIrmy farmaceutyczne sprzedają je po prostu w promocyjnych
cenach, w zależności od wielkości
zamówienia - wyjaśnia Marek Ję
drzejczak, prezes Kieleckiej Okrę
gowej Rady Aptekarskiej. - Apteka, która kupuje dużo , dostaje najkorzystniejsze ceny. Małe apteki,
zamawiające niewielkie ilości tego
rodzaju specyfików z takich moż
liwości nie korzystają , stąd tak
wielkie różnice w cenach detalicznych tych samych lekarstw. (tam)

Aptekarka nie

Ceny niekt6rych
'PIlEiC1a~vanvl!h w aptekach bez
się diametralnie r6żnić.
opakowanie np. syropu
wjednej aptece zapłacimy
awInnej - aż 11,80.

wątrobę

wiadomości , że

Jednym z dwu szpitali , które mogą się
nięcia raka wątroby, którym pomoże powrócić do zdrowia.
Utworzenie ośrodka dializy
wątroby to ogromna szansa dla
skarżyskiego szpitala. - Miasto łeży
w zbliżonej odległości do ośmiu
dużych miast, takich jak Kraków,
Łódź, Lublin, które nie mają tego
urządzenia. Pacjenci stamtąd będą
do was przyjeżdżać . To doskonała
wzajemna promocja, zarówno dla
miasta, jak i fmny. To wielka szansa także dla personelu, aby zdobyć

Śladem naszych publikacji
W odpowiedzi na artykuł
pani Iwony Boratyn " Nie dopilnował kasy", jaki ukazał się w dniu
14 lutego br. na łamach "Słowa
Ludu ", informuję czytelników, że
zgodnie z Ustawą o służbie cywilnej oraz Regulaminem Organizacyjnym Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego - dyrektor generalny sprawuje zwierzchni nadzór
nad gospodarstwami pomocniczymi, które nie wchodzą w skład
struktury organizacyjnej Urzędu.
Opisywana w artykule kontrola
dotyczyła Ośrodka Informatyki
- Wojewódzkiego Banku Danych.
Zgodnie z artykułem 60 Ustawy o NIK: Najwyższa Izba Kontroli przekazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie po-.
trzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz wlaściwym organom państwowym lub samorzą
dowym, wystąpienie pokontrolne.
1}Imczasem wystąpienie pokontrolne wraz z zawartymi zaleceniami były kierowane przez Delegaturę NIK w Kielcach tylko i
wyłącznie do dyrektora Ośrodka
Informatyki - WRD.
W związku z powyższym
uważam , że NIK nie stwierdziła
j akichkolwiek uchybień w sprawowanym przeze mnie nadzorze.
Stawiany przez wojewodę !więto
krzyskiego zarzut braku nadzoru
nad Ośrodkiem Informatyki jest
bezpodstawny i służy jedynie uzasadnieniu wniosku o odwołanie
mnie z zajmowanego stanowiska.
Dyrektor Generalny
Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego
lanuszKoza

poszczycić

MARSEM jest placówka w Skarżysku
unikatowe kwalifikacje - mówi deski ratunku dla pacjenta - mówi
Piotr Połaczkiewicz, przedstawi- dr Piotr Peszyński z Uniwersytetu
ciel Teraklin Polska. Dyrektor Okła w Rostocku, który uczestniczył w
zapewnia, że choć dializa jest dro- opracowywaniu urządzenia . - W
ga, to kilka kas chorych jest goto- przyszłym roku chcielibyśmy zorwych za nią płacić, gdyż koszt le- ganizować w Skarżysku między
czenia osób przewlekłe chorych narodowe sympozjum po świeco
jest znacznie większy.
ne dializoterapii wątrobowej - do- To sprzęt najnowszej gene- dał.
W przyszłości w mieście miał
racji. Metoda jest skuteczna, choć
nowatorska . Chodzi jeszcze o to, by powstać ośrodek referencyjny
aby przekonać lekarzy, żeby nie leczenia wątroby, a takich jest w
traktowali nowości jako ostatniej
CJlen)
Europie tylko kilka.

Kronika
bez nadajnika?
Atmosfera wokół ruezależnego ośrodka telewizji w Kielcach jest gorąca. Ostatnie propozycje
władz miasta wydają się przybliżać wizję święto
krzyskiej telewizji. Jednak nikt nie jest w stanie
określić, kiedy województwo świętokrzyskie doczeka się swojego ośrodka. Podległość kieleckiej redakcji Krakowowi jest uciążliwa. Tajemnicą poliszynela jest, że tamtejszy ośrodek, ze względu na
przerost zatrudnienia, należy do najbardziej kło
potliwych dla Zarządu 1VP w Polsce. O przyszłości
telewizji VI Kielcach rozmawiamy z Juliuszem Braunem, przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.
Ryszard Paclawski, dyrektor
biura programów regionalnych
TYP, powiedział w środę, że losy
niezaJeinego ośrodka telewizji w
I{jelcach zależą od nadajnika. A
decyzjami w tej sprawie rozporzą
dza Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji.
- Uruchomienie nadajnika to
nie jest kwestia decyzji Krajowej
Rady. Wszystko zależy od możliwo
ści technicznych. Czy takie będą,
rozstrzygnie się w ciągu najbliż
szych tygodni. Jeśli prawa fizyki na
to pozwolą, nadajnik może być w
ryiedługim czasie uruchomiony na
Swiętym Krzyżu.

To brzmi bardzo konkretnie.
- Oczywi ście. Przecież prace
z tym związane trwaj ą od dluższe
go czasu . Zawdzięczamy to m.in .
staraniom prezydenta Kielc Wło
dzimierza Stępnia.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Na środowej konferencji prasowej w kieleckim magistracie z
udziałem przedstawiciela Zarzą
du TVP padały konkretne propozycje i daty. Czy jest pan w tanie
określić, kiedy taki nadajnik mógł
by zostać udostępniony naszemu
regionowi?
- Nie mogę określić takiego
terminu . Jednak nie trzeba czekać
na nadajnik, aby uruch omić progran regionalny. Jest przeci eż rozpięta sieć programu II i można z
tego skorzystać.
I wtedy nie musielibyśmy
oglądać "Kroniki z Krakowa' J tylko np. ,.Kronikę z Kielc"?

- Tak jest. Z punktu widzenia
możliwości nadawania, nadajnik to

nie jest warunek, od którego zależy istnienie własnego programu.
Rozmawiał a

BEATA RYŃ

3

,tl.nf.)Jł4ttf
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Kra J-5wJa t
25 lat więzienia dla morderczyni z Czarnej Białostockiej

Trzy razy

dożywocie

Zabiła świado
Na 25 lal więzienia sąd skazał
wczoraj 39-letnią byłą nauczycielkę
Mariolę Myszkiewicz z Czarnej
Białostockiej za zaMjstwo
11-letniego chłopca.

Dożywocia dla trojga oSkarżonych w procesie o zabójstwo 4-letniego Michałka zażą
dał w piątek prokurator. Dla jednego
z oskarżonych obrońca wniósł o uniewinnienie. Do zabójstwa chłopca doszło
19 stycznia 2001 roku w Warszawie. Według aktu oskarżenia , dziecko zostało wrzucone do Wisły przez dwóch mężczyzn,
a w planowaniu zabójstwa brała też udział
matka chłopca Barbara S. - na zdjęciu.

Warszawa jedną gminą
Warszawa będzie jedną gminą
na prawach powiatu, podzieloną na 17
dzielnk - zdecydował w piątek Sejm,
przyjmując przygotowaną przez posłów SLD ustawę o zmianie ustroju
miasta stołecznego Warszawy.

- Mariola Myszkiewicz dokonała zabójstwa II-letniego chlopca w Czarnej Białostockiej w sposób świadomy, planując tę zbrodnię, i nie dokonała tego w afekcie
- uzasadnił sąd wczorajszy wyrok.
Sąd nie zgodził się z opinią biegłych psychiatrów i psychologa, że
czyn został dokonany w afekcie,

Będzie możliwe obniżanie uposażeń posłów i senatorów nie tylko
za nieobecność na posiedzeniach izb
lub ich organów ale też za uniemożli

wianie prowadzenia obrad poprzez
" rażące naruszenie regulaminu Sejmu" - zdecydowal Sejm.

Poparzeni na basenie
Dziewięć osób, w tym siedmioro
dzieci, doznało w czwartek wieczorem poparzenia dróg oddechowych
oparami kwasu solnego podczas ką
pieli w basenie w miejscowości Stróże w Małopolsce - podała wczoraj
policja w Nowym Sączu.

czyli z wyłączeniem świadomości
sprawcy. Według sądu, zebrane
w tej sprawie dowody wskazują, że
Mariola Myszkiewicz zaplanowała zbrodnię, z takim zamiarem przyszła do szkoły, w której gabinecie
lekarskim zamordowała chłopca.
Prokurator żądał dla oskarżonej dożywocia, uznając, że
w sprawie nie ma żadnych okoliczności łagodzących. Jego wniosek
poparli oskarżyciele posiłkowi
i rodzice zamordowanego chłop
ca. Także ich zdaniem kobieta
działała z chęci zemsty i wszystko
dokładnie zaplanowała .

Były przywódca Jugosławii
oświadczył, że chce, by zeznawali,
m.in., były i obecny kanclerz Niemiec

Helmut Kohl i Gerhard Schroeder,
francuski prezydent Jacques Chirac,
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Armia izraelska dokonała wczoraj
kolejnego wypadu odwetowego
na terytoria palestyńskie leżące na
południe od miasta Gaza, niszcząc
liczne domy i pola uprawne.

Akcja była odwetem za
czwartkowy zamach, kiedy to cywilny autobus i kilka samochodów
izraelskich zostało zaatakowanych
przez snajperów w Strefie Gazy.
Przybyły na odsiecz czołg armii
izraelskiej wjechał na podłożo
ną minę - w wybuchu zginęła
cała załoga czoł

,:- gu. Atak Palestyńczyków stai: nowił odwet za
~ czwartkowy po~ ranny najazd ko6 lumn izraelskiej
~ annii na trzy mia~ sta w Strefie
~ Gazy i śmierć

t

Izraelscy żołnierze na
na Zachodnim Brzegu

czołgu

AUSTR. (i00)
KORONA
SŁOW. (100)

pięciu pałestyń

w miasteczku Hathul skich policjantów.
(PAP)

24.50
8,00

Ceny potMJe l<Jłntoł'

zmarłego

Śp.

dnia 13.11.2002 r.

Sklonowali kota
Amerykańscy naukowcy po raz
pierwszy na świecie stclonowali kota.

_ Pierwsza na świecie kotka
- klon otrzymała imię Copycat.
Copycat, w skrócie Cc, przyszła
na świat 22 grudnia. Jednak na-

RODZINIE
składa

Głównej Księgowej

z powodu

widłowo.

znany i ceniony prawnik, długoletni członek
Adwokackiego nr 1 w Busku Zdroju,
1.~.11"\\'""
młodych adwokatów, działacz samorządu
Wyrazy szczerego współczucia

Pani BARBARZE JANYST
współczucia

odpornościowy funkcjon~

adwokat
ZBIGNIEW POLEWSKI

przyjaciele i znajomj
ze Swiętokrzyskiego Towarzystwa Tenisowego

114/ gm

ukowcy z Texas A&M
czekałi z ogłoszeniem
ści do chwili, gdy staJo
że kotka będzie żyła, a

Śp.

ZBIGNIEWA MROCZKA
,

26,85

motJlWoU MgOejM;/I cen

Nagrodę za zdjęcie roku 2od1 w 45 edycji prestiżowego konkursu
Photo zdobył duński fotograf Erik Refner. Czarno-białe zdjęcie
przygotowania do pogrzebu dziecka afgańskich uchodźców w

wyrazy serdecznego współczucia

56-,00

1.0,-00
.u "'wyNłru·

roku

Z głębokim żalem zawiadamiam, żew dniu 11
2002 r. zmarł

RODZINIE

wyrazy szczerego

SZYLING

lub związkom 7.lł\wocl oW\lm
Zmiany przeszły
obronie - partia ta była
czeniem lustracji, choć
była temu przeciwna.
ślają komentatorzy,
do handlu między
mi. Jednak zarówno
jak i SLD zaprzeczają temu.

Spirala przemocy

składają

FUNT
BRYT. (100)

zaszkodziły

Kolejny wypad odwetowy izraelskiej armii

ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 15.02.2002, godz. 13.30
SPRZEDAŻ

mi PRL-owskich
byli tylko ci ludzie,

szefowa Departamentu Stanu
USA Madeleine Albright i premier
Wielkiej Brytanii Tony Blair. Miloszević powiedział sędziom, że chce
przesłuchać tych polityków
"w związku ze zbrodniami" popeł
nionymi w dawnej Jugosławii.
- Będą musieli objaśnić treść
swych rozmów ze mną i jak to jest,
że przez osiem lat mnie popierali,
a teraz twierdzą, że był to czas
ludobójstwa i zbrodni - powiedział Miłoszević .
(PAP)

Polacy a Fąlungong

KUPNO

.

Zmieniono
współpracy z SB.
jętym zapisem, wSIDÓhlracO\\

była

Miloszević ogłosił przed trybunałem
w Hadze, że ma zamiar powołać
na świadka wswoim procesie
byłego prezydenta Billa Clintona
i innych byłych bądź obecnych

Rosyjski minister spraw zagranicznych Igor Iwanow potwierdził
wstępnie doniesienia mediów o tym,
żewśród więźniów w Guantanamo są
Rosjanie.

WALUTA

Do tragedii doszło ponad
rok temu w gabinecie lekarskim
w szkole podstawowej. U-letni
Piotr P. został ponad 30 razy ugodzony nożem introligatorskim.
Wcześniej Mariola Myszkiewicz
zwabiła go do gabinetu, prosząc
inne dzieci, by wywołały go z lekcji. Kobiecie udało się uciec
ze szkoły. Zatrzymano ją dopiero
2 dni później w Markach pod
Warszawą. Okazało się, że Mariola Myszkiewicz miała 4-letni romans z ojcem Piotra, zerwany
przez mężczyznę kilka tygodni
(PAP, RMF)
przed tragedią.

SWladek Clinton

Rosjanie w Guantanamo

Chińskie władze wydaliły z kraju przeszło 40 cudzoziemców, w tym
dwoje Polaków, popierających zakazaną w Chinach sektę Falungong.
(PAP)

le

MJ'osze~ić"wzywa"zachodni~przywódCÓW Zdjęcie

przywódców zachodnich.

Ukarać posła

•

Lustracja
ograniczon

śmierci

OJCA
składają

Dyrekcja i pracownicy Izby Skarbowej w Kielcach

Dziekan, Rada Adwokacka i adwokaci Izby
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 16 lutego
(sobota) o godz. 12 w kościele Najświętszej Marii
przy ul. Urzędniczej, pogrzeb na Cmentarzu J
przy ul. Ściegiennego w
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lat temu

umarł

twórca bioelektroniki

'g nad nim czuwa
dziewiąta rocznica
profesora Włodzimie

twórcy bioelektroniki, .
humanisty, kapłana

minarium Duchowne ukończył w
Sandomierzu. Thż po wojnie rozpoczął pracę w Siennie, gdzie założył gimnaJ:jum oraz Towarzystwo Szkół Srednich.
Po krótkiej pracy w Ćmielo
wie trafił do radomskiej parafii
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. PozostaJ tu aż do śmier
ci 17 lutego 1993 roku. Naukowo
związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Kierował Katedrą Biologii Teoretycznej. I pisał: "Homo Elektronicus", "U źró
deł nowej nauki", "Wprowadzenie
w bioelektronikę", "Rola krzemu
w ewolucji biochemicznej świata".
To tylko niektóre z jego dzieł.
Swoją biografię, uzupełnio
ną głębokimi przemyśleJ}iami , zawarł w znanej książce "Zycie jest
światłem". Napisał tam: " I rzekł
Bóg: - Niech się stanie światło. I
stało się - gdzie? Poza mną, czy ze
mną, we mnie? Za największą zdobycz może człowiek poczytywać
odkrycie światła'.
Czy bal się śmierci? Odpowiadał: .,- To nieprawda, że umierając wchodzi się w czerń tunelu.
To przedpokój jasności. Może jest
to sięganie poza krąg, po którym
światło obiega wszechświat? ... "
Był mistrzem i wychowawcą
całych pokoleń radomian. - Pracował ponad siły - napisała jedna z

wychowanek. - Niespotykana
skromność i spartański tryb życia
cechowały tę Wielką Osobowość .
Nad wszystkimi jednak górował
genialny umysł.
Zegnały go tłumy. Miał BIlat,
z których większość poświęcił
Bogu, nauce i ludziom. - Przy skła
daniu ostatnich życzeń imieninowych winszowałam profesorowi

Nobla - wspomina pani Jadwiga
Kowalczyk. - On odpowiedział :
"Trzeba jeszcze cierpliwie czekać.
Cokolwiek zrobiłem , to i tak jest
dla Boga. Bóg czuwa i nie zapomni o Sedlaku".
BARBARA KOŚ

na film trzeba

Jak nie zatrucie i zawał, to krwawy wypadek

Nasza ch ra

ziemi, w pewnej chwili zagapił się
i .... włożył palce w tryby. Inny spuścił sobie na nogę ciężki silnik od
śrutownika.
Ciężkie obrażenia są również

Tragiczne wypadki z udziałem rolniczych ciągników to nie jest rzadkość

Wzeszłym roku rolnicy z naszego
regionu przechorowali prawie 1,4
miliona dni. Średnio każdy z nich był
niezdolny do pracy przez dwa
miesiące!

W Oddziale Regionalnym
KRUS w Kielcach jest ubezpieczonych ponad 55 tysięcy osób, a za
każdy dziell zwolnienia lekarskiego kasa wypłaca każdemu rolnikoW ub. roku w regionie
20 wypadków przy pracy w rolnictwie skończyło się śmiercią.
Ciągnik z bronami zsunął się
ze skarpy i przygniótł rolnika,
inny rolnik pośliznął się, przechodząc koło pracującego rozrzutnika i jeden z wirujących
elementów wbił mu się w szyję. Jeszcze inny wpuszczał do
studni dreny przy pomocy metalowej tyczki i niechcący dotknął nią linii wysokiego napię
cia. Zginął na miejscu.

rezerwować wcześniej

·-----dca" nie zawiódł widzów

i radomskich kinach
Obejrzeć ekranizację

CZęści powie~cl J.

R. R.

P
i l. .. Władca pierścieni:
Perścienia n.

preinierowy pokaz

w walentynkowe święto
ROmantica". Bilety były

rzedaży już miesiąc

definitywnie zabrakło
. dni przed premierą.

al ~teresowanie

było

CI, którzy nie mogli dona pierwszy pokaz,

natychmiast kupowali miejsca na
dni następne. Seanse weekendowe
też cieszą się powodzeniem. Zostały nam tylko miejsca w najniż
szych rzędach - mówi Janusz Banaś, szef zespołu kin w Kiełcach.
Tuż przed premierą przed
"Romanticą" pojawiły się tłumy

ludzi. Sala kinowa była wypełnio
na po brzegi - ludzie siedzieli nawet na schodkach. Kiedy zgasły
światła, wszyscy wielbiciele Tolkienowskiego świata zanurzyli się w
filmowy świat "Władcy pierścieni" .
Trzeba przyznać, że opowieść
o dzielnym hobbicie Frodo i jego
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wieś

drużynie ogląda się z zapartym
tchem. Frodo musi dostarczyć do
krainy Mordor Pierścień Władzy,
przed wiekami wykuty przez
okrutnego władcę Saurona. Celem
misji jest zniszczenie pierścienia,
bo jeśli wpadnie on w ręce Saurona, ten zostanie panem świata.
Pierścień można zniszczyć tylko,
wrzucając go w ogień Mordoru.
Podczas podróży towarzyszy
Frodowi kilku hobbitów, ludzie,
elfy, krasnolud, oraz wielki czarnoksiężnik Gandalf. Cały czas
Drużynę Pierścienia tropią Czarni Jeźdźcy Mordoru. Spotyka ich
wiele przygód, prowadzą ciągłą
walkę ze złem .
Obecnym na premierze fanom
Tolkiena film przypadl do gustu.
Większość stwierdziła jednak, że
aby ekranizacja "Drużyny pierście
nia" mogła się podobać, trzeba dobrze znać książkę. Po zakończeniu
premiery, z publiczności dobiegały
okrzyki "Film jest the bast! '.
1Ych, którzy jeszcze nie mieli
okazji zobaczyć "Władcy pierście
ni" informujemy, że będzie on wyświetlany przez najbliższe cztery
tygodnie. Z pewnością seanse w
Radomiu i w Kielcach będą obIegane przez licznych widzów. Najlepiej więc kupić bilet kilka dni
wcześniej .

KAROLINA MIKLEWSKA

wi 4 złote zasiłku chorobowego.
W ub. roku gospodarze z województwa świętokrzyskiego .. przechorowali" ponad 3,8 miliona zło
tych. Na zwolnieniach lekarskich
przebywało ponad 40 procent
mieszkańców naszych wsi.
Rolników w regionie nękają
przeziębienia, zatrucia pokarmowe, choroby serca, reumatyzm.
Jednak najczęściej są oni niezdolni do pracy z powodu wypadków
w zagrodzie i na polu. W ub. roku
w regionie zdarzyło się ich blisko
2 5 tysiąca, a ze statystyk wynika,
że uległo im 22 na każdy tysiąc
rolników.
Niestety, za większość nieszczęśliwych wypadków przy pracy winę ponoszą sami rolnicy. Są
nieuważni, brak im wyobraźni,lek
ceważą przepisy BHP. Np. jeden z
gospodarzy zmieniał nóż w kosiarce podczas jej pracy. W efekcie
niemal stracił rękę. Z kolei 20-1etni chłopak siedział na kombajnie
ziemniaczanym i wybierał bryły

efektem bardzo prozaicznych wydarzeń . Rolniczka niosła garnek z
wrzątkiem , przewróciła się i mocno poparzyła Jej sąsiad malował
oborę wapnem, ale zatkaj mu się
wąż aparatu . Zamiast wyłączyć
urządzenie, zaczął je przepychać
drutem. Wtedy z otworu wapno trysnęło mu wprost w oczy. Innemu
rolnikowi podczas zrzucania trawy
z przyczepy samozbierającej zaciął
się mechanizm, więc usiłował go
naprawić, nie wyłączając maszyny.
Najbardziej niepokojące jest
to, że coraz częściej w wypadkach
poszkodowane są dzieci . W ub.
roku pomoc rodzicom przy pracy
przypłaciło zdrowiem aż 91 najDo kasy KRUS właścicie
le gospodarstw powyżej 1 hektara przeliczeniowego placą za
siebie i rodzinę 213 złotych
składki na kwartał. Rolnicy z
mniejszych gospodarstw płacą
tylko 50 zł. Jest spora grupa,
która składek nie pŁaci od lat.
Natomiast za m.ieszkańców wsi
składkę zdrowotną do Kasy
Chorych odprowadza skarb
państwa. Tylko producenci
specjalistycznych upraw, np.
fasoli, buraków cukrowych,
nowalijek płacą sami, a kwota
obliczana jest od dochodów.
młodszych mieszkańców wsi. Jeden 14-latek niemal stracił rękę,
asystując ojcu przy włączaniu ła
dowacza, inną 8-latkę matka wysłała po paszę dla kurcząt , dziewczynka pod ciężarem miski przewróciła się na kosę, niewiele starszy maluch pomagaj ojcu ściągać
brony z ciągnika.i upadł na jedną .
ELZBIETA WIKŁO

To jest prawdziwe
Czy nominowana 11 razy do Oscara filmowa adaptacja książki zyskała
uznanie widzów? Oto ich opinie.

a rcydzieło

cierpliwością czekam na kolejne
części. Moim zdaniem, I ,Władca
pierścieni" przypadnie do gustu ,
nawet największym sceptykom.

Michał Majkowski:

Piotr Kapiński:
- Jestem
pod
wraże
..
.,.
niem! Wiedzia..
łem, że film bę
dzie dobry, ale
-nie miałem po- ~
jęcia, że jego
-~~ " '· 7 '.'
twórcy stworzą
I
...•
dzieło, które tylko n ieznacznie będzie odbiegać od
oryginału . Ahcja filmu trzyma w
napięciu. Chwilami można nawet
ulec złudzeniu, że to, co dzieje się
na ekranie, dzieje się naprawdę.
Dla miłośników bohaterów Tolkienowskiej trylogii jest to prawdziwa uczta.

,·. I
;~. · :_'

'.:-,,J

Piotr Grzybowski:
- Film uobiollO z wielkim
rozmachem. To
prawdziwe wi- . . ., . ' .
dowisko. Pojedynki, gonitwy
są bardzo realistyczne, nawet
walki potworow.
Nie mówiąc już o porywającej muzyce. Bardzo dobrze dobrano odtwórców głównych roI. Teraz z nie-

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

- Film jest
bardzo dobry,
ale na pewno
nie
zastąpi
książki. Ekranizację okrojono z
kilku wątków.
ALp. gdyby reży
ser
chciał
wszystko wiernie przenieść na
ekran, to fiLm trwałby znacznie
dłużej niż trzy godziny. A tak, więk
szość widowni na pewno wysz ła
z kina usatysfakcjonowana.
Olga Pobratyn

Z ca/ego
filmu najbardziej podobały
mi się sceny
walki . Moją
uwagę zwróciła
zwłaszcza jed-

na z nich , tj.
moment, kiedy
Drużynę Pier·
ścienia gonili Czarni Jeźdźcy Mordaru. Nie jestem wielbicielką tego
typu filmów, ale ten mi się podobał. ot.
(wr)
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Czytelnicy radzą się "Słowa" w życiowych sprawach

błądzi

Kto pyta • mniej
Co wpraktyce oznacza zapis
na zwolnieniu lekarskim "pacjent
może chodzić" ?
Słysząc o surowości kontroli
w tym zakresie, mam wątpliwości
czy mogę, np., następnego dnia po
wypisaniu zwolnienia jechać na
konsultację do specjalisty? - takie
pytanie zadał nam Marcin K. ze

Skarżyska .
O wyjaśnienie kontrowersji
zwróciliśmy się do Cezarego Gąt

Peregrynacje z butelką
w dniu 9 lutego udałem się
do sklepu przy ul. Zeromskiego w
celu oddania 8 butelek po piwie.
Najpierw zażądano ode mnie
kartek na butelki. Kiedy odpowiedziałem, że nie mam, gdyż obecna ustawa sejmowa żadnych kartek przy zwrocie takich butelek
nie przewiduje, usłyszałem, że oni
nie posiadają pustych skrzynek.
A poza tym sklep jest prywatny

sklepach. Przyjęto je dopiero w
sklepie "Zbyszko" na Barwinku.
Oto jak jest respektowana
ustawa sejmowa przez handlowc6w. A tyle się. m6wi o odzysku surowc6w wt6rnych .
Ustanawia się ustawy, kt6re
do 1']iczego nie służą, bo handlowcy IW prywatnych sklepach i tak
się z nimi nie liczą.
Robert S. (nazwisko
i adres znane redakcji)

kiewicza, rzecznika prasowego
kieleckiego Oddzialu ZUS.
--.
- Przepisy nie precyzują dokładnie, co oznacza zapis "pacjent
może chodzić" . Zwykle określa to
lekarz wypisujący zwolnienie informując, że można chodzić, np., na
zabiegi, badania, wyjeżdżać lub wychodzić na konsultacje czy rehabi-

Do zadań koła PZF, w myśl
obowiązującego statutu należy :
,,wspólna praca członków nad rozwojem filatelistyki, rozwijanie filatelistyki w kraju poprzez doskonalenie metod i sposobów kolekcjonerstwa znaków pocztowych,
popularyzacja, inicjowanie i
kształtowanie wiedzy fachowej
wśród członków Związku, udzielanie porad, szkolenie i udzielanie
ochrony członkom przed działa
niami na ich szkodę w zakresie
kolekcjonowania znaków pocztowych oraz dbanie o naletyty poziom moralny i etyczny członków
kultywujących szlachetność filatelistyki". Pamiętać też najeży, że do
kola i jego zarządu należy także
przyjmowanie i skreślanie z listy
członków, pobieranie skladek i
gospodarowanie majątkiem koła ,
organizowanie wymian i działal
ności wystawienniczej, prowadzenie kronik, w miarę możliwości
biblioteki koła, instruktaż i poradnictwo filatelistyczne, prowadzenie abonamentu , popularyzacja
czytelnictwa literatury i prasy fiła-
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W dniach, kiedy m.in. w wyniku zmasowanego ataku wszystkich środków masowego przekazu, prawie 40-milionowy naród w
środku Europy za najważniejsze
wydarzenie w świecie uznał dłu
gość narciarskich skoków skromnego, pracowitego i utalentowanego człowieka z Wisły, egzystencji
tego narodu zagraża wiele autentycznych niebezpieczeństw.
Uchwalenie trudnego budżetu, coraz trudniejsze (bo tak być musi)
negocjacje z Unią Europejską, blisko 20 proc. zdrowych, chętnych
do dzialania obywateli bezskutecznie szukających jakiejkolwiek
pracy, korupcja i niekompetencje
na najwyższych szczeblach gospodarczego menadżementu, zupełna
degrengolada tzw. opozycji worganach ustawodawczych w wielu,
schodzi na plan dalszy.
Jednym z tych problemów kondycją materialną, organizacyjną i kadrową polskich sądów - zajmuje się tygodnik

'\ ';~.łtj~afIa'!!
Butelki do zwrotu to odwieczny polski problem i nasza narodowa specjalizacja
i mają swoje ustawy, więc sejmowe ich nie interesują.
Poszedłem gdzie indziej, do
sklepu przy ul. Zr6dłowej. Tu dowiedziałem się, że też nie posiadają pustych pojemnik6w, a co do
ustawy, to jej nie widzieli i nic na
ten temat nie wiedzą. W drodze
wyjątku i dla ~więtego spokoju to
jednak z 5 butelek mogą przyjąć...
Tego samego dnia, nieco
wcześniej, tych samych butelek nie
przyjęto ode mnie w sklepie przy
ul. Sciegiennego.
Podobne przygody miałem 2
lutego. W tym przypadku chodziło o sześć butelek, których nie udało
mi się oddać w trzech kolejnych

TRZY
1. Z życia PZF

Wlady5ławCiabka

najważniejszych wydawałoby się
środkach masowego przekazu,

litację·

O innych ograniczeniach dowiadujemy się z art. 17 ustawy z 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU nr 60, poz. 636).
Czytamy w nim : "Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący
zwolnienie do pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego
za cały okres tego zwolnienia".
Jak wynika z rozporządzenia
ministra pracy i polityki socjaJnej
z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli
prawidłowości zaświadczeń lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (DzU
nr 65), kontroJa ta polega na ustaleniu czy ubezpieczony przestrzega tych dwóch, wymienionych wyżej, ustawowych ustaleń (art. 5) .
W razie wątpliwości czy
"zwolnienie lekarskie od pracy wykorzystywane było niezgodnie z
jego celem, rozstrzyga właściwa
jednostka organizacyjna Zakladu
Ubezpieczeń Społecznych , uzyskując w miarę potrzeby opinię
lekarza leczącego" (art. 10) .

To warto przeczytać

_ _ _ _ _ radzi

ŁYKI

Wyjaśniamy, że od 1 stycznia
br. obowiązuje ustawa o opakowa-

niach i odpadach opakowaniowych (opublikowana w DzU nr 63,
poz. 638). Jej art. 14 stanowi: "Jednostki handlu detalicznego są zobowiązane do przyjmowania zwracanych na wymianę opakowań
wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej".
(tam)
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SLOWO

DLA CZVTELNIKOW
ulgowa infołinia

FILATELISTYKI

teJjstycz~ej. A jaka jest rzeczywistość w Swiętokrzyskim Okręgu
PZF? O tym w następnych "ły

lach wolnych od robienia
dzy...

kach" .

3.

2. Ciekawostki
Koperta zaadresowana na
nazwisko "Edward Gordon , Plantation Good Hope" i opatrzona
parką pierwszych znaczków Gujany Brytyjskiej z 1850 roku poszła na początku maja 1975 roku
na aukcji zorganizowanej w Genewie przez dwa angielskie domy
aukcyjne Robson Lowe i Christie
za 200 tysięcy dolarów USA. 1Yle
zapłacił za nią anonimowy amerykański kolekcjoner-milioner po
prostu dla przyjemności kontemplowania jej w samotności, w chwi-

pienię

Nowości

Motoryzacja, a szczególnie
samochody, to ulubiony temat filatelistycznego kolekcjonerstwa.
Naprzeciw tym upodobaniom wyszły ostatnio: poczta Wielkiego
Księstwa Luksemburga wydając
znaczki, na których pokazano citroena 2 CV-mini-vana z 1960 r.
oraz poczta Threckiej Republiki
PóŁnocnego Cypru . Na czterech
znaczkach pokazano stare samochody. Reprodukujemy dwa znaczki tej serii - samochód bentley z
1922 r. oraz jaguara XX 120 z
1955 r.
(Kas)

musi się opiekować kurator.
teczna opieka to utopia.
ściej zdarza się , że
konieczne traktują
miesięcy temu w
belszczyźnie ~~~'O~ ,,,n

sprawach karnych na
testowali, bo musieli
ki w urzędach CIrO,rh''' 'n>_h
norariów sądowych,
otrzymują przez wiele
(,.. )
Najgroźniejsza jednak
być korupcja, o której na
rzach sądowych mówi się
( .. .) Od opinii kuratora
pozostającego pod jego
przestępcy. W zamian za
kę czy spłacenie długów
może być pozytywna. (... )
warszawskich kuratorów
wie z "Newsweekiem"
że otrzymał od LJU'UU 1JlCLL
ofertę pomocy
potraktował jako ża rt
wszyscy mają poczucie
propozycję finansowego
mogą przyjąć serio" .
"Newsweek",17
Obserwowana przez
debata na temat
zacji Kodeksu pracy
się fiaskiem na skutek
związkowców. Oto
godnika

publiczną

w artykule "Temida na że
brach". Na wstępie artykułu czytamy diagnozę i pytanie: " Sądy
toną w dlugach. Od pół roku nie
płacą biegłym, kuratorom, ławni 
kom, adwokatom. Czy sprawiedli- .
wość zaczną nam wymierzać komornicy?"
Po szczegółowej, popartej
wypowiedziami prawników analizie sytuacji w poszczególnych śro
dowiskach autorka Agnieszka Rybak, pisze m.in .: "Polski wymiar
" Stuosobowa Rada
sprawiedliwości nie daje sobie rady
z najbanalniejszymi sprawami. odrzuciła projekt zmian
pracy, jaki szefowie
Sąd wyznacza po kilkanaście terminów rozpraw, a Rzeczpospolita po roku dysku
Polska regularnie przegrywa przed Polską
Trybunałem w Strasburgu procesy
o przewleklość spraw. (...) Adwokaci, niczym uczniowie przed klasówką, biegają do lekarzy pokazać
czerwone gardło . Zwolnienie jest
potrzebne, by wykręcić się od obowiązku przyjmowania obrony z
urzędu. Za "urzędówki" i tak im
nikt nie zapłaci. ( ... )
Pod nieobecność obrońców,
sprawy automatycznie spadają z
wokandy. Na precedensowy proces gangu kokainowego, w którym
oskarżone są 43 osoby, przyszło
tylko 9 adwokatów, a powinno ich
być 68. Przewodnicząca składu
sędziowskiego uznała to za kpinę,
ale mogła się tylko poskarżyć na
nieodpowiedzialnych adwokatów,
a sprawę odroczyć.
Pusta kasa sądowa to prawdziwy dramat. Zawodowy kurator
ma nieraz 80 podopiecznych, czyli cztery razy więcej niż przewiduje ustawa. Kandydatów do nadzoru przybywa. W kolejce do wykonania kar pozbawienia wolności
czeka 25 tys. osób, każdą z nich

POllI

Pll dla emeryta
Kielecki Oddział ZUS 15 lutego
- i emerytów, którzy byli
bieżącego roku rozpoczął już
mi i zmarli w roku 2001
wysyłanie rozliczeń pOdatkowych PIT
kowane wyłącznie na
za rok 2001.
członków rodzin.
Aby więc otrzymac
Formularze sukcesywnie PIT zmarłej osoby pros~
resowani powinni zglo I
będą przekazywane pocztą do
wszystkich emerytów i rencistów, bliższej placówce Z ~. .
Emeryci i rencl SCI
których w województwie święto
uzyskali dodatkowe
krzyskim jest ponad 282 tysiące .
- W bieżącym roku jednak - chcą dokonać jakichś
jaKnas poinformował Cezary Gąt podatku muszą si ę .
kiewicz, rzecznik prasowy Oddzia- Urzędami Skarbowymi
łu ZUS - rozliczenia dJa rencistów

SŁOWO

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

raz

sprawcami

włamań

i rozbojów

młodsi przestępcy
Nieletni sprawcy przestępstw
to najczęściej chłopcy w wieku 1517 lat, ale zdarzają się i tacy, którzy nie skończyli nawet 13 lat.
- W większości te dzieci pochodzą
z rodzin patologicznych: rozbitych, z przeszłością kryminalną,
nadużywających alkoholu - tłuma
czy E. Różańska-Komqrowicz.
- W takich rodzinach często dochodzi do przemocy, trudno dotrzeć do nich z pomocą czy dzia-

PRZESTĘPSTWA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM W 2001
KATEGORIA
PRZESTĘPSTW

UCZBA

PRZESTĘPSTWA

PRZESTĘPSTW

NIELETNICH

ółem

23171

1373

zabó·stwa

38

3

467

41

o

bó·ka lub obicie

łalnością profilaktyczną.

Lepiej zapobiegać nii karać

Nastolatki zabijają
styczniu ubiegłego roku, w
kolo Pardołowa przechoznalazł zwłoki mężczyzny.
się, że to sprzedawca buStąporkowa. Kilkanaście
później zatrzymano już
o tę zbrodnię, dwie
ZeSna1itOletnią Dianę
Justynę·
miała podtekst sekKilka tygodni wcześniej
kupowały u sprzedawbrakło im pieniędzy.
zaproponował,

aby

•zapłaciła" własnym ciałem.
się zgodziła, ale póź
się upokorzona. Nado zemsty. 21 styczIy się z handlarzem,
pojechali do lasu. Tam Jumężczyznę za ręce,
·ła mu sznurowai dusiła. Zwłoki ukryrowie. Sąd uznał obie
winne zabójstwa. Justyna 10 lat więzienia, Dia-

w ub. roku nieletni popełnili
prawie 6 procent ze wszystkich
przestępstw wykrytych w naszym
województwie. To jednak o jedną
czwartą mniej, niż w roku 2000.
W regionie świętokrzyskim działa
już za to kilka programów, które
mają pomóc w zapobieganiu i ogra~
oc niczaniu przestępczości wśród
I A I ubiegłym roku il nieletnich.
V Vnieletni popełnili
"Szkoła - Rodzina - Środo
mniej przestępstw ~ wisko" to program, w którego raw porównaniu z rokiem 2000. ~ mach działa ok. 30 szkolnych świe
trodIo: KWP w K/eIcIłch (!)
~ tlic "Plus". Mają organizować dzieciom czas, rozwiązywać ich indydy nie zareagował, zaczęli obrzu- widualne problemy. Program
cać dom kamieniami. Wybili okno
"Kosz na każdym podwórku" ma
i wpuścili przez nie gaz pieprzo- zachęcić dzieci do uprawiania
wy.
sportu. Na placach i boiskach
szkolnych zamontowano kosze do
Mężczyzna musiał wybiec
z domu. Wtedy dwóch nastolatków gry.
wtargnęło do środka. Zaczęli dePowstała także Świętokrzy
molować pomieszczenia, szukając
ska Liga Koszykówki, która organizuje turnieje dla dzieci i mło
pieniędzy. Reszta grupy na podwórku obrzucała staruszka dzieży. Z kolei w Busku Zdroju
wyrwanymi z płotu sztachetami. policja i Straż Miejska współpra
Grozili, że jeśli nie odda im pie- cują ze szkołami przy programie
"Nastolatek". Policjanci i strażnj
niędzy, to podpalą mu dom. Męż
czyzna zdołał uciec i zawiadomić cy na wspólnych patrolach sprawpolicję. Siedmiu chłopaków polidzają m.in. miejsca, w których miejcjanci zatrzymali w ostatnią śro scowa młodzież zwykle spędza
wagary.
dę. Czterech z nich jest nieletnich,
najmłodszy ma 13 lat.
MONIKA WOJNIAK
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uderzył nożem swoją koleżankę.

Dwa razy trafił w klatkę piersiową. Na szczęście, ciosy nie były
śmiertelne. Chłopak był nietrzeź

wy.
Kradną i biją
Najczęściej nieletni dopuszczają się kradzieży z włamaniem i

rozbojów.
31 stycznia tego roku grupa
nastolatków urządziła nalot na
dom samotnego mieszkańca Kielc.
75-letni mężczyzna najpierw usły
szał ujadanie psów. Kiedy wyjrzał
przez okno, zobaczył, że jego podwórko okupuje kilku chłopców.
Krzyczeli: - Dawaj pieniądze! Kie-

Koledzy szybsi

niż

Interpol

Policjanci z sekcji niemieckiej IPA
powodzian w Polsce
dary. Wczoraj odwiedzili Kielce.

przywieźli dla

się!

przechodnie i ludzie,
IV sklepach zakupów są
dla złodziei. A często
sobie dużą gotówkę.

w Kielcach młody
przy ul.
ej do przypadkowego
. Wyrwał poszkodoas zetkę i po prostu
saszetce znajdowało się
podbiegł

w jednym z pińczow
. złodziej rozciął torle zajętej zakupami .
miala w portfelu 4000
(mow)

fOlIIlACJE OPIlESTfPSr IE
III

KIELCE. Dwaj zamaskowani mężczyźni sterroryzowali
W sklepie przy ul. Meissnera
kierownika i kasjerkę. Po przeszukaniu pomieszczeń bandyci skradli 18200 złotych.

Przy Żurawiej
po gołębie
KIELCE. Złodziej zerwał kłódkę od dre\;\'nianego
gołębnika przy ul. Zurawiej.
Ze środka skradł 48 gołębi.
Właścicieł wycenił straty na
400 złotych. Teraz liczy, że
gołębie same wrócą do domu.

I kurki zabrali
SANDOMIERZ. O tym,
że nawet kury nie mogą spać w
nocy spokojnie, przekonał się
właściciel kurnika przy ul. 11
Listopada. Złodzieje wyrwali
skobel w drzwiach wejścio

wych do kurnika. Skradli trzy
indyki, indyczkę i pięć kur.
Wartość strat - 400 złotych.

Skradł kasę
NIEKŁAŃ. W sklepie
przy ul. Słowackiego sprzedawczyni wyszła na chwilę na
zaplecze. Kiedy wróciła, okazało się, że ze sklepu zniknęła
kasa fiskalna. Skradł ją nieuczciwy klient. W kasie było
3000 złotych. Łączne straty
oszacowano na 6000 złotych.

Złodziej

w telefonach

PIŃCZÓW Przy placu
Wolności nieznani prawcy
podważyli okno, weszli do
wnętrza salonu sprzedaży te-

lefonii komórkowej. Skradli
telefony komórkowe, karty
aktywacji. Wartość strat 11540 złotych. Teraz sobie

OSTROWIEC ŚWIĘ
TOKRZYSKI. Włamywacze
okradli kiosk przy ul. Polnej .
Do środka weszli przez wybitą w dachu dziurę. Wynieśli
papierosy, karty telefoniczne,
bilety o łącz nej warto -ci
13000 złotych.

Ukradli parówki
OSTROWIEC.

Trzej
napadli
przy alei 3 Maja na przypadkowego przechodnia. Pobili
go, po czym przeszukali kieszenie. Skradli 270 złotych .
dokumenty i dwie parówki.
Poszkodowany zawiadomił
policjantów, ci zatrzymali rozbójników. Odzyskali skradzione rzeczy.
młodzi mężczyźni

niałą ·

Niemieccy funkcjonariusze z wizytą u kieleckich kolegów po fachu

ORGA IZACJI POLICYJNEJ.
która działa od 1950 r. Jest to
niezawisłe stowarzyszenie łączące policjantów z całego świata ,
bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry,
mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, go-

spodarczo, związkowo i religijnie.
Celem organizacji jest przyjaźń i pozazawodowa wpółpraca
policjantów na całym świecie. Do
stowarzyszenia należy 279 458
policjantów z 60 krajów. W Polsce
IPA działa od 1990 roku . (MAG)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zakupy w maskach

Po bilety przez dach

spotkania w KWP w Kielcach Udo
Gockeritz, szef prewencji kryminalnej w jednym z saksońskich
okręgów. - Poza tym, odwiedzimy
poszkodowanych w czasie powodzi. Zobaczymy, czego jeszcze im
potrzeba.
Niemieccy policjanci jako
jedni z pierwszych zaoferowali
pomoc dla osób, które ucierpiały
w Polsce w czasie ubiegłorocznej
powodzi. Do naszego kraju wysła
no już z iemiec kilka transportów z ubraniami , butami i meblami. Goście mówili także o tym, że
policjanci zrzeszeni w IPA współ
pracują z sobą szybciej niż Interpol, który jest instytucją dość skost- Czasami wystarczy jeden
nieoficjalny telefon z Polski do
Niemiec lub odwrotnie i jakaś
sprawa kryminalna jest już dzięki
temu rozwiązana - zauważył Gunter Korschinowski, spec od ochrony placówek dyplomatycznych we
Frankfurcie.
IPA to skrót od INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION- MIĘDZYNARODOWEJ

HUCISKO. Bandyta wtardo jednego z domów przy
ul. Kieleckiej. Właścicielce
mieszkania groził zabójstwem
i pobiciem. Skradł przerażonej
kobiecie 5000 złotych.
gnął

podzwonią·

- Chcemy nawiązać jeszcze
bliższą współpracę między naszą
sekcją a kolegami z polskiej IPA
- mówił w czasie wczorajszego

ujmy

Groził zabójstwem

Zabrali auto i towar
KIELCE. Zlodzieje skradli zaparkowany przy ul. Hanki Sawickiej samochód FSO
truck. Jak się okazało, właści
ciel trzymał w aucie akcesoria samochodowe, którymi
handlował . Wartość strat 10000 złotych.
(MAG)
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Lekko nie jest, działać trzeba

Owacje w kurorcie

Wirtuoz z Cal gar-y

Recital Krzysztofa Jabłońskiego był wydarzeniem w kurorcie
BUSKO. Recital Knysztofa Jabłoń
skiego zachwycił melomanów
pnebywających w kurorcie, którzy
pOdziękowali artyście długotrwałą
owacją na stojąco.

Polski pianista, mieszkający
od kilku lat w kanadyjskim Calgary, jest laureatem wielu najbardziej
prestiżowych konkursów pianistycznych.
- Jest ambasadorem Polski za
oceanem. Każdy jego recital lO najpiękniejsza forma promocji osią
gnięć polskiej kultury. Muzyka
Fryderyka Chopina i Ignacego Pa-

derewskiego jest formą wyrazu, a
wirtuozeria wykonawstwa czyni
polskość czymś, co musi być i jest
powodem do dumy narodowej mówiła Zofia Zamojska-Pabich w
słowie towarzyszącym recitalowi.
Krzysztof Jabłoński wykonał
m.in. Legendę nr 1 As-dur op.16
nr l Ignacego Paderewskiego oraz
preludia F. Chopina. Zainteresowanie recitalem przybyłego z Kanady pianisty przeszło naj śmielsze
oczekiwania i sala koncertowa
"Marconiego" nie była w stanie
pomieścić widzów. Podziękowali
oni artyście wspanialym bukietem
kwiatów oraz wyjątkową i jedyną
atmosferą, tak charakterystyczną
dla tej sali.

***

Krzysztof Jablollski jest m.in.
laureatem III nagrody w Między
narodowym Konkursie im F. Chopina (1985r), l Nagrody za najlepsze wykonanie utwor6w F. Chopina w II Międzynarodowym Konkursie w Palm Beach (1988 r.),
l nagrody Ul X Międzynarodowym
Konkursie w Monza (Włochy 1988
r.), II nagrody w Międzynarodowym
Kon/wrsie GPA w Dublinie (1988
r) i Złotego Medalu w VI Między
narodowym Konkursie im A. Rubinsteina w Tel Awiwie (1988 r.),
a ta/de nagrody Specjalnej w Mię
dzynarodowym Konkursie "The
Walter Naumburg Fundation w
(imi)
Nowym Jorku (1992 r).

Kultura
trudnych czasó
OŻARÓW. Mimo trudnej sytuacji

finansowej, placówki nadal wykonywać będą swoją działalność najlepiej, jak tylko mogą.
Tak postanowiono podczas
wczorajszej narady dyrektorów
domów i ośrodków kultury województwa świętokrzyskiego.
Dyrektor Wojewódzkiego
Domu Kultury Andrzej Litwin powiedział, że na działaczach i instruktorach spoczywa olbrzymia

odpowiedzialność za wychowanie
młodego człowieka. - Nie może
my dopuścić do tego, by zalewalo

nas wszechobecne chamstwo z tupetem kapitalizmu - mówił. Przywitał nowych kolegów na stanowiskach szefów placówek: Krystynę
Seweryńską z Ćmielowa, Bogusła
wa Swata ze Starachowic, Jarosła
wa Basaka z Opatowa, Roberta
Snocha ze Strawczyna.
O inwestycjach kulturalnych
wypowiadał się burmistrz Ożaro
wa Marcin Majcher. Wszystkich

Powodziowe
wykłady
SANDOMIERZ. Jak radzić sobie z
powodzią, uczyło się wczoraj około
50 strażaków z powiatu i pnedstawi-·
cieli gmin.
W szkoleniu dotyczącym

prowadzenia akcji powodziowych oprócz sandomierskich
strażaków wzięli udział strażacy

z jednostek ochotniczych oraz
przedstawiciele urzędów gminnych.
- Straż pożarna jest dobrze
przygotowana do gaszenia poża-

rów; tego, jak walczyć z powodzią,
dopiero się uczy - wyjaśnia Bogusław Karbowniczek, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP
w Sandomierzu:
Szkolenie obejmuje dwa etapy. Wczoraj strażacy słuchali wykła
dów prowadzonych między innymi
przez Jacentego Czajkę, szefa Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego oraz Janusza Szylara, zastępcę komendanta PSP w S~do
mierzu. Teorię sprawdzą w czasie
praktycznych ćwiczeń na walach
wiślanych pod koniec marca. (bea)

OŚRODEK CENTRALNEGO SZKOLENIA

MASZYNISTÓW W RADOMIU

organizuje w KIELCACH kurs operator6w ch,ikich
maszyn do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych w następujących specjalnościach:

---

tI koparki jednonaczyniowe
tI ładowarki jednonaczyniowe
tI koparko-ładowarki i koparko-spycharki
tI sprężarki przewożne
tI spycharki
tI węzły betoniarskie
tI walce drogowe
tI rusztowania rurowe
tI zagęszczarki, agregaty tynkarskie, betoniarki i inne
maszyny do robót ziemnych i drogowych.
Rozpoczęcie kursu w dniu 18.11.2002 r., o godz. 8
w pomieszczeniach firmy "ELTOR" Kielce, ul. Górna 20.
Kurs kończy się egzaminem państwowym i wydaniem
książeczki operatora.
Cena szkolenia na jedna specjalność kI. 111- 950 zł.
Zapisy przyjmuje i udziela informacji:
- OCSM Radom, ul. Kraszewskiego 117
tel. (048) 331-49-54, 331-33-51, telJfax 36-01-487.

33711<n)"
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Dyrektor Marian Sus zebrał duże brawa za swoje wystąpienie. Od lewej burmistrz Marcin Majcher, dyrektor Marian Sus, dyrektor Andrzej litwin

Stomatolog z powołaniem
Rozmowa z Jolantą Zioło, stomatologiem w Centrum Medycznym Rokitek, laureatką nagrody Eskulap dła najlepszego stomatologa w województwie świętokrzyskim.

-Jaka jest pani recepta na sukces w tym zawodzie?
- Zeby lekarz stomatolog dobrze wykonywał swoją pracę musi
powstać cały zespół. W skład takiego zespołu stomatologicznego
wchodzi lekarz stomatolog, asystentka i technik protetyk. Jeżeli
taki ze pół jest zgrany, to praca stomatołoga jest efektywna. Czyli mój
sukces, to sukces całego zespołu.
Bardzo ważne jest także nawiąza
nie dobrego kontaktu z pacjentem.

Jak

porozumieć się

z

- Kiedy zdecydowała pani, że
zostanie stomatologiem?
- To było dość dawno temu .
Musialam podjąć decyzję, jaki zawód chcę wykonywać. Zupełnie
nie planowalam, że będę akurat
lekarzem stomatologiem. Gdy miałam złożyć podanie na studia z
dwóch możliwości wybrałam stomatologię i nie żałuję tego.

- Rozpoczęłam pracę"
roku od gabinetu szkolnego
spole Szkół Ekonom '
Sandomierzu. Potem
w przychodni na
Od stycznia ubi
wadzę gabinet w

- Jak długo pracuje pani w tym
zawodzie?

Unią?

Symulowane negocjacje
KOŃSKIE. Uczniowie ISE, członkowie

klubu " Sigma", negocjowali między
sobą przysąpienie Polski do UE.
W ramach II edycji ogólnopolskiego konkursu "Zostań negocjatorem" w Technikum Ekonomicznym przeprowadzono symulację negocjacji Polski z Unią
Europejską. Z członków Szkolnego Klubu Europejskiego "Sigma", który niedawno rozpoczął
działalność, zmontowano cztery sześcioosobowe zespoły. Dwie
grupy reprezentowały kraje
"piętnastki", a dwie Polskę - powiedziały nam opiekunki SKE

Ewa Panek i Małgorzata Świta
kowska.
Dyskutowano nad dwoma problemami - rolnictwem i swobodnym
przepływem osób - mówi dyrektor
TE Jolanta Gregorczyk. W ciągu pół
godziny uczniowie musieli przekonać stronę przeciwną o swoich racjach i spisać porozumienie. UE proponowala 2- i 3-letni czas oczekiwania na przemieszczanie się obywateli Polski do krajów Europy Zachodniej. Uczniowie potrafUj skrócić oczekiwanie do roku i jeszcze
"załatwić" legalne zatrudnienie w
krajach "piętnastki" .
Obecny na mityngu starosta
konecki Antoni Szkurłat stwier-

===~w:::::=:::;:==:::Z::i:i:I'::::=:;Z==:Z::::~=::::;:::~===::::=======-- SŁOWO
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skiej by/oby formalno tą
Ten etap konkursU
spół w kładzie : Syt"
Anna Nowak, Urszu l
czyk, Mateusz Grzela.
linowski , Michał Paw
Grzegorz Lis. Zwyci
udzial w etapie
konkursu , który
marca br. Tam trzeba
wać , którą stronę i
den z siedmiu)
towal zespól.
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RegIon
wspierają świetlice

ni

Ryszard Skrzypek dyrektorem ZOZ w Busku

bierali na piec
ch oć bardzo przydatne, borykają si ę z problemami finan sowymi. Tak też jest w świ etlicy przy
ulicy Legionów. Zimą pomieszczenia są niedogrzane. Kwota 820 zł

tlice,

Ponad 800 zł na zakup
wego dla jednej ze świetlic
kolegów radnych,
Grzegorski.
W świetlicy przy parafii św.

na osiedlu Skarżysko Zaschronienie znaleźć mogą
rodzi n rozbitych lub cierniedostatek. Czeka tam na
ci epły posiłek, niekiew ci ągu dnia. Mogą s pę
na zabawie bąd ź odrobi ć
Pomagają im w tym nauczydla których praca ta je~t jeź ród ł em utrzyman ia. Swie-

zebrana z inicjatywy radnego
Grzegorskiego pozwoli na zakup
pieca, dz i ęki któremu dzieciom nie
będzi e już zimno.
Radni już po raz trzeci zbierali pi eniąd ze na świ e tlice. Wcześni ej dwu krotnie wspa rli zb iórkę
prowadzoną przez Caritas przy ul.
N ie p odległo ści . Mimo to s ą coraz '
ho jniejs i i tym raze m zebrana
kwota był a n ajw i ę ks za .
(pen)

Płyną

dary
dla szpitala
....

pite babcie
kierownicą
że by z bad ać poziom
"spożycia" metod ą wydychanego

diowoz u ,

kobietki w różnym wieku, ale
po sześćdziesiątce jechały
na targ do Stąporkowa .
obok siebie drogą do miasta,
uczęszczaną pnez samochozabijały opowiadaniem
wydarzeń .

Gdy znalazły się w okolicy
m usiały, bo tak im najłatwiej
o, skręcić w lewo, ped
ulicy jednokierunkowej . Jednich mówi ła, że to okrągłe
zczerwona obwódką - znak
zakazuje tam wjeżdżać,

z

płu c

powietrza.
I babcie dm u chały walkotest,
aż czerwieniały z wysiłku .
O czywiście wszystkie by ł y
trzeźwe, b(!) z alkoholem spotykały
się przy wielkich okazjach . Wokół
radiowozu zrobiło się zbiegowisko. Byli znajomi, sąsiedzi i nawet
członkowie rodziny. Wszyscy czekali na werdykt. Policjant odstąpił
od wymierzania mandatu za zagrożenie w ruchu drogowym i uwolnił rowerzystki od wszelkich pod ejrzeń.

" przegłosował a", że bę

Na wieś szybko jednak dotar-

icyjny radiowóz. Tak
policji, że
peletonu straci ł a równosię, a pozosta-

ła wiadomość, że "dmuchały". Teraz nie mogą opędziĘ się od żarto
bliwych docinków. Z e też im się
chciało po gorzale jechać na targ.
Choć wiele lat kręcą na rowerach,
na stare lata policja m u siała badać

bliżej i wjechaly.
Akurat ulicą z naprzeciwka
się wystraszyły

nanią·

znany z

wesołego

podszed ł

.

i stwier-

ze chyba panie wczoraj balobo wyglądają na mało trzeż
Zatem prosi je po kolei do ra-

i swoi,
torebki
oś wziął
Otwarte dnwi zapraszają
do odwiedzenia mieszkań.
Prawie w tym samym czasie,
godziny 15, złodzieje
mieszkań przy ul.HuPolskiego. Po cichu
i drzwi prowadzące z
schodowej, zabrali wszystco. było w zasięgu ręki
llirtle ci chutko je zamknęli .
byli w domu, ałe nic
i. Dopiero po jakimś
o.kazało się, że paniom
zn iknęły torebki damskie z
lTIe ntami i pieniędzmi.
mieszkaniu złod zieje
a nawet stare, wykapcie.
prasowy komendanta
·~UI111'a •• _ policji,. Stanisław
apeluje do wszystkich,
Wejściu do domu zamykali
Prze biegłość i pomysło
ei przerasta wyobraź
też powinni choć tro. policjantom zabezpieJlę. Chocoy nawet zamknię
rzwiami.
(kam)

°

ich trzeźwość.
A babcie, wrzu ciły rowery do
szopek i przyrzekły, że więcej do
miasta na rowerach nie pojadą!
Choćby na targu towary dawali za
darmo.
(kam)

Masz sprawę
- zadzwoń
34-448-16
Wyróżniono

Ponad tona produktów żywnościowych dotarła do buskiego szpitala z Źabca w gminie Pacanów. Wory na samochód ładują:
Gmyr i członek Rady Sołecki ej Stanisław Kucęba

sołtys BogUSław

BUSKO. Normalizuje się sytuacja
w zadłużonym na blisko 9 mln zł
buskim Zespole Opieki Zdrowotnej.
Podczas posiedzenia zarządu
Starostwa Powiatowego w Busku
jednomyśłnie podjęto decyzję o
zatrudnieniu na etacie dyrektora
szpitala lekarza medycyny sądowej
Ryszarda Skrzypka. Od września
ub.r. pełnił on obowiązki dyrektora placówki.
Szpital w ostatnich miesiącach
wprowadził drastyczny program
oszczędnościowy i, mimo wielu
napięć, udalo się opanować sytuację w zagrożonej likwidacją placówce. Okazało się - że przy maksymalnym zaciśnięciu pasa szpital
może funkcjonować bez zwol nień
grupowych i szkody dla chorych.

- Szpital za akceptacją Rady
Społecznej ZOZ przejdzie niewielką reorganizację strukturalną .
Powstanie m.in Oddział Opiekuńczo- Leczniczy dla przewlekle
chorych oraz nastąpi połączenie
oddziałów Noworodków i Dziecięcego w jeden, co uszczupli liczbę ordynatorów. Jest nawet aprobata dla czynienia nowych zakupów sprzętu i urządzeń diagnostycznych , m .in . laparoskopu ,
USG, 5 aparatów EKG, 4 pomp
infuzyjnych i in. Staro~ two porę
czy ZOZ-owi zaciągnięcie kredytu w jednym z banków komercyjnych na k\votę 500 tysięcy zlotych
- mówi starosta buski Jerzy Kolarz.
Mieszkańcy powiatu , którzy
dostrzegli pozytywne zmiany w
zarządzaniu szpitalem, nie skąpią

osoby szczególnie zasłużone dla miasta i gminy

Chmielniczanie ro
CHMIELNIK. Chmielniczaninem Roku
2001 został dr Wojciech Musiał.
Wybrano go spośród 18 kandydatów. Znany kielecki lekarz jest
teraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Chmielniku.
Człowieka mijającego roku
wybiera Z arząd Miasta i Gminy.
Jest to nagroda uznaniowa dla osoby, która swoją pracą i działalno
ścią stuży całej gminie.
- Musi to być ktoś , kto kocha
nasze miasto i realizuje to w swojej
pracy. Takie cechy posiada dr Musiał . Jest znakomitym fachowcem,
szanowanym przez ludzi i bardzo
związanym z Chmielnikiem. Dzię
ki niemu mamy nadal oddzial chi-

rurgiczny w naszym szpitalu - poo łaureacie Jarosław Zatorski, burmistrz miasla.
Sam zainteresowany oświad
czył po wręczeniu nagrody: - Gdyby trzeba było znowu ratować chirurgię , to zrobiłbym to jeszcze raz.
Kilka osób szczególnie zasłu
żonych dla miasta i gminy postanowiono uhonorować specjalnymi
wyróżnieniami. Otrzymali je:
Krzysztof Majewski, kapitan drużyny piłkarskiej przy Klubie Sportowym "Zenit" w Ch.!nielniku ( nagrodę odebrał Wit Sliwiński kierownik kłubu), Bolesław Bieniarz
wiceprezes Związku Kombatantów
RP w Kielcach - Oddział w Chmielniku, Henryk Stochmal- właściciel
piekarni w Piotrkowicach, Maciej
Kmicik z Lubani - przewodniczący
Związku Producentów Ziemniaka
wiedział

U

wybrani

i członek Koła Łowieckiego "Rogacz", Maria Sambor - właściciel
ka sklepu spożywczego w Chmielniku, Kazimiera Wrzesień z Chmieł
nika, której wyróżnienie publiczność przyjęła owacjami na stojąco.
Laureatka otrzymala bowiem w lipcu 2001r medal ,,, Sprawiedliwy
Wśród Narodów Swiata" oraz honorowe obywatelstwo izraela za to,
że podcza~ wojny wraz z rodziną
ukrywała Zydów w swoim domu .
- Nie spodziewałam się dzisiejszej nagrody i ze wzruszenia
nie mogłam nic powiedzieć, jestem
bardzo wdzięczna za to - powiedziała pani Kazimiera. - Moja
mama jest osobą skronmą i cieszę
się, że została zauważona, bo podczas wojny wiele przeszła . Jestem
z niej bardzo dumna - dodała córka Krystyna Paradow ka.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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darów. Rolnicy z prawie calego
powiatu prowadzą zbiórkę ziemiopłodów z przeznaczeniem dla szpitalnej kuchni. Koordynuje te działania radny powiatowy - szef I 0misji Zdrowia - Robert Gwóźdź .
Ostatnio sołectwo Kików w gminie Solec zebrało 2,5 tony ziemniaków, marchwi , owoców i dostarczyło do ZOZ . Zorganizowali tę akcję sołtys Zdzisław Tarapata i prezes OSP Józef Nowak. Kolejne 600 kg zebrały WIosnowice z tej samej gminy - pod wodzą oł
tys!ł Andrzeja Fortuny. Z kolei
w Zabcu w gminie Pacanów cała
Rada Solecka na czele w soltysem
Bogusławem Gmyrem uzbierała
ponad tonę ziemniaków kaszy,
mąki , marchwi , buraków, pietru zki a nawet selerów.
(imi)

Uroczystość wręczenia wyróżnień była bardzo podnios ła .

Gdy Maria Sambor wyrecytowała [ragrnent poematu Juliusza
Słowackiego pl. " Ojciec zadżu

mionych" , wzbudziła podziw i
uznanie m.in. redaktora Andrzeja
Zalewskiego z Eko-Radio Pr. l PR,
który powiedział : - Jestem urzeczony tą uroczystością, pokażcie
mi w Warszawie kupcową recytującą Słowackiego!
Po wręczeniu

nagród pu-

bliczność miała okazję posłuchać

utworów Chopina, Moniuszki,
Straussa oraz melodii z dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu Doroty Całek - solistki
Warszawskiej Opery Kameralnej
i Marii Silvy - pianistki Teatru Muzycznego w Gdyni.
(EKO)

9
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Co - li dz Je - KI e dy
" Mos kwa " (dołby stereo).
tel. 344-47-34 - 16 -17.11 ."Harry Polłer I Kamień Filozoficzny" - W.BrytJUSA, bo., g. 10.30;
"Potwory I spółka" - USA, bo.,
g. 13.15, 15.15; "Legalna blodynka" - USA, I. 15, g. 17.15;
"Igraszki losu" - USA, I. 15. g. 19;
"Pocałunek smoka" - FrancJUSA,
I. 15, g. 20.45.
" Studyjne " - 16-17.11. - "Potwory i spółka" - USA, bo., g.
11 ; "Musimy sobie pomagać" Czech., I. 15, g. 13, 20.15; "Harry Polłer i Kamień Rlozoficzny" W.BrytJUSA, bo., g. 15.30; "Pocałunek smoka" - FrancjUSA, I.
15, g. 18.15.
UWAGA! Tanie poniedziałki
oraz seanse przed godz. 15 bilet tylko 10 złotych . Nie dotyczy filmów "Harry PoIłer", "Potwory i spółka" i "Władca Pier-

SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełnią
szpilale :
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki I w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w ni edz iele :
"Przy Pogotowiu", ul. św . Leonarda 10 (8-20) , "Centrum", ul. Radomska 8 (1020), "Aptekarz", ul. Hoża 39
- czynna codziennie (8-23),
"Alfa", ul. Zeromsklego 20/
24 (8-15), "Gemellus", ul.
Semlnaryjska 27 B (8-13),
"Małgosia", ul. Pocieszka 17
(8-23) - czynna w niedziele
i święta , "Zdrowie", ul. Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna
w soboty i niedziele.
Apteki z dyżuram i stały m i:
Apteka " Na Rogatce "- ul.
Jana Pawła II 13 - czynna codziennie 7.30 - 23 (w niedziele i święta) 041/362-02-25 .
Apteka " Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna
7 -22 . w niedziele i święta
- 9 - 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8-22 .
Apte ka " Gemellus " - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.
Kościuszki).

BUSKO ZDRÓJ
- os. Świerczewskiego l .
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowiecka 3a.
STARACHOWICE
- ul. Żeromskiego 3.

ścieni" .

" Echo " (w WDK) - 361-27-37
- 16-17.11.- "Boże skrawki" pol. I. 15, g. 16; "Wiedźm In" poL, I. 12, g. 18.

J{DRZEJÓW
" OK " - brak terminarza.

OSTROWIEC ŚW_

"Etiuda" - "Enigma", g. 17; "Jay
i CII<hy (lob kontratakują", g. 19.

PINCZOW
"Belweder" - 16.11.- nieczynne;
17.11.- "Wyścig szczurów", g. 17.

SANDOMIERZ
" Millen ium " - 9-10 .11.- "Gulczas a jak Jllyślisz ", g. 18 I 20.

S{DZISZOW
" Ba ll ada " - 16.11. - nieczynne; 17.11.- "Psy i koty", g. 16.

SKA RZ YSKO-KAM.
APTEKA " Parkowa ", Kielce,
Żytnia , niedziele, święta 7.3021.00 . 041/368-30-33 .
(gb 466)

" Centrum " - "Bajka o smoku I
królewnie", g. 15; "Nikomu ani slowa", g. 17, 19.
" Wo ln ość" - "Harry POlłer I Kamień Filozofiqny", g. 16.30, 19.

APTEKA, Kielce, ul. tródło
wa 20 czynna w sobotę
16.11.2002. w godz. 8.0019.00,
w
niedzielę
17.11.2002. od 8.30 do 14.
(gb 740)

SUCHEDNIO W

USł.UGI

MEDYCZNE

344-85-15 - .ZDROWIE" CODZIENNIE .
(nd 52)
NAGlA Pomoc Lekarska
- 331-56-50
(gb 376)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medistar", Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSlA), czynne NON
STOP - 041 / 344-39-45 ,
368-28-02 .
(nd 49)
UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23 ,
346-22-99 .
(nd 59)
USlUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dz iecięceg o w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel.
361-55-25 - ECHO, HOLTER,
RTG , USG . Urodynamlka .
Endoskopia . Testy alergologiczne. Badan ia laboratoryjno-bakteriologiczne Rehabilitacja.
(nn 17)

TEATRY

Teatr Im. S. ŻeromSkiego
- 16-17.11.- "Prywatna klinika",
g. 19.
Teatr Lalki i Aktora " Kubuś "
- 16.11 .- nieczynny; 17.11.
- "Igraszki z bajką" , g. 11 .

KINA
"Romanlica" (dolby dlgital),
te l. 366-37-19. - 16-17.11.• Władca Pierścieni: Drużyna
Pierścienia " - USA, I. 12, g.
8.30, 12, 16, 19.30 .

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 fi' 96-63
366-40-40
KARTA

STAŁEGO

KLIENTA

w)'javl tli IIIiWo - c0U/4q IIrgodnieni4
DOJAZD GRATIS

pięknej

" Ku ź n ic a "

nlony

Ląd" ,

- "AIlantyda: Zagi
g. 16,18.

Wł.OSZCZOWA

" Muza" - nieczynne.

MUZEA
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stale: korpus główny "Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII
w.", "Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie", "Sanktuarium Marszalka Józefa Piłsud
skiego". Skrzydło północne: Galeria malarstwa polskiego i sztuki
zdobniczej (od XVII w. do 1939
r.) . Wystawy czasowa: "Zwiewne piękno. Wachlarze Zachodu
I Wschodu". Czynne we wtorek
w godz. 10 - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła II
25, (tel. 344-57-92) - ekspozycja stała : wystawa materialów
biograficznych I literackich z
mlodzieńczych lat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki I
niedziele w godz. 9 - 16 oraz
środy w godz. 11·18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku , tel. 303-04-26
- Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa bigraficzno - literacka. Wystawy czasowe: "Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne codzienie oprócz poniedziałków
I wtorków w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej - więzienie kieleckie z łat
1939 - 1956, ul. Zamkowa 3
- nieczynne.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codZiennie oprócz poniedziałków w
godz. 10-17. Wystawa stała:
"Modele redukcyjne"; "Bote Na-

Et1R~h;
@..

*"It*

RADIO-TAXI
9 6-25

3·611·611
0-800- 400-400
bezpłatne

JĘDRZEJÓW

Muzeum łm. Przypkowsklch,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

.-!lIt.

Ił

rodzenie w zabawach I zabawkach", "Folklor sześciu kontynentów".
Muzeum Ws i Kieleckie j
w Kie Icach - Park Etnograficzny
w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych chałup. XłX-wleczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy. Czynne: od poniedziałku do
piątku w godz. 9 - 14.30.
Muzeum
Wsi
Kieleckiej
- Dworek Laszczyk6w - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedział
ków I świąt w goclz. 9 - 17.
Muzeum Zbiorów Geolog icznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21
- "Pod opieką św. Barbary"
- wystawa historycznych narzędzi górniczych i okazów kopalin.
Ga leria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA " PIWNłCE " - 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.
Gałeria BWA " NA PIĘTRZE "
- Wystawa poplenerowa malarstwa Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej
w Kielcach. Galeria czynna
od poniedziałku do piątku
w godz . 9 - 15, w SOboty
i niedziele nieczynna.
Jaskinia "RAJ " - czynna codziennie (oprócz poniedział
ków) w godz. 10-17.
Kłub Civltas Christiana . Kielce, ul. Równa 18 - XXVII Pokonkursowa wystawa ludowej
sztuki religijnej - czynny w godzinach 10-15.
O śr o d e k TradYCj i Gar ncarstwa w Ch ału p k a ch (gm . Morawlca) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym)
- czynne codziennie w godz.
10 - 16. Informacja: 31-18702, fax 311-46-90.
Po mnik-Mauzo l eum w Mich niowie k. Suchedniowa - wystawa " Płonęły niebo I ziemia"
- czynne. codziennie oprócz
poniedz iał ków w godz. 10 16. W soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - tel.
041/25-45-162 .
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzy ski ego Parku
Narodowego na Świętym
Krzyżu - czynne codziennie z
wyjątkiem poniedziałków i dni
poświątecznych w godz. 1015. Ekspozycja prezentuje
działy archeologiczny, geologiczny, flory I fauny.
Muzeum Starożytnego Hutniclwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz pon iedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa okrę
gowa ' 2001 Związku Polskich
Artystów Płastyków O/Kielce;
Wystawa: Plenery Rzeźb iarskie
Kielce ·2001 Związku Polskich
Artystów Rzeźbiarzy O/Kiełce .
Oprócz poniedzłałków czynna
codziennie w godz. 11 - 17,
w niedziele godz. 11 - 15.

umawianie taksówek

Muzeum "Dworek Reja". tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennleńska 54 ,
tel. 263-20-48 - Wystawa malarstwa EWoj Samulik-Ry/ko ł Woj-

ciecha Ryłko - czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-17, w soboty i niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum History czno-Arche olog iczne - ul. Swiętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe "Dzieje Ostrowca Swięto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", "Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćmiełow
skie)", "Poczet książąt i królów
polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: "Śladami Ikara"
- wystawa ze zbiorów Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
Wystawa ikon ks. Stanisława
D rąga z Radomia, "Hej kolęda,
kolęda" - plastyka obrzędowa ze
zbiorów Muzeum Narodowego
w Kleicach. Muzeum czynne wtorek - piątek 8-16.30, sob. 814.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Arche olog iczne w Krzem i onkach 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.

RADIO-TAXI " ALFA"
- tel. 344-44-44 , 96-22
(dojazd gratis) .
bezpłatna Infolinia
0800-222 -222
TAXI - ul. Mielczarskl ego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI " METRO " - tel.
342-2 2-22, 345-55 -55 (dojazd gratis).
TAXI " WICHROWY " - t el.
33-10-91 9 (doj azd gratis).
TAXI " ŚWIĘTOKIł.ZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego, tel.
33 1-55-55 (dojazd gratis).
TAXI " NA STOKU " - tel.
801- 31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI " OMEGA
ORIENT ", korporacja "lysogó ry", tel.
36 -000 00 ,
36 -11111, 96 - 26, numer
bezpłatny 0800-3 6-00-36.
TELE-TAXI " WALIGÓRY "
- tel. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI " HERBY " - tel. 801-4100 (dojazd gratis) .
RAD/O-TAXI " EXPRESS "
- tel. 366-11 -11, 3-60 0-600.
Dojazd gra tis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI .. EUROPA " (dojazd gratis, karta stałe g o
klienta), tel. 3-61 1-611.
TAXI " BARWINEK " - tel.
801 - 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORlON " - teł.
36-999-99,
34 -555-44,
96-2 3.

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe: "Pradzieje Ponidzia", " P iń
czów - historia miasta", "Adolf
·Dygasiński - życie i twórczość",
"Sławne I znane postacie w
dziejach Pińczowa", "Przyroda
Ponidz.ia"; w synagodze - "Społeczeństwo żydowskie w P iń 
czowie", Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce "Pińczów
2000·. Czynne wtorek, piątek
w godz. 9-15, środa, czwartek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
Galeria " Krużganki " - wystawa części repliki XII-wiecznej
płyty orantów wypożyczonej
z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Odd z iał
Za mek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do piątku w godz. 916, w soboty od 9 do 15 oraz
w niedziele od 10-15 - wystawy stałe : "Kuchnia królewska",
"Historia wzgórza zamkowego
w Ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna ", "Ziemia sandomierska w pradziejach ł śre
dniowieczu ", "Srebra. Naby1ki
muzealne z łat 1992 - 1961",
"Lapidarium zamkowe". Wystawa czasowa: "Stanisław Młodo
żeniec (1895-1959), "Nie zatrzymam wieczoru" - wystawa
poświęcona sylwetce i twórczośc i ks. Janusza Ihnatowicza.
O d d ział Ratusz - ul. Rynek 1
- nieczynne.
O ddział Literatury - ul. Katedralna 5/7, tel. (0-15) 83221-47. Czynne: poniedziałek piątek w godz. 9 - 15. Wystawa stała: "Jazdy do Sandomierza" - wystawa poświęcona
związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - Oleczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościełnej , ul. Długosza 9 poniedzlalek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Słoneczna - czynne od 8 do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne , ul. Krywkł 1, tel. 274-62-68, czynne w
dnł rotlocze w godz. 10-16.

KOMUNIKACJA
k /ELCE
Informacja PKS - 366-0279.
In/ormacja PKP- 366-93-28,
94-36 .
łnformacja MZK- 345-0695 .
Taxi osobowe - Piekoszowska - 345-15-11. Jesionowa
-331-79-19; bagażowe Sandom ierska 801-31-18;
ciężarowe - Mielczarskiego 345-41-22 .

10 __~__~__~__________________________~~~====~

USWGI POORZEBOWE

• POGOTOWIE POGRZE80WE
" USTRONIE " - usługi cało
dobowe, wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych. Nagrobki. tel. 36129-18, 361-39 -12 .
(nj 28)
PRZEDSIĘBIORS T WO

USlUG
KOMUNA LNYCH
- usługi pogrzebowe całodo
bowe, tel. 366-31-77, 34467-88.
(ni 2)

25-11. Czynna w gOdz.
21, niedziela 15-21
Zamów pizzę! Dowóz

OMNIA

Komu

międzynarodowa ,

wic za 61, 345-77-43
77-46 .
'

r
Bilety

łotn i c z e

"Sigma",
wicza 56, 344-30-33.
44-32.
s prze d aż.

LOT - inf ormacje ,
cja, sprze d aż biletów·
06 -5 8.

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19 -19 ,
366-03·0 3

POMOC drogowa
naprawa samochodów
368-73-34, 0601-31

n/edziałku do c
godz. 10-14,
dagog - telefon za
17-41 w ponied
czwartki w godz. 15
Telefony zaufa nia · dla
z problemem alko
od poniedziałku do
w godz. 18 - 20, tel
73-46 , w sprawach
nych - 368-18-67,
poniedziałku do pi
godz. 8 - 17, pom
chologiczna dla
chowujących

1B.EfONY AlARMOWE

•

Pogo t ow i e Ratunko we 999 .
Pogot owi e Po li cyjne - 997 .
S tr a ż Po ż a rn a - 998 .
S t r aż
Mi ej ska
986 ,
368-75-15 (przez całą dobę)
i 368-75-33 w godz. 7 -15.
Posterunek czynny w godz.
7 - 22 - 367-60-13 .
Pomoc dr ogo wa - 366-0065, 981 - czynna nor. stop.
Pomoc drogowa - 361-7976, 30-11-609.
Pogotowie energetyczn e
Kiełce - miasto i teren - 991.
Pogotowie
gazowe
992.
Pogotowie wod.-kan.
368-44-02.
Pogotowie c.o . i ełektrycz
ne PGM - czynne w godz. 15
- 23 codziennie i w godz. 7 23 w dni wolne od pracy tel. 361-18-33.
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - iólta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa in/ormacja teleJoniczna - 932 .

JED2ENtE NA 1B.EFON
Pizzeria " Studio" - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn.cz. 10-22, piął. 10-23, sob. 1223, niedz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamówieniu
powyzej 16 zlotych - gralis,
ceny pizzy - od 7 do 19 zł.
Pizzeria "Magla n, tel: 362-

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

368-16-59 , pon
15.30-18.

RADIO
Częstotliwośc i
słyszalnych 'II

O

TAK - 106 5· 98 ..
FAMA - 100,8. PLUS 1
71 ,95, MARYJA .
107,2; 7,34, RMF -S8
- 92,3, 111-96,2,
101 4 ZET-l05,3,
95 ,5. ' ESKA-1 03 3.
TÓW-93,? , MTM f,.·,
RdC -89,1, LEUWA
REKORD-106 ,2
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sport: Zimowe
Salt Lake City 2002
Kochamy polskie seriale
Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości

05 Turbulencja 2: Strach
przed lataniem - film sens.
USA, 1999 (96 min)
Grupa ludzi bierze udział w
lIlięciach , których cele jest wytlJminowaniestrachu prud lal8nietn samolotem.
łączy pokolenia:
.1\lI11~OWle

- Brathanki
perfekcja - film
1995 (102 min)
Kennedy w Kra- rep.
- horror USA,
min)
w mroku -film obycz.
1995 (108 min)
Mroczne dziedzictwo 3
(20): Ostatni dobry lekarz
. serial sJ. USA
Zimowe 10 - Salt Lake
2002: hokej na lodzie
programu

tv4

7.00 Echa tygodnia 7.30 Spróbujmy razem 8.00 Program 10kalny 9.00 Studio sport: Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Salt
Lake City 2002 : łyżwiarstwo figurowe - pary taneczne, hokej
na lodzie 10.50 Na maksa
11.15 Arka Noego - 11.40 Kino
bez rodziców: Flinstonowie
12.05 Król Wiatru - film przygod. bryt., 1992 (98 min) 14.00
Famjliada - teleturniej 14.30
Złotopolscy (393) - telenowela pol.
15.00 Pół żartem, pól serial,
czyli ostry dyżur w Leśnej
Górze - teleturniej
16.00 Śpiewające fortepiany
17.00 30 ton! Lista, lista
17.30 Jazda kulturalna
18.00 ~m lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
19.00 Koncert życzeń OT.TO
(2) - program kabaretowy
19.50 Spotkanie z Balladą:
Ożenek w Kopydłowie (2):
Zrękowiny

20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.30 Prognoza pogody
21.35 Studio sport: Zimowe
Igrzyska Olimpijskie - Salt
Lake City 2002: biathlon 10 km kobiet
22.25 lWin Town - kom. bryt.,
1996 (95 min)

6.00 Disco Relax 7.00 lWój lekarz - magazyn medyczny 7.15
Wystarczy chcieć 7.30 Magazyn
religijny 8.00 Mumja Niania serial anim. 8.30 Batman dwadzieścia lat później 9.00 Casper
3 9.25 Power Rangers (165) serial fantasto USA 9.55 Disco
Polo Uve 10.55 Dar życia - dramat obycz. wł.-amer., 1998 (86
min) 12.30 Paryżanka - kom.
franc.-wł. , 1957 (80 min) 14.05
Gepardy - wyścig o życie - serial
dok. 14.35 Henny Hill
15.00 4 " 4 - magazyn
15.30 Nlewi,arygodne, ale prawdziwe - serial dok.
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.05 Najzabawniejsze zwierzęta świata

16.35 MiJość czy kochanie (4)
- serialobycz. USA
17.25 Apetyt na miłość
17.55 Jezioro marzeń (60) serialobycz. USA
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.10 Rozbij bank. - teleturniej
20.00 Świat według Kiepskich
(96) - serial kom. pol.
20.40 Kocham Klarę (12) serial kom. pol.
21.15 Diamenty są wieczne film sens. bryt., 1971 (115
min)

James Bond dowiaduje się,
że w ostatnim czasie gwalMiasteczkiem Swansea w potownie wzrósł przemyt dialudniowej Walii rządzi zamentów z Afryki do USA. By
możny i wpływowy przedsięwyjaśnić przyczyny tego zja__ wiska, agent 007 przyjeżdża
biorca Bryn Cartwright.
0.05 Mroczne zakamarki - drado Amsterdamu.

mat obycz. USA, 1999 (86
min)
1.30 Akcja! (4/13) -serial kom.
USA
1.55 I sprawiedliwość dla
wszystkich - kom. USA,
1979 (114 min)
3.45 Zakończenie programu

21.30 Losowanie Lotto
23.30 Do odważnych świat
należy - film sens . bryt .szwajc., 1982 (120 min)
1.40 Paryżanka - kom. franc.wl. (powt.)
2.05 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

6.30 Telesklep 8.00 Funky Brewster (72) - serial kom. USA 8.25
Wodnikowe wzgóne 8.50 Oliver 1\vist 9.150mer 9.40 Świat
Bobby'ego 10.05 Uczniowskie
manewry (24) - serial kom. USA
10.30 Automaniak - magazyn
motoryzacyjny 11.00 Maraton
uśmiecbu 11.30 VIVA Polska!program muzyczny 13.30 Granice - serial dok. 14.00 Przygody Supennana (65) - serial przygod. USA 14.55 Ananasy z mojej klasy
16.00Kto was tak urządzil
16.30 Wielka niespodzianka
Klaudiusza
17.00 Strong Man - relacja z
zawodów
17.55 1l Posterunek 2 (24) serial obycz. (pawt.)
18.30 Ale plama
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.35 Extra Wizjer - magazyn
20.00 Milionerzy - teleturniej
20.45 Droga do gwiazd
21.45 Miejski obłęd - film sens.
USA, 1998 (130 mjn)
Max Brackett, jeden z najlep-

szych repońEr6w te/euJizyjnych
wAmeryce, zostaje wysłany na
miejsce katastrofy lotniczej.
~nięty rozmiarami tragedii przeżywa - na oczach telewidzów - zalamanie.

23.55 Operacja wieczność (18)serial s.f kanad.-amer.-Cranc.
0.55 Skradzione dziecko - film
sens. USA, 1997 (110 min)
Briall i Donna McCarter mają
dziewięciomiesięcznego synka
justina. Prmlllegodnia niezwykle ruchliwy i energiczny
chlopczyk ulega poporzeniu.
Rodzice natychmiast zawożą
go do szpitala. Tam na malego
justina zwraca uwagę pracownica szpitala joan Hoskins

2.45 Nic straconego

7.00 Teleshopping 8.20 Odjazdowe kreskówki 10.35 Phil
Collins - koncert 11.25 Zwariowana kamera 12.20 Gaz do
dechy - film obycz, USA, 1998
(85 min)
Shawn Powełljest zapalonym
uczestnikiem wyścigów motocyklowych. Kiedy w wyniku
wypadku zastaje sparaliżowa
ny, życie traci dla niego sens.

13.50 Lano i Woodley 2 (3)serial kom. austraI. 14.20 Hotel (15) - serial obycz. USA
15.10 Gepardy - szybcy zwycięzcy - film przyrod.
16.10 Mali wojownicy Ninja film sens. USA (80 min)
Piłkarz

zostaje zatrzymany
przez policjęza jazdę samochodem w stanie wskazującym na
spożycie a/Jwholu. Sąd skazuje go na pracę w przedszkolu.

17.20 Czynnik PSI 3 (12)serial s.f. kanad.
18.10 Sloneczny patrol (36)serial przygodo USA
19.00 PhiJ Collins - koncert
20.00 Legalne bezprawie - thriller USA, 1997 (90 min)

6.00 Rudzielec 6.30 Czarny
Królewicz (37) - serial przygodo
bryt. 7.00 V Max 7.30 Natural
Mystery - serial dok. 8.30 Hoboczaki 9.00 Rudzielec 9.30
Bialy Kieł (38) - serial przygod. kanad.-franc. 10.00 Capitain Star 10.30 Super V1P
11.15 Z afrykańskiego pamięt
nika (18) - serial przygodo USA
12.00 Natural Mystery - serial
dok. 13.00 TV4 Kropka pl 13.30
V Max 14.00 Na gole pięści film sens . USA, 1976 (84 min)
Syn biednego fannera przeciwstawia się bezwzględne
mu biznesmenowi, ktdry próbuje odebrać jego rodzinie
ziemię·

1550 lloje z piekla rodem (13)
- serial sens. USA
16.50 Niewiarygodne, ale prawdziwe 2 (10) - serial dok.
17.45 Dziennik i Informacje
sportowe
18.05 Narciarski patrol - kom .
USA, 1990 (88 min)
20.00 Dwudziesta dziewiąta
ulica - kom. sens. amer.jap., 1991 (97 min)

Sydney Banks, utalentowana
młoda prawniczka poznaje
sympatycznego Toddo Huntera.

Frank właśnie wygrał na loterii 6 milionów dolaTÓw.jego

Następnegod/liaduwWJujesię,

ma poważne kłopoty z polia posterunku opowiada niezwykłą historię swego

że

nowy znajomy rozpocz.ql
wlaśnie pracę w jej finnie.

21.40 Bialy anioł - thriller bryt, .
1993 (95 min)
Elien, autorka powieści kryminalnych, ukrywa fakt, że
ciało jej zmarłego męża zastalo pięć lat temu zamurowane w ścianie domu.

23.20 Obsesja - film erotyczny USA, (95 min)
Pewnego dnia Margaret odbiera telefon od tajemnicze·
go Blaze'a, który składa jej
niemoralną propozycję.

1.00 Legalne bezprawie - thriller USA (powt.)

rado§ć tłumi jednał< fałd, że
cją.

życia .

21.55 SS: Wizerunek zla (l) serial sens. USA
22.55 Wokanda - program dok .
23.25 Drogówka
23 .55 Pustynna pułapka thriller USA , 1998 (96
min)
Kochankowie jack i Margo
morderstwo - zamierzają zastrzelić
męża Margo, Nelsona , a jego
cialo pozostawić na pustyni.

planują doskonałe

1.50 Muzyczny VIP
2.25 Zakończenie programu

Niedziela, 17 lutego
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Studio sport: Zimowe

t.k 'ska Olimpijskie - Salt
e City 2002: narciarIt\>o alpejskie - supergit kobiet, curling, nartwo klasyczne - sztaś 4 . x 10 km mężczyzn
nuecbu warte
Jaka to melodia?
Wieczorynka

Wiadomości
Odważna miłość - melo-

a! kanad.-amer., 2000
nun)
Ile/te De/iUe jest córkq

1/ego Plantatora I czarnej
ilJ01nlcy. ama nie chce·
~"Yt takiej sytuacji.

las na dokument:
p y (6) - tele-

sport: Zimowe

~k~ Olimpijskie: hokej
Odl1e - mecz Szwecja hy, łyŻWiarstwo szyb-

. 1000 m kobiet łyż
~l~o figurowe '
konczenie programu

I

tv4

6.55 Fil(ll dla niesłyszących :
Pogranicze w ogniu (18/24) serial sens. 7.55 Słowo na niedzielę 8.00 Program lokalny
9.00 Ostatni dzień życia Nathalie Wood - film dok. 9.50
Studio sport: Zimowe 10 - Salt
Lake City 2002: hokej na lodzie 10.40 Wyprawa z National Geographic 11.35 Podróże
kulinarne Roberta Maklowicza
12.05 Poradnik żonatego męż
czyzny - kom . obYCI. USA,
1967 (88 min) 14.00 FanUliada 14.30 Złotopolscy (394) telenowela
15.00 Szansa na sukces: Ryszard Rynkowski - program rozrywkowy
16.00 Na dobre i na złe (91) serial obycz. pol.
17.00 Święta wojna - serial
kom. pol.
17.30 7 dni świat - program
publ.
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
19.00 Krajobraz z Polską w tle
20.00 Benefis Daniela Olbrychskiego
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.25 Prognoza pogody
21.30 Boża pod zewka (10/15)
- serial obycz. pol.
22.35 Autograf - magazyn kulturalny
23.15 Studio sport: Zimowe
Ignyska Olimpijskie - Salt
Lake City 2002: narciarstwo alpejskie - supergigant kobiet
0.00 Czy naprawdę nadejdzie
poranek? - dramat biogr.
USA, 1983 (134 min)

6.00 Disco Polo Live 7.00 4 x 4
7.30 Magazyn religijny 8.00
Mumia Niania 8.30 Batman
dwadzieścia lat później 9.00
Hugo 9.30 Power Rangers 9.55
Disco Relax 11.00 Zwariowany świat Malcolma (8) - serial
kom. USA 11.30 Sabrina, nastoletnia czarownica (111) serial kom . USA 12.00 Fałszy
wy król . kom. kostium. bryt.,
1975 (98 min) 13.50 Largo (7)
- serial sens. amerAranc.-ruem.belg. 14.45 Henny Hill
15.15 Niewiarygodne, ale prawdziwe - serial dok.
15.35 Fundacja Polsat
15.45 łnformacje
15.55 Prognoza pogody
16.05 Zamek czarodziejów teleturniej dla dzieci
16.35 Diamenty ą wieczne film sens. bryt. (powt.)
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.10 V.I.P. (47) - serial sens.
USA
20.00 Życjowa zansa - teleturniej
20.55 Zerwane więzi - talksho
21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w przerwie talk-show)
2155 Zmarły w chwili przybycia - dramat sens . USA,
1988, (94 min)

WstTZJlSiljąca biografia Fran-

23.45 Magazyn Ugi Mistrzów
0.45 Magazyn portowy
2.20 1uzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

ces Farmer, hollywoodzkiej
gwiazdy z lat trzydziestych .
2.10 Zakończenie programu

Profesor literatury angielskie;
Dexter UJrnell wydał przed
łaty bestsellerową książkę,
dzięki czemu zdobył posadę

na jednym z prestiżowym
uniwersytetów. Pewnego
dnia , Iriemal na jego oczach
jeden ze studentów rzuca się
z okna i gmie na miejscu.

6.25 Telesklep 7.55 Wodnikowe wzgóne - serial amm. 8.20
OJiver lWist - serial amm. 8.40
Czary mary - film przygod o
USA, 1993 (100 min) 10.20
Doczekać zmroku - film sens.
USA, 1967 (115 min)
Naszpikawana heroiną lalka
trafia do domu niewidomej
kobiety. Trzech bandytówchce ją odzyskać.

12.15 Droga do gwiazd 13.15
Agent 14.30 Teleturniej 15.00
Co za tydzień - magazyn
15.15 Mój przyjaciel na niby film obycz. USA, 1996 (120
min)
Po śmierci matki jej osreroconym synkiem opiekuje się
przyjaciółka domu, Harriet.
Zaniedbywany clllcplec znajduje sobie doroslego przyja·
ciela, mistrza czarnej magii.

7.00 Teleshopping 8.30 Odjazdowe kreskówki 10.35 Zwariowana kamera - program rozrywkowy 11.25 Hotel (15) serialobycz. USA (powt.)
12.15 Czynn.k PSI 3 - serial
sJ kanad. (powt.) 13.05 Mali
wojownicy Ninja - film sens.
USA (powt.) 14.15 Słoneczny
patrol (36) - serial przygodo
USA (powt.)
15.05 Zdumiewające zwienę
ta - film przyrod .
16.00 Inwazja l przeszło ci kom. USA. 1993 (80 min)
Fred johnson, mieszka w
malej mIejscowości w Kalifornii jego życie się un ienia,
kiedy Jego sąsiad profesor
Memo - w wyniku eksperymen ta z podróżami w czasie
- sprowadza do miasteczka
grupę hitlerowskich żołnierzy.

17.15 Nauka jazdy - serial dok.
17.45 Ananasy z mojej klasy
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.35 Extra Wizjer - magazyn
20.00 Milionerzy - teleturniej
20.45 Agent
22.00 Pod napięciem
22.30 Nie do wiary
23.00 oktowizjer - magazyn
23.35 Ale plama - program
rozrywkowy
0.05 MiJość od trzeciego wejrzenia - film ob}'cz. USA,
1997 (115 min)

17.20 Klaun (7) - serial sens.
niem.
18.10 Cobra - oddział specjalny (7) - serial sens niem.
19.00 Bez fikcji : Łowcy nagród
- film dok.
20.00 W slużbie prawiedJiwości: Oblężenie Marion - film
sens. USA 1992 (90 min)

Nifla Jest początkującym fotograjem , Darius zdolny m
dziennikarzem, który marzy
o pisarskiej karierze. Obydwoje mieszkają w Chicago.
Zakochują się w sobie, lecz
nie mają odwagi być razem .
Nina zacz)'na właśnie robić
karierę, Darius pisze swą

Grupa zapaleńców walczy ze
wszystkimi możliwymi bohaterami komiksów i gier komputerowych.

pierwszą powieść.

2.00 Nic traconego

Podczas starcia z FBI ginie
John Singer, załozyciel mafu.
Po dziesięciu latach od tego
wydJJrzenia wdowa i je; zięt
przygotowują krwawą zemstę.

21.40 Superspece - film sens.
USA, 2000 (80 min)

23.05 Ob esja - ftlm erotyczny USA (powt.)
0.45 Cobra (7) - serial sens.
niem. (powt.)
1.30 W slużbie sprawiedliwości : Oblężenie Marion film sen , USA (pOM.)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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6.25 Rudzielec 655 Czarny Królewicz (powt.) 7.25 Na gołe pię
ści - mm sens. USA, 1976 pawt.)
9.10 Rudzielec 9.40 Bialy Kiel
(pawt.) 10.10 Narciarski patrol
- kom. USA', 1990 (pawt.) 12.00
INFORmator prawny 12.15 iNFORmator gospodarczy 12.30
Aulomobilizm : Mistrzostwa
Świata w Rajdach Samochodowych - rajd Szwecji 13.30 Obieżyświat Dr WiU 14.00 Wyspa
pelna czarów - film przygod o
USA, 1995 (85 min)
1550 Tajne pnez poufne (1) serial sens. USA
16.50 Bill Cosby i straszne dzieciaki 3 (4) - serial kom.
USA
17.20 Diabli nadali (2) - serial
kom. USA
17.45 Dziennik i Informacje
sportowe
_
18.05 Maggie Winters (3) serial kom. USA
18..35 Niewiarygodne, ale prawdziwe 2 (10) - serial dok.
(powt .)
19.30 Hoboczaki
20.00 \ ieczór kawalerski kom. USA, 1984 (101 min)
Kilku kolegów organizuje
swemu przyjacielowi wIeczór
kawalersk.i GłóW/Uf atrakcjq
imprezy są Ich kolezankl przebrane za luksusowe cali-girls.
Wszyscy bawiq się Z/lakomicie do czasu, kiedy na przyjęciu zjawia się grupa japoń
skich biznesmenów.

22.00 Drogówka
22.30 Wokanda - program dok.
23.00 Supergol
23.35 SS: Wizerunek zla (1) serial (poM.)
0.35 Serce smoka - kom. sens.
USA, (88 min)
2.20 Super VIP
2.50 Strefa P
3.25 Zakończenie programu
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ANGIELSKI, INNE JĘZYKI. Supertanio.

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

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

nt66
KOLEGIUM Szkół Prywatnych ogłasza

kb286

konkurs na stanowisko Dyrektora Kursów
Językowych . Termin skladania podań :

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

AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17 .
ng49

GAZETA

Z N IŻK I
NA DROBNE

CODZIENNA

AUTOSZYBY. .Autofenix· Kielce, Wrzosowa25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,
tel./fax 333-27-00 , Szewce 39 k .Klelc,
346-52-05.
ng48

W RUBRYKACH:

JEŚLI...

KUPNO

LOKALE

NIERUCHOMOŚCI

PRACA
ZGUBY

Kasowanie błędów.
Airbag, ABS.
Kielce, Pakosz 53.
041/361 -18-56.

>- 90 % W sobotę

W poniedziałek,

czwartek

montaż)

nl8

OKNO S.C. - producenl okien PCV - systemyTHYSSEN . 041/346-19-17, KleIce, Łódz

ft

BUDOWNICTWO

ka 308.
nl52

drzwi:

w .. Słowie Ludu"

CHIRURGIA plastyczna dr Ryszard Bratoś - operacje twarzy, nosa, uszu, piersi, usuwanie tkanki lłuszczowej . Kielce, 344 -62-00.
gb687
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż,
06021335-083.
kd5275
GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliści.

KUPNO

0% REKLAMACJI

umieszczających

Okna, Okrzel 65, 041/343-

14-77,307-35-06.

06071887-732.

ws20

antywłamaniowe

. GERDA e
. Firmus·
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

KUPIĘ kam ień

NAUKA

hydrotechniczny 40.000

041/34·58-588
CKD .PROMOTOR·

w piątek

048/37-80-307, 0601l280-9n

ogłoszenia

prywatne.
FRANKFURT

CKB.lGODA"
KIELCE,
ZGODA 31
041/361-27-06
ZAOCZNE
• TECHNIKUM
-budowlane
-drzewne

0504/021-073.

OGNISKA - Borków. 0602-231-330

USLUGI

-leśne .

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

BIURO Rachunkowe -

nt46
BRAMY, automatyka , szlabany. Rabaly.
041/366-46-52, 300-33-28.
nt41

LOKALE

HYDRAULICZNE. 041/332-39-28:
nt49

542-071 .

Podklasztoma 117
TECHNIKUM:

041/343-92-50 - DOMENA - Nieruchomości .

MATEMATYKA - 041/345-38-15.

- Żywienia zbiorowego,
gb472

SWIĘTOKRZVSKIE Centrum Języków
Obcych Sp. z 0 .0 . Kursy: angielskiego,
ni emieckiego , francuskiego . Kielce ,
Wojska Polskiego 9, 041 / 361-51-39 ,
362-20-73: cjo@exbud.com.pl
ng56

- Telekomunikacji,
- Budowlane,

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,
041/344-53-62.
nt12

nl47
DO

wynajęcia

lokal. 0411362-67-31 .

gb684
POSZUKUJĘ

kładzie

Wspólna 19.
gb478

- Fryzjerskie,

www.domena.klelce.pl

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

lokalu do wynajmu przy za-

kosmetycznym . leI. 0608-818-248.

LICEA:
-Handlowe,
- Ekonomiczne,
- Ogólnokształcące
POLICEALNE

WYDZIERtAWIĘ sklep. 041/362-21-34 .

gb688

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie V U 97/01 Sąd Rejonowy w Kielcach
ogłosił upadłość " Pro-Agro" Kunów SA w Kunow;e, wyznaczył
sędziego komisarza w osobie Mieczysława Czopka Sędziego Sądu
Rejonowego w Kielcach, wyznaczył syndyka masy upadłości
w osobie Henryka Szymczyka, wezwał wierzycieli upadłego,
aby zgłosili swe wierzytelności do sędziego komisarza
w terminie 2 miesięcy od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu
upadłości w prasie.

-

326/1un.

WYPRACOWANIA - polsk i - tanio .
041 /331-67-20.
gb737

- Turystyka,
- Administracja,
- Finanse,
- Rachunkowość,
- Farmaceutyka,
- Telekomunikacja.

gb690

RÓŻNE
ZDERZAKI . 041/361-51-93.

nl3
ANGIELSKI , INNE JĘZYKI. Supertanio.
Superintensywnie. Superskutecznie. Egzamin
TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.
nt63
ANGIELSKI, INNE JĘZYKI. Supertamo.
Supeńntensywnie Superskutecznie. Egzamin
TOEIC . EMPIK, 041 /344-74-07.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.;.n;;.;t64~

ATRAKCYJNE kredyty golówkowe, hipoleczne, dla firm. Kielce, Piotrkowska 39a14 ,
041/343-31-50.
kd5289
FIRMA EMI, Kielce, ochrona osób, mienia.
041/368-47-47,0501-439-168.

na48

ZGUBY
ZGODA Piort zgub~ leg llymaqę
ką.

WYSOKA nagroda za pomoc wodnalezieniu sześcioletniego , malutkiego, ciemnoru-

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI. Supertanio.
Supenntensywnle. Superskutecznie. Egzamin

dego pIeska z jasnym zakręconym ogonkiem,
pyszcze Jak u sarenki, mial być operowany,

TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.-:.:n~t6::::5

0411366-4Q-84.

0606-598-496 AGATKA
gb736

Miasta i Gminy w Lipsku

27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2, tel. (048) 378-00-48
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

elewacji i docieplenia ściany budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku
w ilości ok. 180 m kw.
(

tI Specyfikację istotnych warunków zamówienia można

•

uzyskać w

pok_ nr 3 (parter) Urzędu Miasta i Gminy.

tI Wymagany termin realizacji zamówienia: II kwartał 2002 r.
tI Oferty należy składać w pok, nr 14 (sekretariat), w terminie .
• do dnia 12.111.2002 r., do godz. 9.50 .
. tI Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.111.2002 r., w pok. nr 20.
• (sala konferencyjna -I piętro), ogodz. 10.
fi Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami.
• jest inż. Kazimierz Mosek, tel. (048) 378-00-10, w dni robocze,
"!,.godz.,;,8-15,;.
.J2OIkm .

12

''''' ' '<1 . n ..",

MARKSOFT - kursy kompulerowe .
0411343-12-52.
nt19

- Samochodowe,

cenI. 041/331-49-62.

Zarząd

TURYSTYKA

kb303

BRAMY garażowe, ogrodzen iowe, napędy.
BLACHY dachówkowe, trapezowe - produ-

"

14.

KURSY komputerowe . 041/344-32-02 .
nt25

ton , 0601-31-51-52.

nt10

"

Chęclńska

Mannheim, Lipsko .•WoJtek·

MEDYCYNA

MARMUR - parapety. schody (produkcJa -

NAJTANIEJ,

im.

>- 60 % wtorek, środę, >- 30 %

UWAGAI Tylko dla osób fizycznych,

TABLETKI odchudzające .

041/332-40-08 - FRANKFURT -

się ogłoszenia

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników - sterowników
".

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

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

SPRZEDAŻ

ntS7

nl68

AUTOALARMY 041/34-434-79
nt38

TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.

kowska 41 , 041/345-69·19.

SlowoLudu
TWOJA

ANGIELSKI, INNE JĘZYKI. Supertanio.
Superinlensywnie. Superskutecznie. Egzamin

20.11.2002 w kancelarii WSEiA, Karczów-

nl54

I

SPRZEDAŻ

Superintensywnie. Superskulecznie. Egzamin
TOEIC. EMPIK, 041/344-74-07.

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94.

nt23
041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę
ści zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amortyzatorów. TIumiki. Blacharka. Oświetlenie.
MOTOMARKET. Jagiellońska 23.

PRACA

w "Słowie Ludu"

w każdy
poniedziale

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

lub

Czytelnika SlowoLudu

Stałego

TWOJA

~--_.-_._.-

ZASADY

WSTĄPIENIA

DO KLUBU

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.

FIRMY, KTÓRE HONORUJĄ KARTĘ
"EURO TRADE" ul. Zagórska 158., tel. 342-20-30
l 0% ~ na autoalarmy I głośniki samochodowe
Sklep firmo~ "RAJS-POL", ul. Boazentyńska 8
10% zniżki na zabudowy wnęk fiimy 1.FIKSZO"
,
(w ceIlę wliczon.Y ~~t p,.rQjeld;, mon~ i ~ostawa)
OSRODEK JAZDY KONNEJ "Maag ,uJ. SClegIennego 207
15 % zniżki
.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
26-021 Dales~ce, Kaczyn 15, (041) 317-19-58 .
10 %zniżki -jazda konna (bryczka, lruligi)\ noclegi,
sala ko~owa Qmpr~zy okoliclPościowe),
\ITżywlerue (swJ)Jskie jaillo), ogruska
Centrum Roz~ki "JAS ,
20% źr#ki na bilety ~dywidualne,
10% na illlprezy urodzIDowe

KIELCE
~1otors sp. z 0.0., uj.

Domaszowska 52
1% -na iakup' samochodu marki Peugeot
5% -na c~ęści zamienne oraz usługi
~GROMADA", Cedzyna
15% na konsurnPCJęoraz usługi hotelarskie
Fryzjerski lfLAURENT", ul. Warszawska 4
ziiiżka 1;)%
Kosmetyczny, ul. Warszawska 4
zniżka 10%
Paznokcia ~ALEKSANDRA", ul. Warszawska 4
zniżka lu%
Masażu, ul. Warszawska 4
zniżka 30%
Mody' Męskiej, ul. Warszawska 4
j
zniżka 5%
.
SUCHEDNIÓW
Okien i Drzwi 'lHOSSA" s.c., uj. Zelazna 22
Klub "STREFA RELAKSU", ul. Kościuszki 2, tel. 25-44-120
5% zniżki przyzalCUpie POwyie11500 zł
10% zniżki na kręgle i bilard
Samochodowa Beata OSIak, ul. Peryferyjna 15
zniżka 20%
"KAMYK" Janusz Kamiński, ul. Wapiennikowa 39F
STĄPORK9W
5% • na zakup sprzętu fotow::aficznego,
Ośrodek WypoczynkolJY ~ZOSIENKA" (całoroczny)
15% - na ushlgi amatorskie, legitymacyjne,
Czarniecka Góra )8, 26-220 Stąporków,
paszportowe
,
tel. (041) 3741431
Restauracja ,.KARCZOWKA", uj. Karczówkowska 64
10% zniżki w bazie noclegowej
10% - na Konsumpc:ję oraz usługi hotelarskie
oraz dodatkowe zniżki dla szkół
""MAGIA", os. Barwinek 2615fo'miili
RADOM
Naprawy Obuwia "H&M MADETKO",
PPHU
"ARMAROL-PLAST",
ul. Kozienicka 97
. 20
5% - na zaIru.p p'aneli podł. , ściennych, płytek
ceramicznycfi, <l.rzwi, płyt gipsowo - kaitonowych,
korkaJcknn~
ul. Jana Pawła II 13
Kwiaciarnia ,.BUKIECIK"" ul. Mickiewicza 8, uJ. Okulickiego 49,
.
przez ATU "Gold Tour"
ul. Kwiatkowskiego 69,
uj. 11 Listopada 32/38
", ul. Paderewskiego 19a,
1O%miżki
Fitness C~~JMADA", ul. 1905 Roku 30B
" a5%
Zakład FIJ.~erski Joan!la ~adej~ka, ul. Kelles-Krauza 8
151<, - na USługI fryZjersKie
Salon Kosmetycmy "VENUS", ul. łY1-. Curie-Skłodowskiej
15% - na p'odstawowe usługi kosmetyczne
DRUKARNIA,
uj. Orląt Lwowskicn 9
SA
20%
na
różne rodzaje druków i nadruków,
Stolarki Budowlanej, uj. Ściegiennego 262
kalendarze,
zaJlroszenia, oprawy
3% - na okna białe katalogowe
THERMOPLAS1" ul. Waryńskiego 10
8% - na okna na zamówienie
zniżka 1u%
Zdrowia, ~ortu i Rekreacji
Kafejka Internetowa ,,INTERNET KLUB",
Club Wega ,ul. Sienkiewicza 65
uj. Zeromskiego 71
I O%'- na aerobik:~tep siłownię, solarium
zniżka 15%
Cukiernicza A. J. J. nanatkiewicz s.c., ul. Zagórska 137 Salon Fryzjerski nJOLANTA"~. 25 Czerwca 38
zniżka 5%
"
15 % zniZki na usług! l!1zjerskie
DORABIANIA KLUCZY, ul. Hipoteczna 2
CAMA" Ze2ary - zegarki, ul. Moniuszki 3/5
15% - na dorabianie k1uc~
"
1O%' zni.żki
FIRMOWY "REPORTER" (stoisko w "Realu"
100 FARJ!" uL Kolejowa 18
)% zniżki na wszystkie wyroby
1

Wielobranżowe" TRADEX",

5% - na zakup telefonów
.. "~~i~~em art. objętych akcjami promocyjnymi
"ł:IAND-BUD" Nowoczesne Lazie~ Ul. Krysiiałowa 4
2 - 6 % zniżki na wyposażenie i wykonawstwo
"An-Ka" Meble-Faroy-AGD,
-Icgli:nnellm 201,361-34-51
. na meble, usłu~ remontowe, okna PCv.
. .Sp. z 0.0., ul. !Vitosa ~8
.
5 llużki na matena!>': IZolacYJne, przeciwwodne,
octeJllenia i elewacje budvnków, do PłYtek
TAXI DORION, tel 96-t3
15 %zniżki na ushlgi przewozowe
POD FE IKSEM" ul. Sienkiewicza 25
10 % zniżki na konsumpcję
VIDEO" - wypo~czalnia kaset wideo i płyt dvd
l - 20% zruiki
- Auto~wany Zakład Naprawy Karoserii
ulI Maja 191 ~olmozbyt), teL 34-65-268,
39a, 2fH>52 Sltkówka-Nowiny, tel. 34-65-268
.
HJO/o zniżJci od ceny netto - bolowanie do 30 km - gratIs
pojazd zastępczy na czas naprawy

BIAŁOBRZEGI

KARCHER - aut. dealer Jacek Wójcik, ul. Reymonta 46
zniżka 10%
..
J~DRZEJOW
"FAMILY SHOP" Miroslaw Jakus, ul. 11 Listopada 12
zniżka 5%
Przedsjębiorstwo Uslugowo-Handlowe "CENTRUM" S.c.
Bolwiński, uj. Kościelna 2
10% - na konsumpc~
Firma Handlowa ,JUS", pl Tadeusza Kościuszki 15
3% - na zakup 3!lYkułów RTV
WER-TIME, Wiesława RZepecka, ul. Kielecka 2,
zniżka: 10% na ushicł zegarnistrzowskie,
do 5% ze.&...~IQ>. do 7fo bizuteria.
ZAKLAD OPTYCZNY Mariola Zimąg, ul.l1 Listopada 8
10% - na zaku!!.ąI1Y.lrułów ..

BUSKO ZDROJ

Hotel GROMADA", ul. Waryńskiego 10
15% - na kOD5UlDP.Clęoraz usługi hotelarskie
SaJon Mod~ "GRACJA", Ul. Mickiewicza 4
5Vo - na zakup konfekcji damskiej
~odny BUT", ul. Mickiewicza 5a
5% - na zakup obuwia
SZTUKI RETIRO - Mał2onata~yb Z.U. H. "0tfYK""Jll. Zwycięstwa 15,
Polskiego 4 i 'Chęcińska f4a
zniżka 5-10%
5% zniżlQ na meble i akcesoria kute z żelaza,
KWlACIARNIA - Joanna i Józef Cicbońscy,
tkaninę artystv@ą, ceramikę, witraże, lampy
pl. Zwyci~twa 15
fotograficzne ",~RESTIGE"
iniżka 10 Vo wartości ząkupionych kwiatów
-~""rJl.lil 9, w sKlepie, Dubinex"
tini SaJon Fryzjerski, pl. Zwycięstwa 15/1,
zniżki na
~, 5% - na artykuły
10%Zriiżki
JUD1~ersKo-l'AODUcza - SZCZEPANIK,
GABINET KOSMETYCZNY\ uL Kościuszki 18
ul
. 25
10% zniżki na zabieg leczniczego oczyszczania
10%
na usługi
twarzy

~

I

•

•

I

1

:
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~
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OSTROWIEC ŚWI~TOKRZYSKI

HoteJ "GROMADA", uj. 3 Maja 13
15% - na konsumgcję oraz us~gj hotelarskie
Salon fryzjerski l'K)'OTO ,~. M.. ReJ~ 0, tel. 265-23-0 l
fO% miżki na usługi fryzjersKie
Dorabianie kluczy "SEZAM", ul. Czysta 4 oraz o .
Słoneczne 14
..
15 %miżki na dorabianie kluczy z i~oblhserem
10 %zniżki na pozostałe klucze 1 usługi

SKARŻYSKO.KAMIENNA
Salon Fryzjerski "URSZULA",
Urszula Zy~un~ al. Tysiąclecia 7
\
zniżka 10%
.
Przedsiębiorstwo Prywatne "BEMMAR~~1. Pułaskiego 13
2 - 5% zniźki na sprzęt AGD i RI v
SALON MODY-<,DALIA", uj. l Maja 15
zniżka j - 5 %
Zaklad Optyki Okularowej s.c. Jerzy Dobrowolski,
ul. 1 Maja 19, tel. 251-20-69 zniżka 10%

STARACHOWICE
Sklep "PASADENA"a uL. Radomska 28
zniżka 3 - 5 Yo
Mac BURGER, Rynek 1
zniżka 10% na zesta\yy surówek
SKLEP OBUWNICZY, Rynek 12
zniżka 5% przy zakupach do 100 zl
7% zniżki ~~ zalruj)ach powyżej 100 zł
SALON KOSMETYCZNY Izabeli Banasik
ul. Wojska Pols~~tb 16 (pawilon), tel. 274-9547
10% . . na ws~stkie usługi
Sklep młodzieżo~ "TANITA", ul. Pifsud kiego 25
zniżka 5%

• I

KOŃSKIE

DOMATOR - SERWIS, ul. Warszawska 24
zniżka 10%
Ośrodek Szkolenia Kierowców "TEMIDA", ul. Strażacka 14
10% - na kurs)' Ql]lwa jazdy
SALON FRYZJERSKI, Krystyna Czarnecka,
ul. Warszawska 15A,
5% - na usługi frvzkrskie
B.H.U. IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
Grażyna ~~~~cbowska, ul. Łazienna 13
'. 10%
Usługi Remontowo-Budowlane
Kazimierz W~sowski, ul. Piwnika-Ponurego 22,
zniżKa 10%

l'

PRZYSUCHA

Zakład Usługowo-Handlowy
Maciej PrlY.dacki, ul. Młyny 2

.•

zriiżka 5 % na montaż instalacj~ [azowych LPG

KAZIMIERZA WLK.

Firma Handlowa LEGWAN",
.
ul. T. iościuszki l (Dom Towarowy - stOisko
z konfekcją) - zniżka 3% na zakup pow. 200 zł oraz
na konfekCJI( ciężką .
.
Pawilon HaDdlo~ "ORCHIDEA", uj. Kolejowa Id
zniżka 3%przy ~Qachpowyżej 50. zł
Sklep ogó~~tO~czy "RABBIT", uJ. Kolęjowa l
.. J~ przy Zakupach powyżej 100 zł
Drogeria" .ATURA", Ul. Kolejowa l .,
zniżka 3 % p!:zy zakupach po~zeJ 100 zł
,,8TYL-BUD" Firma Usługowa-Handlowa,
ul. K~:~j~wa 3 te[ 352-28-70
4% .. ' przy zakupach powyżej 1.000 zł

SANDOMIERZ
SALO FRYZJERSKI Barbara",
ul. Mickiewicza 161 tel. ((f15) 832-01-86
5% zniżki na usłuru
STUDIO KOSMETYCZNE Barbara",
ul. Mickiewicza 16, tel. (015) ~32-01-86
5% zniżki na usługI
SKLEP OBUWNICZY "Luxbut"
ul. Annii ~j:if' tel. (015) 832-44-63
3%
na zakupy
SKLEP I SERWIS RTV, u[ Armii Krajowej l,
tel. 832-12-87, ~50-32
.
.
3% zniżki na zakupy I usługi
Sandomierskie Stowa~szeDie Kulturalne,
Rynek 1 - Piwnice pod Ratuszem
50% zniżki [!aj!!lprezy i koncerty organizowane
przez Klub ,,LAPIDARIUM"
..

STASZOW

RESTAURACJA..Pod Zegarem", Rynek 1
)0% zniżIO na konsumpcj~

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Z RÓŻNYCH AREN
Zamiast zawodów
• trening
Zaplanowane na sobotę
zawody w narciarstwie alpejskim o puchar pre~denta miasta Kielc i Gór Swiętokrzy
skich zostały odwołane. Ich
organizatorzy działacze
»Puch" zapraszają jednak
wszystkich na stok Telegrafu
na trening, informując równocześnie, iż finał rywalizacji alpejczyków rozegrany zostanie
2 marca.

Zostań animatorem

sportu młodzieżowego
Zarząd Główny SzkolneZwiązku Sportowego z~
inicjował program pn. "Ammalor sportu dzieci i młodzie
ży" , mający na celu zaktywizowanie środowiska uczniow-

go

skich klubów sportowych .
Bliższe jego szczegóły można
uzyskać W siedzibie Zarządu
Wojewódzkiego SZS w Kielcach (tel. 34-575-05) . Tam też
przyjmowane są (do 20 lutego) zgłoszenia kandydatów
na animatorów sportu - nauczycieli wychowania fizycznego lub instruktorów.
(d)

1/

KONKURS RADIA TAXI

ir3311111
@lkoo~ ~~ JJ~ró\H

szukaj na
~
www.twojeauto.com.pl

t
1(01 porter

Orlen,

Po dw6ch porażkach

~

...

I Sośnicą Gliwice wśród
szczypiomlstek Kolportera Kielce panuje pełna mobilizacja.
Dziś o godz. 16.30 kielczanki zagrają

z Piotrcovią.

Dwie kolejne porażki żeń
drużyny Kolportera sprawiły, że szanse kielczanek na awans
do górnej szóstki znacznie zmalały. Podopieczne Mariana Siewruka ani myślą jednak o jakimkolwiek odpuszczaniu, ba, w dzisiejszej konfrontacji z Piotrcovią
Piotrków Trybunalski pragną pokazać, że spadek formy był krótkotrwały. - Dla mnie najważniej
szy jest fakt, że coraz lepiej rozuski.ej

-

I(ońskie

Ten mecz trzeba wygr
Dziś (sobota) o godz. 19
hala sportowa przy ul.
Krakowskiej w Kielcach
będzie wypełniona

do ostatniego miejsca, wszak
Kolporter zagra z Orlenem Płock.
Nasz drugi zespół z ekstraklasy
szczypiorniaka MKS Końskie wyjeżdża
do Gdańska na mecz z Wybrzeżem.
Płocczanie

przyjeżdżają

do Kielc dziś , kilka godzin przed
meczem. - Obawiamy się o kibiców, którzy mogliby zakłócać ciszę nocną - żartuje Mariusz Jurasik, zawodnik Orlenu, który przez
kilka lat występował w barwach
kieleckiej siódemki. - A tak poważ
nie, z Płocka nie jest daleko. Nie
ma więc sensu, by wyjeżdżać dzień
wcześniej - dodaje Jurasik i po
chwili rozpoczyna dywagacje:
- Jeśli wygramy w Kielcach, nie pozwolimy Warszawiance na odskoczenie na cztery punkty. To byłaby
duża strata. Pewnie, z Kielcami
byłem długo związany, ale teraz
gram w Płocku i będę walczył
z wszystkich sił o dwa punkty
dla Orlenu . Jesteśmy bardzo zmobilizowani, wiemy, że i Kolporter
walczy ,,0 życie " . Najważniejsze,
to zagrać bez przestojów. Przy tak
wyrównanych zespołach krótki,
nawet pięciominutowy przestój
może odebrać dwa punkty.
Nie wiadomo czy w ekipie
płockiej zagra dziś Marcin Lijewski, narzekający na kontuzję.
Wszystko wskazuje na to, że
gospodarze zagrają w pełnym zestawieniu z Aleksandrem Litowskim, który narzekał ostatnio

Pelna mObilizacja
z Jelfą Jelenia G6ra

Wybrzeże

miem się na parkiecie z koleżan
kami. Czas chyba najwyższy, by nie
popełniać błędów, które nam się
przytrafiają. Jestem przekonana,
że dziś nasi kibice będą opuszczać
halę w pełni usatysfakcjonowani .
Wszyscy chcemy wygrać -trener,
dziewczyny, nasi dzialacze. Wiemy doskonale, że potrzebujemy
punktów, a konfrontacja z Piotrcovią będzie dobrą okazją do podreperowania konta - mówi Biało
rusinka Kristina Svatko, rozgrywająca Kolportera.
.
Ostrożnym optymistą jest
także trener Siewruk. - Dziewczyny wprost palą się do gry. Na szczę
ście żadna nie narzeka na kontuzje. Musimy pokazać kibicom, że
o przegranych z Jelfą i Sośnicą już
nie pamiętamy.
(me)

Wojciechowi Zydroniowi przyjdzie zagrać na skrzydle przeciwko niedawnemu koledze klubowemu Mariuszowi
na

pachwinę. - Grając w pełnym
składzie jesteśmy w stanie przeciwstawić się rywalom - uważa Radosław Wasiak, kapitan kieleckiej

dżet. Ten mecz musimy wygrać
- uważa dyreRtor klubu Andrzej
Jung.

- Nie ma co ukrywać,
będzie bardzo trudno
o punktową zdobycz.
kadrowo osłabiony, a

drużyny. - Frajersko straciliśmy w
Łodzi jeden punkt. Przespaliśmy
ostatni kwadrans, nie ma innego
wyjścia , musimy ograć Orlen, choć
wszyscy wiemy, że czeka nas bardzo trudne zadanie.
W Kielcach nikt nie dopuszcza do siebie myśli o porażce .
- W klubie jest coraz lepiej, są nowi
sponsorzy, właśnie domykamy bu-

Beniaminek u mistrza

żywa organizacyjn
Mimo to jedziemy do
powalczyć i pokazać się z jak
lepszej strony. Jeśli uda
nąć szkolnych błędów,
nowczo zbyt wiele
się w ostatJlich meczach z
terem i ze Sląskiem, wcale
być źle - twierdzi trener MKS
slde Jan Łyczkowski. (mac.

Grają leśni

Nasi faworytem
Wniedzielę w Kielcach
w meczu IIlfgi koszykarze
Lafarge Nida Gips podejmują zesp6ł Gllmaru
Gorlice.
Będzie to przedostatnie już
spotkanie w zasadniczej części sezonu , a kieIczanie, mimo ostatniej
wysokiej porażki w wyjazdowym
meczu ze Zniczem, są jego zdecydowanymi faworytami.
- Zawodnicy bardzo chcą się
zrehabilitować za porażkę przed tygodniem w Jarosławiu . Chcą udowodnić kibicom, że'był to tylko "wypadek przy pracy". W zespole czuć
pełną mobilizację przed meczem

Myślenie

z Glimarem. Wygraliśmy w pierwszej rundzie w Gorlicach i teraz, by
ukończyć rundę zasadniczą w czołowej czwórce, musimy powtórzyć
ten wyczyn. Nie ulega wątpliwości ,
że Glimar to znacznie słabsza drużyna niż Znicz, a naszym dodatkowym atutem będą kibice, którym
chcemy pokazać dobrą koszykówkę. Zagramy w najsilniejszym skła
dzie, a zawodnicy po wysokogórskim zgrupowaniu na Słowacji wyraźnie odzyskują świeżość . Stawka
jest wysoka bo w przypadku wygranej przybliżymy się znacznie do trzeciego miejsca w tabeli przed rozgrywkami play-off - powiedział nam
trener Lafarge Nida Gips Stanisław
Dudzik.
(wid)

play-olf o miejsca 1-4.
ZespÓł AZS WSBiP
wyjeżdża do Myślenie na

Ostrowiec
dwumecz zDalinem.

- Stawiamy sobie za cel odniesienie jednego zwycięstwa. Byłaby
to bardzo dobra sytuacja wyjścio
wa przed kolejnymi dwoma spotkaniami, jakie rozegramy za tydzień
we własnej hali - mówi trener ostrowieckiej drużyny Mariusz Rokita.
- Zagramy bez psychicznej presji,
- gdyż jako beniaminek, kwalifikując się do pierwszej czwórki, prak-

Dziś we WłOSlczo wie
rozegrane zostaną
Halowe MIsinostwa
Regionu Nadleśnic/f

w piłce nożnej.
- Będzie to już trzecia
typu impreza Zdzisław Jankowski,
z Suchedniowa. Zawody
cieszą się coraz więks~
nością, czego dowodem
startujących zespołów.

szej edycji udział bra!?
w drugiej siedem, w dZls
tuje aż dziesięć ekip.
, Pierwszy turniej
w lutym 2000 roku .
w nim Nadleśnictwo
re pokonało w finale Kielce
tach karnych. Przed roki~
lepszy okazał się Stąpor~.OIl'.
ry pokonał (znów po seJ11
karnych) Kielce.
- Jak będzie dzi ś? . za
wia się Jankowski . - Trudn
tycznie wykonaliśmy plan. Nie . rokować . Po pierwsze
oznacza to, że rezygnujemy jednak startuje rekordowa Jjczb~ .
po drugie zagra w tu rniejU
z wałki o jak najwyższą pozycję, co
noć mocna drużyna z
więcej ten swoisty komfort może
która zadebiutuje w tego
okazać się naszym atutem. Mamy
imprezie.
..
psychologiczną przewagę nad ryStawką rywalizaCJI
wałkami , gdyż mamy lepszy bilans
puchar, ufundowany prz:~
spotkań z Dałinęm. Wprawdzie
tora Regionalnej DyrekCJI
przegraliśmy na wyjeździe 1:3, ale
u siebie gładko pokonaliśmy rywał Państwowych Adama , ~
Rozgrywki toczyc Się
ki 3 :0 . Dziewczyny solidnie przew dwóch grupach. Roz ta
pracowały okres zimowych ferii i
zespoły to Nadleśnictwa
choć zagramy bez kontuzjowanej
Euniki 1\vardowskiej, co znacznie ków z nr 1 i NadleśnictW!!
z nr 2 ubiegłoroczni fina/I
osłabia siłę naszego ataku, to uwakarskiej Ligi NadleśnictW
żam , że możemy sprawić naszym
kibicom miłą niespodziankę - do- trawiastych i rozgrywek
daje M. Rokita.
(wid)

po

Wsobotę siatkarki II ligi
rozpoczynają rozgrywki

14

-brzeża Gdańsk.

Lafarge NG podejmuje Glimar

Do

Od dyspozycji Justyny Sebrall w sobotnim meczu wiele będzie zaleiałil

lhldny, wyjazdowy mecz czeka w sobotę piłkarzy ręcznych
MKS Końskie, którzy zmierZą się
w Gdańsku z Wybrzeżem .
W pierwszej rundzie konecki beniaminek nieoczekiwanie pokonał
we własnej hali "siódemkę" Wy-

zwycięstwo

SŁOWO
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XIX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
jdroższe
jęci e
- tyje mogla kaszlować
w dodalku nawet
nie zrobione przez reportera
.. na igrzyskach.
Rzecz działa się przed wejna skocznię olimpijską.
gdzie dokonywai toreb - osobistej zresz- długi wąż dziennikarzy.
nie mniejszy dla VIP-ów.
na jego końcu staje Irena
- A może tak zrobić jej
Szewińska stojąca w koniezły obrazek - ożywia
"Przeglądu SporSerafin. - Mam lep- rzucam. - Zrobimy jej
Jak będzie na kontroli osoprzeszukiwana przez żołwy\crywaczem metali.
Przechodzimy swoją bramkę
.
miejsca przed drugim
z namiotu. - Halo panonie można robić zdjęć
, jak spod ziemi wyrasta
nami barczysty policjant.
OK. - odpowiadamy i... przesię do przodu. Pani Irena
do kontroli, podnosimy
znów przed nami staje
Już nic nie mówi, tylko
wyrywa nam sprzęt
rezygnujemy z odzyskaego sprzętu, wartego po
dolarów. Jak potem wysię w redakcji? Daliby
kwitek. ..
starania przynoszą
o tyle, że wychodzi do nas
oficer. - Dlaczego nie poostrzeżenia? Tu nie ma
zdjęć. - My nie rozumieć,
mówić - udajemy głupa - a
nie zdążyliśmy zrobić zdjęć.
ka pani, to członkini
Irena Szewińska. Chcielitylko jej zrobić foto, nie żoł
. Na oficerze nazwisko
nie robi żadnego wraale w końcu oddaje nam apaSŁAWOMIR

SIJER,
Park City

uj

Z

nami

Roztrzygnięcie piątkowego
w

poniedziałek w "ślo'e", gdyż rywalizacja
której dotyczyło

się w sobotę
kolejne konkure: "Gdzie rozegrane
.ne Zimowe Igrzyska
e?"
dpowiedzi czekamy
w godzinach 13-14,
numerem telefonu
6-253.
konkursu są Pol. Olimpijski, ZETO SA,
I Kolportera SA.

Jagna Marczułajtis czwarta W snowboardowym slalomie

Kr k od
Snowboardzistka Jagna Marczulajtis
była wczoraj krok od medalu X/X l/O
w Salt Lake City.
Niestety nasza reprezentantka, prowadząc po pierwszym przejeździe rywalizacji o brąz z Włosz
ką Lidią Trettel o 0,17 s, na trasie
drugiego przejazdu przewróciła
się i nie dojechała do mety.
W czwartek reprezentantka
Polski z dziewiątym czasem zakwalifikowała się do finału slalomu giganta równoległego. Wczoraj
w rozgrywce z udziałem 16 najlepszych zawodniczek Jagna spisała
się jeszcze lepiej i była dosłownie
o krok od podium.
Najpierw w wałce o awans do
ćwierćfinału narciarka z Poronina pokonała Włoszkę Dagmar
Mair Unter Der Eggen w łącznym
bilansie dwóch przejazdów o ,61
sek. Jagna Marczułajtis awans zapewniła sobie w pierwszym przejeździe, wyprzedzając rywalkę o
0,62 sek, a w drugim - nie dała odebrać sobie tej przewagi. W ćwierć
finale Polka rywalizując z najlepszą w kwałifikacjach Austriaczką
Marią Kirchgasser wykazała się nie
lada odpornością psychiczną .
Choć wypadła z trasy pierwszego
przejazdu i wydawało się, że sprawa awansu jest rozstrzygnięta, to
jednak walczyła do końca i nieoczekiwanie na kilkanaście metrów przed metą drugiego przejazdu z trasy wypadła tym razem Austriaczka otwierając naszej narciarce drogę do strefy medalowej.
PóŁfinałową rywalką Marczułajtis była późniejsza mistrzyni
olimpijska, utytułowana Francuzka Isabelle Blanc, a pierwszy przejazd nie przyniósł rozstrzygnięcia,
gdyż Jagna była wolniejsza 00,03
sek. Niestety w decydującej rozgrywce Polka stawiając wszystko

Dziś

brązu

na jedną kartę upadła na przedostatniej bramce.
Podobnie w "małym finale"
o brąz po bardzo dobrym pierwszym przejeździe , w drugim nie
wytrzymała obciążenia psychicznego. Czwarte miejsce to jednak i
tak życiowy sukces byłej mistrzyni świata juniorek.
W czwartek jedyny reprezentant Polski w biegu łączonym, konkurencji która po raz pierws.zy
znałazła się w programie olimpijskim- Janusz Krężelok zAZS AWF
Katowice zajął 33 miejsc w gronie
81 sklasyfikowanych biegaczy.
W pierwszej części - rywalizacji techniką dowolną - Krężelok
uzyskał czas 27.14,6 dający mu 26

miejsce. W biegu techniką klasyczną nie zdołał utrzymać tej pozycji
i wyprzedziło go jeszcze sześciu
zawodników.
Triumfatorem biegu został
Niemiec reprezentujący Hiszpanię Johann Muehlegg, zdobywając swój drugi złoty medal na tegorocznychigrzy kach. Poprzednio triumfował w sobotę w biegu
na 30 km, stając się bohaterem narodowym Hiszpanii. Co ciekawe
w tej konkurencji rozdano dwa
srebrne medale, a wywalczyli je
Norwegowie Thomas Alsgaard i
Frode Estil, którzy na 20-kilometrowej trasie uzyskfIli identyczny
czas.
(d)

Mężczyźni (bi g łączo
ny) - 1. Johann Muehlegg
(Hiszpania), 2. Thomas Alsgaard (Norwegia), 2. Frode E til (Norwegia) - przyznano
2 srebrne medale.
Kobiety (bieg łączony) :
1. Olga Danilowa (Rosja), 2.
Larysa Łazutina (Rosja), 3 .
Beckie Scott (Kanada) .

Snowboard
Mężczyźni (slalom równoległy) - 1.Philipp Schoch

(Szwajcaria), 2 . Richard Richardsson (Szwecja) , 3. Chris
Kług (USA).
Kobiety (slalom równoległy) - 1. IsabeIle Blanc (FRancja), 2. Karine Ruby (Francja).
3. Lidia lrettel (Wiochy) .

Narciarstwo alpejskie
Kobiety (kombinacja)
- 1. Janica Kostclic (Chorwacja),
2. Renate Goetschl (Austria), 3.
Martina Ertl (Niemcy).
Łyżwiarstwo szybkie
Kobiety (500 m) - 1. CatrionaLeMay Doan (Kanada),
Monique Garbrecht-Enfeldt
(Niemcy), 3. Sabinc Voclkcr
(Niemcy) .

Łyżwiarstwo figurowe
Soliści - 1. Aleksiej Jagudin (Rosja). 2. Jewgienij Pluszenko (Rosja), 3. Timothy
Goebel (USA).

Saneczkarstwo
Mężczyźni (dwójki) - 1.
Patric Leitner-Aleksander
Resch ( iemcy), 2 . Mark
Grimmette-Brian Martin
(USA), 3. Chris Thorpe-Cłay
Ives (USA)

Na trasie wPark City Jagna Marczułajtis

i jutro na igrzyskach

Sobota
Medale w 6 konkurencjach:
biathlon - 17.00, 12,5 km na dochodzenie mężczyzn, 20.00, 10
km na dochodzenie kobiet; łyż
wiarstwo szybkie - 21.00, 1000 m
mężczyzn; narciarstwo alpejskie
- 18.00, supergigant mężczyzn;
short track niedziela 2.00,500 m
kobiet, 1000 m mężczyzn
Inne konkurencje: bobsleje
- 23.00, dwójki mężczyzn; curling
17.00 i 22.00 runda kwałifikacyj
na mężczyzn i kobiet; hokej - kobiety. runda kwalifIkacyjna, męż
czyźni runda finałowa; narciarstwo w st. wolnym - 18.00 skoki
akrobatyczne kobiet, kwałifikacje,
skoki akrobatyczne mężczyzn,

Narciarstwo klasyczne

kwałiflkacje; short track - niedziela 02.00, 3000 m sztafeta kobiet,
kwałiflkacj e.

Niedziela
Medale w 4 konkurencjach:
bobsleje, dwójki mężczyzn; narciarstwo alpejskie - 18.00, supergigant kobiet; biegi narciarskie
- 17.30, sztafeta 4 x 10 km męż
czyzn; łyżwiarstwo szybkie - poniedziałek 1.15, 1000 m kobiet.
Inne konkurencje : curling
17.00 i 22.00, runda kwalifikacyjna mężczyzn i kobiet; hokej - kobiety, o miejsca 5 - 8; mężczyźni ,
runda finałowa; łyżwiarstwo figurowe - poniedziałek 1.30, pary taneczne, taniec oryginalny

. . ~;'7~";"-=:::--

Starty Polaków: sobota 17.00
biathlon (Soldier HoUow), 12,5 km
na dochodzenie mężczyzn - wystartuje 60 zawodników zakwalifikowanych ze sprintu; 20.00 biathlon (Soldier Hollow) , 10 km na
dochodzenie kobiet - wystartuje
60 zawodniczek zakwalifikowanych ze sprintu; 21 .00 łyżwiarstwo
szybkie (Utah Olympic Qval),
1000 m mężczyzn : Tomasz Swist,
Paweł Abratkiewicz; 2.00 short
track (Salt Lake I ce Cen ter), 1000
m mężczyzn - finał ew.: Krystian
Zdrojkowski;
niedziela: 1.30 łyżwiarstwo figurowe (Salt Lake Ice Center), pary
taneczne - taniec oryginalny: Sylwia
Nowak, Sebastian Kolasiński.

1~'R2~P
--

:$

~

SAL T

LAKE 200:2

Sobota
TVP l : 17.30 Narciarstwo
alpejskie, biathlon, curling.
TVP 2: 9 .00 Łyżwiar two figurowe, hokej , 21 .35 Biathlon .
iedziela
TVP 1: 5 .00 Hokej : USA Rosja, ] 7.30 arciarstwo alpejskie. curling, narciarstwo klasyczne - sztafeta 4x10 km mężczyzn .
TVP 2 : 9.50 Hokej na lodzie,
23.15 Narciarstwo alpejskie.
TVP 1: 23 .55 Hokej na lodzie: Szwecja - Czechy, łyżwiar
stwo szybkie - 1000 m kobiet, tyż
wiarstwo figurowe.

Redagujezespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastępcy redaktora naczelnego: Zbigniew OLEJARCZYK, Dariusz RYŃ
(36-36-121), sekretarz redakcji Bożena SMORAWSKA (36-36-121). Dzjał miejski (34-44-863.36-36-315, 117,207, 263), region
(36-36-143), łączności z czytelmkami (34-44-816). prawny (36-36-131), dział społeczny (36-36-147,153), finanse, rynek, praca(36-36-215) ,
kultura i edukacja (36-36-261), sportowy (36-36-253,298), kraj - świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wsz stkie działy.
. 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, fax 34-46-979, http://www.slowoludu.com.pl, e-mail:redakcja@ lowoludu.eom.pl
25-363 Kielce. ul. Wesoła 47/49, tel. 34-4-1-S58, ~J&.235. Jax 3447-251. punkt przykc, 25-520 Kielce, ullhrgowa 18, teł./fax 34-30-279,
sIowoIudu.oom.pl. Redakcja nie odpcr.viada za treść reIdam i ogłoszeń
. Słowo Media sp z 0 .0 ., 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49. Prezes Zarządu Krzysztof ZDEB.
u Poligrafia S.A., 25-415 Kielce, ul. Górna 21.
lTleratę przyjmują urzędy pocztowe i oddzialy "Ruchunna terenie województwa świętokrzyslóego. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. ISSN 0137-9275
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XIX ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
Trener Apoloniusz Tajner:

Myślę O kobietach

Kanadyjczycy dostaną
złoty medal
Kanadyjska para sportowa w łyżwiarstwie figurowym,
Jamie Sale i David Pelletier,
dostanie złoty medal igrzysk
olimpijskich, poinformowal
w piątek przewodniczący
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Jacques Rogge . Kanadyjczycy

A kto wymyślił to
warne zawodników od
rzy przed zawodami?
- Mówimy zawsze, że
podejmujemy wspóLnie.
sport nie może istnieć bez
ale są pewne okresy w
waniach, że potrzebna
koncentracja. SkoczkOWIe
pa specjalna, bo na skoczni
na nich dużo zagrożeń. M
zamknięci i skoncentrowani
by po to, żeby na skoczni

Tym, który panu w tym pomógł
jest Adam Małysz. Kiedy spotkał
go pan po raz pierwszy na skoczni?
Znam Adama od dziecka, bo
jesteśmy sąsiadami. Gdy zaczynał
skakać wyróżniał się swoją techniką i tym nadrabiał inne braki.
'frochę czasu minęło, zanim stal się
kompletnym skoczkiem.

ukończyli w poniedziałek
konkurencję par sportowych

na drugim miejscu, za rosyjskim duetem Jelena Biereżna
- Anton Sicharulidze, co wywołało burzliwe kontrowersje i protesty zarówno ekipy
kanadyjskiej, jak i olimpijskiej publiczności . fnformatorzy z MKOl potwierdzili
jednocześnie, że Rosjanie zachowają swoje złote medale.
Komitet Wykonawczy
MKOl przyjął propozycję
ISU, by przyznać dwa złote
medale i anulować notę francuskiej sędzi , uznając za koń
cowe noty ośmiu sędziów.
W głosowaniu wzięło udział
dziewięciu członków Komitetu Wykonawczego MKOl
- siedmiu z nich poparło
wniosek o przyznanie drugiego medalu, jeden był przeciw
i jeden wstrzymał się od glosowania.
Zapytany, czy decyzja o
przyznaniu złotego medalu
Kanadyjczykom jest właści
wym rozwiązaniem, przewodniczący MKOl Jacques Rogge
odpowiedział: - Tak, ponieważ
podjęto ją w interesie sportowców.

Jak przeżywał pan konkurs
na K-120? Co mówił pan Adamowi po pierwszym skoku?
- Adam mial naprawdę atomowe odbicie. Wyskoczył w górę
trzy metry wyżej od innych, ale
było to odbicie o 20 cm spóźnio
ne. Gdyby trafił idealnie poleciał
by bardzo, bardzo daleko. Nagraliśmy ten skok i Piotrek Fijas pokazaJ to nagranie Adamowi na górze, przed drugą serią.
Wygląda pan na zmęczonego...
- W Salt Lake City schudlem
4 kg. Wieczorami mam zawsze
dużo pracy i nie jem kolacji .

Nie sądzi pan, że na igrzyskach Niemcy ponieśli klęskę?
- To nie moja sprawa.
Czy przed konkursami robizaJda-

liście jakieś zobowiązania,

Nie na każdą kieszeń
Początkujący polski namusiałby pracować
miesiąc, aby zarobić na bilet

uczyciel

na hokej (160 dolarów) . Wyprawa na pokaz jazdy figurowej na lodzie, to już wydatek
równy miesięcznej pensji dobrego fachowca w przemyśle
(460 dolarów). Ale to wszystko nic w porównaniu z ceną
biletu na uroczystość otwarcia
i zamknięcia igrzysk. Th potrzebna jest już pożyczka z
banku (870 dolarów) . Trzy godziny przyjemności - na mrozie zresztą - i pół roku spłaca
nia.

dy? Szwajcarscy trenerzy, na przykład, mieli wracać z Park City
na piechotę, gdyby Ammann zdobył zloty medal.
- Wolałem się o nic nie zakladać, bo za duże bylo ryzyko przegranej. A Szwajcarzy zwolnili swoich trenerów z zakładu. Nie doszliby do wioski olimpijskiej do rana.
Skoczkowie nie czekają
do zamknięcia igrzysk, tylko wcześniej wracają do kraju. Kiedy?
- Nie chcę podawać dokladnej daty. Zaraz potworzyłyby się
różne powitalne komitety i temu
podobne rzeczy. A przecież sezon
je zcze się nie skończył. 26 lutego
mają być Mistrzostwa Polski, na-
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ponował oryginalną olimpijską

bluzą z białym orłem. - Kupiłem ją
od jednego z polskich bobsleistów
za 40 dolarów. Jest super, prawda?

Czy teraz będziecie już
otwarcie mówić... że Adam chce
wygrać Puchar Swiata czy wrócicie do starej formułki, że "najważ
niejsze to oddać dobry skok"?
- Adam... będzie się koncentrował na oddawaniu dobrych skoków.
Jak układa się współpraca
»wielkiej ~órki": Tajner, Fijas,
Blecharz, Zołądź?
- Efekty chyba było widać. Pracujemy razem, ale też tworzymy grupę przyjaciół bardzo zaangażowa
nych osobiście, w to co robimy.

Będę mial wspaniałą pamiątkę
z olimpiady. Mieszkam i studiuję
w New Jersey. To trochę daleko, ale
musiałem tu przylecieć i dopingować naszych. Ta wyprawa kosztuje
mnie 2,5 tysiąca dolarów. Thochę
sporo jak na studenta, ale w weekendy to odpracuję. Właściwie, to
miał ze mną przyjechać kolega,
z którym wspólnie mieliśmy pła
cić za hotel i wynajem samochodu. ZrezygnowaJ w ostatniej chwili
i za wszystko płacę sam, ale to niech
on żałuje.
Mietek Moskal w Polsce
mieszkal niedaleko Stalowej Woli,
a teraz - jak Marcin - w ew Jerey. Kij, do którego przymocował
biaJo-czerwoną flagę byl chyba
najdłuższy na skoczni. - Ale wspaniale. Adam ma rebro! Trzeba to
uczcić - z torby wyciąga piersiówkę z przednim koniakiem. Jak udało mu się wnieść ją, mimo kilku
osobistych kontroli?
- Polak potrafi - śmieje ię
Skorupa. - Ja jestem już na siód-
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Wszechnica Świętokrzyska
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w KIelcach
ul. Elizy OrzeszlIowej 15
Wydział Wydlowania FiZYCZI1ego i Turystyki
KsztaIcimy ormptJCZ'fków !
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Poza Malyszem
skoczkowie są bardzo
ni. Dlaczego?
- Nikomu nie ZaJ~azUJt:llly
mów z prasą, ale może
sprawę, że nie mają o czym
Jednak swoje ambicj~ mają·
Jako trener odn iósl
na igrzyskach sukces. Jak
pan wycenił?
- To jest ogromny
jestem marzycielem i
jakieś marzenie w życiu .
lo mi się je zrealizować.

mej olimpiadzie i nie takie numery się robiło. Przed chwilą byłem
na trybunie dla VIP-ów i nikt mnie
nie wygonił . Ale najlepszy numer
zrobiłem w siedzibie ONZ w Nowym Jorku , kiedy przemawiał tam
nasz papież . Bez żadnych akredytacji przeszedłem aż w pobliże

A jakie jest najnowsze
nie Apoloniusza Tajnera? . .
- Ostatnio coraz częŚCIeJ
ślę o kobietach ...
SŁAWOMIR SI}ER, Salt I..ake

Ojca Świętego. Dopiero
zainteresowali się mną
rze . Silni byli. Jak mnie
pod pachy to nawet
łogi nie sięgałem .
.
tam, gdzie nie wolno, to Jllo)a
cjalność.

SŁAWOMIR SIJER, Park

Od lewej: Józek Skorupa, Mietek Moskal i Marcin Pisarczyk

są:

czynna codziennie do 23.00
.e w iedziele i święta
16

Lahti na Pucnar Swiata. Zaraz potem
są Mistrzostwa Świata w lotach.

zioło

··N.A ROGATCE··
K~ul

stępnego dni,! odlatujemy do

Zasiali górale•••

Józek Skorupa należał
na skoczni w Park City do najgł0śniej zych i najbarwniejszych polskich kibiców. Szczególne trio
tworzył z mieszkającymi na stałe
w USA Mietkiem Mo kalem
i Marcinem Pisarczykiem. ajrolodszy z tej trójki , Marcin, im-

nej wysokimi górami i gdy tylko pogoda jest bezwietrzna
pojawia się smog. Wystarczy
jednak trochę wiatru aby
wszystkie zanieczy zczenia
znikały w okolicznych kanionach.

marzenia trenera Apoloniusza Tajnera

Małysza

- Daliśmy Adamowi takie
malutkie grudki złota w specjalnej
buteleczce ze szkła powiększają
cego, żeby lepiej widział - mówi
Józek Skorupa z Czerwonej koło
Zakopanego. - Miał się z tym zło
tem przespać i przyzwyczaić. Zasiali ' my więc zloto, a wyrosI o srebro. Tys piknie.

Mieszkańcy Salt Lake
City cieszą się, gdy wieje wiatr.
Miasto leży w doLinie otoczo-

Spełniły się

Jak polscy kibice dopingowali Adama

Adam Malysz ma złoto . Otnymal je
na dzień przed konkursem na K-110
od polskich górali.

Cieszy ich wiatr

Sponsorami relacji

W przygotowaniach zastosowa/iś
kilka rozwiązań nie Sp()tvl<an
wcześniej w świecie. Było
zyko, ale i wzajemne zaufarue.

- Spełniły się moje marzenia - mówi
trener polskich skoczków Apoloniusz
Tajner.

Sima
P.P.H.U .
"CONTACT O/K"
Sp. Z 0.0 .

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