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obwodnicę

MUSI BYC CIEPlO

JĘDRZEJÓW. Firmy z całego świata
c~cą budować obwodnicę

28 stycznia wiadomo będzie ,
kto wybudu je obwodnicę w Ję
drzejowie - wówczas w Warszawie
zostaną otwarte oferty. Do pierwszego etapu przetargu stanęło kilkadziesiąt konsorcjów z całego
świata, nawet z tak odległych krajów jak Tajlandia. Po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji do
drugiego etapu dopuszczono 15
konsorcjów spełniających wstępn e
warunki . Przetarg odbywa si ę
w naszej centrali w Warszawie. Wybrane konsorsjum oceniać jeszcze
będzie Bank Swiatowy, z którego
funduszy ma powstać obwodnica.
Trudno powiedzieć, kiedy rozpocznie się budowa, prawdopodobnie
stanie się to z początkiem lata. Budowa ok. 6-kilometrowego odcinka drogi potrwa 15 miesięcy
- mówi Ewa Sayor wicedyrektor
kielecki ego oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych. (B. Z .)

REGION. Wsalach szkolnych ma być
18 stopni ciepła - zanądziło ministerstwo. Jeśli nie, szkołę tneba
zamknąć. - Temperatura w salach
waha się od 7 do 13 stopni, a o 18
nawet nie mam co marzyć - mówi
dyrektor Zespołu Szkół nr 6
w Piekoszowie koło Kielc.

w połowie września papież
do Warszawy? Jan Pae przebywał wtedy na
Nieoficjalnie mówi Się ,
krótko mógłby odwiedzić
ojczyznę·

Czytaj na stronie 4

Ministerstwo Edukacji wydazgodnie z którym w szkolnych klasach musi być
- nie jak dotychczas 15 - tylko przynajmniej 18 stopni ciepła. Jeż eli w
klasie będzie zimniej, to dyrektor
szkoły powinien zawiesić zajęcia.
, Tymczasem w wielu szkołach
jest znacznie zimniej - albo szwankują kotłownie, albo ciepło u cie. ka przez nieszczelne ·okna. Sytuacja staje się dramatyczna, gdy na
dworze jest choćby kilka stopni
mrozu i mocno wieje. Wtedy.zimny wiatr hula po niejednej klasie.
- Od 10 grudnia do p ołowy stycznia temperatura w budynku szkolnym nie była wyższa niż 13 stopni,
a zdarzało się i 7 - mówi Joanna
Pasternakiewicz, dyrektor ZS nr 6
7W Piekoszowie. - Bywa, że mło
d zież siedzi w kurtkach i cie płych
butach , ale zajęć nie odwoł u ję .
Gdybym chciała stosować s ię do
przepisów, to drzwi szkoły byłyby
cały czas zamknięte, a program nauczania niezrealizowany. Kotłow
nia, należąca do gminy, wygląda jak
zabytek. Od dwóch lat występuję
do wójta i Rady Gminy o przyznanie szkole oddzielnego pieca, ale
bezskutecznie.
ło rozporząd zenie ,

Roz p orzą d zenie zmroziło
też urzędników, którym podlegają
placówki oświatowe. - Ministerstwo Eduk acj i wymyśla takie normy, które bardziej przystają do
krajów śródziemnomorskich niż

Zadzwoń

Czytaj na stronie 16

- Nie

jut ro: 344-48-16

Czekając

W większości szkół temperatura jest znacznie niższa n i ż 18 stopni
do naszych warunków klimatycznych. Powinno mieć też świado
mość , że wiele placówek szkolnych
jest zaniedbanych - mówi Mieczysław Tomala, wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Ochrony
Zdrowia Urzędu Miasta w Kielcach. - Niestety, nie można tego
zmienić z dnia na dzień, a wiele
szkół to tzw. szklane domy, gdzie
wymiana stolarki okiennej pocią
ga za sobą olbrzymie nakłady finansowe. Nie uważam , że jest to
złe rozporządzenie, ale liczyć musimy się też z realiami , bo inaczej
przepisy bę d ą sobie, a rzeczywistość sobie.
Więcej optymizmu posiada
Ryszard Kasperek, kurator oświa
ty w Kielcach, który powiedział :

gazety

Chcą budować

Śródziemnomorskie normy dla szkół
l"

środku

na

sądzę, żeby zajęcia w szkole

były odwoływane

p.-en.-ądze

z powodu chłodu. W tym roku szkohym nie mie- •
liśmy żadnego przypadku, by dzieNie wszyscy poszkodowani',
ci i młodzież nie u czestniczyły tym bardziej ich spadkobiercy, otrzyw lekcjach, gdyż w szkole było mali odszkodowania za lata niewolza zimno.
niczej pracy w 1II Rzeszy. Z myślą
Z pewnością jednak takich o nich do " Słowa Ludu" zaprosiliplacówek jak ta w Piekoszowie nie śmy na jutro prezesa Zarządu Wojebrakuje . Dyrektorzy jednak mil- wódzkiego Stowarzyszenia Polaków
czą, bo znajdują się w sytuacji bez
Poszkodowanych przez III Rzeszę.
wyjścia . Stan techniczny szkół jest
- Nie wiesz, kiedy wypłacana będzie
fatalny, o czym pisaliśmy w ubie- II rata świadczenia? Co zrobić, aby
głym tygodniu na łamach " Słowa".
odszkodowanie mógl odebrać spadZ raportu wynikał o m.in ., żew nie- kobierca? Gdzie można uzyskać poktórych placówkach od la t nie moc w dokumentowaniu okupacyjprzeprowadzono poważniejszego nych prześladowań? Zadzwoń jutro!
remontu, a potrzeby są duże - się Na pytania odpowiedź uzyskasz tegają 17 milionówzłotych .
lefonując w godz. 12-13 pod redakANNA LATO S cyjny numer 344-48-16.

WYżSZA SZKOŁA EKONOMII !
i ADMINISTRACJI W KIELCACH

(płatne miesięcznie po 210 zł)
Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2003 roku.

Semestralny koszt nauki

Informacje i zapisy: Kielce. ul. Karczówkowska 41
tel. 041/
- 2 I
www.wseia.edu.pl

Zapisy na semestr wiosenny do 10 lutego
Przygotujemy Cię
międzynarodowych gzamłn6wl
Stworzymy Ci OkaZję do konwersacji z natlve speakeremI
Podręczniki i pomoce w cenie kursu! Dla kontynuujących
naukę i studentów WSElA - p ferencyjne cenyl
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Roszczenia spadkobierców Sancygniowa

Obrazy do zwrotu

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

. KIELCE. Rodzina Oeskur6w domaga
si, od Muzeum Narodowego
w Kielcach zwrotu 130braz6w,
a od Wojew6dzkiej Biblioteki Publicznej ponad 200 cennych starodruk6w.

Inforrnac.je o wa~nkaC!ii4JJ
f O
na stokach narciarskich i •
, elegr8f, tel. 36łH4~

'

. b. ero

Radostowa, tel. 0600 606 258

b. dobre

od Skocznią, tel. 368 74 26

b. doble

Krajno, leI. 0602 391 081

b. dobre

W tym miesiącu spadkobiercy Deskurów zgłosili się do obu
tych instytucji z wykazem eksponatów, które najprawdopodobniej
pochodzą z ich rodzinnego mająt
ku w Sancygniowie. Thż po wojnie m.in. cenne książki i obrazy z
tego majątku zostały zarekwirowane przez ówczesną władzę i po
różnych perypetiach trafiły do kieleckiego muzeum i biblioteki. W
przypadku Muzeum Narodowego
w Kielcach roszczenia Deskurów
nie są tak duże. Spadkobiercy
domagają się przede wszystkim
zwrotu 13 obrazów, głównie autorstwa członka ich rodziny Józefa Deskura. Wśród tych obrazów
znajdują

się

także

XIX-wiecznego malarza

dzieła
Michała

Mediacje
MulU lotek: 2, 10, 11, 15, 16, 17,
19,28,32,38,40,46,48,51,59,
68, 69, 71, 72, -'13
Numerek: 36 (20, 35, 37, 3~)

trwają

Stachowicza i tworzącego na przeXIX i XX wieku Teodora
Axentowicza.
- Nie chcę z góry wyrokować,
jak ta sprawa zostanie załatwiona.
Na razie prowadzimy z Deskurami negocjacje - mówi Krzysztof
Urbański, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.
O wiele większy kłopot ma
kieleckie muzeum z rodziną Wielopolskich, która już na drodze
sądowej od dwóch lat domag,! się
zwrotu około 70 obiektów pochodzących z majątku w Chrobrzu. Są
to przede wszystkirń obrazy z muzealnej kolekcji portretu sannackiego, a wśród nich dzieła doskonałego krakowskiego artysty Antoniego Misiowskiego. Jeśli wyrok
sądowy będzie p~ychylny spadkobiercom, muzeum praktycznie
straci kolekcję. Może również
stracić kilka obrazów Jacka Malczewskiego (w tym sławną "Polonię"), o które również wystąpili do
sądu Wielopolscy.
łomie

Od Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej Deskurowie domagają się zwrotu pokaźnej kolekcji
cennych książek !ch roszczenia
objęły ponad 200 starodruków
i około dwóch tysięcy książek
XIX-wiecznych.
- Starodruki, których domagają się Deskurowie, stanowią w
naszej bibliotece znaczący zbiór mówi Bożena Piasecka, kierownik
działu zbiorów specjalnych WBP
w Kielcach. - Są wśród nich kroniki, m.in. Jana Długosza i Marcina Kromera, dzieła z zakresu prawa, teologii czy polityki, jak na
przykład XVII-wieczne wydanie
traktatu Stanisława Konarskiego
"O skutecznym rad sposobre" .
Byłaby wielka szkoda, gdyby te
książki znikły z naszej biblioteki.
Już od roku o zwrot książeK
sądzą się z WBP spadkobiercy rodziny Łuniewskich z Gnojna. Łu
niewscy domagają się oddania
200 tytułów, wtym 28,starodruków.
EWA ZIOŁKOWSKA

Proces nastolatków z Ostrowca

Sąd

nadal czeka

POlANlEC. Od południa trwają dziś
negocjacje zanądu elektrowni
ze związkowcami, prowadzone pnez
mediatora z listy Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej Tomasza
Peszkego.

Czy referendum w .. n ...........r
wejścia Polski do Unii Europejistilll
powinno trwać jeden czy dwa

Aleksander Łocik z Chj?cia.....lw
-lak najbardziej referendum
powinno trwać
dwa dni. Moim -"'~:. ~
zdaniem, im dlużej ono potrwa,
tym więcej osób weimie w
udział. Niektórzy nn/l o,""m
decyzję w osta
pod wpływem opinii
mych i rodziny.
Stanisław

Smolarczyk

z Kielc:

- Słuchałem .lJIł'Iimł
:Jstatnio wypowiedzi polityków,
którzy nie potrafili wyjaśnić wielu aspektów naszego wejścia do Un
·~lii·iF.:;~Ii.(
skie;' Nie ma się więc czelr..ZIł~r
dziwić, że prości ludzie maill'l.O
wątpliwości. Dlatego
dum powinno trwać
Będzie więcej czasu na nnd~"'lMt
cie ostatecznej decyzji.

- Referenpowinno
trwać dłużej, ale
tylko o kilka godzin, a nie dni. Na
dum

Ukradli tabletki
SKARŻYSKO. Okradziono
sklep ze zdrową żywnością . Zginęły
tabletki odchudzające i odżywki dla
kulturystów. W nocy z poniedziałku
na wtorek nieznani sprawcy włamali
się do pawilonu handlowego na targowisku przy ulicy Sokolej, tzw. Manhattanie. Nie zainteresowały ich ziół
ka ani lecznicze herbatki. Zabrali jednak dużą ilość tabletek na odchudzanie i odżywek dla kulturystów, w sumie straty wyniosły około tysiąca pię
ciuset złotych . Jak widać, moda na
zdrową sylwetkę może nawet prowadzićdo przestępstwa.
(BOL)

Od grudnia ubiegłego roku
trwają rozmowy na temat przejścia 1180 osób załogi spośród
1620 z elektrowni do spółek-có
rek. 10 stycznia związki zawodowe ogłosiły pogotowie straj-

przykład, możli-

kowe. W zamian za dobrowolne
pracowników zarząd
elektrowni proponuje gwarancję zatrudnienia do 2012 r., wypłatę rekompensat w wysokości
do 20 średnich wynagrodzeń w
Oskarżeni wczoraj spędzili na rozprawie zaledwie 5 minut
spółce, ale jednocześnie obniże
rasizm.1Ylko Marcin P. przyznaje
nie wynagrodzeń do 60 proc.
KIELCE. Rozprawa trwala zaledwie
się do winy.
obecnych pensji. - Domagamy
5 minut. Od listopada sąd nie może
Proces toczył się od począt
się tylko, aby wynegocjowany
zakończyć procesu, ponieważ czeka
ku 2002 roku. Dwie ostatnie rozpakiet socjalny obowiązywał
na dane o karalności OSkarżonych.
prawy trwały zaledwie po 5 minut.
także w spółkach-córkach
Na każdej zjawiali się prokurator,
- mówi przewodniczący zakła
obrońcy i oskarżeni. Na wyrok
Wczoraj przed Sądem Okrędowej "Solidarności" Janusz · gowym w Kielcach kolejny raz staczekali też dziennikarze. DlaczeBober.
nęli 21-letni Marcin P., 20-letni
go sprawy spadały z wokandy? Jak
VVVV'W.radiotak.com.pl
Elektrownia w Połańcu,
Oskar M. oraz 18-letni Jakub G.
poinformowała wczoraj dziennijako jedna z pierwszych w PolProkurator oskarżył nastolatków
karzy przewodnicząca składu orzesce została sprywatyzowana w
o wrzuceni~ w lutym 2001 roku w
kającego, sąd od końca listopada
prezentuje
2000 r. Akcje kupił belgijski
Ostrowcu Swiętokrzyskim płonąubiegłego roku czeka aż MinisterTractebel za kwotę niższą o pa- cych butelek z benzyną do domu
~
.
stwo Sprawiedliwości przyśle dane
kiet socjalny. W zamian za to
o karalności oskarżonych.
rodziny Ormian. Z akt sprawy wypracownicy mieli zagwarantowanika również, że chłopcy wyznaKolejna rozpraw:a -18Iutego.
ne zatrudnienie do kwietnia wali ideologię faszystowską oraz
(MAG)
2010 r. 1YmG,Zasem już w ubiegłym roku w ramach programu
Nowe zasady naboru do szkół średnich
dobrowolnych zwolnień odeszło
ze spółki ok. 700 osób.
W czwartek przedstawiciele
związków zawodowych mają się
spotkać w Warszawie z ministrem
skarbu państwa Sławomirem CySto za perfekcyjnie zdany egzamin
tryckim w celu przedstawienie syŚWlĘTOKRlYSKIE. Wtym roku
tuacji.
zewnętrzny. Drugie tyle za świadec
we wszystkich szkołach średnich będzie
two i osiągnięcia zewnętrzne.
(WW)
jednakowy system przyznawania
Zgodnie z decyzją kuratora,
punktów dla gimnazjalist6w. Można
wszystkie szkoły w województwie
. składać papiery maksymalnie do trzech
obowiązuje ten sam system naliczaKoledze
plac6wek. Talą decyzj, podpisał
.nia punktów. Pod uwagę będą braadwokatowi WITOLDOWI ZAPAŁOWSKIEMU
wczoraj kurator Ryszard Kasperek.
ne oceny i osiągnięcia ucznia w
szczere wyrazy głębokiego współczucia
konkursach przedmiotowych, spoz powodu śmierci
Tak jak w ubiegłym roku, najrcie, kulturze. Kapdydaci inogą
ważniejsze są punkty. Jeśli będzie ich
ubiegać się o przyjęcie do maksyŻONY
za mało, gimnazjalista nie dostanie malnie trzech szkół. Oprócz świa
się do wymarzonej, ale obleganej
składają
dectwa - mogą złożyć jego kopie
przez kandydatów szkoły. Maksylub zaświadczenia poświadczone
1069!gm
Dziekan, Rada Adwokacka i adwokaci Izby Kieleckiej
malnie może zdobyć 200 punktów. przez dyrektora gimnazjum.
przejścia

Radio TAK
-

u..._-

wość głosowania powinna
stać przedłużona do
.
Ale dwa dni? To by hn~d20 11U;

kosztowało państwo.

cież, jeśli ktoś jest

dzialnym obywatelem,
znajdzie, i nie będzie
blemów z podjęciem

- Pójdę na referendum bez
względu na LO, ile
będzie ono trwało.
Przecież to bardzo istotna sprawa dla Polski i nie można
słaniać się jakimiś wymów!t;
mi, że jeden dzień to za /11
na podjęcie decyzji czy
.:ie do miejsca
cn1/UJ/I'· .
Jednodniowe
w zupełności wystarczy.

Bank dla gimnazjalistów

2
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Prezent dla "Plusa"

starachowickich radnych

at 'w szpitalu
wziąć pod uwagę, że radny Mróz
się opłacało pozostać w szpitalu,
jest członkiem rządzącej w powie- lepiej, by odszedł sam lub by przecie koalicji SLD-UP, PSL oraz konał radę, aby nie stawała w jego
ugrupowania Partnerstwo i Roz- obronie. Na razie poprosiłem prźe
wój, która w 21-osobowej radzie wodniczącego starachowickiej
ma zdecydowaną większość .
rady o umożliwienie mi kontaktu
- W środę zdecydujemy, jak z panem Mrozem.
będziemy głosować - powiedział
Te zapowiedzi prezydenta
szef Klubu Radnych SLD-UP Ma- Lubawskiego można zapewne łą
rek Basiak. - Prywatnie uważam , czyć z wynikami kontroli w Szpiże powinniśmy być przeciw zwoltalu Miejskim, a dokładnie z jej
nieniu M. Mroza, gdyż decyzja fragmentem dotyczącym łamania
prezydenta Kielc ma podtekst po- ustawy o zamówieniach publiczlityczny.
nych. W sześciu skontrolowanych
Sytuację komplikuje fakt, że
przypadkach do sześciu były zaporozumienie się z Marianem strzeżenia. A - jak stwierdził wczoMrozem jest na razie niemożliwe: raj prezydent - jest ich znacznie
je~t na zwolnieniu lekarskim, przewięcej.
bywa na Oddziale Internistycznym 1Ymczasem pełniący obostarachowickiego szpitala przy wiązki nowego dyrektora Jarosław
ul. Radomskiej. Nie wiadomo, jak Wójcicki liczy każdą złotówkę i
długo potrwa leczenie.
myśli o "odchudzeniu" szpitala,
- Nie dopuszczę do tego, by szukaniu oszczędności, a nie twow szpitalu, który i tak boryka się rzeniu fikcyjnych stanowisk.
z olbrzymimi problemami fin anso- Oprócz tego, że negocjuje spłatę
wymi, znalazł się pokój z tablicz- długu u wierzycieli, zamierza do
ką "Pan Mróz" - powiedział " Słominimum ograniczyć ad ministrawu" prezydent Kielc Wojciech cję szpitala.
Lubawski. - Nie chcę na razie mówić, jak to zrobię. Jedno jest pewBEATA ALUKIEWICZ,
ne: byłemu dyrektorowi nie będzie
(pen)
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ala Sportu
Biznesu
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SLOWO
.

DLA CZYTELNIKOW

ulgowa infolinia

Szczyt l1owoczesności

Prezent dla "Plusa" odebrał od

wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut
lecki gastronom, szef restauracji
w' kompleksie Targi Kielce ZbiKIELCE. Dzieci ze Śródmieścia, które
gniew Połaniecki. - Postanowiczekają na klub "Plus", dostały wczoraj
łerr--, że jeśli będę miał szczęście
telewizor. Prezent przekazaliśmy w
imieniu Zbigniewa Połanieckiego, który w waszej loterii, przekażę wygraną dla dzieci. Propozycja "Słowa"
wygrał go w wielkiej loterii" Słowa" z
bardzo przypadła mi do serca
Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
- powiedział darczyńca , który naZlikwidowany po pożarze wet nie chciał pozować do fotobaraku przy ul. Wesołej klub ma grafii. - Od lat na różne sposoby
pomagam ludziom skrzywdzonym
się odrodzić w budynku przy
ul. Sienkiewicza 25. Zadecydowa- przez los, ale nie robię tego dla
reklamy - wyjaśniał .
ły tak władze miasta, po wysłucha
Jego ideę przekazania telewiniu dzieci , które przed Wigilią
zora dzieciom z radością zaakcepprzyszły do magistratu opowietowały też władze kieleckiej Wydzieć o swoich problemach. Nowy
klub "Plus" ma prowadzić MOPR. ższej Szkoły Ekonomii i Administracji, która fundowała nagrody
Udało się odszukać wychowaww orkiestrowej loterii. Gratulujeców, ~a którymi tęsknią dzieci.
Swietlica już ma własny tele- my parczyńcy wielkiego serca!
(br)
wizor! Wczoraj przekazał go kie-

W roku 2020, jak twierdzą
fachowcy, samoloty F-16 zostaną zastąpione przez maszyny
najnowszej generacji .. Za to
u nas, w Polsce, obronność opierać się będzie właśnie na tym samolocie. Nie pierwszy raz się
okazuje, że to, co dla Ameryki jest
przestarzałe, u nas jeszcze dłu
go uchodzi za szczyt nowoczesno-

Ustawa bez swobód
Ustawa o stanie wyjątkowym obowiązuje od wczoraj w na~zym kraju. Rozma~iamy o niej z prof. Stanisławem Zakiem z Akademii Swiętokrzyskiej, który był
internowany w 1981 roku na mocy dekretu o stanie
wojennym.

ści.

Bez obmacywania
Dzwonię w związku z publikacją o zakazie dotykania pieczywa. Nie zgadz(lm się z tymi, któuważają, że to nieżyciowy
wymysł urzędników. Nie życzę sobie, aby ktoś omacywa ł bochenek,
czy bułki, które przyjdzie mi potem kupić. Co innego piekarz, który, aby wyrobić ciasto i upiec
chleb, musi przestrzegać czystości,
a co innego klient. Częściej na te
sprawy muszą zwracać uwagę
zarówno sprzedawcy jak i służby

rzy

bawski, prezydent Kielc. Uroczystość uświetnił koncert zespołu
Strauss Ensemble pod kierunkiem
Artura Jaronia.
Statuetkami Lidera Regionu
2002 nagrodzono: Cersanit Kielce; PHZ Elmar w Jędrzejowie ;
ZPM Hochel w Micigoździe; Hutę
Szkła Gospodarczego - Tadeusz
Wrześniak w Staszowie; PPH Jezierski w Lekominie; PBO Kartel
w Łanach ; ZPS Ludynia; Cukrownię Łubna, PT " Łysogóry" w Kielcach; OSM w Końskich ; piekarnię " Pod Telegrafem"; PKS w
Ostrowcu Świętokrzyskim, KiZPS
Siarkopol w Grzybowie; WSP
Społem w Kielcach, Uzdrowisko
Busko Zdrój oraz WSEiA w Kielcach.
Podczas gali ogłoszono także wyniki plebiscytu "Echa Dnia"
na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów Województwa
Świętokrzyskiego. Kto zdobył statuetki? - piszemy na stronie sportowej.
(MAG)

sanepidu.

Alicja K.

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.
(tam)

Niepoczytalny

Jak pan przyjął wejście w ży
cie ustawy o stanie wyjątkowym?
- Bez emocji. To szczególna
ustawa. Mam nadzie!~, że nie bę
dzie nadużywana. Do jej stosowania ważna jest motywacja. Jeśli
stan wyjątkowy wprowadza się tylko po to, by zostać przy władzy, to
jestem zdecydowanie przeciwny.
Ale jeśli celem stanu wyjątkowego
jest zapobieganie terroryzmowi
wewnątrz kraju i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, to nie
mam nic przeciwko temu.
Stan wyjątkowy niesie z sobą
ograniczenie swobód obywatelskich.
- Nie ma w tym nic dziwnego.
Stany Zjednoczone nawet bez sta-

wyrzucił

wyrzucił przez okno pięcioletniego
syna, trafi na leczenie do szpitala
zamkniętego. Zdaniem psychiatrów,
w chwili popełnienia czynów był
niepoczytalny.

Do tragedii doszło w czerwcu
roku w Ostrowcu Swię
tokrzyskim. 31-letni mężczyzna
wpadł w szał, groził swoim dzieciom
nożem, potem wyrzucił z trzeciego
piętra pr~ez okno pięcioletniego
ubiegłego

nu wyjątkowego, po tragedii 11
września ograniczyły swobody
obywatelskie dla bezpieczeństwa
swojego kraju.
Z ustawy wynika, że w stanie
wyjątkowym będzie można użyć
wojska w celu przywrócenia porządku wewnętrznego. Czy to pana
nie niepokoi?
- Niepokoi. Zadaniem wojska
jest obrona granic naszego kraju.
Ale jeśli zostaną wyczerpane
wS2ystkie inne siły i środki, to nie
widzę przeciwwskazań do uczestnictwa wojska w brygadach specjalistycznych do - na przykład walki z terrorystami.
Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA

dziecko z okna

Leczenie zamiast
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ojciec, który

"Słowa"

więzienia

syna. Chłopiec upadł na trawę, co
prawdopodobnie uratowało mu ży
cie. Natychmiast trafił do szpitala
dziecięcego w Kielcach. Miał złama
ne obie ręce i nogę. W trakcie zatrzymania agresywny ojciec pobił
również jednego z policjantów.
- Podejrzewaliśmy, że z jego
psychiką coś może się dziać.

W czasie zajścia był bardzo agresywny, pobudzony. Potem w trakcie przesłuchania nic nie mówił.
Skierowaliśmy go na obserwację
do szpitala w Areszcie Śledczym
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w Krakowie - poinformował nas
Andrzej Górnisiewicz, szef Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu .
- Biegli orzekli, że w czasie czynów miał zniesioną poczytalność.
Oznacza to, że mężczyzna nie
popełnił przestępstwa . Wobec tego
prokuratura wniesie do sądu
o umorzenie postępowania oraz
o umieszczenie mężczyzny w szpitalu z'imkniętym. Chory trafi do
szpitala bezterminowo. Od stanu
zdrowia będzie zależało, kiedy sąd
zezwoli mu na wyjście .
(MAG)
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Czy Jan
Świadek Kondrat

/I

Znany aktor Marek Kondrat oraz
reżyser Janusz Majewski zeznawali
wczoraj jako świadkowie w śledztwie
przeciwko Lwu Rywinowi w sprawie
płatnej protękcji, jakiej miał się on
dopuścić wobec Agory. Kondrat i Majewski byli świadkami powołanymi
przez Rywina, pierwszymi przesłucha
nymi w śledztwie. Wiadomo, że Rywin
wniósł też o przesłuchanie dziennikarki "Polityki" Janiny Paradowskiej.

Polska poprze atak USA

- Polska jest gotowa poprzeć Stany Zjednoczone, nawet gdyby jednostronnie, bez zgody ONZ, użyły siły
wobec Iraku - powiedział minister
spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Minister poinformował
wczoraj sejmową Komisję Spraw Zagranicznych o kierunkach polskiej
polityki międzynarodowej .

Co powie "Baranina"?
- "Baranina" powiedział mi, że
wie, kto i dlaczego zabił mojego syna.
Stwierdził również, że powie to w odpowiednim czasie - mówiła wczoraj
przed sądem matka Jacka Dębskiego.
Anastazja Dębska , która zeznawała
jako świadek w procesie o zabójstwo
byłego ministra sportu, powiedziała, że
po pogrzebie jej syna zadzwonił do niej
Jeremiasz B., który zaprosił ją do siebie do Wiednia, aby porozmawiać. Jak
zeznała, B. przekonywał ją, że nie ma z
tym nic wspólnego, ale wie, kto i dlaczego zabił jej syna.

Paweł

II odwiedzi we

Papież

Biorą pigułki, wolą

macho

Psycholodzy stwierdzili, że kobiety, które zażywają tabletki antykoncepcyjne, preferują mężqyzn typu macho
- informuje serwis BBC News. Kobiety, które nie stosują tej formyantykoncepcji, wolą mężczyzn czułych i pozbawionych typowych męskich cech charakteru i wyglądu .

Kolejka do wodza

Przewodniczący

Wczoraj Stolica Apostolska

- potwierdza nam plany biskup
pomocniczy diecezji spiskiej,
ks. Andrej Imrich. - Spodziewamy
się dużej liczby pielgrzymów z Polski. Dojazd nie jest trudny, tuż przy
Bańskiej Bystrzycy jest też lotnisko - zaprasza Polaków bp Imrich.
Przebywając na Słowacji ,
Jan Paweł II będzie zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej
granicy. Czy mógłby wtedy, choć
na chwilę, odwiedzić ojczyznę?
W polskim Kościele oficjalnie
nikt tego nie potwierdza. Nieoficjalnie, spekulacje na ten temat

,

znów będziemy mieli
jednak od dawna. - Konkretnych planów ..yizyty jeszcze
nie ma, ale Ojciec Swięty bardzo
chce osobiście zobaczyć mury
wznoszonej w naszym mieście
świątyni Opatrzności Bożej - zapewniał przed kilkoma tygodniami prymas Polski.
Wśród ewentualnych okazji
do odwiedzin ojczyzny wymienia
się także przypadające w tym roku
Czy we

wrześniu

trwają

strzały

Smiertelne
Do stnelaninygangsterów zpolicją
doszło wczoraj po południu
w Warszawie.

Do zdarzenia dosz.ło na stołecznym Ursynowie. Policja urzą
dziła tam zasadzkę na przestęp
c.ó w podejrzewanych o udział
w głośnej strzelaninie w podwarszawskich Parolach, gdzie zginął

sędzia

przewodniczący

śmierci Pierwszych
Męczenników Polskich . Prałat
Henryk Jankowski zabiega też o
to, by Jan Paweł II poświęcił w
Gdańsku monumentalny bursztynowy ołtarz, przygotowywany w
bazylice Swiętej Brygidy. Tego
ostatniego pomysłu nie podtrzymał jednak nikt z kościelnych hie-

milenium

rarchów.
MARCIN DZIERŻANOWSi<I

Panika w Canbe

ponad prawem
Tysiące

przeprowadziła ze swoją
podwładną ostrą rozmowę, powołując się w niej na normy etyczne.
Ch. stwierdziła jednak, że jest
niewinna. Prezes Sądu Okręgo
wego już złożył apelację do Sądu
Dyscyplinarnego. Domaga się
w niej przeniesieni~ pani sędzi

prezes

Mimo przyłapania na kradzieży,
sędzia Małgorzata Ch. ze Świnouj
ścia wciąż wydaje wyroki.
przyłapano

ją, gdy w sklepie kradła towar
o wartości 38 zł. Do dziś nie poniosła kary. Co więcej , nieprze-

rwanie przewodniczy procesom
w III Wyd~iale Rodzinnym i Nieletnich w Swinoujściu.
Jeszcze w 1999 roku sprawę
Małgorzaty Ch. skierowano do sę
dziowskiego Sądu Dyscyplinarnego. Jadwiga Józ~fiak-Maciesowicz,
prezes sądu w Swinoujściu, osobiście dopilnowała, by wszystkie akta
były skrupulatnie przygotowane.
Sąd Dyscyplinarny umorzył
postępowanie, bo sprawa - z niewiadomych powodów - uległa
przedawnieniu. Mimo to pani

nawet o 400 km od

Swinoujścia .

Równi i równiejsi
Trudno wyjaśnić, dlaczego
Temida dla zwykłych obywateli
jest często nieubłagana idziała
bardzo 'Szybko, a dla innych,
szczególnie jej przedstawicieli,
mocno pobłażliwa. Sam prezes
Sądu Okrę.gowego w Szczeci- •
nie Grzegorz Chojnowski nie
potrafi do końca wyjaśniĆ,
dlaczego pani sędzia wciąż
wykonuje swój zawód,

ludzi uciekło już ze stolicy Australii Canberry przed za~lraż,alącr
miastu wielkimi pożarami..Dotychczas zginęły cztery osoby, a
zostało poważnie rannych. Zywiołzniszczył 412 domów. Na zdjęciu:
ne obserwatorium Canberry Mount Stromlo strawione przez pożar

Prokuratura:

25 osób zatnymała wczoraj łódzka
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętn
nego. Wśród nich jest pięciu
członków zanądu spółki Witama-Prexer, zajmującej się między
innymi propukcją broni.
Jak twierdzi prokuratura,
wszyscy zatrzymani wyłudzili na
podstawie fałszywych umów dotacje od państwa na ponad 4 mln zł.
Zatrzymani działali jak jedna wielka " spółka ", która opiera-

1067/gm

ponad 4 mln

ła się na dwóch członach : " ....--.' .Wifamy-Prexera i
osobach, powiązanych z
dzinnie i towarzysko, a
dzących własne firmy.

Zarząd przedsięb
podpisywał z tymi'

cyjne umowy, np. na
maszyn i przekazyw ał
Urzędu Wojewódzkie
podstawie prze
mentów urząd wypłacał
mające iść na za
.
obronne kraju.

Pani

AGNIESZCE KUCHARCZYK
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

Wyłudzili

Superprzekręt

SUROWCOWI

Kolejka chętnych do obejrzenia
Lenina w moskiewskim mauzoleum w 79 rocznicę jego śmierci.

profesor Andrzej .... "'::'.KIIW''"'
- Działacze formacji
są zainteresowapi
niem ścigania
zbrodni - twierdzi, An
Paczkowski .
Także szef Instytutu
ci Naredowej, profesor
Kieres zdecydowanie
wał pomysł, aby przec .
bieżącą pracą prokuratury
wszechne zajmowały się
czaniem historycznych
ni.

W wyniku wymiany ognia
zginął jeden z bandytów, a kolejny został ciężko ranny i jest
w szpitału. Dwóch innych zostało zatrzymanych.
W marcu policja odnalazła
tira, ukrytego we wsi Parole. W czasie inwentaryzacji wartych ok.
1 mln zł telewizorów, na policjantów napadło ki1ku!lastu uzbrojonych gangsterów. Smiertelnie postrzelony został jeden z policjantów.

Slepa Temida
W 1999 roku

okazję zobaczyć papieża?

Panu ZDZISŁAWOWI
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

ciała

Senatorowie SLD pnygotowali
wstępny projekt, prze widujący
likwidację pionu śledczego
Pamięci Narodowej.

Klubu SLD Ryszard
ski zaprzeczył. sugestiom o
tycznym podłożu projektu.
Jego zdaniem, chodzi'
nie o to, że proku
mają mało pracy i byliby
przydatni w prokuraturach
wszechnych.
O politycznym tle
senatorów SLD jest

potwierdziła oficjalnie papieską
wizytę na Słowacji. U naszych południowych sąsiadów przygotowania ruszyły już pełną parą. Pielgrzymka będzie trwała od 12 do
14 wr~eśnia. - Jeżeli stan zdrowia
Ojca Swiętego na to pozwoli, papież odwiedzi trzy miasta: Bańską
Bystrzycę, Rożniawę i Bratysławę

,

likwidacją

Zgodnie z projektem,
twa VI sprawie zbrodni
skich I
by przekazane do
wszechnych.

ojczyznę·

Podejrzana

"Przywódca ał-Khaidy Osama bin
Laden uciekł z Afganistanu, dając swój
telefon satelitarny marokańskiemu
ochroniarzowi, który posłużył jako
przynęta dla sił amerykańskich śledzą
cych sygnał telefonu" - napisał ,~a
shington Post" .

w ~olsce?

Czy w połowie wneśnia papież
pnyjedzie do Warszawy?
Jan Paweł /I będzie pnebywał wtedy
na Słowacji. Nieoficjalnie mówi się,
że na krótko mógłby odwiedzić takie

policjant.

Ucieczka bin ladena

IPN przed

wrześniu ojczyzn ę

BRATA
skladają

uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
Plastycznych w Kielcach

Zespołu Państwowych Szkół

Zarząd, koleżanki

SŁOWO
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lekamery rozdane '

ieczór gwiazd

ł

Nie będę
nikogo oskarżał
~ozmowa z wicemarszałkiem Sejmu Tomaszem
Nałęczem, przewodniczącym komisji śledczej powołanej do wyjaśnienia tvA. afery Rywina.

Wierzy pan, że uda się wyja- no~ie ci chcieli złamać prawa, któwszystkie okoliczności zwią re trzy lata temu sami stworzyli.
zane ze sprawą, która od kilku t y- .
Posłowie opozycji zarzucają
godni niemal nie schodzi z pierwpanu brak kompetencji. Marek Suszych stron gazet?
-Ja w tej chwili pilnie studiuję ski z PiS przypomina, że kodeksu
materiały o działaniach poprzedkarnego obiecał się pan nauczyć
nich komisji śledczych - także w dwa tygodnie...
w innych krajach. Na razie mogę
- Pan poseł Suski zachowuje
powiedzieć jedno: nikt, kto przysię trochę jak kot, który tylko czeka na mysz, by wbić w nią swoje
stępuje do badania podobnych
spraw, nie może być pewien efek- ostre pazurki. Być może wypowietów swoich działań. Kiedy powoła działem się trochę niefortunnie. Na
no specjalną komisj~w sprawie~ pytanie dziennikarza, czy będę potergate, czy był ktos, kto przypusz- trafił przesłuchiwać świadka ptzed
czał, że dojdzie do dymi~ji prezykomisjct> odpowiedziałem , że nie
denta Stanów Zjednoćzonych? jest to wiedza aż tak specjalistyczNatomiast już dzisiaj mogę zapew- na, bym nie mógł jej posiąść , i że
nić, że dołożymy starań , by wszystjuz kupiłem kodeksy.
kie fakty związane z aferą Rywina
Naprawdę pan kupił ?
zostaly wyświetlone .
- Kupiłem . Ałe jestem przecież
gła przypuszczać, że na następnej
scenę , by wręczyć nagrodę w katePan naprawdę wierzy, że po- prcfesorem uniwersytetu i byłbym
Narodowego okazała się za gali będzie jedną z faworytek. gorii "serial komediowy", przyznał litycy będą chcieli publicznie wy- osłem, gdybym naprawdę sądzil , że
N,e/(Ulr7V uczestnicy ponieI choć Telekamerę odebrała Mał samokrytycznie: - Mialem wyjść ta- prać swoje brudy?
można nauczyć się prawa w tydzień
gali rozdania Telekamer
gorzata Foremniak, Brodzik try- kim większym łukiem, reżyser mnie
- Zaletą komisji śledczej jest czy dwa. Powtórzę: wyraziłem się
na schodach, inni po prostu
umfowała w innej kategorii. Wraz
prosił. Ale skróciłem sobie drogę.
możliwość odkrywania niewygodniefortunnie i nieprecyzyjnie.
i tak się cieszyli - udało im się
z Pawłem Wilczakiem i twórcami
Gruza przypomniał naj starszy _ nych dla różnych środowisk faktów. Dziennikarz mnie wypunktował
na uroczystość, na której gościła
serialu odebrała nagrodę za najlep- serial, jaki pojawił się w telewizji Gwarantuje to skład komisji. Są i ległem na deskach ...
CalherineDeneuve.
szy serial komediowy "Kasia i To- - "Jan i Barbara". Zapytał zebra- w niej zarówno posłowie koalicji ,
mek" . Brodzik i Wilczak po gali nych, kto grał główną rolę kobie- jak i opozycji. Wszyscy patrzą soA co z argumentem, że szefem
Pierwszy w Teatrze Narodo- rozdali chyba najwięcej autogra- cą . Za kulisami przyznał, że na- bie na ręce i nawzajem mobilizują komisji powinien być prawnik?
zj awił się Rudi Schubert,
fów i udzielili mnóstwa wywiadów, prawdę nie miał pojęcia, kto wcie- do działania. Jeśli jedni zapomną
- To znowu jakieś nieporozudo nagrody w kate-- zwłaszcza dziennikarkom prasy lił się w rolę Barbary.
założyć okulary, przez które prawmienie. Przecież jako szef komisji
TV". Ponieważ regionalnej, które na rozdanie TeStat uetkę dla gwiazdy zagradę widać wyraźniej, to inni popanie będę rozstrzygał kwestii prawtrwały jeszcze próby, mulekarner przyjechały z miast odda- nicznej odebrała Catherine De- trzą przez podwójne okulary.
nych . Będę natomiast zobowiązany
kilkadziesiąt minut
zapewnić sprawny przebiegjej prac.
. - Jak zwykle jestem pierw-1YlIm że już sam skład komi- I jeżeli~ojawią się problemy natury
skwitował i posłusznie czesji wzbudził spore wątpliwości. prawne], to nie będę zdawał się na
pozostałych goGłównie za sprawą liczebnej przeprawniczą wiedzę posłów Rokity,
że zjawił się wczewagi koalicji rządzącej, w imieniu Ziobry czy Kalisza, lecz wystąpię o
przez chwilę wszystkich
której - jeżeli wienyć podejneniom ekspertyzę do nfijlepszych fachowporterów tylko dla siebie.
- miał działać Lew Rywin. SLD bę ców. Bo prawnicza wiedza posłów
dł u go, bo wkrótce zjawili
dzie sędzią we własnej sprawie ...
będzie zawsze skażona polityką .
serialu "Na dobre i na
- Ten zarzut opiera się na zu.ący ogromne zainpełnym nieporozumieniu . Nasza
W mediach można przeczytać
Przynajmniej do czakomisja po raz pierwszy będzie opinię, że afera Rywina zmiecie
się KubyWojewódzdziałała w oparciu o uchwaloną
całą obecną kłasę polityczną. Nie
w towarzystwie młodej akw 1999 r. ustawę . Znalazł się w niej boi się pan odpowiedzhilności
Anny Muchy. Kontrowersyjbardzo precyzyjny zanis, mówiący z tym związanej?
.co dz ień , uspokoił wszysto tym, że skład komisji śledczych
- Jestem historykiem i zajmu~e ~a dzisiejszy wieczór nie
musi odzwierciedlać uklad sił w ję się odtwarzaniem falctów z przedZiał żadnego skandalu.
Sejmie. Jeżeli więc chcieliśmy po- szło ści. Gdybym bał się prawdy o
Gala, transmitowana na żywo
wołać komisję, to musieliśmy zrotej prze szło ści, to nie wykonywał
program II TVP, rozpoczęła
bić to właśnie tak, a nie inaczej .
bym swojego zawodu. I proszę papośl izgu. A rozpoczęła się
miętać, że naszym zadaniem nie
Roberta Gonery specjalOpozycja twierdzi co innego... będzi e oskarżanie kogokolwiek .
. Deneuve. Śpiew
- I to jest przejaw teatralizacji My mamy tylko ustalić stan faktyczCatherine Deneuve dziękuje publiczności za przyznaną jej Telekamerę 2003 naszego życia politycznego. Propo- ny. Na pewno żaden z moich przypodobać się wszystkim,
pewno podobały się czer- dla gwiazdy zagranicznej. Z lewej - Andrzej Seweryn
zycje, by komisja nie uwzględniała jaciół politycznych, i nieprzyjaciół
buty Gonery, dobrane do lonych o setki kilometrów, by zro- neuve. Na bankiecie jednak, zmę parytetu sejmowego, zgłaszali po- politycznych także, nie będzie miał
-'Ple ~'o garnituru.
bić swój życiowy materiał, czyli
czona intensywnie spędzonym słowie Jan Maria Rokita i Maciej o to pretensji.
agdal.ena Stużyńska, znana wywiad z Pawłem Wilczakiem . w Warszawie dniem, nie została. Płażyński , a więc autorzy wspoRozmawiał
~arcysla ze "Złotopolskich" , I niektóre zrobiły. Głównie dzięki ł choć wręczający jej nagrodę An- mnianej ustawy. Innymi słowy - paARKADIUSZ KUTKOWSKI
_'_a~ z .występów na scenie Tecierpliwości aktora, bo choć imdrzej Seweryn wspominał , jak
. Ze~oms.kiego w Kielcach, preza dawno się skończyła i wszy- dwadzieścia trzy lata temu wskatrzecie rruejsce w kategorii scy obecni bawili się już na ban- zala mu drogę w Paryżu , i zapewa~rtorka ". Joanna Bro- kiecie, on odpowiadał cierpliwie nił, że on z kolei jest świetnym przePOLSKIE RADIO KIELCE
ąc za nominację w tej
na pytania dziennikarzy.
wodnikiem po Warszawie, to jedzaprasza
_._"~ ""lL",,, nrl , stwierdziła , że
Gała przebiegała bez zaklóceń,
nak aktorka z propozycji zwiedzarok te~u w kapciach przed według wcześniej ustalonego scena- nia polskiej stolicy nie skorzystarzorem.1 oglądając uroczy- riusza, choć może z małymi wyjąt ła . Może dlatego, że nie lubi zimy,
oZdanta Telekamer, nie mo- kami. Jerzy Gruza, wychodząc na a może program pobytu był zbyt
napięty. W poniedziałkowe przedpołudnie miała dobry humor,
o
wiele lepszy niż dzień wcześniej
j
- Małgorzata Foremniak
po przylocie z Paryża . Rozbawio- Artur Żmijewski
na fotoreporterami , którzy bezu- .Na dobre i na złe"
stannie robili jej zdjęcia, zapaliła
komediowy - .Kasia i Tomek"
papierosa,
dłoń z zapaln iczką uno- Jolanta Pieńkowska
sząc wy~oko do góry. Na taki gest
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
~""VStul.~ - Kamil Durczok
rozbłysły flesze. - Zapaliłam papietelewizyjne - Krzysztof Ibisz
Największa zabawa karnawałowa w regionie
rosa, ale państwo nie mogą prze'~ 'U lrnl~.i_ - Robert Janowski
cież opublikować tych zdjęć . Jak
.zagraniczna - Catherine Oeneuve
to będzie wygłądalo w wysokonaSPinka za całokształt pracy twórczej - Wiesław Michnikowski
ZaprO$Zenia do nabycia w siedzibie Polskiego Radia KieJce S.A.
kładowych tygodnikach? - żarto
śnić

• '_el
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Kolory

są

wieczne

np. odcień sina dal farby levislux.
Kolor ten jest doskonałym tłem,
np. dla ciemnych mebli.

Ola wielu znas przyroda jest głównym
źródłem inspiracji. Jeżeli chcemy, aby
w naszych wnętrzach dominowała
barwa śniegu, kamienia lub toni wody,
warto wybrać jeden z gamy tzw.
kolorów wiecznych, opracowanych
przez specjalistów z centrum Estetyki .
AkzoNobel.

Szarość i

Fiolet jest jednym z odcieni
błękitu, bruwy najczęściej występu
jącej w przyrodzie. To kolor otwartej przestrzeni, przywodzący
na myśl spokój i świeżość , a także
dal i zadumę. Skojarzenie fioletu,
podobnie jak błękitu, z wodą - symbolizuje głębię.
Fioletowy działa szczególnie
korzystnie na system nerwowy.
To kolor wskazany dla osób twórczych, które często przeżywają stresy i napięcia. Zdaniem specjalistów
od koloroterapii - przeciwdziała
bezsenności i uśmierza bóle głowy.
Intensywne fiolety najlepiej
sprawdzają się we wnętrzach w małych detalach - tkaninie i przenośnych przedmiotach. Na dużych powierzchniach, takich jak ściany, lepiej wyglądają ich bledsze tony,

Biel nie tylko mroźna
W naj czystszej postaci biel jest
barwą śniegu, kredy i lilii. W drugiej
połowie XVIII wieku powszechnie
pokrywano białą farbą ściany i sufi-

srebro

Szarości rozciągają się od ciepłych tonów wzbogaconych brązem,
zielenią lub różem - po barwy chłod
niejsze, oparte na błękicie, bądź prostej mieszaninie bieli z czernią .

Refleksyjny fiolet

.

Szary kolor szczególnie modny był w okresie renesansu. Powrót do prostoty i klasycznej harmonii spowodował, że stare przedmioty często umieszczano na tle
białych , gipsowych ścian . Warto
pamiętać, że w początkach XVIII
wieku szare farby należały do nielicznych, jakimi dysponował rynek.
. W przypadku barw srebrnej
lub szarej, najlepiej sprawdzają się
maty lub półmaty. Szarość może być
chłodną barwą posępnych wnętrz,

ale też - zwłaszcza jeśli zawiera dómieszkę różu - bywa kolorem spokojnym, miękkim, ciepłym i łagod
nym, tak jak odcień srebrny lis farby
levislux. Doskonale współgra z więk
szością innych kolorów, zwłaszcza
z różami, bladymi błękitami i jasną
zielenią·

ty. Na ich tle umieszczano przedmioty o barwach mocniejszych. Nie była
to jednak jasna biel i ciemniała
z biegiem czasu. Dopiero w latach
dwudziestych naszego stulecia,
po wprowadzeniu w roku 1919
- i upowszechnieniu tlenku tytanu,
dającego biel jaśniejszą i bardziej
trwałą - barwa ta stała się rzeczywiście modna i szeroko stosowana.
Później dekoratorzy wnętrz
wykorzystywali lekko zmodulowane odcienie "brudnej bieli" na róż
nych powierzchniach, podkreślając
zróżnicowane faktury, wprowadzając kontrast oraz głębię.
Biały kolor, kojarz~my z czystością, jest jedną z najczęściej stosowanych barw VI dekoracji wnętrz
głównie dlatego, że doskonale komponuje się z innymi kolorami. Prostota bieli tworzy delikatny, romantyczny nastrój wnętrza. Dominują
cą w pomieszczeniu białą barwę
może. ożywić prosty, jednokolorowy dywan na podłodże albo kontrastowe obrazy na ścianach .
(pot)

Jak mieszka

~awna aktorka?

Polskie kold
najlepsze

otym, jakrmieszka, mówi Irene
Jacob, francuska aktorka, laureatka
Nagrody im. Krzysztofa Kieślowskie
go na festiwalu ATLAS Camerimage,
jaki odbył się w grudniu ubiegłego
roku w Łodzi.
Jest pani obywatelką świata
- urodzona w Genewie, wykształ
cona w Europie, pracująca po obu
stronach oceanu. Z racji uprawianego zawodu często bywa pani
w różnych krajach, często jest
w drodze. Gdzie jest pani dom
- to miejsce, do którego się wraca, w którym człowiek czuje się
najlepiej?
- Mój dom w tej chwili jest w
Paryżu, na Montmartre: To stara
dzielnica, pełna uroku, taka staroświecka . Bardzo ją lubię. Ludzie
się tam znają , zakupy robi się
po sąsiedzku . Wszystko ma tutaj
taki normalny, ludzk,i wymiar.
Czyli tak, jak tytułowa bohaterka "Amelii" z filmu Jean-Pierre Jeuneta, grana przez Audrey
Tautou?
- Rzeczywiście. Podobnie jak
ona mieszkam w starej kamienicy. Ale nie sama, na co dzień jest
nas troje, a często na dłużej przyjeżdżają jeszcze dwie osoby, więc
musimy mieć o wiele więcej miejsca. Mam więc duże mieszkanie,
we wnętrzach pięknie gra światło .
Zmienia się ono wraz z porami
roku i porą dnia. To ono nadaje
mieszkaniu atmosferę, nastrój.
Światło jest dla mnie czymś bar-

Jakie wnętrza pani
Ide kolory?
- Preferuję prostotę - pobil" lIIi,
ne ści:my, drewniane podJogi, t4l11tl
cyjn~ kafle. Moim ulubionym
riałem jest drewno ze swą natura!1" .\
chropawą strukturą. Kolory
śnie biel, cieple brązy, cze~rwlenJe l"lI,
Czy ze swoich licznych

róży przywozi pani coś do dOIJJ;".1

- Bardzo lubię
oryginalne rzeczy z
świata . Mam tego
bijskie poduszki, .
dywany, wiele drobiazgów.
A coś z Polski?
- Ta,k! Mam polskie . .
z wełny. SwietQ..ie się pod nImi

dzoważnym .

IreneJacob
ZadebiutowaJa u samego Louisa MalJe'a w autobiograficznym drama·
cie ."Au Revoir Les Enfants·,>dzięki któremu nadeszły kolejne role
- m.in. amerykański debiut " Trusting Beatrice".
.
W 1991 roku zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu
Filmowym w Cannes z.a roję dwóch kobiet, połączonych wspólnym
przeznaczeniem w filmie Krzysztofa Kieślowskiego . Podwójne życie
Weroniki".
Trzy lata później ponownie zagrała u polskiego reżysera w ostatniej
części tryptyku. Trzy Kolory~ filmie nCzerwony', który uzyskał dwie
nominacje do Oscara (w tym d/a samego Kieślowskiego) .
Po sukcesie w Cannes Jacob wystąpiła w takich filmach, jak • Vic/orf
według Conrada z WilJemem Defoe, . Po tamtej stronie chmur"
w reżyserii Michelange/o Antonioniego i Wima Wendersa czy .O/hellO
u boku Lawrence'a Fishburne'a i Kennetha Branagha.

Po okresie fascynacji kolorem biel na ścianach wraca do łask

. .·..d EX ®
ELbu
DUlł1'()WN"

Specjalista
w systemach

dociepleń
,

lIA1'ERLtlOW
·BUDOWIANYCH

- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian
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• poszukujemy regionalnych dystrybutorów

KIELCE
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58, 36..J6-235
fax (041) 344-72-51

ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

RADOM
ul. Żeromskiego 51
tel. (02ł8) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

:---___e_
-m.....;aiJ: reklama@slowoludu.com.pl
SŁOWO

6

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

LUDU 22 STYCZNIA 2003 NF

co to był za.ślub

esołe

wesele

rzy uli ey

Wesołej

Wesele BO-Ielniej Heleny
_--'I.!snej i Bl-Ietniego Jana Kozy
wydarzeniem
Małżonkowie są mieszkańca
Pomocy Społecznej przy

. który stał się domem
. także, w kaplicy
Jan Mucha, który jest
l"il,QNl<;;'.U pani Heleny, celeurOCZV5.ta mszę świętą, podudzielił sakramentu
_ " .... r"'" dwojgu oblubieńcom .
. urzędowe "tak"
bWl€~ził~li również w pińczow
Urzędzie Stanu Cywilnego.
Po powrocie w drzwiach
małżonków powitano po sta- chlebem i solą. Na gości
wśród których przewasze i pracownicy
czekał wytworny obiad.
To pierwszy ślub w sześcio
historii naszej placówki. Pani
i pan Jan otrzymali wspólny
pobii• •i, a do tego pokoju nowocze_ eleVVIZ()r. Jest nam bardzo milo,
naszych mieszkańców powspólnie dzielić radości
swego życia i że stało się to
wiĘ:ni~I". u nas - mówi dyrektor DPS
...... ,LI.UI Wąsik.

młodzi

otrzymali
doDll~.1LWO kwiatów, które złożyli
",uo. ' ' ':roclknwp;· kaplicy i jeszcze
i serdecznych ży
.współmieszkańców,opie

lk ańslill!lll!.W

I terapeutów. Wicestarosta
Jan Moskwa do życzeń

yśliwy

Po powrocie z Urzędu Stanu Cywilnego w drzwiach DPS nowożeńców powitano
chlebem i solą
Chrześniak panny młodei, ks. Jan Mucha celebrował nabożeństwo
ośrodka i związał wybranków świętym węzłem małżeńskim

upominek w postaci cieplutkiego pledu i rozpoczął się bal.
Do tańca przygrywał zespół
działający w DPS, a toastom, życzeniom "sto lat" i chóralnym
okrzykom "gorzko,..gorzkol!!" nie
dołączył

było końca .

- Niestety, ubolewam, że nie
mogłam tańczyć z powodu bólu
nogi, ale i tak byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa. Także dlatego,
że w tym dniu był przy mnie syn
Jan Kazimierz - powiedziała nam
pani Helena.
- Moją małżonkę poznałem
tutaj cztery miesiące temu. Gdy tyl~
ko zamieszkała przy ul. Wesołej, od
razu zwróciłem uwagę na jej zalety.

nie zabija

Małżonkowie Helena i Jan swój miodowy miesiąc spędzają we wspólnym pokoju
z nowiutkim telewizorem, podarowanym przez dyrekcję placówki
.

Dostojny kuracjusz u Brata Alberta
nał pragnie wykorzystać je na terapię, rehabilitację i wypoczynek.
Wczoraj o godziTlie 18 ksiądz
prymas spotkał się na plebanii

w parafii Brata Alberta z miejscowymi duchownymi, a także z
przedstawicielami władz. Zaproszeni zostali burmistrz Stefan Komenda, przewodniczący Rady
Miejskiej Stanisław Walasek, sta-

rosta buski Jerzy Kolarz 6raz wicestarosta Janusz Rozborski .
W czasie kuracji w Busku
prymas Józef Glemp zamieszkuje
w skromnym pensjonacie, prowa,dzonym przez siostry zakonne,
a z zabiegów korzysta w zakładzie
·przyrodoleczniczym w sanatorium
"Marconi" .
(imi)

Urząd Skarbowy zmienił zdańie

Obywatel
JĘDRZEJÓW. Zwolnieni w2000 roku

pracownicy PKN Orlen teraz muszą
zapłacić od odpraw podatek wraz
z odsetkami.

z daleka można rzeczyktóre zwierzę poprzeznaczone do selek-

W 2000 roku PKN OrIen prze-

nie?

o dożywianie.
je i podziwia.
na końcu , kiedy
. Od pewnego czasu
J~ przel?is, że strzela się
ZWierzę~Ia ~tojącego. Najlornetkę oceniamy czy
~ełekcyjnym, potem
_ _'U1Prn" SIę na Strzał.

Pani Helena pochodzi z gminy Złota, pan Jan z gminy Imielno.
Oboje są wdowcami i oboje prowadzili gospodarstwa rolne. .
Redakcja " Słowa Ludu" przekazuje państwu młodym życzenia
długich lat w szczęściu, zdrowiu
i wielkiej miłości.
(irni)

Doroczne styczniowe przyjazdy księdza prymasa "do wód"
mają charakter prywatny, a kardy-

In",,,~:_~

nie tylko selekcjoPrzede wszystkim

Jestem dumny, szczęśliwy i bardzo
wdzięczny wszystkim, którzy pornogli nam w załatwieniu formalności
związanych ze ślubem i wspólnym
zamieszkaniem. Szczególne podzię
kowania chcę skierować na ręce
pani Jadwigi Czyżewskiej, siostry
przełożonej w DPS, dzięki której
nasze wspólne szczęście się dokonało - dodał wzruszony pan młody.

BUSKO. Przebywający na kuracji
wBusku prymas Polski kardynał
J6zef Glemp gościł wczoraj wieczorem wparafii uzdrowiskowej pw.
Brata Alberta.

szkoda panu tych zabijasarenek?
Praw~iwy myśliwy nie zabise!e~CJonuje zwierzynę. Jak
moWI, wyjmuje z łowiska te
które są chore bądź zaSą też odstrzały rena jakimś obszarze
dużo, ale w polw praktyce ich się
Za mało etyczne uwa, strzelanie do wspaokazow dla zdobycia impo. . . .:el!f'l trof~um. Prawdziwy mylest z tych, które pood ZWIerząt selekcyjnych.

~W1p~, __

w kaplicy

- - Strzał musi być pewny. Jeden powinien w zupełności wystarczyć . Broń jest coraz lepsza
i bardziej precyzyjna. Co roku po
zakończeniu sezonu jest kontrolowana, podobnie jak umiejętno
ści strzelców, oczywiście na
strzelnicy. Gdy nie uzyska się wystarczającej liczby punktów, trzeba ten egzamin zdawać ponownie,
gdy się nie uda, o polowaniach
można zapomnieć . Prawdziwe

czy inaczej, zwierzę cier- _ męki zadają zwierzętom kłusow
nicy.
(pen)

zrobić, żeby skrócić jego

prowadził restrukturyzację, w wyniku której zlikwidowano czeŚĆ placówek terenowych w całej Polsce,
m. in. w Jędrzejowie. Na mocy porozumienia pomiędzy związkami
zawodowymi a pracodawcą umowy o pracę rozwiązano z dziesię
ciomiesięcznym wypowiedzeniem.

W styczniu 2001 roku , zgodnie
z interpretacją przepisów przez
Urząd Skarbowy w Płocku, gdzie
mieści się siedziba PKN OrIen, pracownicy zostali zwolnieni z zapła
cenia podatku od uzyskanych odpraw. Uznano je bowiem za odszkodowania, a nie wynagrodzenie. Pi-=
smo w tej sprawie podpisała zupo-

zapłaci
ważnienia naczelnika Urzędu

Skarbowego Danuta Tomaszewska.
1Ymczasem pół roku później
Urząd Skarbowy w Płocku zmienił zdanie. Nowa interpretacja
przepisów wyjaśnia, że odprawy
wypłacone na zasadzie umowy
pomiędzy pracownikiem a zakła
dem pracy, to jednak wynagrodzenie i zwolnienia od podatku nie
przysługują. O tym. że podatek jednak trzeba zapłacić, PKN OrIen
zawiadomił byłych pracowników,
rozsianych po całej Polsce ... we
wrześniu 2002 roku .
- Kłopoty z interpretacją musiały być już na początku , bo najpierw pracodawca pobrał nam podatek, potem jednak go nam zwrócono w rozliczeniach. Teraz dostałem pismo z jędr~ejowskiego
Urzędu Skarbowego, że muszę za-,
płacić ponad 4,6 tys. złotych podatku oraz prawie 2 tysiące odse-
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tek, które narosły nie z mojej winy.
Mogłem podatek zapłacić wtedy,
kiedy miałem pieniądze z odprawy: 'Teraz jestem na rencie, która
wynosi 600 zł i jak mam spłacić
taką sumę? Prawnicy, do których
się zwróciłem, polecili mi, żebym
oddał sprawę do sądu, ale skąd
wziąć na to pieniądze - denerwuje
się jeden z poszkodowanych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie Stanisław
Nawrot ma jednak dla byłych pracowników PKN OrIen dobre wiadomości.

- W całej tej sprawie jest trochę winy urzędu . Nie ma się co
dziwić,.bo przepisy ciągle się zmieniają. Zeby to w jakimś stopniu
naprawić, umarzam odsetki od
naieżnego podatku tym, którzy się
o to zwrócą. Z tego co pamiętam,
zgłosiło się już osiem osób.
BEATA ZNOJKOWA
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Samorządowy
przygląda się wła

Blok

Najlepsi ciastkarze - z Włoszczowy

Tort konkursowy

JĘDRZEJÓW. Działacze Bloku
Samorządowego deklarują, że będą
uważnie przyglądać się działaniom
miejscowej władzy.

Blok

Samorządowy

jest również baczne pr2:vglada~"
się poczynaniom
ko poprzez radnych
tern spornym były
ne. podatki. Działacz e
zwracali uwagę, że nO(IWV7~7>'
podatków
nia bezrobocia.
obniżkę podatków,

Ziemi
to nowa organi zacja, którą postanowili powołać
działacze Bloku Samorządowe
możliwość zwiększenia
go, startujący w ostatnich wybo- nienia. Wnioski jednak
rach samorządowych wspólnie stały zaakceptowane i
z przedsiębiorcami , przedstawicie- podniesionQ.
lami Cechu Rzemiosł Różnych
W Jędrzejowie po
oraz emerytami i rencistami. Or- wyborach istnieje atmosfera
ganizacja proponuje m.in. bez- frontacj i między władzami
płatną obsługę praw,.ną firmom - i pnedsiębiorcarni. Dz
rodzinnym, które nie zawsze po- Bloku Samorządowego
trafią poradzić sobie z przepisają burmistrzowi, że nie
mi prawa i w potyczkach z urzęd do współrządzenia ULJOJO," "y
nikami. Organizacja chce też ugrupowania, obawiaj
wspierać młodzież i prowadzić
strony merytorycznej n.VIIJĄUII,
cji .
działalność charytatywną. Celem
działań Bloku Samorządowego
Jędrzejowskiej

Zanim będzie ISO

Urząd

z jakością

SANDOMIERZ. Biuro'Obslugi
Klient6w będzie pierwszym efektem
przyjęcia polityki jakości Urzędu
MiejSkiego.

Wl:.OSZCZOWA. Dwa czołowe
miejsca w wojew6dzkim turnieju
"Na najlepszego ucznia w zawodzie
ciastkarza" zdobyli uczniowie

z

Włoszczowy.

W turnieju uczestniczyli
uczniowie: Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku Zdroju, Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Skarżysku-Kamiennej , Zespołu
Szkół Przemysłu Spożywczego

w Kielcach, Zespołu Szkół Zawodowych nr l w Starachowicach i

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Włoszczowy.
Turniej składał się z części
teoretycznej i praktycznej, w czasie której uczniowie piekli i dekorowali tort. Część praktyczna odbyła się w zakładzie cukierniczym
PTHU "Camargo" Stanisława Plebanka we Wloszczowie.
Po ocenie wyników testów
i prac konkursowych jury zdecydowało , że I miejsce w konkursie
zdobyła Małgorzata Ostrowska,
a II - Cezary Siwek - oboje z Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych

Pierwszy bal
Wśród gości byli m.in. wiceprzewodniczący sejmiku święto

Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem na około 150 par.
Wspaniałe kreacje i znakomite
humory gwarantowały doskonałą
zabawę·
ośROOEK EGZAMINACYJNY rrs

"MARKUS"

KIELCE
PIlOWADD smOLENIA NA CEIl1'YFIKAT
• TAXI. B1.IS

DLAPRZEWOŹNlKÓW:

• PlIZI!WÓZ06ÓB·nAIOWYI~OllOWY
.I'RZIIWĆZ IZI!CZY -ICRAlOWY I MIIlDZYNARODOWY
• ADR • MA1ERIALYNlEBEZPIECl.NE

ROZP. 8.n.. god.r.. 9
EGZAMIN W KIELCACH

~
~;

PlłtIMtlUA

Z/MD.

DKM
w

PC~

CIĄGŁEJ SPRZEDAżY ~

0341035,0301031,087/088
P.P.H.U.

JF '

BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarina 9

PRODUKc.JI PKN ORLEN
ORAZ
OLEJ NAPleDOWY I BENZYNY

telJfax 366·55-60

ORRUE

~'fs~ ~:~~79

krzyskiego Ryszard Nagórny, starosta Mieczysław Sawa, a także
przewodniczący Rady Miasta Ryszard Lewandowski, którego syn
Paweł w tym roku zdawał będzie
w I LO maturę. O szkole nie zapominają także jej absolwenci, którzy przesłali uczniom życzenia
wspaniałej zabawy.
(bea)

'onfar.

OLEJ OPAlOWY

EKOTERM PLUS

STACJA PALIW "ANGJELSCY"
ŚLADKÓW MAŁY
AUTOR't'ZOWANY DYSTRYBUTOR

nadgimnazjalnych nr 1 w Busku i
Sylwii Wojteczek z Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 ze Starachowic.
Uczniowie otrzymali nagrody
ufundowane przez kuratorium,
zakład cukierniczy państwa Musiałów, zakład cukierniczy A. Różyckiego , PTHU " Camargo "
S. Plebanka, zakład cukierniczy
"Katarzyna" U. Suligi, Starostwo
Powiatowe i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
(fi)

Konkurs "Czy znasz tę baśń"

SANDOMIERZ. Na pierwszym
wpowiecie balu studniówlcowym
bawili się tegoroczni maturzyści
Collegium Gostomianum.

L

nr 3 we Wloszczowie. III miejsce
przyzn~no równorzędnie Małgo
rzacie Sliwie z Zespołu Szkół Po-

Sandomierski magistrat zabiega o przyznanie certyfikatu ISO
9001:2000.
- Wdrożenie systemu zarzą
dzania jakością usprawni pracę'
urzędu. Mieszkańcy będą z pewnością zadowoleni z rzetelnej pracy magistratu ~ zapewnia burmistrz
Jerzy Borowski. - System ISO, bard?:o czytelny w krajach Unii Europejskiej, pozwoli poprawić wizerunek polskiej administracji. To z
kolei może pomóc w łatwiejszym
pozyskiwaniu inwestorów i środ
ków pomocowych - wyjaśnia peł
nomocnik burmistrza do spraw
jakości dr Robert Kotowski.
Ogłoszona już została polityka jakości Urzędu Miejskiego.

- Polityka jakości n"1'7 n:lll_
, kierunek działań adrninistracJl~.
morządowej, które chcemy
wać na zaspokojenie
mieszkańców burmist11
Przyjęcie tego uv"u ... ' . _
jest kolejnym etapem
wdrożenia systemu .
nego z normami ISO.
krokiem będą kilkumi
konsultacje i szkolenia nrn ',ll, nl l .
ne pqez firmę UV10~1""''1,
wyłoniona zostanie w nr7'pralr~,_
"Polityka jakości"
wkrótce w holu urzędu.
- Pierwszym efektem
utworzenie w ciągu kilku
Biura Obsługi Klienta R. Kotowski. W biurze,
kalizowane będzie na
magistratu , mieszkańcy
gli uzyskać szczegółowe
cje, dowiedzą się który
załatwi ich sprawę,
trzepne druki.

ŻALUZJE, ROLETY,

VERTICALE
Q

~

RATY, MONTAŻ, nlZERÓBKI

Emocje ilustratorów
BUSKO. 72 prace plastyczne oceniło
jury konkursu "Czy znasz tę baśń
- podsumowanego w buskiej Szkole
Podstawowej nr 1.
H

Tematyka dzieł tworzonych.
przez uczniów klas 1-4 była dowolna, jednakże jury zwracało szcze-gólną uwagę na interpretację tematu , który musiał dotyczyć klasyki gatunku, oryginalność, nastrój
i estetykę. Wszyscy ilustratorzy
otrzymali w nagrodę słodycze
a najlepsi - nagrody rzeczowe, którymi były farby, pędzle, kredki itp.
materiały.

Wśród uczniów kłas fułod
szych wygrała Ewa Pawłosik przed
Klaudią Kliś , Kingą Zając , Magdą
Wilgocką. Joasią Nogą i Natall<ą
Musiał .

Wśród starszych artystów najlepsze były prace: Joasi Rasały,
Kasi Sarny, Klaudii Kupiec Darii
PawŁosik, Angeliki Banaś i Karoliny Olszowy.
Ogłaszaniu wyników i rozdawaniu nagród towarzyszyły wyjąt·
kowe emocje.
(imi)

Nagrodę Ewie Pawłosik z 118 wręczał stojący na czele 5-osoboweg o
dyrektor buskiej "jedynki" Wiesław Smodrzewski
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Jeszcze jeden przetarg

budzi emocje

•

rzewom nic
-e stanie

•

Się

Kamienica
do spr.zedania
SANDOMIERZ. Drugi przetarg na
sprzedaż kamienicy Oleśnickich
przygoto wują władze miejskie.

Przypomnijmy, że do sierpniowego przetargu nie doszło , bo
nie zgłosił się żaden oferent. Wcześniej zabytkową kamienicą w Rynku interesowały się , między innymi, Fundacja Kawalerów Maltań
skich i Poczta Polska. Potencjalnych naby\vców zraziło prawdopodobnie to, że mogli liczyć tylko na
20-procentową zniżkę z tytułu zakupu obiektu zabytkowego.
Tymczasem od dwóch lat
część kamienicy jest zupełnie niewykElrzystana. Muzeum Okręgowe
opuściło ją , aby nie płacić wysokiego czynszu. Teraz nowy nabywca będzie musiał ~remontować
tę część kamienicy.
Dodatkowym kłopotem może
być fakt zawarcia kilka lat temu
wieloletniej umowy najmu na rzecz

Tysiące

inka pielę g nacyj na koron drzew przy chodnikach ulicy Kopernika wzbudzawiele emocji. Niepotrzebnie, jak się okazuje
po obu stronach ulicy Kopernika będzie dodatkowo 10 koszy na
przeprowadzana jest cyklicznie śmieci - wyjaśnia burmistrz Steco 2 lata. Zgodnie z założeniem . fan Komenda.
Ulica Kopernika powstała
projektowym, posadzone tu zostały gatunki drzew, którym nie
równo pół wieku temu. Ma kilo_ przeszkadzają takie zabiegi. metr długości, należy do głównych
Poza tym, po odcięciu konarów ciągów komunikacyjnych Buska i
odkryte zostaną lampy oświetle- łączy ulicę Kościuszki z ulicą Waniowe, co podniesie estetykę i ryńskiego. Po wytyczeniu lokalizabezpieczeństwo. Koszt robót,
cji osiedli mieszkaniowych i
które wykonuje Miejsko-Gmin- obiektów (pawilonów handlowych
mczasem drzewa trzeba ny Zakład Komunalny, pokryje i gmachu biblioteki) projekt ziele. nać, bo inaczej mogą choro- gmina. W ekipie pracuje również ni opracowano w ówczesnym Zał stracą na tp"odzie.
trzech mężczyzn zatrudnionych kładzie Zieleni Miejskiej, który
- Wycinka pielęgnacyjna w ramach robót interwencyj- funkcjonował przy uzdrowisku.
przy ciągach dla pieszych nych. Przy ulicy Kopernika przy(imi)

yczenia
200 życzeń dla babć
Ulzladk.jw Przyszło do naszej
wkonkursie "Życzenia warte
Niejedna łza spłynęła nam
przekazywaliśmy najpięk
serdeczności.

Wiele życzeń przyszło w for-

la~rek. Były też piękne wierkto re. odczytywaliśmy na an-

Z prezentem·

gionalnej Kasy Chorych Henryk
Michałkiewicz. Otrzymają je: Zofia Stąporek, Władysława Dziedzic, Wanda Rzęsista, Elżbieta i Jan
Dyrnkowie, Zofia Kornecka i Stanisława Siwek. Jeśli nasi reporterzy jeszcze do państwa nie dotarliJ
prosimy o kontakt pod nr. tel. (041)
36-36-223.

Dzięki. uprzejmości

Tadeusza Oryniaka, dyrektora Uzdrowiska Busko Zdrój SA, piękny
weekend w buskim sanatorium
spędzi babcia Edytki Lech oraz
dziadek Oli Dzierwy. Ich pełen
atrakcji pobyt opiszemy na ła
mach "Słowa"!
(zo)

Radia TAK. Redakcyjna kopostanowiła, że wspaniałe

z barometrami dzięki swoczętom odbiorą: Wanda
Maria. Dziedzic, Jan KoM~Iia Czajkowska, Iren I Helena Zmarzlik.
. prezentów - wojewoda
mierz Wójcik - osobiście
W Czwartek jubilatom prez budzikami, ufundo-

poczty. W zamian za remont czę
ści kamienicy w 1995 roku miasto
nie pobiera czynszu za mieszczą 
cy się na parterze urząd pocztowy.
Kamienica wraz z zabudo~anym
dziedzińcem sięga po ulicę Zydowską, przy której stoi oficyna.
Planowano, że zysk ze sprzedaży zabytkowej kamienicy przeznaczony zostanie na zakup czę
ści mieszkań w bloku socjalnym na
osiedlu Kruków. Pozwoliłoby to
rozwiązać problem baraków. Dzię
ki współpracy z brytyjską Fundacją "Know How" i organizacjami
Romów mieszkania otrzymaliby
tam m.in. Romowie zamieszkują
cy w rozsypujących się barakach .
Ponowna próba sprze daży
kamienicy została podjęta po niedawnej udanej transakcji, kiedy to
miasto sprzedało za ponad 570 tysięcy złotych działkę przy ul. Zamkowej, która w ubiegłym roku w
dWQch przetargach nie znalazła
naLywcy.
(bea)

.'

laurek i buziaków

Czerwony Kapturek
z odżywką dla babci

l'

/'

laurki od wszystkich przedszkolaków
PONIDZIE. Już w niedzielę wielkim
koncertem dla wszystkich babć w sali
widowiSkowej pińczo wskiego
belwederu rozpoczęto obchody
tegorocznego Dnia Babci.

Wczoraj w większości szkół
dzieci młodsze i starsze wykonywały laurki, aby po powrocie do
domów wręczyć je tym, które są
najbardziej kochane. Szczególnie
dzień ten wygląda w przedszkolach, a w największym buskim
Przedszkolu nr 3 urasta do rangi
najważniejszego święta w roku.
Odwiedzili śmy maluchy w
trakcie ostatnich przygotowań do
popotudniowej fety. Dla wszystkich
babć i dziadków mamy przygotowane śliczne laurki z życzeniami.
- Dzisiaj będzie u nas przedstawienie i wystawne przyjęcie. Mamy

upiekły pyszne ciasta i wszystko
rozpocznie się o godz. 1430 - mówiły maluchy z jednej z grup.
Przedstawienie teatralne
przygotowywali aktorzy. W tym
roku babciom zafundowano "Czerwonego Kapturka" w pełnej obsadzie:-Leśniczy w mundurze poży
czonym od harcerzy i wszyscy artyści już na 3 godziny przed spektaklem byli w pełnej charakteryzacji: Postać tytułowa - Czerwony
Kapturek - miał dla babci koszyczek pełen leków i odżywek nowej generacji, co jest nowością w
tradycji tego widowiska.
W kuluarach starszaki opowiedziały nam dowcip:
Straszny wilk dopadł Czerwonego Kapturka na leśnej ścieżce i
wrzeszczy: dawaj mi adres babci!! !
-Th proste: www.babcia.com.pl
- odparł Czerwony Kapturek. (imi)

pr~e~ "Słowo Ludu", trafią

ad~~gl Chłopek, Danieli Gał

KTO NIC NIE ROBI

sklej, Barbary i Jana Rejów,
do babć i'dziadków: IGauZ:vol.ińskiej, Moniki Ko.Maclusla Bąka Kasi JackowBartk a Pańtaka
' , i Damiana

a

DLA MIASTA,
bierze za to pieniądze?
Odpowiada

Niektórym dziadkom życzenia od wnucząt przekazywała wczoraj ekipa "Słowa ludu"

w

283lbh

~

I.u.I:Ml!1IM

ro ramie "Temat dnia" - codziennie o 12.15
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SZPITAlE APTEKI
Dyżury

f'

,
l'
(I

pełnią
szpitale:
na C2am0wie, przy ul. KoścIUSlld i
w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: .Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), .Centrum', ul. Radomska
8 (10-20), ..Aptekarz", ul. Hoża 39
, - cztnna codziennie (8-23), .,Alfa',
ul. Zeromskiego 20/24 (8-15),
"Gernellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), "Małgosia" . ul. Pocieszka
- 17 (8-22) - czynna w niedziele I
święta, .,Zdrowie", ul. Sienkiewicza
58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyZurami stałymi:
, Apteka .Na Rogatce"- ul. Jana
Pawia 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 - czyn na od poniedziałku
- do piątku w godz. 8-22.
Apteka . Gemellus" - całodobo
wa, ul. Starodornaszowska 11
(obok szpitala przy ul. KOŚCiuszki).

APTEKA ..Parkowa", Kielce, Zytnia, niedziele, święta 7.30-21.00.
041/368-30-33 .
(gb 4774)
APTEKA "Rondo", Paderewskiego - IX Wieków. czynna codziennie, niedziele i święta,
7.00-23.00, 041/34-48-205.
(gb 5226)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Kopemika 29.
STARACHOWICE
- ul. Rynek 30.

344-85-15 - "ZDROWIE· - CODZIENNIE.
(nd 532)

,o'

BIOTERAPIA. 041/368-46-32.
(nh 64)
NAGŁA Pomoc Lekarska - 041/
331-56-50.
(nh54)

UROLODZY - Serninaryjska 27,
361-30-60, Jagiellońska 23, 34622-99.
(nd 537)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkie-

go Specjalistycznego Szpitala Dzie-

,.

cięcego w Kielcach, ul. langiewi• cza 2, tel. 361-55-25 - E-CHO,
HOLTER, RTG, USG. Urodynami· ka. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania Iaboratoryjno-bakteriołoglczne. Rehabilitacja.
(nn 275)

Teatr im. S. Żeromskiego
- ,Opowieści Braci Grimm·, g. 11 .
Teatr Lalki i Aktora .Kubuś" - "O
straszliwym smoku i dzielnym 'i>lJNł· czyku, prześlicznej królewnie i królu Gwoździku", g. 9, 11.

"Romantica" (dolby digital), tel.
366-37-19. - "Harry Potłer i Komnata Tajemnic' - bryt.amer. b.o.,
g. 8.15, 11.15, 14.30, 17.30,
20.30.
"Moskwa" (dolby stereo), tel.
344-47-34 - "Mali agenci 2" - USA.
bo., g. 12, 16.15; .. Eksperymenr
- niem., I. 15. g. 14, 20.30; "Koniec z HoDywood· - USA. I. 15, g.
18.15.
• Stucmne· - .MaIi agenci 2· - USA.
bo., g. 14.15; "Ooo's plum· - dun.amer., I. 15, g. 16.15; .Straż wlejska" - USA, I. 15, g. 18; "Skok" USA, I. 15. g. 20.1 5.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 "li' 96-63
366-40-40
XAR'L4 STAŁEGO KLIENTA
I'WIJU ~ aitIsto - MUl lo u:goóiDrilf

DOJAZD GRATIS

"Echo' (w WDK) - 361-27-37
- ,Niebo' - wł., I. 15, g. 16, 18.

BUSKIJ ZDfIÓJ
"Zdrój" -_nieczynne.
JfDR1EJOW
,DK" - brak terminarza.
OSTROWIEC św.
.Etiuda" - ,Harry Potter i Komnata ~mnic", g. 8, 11, 16, 19.
PIŃClIiW
"Belweder" - "Mr. Deeds. Milioner z przypadku', g. 17.
SANDOMIERZ
"Millennium'" ~ .Planeta skarbów", g. 17; .WIOClIrJ student", g.
19.
SĘDlIS1ÓW
.Ballada" - nieczynne.
SKARŻYSKo-KAM.
.Centrum" (dolby digital) - nieczynne.
• Wolność" - brak terminarza
STARACHOWICE
.Miejskie" - brak terminarza
SUCHEONIÓW
"Kuźnica" - nieczynne.
WWS2'QOWA
"Muza" - .8 kobier, g. 18.

KIELCE
Muzeum Narodowe - paJac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje staJe:
korpus główny - .Wnętrza zabytko:
we z XVII i XVIII w.", ,Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie",
.Sanktuarium Marszałka Józefa Pił
sudskiego". Skrzydło północne Galeria malarstwa polskiego i sztuki
zdobniczej. Wyst;Nta czasowa: Sz0pka bożonarodzeniowa - Józef Piłat
Czynne we wtorek w godz. 10 - 18,
środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Saolnych S. żerom
skiego - ul. Jana Pawia II 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i
literackich z młodzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, pią
tek, niedziela w godz. 9 - 15.30,
środa - 11-17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: ,,Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne od środy do
niedzieli w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956. ul. Zamkowa 3 - nieczynne
do końca marca 2003 r. Muzeum
może być udostępnione zbiorowym
wycieczkom po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu teoninu - teJ.
34-21-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1017. Wystawa stała: .Modele redukcyjne"; .Zabawki dawniej j dziś',
•R>lklor sześciu kontynentów - 406
lalek zcalego świata" - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak.
. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami - wnętrza XIX-wiecznych cha. łup, XIX-wieczna apteka, dwór zSuchedniowa. Wystawa: .Ocalić od
zapomnienia. Jan Bemasiewlcz twórca ogrodu rzetb". Wystawa
czasowa: "Szmaty, sorce, klerezyje... Tradycyjna tkanina i strój ludowy na Kielecczyźnie". Czynne: w dni
robocze w gadz. 9 - 14, w soboty,
niedziele i święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieteckiej - Dworek
Laszczyk6w - wystawa - .WesoJa
nowina. Cykl świąt i uroczystości
świąt Bożego Narodzenia wtradycji
polskier, Czynne od poniedziałku
do piątku i w niedziele w godz. 1015.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - nieczynne.
Galeria BWA "PIWNICE" - ul. leśna 7 - Stanisław Bai - malarstwo.
Galeria czynna od poniedziałku do

E17;f,;A RADIO-TAXI
....'8.... 96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne zamawfanle taksówek.

piątku w godz. 11-17, w niedziele
11-15, w soboty nieczynna.
. Galeria BWA .NA PIĘTRZE" - Kazimierz Babklewicz .Obrazy zielone i
mniej zielone' - malarstwo. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9-15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Galeria .Bartosz· - ul. Ściegien
nego 35A - Wystawa malarstwa
Józefa Ziomka Galeria czynna - od
poniedziałku do piątku w godz. 1016, w soboty - 10-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty 7/9
- Doroczna wystawa czJonków okrę
gu świętokrzyskiego ZPAF. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku
w goclz. 10-16. Wstęp wolny.
Klub Civitas Christiana. ul. Równa 18 - .xxIX Pokonkursowa Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej".
Czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 10-14.

REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemikiewiczów w Bodzentynie,
ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz poniedziałków i świąt
w godz. 9 - 15.
Jaskinia RAJ - czynna od -wtorku
do niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji GarncarStwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .PIonęly niebo i ziemia' - czynne codziennie oprócz poniedziałków w
godz. 10 - 16. W soboty i niedziele
wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - tel. 041/
25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym KrzyżU - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w godz.
10-15. Ekspozycja prezentuje działy
archeologiczny, geologiczny, flory I
fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków'w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31 -77-01 8.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Waldemar ŻUchnlcki malarstwo; WiesJaw Turno - fotografia. Oprócz poniedziałków czynna codziennie w godz. 11 - 17.

JĘDRZEJÓW
Muzeum Im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, teJ. 386-2445 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum .Dworek Reja", teJ. 38145-70 - czynne od poniedziałku
do saboty w godz. 8 - 16, w niedziełe 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW,
BWA - ul. Siennieńska 54, tel. 26320-48 - Krzysztof Jackowski - malarstwo; AJ1<adiusz Latos - rzeźba.
Czynna od wtorku do piątku w
godz. 9-17, w soboty I niedziele w
godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - 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 ćmielow
skiej". ,Poczet książąt I królów
pOlskich wg Bacciarellego'. Wystawy czasowe: .Indonezja - mozaika kultury'; .Buddyjskie królestwo lo istnieje naprawdę".
Muzeum czynne wtorek - piątek
9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - teJ.-262-0978 - .GÓmictwo krlrolienia w ne0licie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski neolitycz-
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15% zniżki w mieście
40% miiki poza miastem
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nej,
wschodnią granicą"; Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopaJnianego i
pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne wt- sob. 9-15, nledz.
11-15.

II

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - nieczynne. W synagodze - .. Społeczeństwo żydow
skie w Pińczowie".
Galeria "Krużganki" - wystawa
częśd repliki XII-wiecznej pIyty orantów wypożyczonej z WlŚlicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, teJ. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty
- 9-15, w niedziele - 10-15, w poniedziałki n!eczynne - wystawy stałe ~.Kuchnia królewska", .Historia
wzgórza zamkowego w ikonograIii", .Ekspozycja etnograficzna',,.Ziemia sandomierska w pradziejach i
średnioWieczu', ,Srebra. NabytKi
muzealne z lat 1992 - 199r. •Lapidarium zamkowe". Wystawy czasowe: wystawa poplenerowa dzieci
i młodzieży ,Tęczowy plener", .Starej porcelany czar".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 - czynne od wtorku do piątku w godz. 916, w soboty - 9-15, w niedziele 10-15, w poniedziałki nieczynne.
StaJa ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: , Odkopana przeszlośc' - najciekawsze
odkrycia archeologiczne na Lubelszczytnie i Sandomierszczyźnie
w latach 2001-2002.
Galeria Sztuki Wspóh:zesnej BWA,
ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do
soboty w godz. 9 - 16. w niedziele
13.30 - 16.
Muzeum, Historii Polskiego Ruchu Ludowego, uL Rynek 9. Godziny otwarcia: pon.- piątek 8-16,
sobota, niedziela - po wcześniej
szym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: .. Portrety" - rzeźba Gustawa
Hadyny.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum lm. Orła Białego - ul.
Słoneczna - czynne od 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki
1, tel. 274-62-68, czynne w dni
robocze w godz_10-16.
Muzeum Histońi Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa 1, tel.
. 275-40-83, czynne wtpt 9-15.30,
sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespól wielkopiecowy z1899 r., obiekty hutnicze z pot. XIX w., zabytki
techniki samochodowej, skansen
hutniGlwa starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stałe :
.Dziedzictwo kultury technicznej w
dolinie Kamiennej', .Rzeźby plenerowe - impresje na temat dinozaurW. Wystawa czasowa: ,.Architektura znana I nieznana" - wystawa
prac plastycznych Agaty Kosno i
Barbary Kotwicy.

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28, 9436.
Informacja MPK- 345-06-95.
Tui osobowe: - Piekoszowska 345~ 15-11, Jesionowa -331-7919; bagażowe - Sandomierska
801-31-18; ciężarowe: - Mielczarsklego - 345-41-22.
RADIO-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratiS).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RAOlo-TAXI .METRO" - teJ. 34222-22, 345-55-55 (dOjazd gratis).
TAXt "WICHROWY" - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI .ŚWIĘTOKRZYSKIE ". ul.
Manifestu lipcowego, tel. 33155-55 (dOjazd gratis).
TAXI . NA STOKun - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADlo-TAXI "OMEGA - ORIENT",
korporacja .Łysogóry", tel. 3600000, 36 -11111 , 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY· - tel.

~.

368-74-00 (dOjazd gratis).
TAXI .HERBY" - tel. 801-4HJO
(dOjazd gratis) .
RAOIO-l'AXl "EXPRESS" - tel.
366-11-11 , 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI "EUROPA· - (dojazd
gratis, karta stałego klienta), tel. 3611-611.
TAXI "BARWINEK" - tel. 80133 - 42 (dojazd gratis).
RADlo-TAXI "DORlON" - tel. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

OMNIA - Komunikacja
narodowa, Sienkiewicza 61 ,
77 -43, 345-77-46.
(ng
Bilety lotnicze - rezerwacja,
daż.• Sigma",
ria@Sigmatravel.pl, Swil)tokr:1IIi1
20 (.Galeria Echo·).
00, 341-54-10.

MA CAlODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystaWianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionycl) - nagrobki. Tel. 361-29-18, 361-3912.
(nj 300)

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

Portal Internetowy

041/34-43-944 - HADES - Kiwiorski, całOdobowe pogotowie po~
grzebowe, karty zgonu. chłodnia.
(nc 383)
,

Świętokrzyskie Sto'wa~zyszl!GiI.
Pomocy Ofiarom Pr7.,~tAn.ho
" Komenda Miejska
cach - Punkt Kon,sullacyjlny
mocy Ofiarom Pn•• ct",nctw
ce, ul. Mickiewicza 9; ponilldziilil
- piątek w godz. 14-18, tel.
349-33-44.
Świętokrzyski Klub
- 36-74-429, od poniedziałkU
czwartku w godz. 10-14,
cholog, pedagog -.telefon
nia 366-17-41 w poniedzialti
czwartki w godz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z
blemem alkoholowym - od

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.ZWOLSKI"

t

• Bezpłatna chłodnia
;, • Karty zgonu
" • Pomniki
~
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc369)
PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

, KOMUNAlNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 366-3177, 344-67-88.
(na 204)

•

działku do piątku w godz.
tel. 345-73-46. w sprawacl1
nych - 368-18-67, czynny od
rredziałku do piątku w godz. 8
pomoc psychologiczna dla
wychowujących małe dzieci
59. poniedziałek, godz.
Świętokrzyskie Centrum
fyki i Edukacji - 041/331-53
pomoc psychologiczna I
giczna. terapia rodzin I
psychoterapia
powa. pomoc dotycząca
interwencja kryzysowa - od
działku do piątku w godz. 8
Polskie Towarzystwo 7~ ••,hi.lIł .
nia Narkomanii tacyjny w Kielcach, ul.
kowska 5A - 346-1
działek - piątek - godz. 1
Rodzinna Poradnia Prnfilak1l'l.
• i Terapii Uzależnień
ków, Kielce. ul.
23oa. tel. 362-92-50.
mocą w zakresie terapii
a1nej i grupowej osób
nych i ich rodzin, poradnictW3
chiatrycznego i medycznego.
czenie bezpłatne .
Centrum Interwencji Krvzvs~ •
-- tel. 041/366-48-47,
cza 7b. Terapia ofiar
konflikty wewnątrzrodzinne i
7:'JSi małżeńskie, problemy z
bą uzależnioną w rodzinie.
sultacje indywidualne i
_ wsparcia. Zapewniamy
woŚć. Zapraszamy od
ku do niedzieli w godz. 13'
f

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7 - 22 - 367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65.
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne VI godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w dni
wolne od pracy - tel. 361-18-33.
TAI - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
. OIKT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - żółta linia - 9434.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowi! informacja telefoniczna - 932.

Piueria "Studio· - tel. 368-86~'
01. Czynna w godz.: pn.-a. 1022 , pląt. 10-23, sob . 12-23,
niedz. 12-22. Dostawa na terenie
miasta przy zamówieniu powyżej
16 złotych - gratis, ceny pizzy od 7 do 19 zł.
TelePizza - ul. Radomska 18. teJ.
(041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34. tel. (041) 366-41-60.
Godz. otwarcia: niedziela - czwartek 10.00-23.00, piątek - sobota
. 10.00-24.00. Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.
Pizzeria Roma. AI.l000-lecia PP
17 przy Domu Studenta ,Filon"
przy Politechnice Świętokrzyskiej
. zaprasza na oryginalne dania kucłlni włoskiej I chińskiej. Dowóz gratis! Tel. (041) 344 99 OS .

Częstotliwości stacji
_ słyszalnych w regionie:
TAK - 106,5; 98,0; 89.7
GRAM I - 102,7; FAMA
PLUS - 107,9; 71 ,95,
100,9; 107,2; 7.34, RMF ·
BIS - 92,3, Ul -96,2. KIELCE ·
101.4, ZET - lOS,3, WAWA' •
. ESKA - 103,3, OPATÓW - ~'j
MTM FM - 102,1, RdC - 8
lELIWA - 104.7, REKORD

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH
----

Martin Me Dorzagh

PORUCZNIK
ZINISHMORE
rety$eria Bar/łomie; Wjlszomi1'§ki
24 25,26 styc,z,ma, godz. 19.
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7.05 Studio urody 7.15 Złoto
polscy (93) - telenowela pol.
7.40 Dwójka dzieciom 8.00
~zpital na peryferiach (4/20)
- serial obycz. czech. 8.50 Pytanie na śniadanie - -magazyn
10.20 Chłop Europie nie przepuści, czyli zastanowim się a
jużci: Biznesplan (powt.) 10.30
Magazyn Ekspresu Reporterów (powt.) 11.20 National
Geographic proponuje: Na tropie mangusty - film dOK. 11.50
Nicponie - film dla dzieci pol.,
1974 (28 min) 12.35 Kochaj
mnie (13) - telenowela dok.
(powt.) 13.00 Panorama 13.15
Miami Sands (91/110) - serial
obycz. USA 14.00 Zimowy
show kabaretowy, czyli Gwiaz-

A
19,

lm.pl

tv4
6.00 Piosenka na życzenie 7 .00
Atomówki, Laboratorium
Dextera - seriale anim. (powt.)
7.30 Pokemon - serial anim.
(powt.) 7.55 Duża paerwa (8)
- serial kom. pol. (powt.) 8.25
Stan wyjątkowy 2 (24) - serial
sens. USA 9.15 Graczykowie
(22) - serial kom. pol. (powt.)
9.45 Samo życie (156, 157)
-.serial obycz. pol. (powt.) 10.45
Zyciowa szansa - teleturniej
11.40 Różowa Pantera - serial
anirn. 11.50 Kachorra to ja (80)
- telenowela argent. (powt.)
12.45 Luz Maria (72) - telenowela peruw. 13.40 Zerwane
więzi - talk-show 14.35 Normalny Norman - serial anim.
15.05 Świat według Kiepskich
ial

5.35 Kropka nad i - program
publ. (powt.) 5.50MiloŚć i nienawiść (61/130) - telenowela
meks. (powt.) 6.35 Telesklep
7.05 Przyjaciółki (rywalki (74/
185) - telenowela meks.
(powt.) 7.50 Wunschpunsch serial anim. 8.15 Tajne akta
psiej agencji - serial anim. 8.40
Łebski Harry - serial anim.
9.05 Inspektor Gadget - serial
anim. 9.30 (na żywo) Tele Gra
- teleturniej 10,35 Telesklep
11.20 Rozmowy w toku - talkshow 12_15 Maraton uśmie
chu 12.45 Wunschpunsch
13.10 Tajne akta psiej agencji
13.30 Łebski Harry 13.55 Inspekto.r Gadget 14.20 Renegat
(l) - serial sens. USA
15==-~_,~!,,,'.~~,

6.55 Telesklep 7.10 Wojowniczki z krainy marzeń - serial
anim. 7.35 Yaiba - legendarny
samuraj - serial anim. 8.00 W
niewoli uczuć (102/135) - telenowela meks. 8.50 Daniela i
przyjaciele (86/100) - telenowela meks. 9.40 Pełna chata
(179/192) - serial kom. USA
(powt.) 10.05 Alf (20/100)
- serial kom. USA (powt.) 10.30
(na żywo) Łami~łówka - teleturniej 11.15 Zar tropików
(62/66) - serial sens. kana:d.
(powt.) 12.10 Przeklęta miłość
(59/100) - telenowela kolumb.
12.55 Telesklep 14.55 Wojownićzki z krainy marzeń
- serial anim. (powt.)
15.20 Yaiba - legendarny sa- serial anim. '

"l ta (lS01192Y:

erial kom" USA •
S- Belfer z klasą. (14/43),
- serial kom. USA
5 A1f-(211100) - senal kom.
~:tiOIl""'.&,....

Raport Netia K2 - Jedynka na Dachu Świata: cykl
reportaży

Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - wywiad
Klan (668) - telenowela
Grażynka

nie potrazdecydować, gdzie spę
na zimowisku, czy
Den'SI01~aCle Zenka i DaStanisława wybiera się
spotkanie z wujem Stefaz którym chce porozmao swoim znajomym z
Il\uzuc,~sr'lnu. Przez ten czas
ma się zaj moi

czyna postanawia zmienić
rywkowy
swoje życie. Wkrótce znajdu18.15 Graczykowie (23) - seje mieszkanie i wyprowadza
rial kom. pol.
się z domu. Zrywa także ze - 18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
swoim chlopakiem. Wraz z
koleżankami z pracy idzie do
19.15 Awantura o kasę - telewróżki, która przepowiada jej
turniej
rychłe zamążpójście. Lucy
W pierwszym etapie trzy gruzaczyna więc poszukiwania
py zawodników licytują praodpowiedniego mężczyzny.
wo do odpowiedzi na pytanie
16.00 Panorama
zadane przez prowadzącego.
16.20 Prognoza pogody
W drugiej fazie gry bierze
- udział najlepsza drużyna
16.25 ZłotopolscY (481) - tel enowela pol.
I etapu oraz zwycięzcy po16.50 Ryzykanci 2 (14) - realiprzedniego odcinka.

ty show
17.35 Wywiady Barbary Walters: Hale Berry
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.00 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Aria i makaron -

20.05 Czeczenia - widmo
śmierci - reportaż
20.45 Samo życie (158) - serialobycz. pol.
1lwa wieczór autorski Retmana. Początkowo niektórzy
z zaproszonych gości są krynastawieni do Lesz-

gła mieć

dzieci. Carlos wyznaje Ma rga ricie,. że jest zakochany w Jimenie. Okazuje się, że ona również darzy
go uczuciem. Roberto przyznaje, że jest z Roxaną dla
dobra ich dziecka. Ofelia
chciałaby, żeby Ulisses zwią
zał się ze zdrową kobietą .

Octavio postanawia, że jego
syn będzie nosil imię Fernando, na cześć człowieka, któremu tyle' zawdzięcza. Dochodzi do wniosku, że nadszedł czas, żeby przestać nienawidzić swojego wuja. przynosi Anie Cristinie zdjęcie jej
matki. Rogelio na widok tej
fotografii doznaje wstrząsu.
Marcial straszy Fridę i ostrzega ją, żeby pilnowała dziecumrze

m~~~;n~~-Vlil(ltr
Rozmowywto

20.00 M jak miłość (113) - serial obycz. pol.
Małgosia

Oblicza mediów
Studio sport: ME w łyż. figurowym
Monitor Wiadomości
Profit - wiadomości ekomiczne
Czas na ... kont!,owersyjny dokument: Gimme
Shelter - pamiętny koncert Rolling Stonesów
- film dole
~ino nocnych Marków:
PlIka ma dwa końce
Gkod~' bryt. 1998, reż. John
Rio er, wrk. : Gary Olsen,
chard Ridings(95 min)
Zakończenie programu

wraca do do,!,u
brata. Jest zdziwiona, kiedy
nie zastaje tam Hani ani Mateuszka. Zduńska martwi
się, czy Paweł poradzi sobie
z pracą u ojca i w przetwórni. Marta niepokoi się o swojego syna.

21.00 Linia specjalna - program publ. (audiotele: tak
- 0700-250-11, nie - 0700250-12)
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 Kino mocnych wrażeń:
Straszne opowieści - horror USA, 1998, reż . Jamie
Blanks (96 min)
0.15 W obronie prawa (1/43)
- serial krym. USA
1.00 Zakończenie programu

Straszne opowieści
horror USA, 1998
godz. 22.35
W Pendel ton College 25 lat
temu doszło do przerażającej
masakry - psychopata zabił
sześć osób. Mimo prób zatuszowania tej historii, do dziś
nie z.apomniano o niej . Po tak
długim czasie w szkole znowu pojawia się morderca. Kilkoro studentów zostaje brutalnie n,,,,h,,wi,,",,,rh

USA, 1
,reż. M
Ritchie, wyk.: Chevy Chase (91 min)
21.30 Losowanie Lotto
23.10 Informacje, Biznes informacje, Sport
23.30 Prognoza pogody
23.35 Graffiti - proram publ.
23.50 Skandalistka Jacqueline
Susaną - film obycz.
amer.-kanad., 1998, reż .
Bruce McDonald , wyk.:
Micliele Lee (89 min)
Jacqueline Susann
łatach

żyła

w

1918 - 1974 i prze-

szła

do historii literatury poza sprawą najglośniejszej ze swoich
powieści - "Dolina lalek ", kl6ra doczekała się ekranizacji
w Hollywood. Zanim kobieta sięgnęła po pióro, z mniejszym powodzeniem próbowała kariery aktorskiej.
pułarnej szczególnie

_

1.30 (naiywo) AquazSupetchat
5.00 Zakończenie programu

F1etch żyje
kom. krym. USA, 1989
godz. 21.15
Pewnego dnia Fletch (Chevy
Chase) dowiaduje się , że
odziedziczył plantację na południu Stanów. Rzuca pracę
w redakcji, opuszcz.a nowojorską metropolię i wyjeżdża
odziedziczyć włości . Niestety,
nie wie, że plantacja wraz z
rezydencją świę

cioci

pamięci

Drew dostaje premię za wzorową pracę i przepracowanie
trzech tysięcy dni bez urlopu.
Dochodzi do wniosku, U ·
zmarnował sobie życie. Po·
stanawia wybrać się z przyjaciółmi na mecz baseballowy do Nowego Jorku, mimo

17.10 Miłość i nienawiść
(67/130) - telenowela meks.

~shoW ·
~FakiY

w konkursie
of the Word w 1989 roku.

17.15 Gliniarze na motorach
(11/23) - serial sens. niem.
(powt.)
18.10 Aktualności
18.20 Żar tropików (63/66) serial sens. kanad.
19.15 Drew Carey Show (467
135) - serial kom. USA

Sport
19.35.Pogoda
19.40 Uwaga! -Jllagazyn:
20.0013 Posterunek 2 (25/42)
- serial kom. pol.
Mafia chce ściągnąć haracz
z pewnej drogiej restauracji.
Czarek uniemożliwia im to
i w prezencie dostaje wystawny obiad z winem. 1jmlczasem Angelica przyprowadza
na posterunek trzech kompletnie pijanych mężczyzn.
Jeden z nich ma przy sobie

że mogą nią zdążyć wrócić

do pracy następnego dnia.
Podczas wycieczki mają serię przygód.

19.40 Norman w tarapatach
(46/54) - serial kom. USA
20.10 Samotnicy - film obycz.
USA,1992 reż. Cameron
;. CrQW~, :w'Yk.: Bnqget FOl;1~a (95 min)
~
22.05 Glinillfz.e ,(~1/32) - serial $ens. USA
23.0.5 Nauka jazdy - serial dok.
25.35 Markiz de Sade - film
ostiumow-tV USA, 1.996,
reż . Gwyneth Gibby, wyk.:
Nick Mancuso, Belinda
CarrolI, Janet Gunn, Charlotte Nielsen (95 min)
Osiemnastowieczny Paryż.
Markiz de Sade (Nick Mancuso) przebywa w więzieniu.
PewI, ego dnia zgłasza się do
niego piękna młoda dziewczyna, która poszukuje swej
zaginionej siostry. Wzam.ian
za pomoc arystokrata chce,
aby nieznajoma razem z nim
redagowała książkę, która
będzie kroniką jego życia,
pełnego erotycznych przygód.

walizkę pełną pieniędzy .

Okazuje się, że jest on policjantem z· Wydziału Przestępstw Gospodarczych.

20.40 "!ylko miłość
21.55 Kasia i Tomek - serial
kom. pol.
22.25 Tajemnice SmallviUe I
(3/21) - serial obycz. USA
23.20 TVN Fakty
23.30 Kropka nad i
23.50 Europejska corrida
0.20 Kryminalne gry
0.50 Superwizjer
1.20 Nic straconego

1.20 Prawo podziemia - film
sens. USA, 1993, reż. Chris
Mclntyre (90 min)
2.55 Belfer z klasą (14/43)
- serial kom . USA (powt.)
3.20 Drew Carey Show
(46/135) - serial kom. USA
3.45 Norman w tarapatach
(46/54) - serial kom. USA
4.10 Zakończenie programu

Tajemnice SmaUville I
serial obyc~. USA
godz. 22.25
Clark buntuje się przeciwko
swojemu ojcu i wbrew jego woli
wstępuje do drużyny futbolowej. Jej trener, który uległ działaniowi meteorytu, razi ogniem
każdego, kto próbuje zagrozić
jego pozycji . 1Ymczasem Lex
rywal"
z własnym ojcem
nad
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Samotnicy
film obycz. USA, 1992
godz. 20.10
Akcja filmu rozgrywa się
w amerykańskim mieście Seattle, będącym synonimem
nowej muzyki rockowej . Linda, która przeżyła bolesny zawód milosny, spotyka w klubie muzycznym młodego in.
Steve'a.

6.00 Muzycmy VIP 6.30 KINOmaniaK - odjazdowy magazyn
filmowy 7.00 Muzyczne listy
7.50 Teknoman - serial anim.
(powt.) 8.10 Czarny Królewicz
(36) - serial przygodo bryt.
(powt.) 8.35 MiłoŚĆ i pieniądze
(6) - serial kom. USA (powt.)
9.00 Dziki księżyc (14) - telenowela argent. (powt.) 9.55 Zbuntowany anioł (97) - telenowela
(powt.) 10.40 M.A.S.H. (17)
- :rerial kom. USA (powt.) 11.05
Jak pan może, panie doktorze?
(17) - serial kom. USA (powt.)
11.35 MacGyver - serial sens.
USA (powt.) 12.30 Muzyczny
VIP 13_00 KINOmaniaK
13.40 Muzyczne listy 14.30
Motomyszy z Marsa
15.00 Czarny K.rólewicz (37)
- serial przygodo bryt.
15.30 DziKi księżyc {lS) - teleJ;lo~ela argent.
16_30 HpT CHAT - PJogram
publ.
16.45 Dziennik i P.a:ognoza pogody
17.00 Jak dwie krople czekolady (10) - serial kom . USA
17.30 Przygody rodziny Addamsów (28) - serial kom.
USA
18.00 Zbuntowany aniol (98)
- telenowela argent.
Bemardo dostrzega na szyi
Milagros charakterystyczny
medalik i domyśla się. że
dziewczyna jest jego siostrzenicq. Tymczasem Mili pomaga .okradzionej kobiecie odzyskać portfel. Chcąc wyrazić swoją wdzięczność, ofiara kradzieży - Claudia
Marona - zabiera Miłagros
w podróż do Włoch .

19.00 Lepiej się powiesić - kom.
USA, 1985 (93 min)
20.55 Idol Extra - program rozrywkowy
21.50 Dziennik
22 .05 Informacje sportowe
, i Prognoza pogody
22_15 Baza Pensacola (20)
- seóal sens. USA
23.15 Niewygodny. świadek film sens. USA, 1990, reż.
Peter Hyams, wyk..: Gene
Hackman (93 min)

,,,
I

Znany prawnik Mike Turner,
zostaje zamordowany za defraudację pieniędzy mafii.
Mimowolnym świadkiem
zbrodni staje się znajoma
ofiary Claire Kelly. Kobiela,
świadoma niebezpieczeń

stwa, ucieka do Kanady .
Tam odnajduje ją zastępca
. prokuratpra okręgowego Robert Caufield (Gene flackman), który nakłania ją do
wspólpracy. Kobieta wyraża
zgodę i wraz z prokuratorem
rozpoczyna niebezpieczną
podróż, usiłując uciec mafijnym mordercom.

0.05 Zamieszani w sprawę
(4-0SL) - kom . obycz. wł.,
1997 (94 min)
2.05 X Laski
2.35 Muzyczne listy
3.25 Strefa P
3.50 KINOmaniaK
4.15 To się w glowie nie mieści
4.35 Zakończenie programu

Lepiej się powiesić
kom. USA, 1985 (93 min)
godz. 19.00
Nastolatek Lane Myer rozstaI
się ze swoją dziewczyną Beth.
Zalamany tym wydarzeniem,
pogrąża się w depresji i wymyśla sposób, w jaki chcialby popełnić samobójstwo. Dodatkowo jego nastrój pogarszają naj1 bliżsi członkowie rodziny oraz
: myśli o przygotowaniach do
i do zawodów narciarskich.
.
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ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PROMOC.JA

w
dowolnej
rubryce
AUTOSZYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

AUTO-MOTO

Oferta dotyczy osób fizycznych

BRAMY, napędy. 041/366-19-17.

sowa 25, 041/361-61-71 . Radom, Warszaw-

zlecających ogłoszenia

prywatne.

LOKALE

nn277

041/344-11-55

ska 115, 048/333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

•

OMEGA

041/346-52-05.

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię

ng459

-0606-257-181 .

041/344-53-62 Agencja

BRAMY. Ogrodzenia. 041/346-46-93.

FARMACEUTYCZNE

INTERLOCUM .
nt546

gbS395

POLICEALNE STUDIUM

Nieruchomości

(najstarsze w regionie)

nt524

J

CZĘ$CI do samochodów
japońskich , koreańskich,

0001 S.C. A UTA powypadkowe ,

Warszawska 34, p.511.

BMW.

HORMANN.

Sklep - hurtownia.

zniszczone - kupię . 041/346-21-67.

Bramy, drzwi,

Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

gb5396

www.lce-omega.edu.pl.

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
Sienkiewicza 9.

napędy.

nd5l!
ng467

Kielce, Domaszowice 174F

ng468

041/344-54-08
041/342-84-32.

041/366-05-93 $więtokrzys ka Gielda

041/343-17-57 . AUTOALARMY.
nd538

HAKI- 041 /346-20-02.

Centratzamki.

N ieruchomości,

KIELCE. GAGARINA 5
nj305

gb5186

nt528

INTER CARS SA. Dystrybucja

części

- części zamienne do samochodów. HURT.

do samochodów zachodn ich . Kielce ,

Detal. Kielce, Tarnowska 18.

Słowackiego

,
wnętrz

. Drokplast· , Kielce , Nowa 5 .

GARAL do wynaj ęcia - os. Podkarczówka. 041/366-33-99.

041/361-88-52.

gb5346

6, 0411344-23-73, 34-32-075.

041 /345-16-29. HURTOWNIA - autoczę
sci zachodnie .
Tłumiki.

Bagażniki

samochodowe .

Elementy karoserii.

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .

kawalerkę

KS M IVIIV.

11.041/345-42-01,307-35-06.

nj302

LICEUM
• ogólnoksztalcące ,

609-894-280.
gb5405

Jagiellońska

Warszawska 170, 041/332-22-12.

Oświellenie .

SPRZEDAM
PARAPETY, schody, kominki - producent.

• dietetyk,
• technik administracji,
• technik informatyk

nd529
nd536

oglasza nabór do:
POLICEALNEGO STUDIUM

OKNA, drzwi , parapety. Adaptacja
041/344-85-25, 36-222-35 MOTOART

EDUKACJA

Okrzei 15B.

• handlowe,
• ekonomiczne

MEDYCYNA

nt500

TECHNIKUM

MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

• żywienia zbiorowego
nt520

WYPOL:YCZALNIA samochodów

PARKIET,

transport

gratis .

- nowe. 041 /34-559-62, 0502-302-462.

IV:
041/362-00-29

nj303

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.
06021335-083.

0851653-75-04.

AUTO NA GAZ.

kb2585

kb2534

Kielce, Pakosz 53.

WYPOL:YCZALN IA SAMOCHODÓW

RATY.

"AGM" 041 /362-93-63, 0605-160-170.
nt518

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

nt540

Łódż,

• budowlane.

ALFA: na
GINEKOLOGIA - doświadczeni specjali-

PRODUCENT:

prośbę "7"; " ł,,,,p< nlNanV~_

odatkowy nabór zimowy do
Detektywów i Pracowników

ści , 0604-671 - 538 .

• deska podłogowa

ws209

041/34-30-438.

• boazeria

BUDOWNICTWO

VIAGRA 048/366-91-02 , 0604/529-343

• schody

ng458

wgl52
• parapety.
BLACHY trapezowe, bramy

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

NAUKA

041 /254-10-20.
nt542

I C

Świ ętokrzyskie Centrum Języków

garażowe

- 10 typów. PRODUCENT 041 /331-49-62.

AUTOGAZ , montaż . PROMOCJA!
Kie lce! 1 Maj a 136, 041 /247- 91-14 ,

BRAMY, automatyka, szlabany. Ba~iery

041 /361-51 -39.

ng463

nt538

KUPNO

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

0502-502-186.
gb5286

nt544

, Towarzystwó
Wiedzy Powszechnej

467/NK

ODDZIAL REGIONALNY w KIELCACH
uL Sienkiewicza 19, tel /fax (041) 344-65-41,344-63-50,344-95-81

K.URS

argall/LU)r::

,

DLA GIMNAZJALISTOW
75 godzin, w tym:

MAKULATURA, folia , złom . Kielce ,

kb2475

MAKULATURA ,

Grupy 15-osobowe. Kadra doświadczonych wykładowców.
Powtórzenie i uzupełnienie wiadomości. Praca z testami.
Terminy zajęć dostosowane do potrzeb grup.
f\

kurs kwalifikacyjny
dla oświatowej kadry kierowniczej

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
OŚWIATĄ

le~n iczego , odchudzającego ,

złom .

pij, akupresury -

I

zakończone

masażysty. 041/342-69-84, 041 /345.47·~

tel. 041 /251-10-66.

048/345-90-42
kb2476

KIELECKA
SZKOŁA

dAZDY

KURS PRAWA JAZDY
Popołudniowy Dopołudniowy Weekendowy -

I

23.1 (g. 16)
27.1 (g. 9)

1.11 (g.9)

UWAGA: dla uczniów i studentów
udzielamy

50

zł

RABATU

OJ .) I au.IWUd
Sob. - niedz.

Intensywny tryb nauczania. Wykładowcy z AŚ .
o ukoń czen i u kursu kwalifikacyjnego.

folia ,

Skarżysko-Kamienna , ul. Rejowska 65 ,

język polski i

matematyka - po 20 godzin
historia, fizyka, chemia, biologia, geografia - po 7 godzin

informatyka, BHP. Zapisy

ul. Zagnańska 232 tel. 041 /344-10-03.

8 .11 (g. 1

,

f ,/

~W--

Zaświ adczen ie

j

• stomatofogia zachowawcza
i dorosłych '3
• komputerowy system bezbolesnego znieczu,len~
• sedacja wziewna - leąenie w "gazie rozweselając

• ORTODONCJA, • PROFILAKTYKA
• CHIRURGIA,
• IMPLANTOLOGIA • RTG
• PROTETYKA,. • LASEROTERAPIA
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J
SZKot. Y PRO-FIL

BUDOWlANKA

ROLETKł ,

Kieleckie Centrum Kształcenia

Kielce, ROMUALDA 3,

Kielce, Jagiellońska 90

368-1743

041/346-16-00.

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

041/346-34-91

- młodzieżowe,
- dla

TECHNIKUM

dorOSłyCh

gb5289

ROLETY

KLAUDIA. Radom, 0507n86478

wgl53

cykl:

materiałowe,

antywłamaniowe,

wertikale,

żaluzje-

promocja,

ZAPRASZA
ROLOKASETY. MOSKITIERY zWijane .

048/37-80-307,0601-280-977 Frankfurt,

- kosmetyczne,

• Samochodowe,
• Mechaniczne,

ww180

Zapragamy
• Elektryczne,

vertlkale ,

żalUZje ,

okna . Hurtownia

Materiatów Vertlkalnych _WMK",

nd531

• tywienia Zbiorowego,

USŁUGI

Leszczyń

ska 1, 041 /368-00-32 , 041 /344-14-80 .

LICEUM
fax 344-33-77.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA

nt530

041/303-1647 - TELEWIZYJNE .

• Handlowe

gb5202
• Ekonomiczne.
nt508

NIERUCHOMOŚCI
KUPIĘ działkę przemysłowo

,

zajęcia

próbne

bezpłatne.

VERTlCALE - źaluzje - rolety
041/34-527 -93 .• KOŁDREX· - szycie
kołder,

Treningowe Wojakowskich
- budowlaną

-

producenł.

041/368-68-77.

czyszczenie pierza, styczeń

- promocja! Kielce,

Jagiellońska

ZGUBY
l~

041/361-2040 TELEWIZORY - Walczak.
SPRZEDAM
murowany, nad

CKD _PROMOTOR-

garaż

notarialnie

Silhicą

(ul.

041/331-72-32.

gb5397

parter kamienicy,

041/361-60-56 , 0602-212-412 .

041/34~

uży1kowe.0609497-215.

montaż.

Hydrauliczne.
gb5386

CYKLINOWANIE
POSZUKUJE odbiorców mięsa wieprzo-

-

układanie.

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa 1
tel. (041) 378-28-20

343.Q7.()4 .

0411366-02-65 .

wego hurt detal, 0506-848-738.

• OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

na213

ROLETY ANTYWLAM.

RÓŻNE

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

BIUREX, 3444-222, 34-32-222.

Gazowe piecyki, kuchenki - naprawa,
gb5374

• HANDLOWE

gb5387

KSEROKOPIARKI

041/361-2040. Telewizyjne.
gb5366

Piwnika-Ponurego 49

• EKONOMICZNE

BARAN Anna zgubiła indeks AŚ .

gb5079

RADOl\tI
uJ. Żeromskiego 51
tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

Zagnańska).

Kielce

SPRZEDAM

ODDZIAŁ

36.

gb5296

-72-36,060Q.460-565.

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

gb5197

gb5373

na terenie Kielc, 041/368-7349.

KIELCE

ramkowe. PROMOCJAI Roletki tekstylne.

Mannheim. Lipsko .Wojtek·.

- fryzjerskie.

CODZIENNA

•• ·t

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE:

• Drzewne,

51owoLudu
TWlOJA GAlETA

TURYSTYKA

2,5-letni

• Urządzeń Sanitarnych

Biuro Reklamy

041/369-85-21.

2-letni

• Budowlane,

verticale. 041/366-78-86.

TOWARZYSKIE

gb5140

nt514

CZYSZCZENIA dywanów, verticali.

ROLET - 041/362.Q3-67, 0691-860-680

gb5404

. . JĘDRZEJÓ\V

'.

(2-, 2,5-letnie)
PotYCZKI

gotówkowe.

Tel.

Kusocińskiego 50. Jut OD 165 zl/m kw.

041/366-78-86.

041/251-10-20.

gb5288

Raty i rabaty.

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

»1

1129
ng464

• RACHUNKOWOŚĆ-FINANSE

CZYSZCZENIE
POtyCZKA - 041/34441.Q6.

• BANKOWOŚĆ

- 041/331-75-64.

WMK,

gb5133

POtyCZKI. 041/340-71.Q3

zadłużeń ,

HYDRAULICZNE. 041 /361-54-12.
pożyczki.

nt532

041/361-3749,

Chęci ńska

041/34-07-106, 34-07-108.

nt516

gb5240

TELEFONY
nc386

ZGINĄŁ

jamnik, brązowy, suczka .

041/362-05-94, 0502.Q20-593. Nagroda!

tel. (041) 352-20-47

14.

gb5198

HODI. 041/368-20-82.

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

gb5378

PUTEX kursy komputerowe .
RESTRUKTURYZACJA

1, 041/368-00-32.

OPRAWA OBRAZÓW

GLAZURA - 041 /366-35-75.
bh262

nt522

Leszczyńska

gb4769

• TELEKOMUNIKACJA.
nt504

, KAZIMIERZA WIELKA';

dywanów

HYDRAULICZNE . 04 1/332-39-28 ;
0502-542.Q71 .
gb5285

gb5390

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

NAPRAWA telefonów. 041/368-04.Q0.
ng477

- kursy komputerowe .

SPRZEDAŻ

KUCHNIE , zabudowy wymiarowe .
Długa

nt536

22, 041/366-14-33. www.kuchnie.

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

KURSY

kielce.com .
041/343-18-81 SIATKI plastikow6\
- 041/345-38-15.

no276

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
MALOWANIE.
CINQUECENTO

700

(1996) .

Gładź .

Tapetowan ie.

Panele. 041/368-36-66.
nt534

041/345-19-81,0501-725436.

_(w stYczniu)

gb5381

- angielski

społeczne.

041/368-20-82.

ng461

NOWE GRUPY

.uBEZPIECZENIA

nc387

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

NAPRAWA pralek. 041 /332-3746.
- niemiecki
CITROEN xsara 1.9D (2000) 24.000

-włoski

z VAT. 041/342-22-355, 0602-295-878.

- francuski

gb5388

_WORLD OPEN-

SZkoła Języków Obcych
HONDA Accord 1.8 (1999), od dealera,
Kielc;e ,

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

1/

bogate wyposażenie . 041 /36842-63.

tródlowa 19

gb5394

041/343-13-16
nt506

PEUGEOT partner 1,8. (2000) ,
bogate wyposażen i e . 041/362-04-41,

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

0502-746-340.
gb5382
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Dyrekcja
Wojewódzkiego Specjalistycznego
ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc
w Kielcach zs. w Chęcinach,
ul. Czerwona Góra 10
ol:lusza konkurs lIa wydzieriawiellie: :
l.Części holu głównego Szpitala
w Czerwonej Górze o pow. 20,83 m kw.
z przeznaczeniem na prowadzenie
dzialalności bandlowej.
2.Pomieszczenia o pow. 22,16 ID kw. przy
holu głównym Szpitala
w Czerwonej Górze z przeznaczeniem
na prowadzenie dziaIaIności handlowej.
Oferty z podaniem ceny za l m kw.
powierzchni oraz propozycją
poprawy estetyk:i punktów handlowych
należy składać w sekretariacie ZOZ, adres jak
wyżej , w tenninie do dnia 29.01.2003 r.
do godz. 12.00, Z3Ś olwarcie dnia 29.01.2003 r.
o godz. 13.00.
Bliższe informacje można uzyskać
telefonicl.nie w Administracji ZOZ. tel.
34-655-45 wew. 233 .
t068/gm
dzierżawionej

na pobieranie i wykonywanie analizy pr~bek ścieków deszczowych

z podczyszczalni wód deszczowych, k~lektoTów kanalizacji deszczowej
.1cieków wodnych na tere.nie miasta Kielce
l . W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 11
ust. 7, spełniający warunki ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogi
określone w Warunkach Uczestnictwa wPrzeJargu.
l . Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
3. Termmrealizacji: do31 .12.2003r.
4. Nie dopuszcza się skladania oferty wariantowej.
5. Kryteria oceny ofert - oferowana cena 100 proc.
6. Infom/acje dotyczące sldadania ofert oraz Warunki Uczestnictwa w Przetargu
(cena: 10 zł) można uzyskać IV siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg IV Kielcach,
ul. Prendowskiej 7, pok. nr 2. tel. 361-15-69, 70, w. 141, w godzinach 7.30-14.00
lub za zaliczeniem pocztowym.
7. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w sekre/ariatie Miejskiego
ZarząduDrógwKielcach,pok. nr 16, w/erminiedo 13.02.2003 r. do godz. 9.30.
8. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu przetargu - 13.02.1003 r. o godz. 10.00
w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach - sala konferencyjna.

Jedna z 28 szkół w Polsce
ze znakiem jakości PASE*
I miejsce w Kielcach
w rankingu szkół j. angiel:nut:golbł)\
czasopisma N ewsweek

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY W SMYKOWI E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany%w

.t _

miejscowym planie ogólnym zagospodarowania ,
przestrzennego gminy Smyków
'%1 _
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41,
poz. 412 i Nr III, pozo 1279, z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 orazz2oo1 r., Nr 5, poz. 42. Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112) oraz uchwały
Rady Gminyw Smykowie nr 23/ll1l02 z dnia 19 grudnia 2002 r.
zawiadamiam o prąstąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Smyków,

Kielce, ul. Sienkiewicza 38;

zatwierdzonym uchwałą nr 35/IV/94 Rady Gminy w Smykowie z dnia 23 listopada 1994 r. .(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 12
poz. 166) obejmującej obszar na terenie sołectwa Kozłów w granicach wskazanych w załączniku grafic.z nym do uchwały Rady
Gminy w Smykowi e nr 23fUU02 z dnia 19 grudnia 2002 r.
Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Smyków granic udokumentowanego złoża iłowców i mułowców triasowych "Kozów" oraz przeznaczenie części terenu
ww. złoża pod eksploatację złoża iłów z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej zmiany planu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Smykowie.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Smykowie, 26-2U SMYKÓW w terminie do 25 lutego 2003 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której wniosek dotyczy.
2738/1an
~

mJ

- udzielanie informacji o działalności firm
za pośrednictwem ogólnopolskiego
numeru telefonu 94-77.
- udzielanie informacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych.
- sporządzanie wykazów branżowych.
- sporządzanie baz danych firm;
przeglądu prasy:

- informacje o przetargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz wykonawstwo.
- informacje o firmach wygrywających
przetargi,
- artykuły o wybranej tematyce;

Marketingu

bezpośredniego:

- poSrednictwo w zamieszczaniu
ogłoszeń w dziennikach na terenie
całego kraju.
2Jtai

tel.lfax: 368 25

srwz można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 17.
Termin składania ofert -1 O.II.2003 r., do godz. 9.55.
Termin otwarcia ofert 10.II.2003 r. o godzinie 10, pok. m l,
Gminy.
Uprawniony do kontaktu z oferentami - Emilia Ciołczyk.

Spółdziclnia Mieszkaniowa "Nasz'Dom" w Radomiu,

Telefoniczna Agencja
Informacyjna

www.taLcom.pl
tel. 94·77 lub 368 22 06 do 07
Świadczymy usługi w zakresie:
aktualnej infonnacji gospodarczej:

*PASE - Polisb Association for Standards In Englisb - jest jedyną
się nadzorowaniem i promowaniem
w nauczaniu języka angielskiego oraz przyznaje instytucjom prestiżowy lnal .
l ..
jakości. PASE jest członkiem EAQUALS - Tbe Ellropean Association I" .~""I
Quality Langllage Services.

w kraju, która zajmuje

U6B

ul.

wykonanie ekspertyzy technicznej określającej
prawidłowość zainstalowanych grzejników c.o.
(pod względem ich ilości i powierzchni grzewczej)
w pomieszczeniach Przedszkola Samorządowego
w budynku Wspólnoty oraz składania oferty
na jej wykonanie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru
w siedzibie Administracji Domów Mieszkalnych nr 1, ul. Zagórska 15
Kielce od dnia 24.1.2003r. Terrnin składania ofert do dnia 7.11.2003 r.
Uprawniony do kontaktów z Oferentami: inż. Grzegorz Kowalik,
tel. 344-44-20.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyn.

IłlIOlRCHER
Ifl':'

Przygotuj się na spotkanie unlwersalnej technologii!

BR400

wszechstronna
szorowarka z odsysaniem
i 10 I środka czyszczącego

RM 69 ASF
za

6 460 pln netto
{należy doIk::zyć 22% VA1)

oferta aktualna w dniach
27.01.2003 - 31.03.2003

ul.

DEALER:

Urzędnicza

26-085

Radom
Kontakt 2
ul. Warszawska 150 a
tel.lfax: (048) 333 11 77
tel.:
(048) 333 25 70+72
Kielce
Askon
ul. 1905 Roku 45
tel./fax: (041) 345 15 52
Białobrzegi

Jacek Wójcik
ul. 11-90 Ustopada 46
tel./fax: (048) 613 40 94

PUNKT SPRZEDAŻY:
Kielce
tel.: (041) 361 2646
tel.: (041) 369 1370
Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (041) 248 08 44
(041) 2471895
Pińczów

tel.: (041) 3575892
Sandomierz
tel.: (015) 832 85 07
www.karcher.pl

pytaj O

Wójt Gminy Miedziana Góra
stosownie do rut. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zag:ospodarow.iIJ1llI
przestrzennym (tekst jednolity Oz. U. nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi
oraz Uchwały Rady Gminy w Miedzianej Górze nr XXVIl234!2002 zdnia 21 marca 20021.
zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago.nn,n.r·OWilOa
przestrzennego obejmującego obsZ8f. całej gminy Miedziana Góra w jej aktlJalnl~! .lIJIl
granicach administracyjnych.
Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej
tereny urządzeń sportu, rekreacji, zabudowy letniskowej, tereny
produkcyjnej, przemysłu baz i składów, tereny usług publicznycb. tereny kornuni1Ka'JL.
tereny dolesień i inne potrzeby inwestycyjno-rozwojowe, w sposób zgodny Z7"Krc,~' _
wynikającym z art. 10 ustawy o zagospodarowani\) przestrzennym.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
na piśmie należy składać w:
Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze

autoryzację
21 131I"n

18

Międziana Góra

w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego komunikatu .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

I

-

BIURO REKLA.M I OGt..OeZEN
KIELCE
ul. Targowa 18
tel.lfax (041) 343-02-79 RADOM
ul. Wesoła 47/49
ul. Żeromskiego 51
tel. (041) 344-48-58
tel. (048) 363·97-88
fax (041) 344-72-51
fax (048) 332-81-60
e-ma~: reklama@slowoludu.com.pl

Burmistrz Miasta i Gminy w Kozienicach,
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
na opracowanie dokumentacji projektowo-Jcoszłorysowej
termorenowacji p~ród budowlanych Gimnazjum Nr l
w Kozienica h.
Termin realizacji: do 30.IV.2003 r.
'
I
Termin składania ofert - do dnia 03.11.2003 r. do godz. 11.00, w pok. nr II
UMiG Kozienice.
Otwarcie ofert - 03.n.2003 r. w pok. nr 212 UMi G Kozienice o godz. 12.15.
Kryteria wyboru ofert:
- cena 100 proc.
Wadium - 500 zł.
9
W .pr:zetargu mo.gą b~ć udział oferenci niewykluczenr na podst. art· ~
spełnIający warunki okreslone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publtcZll)
OTaz zawarte w SJWZ.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferenc}'
krajowych.
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówieniach można odebrać w siedZl~~
Urzędu Miasta i Gminy Kozienice w pok. nr 12. Osobą uprawnioną do kontak1(\1l
z oferentamijestp. GrażynaCichocka tet. (048)611-71-43 wgodz.8.00-14.30.
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Piłkarze

KSZO ostro

trenują

w

Dębicy

Z RÓŻNYCH AREN

=;:~~:~~~roP~ -Menażer pomoże?

waniu wBrennej trzecioligowi pilIcarze Kolportera
Korony.

_ 1Ylko w ciągu dwóch dni
....nirlWaIma zawodnicy zaliczygór. Od środy zalijuż łatwiejsze, bardziej
rasy - powiedział nam
le12'O.Wlwnik drużyny Kolportera
Paweł Wolicki,. który
e wraz z trenerami DariuWdowczykiem i Andrzejem
iakiem wrócił z teIenu,
7 ..
stalano plan marszobiegu
dni.
. w terenie odbywaobiadem. Po połu

11.....

~zeslaw Boguszewicz,

menaier Rafała Lasock/ego, chwali swojego
pillcarza i •.. nie moie
maleit mu klubu w Polsce.
Rafał

Lasocki, wychowanek
i kapitan KSZO Ostrowiec, od kilku już tygodni mówi o "zmianie
piłkarskiego klimatu". Lasocki,
któremu klub zalega z wypłatą blisko 200 tysięcy złotych, chciałby
odejść do innego pierwszoligowego klubu . Ale czy odejdzie? Na

razie wszystkie sprawy futbolisty
ma w swoich rękach Czesław Boguszewicz, menażer jednej z firm
zajmujących się transferami.
Boguszewicz: - Lasocki?
Bardzo dobry zawodnik. Myślę, że
będzie grał w ekstraklasie i to na
wysokim poziomie. Na dziś jest
zawodnikiem KSZO. Tak, jakieś
kluby pytają o niego. Mówiłem
przecież, że jest to dobry zawodnik. Nie, nie mogę zdradzić które.
1Yle Boguszewicz, menażer,
który swego czasu sprzedawał do
Niemiec Pawła Kapsę. Człowiek,

piłkarzy przebywających

powaniu trenuje w hali i
i. Wieczorem, po kolaregeneracja sił
nowy biologiczńej. .
Mamy tu wręcz wymarzonki . Są gabinety hydrou, baseny solankowe.
dwaj masażyści, którzy
isię w składzie ekipy:
Dziwoń i Tomasz Moki, i tak mają pełne ręce ro___~ C h o ć obciążenia są spore,
. . . . . l.l·t wszystkim dopisują hunajważniejsze - nie ma
urazów - dodaje Paweł

kielczanie trenostycznia.
'''LC''''''1I1 kolejnym piłka
ającym w ekstraklasie,
działacze i trenerzy KolKorony chętnie widzieI<ielcach, jest 31-Piotr Duz Pogoni S.zczecin. Choć
kontrakt, to wiadomo,
klub ma poważne
fi nansowo-organizai nie wiadomo czy przystą
wiosennej rundy rozgryrnwanil . . . . Jak n~ razie Pogoń, jako jeze.społ ekstraklasy, nie roz)e.szcze nawet przygotozimowych urlopach.
(wid)

Gdzie ostatecznie trafi Rafałtasocki (w wyskoku)?

erowski
grał
Kizierowski z Delfina
zwycięiyłw VII plebiscycie
..II..,.,," "Echa Dnia".
lejn: miejsca zajęli: 2.
P1ątek (KSZO Ostro3. Rafał Bernacki (Vive
, 4. Izabela Duda (Kolporelce), 5. Karol Bielecki
, 6. Tomasz Brożyna (iba-....J.I·,.."' ), 7. Filip Kliszczyk
, 8. Radosław _Wasiak
9, .. Kinga Stefańska (KTS
, 10. Zbigniew Piąradyn).
kategorii trenerów zwyDariusz Wdowczyk (KolS·Koro na ) , przed Mariak leWrukiem (Kolporter)
sa ndrem Malinowskim

"'lIIPrn

_lNIr._

5.

W spotkaniach rozegranych w
miniony weekend imponującą skutecznością popisał się broniący tytulu zespół UniMaksu, który zaaplikował rywalom aż 14 bramek.
Niespodziewanych porażek
doznały zespołu Ergo i Kolportera, choć hat trickiem popisał się
prezes Krzysztof Klicki.
Grupa A:
_
PKP Solidarność - Szkoła
Jazdy Vega 3:0, Kaniowski 2, PaSoń. Kolporter - Wall Street Club
3:4, Klicki 3 - Błaut 3, Kowalczyk.
UniMax Kielce - Nemezis
14:1, Bartusiak 4, M. Krala 3, Ło
miński 2, Rabiej 2, A. Krala 2, P.
Terlecki - Kuchta .
Urząd Kontroli Skarbowej Cola Qragon Jędrzejów 1:9, Dzierżak - Zabka 2, M. Andrzejewski 2,
Niechciał , Prusicki, Piasecki, Nawrot, Łabądź .
Nomi - Lekarze 7:0, Raćkos 2,
Król2, Grudnik, Podolski, Belowski

drużyną pożegnał s.ię już

ze

niądze od zawodników.

Abstrahując- od informacji
udzielanych przez Boguszewicza
na temat Lasockiego, dodać trzeba, że Zagłębie Lubin na dzień
dzisiejszy nie jest zainteresowane
Lasockim. Jerzy Koziński, prezes
Lubina,mówi o braku kasy, dodając dyplomatycznie: - Nic nie będę
mówił. Może kiedyś Lasocki u nas
zagra? Kiedy? Nie wiem.
Nieoficjalnie w środowisku
piłkarskim mówi się, że klub z
Lubina nadal jest zainteresowany
zawodnikiem z Ostrowca, ale na
razie KGHM, strategiczny sponsor,
odciął dopływ pieniędzy. Jeśli prezes i Rada Nadzorcza KGHM przeleją pieniądze, "temat Lasockiego"
znów wróci.
Wczoraj piłkarze ostrowieccy zaliczyli kolejny dzień na zgrupowaniu w Dębicy. - Wszyscy ostro
trenują. To cieszy, bo chłopaki
chcą przede wszystkim dobrze
przygotować się do wiosny - mówi
trener Włodzimierz Małowiejski,
który zaaplikował wczoraj aż trzykrotne zajęcia. - Thfpo śniadaniu
trenowaliśmy w hali. W godzinach
południowych była "tlenówka".
Biegaliśmy blisko 2 godziny po
okolicy. Wieczorem przez 90 minut trwały zajęcia ogólnorozwojowe - zakończył Malowiejski . .
(mac)

Najskuteczniejsi strzelcy: 18
bramek - Mirosław Podgórski
(Foksdrob), 15 - Dariusz Błaut
(Wall Street Club), 14 - Piotr Parkita (PW Kiel-Pak) , 13 - Marcin
Rabiej (UniMax), Sła\ omirMaszczyk (UKS), 12 - Krzysztof K1icki
i Dariusz Kwiatkowski (obaj Kolporter) .
Następne mecze - sobota:
Foksdrob - PW Kiel-Pak (14.30),
Szkoła Jazdy Vega - Wall Street
Club (15.10), Foksdrob - Pamir
(15.50), UniMax - Nomi (16.30),
Ergo - ZUS (17 .10) , Lekarze Kolporter (17.50), Ergo - CementowniaNowiny (18.30) , Bakama
- UPC Telewizja Kablowa. Niedziela: PKP Solidarność - Nemezis (10) , MPEC - ZUS (10.40),
PKP - Nomi (11.20), UPC Telewizja Kablowa - PW Kiel-Pak
(12) , Cola Dragon Jędrzejów Szkoła Jazdy Vega (12.40) , Laser Bis Jędrzejów - Bakama
(13.20), Cola Dragon - Lekarze
(14) , Laser Bis - Pamir (14.40) ,
Lekarze - Wall S treet CI u b
(15.20) , UniMax - Urząd Kontroli Skarbowej (16) .
(d)

',fuzp nie będ~ie
'" w Ostrowcu doszło' do

rozmów pomiędzy'działacza~
mi yi. sprawie-~wentualnei fuzjiarirgoligowej drużyny siatIJarek WSBiP z' KSZO. Nie
< przyniosły jednak konkretnyćh ' efektów, gdyż zgodnie
uznano, iZ połąc'lenie dwóch
borykających się z finap,sowymi klopotami stron n~e roz« wiąże ich problemów. ,

~

Strzelała młodzież
w hali Steni rozegrano
halowe zawody łucznicze
młodzików. Najlepsi okazali
się: Anna Skłodowska (Stella
Kielce) - 634 pkt.., Karolina
Fąfara (Olimpia Suchedniów)
- 625 pkt., Kinga Staniek· 515
'pkt. oraz Hubert Halik - 617
pkt., Tomasz Brzoza - 600 pkt.,
Mańusz Papież (wszyscy Stella) - 57Spkt.

XIII Turniej Mo: Zientala
TKKF w Kielcach organizuje XIII halowy turniej pił
k:l.rSki "piątek" o puchar Mieczysława Zieritala Zgłoszenia
drużyn chętnych do gry w tej
imprezie przyjmowane są do
28stycznia w siedzibia TKKF
przy ul. Sienkiewicza 68 (tel.
366-02-33) lub wieczorem u
p. Andrzeja Kotkowskiego
(346-22..78»)?oc;ł:ątek tomieju 1 lutegp W hali sportowej
ZOO SiR przy uL Krakowskiej.
'
.
. .

Adrian Dziółko z UKS
Pos!wórko oraz Diana Polew~zak z AZS Kielcewygrali zawody badmintona, które rOZ8"grałlo w Kielcach. Dalsze miejsca zajęli: Adrian Wesołowski
(P,odwó.rko) i Mateusz Mastemak (AZS) wśród chłop
ców. W rywalizacji dziewcząt
na podium stawalYtakże Pau. lina Piątek (AZS) i Aleksandra Wikło (Orlicz Suchedniów).
(d, mc)

NASZE TELEFONY:
3~3~253,~3~298
.~

E-mail:
sport@slowoludu.com.pl
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Adam EWald, który nie przed- ,
luZył umowy i przeszedł ao
druzyny aJqpalnego mistrza
Pollik >- 'Irena Sopot. Wiele
wskaiUje' na to,
jego miejsce w ki~leckier drużynie zajmie trzeci zawodnik świato
wego rankingu, Nieipiec Thor-śten)łohfuann.
•

prawdę mają?
Jeden z działaczy futbolowych
mówi wprost: - To jest kolejne zło
w naszej piłce. Wielu z tych ludzi
nic nie robi, a tylko wyciąga pie-

Strzelecki rekord UniMaksu
1. UniMax
7 21
43-8
2. Kolporter
8 18 43-19
3. Wall Street
7 15 25-18
4. PKP Solid.
7 12 28-23
5. Cola Dragon
7 12 25·18
6. Nomi
7 9 25-21
7 7 20:30
7. Vega
8. Nemezis
8 7 21-41
9. Lekarze
6 6 13-27
10. UKS
8 O 19-57
Grupa B:
Ergo Domaszowice - UPC
Telewizja Kablowa 3:5, Wasik 2,
Wrona - P. Brzoza 2, Chichłowski
2, Kotwica.
UPC - MPEC 1:7 (KotwicaPająk 4, Rękas, M. Bednarski, Gajda.
Pamir - Cementownia Nowiny 2:3 S. Gola 2 - Mędrecki 2, Rabajczyk.
1. Ergo
7 16 46-16
2. Laser Bis
7 16 31-32
3. Foksdrob
7 16 43-19
4. MPEC
8 15 24-21
5. Bakama
7 12 23-19
6. Cementownia
8 10 25-35
7.UPC
7 9 24-27
7 4 17-34
8. ZUS
9. PW Kiel-Pak
7 4 18-30
10. Pamir
7
3 11-29

Do istotnych kadrowycb
zmian d,ojdiie w zeSpOle brą
zoWYGh 'medalistów bilardowych MP - Contacru OK, ·z

któremu zawierzyło w Ostrowcu
kilku piłkarzy i co z tego tak na-

Niespodzianki w Lidze Firm ŚZPN

Rozgrywki grupowe
halowej ligi firm Święto
krzyskiego Związku Pillci
Noinej dobiegają końca.

Hohmann za fwaJda?

/

Rafał

..

Kizierowski w PŚ
Podczas pływackjch zawodów Pucharu Swiata
w Sztokholmie Bartosz Kizierowski zajął 4 miejsca w wyścigach na 100 m stylem dowolnym i klasycznym.

Australian Open
Wayne Ferreira z RPA
wyeliminował Hiszpana Juana

Carlosa Ferrero, rozstawionego z numerem czwartym 7:6
(7-4), 7:6 (7-5), 6:1. W półfi
nale Ferreira zmierzy się
z Amerykaninem Andre Agassim, rozstawionym z numerem
drugim.

Brakuje wiaryAnde
Już wysiadają~ z samolotu w PorBramkarz Vive Kielce
Rafał Bernacki zbiera
doskonałe recenzje
w rozgrywanych
w Portugalii Mistrzostwach Świata
wpiłce ręcznej.
przywitała nas
ciepłą, późnowiosenną pogodą.

- Portugalia

to, śmialiśmy się , że to słońce bę
dzie świecić dla nas - powiedział
nam wczoraj w południe Bemacki:

• No ale w pierwszym meczu z Jugosławią, który przegraliśmy, tego słoneczka było niewiele...

w Birmingham
Piotr Świerczewski podwe wtorek kontrakt
z Birmingham City (l6. miejsce
w Premier League) , w którym
będzie grać do końca sezonu
na zasadzie wypożyczenia
~ Olympique Marsylia. Piotr
Swierczewski będzie drugim
Polakiem grającym w Premier
Leagl.le, po bramkarzu Liverpoolu Jerzym Dudku.
pisał

Patrick Roy z Colorado
Avalanche został pierwszym
bramkarzem w historii zawodowej ligi hokejowej NHL,
który rozegraI tysiąc spotkań.

Wczoraj w Portugalii
Mistrzostwa Świata
w pilce ręcznej: Kuwejt - Jugosławia 14:36 (3 :20) , Australia - Niemcy 16:46 (5:24) ,
Argentyna - Rosja 26:26
(8:12), Egipt - Algieria 25 :25 '
(13:13).

TELEKIBIC
Gracz reprezentacji Jugosławii Ivan lapcevic (z lewej) wraz z partnerem zzespo(z prawej), blokują atakUjącego bramkę Polaka Grzegorza Tkaczyka (w środ
ku) podczas meczu w Guimares. Biało-czerwoni ulegli rywalom 20:24

łu

Znów emocje na skoczniach

WJaponii wieje
w Hakubie mocno wieje i intensywnie
sypie śnieg), to już dziś rano
emocjonować się będziemy pierwszymi skokami na olimpijskiej skoczni.
Na godzinę 8 przewidziano
bowiem pierwszy oficjalny trening. Dwie godziny później odbędą się kwalifikacje do czwartkowych zawodów (początek
godz. 10).
Japońskie szaleństwo skoków, które rozpocznie się w śro-

Hokeiści Montreal Canadiens
w poniedziałek wyjazdowy mecz l
zespołem F/orida Panthers 3:2.

I

Przegraliśmy mecz na samym początku. Nie wiem dlaczego, ale baliśmy się rzucać na bramkę rywali. Poza tym graliśmy pe-

Mariusz Czerkawski
na lodzie ponad 12 minut i
czasie oddał cztery strzały na

chowo. Gdyby Mariusz Jurasik
bodaj w drugiej minucie zdobył
gola, potem byłby skuteczniejszy.
Podobnie jak cały zespół.

Z bilansem 19 zwycięstwi
porażek Montreal Canadiens
mują przedostatnie miejsce

-

Początek mieliśmy nawet
niezły, głównie dzięki pana postawie w bramce. Wybronić rzuty Pe-

•

• Jugosławia jest mimo
wszystko lepsza od nas?
- Mimo wszystko tak. Gracze
Jugosławii są ograni, reprezentują
na co dzień barwy najlepszych w
Europie klubów, Rywalom w decydujących momentach nie drżały
ręce . Nam niestety tak. Poza tym
doskonale bronili ich bramkarze.
Proszę zwrócić uwagę, że z kontrataku zdobyliśmy bodaj dwa gole,
i to w samej końcówce.

1000 meczów Roya

Jeżeli dopisze pogoda (obecnie

wygryWają

runicica czy Jovanovicia to nie
lada sztuka...
- Wiedziałell!, jak rzuca Perunicic. Grałem kilka razy przeciwko niemu. Zarówno w barwach
w spotkaniach pucharowych, jak i
w lidze niemieckiej. Jovanovic za
każdym razem mocno kręci piłkę .
Udało mi się na początku obr<?nić
kilka ważnych piłek. Szkoda, że
potem było trochę gorzej ...

Świerczewski

P91sat Sport: 18.00 - pływa
nie, PS w Sztokholmie.
Eurosport: 19.00 - ME w łyż
wiarstwie figurowym, pary sportowe.

Kanadyjczy

Bernacki specjalnie dla "SL"

dę, zakończy się dopiero w niedzielę. Codziennie jednak gwarantowane będą emocje.

Program zawodów PS w skokach 'fł Japonii.
Sroda: 8.00 - oficjalny trening w Hakubie, 10.00 - kwalifikacje; czwartek: 10.00 - I seria
konkursowa; piątek: 9.00 - kwalifikacje w Sapporo; sobota: 9.00
- I seria konkursowa; niedziela:
3.00 - I seria konkursowa.
Godziny podane są według
czasu polskiego.
(soy)

Kolarze

,
• Jak wyglądają Mistrzostwa
Swiata od kulis?
- W Guimares, gdzie gramy
swoje mecze, miejscowa prasa pisze przede wszystkim o swoich.
Sporo mówi się także o Hiszpanach. Jakie jest zainteresowanie?
Patrząc po trybunach , wydawać
by się mogło , że niewielkie, ale
portugalscy kibice czekają przede
wszystkim na drugą rundę i mecze decydujące o podziale miejsc.
Poza tym nie możemy narzekać .
Mieszkamy w bardzo dobrych warunkach, gospodarze są na każde
wezwanie, spełniają wszystkie
prośby. Oby tylko w następnych
meczach wiodło nam się lepiej .
Korzystając z okazji - proszę pozdrowić wszystkich kibiców
szczypiorniaka w Kielcach. Trzymajcie kciuki za naszą reprezentację·

(mac)

CCC-Polsał

Kierownictwo ekipy
kolarskiej CCC-Polsat
wysiało oficjalne zgłosze
nie do startu w tegorocznym 86 Giro d'ltalia.
Polska drużyna niedawno została zakwalifikowana do I dywizji
UCI, co jednak nie oznacza automatycznego prawa startu we wŁo
skim wyścigu . Zagwarantowany
udział, według przepisów UCI, ma
10 czołowych ekip klasyfikacji UCI
("top ten"), jako 11 Index-Alexia
(Paolo Savoldelli, w barwach tej
ekipy wygrał Giro w 2002) , 12 Ales-

kęrywali.

beli Northeast Division.
Grał także drugi zespół
w którym występuje polski
ista. Boston Bruins
.
u siebie 3:3 po dogrywce z
shington Capitals.
Krzysztof Oliwa ,
w styczniu trafił do Bruins
York Rangers, przebywał
cztery i pół minuty. Nie
jednego strzału , ale - co
kreślenia - nie trafił też na
kar.
Wyniki innych meczów
Anaheim Mighty Ducks sota Wild 1:2 (po dogr.),
Hurricanes - St. Louis
Colurnbus Blue Jackets Blackhawks 5: 1 ~ Tampa Bay
ning - Ottawa Senators 6:2,
rado Avalanche - Dallas
Calgary Flames - Edrnonton
4:3, Phoenix Coyotes - San
Sharks3 :1.

Mariusz Czerkawski klęczy
trem podczas meczu ligi
Panthers

w Giro?

sio (wygrali w 2002 drużynowo),
13 i 14 Telekom i Kelme (na podstawie kl. UCI). :Reszta ekip zgła
sza się, a organizator wybiera na
podstawie siły sportowej: l lutego
4 zespoły, 31 marca kolejne cztery.
Razem w wyścigu mają wystartować 22 ekipy.
J ak poinformował nas
rzecznik prasowy grupy Tomasz
Jaroński, szanse CCC-Polsat są
duże . Pozyskanie Pawła Tonkowa, Rosjanina, który w 19~6 roku
wygrał Giro, a wielokrotnie plasował się w pierwszej 10 tego

Byłby to pierwszy strat
skiej ekipy zawodowej w
Giro. Warto jednak dodać,
scy kolarze zapisali się z
strony w tym wyścigu.
skuła był 9 (1991) i 10
a Czesław Lang (dyrektor
Pologne obiecaŁ 10"h" W.' u Włochów) 17 w1982
nadto Lech Piasecki
pów indywidualnie i 2
Z grupy CCC-polsat w
stratowali Tomasz Brożyna
miejsce w 2000) i DariusZ
nowski (22 - 2000) oraz

wyścigu , wyraźnie zwiększyło
siłę przebicia.

ski.

Chcesz efektywnie oszczędzać~
Dzisiaj wszystko o kartach platniczyc · ,.
Bezpiatny dodatek /Jowstal dzięki wspafciu Narodowego Bal/ku Polskiego IN lamach Programu Edukacji Ekonomicznej.
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