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Protestowali rolnicy z Ponidzia

•

GORZKIE• ·ZAlE
W KRZYZU

Ukarani
za

"Molotowa"
o

nastoletnich
zwolennikach faszyzmu
czytaj na stronie 5

Prawo
•
konsumenta
Jutro w godz. 12 -13 przy telefonie " Słowa Ludu" w Kielcach - nr
(0-41) 344-48-16 - obecny będzie
miejski rzecznik konsumentów.
Nie wiesz, jakie prawa przysługuj ą konsumentowi po wprowadzeniu od 1 stycznia br. nowej
ustawy? Jak reklamować towary,
których jakość pozostawia wiele
do życzenia? Masz wątpliwości, co
to znaczy ni ezgodn ość towar u
z umową? Zadzwoń ! Zapraszamy!

Komisja
na parkingu

mi groził - zeznała wczoraj
sejmową komisją śledczą

tzw. afer, Rywina preWanda Rapaczyńska
Czytaj na stronie 4

KIELCE. Ponad 80 tys. zł
Komenda Miejska Policji będzie
musiała zapłacić firmie ,,wzorek-Bus" za przechowywanie samochodów. Wyniki specjalnej kontroli wskazują jednak na to, że kilka- _
dziesiąt aut było przetrzymywanych
dłużej , niż zezwalały na to przepisy.
Czytaj na stronie 2
~

Nasze
'C!
wsparcie K2
KIELCE. Na razie nie wiemy, czy
(i kiedy) pierwszy zdobywca najwyż

szego szczytu Ziemi stanie na I:.ysicy.
Tymczasem zapraszamy wszystkich
do jej zdobycia zimą, dla wsparcia
naszej ekipy atakującej szczyt K2.

latach przerwy polska
klubowa znów zagra w IV
Pucharu UEFA.
Czytaj na stronie 16

KRZYŻ gmina Czarnocin. Rolnicy z kilku gmin zablokowali wczoraj skrzyżowanie tras Busko - Kraków i Czarnocin
- Krzcz~nów . Poza biało-czerwonymi flagami państwowymi protestujący nie używali emblematów partyjnych i związko
wych. - Połączyła nas nędza i chęć do~cz~nia. ~o ~rotestów prz!ciwko polityce. r~lnej państwa - !Rów iI i. Na środ~u
wielkiego skrzyżowania spokojnie rozłozył Się wiejski kundel, wokoł którego chodZIli złorzeczący rolmcy. A oberwało Się
wszystkim, od samorządowców przez Sej~ , Senat, p!'flmiera.po pre~denta RP. - Nie ~a .iuż ża~nej d~iedziny produkcji
rolnej , która dawałaby zysk i godne warunki przetrwama na WSI - mÓWił były poseł WłodZim ierz Wiertek I rozdawał odezwę
podpisaną przez Komitet Protestacyjny Rolników Po~idzia .
.
.
.
..
.
. .
Ogodzinie 13 protest zakończono. Policja nie interwemowała , pomewaz rolmcy co kilka mmut przepuszczali sznury aut. (Iml)
Czytaj na stronie 9

Każdy czytelnik " Słowa Ludu"
.może duchowo wesprzeć ekipę polskich himalaistów podczas pokonywania najtrudniejszego odcinka niezdobytego zimą szczytu K2. Jak?
Wchodząc na brakujące im ostatnie
612 m, a tyle ma właśnie Łysica. Najt>rawdopodobniej nastąpi to w najbliższy weekend - wiele zależy od
pogody. O tym, kiedy idziemy na
Łysicę, poinformujemy w piątko
wym Magazynie "SI.!' 21 lutego.

Czytaj na stronie 9

Prawo tego nie zabrania
"AJIMĘKSZA I NAJLEPSZA

UCZELNIA NIEPN4STWOWA W Rt:GIONIE
(RANKING "RzEczpospoUTEJ I PERsPEJCTYW").

nabór na uzupełniające 1,5-roczne zaoczne
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Kielce, ul. Karczówkowska 41
345-69-19. www.wseia

KIELCE. Na kilkustopniowym mrozie
znalazł się wczoraj mężczyzna,
kt6remu kilka dni wcześniej zmarł
wujek. Tneba było opr6żnić mieszkanie, a Zdzisław G. nie był wnim
zameldowany.
Zdzisław G. przez ostatnie
14 lat opiekował się niepełno
sprawnym wujkiem . Razem
mieszkali przy ulicy Lecha. W lokalu zameldowany był tylko niepełnosprawny mężczyzna, który
w ostatni piątek nagle zmarł. Natomiast Zdzisław G. dowiedział
się, że będzie eksmitowany. Po-

szedł do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Był załamany
- opowiada pracownik MOPR.
- Napisaliśmy pismo do Wydziału
Mieszkalnictwa Urzędu Miasta
z prośbą, by wstrzymać opróżnie
nie mieszkania.
Jednak wczoraj rano na ulicy
Lecha zjawiła się firma wynajęta
przez miasto, która rzeczy Zdzisła~a G. zapakowała na samochód. Na szczęście dla Zdzisława
G. w Kielcach mieszka jego daleka
rodzina, która zgodziła się , by zatrzymał się u nich na kilka dni.
Kierujący Wydziałem Gospodarki Przestrzennej i Admi-

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

nistracji Budowlanej UM Andrzej Kędra powiedział " S łowu ",
że o całej sprawie dowiedział się
rano .
- Skoro umarł czł owiek ,
który był zameldowany w mieszkaniu , to teraz wraca onC1 do wła
ściciela czyli miasta. Mężczyzna,
który tam mieszkał , robił to bezprawnie jest zameldowany
w gminie Gnojno. Wszystkie wąt
ki sprawy mu szę dopiero sprawdz ić - stwierdził.
Mężczyzna został jednak zapewniony, że wkrótce dostanie
mieszkanie socjalne.
AGNIESZKA SADOWSKA

~'roda, /9/utego 2003
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imieniny: Amoldll, Jóu:fa, Konrada

Kto

zapłaci

Krakowski

za gapowe miejskiej policji?

Komisja .na parkingu

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

występy
KRAKÓW • KIELCE. Pościg,

strzały ostrzegawcze, bójka

zpolicjantami - takie
zgotowali kra,ko ..,skim
riuszom dwaj m'f~SZIC'anr.tv /fi.t.

KIELCE. Ponad BO tys. zł Komenda
Miejska Policji będzie musiała
zapłacić linnie Wzorek-Bus za
przechowywanie samochodów. Wyniki
kontroli wskazują na lo, że kilkadziesiąt aut było przetrzymywanych dłużej
niż zezwalały na to przepisy.
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Multi lotek

1,11,13,18,22,23,24,31,32,
34,38,42,48,51,53,54,55,56,
64, 71
Numerek

31 (2,17, 18, 26)
Informacje o warunkac~~
, ł>
na ~tokach narciarskich i. :
T~raf,

teI,368 7426

Radostowa, tel. 0600 606 2.58

b.

re

b. dobre

,Pod S1to~1ą, lei. 36874 26
Krajno, tel. 0602 391 081

b. dobre

Ch,tni na inspektorów
KIELCE. Jeszcze do 21 bm. chęt
ni do pracy w Inspekcji Transportu
Drogowego w Kielcach mogą składać
podania. Wymagania stawiane przyszłym inspektorom są wysokie. Muszą
mieć ukończone co najmniej 25 lat, wykształcenie wyższe, najlepiej prawnicze
lub ekonomiczne. Powinni znać jakiś
język obcy: angielski, niemiecki, frąn
cuski lub rosyjski. - Poszukujemy mło
dych, dynamicznych osób, mile widziane będą kobiety. Każdy z chętnych
przejdzie egzamin pisemny i ustny, wzorowany na egzaminach unijnych - mówi
Marek Nowak, wojewódzki inspektor
transportu drogowego w Kielcach. Podania można składać w siedzibie ITD
w Kielcach przy ul. Witosa 86. (MAG)

Komendant wojewódzki policji był zaskoczony kwotą, którą
firma Wzorek-Bu s przedstawiła
miejskiej policji za przechowywanie samochodów zabezpieczonych do postępowania. - Za dwa
lata 83 tys. zł to kwota niebagatelna, równowartość trzech radiowozów! A w tym roku dysponujemy budżetem o 1 mln zł niższym
niż rok temu. Moi poprzednicy
nie mieli takich kłopotów ja muszę kilka razy przyglądać się każ
dej złotówce, którą wydamy
- mówi Arkadiusz Pawełczyk, szef
świętokrzyskiej policji.
Powołał zatem specjalną komisję. Jej członkowie sprawdzili
ponad 300 faktur od firmy Wzorek-Bus, która od stycznia przekazuje
samochody konsorcjum Hol-Park
(to ono wygrało o.statni przetarg na
holowanie i przechowywanie aut do
czynności procesowych w KMP) .
- Przy kilku fakturach pojawiły się
wątpliwości, czy nie można było
krócej przechowywać aut? - zastanawia się komendant wojewódzki.
Do 18 marca dał czas szefowi Komendy Miejskiej na wyjaśnienie,

. Wczoraj w południe
kowska policja odebrala
szenie o kradzieży
Z ul. Rakowickiej znikn~
cedes sprinter. W aucie
1uża ilość kart [ele~IOnICznvl
Właściciel ocenił straty
tys. zł. Przez pol
stację natychmiast
rr. unikaty z opisem
go auta. Kilka godzin
mercedesa zauważył
patrol. Na widok
kierowca mercedesa
na pedał gazu . - Auto
aleją 29 Listopada, aż do
Wileńskiej. Tu wjechalo
chołki , oddzielające

Za przechowanie samochodów na parkingu policja zapłaci 80 tys. zł
dlaczego 26 samochodów tak dlugo stało na parkingu strzeżonym
przez Wzorka i skąd się wzięły kwoty za ich przechowanie.
Na te wyjaśnienia nie może się
doczekać również Marek Górnicki, który prowadzi depozyt aut do
spraw w kieleckich sądach : okrę
gowym i rejonowym. Zgodnie
z przepisami, gdy tylko prokuratura lub policja zakończą dochodzenie, samochód z parkingu policyjnego powinien natychmiast trafić
na parking sądowy przy ul. Zagnań
skiej. - Niestety, nie mogłem się na
to doczekać . W ubiegłym roku Ma-

Telewizja wprowadzi się do pomieszczeń KCK

Puste nie
KIELCE. Nawet jeśli telewizji święto
krzyskiej nie zostanie przyznany kanał,
przejmie ona wyremontowane
pomieszczenia. Do KCK przeniesie się
redakcja zulicy Warszawskiej.
Wczoraj pisaliśmy o zapowiedzi prezydenta Wojciecha Lubawskiego, że jeśli TVP nie przejmie
odnowionych pomieszczeń
w Kieleckim Centrum Kultury, bę
dzie musiała zapłacić za ich remont. Lubawski przypomniał , że
w imieniu telewizji umowę o przekazaniu pomieszczeń podpisywał
dyrektor Regionalnej TVP Ryszard Pacławski i to on zostanie
wezwany do zwrócenia kosztów
remontu.
- To, że telewizji świętokrzy
skiej nie został przyznany kanał,
nie znaczy wcale, że me chcemy
wziąć przygotowanego dla nas
obiektu - mówi Ryszard Pacław-

będą
ski. - Obiekt nie będzie stał pusty,
przeprowadzi się do niego redakcja, która teraz mieści się na ulicy
Warszawskiej. Poczekamy jeszcze
dwa, trzy tygodnie, jeśli Urząd
. Regulacji Telekomunikacji i Poczty nie przyzna częstotliwości, zdecydujemy ostatecznie, co zrobić
z pomieszczeniami.
O przeprowadzce nie został
jeszcze poinformowany kierujący
kieleckim oddziałem tełewizji
Marian Curzydło, ale ta informacja go cieszy. - Przynajmniej jest
tam sucho i ciepło - mówi .
Zadowolony jest także prezydent Lubawski - Miasto podpisało umowę z panem Pacławskim,
który reprezentował firmę TVP. To
dla tej firmy przygotowaliśmy pomieszczenia i oczekujemy, że je
zajmie. Natomiast to, czy przyjdą
z ulicy Warszawskiej czy jakiejś
innej , nie jest ważne - mówi Lubawski.
(ags)

rian Wzorek przekazał mi zaledwie 8 aut, a gdzie reszta? Od września upominam się o samochód, za
który ponoć policja ma teraz zapłacić firmie Wzorka prawie 5000
zł - denerwuje się Górnicki, który
za miesiąc przechowywania samochodu osobowego bierze 50 zł. U
Wzorka taka usługa dla policji kosztowała 260 zł.
- To nieprawda - mówi Marian Wzorek. - Nie chcę się wypowiadać , bo nie zakończyłem się
jeszcze rozliczać z Komendą Miejską - tłumaczy.
,
MAGDALENA BRZEZINSKA

Mieszkała
ze zmarłym
BOOIENTYN. Wjednym z domów
policjanci znaleźli ciało mężczyzny
nadjedzone przez SZCZlJry. Malka
zmarłego mówiła, że chciała jeszcze
zsynem pomieszkać.
Tak makabryr;mej sprawy policjanci z Bodzentyna dawno nie
mieli. Wczoraj rano zgłosiła się dó
nich kobieta, która zawiadomiła,
że w domu jej matki w pobliskiej
wsi leżą zwłoki 42-letniego brata.
Na miejscu okazało się, że ciało
zmarłego mężczyzny jest mocno
nadjedzone przez szczury. 72-letnia właścicjelka domu, matka
zmarłego zauważyła, że syn nie
żyje, ale "nie chciała się z nim rozstawać" . Mężczyzna zmarł około

10 dni do 2 tygodni temu .
- Wstępnie lekarz wykłuczył
udział osób trzecich - poinformował nas nadkomisarz Artur Niedbała z biura prasowego święto
krzyskiej .policji.
(MAG)

tokrzyskiego Henryk
kiewicz (SLD) od l
miesiąc będzie
.'

jedną trzecią. s~oJ~J
(600 zł) na dozywianie

w szkole w gminie J
a także na styp en
uzdolnionego dzi~cka.
Kieleccy raJcy ~
Radnych Porozumienia
rządowego od

robią zrzutkę p~ed

sją. Pierwszą zbJOrkę
czyli na pomoc dla
Oli.

GRAŻYNIE JAWORSKIEJ .

za pomoc i wsparcie w czasie choroby mojego MęZ8

MATKI

Śp. JANA KOWALSKIEGO

Kierownictwo, Komisja Okręgowa Związku Zawodowego
i Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach .
głębokim żalem żegnamy zmarłego

c

serdeczne podziękowania
składa

16 lutego 2003 roku

. ZDZISŁAWA NOWICKIEGO

2932/km

Wiceprzewodni
~~jmiku

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
składają

Z

Gest mod

Pani Doktor

HENRYKOWI SIKORSKIEMU

) m I gm

chodnika - relacjonuje
Klimek, oficer prasowy
kowskiej policji. - Gdy
chód się zatrzymal,
ło z niego dwóch
Zaczęli uciekać na
Uciekinierów ścigali
policjanci. Złodzieje nie
wali na ich polecenia,
funkcjonariusze strzelili
razy w powietrze. To takie
pomogło . W końcu
dogonili uciekinierów,
r.adaI nie zamierzali się
dać. Doszło do
Funkcjonariuszom u
jednak obezwładnić
Okazało się , że to
Kielc, w wieku 28
- Będą odpowiadać
i czynną napaść na
Grozi im do 10 lat
- dodaje T. Klimek.

Wybitnego, oddanego scenie aktora
od 45 lat związanego z naszym teatrem,
wspaniałego kolegę i przyjaciela,
Człowieka wielkiej prawości .
pyrekcja i Zespół Teatru
im. S . Zeromskiego w Kielcach

pani Doktor PLĄDER,

zastępcy ordynatora pani Doktor LENCZEWS
wszystkim pielęgniarkom i salowym

serdeczne podziękowania za okazaną troskę ża
i wspaniałą opiekę podczas choroby mojego Mę

śp. JANA KOWALSKIEGO

serdeczne podZIękowania składa

.
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SŁOWO LUDU 19 LUTEGO

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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nazj aliści

pisali

Gorąca

próbną małą maturę

Polska korupcja

ielatwy test

Chęć przekupienia sędziego na sali
rozpraw, o czym napisaliśmy
wczoraj, wzbudziła żywą reakcję. .

,_M,'" ....'t'V"C Ponad dwadzieścia

Czekamy na kolejne opinie naszych
czytelników.

regionu pisało wczoraj
gimnazjalny. Zaczęli
,m hU,man,;sty,:znYlrJl. Dziś część
matematyczno-przyrodnicza.

- Ubawiłem się czytając inforo kobiecie, która w trakcie
rozprawy dała sędziemu kopertę z
pieniędzmi. Ale tak naprawdę to
wcale nie jest śmieszne. Byłoby
jednak źle, gdyby skończyło się tylko na ukaraniu niezbyt wykształ
conej mieszkanki wsi - mówi Jan
S. - Ten przypadek przecież ujawnia, jak źle się dzieje w państwie
mację

Uczniowie mieli 120 minut na napisanie testu
związku z tym oddzielną salę i
odrębną komisję, miało tylko jed-

Zespołu S'zkół Samorządowych w Bielinach . - Na teście matematycznym - będzie na
odwrót. Pierwsze opinie brzmią :
to nie jest łatwy test. Wyniki będą
za kilka dni , w przyszłym tygo-

w

cedyrektor

no dziecko. Pozostali uczniowie
mieli 120 minut na udzielenie odpowiedzi na trzydzieści pytań .
- Zgodnie z zasadami, w komisjach nadzorujących egzamin
na teście humanistycznym byli nauczyciele od przedmiotów ści
słych - mówi Stefan Armata, wi-

dniu.
Gimnazjaliści , jak na prawmałej maturze, od której
zależą ich szanse na dostanie się
do szkół średnich, mogą zdobyć

dziwej

na egzaminie próbnym sto punktów. Pięćdziesiąt za część humanistyczną i pięćdziesiąt za część
matematyczno-przyrodniczą. Egzaminy próbne sprawdzane są w
szkołach, a nie przez komisje zewnętrzne.

BARBARA RYNKOWSKA

bierz Polityka
~
oku 2002
't;
Im bliżej końca naszego
o/m bardziej zacięta staje
między kandydatami do
PoJityka Roku 2002.

czele w dalszym ciągu znajKielc Wojciech
głosują na
kampanię

uczciwy i pomaga
Na drugie miejwskoczył prePSL Alfred
polityk odpowiedzial7
r P~trafi przekonywać do
a~JI. Trzeci jest były premIasta Włodzimierz Stę
n~leżą się podzię-

~~ prze.plękną ulicę SienI zyczłtwość dla ludzi.
B . !ltiejs;:a zajI}1ują: radltzyn Jozefa Zycińska,
...... . .

przewodniczący Rady Miasta
Kielc w ubiegłej kadencji Stani-

sław

Rupniewski , były kielecki
radny Zdzisław Skowron, lider
świętokrzyskiego SLD, poseł
Henryk Długosz , poseł Jerzy Jaskiernia, przewo,dniczący Sejmiku
Województwa Swiętokrzyskiego
Stefan Pastuszka, marszałek województwa Franciszek Wołodźko
oraz posłowie: Konstanty Miodowicz i Czesław Siekierski.
Przypominamy, że kupony
do glosowania opublikujemy jeszcze tylko w najbliższy piątek i wtorek. Przyjmujemy je do 26 lutego
włącznie. Wyniki plebiscytu ogło
simy l marca na dorocznym balu
świętokrzyskim w Wojewódzkim
Domu Kultury. Wśród czytelników,
którzy biorą udział w naszym plebiscycie, rozlosujemy nagrody
- niespodzianki.
(elza)

i··~···· ··· ... ·.... ··············· .. ······· .. ····· ..
azwlsko głosującego
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udają
Coraz-częściej nasi pracodawcy łamią prawa pracownicze. A ludzie godzą się na poniżające wydłu
żanie czasu pracy, obniżanie płac,
wyznaczanie dodatkowych dyżurów
czy spotkań, aby tylko nie stracić
zatrudnienia. Wszyscy o takich praktykach wiedzą i wszyscy udają, że
nic złego się nie dzieje. Gdzie się
podziały walczące o prawa pracowników związki zawodowe, gdzie są
inspektorzy pracy?
(tam)

Wszyscy

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.
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Czy podobna odmowa spokieleckich funkcjonariuszy?
- Dotąd nie zwracaliśmy się
do telekomunikacji z taką proś
bą . Natomiast nigdy nie mieliśmy
kłopotu z ustaleniem nazwisk wła
ścicieli samochodów w Wydziale
Komunikacji Urz~du Miejskiego.
Bez problemów współpracujemy
też z Biurem Ewidencji Ludności.
Natomiast z ogłoszeniami, wieszanymi w miejscach do tego nie
przeznaczonych , rzeczywiście
mamy ~roblem.
tykała też

Można je nazwać plagą?
- To może przesada, ale jest
ich sporo w mieście . WLzą na
przystankach MPK. skrzynkach
telekomunikacji, słupach , drzewach, wszelkiego rodzaju ogrodzeniach. Najczęściej ogłaszają
się w ten sposób właściciele sklepów z tanią odzieżą, organizatorzy dyskotek i różnych koncertów, kursów nauki jazdy. IGopot

nie w tym , że nie można ustalić
ich danych . Raczej w tym, że
zgodnie z kodeksem wykroczeń
możemy ukarać tylko osobę , która rozkleja ogłoszenia , a nie tę ,
która to zleca. A rozklejają najczęściej nieletni , których nie
można pociągnąć do odpowiedzialności . Złapać ich na gorą
cym uczynku też nie jest łatwo .
Gdy zgłaszamy się do właścicieli
ogłoszeń , to udają, że nie wiedzą,
kto rozklejał kartki .
Czy mimo to nie podejmowaliście próby ukarania właści
ciela ogłoszenia?

- Owszem, dwa lata skierowali śmy do kolegium sprawę wła
ściciela jednej z kieleckich szkół
jazdy, który zatrudnił do rozkle-

jania swoich reklam osoby nieletnie. Ale skończyło się to dla
nieg.o wyrokiem uniewinniają
cym.
Rozmawiała

EWA ZIÓŁKOWSKA

Bezpieczniej na stacji
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Alarm bombowy,

napad - policjanci i strażacy uczą
pracowników stacji benzynowych, jak
się zachować w niebezpiecznych
sytuacjach.

~
~

~

~ KUPON
.... KONKURSOWY
.. -_ ..... :

.................... _--- ....... ----_._
"

SŁOWO
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Czy Telekomunikacja Polska powinna podawać
funkcjonariuszom Straży Miejskiej nazwiska osób,
które wywieszają w miejscach niedozwolonych oglo- •
szenia ze swoimftelefonami? W niektórycnmiastach
ta instytucja odmawiała udzielenia informacji, powołując się na ustawę o ochronie danych . Rozmawiamy
na tęn temat z Wojciechem Bafią; zastępcą komendan.ta Straży Miejskiej W Kielcach. ~

nadkom. Paweł Gromniak z Wydziału Prewencji Komendy Woj ewódzkiej Policji w Kielcach.
Policjanci uczą pracowników,
jak np. rozmawiać z osobą, która
twierdzi, że podłożyła bombę , jak
się zachować, kiedy przestępcy z
pistoletem napadną na stację . W
2001 roku tego typu zdarzeń było
w województwie 91 , w ub.r. 73.
- Ale coraz częściej napastnicy
przychodzą z nożami lub pistole-

POI.SKIERADlOKlElCES4R( ~~
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polskim. W obiegowej opinii funkcjonuje pełne przekonanie, że
wszystko da się załatwić, wystarczy jedynie wręczyć komu trzeba
odpowiednio grubą kopertę
- ostrzega Marian C.
Czy rzeczywiście żyjemy w
skorumpowanym świecie , w którym łapówka jest uznanym sposobem załatwiania niektórych
spraw? Czy to rzeczywiście odosobnione wyjątki , że ktoś dał w
łapę i dostał prawo jazdy albo załatwił sobie rentę?
Na opinie i sygnały czekamy
dziś w godz. 10-14 pod kieleckim
telefonem 344-48-16.
(tam)

Szkoła jazdy
na słupie

KOBIETA REGIONU 2002
SlowoLudu ~ ~
.
N.

................................................ .......... .; ...................................... .

............. .
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Szkolenia trwają od dwóch
dni. - Chcemy dotrzeć do wszystkich stacji paliw w województwie,
nie tylko dużych sieci, ale też małych stacji prywatnych - mówi

i .... ·.. ·.. · ........ ···· .. ····· .... ·· .. ········
nazwisko kandydata

•

linia "Słowa" - zadzwoń do nas!

KrótIde uzasadnienie
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tarni i zagrażają nie tylko pracownikom, ale też klientom - dodaje
nadkom. Gromniak.
Strażacy doradzają m.in. w
jaki sprzęt przeciwpożarowy powinna być wyposażona stacja.
Szkolenia potrwają do końca
kwietnia. Na koniec policjanci planują ćwiczeni a praktyczne, czyli
np. sfingowany napad albo alarm
bombowy.
(mow)
KRAKOWSKA SZKOLA FINANSÓW
ul Św. Anny 9, Kraków

• WYCENA NIERUCHOMOŚCI
• ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
• POŚREDNICTWO
PRAKTYKIZAWODO~
licencje państwowe

loformlcje i zapiJy:
Iti. (I).prtfu.12) 4lJ.Ol-38, (n-prtlix·12) 421.11-77,
fu (n-prefix-l2) 421·70-02
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Prezes Agory Wanda
Zmarł

Pościg

na szlaku

Zwłoki 50-letniego turysty z Krakowa odnaleźli na szlaku w Gorcach
ratownicy Grupy Podhalańskiej
GOPR. Mężczyzna prawdopodobnie
zmarł z wyczerpania.

Oszczędne

parkowanie

Źle o rządzie

Niegospodarna AVVF
Prawie 5 mln 300 tys. zł straciła
Akademia Wychowania Fizycznego w
Katowicach z powodu łamania prawa
przez pracowników i władze tej uczelni - wynika z ustaleń Najwyższej Izby
Kontroli. Chodzi przede wszystkim o
niegospodarność .

podstawie lektury gazet i powieści kryminalnych rozumiem , że
chodzi o zlecenie na morderstwo
i poinformował mnie, jakie kroki
mam podjąć - powiedziała Rapaczyńska nie dodając jednak, jakie to kroki.
Komisji to jednak najwyraź
niej nie zainteresowało, gdyż nie
padły pytania dotyczące tej kwestii. Szef MSWiA Krzysztof Janik
zapowiedział natomiast, że policja zajmie się sprawą rzekomych
gróźb.

"Kandydaci powinni

Szantaż

Były czołowy naukowiec władz
irackich twierdzi , że Saddam Husajn
zaniechał prac nad bronią jądrową , ale
produkuje broń ch em i czn ą i biologi czną i ukrywa ją gł ębok o pod ziemią przed inspektora mi ONZ. 1Ymczasem, jak poinformowa ł wczorajszy
"Washington Post" , prezydent George W Bush planu je pozo sta wić jeszcze co najmniej dwa tygodnie na dyplomatyczne rozwi ąza ni e kryzysu ,
zanim podejmie decyzję. czy zaatakować Irak.

Zimowy pa raliż
w kilkunastu stanach na wscho-

że

dr ADAM FOLTYN
specjalista w dziedzinie
reumatologii,
dłu go l etni O rdynator Oddziału
Reumatologii
Zespołu Opieki Zdrowotnej we

- Kraje kandydackie powinny siedzieć
cicho. To. co zrobiły, to krok infantylny
i niebezpieczny - powiedział Chirac

I

RODZINIE
składamy wyrazy

szczerego

) 13ó gm

siedzieć

cicho"

skiego premiera, prezydent Francji zarzucił naszemu krajowi brak
wychowania. Podkreślił też , że
przystępowanie do Unii Europejskiej wymaga uzgadniania stanowisk, choć w minimalnym stopniu .
Chirae ostrzegł, że tak twarde poparcie USA może wywołać
wrogość opinii publicznej, której
poparcie będzie konieczne przy
ratyfikacji traktatu akcesyjnego .
Prezydent Francji nazwa ł
postępowanie kandydatów - w
tym Polski - infantylnym i lekkomyślnym . Zarzucił im tak że brak
zdolności do przewidywania konsekwencji .
Dzisiaj w tej samej sprawie
głos zabrala przebywająca w Warszawie m inister obrony Francji
Mich ele AlI iot-Marie, która
ostrzegła, że popierając amerykańsk i e stanowisko w sprawie
Iraku, kandydaci narażają na ryzyko swoje wejście do Unii.
Zdaniem ministra ds. curopejskich Danuty Hucbner, krytyka Chiraca nie będzie miala wpły
wu na opinią publiczną wc Francji ani na procc!> al'ccsyjny Polski z UE.
Tego samego zdania jest
główny negocjator Jan Tru zczvń
ski.
(PAP)

ZBIGNIEWA PAWELEC
Z domu Król,
o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim bólu mąż z dZlecmi.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 lutego (czwartek)
o godz. 12 w kościele Najś\viętszej Marii Panny
przy ul. Mielczarskiego w Kielcach.
1143/gm

rozmawiać o tym , jaki powinien
być kształt kompromisu. Ja oczywiście uważałam, że chodzi o
ustawę - mówiła Rapaczyńska.

śledczej.

Po tym spotkaniu prezes Agory'
powiadomiła Michnika, który

Po spotkaniu z szefem
kuratury Apelacyjnej Nałęcz
to gorównanie za .
we'. - Nie miałem W\/('\hr·~ 7P'ni.
rozległa to jest praca, jak
jąca, jak ciężka dla
- powiedzi ał szef komisji.
Dziś dalszy ciąg zeznań
zesAgory.

później przeprowadził słynną
nagrywaną rozmowę

z Lwem Ry-

winem.
Także wczoraj prezydium
komisji spotkało się z szefem Prokuratury Apelacyjnej Zygmuntem
Kapustą . Komisja chce wyjaśnie
nia, jak to możliwe , że wczorajsza
,Rzeczpospolita" opublikowała

pożarze zginęło

W

120-130

Tragedia
w metrze

Kłęby

dymu unoszące się nad stacją metra
mości

Nawet 130 osób mogło zginąć w

rozmyślnie spowodowanym pożarze

metra IV mieście Tegu wKorei
Południowej.
Wcześniej

szacowano,

że

w

poża rze zg inęł o około 30 osób.

Dnia 16 lutego 2003 r. zmarła

ZBIGNIEWA PA\VELEC,
nasza najlepsza przyjaciółka, mądra i pełna życzliwości,
człowiek wielkiego serca i ogromnej dobroci.
Z byszko, b,ędzie nam Ciebie bardzo brakowało!

MĘZOWI

współczu cia .

Świętokrzys ka
Izba Lekar ka w Kielcach

Pytania posłów dotyczyJy
przede wszystkim początkowych
dni korupcyjnej afery. To właśnie
do Wandy Rapaczyńskiej najpierw przyszedł Lew Rywin i powiedział, że grupa trzymająca
władzę chce dogadać się w sprawie ustawy o radiofonii.
- Kiedy zadzwonił (Rywin przyp. red.) powiedział mi, że to
spotkanie jest bardzo pilne, ponieważ on spotkał się z premierem na rybach w czasie weekendu, i zna już warunki brzegowe
drugiej strony, i może już ze mną

Przewodniczący

masz Nałęcz przed Spc)tkamierr
prokuratorem Kapu stą
zaniepokojenie tym, że
tura do tej pory nie była w
dostarczyć bilingów.
- To musi niepokoić, jeśU
dziemy ścigali Lwa Rywina na'
wiu , to nie będzie to
pogoń - powiedział szef

Dnia 16 lutego 2003 r. zmarła wwicl'u 83 lat

Włoszczowie
W Z marł 'm stracili

'my
serdecznego Kolegc
i Przyjaciela

bilingi rozmów Lwa Rywinaz
bertem Kwiatkowskim, zanim
tarły one do komisji.

Wtorkowa .Rzeczpospolita" o bilingach rozmów, które w lipcu ubiegłego
roku prowadzili Rywin i Kwiatkowski. - Tylko przez swoje telefony
komórkowe kontaktował[ się oni z sobą w ciągu dwóch kluczowych dla
sprawy tygodni aż trzynaście raz.y - pisze dziennik. Rozmawiali z sobą
m.in. w dniu rozmowy Michnika z Rywinem (półtorej godziny po jego
rozpoczęciu) i w dniach spotkań Rywina z Wandą Rapaczyńską.

plany USA, w tym także Polski.
Odnosząc się do "Iistu ośmiu ",
podpisanego również przez pol-

- Francja powinna okazać respekt
wobec stanowiska Polski - uważa
wiceminister spraw zagranicznych
Adam Rotfeld.

Co Saddam
chowa pod ziemią?

Z glębokim żalem
za\',:iadamiamy,
13 lutego 2003 roku zmarł

groził śmiercią

żó W·U?

na

Chiraca

Wczoraj, podczas nadzwyczajnego szczytu UE poświęcone
go kryzysowi irackiemu, prezydent Chirac w ostrych słowach
skrytykował postępowanie tych
krajów, które popierają wojenne

dzie USA trwało w zoraj u uwanie
skutl'ow obfitych. największych od
siedmiu lat, 0padm śniegu, które czę
ścio\\ o sparaliżowah' życie w stolicy i
kill'u innych miastach
(PAP)

mi

Co napisała "Rzeczpospolita"

- Ktoś mi groził - zeznała wczoraj
przed sejmową komisją śledczą
badającą tżw, aferę Rywina prezes
Agory Wanda Rapaczyńska
- W ostatni piątek , 14 lutego
otrzymałam telefon, w którym
męski głos poinformował mnie,
że "ma na mnie zlecenie". Ja na

Ponad połowa (54 proc.) badanych przez CBOS źle ocenia działal
ność rządu Leszka Millera. Pozytywną ocenę daje działalności rządu 26
proc., 20 proc. nie potrafi wyrazić
opinii - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecz
nej .

Rapaczyńska: I(toś

1144(gm
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skladamywyrazy naj głębszego współcz u cia
P rzyjaciele

Jednak ratownicy do wczorajszego popoł udnia wydobyli z wagonów j u ż ponad sto spalonych ciał
ofiar tragedii.
Szef straży pożarnej w Tegu
powiedzial, że w spalonych wago nach ratow..nicy natrafili na
ponad 70 zwł ok, zwęgl onych w
sto pniu wykl u czającym na razie
identyfikację· Ustalenie t ożsa -

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

ofiar wymag ać, ..b~

pralń dopodobni~ Ł:St(l\1

Ol oło 130 pasazero". I
stalo poważnie ran J1}.C l Ol
był efektem podp~l elll\,)
ca niezrównowazOll} p~
ni~ ')7 -letni m~iczyzna
n O\\
do Jednego .z wagoodując
palny matenal. pow
buch ognia.
. , ' że P'
PoLicja wYJas o1a.
dem śmierci wiel~1 . dko\l
brak powietrza: S~lab li II
wią też, że ludZIe nte .Ynych
wy dostać się z zadymIa
, v z.
pło n ących waganOI
blokady
. cych się drzwi.
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Mołol owa ',

dykalnie zmienił swoje zachowanie
od początku procesu sądowego.
Nagle okazało się, że jest wielkim
miłośnikiem literatury i poezji.
Wczoraj prokurator przypomniał, że 9 lutego 2001 roku 21letni Marcin P., 20-letni Oskar M.
i l8-Jakub G. kupili 2 litry benzyny, przygotowali z niej tzw. koktajle Mołotowa i wrzucili zapalone butelki do domu , w którym
mieszkała rodzina Ormian. Dwie
butelki zgasły same, trzecia wpadła do jednego z pokoi. Zapaliły
się firanki i suszące się pranie. Jednak mieszkańcy szybko ugasili
ogień. Poza tym Marcin P. wysłał
jeszcze do Ormian dwa listy z pogróżkami. Pismo o podobnej treści napisał również do biznesmena z Zimbabwe, który ożenił się z
Polką i wraz z rodziną mieszka w
Ostrowcu. Do koperty włożył także ulotki rasistowskie i wszystko
podpisał "Ku-Klux-Klan".
W czasie procesu tylko Marcin P. przyznał się do winy, pozostali twierdzili, że nie mają nic
wspólnego ze sprawą.
Sąd , wymierzając karę, zmienił kwalifikacje czynu z usiłowa
nia podpalenia na zniszczenie mienia. Dzięki ternu oskarżeni zostali
łagodniej potraktowani. Marcin P
został skazany na 2 lata i dwa miesjące, a dwaj pozostali na półtora
roku w zawieszeniu na 5 lat oraz
grzywny.
Wyrok nie.jest prawomocny.
MARTYNA GŁĘBOCKA

oskarżeni aż zbledli ze strachu,
usłyszeli, że prokurator zażądał
po 3i 4 lata więzienia. Sąd był
fdl/UIJntellSzv. Skazani wprocesie
UUU,Uif IlW/if mieszkania
rodziny odetchnęli.

Chory biedny

będzie

- Re l a ej e

Ijl'li2,'i't,(TI

nadal biedny

Fundusz bez kasy
się dostać

czną tworzyć się

trudniej jest
na specjalikolejki - twierdzi
styczne badania, gdyż z koniecz- J. Błasiak. - A jak są kolejki, to i
ności limitowane są przyjęcia do
znajdą się chętni do ich ominięspecjalistów, itd. Jeżeli faktycznie cia.
.
zrealizowana byłaby zasada ujedDr Błasiak nie mówi wyraźnolicenia płacenia za świadczenia nie w czym rzecz, ale wszyscy wiemedyczne, pieniędzy mielibyśmy my o co chodzi. O łapówki . Daję,
więcej. A więc i łatwiejszy dostęp
zostaję przyjęty, nie dtlję, grzecznie czekam miesiąc, dwa , może
Ustawa, która likwiduje do leczenia.
- Nie wierzę w to - mówi Je- nawet pół roku.
kasy chorych, a na ich miejsce porzy Bła,siak, przewodniczący Rewołuje jeden centralny fundusz,
Mniejsi do likwidacji
budzi skrajnie emocje . Rząd gionu Swiętokrzyskiego OgólnoUstawę krytykują również raprzekonuje, że dzięki funduszo- polskiego Związku Zawodowego
wi z miesiąca na miesiąc każdy Lekarzy. - Proszę pamiętać, że fun- domscy lekarze. Stawia bowiem
pacjent będzie mógł mieć lepszą dusze będą dzielone centralnie, a pod znakiem zapytania istnienie
radomskiego oddziału Mazowiecopiekę zdrowotną . Z kolei związ- . to już przerabialiśmy przez prawie
ki zawodowe lekarzy i pielęgnia pięćdziesiąt lat. Nietrudno się do- kiej Regionalnej Kasy Chorych,
rek, twierdzą że ustawa doprowa- myśleć , że tak jak wtedy pieniądze który do tej pory podpisywal kondzi do dalszej degradacji opieki z Warszawy nie pójdą tam, gdzie trakty medyczne z ponad tysiącem
medycznej, że jeszcze wyraźniej są najbardziej potrzebne, ale tam, placowek slużby zdrowia z regiozaznaczy się limitowanie przyjęć, gdzie dyrektor placówki będzie nu radomskiego.
miał większą siłę przebicia i znaNowy akt prawny nie precyże część szpitali zbankrutuje. Co
zuje co stanie się z dotychczasojomości. Trafią do klinik, dużych
najważniejsze jednak dla chorego zamiana kas na fundusz zmie- ośrodków, a nie do powiatowych wymi placówkami teren()wymi kas
szpitali, gdzie przecież pomocy chorych, w tym w Radomiu przy
ni niewiele.
ul. Piastowskiej. Coraz częściej
szuka najwięcej chorych.
Zdaniem J. Btasiaka, skutek mówi się o ich likwidacji. - Gdyby
Nie w tym roku
A przynajmniej nie w tym będzie taki, że część placówek tak się stal o, wszystkie sprawy
roku. Fundusz bowiem, mimo iż medycznych "bez siły przebicia" związane z kontraktami dyrektoma obowiązywać od 3 marca, wej - zbankrutuje. Zresztą z najnow- rzy ZOZ musieliby załatwiać w
dzie w życie dopiero ... w przyszłym szych wyliczeń przedstawionych Warszawie - mówi Andrzej Cieślik ,
przez ministra Balickiego wynika, dyrektor radomskiego oddziału
roku.
- Parlament uchwalił pewne że wprowadzenie funduszu nie MRKCh.
przepisy ale w tym roku kontrak- spowoduje przypływu gotówki na
Bożenna Pacholczak, dyrektowanie świadczeń medycznych zdrowie. Jakim więc cudem ma się tor Wojewódzkiego Szpitala Spepolepszyć?
cjalistycznego, zalatwia sprawy w
będzie się odbywało na starych zarad.omskim oddziale Kasy Chorych
sadach - wyjaśnia tIenryk Michał
Sprzymierzeniec
przynajmniej trzy razy w miesiącu .
kiewicz, dyrektor Swiętokrzyskiej
Regionalnej Kasy Chorych . - Takszarej strefy
Znacznie częściej bywają tam pracownicy działów zajmujących się
że opierając się na dotychczasoPewną rewolucją, tym co ma
wych funduszach. A to w praktyce ułatwić życie chorego, jest likwi- rozliczeniami z kontraktów. -Wyoznacza, że pacjent będzie się le- dacja (też od przyszłego roku) pro- obrażam sobie, ile kosztowałyby
czył tam, gdzie do tej pory i na tych
mes, zgody na leczenie w dowol- nas delegacje, gdybyśmy za każdym
samych zasadach, jak do tej pory. I nej placówce na terenie całego kra- razem musieli jeździć do stoHcy nie ma szans, by liczba przyjęć, ju . Chcemy wyciąć kamienie żół dodaje dyrektor Pacholczak.
badań , wyjazdów do sanatoriów
ciowe w Warszawie, usunąć kataPrzy okazji dyskusji nad ustaraktę w Katowicach, a radioterasię zwiększyła.
wą o Narodowym Funduszu ZdroJedyne, co w tym roku może pii poddać się w Krakowie - pro- wia znowu wróciła kwestia likwiszę bardzo. Kliniki i ośrodki akadacji mniejszych szpitali. - Coraz
się zdarzyć, to zamiana regionalnych kas chorych, na oddziały fun- demii medycznych już zacierają częściej mówi się, że w centralnej
duszu. Ale to jedynie inna nazwa, ręce z zadowolenia. W obecnym sieci szpitali znajdą się tylko plasystemie w.ręcz czekały na pacjen- cówki duże i silne. Nie wiadomo,
może likwidacja kilku etatów, co
tów, gdyż kasy bardzo ostrożnie więc, co będzie z mniejszymi szpigeneralnie na sytuację chorego i
system opieki mieć wpływu nie podchodziły do finansowa, lia le- talami powilltowymi np. w Iłży,
czenia poza granicami miejsca za- Pionkach, Nowym Mieście czy
będzie .
mieszkania. Teraz to chorzy będą Przysusze - mówi posłanka Ewa
prosić o przyjęcie. - To normalne,
Kopacz (PO) .
Każdemu po równo?
o co więc całe to zamiesza- że gdy będzie dużo chętnych , zaBEATAALUKIEWICZ, (i1o)
nie? O przyszłe lata. Od 1 stycznia
2004 roku ma być bowiem spraWnowym systemie
wiedliwiej: każdemu po równo. To
•
17 kas chorych zastąpionych zostaje jednym Narodowy Funduszem
akurat może mieć pozytywny skuOchrony
Zdrowia z oddziałami w każdym \lojewództwie.
tek dla bie9niejszych regionów,
• Polityka zdrowotna będzie rodziła się w Warszawie, a nie w regiotakich jak Swiętokrzyskie . Jeżeli
nach. Stolica będzie też dzieliła pieniądze, które wpłyną ze składki.
bowiem w chwili obecnej na lecze• Takie same świadczenia medyczne będą kosztowały tyle samo w całej
nie mieszkańca naszego regionu
Polsce, jedynym kryterium wysokości ceny będzie standard szpitala.
przeznacza się o 800 złotych mniej
• Zlikwidowane zostaną tzw. promesy na leczenie - chory sam będzie
niż np . na mieszkańca wojewódzmógł wybierać miejsce terapii.
twa śląskiego, to oczywiste jest, że
• Składka zdrowotna ma systematycznie wzrastać o 0,25 procent co roku.
u nas leczy się gorzej. Gorzej, gdyż
Podpisana pnez prezydenta ustawa
o Narodowym Funduszu Ochrony
Zdrowia zmieni kilka administracyjnych
pnepisów i nazw instytucji. Od tego
jednak ani szpila10m, ani przychodniom pieniędzy nie przybędzie.

289/bh

KIELECKIE

C ENTRUM

KULTURY

zaprasza na

N KARNAWAŁOWY
część

I

ITAL OLGI BOŃCZYK
MAŁA

SCENA

część

PRZY MUZYCE

ZESPOŁU "ANIMATO"

FOYER DUŻEJ SCENY

18.00

Illpresariat KCt<, plac Moniuszki 28, tel. 3449054, kasa biletowa - tel. 3438142

42

100,8

Mhz

Dziś gościem

Radia Fama

w programie "Temat Dnia" o godz. 12.15 będzie

II

~ II~O 2003, od godz.

Radio

Henryk
Przewodniczący

Długosz,

Rady Województwa SLD

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

5

informator ogłoszeniowy .

Oddychający

dom

,

Płyty

gipsowo-kartonowe: cieplej i· ciszej
.

Sciana

Z okłade

Ściany w pomieszczeniach możemy
wykończyć na

wiele sposobów.
Wostatnim czasie bardzo popularne
jest stosowanie okładzin ściennych
wsystemach suchej zabudowy.

W zależności od funkcji dodatkowych, jakie powinna spełniać
okładzina, możemy zastosować

Ściana z cegieł wapienno-piaskowych pozwala na naturalną wymianę powietrza
Jedną z form

wentylacji mieszkania
j est naturalna dyfuzja pnez ściany
budynku. Jest to możliwe pny użyciu
takich materiałów jak cegła wapienno-piaskowa, kamień lub drewno.
Ściany zbudowane z takich
materiałów umożliwiają stopniową wymianę powietrza i wilgoci
na zasadzie powolnej dyfuzji, moż
liwej dzięki różnicy pomiędzy ciśnieniem a temperaturą wewnątrz
i na zewnątrz budynku. Dzięki
temu następuje samoistna regulacja przepływu powietrza.

Uszczelnienie domów w celu
energii oraz stosowanie niezdrowych materiałów
i technologii budowlanych jest czę
ściową przyczyną niekorzystnych
dla zdrowia objawów współcze
snego "chorego domu". Szczelne
lokum naszych czasów to zamknię
te pudełko zbudowane z nieprzepuszczalnych materiałów, przez co
naturalna wentylacja jest ograniczona w znacznym stopniu. Zanieczyszczenia gromadzą się i krążą
po domu . lYmczasem ściany, sufity, podłogi i dach powinny przepuszczać powietrze i wilgoć . Taki
dom - bez warstw nieprzepuszczalnego plastiku - oddycha, przy
czym powietrze i wilgoć przenikają stopniowo, bez strat energii .
Jednym z nielkznych materiałów budowlanych dostępnych
na polskim rynku, z których możzaoszczędzenia

.
.
•·
EX
bud
L
E
u"rA••lł,
Jeżeli myślisz

na wybudować "oddych ający
dom", są cegły wapienno-piaskowe, np. silka. Ten materiał budowlany to nic innego jak replika naturalnego piaskowca. Do jej wyprodukowania używa się wyłącz
nie naturalnych składników - piasku (90 proc.) , wapna (7 proc.)
i wody (3 proc.) .
Zimą wewnątrz mieszkania
rzeczywista ilość pary wodnej zawartej w powietrzu zazwyczaj jest
wyższa niż na zewnątrz . Na skutek różnicy ciśnienia para wodna
z wnętrza budynku jako cieplejsza
usiłuje "uciec" na zewnątrz. Zjawisko to nazywa się przenikaniem
pary wodnej lub potocznie oddychaniem muru. W zależności od
użytych materiałów budowlanych
napotyka na określony opór.
W przypadku bloczków wapiennopiaskowych przenikanie parywodnej jest duże przy wysokiej wilgotności względnej , natomiast bardzo
słabe przy wilgotności niskiej. Jest
to bardzo istotne z uwagi na fakt,
że przy tej samej temperaturze ciepło jest inaczej odczuwane
w domu wilgotnym niż w suchym.
Regulacja wilgotności w
domu zbudowanym z bloczków
wapienno-piaskowych odbywa się
w ten sposób, że nadmiar wilgoci
jest usuwany na skutek jej przenikania na zewnątrz ścian , podczas
gdy pozostała część mieszkania nie
wymaga dużej wentylacji.
(pot)

® Specjalista

·

cztery rodzaje płyt gipsowo-kartonowych:
- zwykłe (GKB), o szarej barwie kartonu,
- impregnowane (GKBI),
o zielonej barwie kartonu,
- zbrojone włóknem szklanym
(GKF) z czerwonymi napisami,
- GKFI - łączące zalety płyt
GKF i GKBI.
płyty zwykłe są powszechnie
stosowane we wszystkich suchych
pomieszczeniach - mówi Tadeusz
Kucharski , specjalista ds. szkoleń
w firmie Rigips Polska - Stawiany.
- Jeżeli w pomieszczeniu okresowo zwiększa się wilgotność powietrza, należy zastosować płyty zielone (GKBI). Stosowanie płyt
GKF wiąże się z koniecznością
zapewnienia większego bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub
zwiększenia odporności na uszkodzenia mechaniczne. Płyty GKFI
doskonale nadają się natomiast
do wykładania ścian łazienek w budynkach o konstrukcji szkieletowej.
Dużym ułatwieniem w montażu jest zastosowanie płyt g-k
z nadrukowaną miarką - RIGIMETR. Miarka umieszczona jest
na dłuższych bokach każdej płyty
w zagłębieniu służącym do szpachlowania (na krawędzi PRO). Po
naklejeniu taśmy spoinowej i za-

szpachlowaniu spoiny miarka
przestaje być widoczna.
Standardowa grubość płyty
gipsowo-kartonowej wynosi 12,5
mm. Tego typu płyty są stosowane
najczęściej. Płyty o grubości 9,5
mm są zbyt wiotkie i dlatego nie są
polecane do stosowania w okładzi
nach ściennych. Płyty 15 mm produkowane są standardowo jako
GKF, więc zapewniają jeszcze lepsze własności niż 12,5 milimetrowe płyty GKF. Płyty "grubas" zapewniają maksymalną wytrzymałość mechaniczną, obciążalność

i bezpieczeństwo w przypadku po-

Ii'

w systemach dociepleń

łIAłł'I'"ry SI~Z.)N!!!

o ociepleniu swojego domu, skorzystaj z okazji.

możesz zagwarantować sobie niepowtarzalną
najniższą cenę, która istnieje w martwym sezonie.

Tylko teraz

Nanoszenie kleju na płytę gipsowo-kartonową

NIE CZEKAJ NA PODWYŻKĘ DO WIOSNY,
np. styropian drożeje o

A jeżeli

około 40% .
coś będzie tańsze w sezonie,

ty zapłacisz po cenie
korzystniejszej dla Ciebie w momencie odbioru towaru.

----ANTYWŁAMANIOWE

ZAMÓW TERAZ,

ZAPŁAĆ I ODBIERZ TOWAR NA WIOSNĘ
Szczegółowe

informacje

można uzyskać

Wiśniówka

(Biuro Handlowe), tej. 301-16-37
Kielce, ul. Sikorskiego 17, tej. 368-60-56, 330-37-29

Kielce, ul. Paska 6. (os. Kochanowskiego). 041/362.91-00
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legion 'l&1!~'łndtf
pak z Rytwian

walczył

pod brytyjskim niebem

iniony nad
lotnikiem,

jego pobycie w Anglii i ostatnim
locie.

chociaż był

ruULllI/IIID W dobrach
Ral1Z'lWlłra w Rytwianach.

się jego marzenia,
wojna światowa. Zginął
1940 r., patrolując niebo
La Manche.

ro dziny Mieczysław
. stał się bohaterem.
oine,tr",on'

Zdzisław

,,,,,,,u...,,.

kanałem

W

"""o'""r",'",,' , dba o
panuęc o
polskim
nie z aginęła. Skrzętnie
nawet najdrobniejsze infori pamiątki .
najpiękniejszą kartą w
naszej rodziny - mówi z
.-Niestety, niewiele wiemy o

Zaczynał

od papierowych
samolocików

Mieczysław Marcinkowski
urodził się w 19.19 r., był najmłod
szym spośród szóstki rodzeństwa.
Marzył, by poszybować wśród
chmur, z tęsknotą spoglądał na przelatujące wysoko samoloty. Najpierw
robił papierowe modele i puszczał
je daleko. Potem próbował składać
samolociki z drewna. Na każdym
kroku można się było natknąć na
porozbijane modele, które leżały
wokół zabudowań.
Rodzina żyła skromnie, ojciec niezbyt przychylnie patrzył

na tak ambitne piany syna. Widząc
jego upór, ustąpił.
W 1936 r. Mieczysław kończył trzecią klasę gimnazjum humanistycznego w S taszowie,
w chwilach wolnych
od nauki praktykował w zakładach
mechanicznych w
dobrach księcia
Radziwiłła w Rytwianach . Ojciec
napisał podanie o
przyjęcie syna do
Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla
Małoletnich w Bydgoszczy, które za-

młodym chłopakiem, 19nęły do niego

(reprodukcja)

kończył słowami :
" Prośbę swoją skła
dam dlatego, że syn
mój szalenie się interesuje dziedziną

lotniczą i j ej się
chce poświęcić" .

endium.
ndacji
Dariusz Kalinowski,
historii, otrzymał w
·'YjI,enO/lumUfundowane
rektora WSHP.

Naukę w szkole lotnictwa w
Bydgoszczy, potem w Świeciu i
Krośnie Mieczysław Marcinkowski skończył w czerwcu 1939 r.
Rodzice byli z niego bardzo dumni.
Tuż przed wrześniem 1939 r.
przyjechał na krótko do rodzinnego domu. Ucałował matkę, ojca,
pożegnał rodzeństwo. Nikt zapewne wtedy nie przypuszczał, że widzą się po raz ostatni. O jego dalszych losach rodzina dowiadywała się z listów. Do Rytwian dotarły
dopiero po jego śmierci. Prosił w
nich o szybką odpowiedź, zdjęcia
rodziny i dziewczyny o imieniu
Tamara. Nie ukrywał, że bardzo
tęskni za bliskimi i rodzinnymi
stronami. W kolejnym liście pisał:
"Niech Bóg ma Was w opiece, całuję wszystkich niezliczony raz".

Śmierć

nad kanałem La Manche
Krótka informacja o losach
młodego pilota zamieszczona została w wydanej w 1979 r. w Anglii
książce "Historia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich",
której autorem jest Mieczysław J.
Hasiński . To właśnie w niej można
przeczytać, że Mieczysław Marcinkowski został ewakuowany do
Rumunii 18 września 1939 r. Potem przedostał się do Francji i
stamtąd zdecydował się wyjechać

do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu skierowany został do 151
Brytyjskiego Dywizjonu Myśliw
skiego, a s(ąd przeniesiony do Dywizjonu 501.
O śmierci Mieczysława rodzina dowiedziała się dopiero po
wojnie z lakonicznej informacji
nadesłanej do Rytwian: " Sierżant
pilot myśliwski Mieczysław Mar-

La Manche

Zdzisław Dorobczyński zbiera wszystkie dokumenty i zdjęcia po wujku lotniku
cinkowski (780491) , urodzony rzyć.
24.2.1919 r., zginął 1.11.1940 r. w
Wśród pamiątek po Mieczylocie bojowym (patrolowanie nad sławie Marcinkowskim, które
kanałem) i uznany został za zagizgromadził jego siostrzeniec, znajnionego w morzu. Słu.żył w 501 duje się podanie do Szkoły PodSquadron R.A.F. Kenley. Leciał na oficerów Lotnictwa dla MaloletHurricane V 7405".
nich, zawiadomienie o zakwalifinodzina długo nie mogła się kowaniu do szkoły, wyciąg ze stapogodzić ze śmiercią Mieczysła:
tutu szkoły w Bydgoszczy, paszport
wa. Jego matka do końca swego wydany 29 sierpnia 1939 r. i waż
życia wierzyła, że syn żyje . W rzeny na wszystkie kraje Europy i
czach, które rodzina otrzymała z poza nią do 23 września 1940 r.
Wielkiej Brytanii, znalazł się list
W rzeczach przesłanych z
od kolegi. Pisał on: "Kochany Mie- Wielkiej Brytanii były także listy
ciu, twój list otrzymałem . Piszę do do Mieczysława od Angielek, peł
ciebie, chociaż doszły do mnie ne miłosnych wyznań oraz negatywieści , że nie żyjesz , żeś nie powy. Zdjęcia przedstawiające rnło
wrócił na lotnisko. Jeżeli żyjesz , to
dego lotnika są teraz cenną pamiątdaj o sobie jakąś wiadomość ... "
ką dla rodziny.
- Był przystojnym, młodym
chłopakiem - Zdzisław DorobPozostały zdjęcia i listy
czyński jeszcze raz spogląda na
Ten list stał się dla matki lot- zdjęcia . - Najważniejsze jednak, że
nika ostatnią nadzieją , że syn żyje. jako syn prostego robotnika okaJeśli jego kolega nie był przekozał się dzielnym Polakiem, który
nany o śmierci Mieczysława , to nie wahaŁ się poświęcić życia
dlaczego ona miałaby w nią uwie- w obronie ojczyzny,
ANDRZEJ NOWAK

WYŻSZA SZKOLA HANDLOWA
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
zaprasza jeszcze w semestrze letnim 2002/2003 na atrakcyjne studia

STUDIA ZAOCZNE
, INŻYNIERSKIE (3 lata)

LICENCJACKIE (3 lata)
Wydział

Wydział Zarządzania

Ekonomii

i Administracji

i Informatyki Stosowanej

UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE

I

Kjerunek:Ekonomia
1,5-roczne dla absolwentów kierunków ekonomicznych
Specjalności :

przyjmuje na kierunki: Ekonomia
oraz Administracja
> Ekonomika i organizacja przedsięM,Jrstw
> Finanse
Specjalności:

przyjmuje na kierunek:
Zarządzanie i Marketing
Specjalności:

> Transport i Logistyka
Informatyka w Zarządzaniu

> Administracja samorządowa
> Administracja w integracji
europejskiej

dokumenty przyjmujemy do 28 lutego

dokumenty przyjmujemy do 28 lutego

dokumenty przyjmujemy do 14 marca

2-letnie dla absolwentów kierunków nieekonomicznych
Specjalność:

> Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
dokumenty przyj mujemy do 10 marca

on pochwalić się wy_
Kocen , a także dziaole Naukowym Hi- .
Org .
allIZOwa! regionalz~au~owy szlakiem za. eml sandomierskiej'
la To . ł
miS aw Giergiel z
tZed .
M . ~Ie stypendium
to ~~leJ. Brod?cki, Ó tym,
f
fakt .lOna Inwestycja,
, Ze zdobył on druwkonk ' e
,
w . ur.sl " Pnmus
~oJewodztwie i zaSię do finału ogól(bea)

LUDU

IzAPRASZAMY 22 LUTEGO NA DZIEŃ OTWARTY UCZELNII
Zapraszamy na STUDIA EKSTERNISTYCZNE,
na kierunkach: Zarządzanie i Marketing, Administracja
Nauka trwa 3 lata, absolwent uzyskuje tytuł licencjata z wybranego kierunku .
+ nauka oparta na samokształceniu,
+ tylko trzy zjazdy w semestrze,
+ indywidualne konsultacje z wykładowcami z wykorzystaniem Internetu,
+ skrypty i materiały dydaktyczne
dokumenty przyj muj emy do 21 lutego

Dokumenty na studia przyjmujemy w Dziale Nauczania WSH pok. 201.
Szczegółowych informacji udzielamy wsiedzibie Uczelni przy ul. Peryferyjnej 15,25-562 Kielce, pokój 201, tel. (O41) 368 5129
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Re g lon

Niecodzienne zajęcia rehabilitacyjne

Sandomierz na szlaku

Policjant· terapeutą W drodze
do Europy
SANDOMIERZ. Miasto wzjednoczonej Europie powinno się rozwijać
jako ośrodek turystyczny i kulturalnooświatowy - pnekonywali uczestnicy
konferencji z cyklu "Mała Akademia
Europejska".

-

Kulig był wspaniałą formą rehabilitacji i skuteczną
PIŃCZÓW. Ponad 20 podopiecznych
Powiatowego Środowiskowego Domu

Samopomocy uczestniczyło w kuligu
zorganizowanym pnez miejscową
policję·

- Z UIl}chomionego 2 miesią
ce temu PSDS przy ulicy Polnej
korzysta wiele osób z powikłania
mi chorobowymi, nadwrażliwością
psychiczną, niejednokrotnie głębo
ko uprzedzonych do ludzi w mundurach . Wierzę , że taka forma
wspólnej zabawy rekreacyjnej po-

Władza

próbą

.'

integracji podopiecznych z policją

może tym osobom w przełamaniu

wielu barier, otwarciu się na życie
w środowisku, a przede wszystkim
zrodzi zaufanie do policjanta w
mundurze - powiedział nam sierżant sztabowy Sławomir Matyjas,
który zorganizował zabawę.
Kulig zorganizowano w Ludowym Klubie Jeździeckim "Ponidzie" - Antoniego Chmielarskiego. Ucz~stnicy zajęć terapeutycznych PSDS z ogromną ufnością i
zadowoleniem korzystali z tej formy zabawy i rekreacji. Było wspólne ognisko i zdaniem specjalistów

nie szanuje

rehabilitacji zamierzenie spełniło
oczekiwania.
.
PŚDS prowadzi program integracji uczestników ze środowi
skiem. Podopieczni z całego powiatu pińczowskiego w pracowniach plastycznej, kulinarnej, rehabilitacyjnej i zaradności życio
wej wracają do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku.
Otoczeni są opieką psychologów,
lekarzy specjalistów poradnictwa
socjalnego, muzykoterapeutów
oraz jak w tym przypadku - policjantów.
(imi)

sołtysów

- Na przestrzeni dziejów Sandomierz był ważnym europejskim
ośrodkiem kulturalnym i politycznym . Miasto było także ważnYlTI
ośrodkiem gospodarczym. Przez
Sandomierz wiodły najważniejsze
szlaki handlowe. Dziś miasto jest
miejscem jednej z największych
brytyjskich inwestycji w Polsce,
firmy Pilkington. Zainwestowały
tu także inne firmy z Unii Europejskiej, które z powodzeniem
działają w naszym mieście - przekonywał burmistrz Jerzy Borowski.
Konferencję "Sandomierz w
Europie: wczoraj, dziś , jutro"
otworzył poseł Jerzy Jaskiemia,
który wygłosił wykład "Rola i
wpływ dorobku Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy na
rozwój instytucji politycznych Unii
Europejskiej". Przed kilkoma tygodniami Jaskiernia opublikował
po polsku i angielsku pierwsze
monograficzne opracowanie dotyczące zgromadzenia parlamentarnego.
Krzysztof Kirek, alumn Wyż
szego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu mówił o roli Kościo
ła w jednoczącej się Europie.
- Kościół jest zwolennikiem
unifikacji Starego Kontynentu.
Idea jedności jest realizacją woli
Jezusa Chrystusa. Jest wiele przykładów na otwartość Kościoła, jak

Nag rodzeni za w iersze
Z sołtysem wsi Borki Władysławem Barylskim rozmawia Beata Znojkowa
Sołtys

to poważna funkcja?
- Jaka tam poważna . Władza
nic a nic sołtysa nie szanuje.
Czemu nie szanuje?
- Sołtys jest tylko od zbierania podatków i noszenia ich do
urzędu . Za to nikt nie chce słuchać
co mamy do powiedzenia. A przecież sołtys to pośrednik między
wsią a władzą . Chcemy mówić o
problemach mieszkańców wsi.
To czemu nie mówicie?

Nasz telefon
34-448-16
Masz

sprawę,

zadzwoń

8

Zmagania z poezj

- Bo słuchać nie chcą . Na sesję Rady Miejskiej niby zapraszają, koszty podróży zwracają , 'ale
głosu w dyskusji nie chcą udzielić .
Przewodnicząca Rady Miejskiej
umyślnie nie zauważa , że i my
mamy coś do powiedzenia. Nie tak
wyobrażałem sobie swoją rolę!

SANDOMIERZ. Paulina SuchaISka,
Wojciech SIrogała 1 00minilcAuguslyństi
laureatami konkursu związanego
z poezją ks. Jana Sochonia.

zostan

Konkurs zorganizowało sandomierskie Muzęum Okręgowe dla
uczniów Liceum Katolickiego im.
św. Jadwigi Królowej .
- Każdy z uczestników otrzymał dwa fragmenty wierszy księdza
Jana Sochonia, które miał samo-

Zawsze tak było?
- Niby nie zawsze, ale jak demokracja nastała , to radni sołtysa
za nic mają . To po co ja mam na te
sesje przyjeżdżać?
OŚROOEK EGZAMINACYJNY rrs

L

"MARKUS"
KIELCE

PIlOWAD7J SZKO.LENIA NA CERT1'FIJCAT
DLA PltZEWo11mc.óW:
• TAXI, BIJ!

·1'UI!WOz0000-DAJOWYJ~
.I'UII1i'ĆZUBCZY - DAJOWYI~
• AIIl- NATEIlALY NJEBI!lJ'IIlCZ)

ROZP. 1.DL, godz. 9

EGZAMIN W KIELCACH
ZAPISY: KIelee, ul. CzarnOW8ka 22
(budynek Polmozbytu),
tel. (0.1) _~_ . O_~7• .

Z_I:_

,.. T.te T.te )(XL ".,.

• 80 zt >notlD ... . . . . . - y I SM&y
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---------- --.....----..........

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

SŁOWO

LUDU 19 LUTEGO 2003 NR 4Z

legIon
rząd,

prezydenta i

politykę rolną państwa

olnicze gorzkie
. Krzyk poparcia dla
protest6w rolniczych
wczoraj z Krzyża w gminie

śro dku

wielkiego skrzyspokojnie rozłożył się
wiejski kundel i tłum chowokół psa mógł psioczyć
A oberwało się wszystod samo rządowców przez
Senat, premiera, po prezyRP.

żale

sprawy wcześniej czy później rozliczymy, niezależnie od tego, jaką
pełnią funkcję i jakie mają dziś
samopoczucie" - czytamy w odezwie, w której komitet gani wła
dze za formę rozprawiania się z
protestującymi rolnikami - metodami - jak określono - zomowskimi, czyli strzelaniem i polewaniem
protestujących zimną wodą na
wielostopniowym mrozie.
- Niech pan policzy koszty
uprawy 1 ha pszenicy na naszej .
znakomitej ziemi I klasy: ziarno, .
uprawa, paliwa, nawozy, środki
ochrony, koszty kombajnu , zwózki, podorywka i to wszystko porówna z cenami, jakie obowiązuj'ą
- wyliczają rolnicy.
- Mam 4 krowy mleczne i miesięcznie odstawiam 1100 litrów po
50 groszy za litr. W zeszłym roku
było jeszcze po 76 groszy. Krowie
nie wytłumaczę, że dam jej żreć jak
wejdziemy do Unii - klnie rolnik
z Krzyża.
- Napiszcie, że to także " dzię
ki" Kwaśniewskiemu tu stoimy.
Jakby nie " uwalił" biopaliw to ty- Uczestnicy spacerując wokół psa, wylegującego się na środku skrzyżowania, psioczyli na wszystkich, którzy doprowadzili
siące rolników miałoby zajęcie i
rolnictwo do ruiny
nie byłoby nadmiaru żywca i ziarna, bo półtora miliona hektarów darzyki na 2003 rok. Wsparli go
Około godziny 13 protest zanie swego poparcia dla rolników z
poszłoby pod oleiste - dodaje inny
jednak radni Samoobrony z Ka- kończono . Policja nie interwenio- całej Polski, gdyż jednakową bie'zimierzy - Andrzej Kucmin i Piń wała, bo rolnicy co kilka minut dę klepiemy wszyscy - dodał Wło
z protestujących.
Działaczowi Samoobrony z
czowa Kazimierz Dyraga . Na przepuszczali sznury aut. Protest dzimierz Wiertek.
gminy Skalbmierz Romanowi krótko blokadę w Krzyżu odwie- był legalny
W Słupi koło Pacanowa rolSzlękowi zabroniono prezentodził poseł Samoobrony z woje- Nie będziemy na razie po- nicy nie blokowali wczoraj skrzywania emblematów i flag Samo- wództwa małopolskiego Kazi- nawiać protestów na drogach . żowania .
obrony. Rozdawał jedynie kalen- mierz Wójcik.
Chodziło nam jedynie o wyraże(imi)

bywamy Łysicę zimą

wsparcie K2
..Na razie nie wiemy, czy (i
pierwszy ZdObywca najwyższe
Ziemi sIanie na Łysicy.
zapraszamy wszystkich
zimą, dla wsparcia
atakującej szczyt Kl.

Itt.l!k,'łJtdtJ

nika, że wielu ma ogromną ochotę
na tę zimową wyprawę (np. wczoraj zadzwoniła nauczycielka z kieleckiego Gimnazjum nr 7, z pytaniem, czy na Łysicę może iść cała
klasa II K lub czytając wspak, K
II) . To będzie niezapomniane przeżycie . Na szczycie każdy wspinacz
otrzyma certyfikat jego zdobycia,
upoważniający do wejścia tam ponownie, ale już w towarzystwie 84letniego sir Edmunda Hillary'ego
i wspólnego zdjęcia z pierwszym
zdobywcą Evert;stu przed 50 laty.
Dyrektor Swiętokrzyskiego
Parku Narodowego Andrzej
Szczocarz zapewnił nas, że wejście na szlak w porze od wschodu
do zachodu Słońca jest możliwe i
obiecał, że będzie bezpłatne. Oddeleguje też kilku pracowników
służących radą wspinaczom. Dyrektor apeluje o ekologiczne wejście, bez rozchodzenia się poza
szlak i zachowanie ciszy. Pamię
tajcie o dobrych butach usztywniającyc~ kostkę!
W Swiętej Katarzynie, skąd
ruszymy na Łysicę, mogą być pro-

blemy z zaparkowaniem auta czy
autokaru. Przed zajazdem "Baba
Jaga" jest ok. 20 miejsc. Dlatego
polecamy zjazd (z Kielc w lewo)
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Wręczą Stambułki
STASIÓW. Wczasie noworocmego
spotkania czlonk6w i sympatyk6w
Staszowskiej Izby Gospodarczej
wręczone zostaną wyr6inienia
- Slaszowskie StambuHci.

W sobotę w Staszowskim
Ośrodku Kultury wręczone zostaną wyróżniającym się przedsiębiorcom Staszowskie Stambułki - honorowe wyróżnienia
wzorowane na produkowanej
niegdyś w Staszowie szabli. W
czasie spotkania odbędzie się

Zagraj
w turniejach
na obszerny parking Domu Wycieczkowego PTTK "Jodełka ".
Jego właściciel , Robert Cyranowski oddaje go gratis pojazdom gości akcji "Wsparcie K2 - NASZ
EVEREST". Ponadto po zdobyciu
szczytu zaprasza do wspólnego
ogniska. Można będzie kupić kieł
baskę, piwo, grzańca (lub obiad w
restauracji) . Do dyspozycji zdobywców Łysicy będą też sanie i
kulig po promocyjnych cenach.
KRZYSZTOF KROGULEC

BUSKO. Powiatowy Ośro
dek Sportowy przyjmuje zgłosze
nia uczestników Turnieju Tenisa
Stołowego o Puchar Starosty Buskiego. Będzie kilka kategorii wiekowych, zgłaszać się mogą kobiety i mężczyźni . Informacje tel. 37810-40. Turniej odbędzie się 8 marca. Ośrodek przyjmuje też zgłosze
nia drużyn niezrzeszonych, chcą
cych uczestniczyć w turnieju halowym piłki nożnej . Turniej odbę
dzie się 22 i ?3 marca.

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

(m)

także licytacja prac twórców regionalnych .
Dochód z licytacji przeznaczony będzie na wsparcie funduszu stypendialnego dla uczniów
szkół powiatu staszowskiego.
Stypendia otrzymają laureaci
konkursu "Arystoteles" w 7 kategoriach . Część dochodu z licytacji przeznaczona będzie na pomoc rzeczową dla wychowanków
Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym z
Kola w Staszowie.

(m)

PI

DCJA ZIMOWA

ORNA PC~

WCIĄGŁEJ SPRZEDAżY ~
0341035,030/031,087/088
P.P.H.'U
.; .;:;..:..'_ _ __

fonfaralJF
BIURO HANDLOWE
Radom, ul. Gagarlna 9
telJfax 368~
tALUZJE, ROLETY,
VERTlCALE

RATY, MONTAŻ, JlRZERÓBKI

9

II

Dyżury

pełnią

szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki i w
Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: . Przy
Pogolowiu· , ul. św. Leonarda 10 (820), "Centrum", ul. Radomska 8 (1020), ,,Aptekarz" , ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (8-23), jIIfa", uJ. żerom
skiego 20124 (8-15), "Gemellus", ul.
Seminaryjska 27 B (8-13), . Małgo
sia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele I święta. .,zdrowie", ul.
Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w
soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana PawIa
II 13 - czynna codziennie, UD - 23
(w niedziele i święta) , 041/362-02-

25.

r ,

Apteka "Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka "ldrowie" - ul. Sienkiewicza
58 - czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8-22.
Apteka "Gemellus" - calodobowa.
ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala przy ul. Kościuszki).
DSTROWlEC ŚW.
- ul. 11-g0 Ustopada 3g.
STARACHOWICE
- ul. Radomska 52.

48-205.
(gb 5226)
APTEKA "Parkowa", Kielce, Zytnla. niedziele, święta 7.30-21.00.

041/368-30-33.
(gb 5628)

344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 548)

/,

BIOTERAPIA. 041/368-46-32.
(nh 65)
NAGŁA

Pomoc Lekarska - 041/331-

56-50.
(nh54)
MAtEK Jolanta specjalista psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. 041 /368-48-29, 693-644-

142.
(gb 5600)

MAtEK Krzysztof specjalista chirurgii
i onkologicznej. 0411368-4829, 601-33-67-16.
(gb 5599)
ogółnej

POGOTOWIE

PEDIATRYCZNE.

362-59-50.
(gb 5636)
UROLODZY - SemillaryjOO 27, 361-

30-60, Jagiellońska 23, 346-22-99.
(nd 561)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięce

go w Kielcach, ul. ~iewicza 2, tel.
361-55-25. ECHO, HOLTER, RTG,
USG, BADANIA SP1ROMETRYCZNE.
Urodynamika Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania Iaboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 287)

TEATRY
• Teatr im.

S. Żeromskiego
- "Opowieści braci Grimm", g. 11.
Teatr lalki i Aktora " Kubuś"
- "Samobajka", g. 9, 11.

KINA
\

,

. Romantica· (dolby digital),
tel. 366-37-19. -.WIadca Pierścieni:
Dwie wieże" - USA, I. 12, g. 8.30,
12.15, 16.30, 20.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 'D' 96-63
366-40-40
STAŁEGO KLIENTA
jwYjad ZII /Iliasto - /!ella do Ulgodnie"UI

KARTA

DOJAZD GRATIS

10

BUSKO ZlRiJ
,,zdrój" - .nieczynne.
J(lJRlEJOW
"DK" - Wystawa Jędrzejowskiego Towarzystwa Fotograficznego - czynna
codziennie.
OST1łOWlEC św.
"Etiuda" - ,,wladca Pierścieni: Dwfe
wieże", g. 8, 11.15, 16, 19.15.
PIŃClliW
"Belweder" - nieczynne.
SANDOMIERZ
"Millennium" - . Harry Potter
i komnata tajemnic", g. 8.30, 11 .15,

17.30.
S{DZJS1ÓW
"Ballada" - brak terminarza.
SlCARŻYSKD-ICAItf.
"Cenbum" (dolby digital) - nieczynne.
STARAQIOWICE
"Miejskie" - .Edi", g. 17.
SUCHEDN/ÓW
"Kuźnica" - nieczynne.

WWSZClDWA

APTEKA "Rondo", Paderewskiego IX Wieków, czynna codziennie. niedziele i święta, 7.00-23.00, 041/34-

(I,

"Moskwa" (dolby stereo), tel. 34447-34 - .Solaris" - USA, I. 15, g.
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30.
"Studyjne" - .E.T." - USA. bo., g.
14.15; "Polisz kicz projekt" - pol., I.
15, g. 16.30, 20; "Transporter" franc-amer., I. 15, g. 18.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37 "Władcy ognia" - USA. I. 15, g. 16,
18.

skIej". Czynne od poniedzialku do piąt
ku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych Oddział Świętokrzyski Państwowego

Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda

21 - .600 milionów lat historii Gór

Świętokrzyskich" .
Galeria BWA "PIWNICE" - ul. leśna 7 - Stanisław Baj - malarstwo.
Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w goclz. 11-17, w niedziele
11-15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA P1ĘTRZE" - Kazimierz Babkiewicz "Obrazy zielone i
mniej zielone" - malarstwo. Galeria
czynna od poniedziałku do piątku w
. godz. 9-15, w soboty i niedziele nieczynna
Galeria "Bartosz" - ul. ŚCiegienne
go 35A - Wysl;Nia rnaIarstwa Józefa
ZIomka. Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, w
soboty - 10-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty 7/9 Tadeusz Bud.ziński "W krainie wilka".
Galeria c~nna od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16. Wstęp wolny.
Klub Civitas Chństiana, ul. Równa
18 - XXIX Pokonkursowa Wystawa
Ludowej Sztuki Religijnej. Czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 10-

14.
Klub ,). Pokoje" - ul. Bodzentyńska
22 - BogumH Wtorkiewicz "Dziewczyna na wesoło czyli Humor w folografii·.

"MUZ3" - ,,lnaki", g. 18.

REGION
KIElCE
r.'Iuzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1
(tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe:
korpus główny - "Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII w.", .Dawne uzbrojenie europejskie I wschOdnie", "Sanktuarium Marszałka JÓ2efa PiIsUdskiego". Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej.
WJstma czasowa: ,.Na S2!2ęŚCie, na
zdrowie, na ten Nowy Rok", Leszek
Wyczółkowski - grafika. Czynne we
wtorek w godz. 10 - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Żerom
skiego - ul. Jana Pawła II 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa rnaterial6w biograficznych i Iitera:kicł1 z rnłod:zieńczych lat pisarza.
Czynne: wtorek, czwartek, piątek. nledziela w godz. 9 - 15.30, środa - 1117.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblę
gorku, tel. 303-04-26 - Od1worzony wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka. Wystzwy 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 terminu - tel. 3421-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciUSZki 11 - czynne codziennie oprócz
ponledzialków w godz. 10-17. Wystawa stała: .Modele redukcyjne";
wystawy czasowe: "Chodzą sobie
kurki po podwóI1<u ..." - wystawa etnografk:zna zabawek ludowych, .l.aIki
z dawnych lat" - wystawa historyczna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
- Park E1rog~ wTokami - wnę
trza XIX-wiec2rtych chałup, XIX~
na apteka, dwór z Suchedniowa,
wnętrza XVII1-w. kościoła z Rogowa.
Wystawa: .0000ić od zapomnienia.
Jan Bernasiewicz - twórca ogrodu
rzeźb'.

WJstma czasowa: ,Szmaty,

sorce, kierezyje... Tradycyjna tkanina
i strój ludowy na Kielecczytnle". Czynne: w dni robocze w godz. 9 - 14, w
soboty, niedziele I święta - niec:lyme.

Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
Laszczyków - wystawa - "Wesoła
nowina. Cykl świąt i uroczys\ll'ld świąt
Bożego Narodzenia w tradycji pol-

~~D:::A. ;:::,
36-99999
15% zniżki w mieście
40% zniżki poza miastem

Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda
Czemikiewiczów w Bodzentynle, ul. 3
Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809
do 1920 roku - czynne caIy tydzień
oprócz poniedzialków i świąt w godz.
9 - 15.
Jaskinia RAI - czynna od wtorku do
niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wy, stawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty gamcarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowle
k Suchedniowa - wystawa "P1onętt
niebo i ziemia" - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1016. Wsoboty i niedziele wyst;ma dostępna dla grup turystyczrrych. Zgł0szenia - tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo..leśne ŚWię
tokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu - czynne c0dziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni
pctwiątecznych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje dzialy archeologiczrry, geologiczrry, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 9-16.
Rezerwacja biletów 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza -7 - Wysl;Nia Okręg!1łł3 2002
ZPM' w Kiełca:;h - rnaIarstwo i rzeż
ba; Poplenerowa WJstma Rzeźby KIelce 2002 - ZPAP. Oprócz ponied2iałków czynna codziennie w godz.

11 - 17.

JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowsklch,
pl. T. Kościuszki 718, tel. 386-24-45 czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja", tel. 38145-70 - czynne od poniedziałku do
soboty w gocIz. 8 -16, w niedziele 10

..za wschodnią granicą"; Ekspozycja
neolitycznego stanowiska nakópaJnianego i pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne wt -_
sob. 9-15, niedz. 11-15.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii ludowej 2a - nieczynne. W synagodze
- "Spoiec2eństwo żydowskie w Piń
czowie".
Galeria "Krużganki" - wystawa czę
ści repliki XII-wiecznej pIyty orantów
wypożyczonej z W5Iicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku do
piątku w godz. 9-16, w soboty - 9-

PODRÓŻE
• OMNIA - KomunikaCja ..
narodowa, SienkieWicza 61

77-43, 345-77-46.

'

999-99, 34-555-44, 96-23.

USłlJGI

Bilety lotnicze - "Sigrna",
krzyska 20 (Galeria .Eclxl1.

341-54-10, 344-30-33.

AAA CAlODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE "USTRONIE" KrzyszIoI Sieczko & Stanislaw lzwadzIó - wystawianie kart zgonu przez 1ekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel.

(lig

361-29-1 8,361-39-12.
(nj 306)

nia królewska", "Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii': "Ekspozycja etnograflCZJ13", .,ZIemia sandomierska w pradziejach i średniowie
czu", "Srebra. Nabytki muzealne z lat
1992 - 1997", "lapidarium zamkowe·, .Sandomierz w rnaIarstwie XX
w." Wystawy czasowe: ,Starej porcelany czar"; ,Zbigniew Karpiński
(1920-1996), Grafika - rysunek·
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 - czynne od wtorku do piątku w godz. 916, w soboty - 9-15, w niedziele 10-15, w poniedzialki nieczynne. Stała
ekspozycja historyczno-artystyczna.
WJstma czasowa: "Odkopana przeszIośc" - najciekawsze odkrycia ar. cheoIogiczne na lubelszczyźnie i Sandomierszczyźnie w latach 2001-2002.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, uL OIugosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do s0boty w godz. 9 - 16, w niedziele 13.30 -

041/34-43-944 - HADES - Kiwior-

INFORMACJA
GOSPODARCZA

ski, calodobowe pogotowie pogrze; bowe, karty zgonu, chłodnia .
(nc 424)

041/366-1S-19.
366-03-03
www.infomax.com.~

Świętokrzyski

CAlODOBOWE POGDTOWIE
POGRZEBOWE
"lWOLSKI"
• BezpIatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
KIelce, Radiowa 14

Portallnternetov.y

344-37-78,343-17-52.
(nc369)
CAŁ ODOBOWE USŁUGI

POGRZEBOWE
" KONDU KT"
Leśna

3.

Karty zgonu.
Chłodn ie .
MiędzynarodO\l1Y przewóz zwłok.

041/368-19-05. 332-39-62
0692-416-406.
(na 235)

• 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, ul. Rynek 9. Godziny
otwarcia: pon.- piątek 8-16, sobota,
niedziela - po wcześniejszym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: "Portrety"
- rzeźba Gustawa Hadyny.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNAlNYCH - usługi pogrzebowe
całodobowe, tel. 366-31-77, 344-

67-88.
(na 205)

SKARżYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego - ul.
- czynne od 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki l,
tel. 274-62-68, czynne w dni robocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii KuHury Materialnej ul. WIelkopieroNa l, tel. 275-4083, czynne wt.pt. 9-15.30, sob.niedz. 14-18. Ekspozycje: zespól wlelkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z pol. XIX w., 2lIbytkI techniki samochodowej, skansen hutnic1Wa
starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy stałe: ,Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej", "Rzeźby plenerowe - Impresje
na temat dinozaurtm". Wys/;Nrd czasowa: ,,Architektura znana i nieznana' - wyst;ma prac pIastyc2rrycłl Pglty Kosno i Barbary Kotwk.y.
Słoneczna

K
• KIElCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28, 9436.
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11, Jesionowa -331-7919; bagażowe - Sandomierska 80131-18; ciężarowe: - Miełczarskiego
- 345-41-22.
RADlo-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222

15.

- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "METRO" - tel. 34222-22, 345-55-55 (dojazd gratis).

Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wystawy stałe , Dzieje
Ostrowca ŚWięfokrzySkIeg od k0ń
ca XVI w. do 1939 r.", .Wystawa
zabytkowych fajansów i porcelany
Ćffiielowslóer, .Poc2et książąt i królów polskich wg BcmarełIego". Wystrrłf.J czasowe: ,,1000nezja - mozaika kultury"; "BOOdyjskie królestwo Lo
istnieje naprawdę". Muzeum czynne
wtorek - piątek 9-16.30, sob. 814.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 262-Q978 - .Górnictwo krzemienia w neolfcie", dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski neoIi\yc2nej,

(041) 344 99 05.

611-611.
TAXI .BARWlNEK" - tel. 801 - 33
- 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "DORlON" - tel. 36-

15, w niedziele - 10-15, wponiedział
ki nieczynne - wyst;Nty stałe: , Kuch-

- 16.

OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennleńska 54, tel. 26320-48 - Krzysztof Jad«lwski - malarstwo; Arkadiusz latos - rzeźba Czynna od wtorku do piątku w godz. 917, w soboty i niedziele w godz. 11-

sza na oryginalne dania kIx:In
skiej I chińskiej. DoWóz

11-11 , 3-600-600. Dojazd gratis, z
nami najtaniej.
RADIO-TAXI "EUROPA" - (dojazd
gratis, karta stałego klienta), tel. 3-

rekonstru~cjl

TAXI

TAXI

-

ul.

Mielczarskiego

" WICHROWY"

-

tel.
.
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul. Manifestu Upcowego, tel. 331-55-55
(dojazd gratis).
TAXI . NA STOKU~ - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "OMEGA - ORIENT",
korporacja " Łysogóry", tel. 3600000, 36 -11111, 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WAlIGÓRY" - tel. 36874·00 (dojazd gratis).
TAXI "HERBY" - tel. 801 -41-00
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI .EXPRESS" - tel. 366-

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
,

Straż Pożama -.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, Jo-

11-609.
Pogotowie energetyczne Kielce miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i eleklryczne PGM
- czynne w godz. 15 - 23 codziennie
i w godz. 7 - 23 w dni wolne od
pracy - tel. 361-18-33.
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna

- 932.
Pizzeria .Studio" - tel. 368-86-01.
Czynna w godz.: pon.-CZW. 10-22,
piąl 10-23, sob. 12-23, niedz. 1222. Dostawa na terenie miasta przy
zamówieniu powyżej 16 złotych gratis, ceny pizzy - 00 7 do 19 21.
TelePizza - ul. Radomska 18; tel.
(041) 362-89-51; ul. Paderewskiego 34, tel. (041) 36&41-60. Godz.
otwarcia: niedziela - czwartek 10.0023.00, piątek - sobota 10.00-24.00.
Dowóz gratis. ZAf'fW3ZJWN.
Pizzeria Roma. A1.11XXHecia PP 17
· przy Domu Studenta .Alon" przy
Politechnice Świętokrzyskiej zapra-

•

33-10-919 (dojazd gratis).

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

~
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zaprasza
Ken Ludwig
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERCJJJ
Reżyseria Piotr Szczerski
21, 22, 23 lutego - godz. 19
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- film
12.10
12.20 Kontrasty
życie 12.45 Klan
) 13.10 Siódme niebo
) 14.00 Plus minus
Minotaur, czyli Sfinks
Narodzi ny: Biedronki
dok.
."u,~ ....,~~.

Wiadomości

Laureat - rep.
Bezpieczna Jedynka
Rower Blażeja -' magadla młodzi eży "
na sukces (1845)
USA
"
Netia K2 - Jedyndachu świata - cykl
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - wywiad
Klan (680) - telenowela
Tylko u nas - magazyn
Książki na zimę - magakult uralny
- magaeczorynka : Witaj
- seria ł anim.

Wiadomości

Sport i Prognoza pogoy
Okruchy życia : Zawieza ufanie - film
.
"USA, 1993, reż . Bill
ran , wyk .: Melissa
. Kate Nelligan,
Douglas, ElIen
(89 min)
(Melissa Gilpow'szec:hnieszanowapani adwokat,
po szczeblach karieży cie prywatne nie
Się jednak dobrze. Co
ją koszmary
, co negatywnie wpły
relacje z jej partneMark i11m (Stew art
Kiedy Shari bezgrapoświęca się prowasprawy kobiety, oskarby/ego męża o seksuich trzyMark odchodzi,
zrOzumieć jej za'&"'()wan in Podczas raziczka nie wynapięcia i rzuca się

~/~«"!ego oskarżonego.

~nlka kryminal na Je-

~I : POza prawem

bhcza mediów - pro\ p~bl.
lonuor Wiadomości
Kurs dnia
c~ na ... kontrowersyjo ume nt: Tajemnica
- film dok.
nych marków:
- film

tv4

7 .05 Studio urody - magazyn
6.00 Piosenka na życzenie
7.15 Dwójka dzieciom: Gnomy
7.00 Atomówki, Laboratorium
- serial anim. 7.40 Dwójka dzieDextera - seriale anim .
ciom: Maurycy i Hawranek,
(powt.) 7.30 Pokemon - seMały pingwin Pik-Pok - seriale
rial anim . (powt.) 7.55 Duża
anim. 8.00 Szpital na peryfeprzerwa (12) - serial kom. pol.
riach (20-ost.) - serial. obycz.
(powt.) 8.25 Stan wyjątkowy
czes. 9.00 Pytanie na śniadanie
2 (30) - serial sens. USA
- magazyn 10.20 Chłop Euro(powL) 9.15 Graczykowie
pie nie przepuści, czyli zastano(38) : serial kom. pol. (powt .)
wim się a jużci 10.30 Maga- 9.45 Samo życie (172, 173) zyn Ekspresu Reporterów
serial.obycz . pol. (powL)
(powt.) 11.25 National Geogra10.40 Zyciowa szansa - teleturniej (powt.) 11.35 Różowa
fic proponuje: Wśród wulkanów
Kamczatki - film dok. 11.50
Pantera - serial anim. 11.45
Dwa swiaty (3/26) - serial
Kachorra to ja (100) - teleprzyg. 12.30 Kochaj mnie (14)
nowela argent. (powt.) 12.40
- telenowela dok. (powt.) 13.00
Luz Maria (92) - telenowela
Panorama 13.15 Miami Sands
peruw. 13.35 Zerwane więzi
(110-ost.) - serialobycz. USA
- talk-show 14.35 Tajemniczy
14.00 Herbatka u Tadka 14.45 "" rycerze - serial anim .
Od ucha do ucha~ Przeboje ka13.05 Świat według Kiepbaretowe Gołasa
skich (62) - serial kom.
15.00 EurDquiz - program dla ~
pol. (powt.)
młodzieży
, 15.45 Informacje
. 15.25 Maszyna zmian - Nowe
16.10 Różowa Pantera - serial anim. USA
." przygQdy (2) - seria.! przy16.20 Kachorra to ja (101) god. pol.
16.00 Panorama
telenowela argent.
16.20 Prognoza pogody
Carreno proponuje AngeIi
16.25 Złotopolscy (489) - telepracę w charakterze jego
. nowela pol. (powt.)
sekretarki, lecz dziewczyna
16.50 Diana - historia księż
waha się czy przyjąć jego
nej (2/4) - serial dok.
ofertę. Pablo ma wy rzuty
Po kilku miesiącach w mał
sumienia, że spędził noc z
żellstwie Diany tulstąpil krynarzeczoną swojego najlepszego przyjaciela.
zys. Mloda księżna, nieprzy17.15 Debiut - program rozgotowana do pełnienia roli,
która jej przypadła, nie czuta
rywkowy
się najlepięj na królewskim
18.10 Drogówka - magazyn
dworze. Inaczej wyobraiala
policyjny
18.45 Informacje, Sport
sobie miesiąc miodowy, tym19.10 Prognoza pogody
czasem od początku czekały
ją oficjalne spotkania i wizyty.
19.15 Awantura o kasę - te17.50 Program lokalny
leturniej
18.30 Panorama
"Awantura o kasę" jest je18.55 Prognoza pogody
dynym emitowanym teleturniejem wiedzy ogólnej,
19.00 Jeden z dziesięciu - telew którym nie ma górnej
turniej
19.30 Nasz spis powszecbny:
i ostatecznej granicy wygranej pieniężnej. Zawodnicy
Mój spis z natury we wsi
Leźno Małe - film dok.
mogą grać tak długo, dopóOki nie znajdq swojego po20.00 M jak miłość (121) - se-~
" rialobycz. pol.
gromcy . Gra składa się
21.00 Linia specjalna - proz dwóch etapów. W pierwgram publ. (audiotele: tak
szym z nich rywalizują ze
sobą 3 czteroosobowe zespo- 0700-250-22, nie - 0700ły . Po wylosowaniu katego250-55)
rii przez prowadz ącego
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
każdy zespól bierze udział
w licytacji. Ma ona na celu
22.25 Prognoza pogody
wyłonienie drużyny, która
22.35 Kino Mocnych Wrażeń:
Zlodziejska zemsta - film
będzie miała pra wo odpowiadać na pytanie. Licytasens. USA, 1998, reż . Joey
cje są długie i za żar te. ToTravolta, wyk.: JeIT Pahey,
Michael Madsen (84 min)
czą się tak długo, aż któraś
Zlndzieje Danny (Jeff Fahey) i
z drużyn skapituluje lub ...
Ziggy (James Russo) okradazabrakn ie jej pieniędzy.
ją mafiosa Grassa (Robert Mia20.05 Miodowe łata 4 (57)
no). Podczas powstałego przy
- serial kom. pol.
20.40 Mecz Ligi Mistrzów
tym zamieszania lup przechwytuje prawnik gangstera
21.30 Studio Lotto (w przerwie meczu)
Mo (Gary Busey). Danny pa
22.45 Reportaż
napadzie wraca na rodzinną
23.05 Informacje, Biznesinfannę, gdzie dowiaduje się o
formacje, Sport
śmierci matki. Wkrótce delijcza do niego Ziggy i obaj po23.25 Prognoza pogody
sumawiają kontynJ.lOwać kra23.30 Graffiti - program
dzieże. Tymczasem Grasso,
publ.
23 .45 Magazyn Ligi Mirozprawiwszy się ze swoim
byłym prawnikiem, wyrusza
strzów
ich śladem .
0.45 Playboy
1.45 (na żywo) Aquaz Super0.00 W obronie prawa (5/43) chat
serial kryrn. USA
0.45 Zakończenie programu
5.00 Zakończenie programu

W obronie prawa
serial krym. USA
godz. 0.00
Briscoe i Logan zajmują się
sprawą tajemniczej śmierci
pewnego boga lego mieszkań
ca owego Jorku . ie wiadomo, czy zmarly przedawkował insulinę, czy też do zakończenia jego życia przyczynila się żona , licząca na spory
spadek.
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Tajemniczy rycerze
serial fantasy prod. usA
godz. 14.35
Serial fantasy dla młodzieży,
inspirowany legendarnymi
opowieściami z mitologii Celtów i filmowany w fantastycznych plenerach Irlandii.
W odległej krainie przed wiekami miody dzielny i przystojny rycerz Rohan (Lochlann
O'Mearain) i jego trzej kompani wyruszają w daleki świat.

5.35 Kropka nad i - program
publ. (powt.) 5.50 Miłość i
nienawiść (86/130) - telenowela meks. (powt.) 6.35 TeleskJep 7.05 Przyjaciółki i rywalki (99/185) - telenowela
meks. (powt.) 7.50 Wunschpunsch - serial anim . 8.15
Animaniacy - serial anim.
8.40 Action Man (3/26) - serial anim . 9.05 Inspektor Gadget - serial anim. 9.30 (na
żywo) Tele Gra - teleturniej
10.35 TeleskJep 11.20 Rozmowy w toku - talk-show
12.15 Na Wspólnej (18) - serialobycz. pol. (powt.) 12.45
Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy (powt.) 13.10
Animaniacy - serial anim .
(powt.) 13.35 Action Man
(3/26) - serial anim. (powt.)
13.55 Inspektor Gadget - serial anim. (powt.) 14.20 Renegat (Renegade) (21) - serial sens. USA
15.15 Milionerzy - teleturniej
(powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.20 Przyjaciółki i rywalki
(100/185) - telenowela
meks .
afelia udaje się do klasztoru, gdzie matka przelożona
przedstawia jej obowiązują 
ce tam zasady. Ulisses rozpacza z powodu jej odejścia.
Sebastif/n wychodzi z wię
zienia i zamierza zemścić
się na swoich wrogach . Natalia i Johnny nie potrafią
współpracować z sobą na
planie filmow ym . Reżyser
grozi, że to może oznaczać
koniec ich kariery.
17.10 Miłość i nienawiść (87/
130) - telenowela meks .
Ana Cristina zdobywa pewność, że Rogelio jest jej ojcem, nie chce jednak mieć
z nim nic wspólnego. Marcia/znów usiłuje pobić Magdalenę. Ona grozi mu, że zawiadomi policję. Tell postanawia zemścić się na jej synach. Ana Cristino, dowiedziawszy się, że Rogelio wyjeżdża, jedzie za nim na lotnisko, by prosić go o wybaczenie.
18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Na Wspólnej (19) - serialobycz. pol.
20.40 1Ylko miłość - program
rozrywkowy
21.50 13 Posterunek 2 (29/
42) - serial kom . pol.
22.25 Tajemnice SmallviIJe I
(7/21) - serial obycz. USA
23.15 TVN Fakty
23.25 Kropka nad i - program
publ.
23.45 Europejska corrida magazyn
0.15 Kryminalne gry - serial
dok.
0.45 Superwizjer - magazyn
(powt.)
1.15 Nic straconego - programy powtórkowe

Tajemnice Smallviłłe I
serial obycz. USA
godz. 22.25
Jodi jest na diecie skladającej
się z samych warzyw pędzo
nych na kryptonie. Dziewczyna chudnie w zastraszającym
tempie. By odzyskać sily, gotowa jest zjeść cokolwiek .
Podczas randki z Petem próbuje go pożreć . a szczęście
Clark ratuje kolegę .

6.55 TełeskJep 7.10 Magiczni
wojownicy - serial arum. 7.35
Alf (40/100) - serial kom. USA
(powt.) 8.00 W niewoli uczuć
(122/135) - telenowela meks.
8.50 Doktor Frank (6/18) - serialobycz. niem . 9.40 Słonecz
ny patrol (7/67) - serial przygod. USA (powt.) 10.30 (na
żywo) Łamisłówka - teleturniej
lI.15 Conan (16/22) - serial SP '
·niem.-amer. (powt.) 12.10 Przeklęta miłość (79/100) - telenowela kolumb. 12.55 TeleskJep
14.55 Magiczni wojownicy - serial anim. (powt.)
15.20 Yaiba - legendarny samuraj - serial anim.
15.45 Słoneczny patrol (8/67)
- serial przygodo USA
16.45 Alf (41/100) -serial kom.
USA
17.15 Gliniarze na motorach
(15/23) - serial sens. niem.
(powt.)
18.10 Aktualności
18.20 Conan (17/22) - serial
SF niem.-amer.
Hissah Zul obawia się starożyt nej przepowiedni, która
głosi, ie ma się narodzić
dziecko o niezwykłej mocy.
Wladca obawia się, że odbierze mu ono tron. Postanawia
je zabić. eonan i jego przyjaciele uciekają z niewoli u
kanibali. Po drodze spotykają pustelnika, który prosi ich
o pomoc w uratowaniu cię
żarn ej kobiety, którą ścigają
19.15 Drew Carey Show (66/
135) - serial kom. USA
19.40 Męskie sprawy (12/13)
- serial kom. USA
20.10 Córka żołnierza nie pła
cze - film obycz . USA
(powl.)
22.35 Gliniarze (25/32) - serial sens. USA
23.35 Nauka jazdy - serial dok.
Bohaterami serialu są ludzie,
którzy chcq zrobić prawo jazdy. nNa(~ka jazdy" ma odcień '
humorystyczny. Nie to:braknie
także emocji i ciekawych zdarzeń m. in. ekscytujących egzaminów czy kraks /la drodze.
0.05 Na szczycie świata - film
obycz. USA (powt .)
1.50 Szaleńcza ucieczka - film
sens. USA, 1996, reż . Pred
Ol en Ray, wyk .: Wendy
Schumacher,
Shauna
O ' Brien , Jay Richardson ,
Tim Abel! (95 min)
Tara McCormick (Wendy
Schumacher) zostaje oskarżo
na o usiłowanie morderstwa.
Niedoszłą ofiarą kobiety miał
być rzekomo Tommy Stompanto Oay Richardson), lokalny szef handlarzy narkotyków.
Kobieta trafia do więzienia .
Z opresji posumawia wybawić
ją agent federalny, który proponuje jej wolność w zamian
za pomoc w schwytaniu groź
nego przestępcy.
3.20 Drew Carey Show (66/
135) - serial kom . USA
(powt .)
3.45 Męskie prawy (12/ 13) serial kom . USA (powt .)
4.10 Zakończenie programu

6.00 Muzyczny VIP 6.30 KINOmaniaK - odjazdowy magazyn
filmowy 7.00 Muzyczne listy
7.50 Teknoman - serial anim.
(powt.) 8.10 Czarny Królewicz
(49) - serial przygod o bryt .
(powt.) 8.35 Oni, ona i pizzeria (1) - serial kom . USA
(powt.) 9.00 Dziki księżyc (34)
- telenowela argenl. (powt.)
9.55 Zbuntowany anioł (117)
- telenowela argent. (powL)
10.40 Dorośnij (3) - serial
kom . USA (powl.) 11.05 Jak
pan może, panie doktorze?
(21) - serial kom. USA (powt .)
11.35 MacGyver (13 ) - serial
12.3 O
sens. USA (powt.)
Muzyczny VIP 13.00 KINOmaniaK - odjazdowy magazyn
filmowy 13.30 Muzyczne listy
14.30 Motomyszy z Marsa serial anim.
15.00 Gęsia skórka (31) - serial dla młodzieży kanad .
15.30 Dziki księżyc (35) - tek
nowela argent.
Między Gonzalem a Leticią
dochodzi do kłótni. Kobieta
zarzuca mu, że osiemnaście
lat temu łączył go związek z
Paulą. Leticia bai się, że Gonzalo dowie się o tym , iż Miranda jest jego córką . Wydaje jej się, że ta córka będzie
dla niego ważniejsza niż
dziecko innej kobiet)'.
16.30 HOT CHAT - program
publ.
16.45 Dziennik i Prognoza pogody
17.00 Jak dwie krople czekolady (8) - serial kom . USA
17.3Q M.A.S.H . (26) - serial
kom . USA
18.00 Zbuntowany anioł (118)
- te.Ienowela· argent.
19.00 Zegnaj laleczko - film
krym. bryt., 1975, reż. Dick
Richards , wyk .: Robert
Mitchum, Charlotte Rampling, John Ireland, Sylvia
Miles (92 min)
20.55 Komisarz Rex (78) - serial krym. niem.-austr.
21.50 Dziennik
22.05 Informacje sportowe
i Prognoza pogody
22.15 Viper (1) - serial sens.
USA
23.15 Czerwona gorączka film sens. USA, 1988, reż .
Walter Hill . wyk .: Arnold
Schwarzenegger, James
Belushi, Ed O 'Ross. Peler
Boyle (100 min)
Iwan Danho (A mo/d Schwarzeneggerj, moskiewski policjant slwtecznie zwalczają
cy handlarzy narkotyków,
udaje się śladem groźnego
gallgstera Victora Rostavi/ido (Ed O'Ross) do Chicago,
skąd przestępca zamierza
kontrolować radziecki rynek
kokainy. Na miejscu Rosjanin otrzymuje pomocnika ,
policjanta Arta Ridzika.
1.15 X Laski
1.45 Muzyczne listy
2.35 Strefa P
3.00 KINOmaniaK
3.25 To się w głowie nie mieści
- magazyn
3.45 Zakończenie programu

a szczycie świata
film obycz. USA, 1993
godz. 00.05
Grupa przyjaciól wyjeżdża
w góry, aby razem spędzić Świę
to Dziękczynienia . Wspólnie
dochodzą do wniosku, że pozostawienie za sobą kłopotów
i stresów związanych z życiem
w wielkim mieście jesl dla nich
najlepszym rozwiązaniem .

Żegnaj laleczko
film krym . bryt., 1975
godz. 19.00
Prywatny detektyw Philip Marłowe (Robert Mitchum) poszukuje w Los Angeles kochanki
gangstera Moose MaUoya (Jack
O'Halloran) Poszukiwania zaginionej kobiety doprowadzają wkrótce do odkrycia ponuf<!gO spisku ... Film jest znakomitą adaptacją znanej powieś i Raymonda Chandlera.

żołnierze.

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

Jeśli

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

drobne

ZA

l'

PROMOCdA

w
dowolnej
rubryce

TOWARZYSKIE

SPRZEDAM mieszkanie 40 m kw. dwa po-

PRODUCENT:
• deska podłogowa

koje, widna kuchnia , III/IV, os.

INEZ - 0507/360-207

Kielce

EDUKACJA

Piwnika-Ponurego 49

KIELCE, GAGARINA 5
gb5711

• schody

wg167

prywatne.

CKD . PROMOTOR·

0411344-54-08

Jagiellońskie .

041/366-08-35 .

• boazeria

zlecających ogłoszenia

Oferta dotyczy osób fizycznych

ogłasza

041/345-85-88

nabór do:

TECHNI~UM

• parapety. 041/254-10-20.
ng506

KLAUDIA - Radom, 0507/786-478

POLICEALNEGO STUDIUM

. STANCJA - 041/361-07-90.

• FRYZJERSKIE
• dietetyk,

gb5679
wg168

KUPNO
WYREMONTOWANE pokoje biurowe, Za-

MĘLCZVŻNI . 0602/129-506

gnańska

w9166

MAKULATURA, folia,
gnańska

złom .

• SAMOCHODOWE

• technik administracji,
• technik informatyk

LICEUM

LICEUM

• EKONOMICZNE

84a, 41 /33 1-93-68.

Kielce, ul. Za-

gb5558

kb2898

• HANDLOWE

ogólnokształcące,

•

232 tel. 041/344-10-03.

BUDOWNICTWO

• LYWIENIA ZBIOROWEGO

• OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• handlowe,

MEDYCYNA

(2-, 2,5-letnie)

• ekonomiczne
BALUSTRADY, ogrodzenia , kraty rozsu-

MAKULATURA, folia , zlom .

Skarżysko

Kamienna. ul. Rejowska 65, tel.

wane. 041/25-44-073.

9b5445

TECHNIKUM

garażowe

źywienia

zbiorowego

• TURYSTYKA

• budowlane.

kb2586

nt549
GINEKOLOGIA - doświadczeni

LOKALE

- 10 typów. PRODUCENT 041/331-49-62.

• FARMACJA
•

kb2899
BLACHY trapezowe, bramy

Łódź,

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi .
06021335-083.

041/251 - 10-66.

POLICEALNE

• BANKOWOŚĆ

specjaliści,

0604-671-538.

ALFA - kursy komputerowe. 041/343-04-38.

nt539

ws221

• TELEKOMUNIKACJA

gb5638

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
BRAMY. automatyka . szlabany. Bariery

Sienkiewicza 9.

VlAGRA - 048/366-91-02, 0604/529-343.

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

ng503

Świętokrzyskie Centrum Języków Obcych

nt545

NAUKA

041/366-05-93 Świętokrzyska G iełda NieBRAMY, napędy. 041/366-19-17.

ANGIELSKI, francuski, niemiecki.

wg159

ruchomości,

(dawny Exbud), Wojska Polskiego 9.

Okrzei 15B.

041/361-51-39.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'-n;.;..;n2"'7~8

nj310

COMPUTEX
041/344-32-02.

KRAKOWSKA Szkoła FinanSOW
ng470

0411344-11-55
OMEGA

BRAMY. Ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt547

DO

WYNAJĘCIA

lokal handlowo - uslugo-

wy. 041/362-67-31 .

HORMANN.

(najstarsze w regionie)

DO wynaję&ia hala 300 m kw., Hauke-

Kielce, Domaszowice 174F

nd559

zakończone

KOSTKA brukowa, bloczki, ogrodzenia be-

dyplomem masa-

formacje : tel. (0-pref-12) 423-01·38
12) 421-11-77, fax. (0-pref-12)

041/342-69-84, 041/345-47-71 ,

048/345-90-42
MARKSOFT - kursy
041/343-12-52.

0411344-11-55

gb5723

wynajęcia

nowy dom, okolice Kielc,

gb5633

nd555

FIRMA wynajmie bądź sprzeda halę

11 . 041/345-42.01 , 307-35-06.

Kielce,

Kształcenia

Jagiellońska

90

magazynowo -

biurową

w Kielcach, tel.

041/346-16-00.

• INSPEKTOR BHP
z

041/368-49-03.

.Drokplas\", Kielce, Nowa 5. 041/361 -88-52.

PARAPETY, schody, kominki - producent.

Kieleckie Centrum

• KOSMETYCZKA,
• PROJEKTANT MODY

DO

I

BUDOWLANKA

POLICEALNE:

gb5403

wnętrz

OMEGA-SZKOŁY

Kielc. 0504-471-755.

tonowe. Niestachów69, 041/302-13-14.

041/346-34-91

certyfikacją jakOŚCi

$REDNIE:

TECHNIKUM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• Budowlane,

2-letnie po ZSZ

• Urządzeń Sanitamych

2,5-lelnie po Szkole Podstawowej
Warszawska 34 , p 511 .

502-254-950.

n~01

gb5651

NOWE GRUPY
- anglels

• Drzewne,

- niemiecki

• Samochodowe.

o

Kurtyny powietrzne
O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki
O Odkurzacz centralny
O Przewody wentylacyjne
Sprzedaż

MATEMATYKA, 342-26-33.

nd560

Technika
~
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna
o Wentylatory
o Klimatyzatory

detaliczna i hurtowa

Zapraszamy firmy do współpracy - upusty
Codziennie 9.00 -17.00
25-522 Kielce, ul. Nowy Świat 48/2, tel./fax (041) 343-18-26

12

kinezy1erapii,

gb5644

DO wynajęcia lokal 60 m kw., cenIrum

I

akupresury żysty .

nd550

Jagiellońska

odchudzającego,

ściami , pośrednictwo. Praktyki

www.lce-omega.ed!J.pl.

-Bosaka 9, 041/34-539-21 .

041/342-84-32.

'!

leczniczego,

masażu

Warszawska 34, p. 511

napędy.

OKNA, drzwi, parapety. Adaptacja

BIOSTUDIO - zawodowe kursy

FARMACEUTYCZNE
gb5724

Bramy, drzwi,

POLICEALNE STUDIUM

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

- włoski

• Mechaniczne,

_ francuski

• Elektryczne,

- rosyjski
• Lywlenla Zbiorowego,

.WORLDOPE
LICEUM

Szkoła JęzykOW otJC1-fo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kielce.

• Handlowe

Żródłowa 19

• Ekonomiczne.

041/343-1 3- 16
nt509

zakupi w centrum Kielc

SZKOŁY PRO-FIL

J«e,ce. ROMUALDA 3,
368-17-43

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

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,

również stalowe. Awaryjne otwierania, mon-

ramkowe. PROMOCJA! Rolelki tekstylne,

taż zamków.

wertikale, żaluzje, okna. Hurtownia Materia·

OGÓ LNOKSZTAŁCĄCE

gb5652

. młodzieŻOwe ,

' łów

0411361-60-56, 0602-212-412. Gazowe pie-

2-lelni

041/361-37-49 , Chęcińska 14.

wa 25, 041/361-61-71 . Radom. Warszawska

fax

TELEFONY

115 , 048/333-27-00 , Szewce 39 k.Klelc,
041/346-52-05.

nt531

liczne.

ng509

NAPRAWA

STU DIUM ZAWODOWE:

gb5386

kosmetyczne,

UKŁADANIE ,

TELEFONÓW.

cyklinowanie parkietu, gla-

CZYSZCZENIA dywanów: 041/366-78-86.

. ekonomiczne.

CZĘŚCI do samochodów

TRADEX, 041/368-04-00.

zura. 041/368-81-97, 0502-322-442 .

. fryzjerskie.

AUTOSZYBY. Autofenix" Kielce. Wrzoso-

nt517

344-33-77.

cyki, kuchenki - naprawa, montaż . Hydrau-

2,5~etni

AUTOALARMY. 041134-434-79.
nt543

Wertikalnych .WMK", Leszczyńska l ,

041/3(i8-00-32 , 041 /344-14-80,

. jla dorosłych cykl:

OPRAWA OBRAZÓW

japońskich, ~oreańskich ,

ng512

gb5721

gb5611

AUTO-MOTO

.Kielce. Pakosz 53, 361-18-56.

VERTICALE - żaluzje - rolety - producent.
CZYSZCZENIE dywanów, 041/331-75-64.

ng502

041/368-68-77 .

gb5593

0001 S .C. AUTA powypadkowe kupię

gb5506

INTER CARS SA. Dystrybucja czę-

-0606-257-181.

ZGUBY

DOMOFONY. 041/3024-003.

gb5395

ści

do samochodów zachodnich . Kielce,

Wiejska l , 041/344-23-73. 34-32-075.

gb5707
CHMIEL Mariusz zgubił legitymację - A4384.
GLAZURA - terakota , 041/366-11-44 ,
Agencja Nieruchomości

BMW.

Sklep - hurtownia .

nd557

0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczone - kupię. 041/346-21-67.

gb5715
0505-266-742.

OPONY, felgi, naprawa , renowacja

gb5396

felg . Warszawska 170, 0411332-22-12.

gb5683
CHRAPKIEWICZ Przemysław zgubił legi-

nt527

nj308

041/343-17-57. AUTOALARMY. CENTRALtymację

- A8385.

HYDRAULICZNE - 041/361-54-12.

ZAMKI.
gb5716

gb5714

PRZEBUDOWY samochodów z ciężaro-

nt529

wych na osobowe zgodnie z ustawą "prawo
HYDRAULICZNE . 041/332 - 39-28 ;

ną

0502-542-071 .
hale plus 1,40 ha, trasa Mora-

8

HAMERA Paweł zgubił legitymację szkol-

gb5708

KSIĘGOWOŚĆ , płace , ZUS. 041/361-10-35.

ści

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~9b~5~71~9

le. 041/368-36-66.
nt535

SPRZEDAŻ

o nlchu drogowym". Kielce , Krakowska 285,
tel. 34-445-64 .
kb2910

Kielce, Tarnowska 18.
nd547

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW

041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę
BIUREX, 34-44-222 , 34-32-222.

MALOWANIE. Gładż. Tapetowanie. Pane-

2

zamienne do samochodów. HURT. Detal.

KSEROKOPIARKI

gb5662
wyd ZierżaWię parter kamieni-

041/344-85-25, 36-222-35 MOTOART - czę-

,AGM" 041/362-93-63,0605-160-170.
nt541

ści zachodnie. Bagażniki samochodowe. Tłu

na229

ROLETY ANTYWŁAM.

miki. Elementy karoserii. Oświetlenie .

RÓŻNE

MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt521

POŻYCZKA - 041/344-41-06.

MULTI-MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie, za-

18·81 SIATKI plastikowe, metalo-

budowy wymiarowe. Długa 22, 041/366-14-33.

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

041/345-75-62, AUTO-GAZ, RATY. Kielce,

gb5133

1 Maja 136.

343-07-04.

www.kuchnie.kielce.com.

POŻYCZKI. 041/340-71-03

qb5589

nt515

bh263

nn292
041 /362-00-29
ROLET - 041 /362-03-67, 0691-860-680
!

6 2000). 502-786.080.

RESTRUKTURYZACJA zadlużeń , pożycz

AUTO NA GAZ

NAPRAWA pralek, 041/332-37-46.

Kusocińskiego 50. JUŻ OD 165 złlmkw. Raty

gb5500

Kielce, Pakosz 53.

i rabaty.

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

RATY.

9b5198

ng505
szatnie, biura, sanitarne,
..

.'lynaJem, sprzedaż. 012/

nl519

PRZEPROWADZKI transport. 0411332-54-23,
TAWERNA GRECKA ..AKROPOL". Kielce,
0609-842-511 .
WMK, Leszczyńska 1,041/368-00-32.

Wesoła

AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17

.:

23, 41/344-39-41 , zaprasza.

ng508

nt533

n9 498

kb2842

~ 10 (1989l, slan Idealny.

R-O-L-E-T-Y

HURTOWNIA

ANTYWŁAMANIOWE

ODZIEŻY UŻYWANEJ

ROLETKI

'1-61

Oryginał,

TEKSTYLNE

Bezpośredni

sort

Importer z Niemiec

WERTIKALE

26-600 Radom. ul. Dębowa 4,
tel. (048) 36 221 58

PRODUC~T

, 2 65 km, bogata wersJa.
ALU1ECHNlKA

, 5-336-032.

Towarzystwo m ..
Wiedzy Powszechnej

ODDZIAL REGIONALNY w KIELCACH
uL Sienkiewicza 19. teL/fax (04-1) 34-4--65·4-1, 34-4-63-50, 34-4--95-81

Kursy przygotowawcze do egzaminów:

-.. ~~<-LMATURALNYCH ,~~.:';',l

Paderewskiego 3
041/343-07-03.
nt51

KIELECKA
SZKOLA
JAZDY

KURS PRAWA JAZDY

a

ROLETKI , verticale, producent. 041 /366. TELEWIZYJNE

~m[v

Popołudniowy -

78-86.
gb5610

19.11 (g 16)

1.111 (g.9)
OJ I) I ?tl!łllJłBM
Sob. - niedz. 1.111

Weekendowy -

.

_..

~ -

.

.

,.J, ..

•

Z języka angielskiego i niemieckiego

NAUCZYCIELSKIEGO
KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH
do

PRZYGOTOWUJĄCE

DO NAUCZANIA
J. ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO
w klasach 0-3, tzw. ROK ZERO

120 godzin w semestrze, wykładowcy Akademii
Świętokrzyskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych TWp, na!eżnośc rozłożona na 2 raty, programy
kursów dostosowane do potrzeb konkretnej grupy.

Osoby, które zaliczą testy końcowe, będą
przyjęte bez egzaminu -do NNKJO TWP

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Postanowieniem z dn. 7.11.2003 r.
Sąd

Rejonowy, Sąd
Gospodarczy w Kielcach

)"o~o

w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości Odlewni Żeliwa
.Nieborów· Sp. z 0 .0.
wStąporkowie, SSR
Piotra Krupy wyznaczył SSR "
~
Adama Krasowskiego
(sygn. akt. V U 24/00).
~

UWAGA!
Naue nowo otwarte punkty
przyjmowania.reklam i ~IJ\:

Postanowieniem z dn. 4.11.2003 r.
Sąd

Rejonowy, Sąd
Gospodarczy w Kielcach

l;

~

w miejsce sędziego komisarza
masy upadłości Przedsiębiorstwa
Handlowo-Produkcyjno-Usługowego .LlS· Sp. z 0.0.
w Zgórsku, SSR Janiny Fąfary
wyznaczył SSR Adama
Krasowskiego (sygn. akt. V U ~ .

,

•

,,~

reNA - BIS"
Rlotr Korona
ul. Zwycięz~ów 5
tel. 041/2531308
26-110 Skarżysko-Kam.
osiedle Bór

oglasza przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji technicznej na:
1. Przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z drogą powiatową
nr 15968 oraz 15978 w Kunowie.
2. Budowę chodnika w Nietulisku Dużym, dl. ok. 450 m.b. wraz
z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, prawa dysponowania
terenem oraz pozwolenia na budowę:
Gmina Kunów.- Urząd Miasta i Gminy w Kunowie oglasza
przetarg nieograniczony na:

~

~

m.J

41 7/nc

Telefoniczna Agencja
Informacyjna
www.taLcom.pl

'1) 5 miesięcy od podpisania umowy
2) 3 miesiące od podpisania umowy
2 .•Szczegółowe informacje i warunki zamówienia można uzyskać
w Ref. techniczno-Inwestycyjnym, pokój m 301, tel. (041) 261-13-63.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Grażyna
Ogórek.
4. Oferty należy składać w terminie do dnia przetargu - 19.m.2003 r.,
godz. II, pokój 210, Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
ul. Warszawska 45b w kopercie z napisem "Oferta na wykonanie ... ".
5. W ofercie należy podać cenę wykonania.
6. Termin wpłacenia wadium do dnia 19.m.2003 r., godz. 11, pok. 207
l) 5.000,00 zł
- kasa Urzędu, w kwocie:
2) 2.000,00 zł.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.m.2003 r. o godz. 11 w siedzibie
urzędu, pok. 201.
8. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zastrzega sobie prawo swobodnego
2915/km
wyboru oferty.
1. Termin realizacji -

tel. 94-77 lub 368 22 06 do 07
Świadczymy usługi w zakresie:
aktualnej infonnacji gospodarczej:
- udzielanie infonnacji o działalności tinn
za pośrednictwem ogólnopolskiego
numeru telefonu 94-77.
- udzielanie infonnacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych.
- sporządzanie wykazów branżowych .
- sporządzanie baz danych tinn:
przeglądu

prasy:

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

Marketingu
-

bezpośredniego:

pośrednictwo w zamieszczaniu
ogłoszeń w dziennikach na terenie
całego

kraju .

2Ital

Przygotuj się na spotkanie
uniwersalnej fechnologii!·
DEALER:
Radom

Kontakt 2

I

z

dyszą rotacyjną

gratisl

•

ul. Warszawska 150 a
telJfax: (048) 333 11 77
tel.:
(048) 33325 70+72
Białobrzegi

Jacek Wójcik
ul. 11-g0 Listopada 46
telJfax: (048) 613 40 94

PUNKT SPRZEDAŻY:

HO 650 Plus 2 160 pln·

Kielcą

HO 690 Plus 2 475 pln·

tel.: (041) 369 13 70
Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: (041) 248 08 44
(041) 2471895

HO 1094 Plus 4850 pln·
HO 1294 Plus 5200 pln·
* ceny netto
VAT

doUczyć 22%

Pińczów

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

O autoryzację

Prezydenta Miasta Kielc
'z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia taryfza odprowadzanie ścieków
i roztopowych do miejskiej sieci Iwnalizacji deszczowej w
Na podstawie uchwały nr V/6112003 Rady Miejskiej w .
z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie powierzenia PrezydentoWI
uprawnień w zakresie . ustalania opłat za wprowadzanie
opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji,

.'

Ustala sit( cztery taryfy dla użytkowników miejskIej
kanalizacji deszczowej. Zróżnicowanie taryf uwarunkowane
specyfiką terenów, z których ścieki opadowe i
odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej:
l. Taryfa I - 2,27 zł/m sześc. obowiązuje dla Odprowadzających
opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów
składowych i stacji paliw.
2. Taryfa II - 0,41 zł/m sześc. obowiązuje dla Odprowadzających
opadowe i roztopowe z utwardzonych terenów
składowych i stacji paliw po oczyszczeniu
urządzeniach oczyszczających .

3. Taryfa m - 0,38 zł/m sześc. obowiązuje dla
opadowe i roztopowe z pozostałych terenów
Taryfa IV - O, l Ozł/m sześc. obowiązuje dla
opadowe i roztopowe z pozostałych terenów .
b
po oczyszczeniu w sprawnych urządzeniach oczyszczającyc .
§2
Ilość ścieków opadowych wylicza się na podstawie wzoru:

=FxO,6xO,9

.

~1J

V d - oznacza ilość ścieków odprowadzanych w skali re
F - oznacza powierzchnię terenu w metrach
z której ścieki opadowe i roztopowe .l~r,,,W~l""""do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej
0,6 - średnio roczny opad przyjęty dla miasta Kielce
0,9 - współczynnik redukcji (odparowanie)
Przy wyliczaniu powierzchni nie uwzględnia
dachów i terenów nie utwardzonych.

§3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi
Zarządu Dróg w Kielcach.

§5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
ogłoszeń i ogłoszeniu w prasie lokalnej.

www.karcher.pl

pytaj

47/2003
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od 17.02.2003
do 31.05 2003

ZARZĄDZENIE NR

następuje:

[ł] IOlRCHER

I

motycz na

Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

- WYMIANA GRATIS

I

M

UsługO-V'{.o;-'Handlowa

~ NAPRAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH
~ AMORTYZATORY, OLEJE,
FILTRY, KLOCKI, TARCZE,
ŚWIECE ZAPŁONOWE
l ŻAROWE, PASKI KLINOWE,
PIÓRA WYCIERACZEK

,~

A

SKARZ~~l(~
,~

B20W

AUTO-HANDEL "T&J"
25-523 KIELCE, ul.
STOLARSKA HA
tel. 368-36-00, 366-09-31,
tel./fax 34-577-14
SKUP - SPRZEDAŻ ZAMlANA SAMOCHODÓW

PASKI ROZRZĄDU,
NAPINACZE PASKA
ROZRZĄDU ORAZ INNE
CZĘŚCI SILNIKOWE
I PODWOZIOWE

Obwieszczenie o licytacji
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w
ul. Wróbla 17 podaje do publicznej wiadomości , że w
11 marca 2003 r. o godz. 13 na parkingu
Pierwszego Urzędu Skarbowego w ~ielcach .. ul.
odbędzie się licytacja samochodu osobowego
Fiat Uno 1.4E, rok prod.199S, poj. silnika 1372 cm
Pojazd stanowi włąsność pani Teresy Waśko, zam.
ul. Stefana Żeromskiego 29/34.
Wartość szacunkowa pojazdu ustalona przez
rzeczoznawcę wynosi 12.300,00 1:ł. Cena
stanowi kwotę 9.225,00 zł. Przystępujący do licytacji
wpłacić wadium w kasie tut. Urzędu, pok. 103,
w dniu licytacji do godz. 11.30, w wysokości 1.230,00 zł.
Pojazd można oglądać na parkingu w dniu licytacji od
9 do 10.30. Za wady ukryte Urząd nie odpowiada.
możliwość unieważnienia licytacji bez podania

PREZYD E"Nl
2904/km

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

Wojciech
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kontrolne
Wsparringowych meczach
piłkarze Kolportera

Korona zremisowali 0:0
zHetmanem Zamość, zaś
1:3 zrezerwami

. Mierzwa - Kupiec,
Brodecki - Bujak, GoWoźniak, Hermes, Rutka Sawicki oraz Nykiel, DziuCieślikowski.

grypy w kieleckiej
że nie mogli zagrać
chorzy Arkadiusz Bilski,
Wachowicz, Ernest HeMariusz Stawarz i Tomasz
. Zabraklo także Marcina
w sprawach osobido Polic.
my bliżsi zwycięstwa
Bardzo dobre okazje
ia gola mieli Maciej
, Adam Grad, Sławomir
Łukasz Woźniak. Z kolei
Mierzwa praktycznie tylzmuszony do wysilnam II trener KolAndrzej Woźniak
Kraków - Nida Piń
. Chlewicló 52 dla Nidy
- Głuc , Bączyk ,
k, ] . Wójcik, M.WójKłos , Fedoriw, ChleOsiński, StankieDerela, Baran.
połowa była widoida miała w tym czasie
"V'''UlIClIt: sytuacje, ale . Pai Robert Chlewicki
pokonać krakowskiePo zmianie stron
e popełniali szkolne
których krakowianie
gole. Honorowe trafiegości zaliczył Chlewieki, fiakcję Wasilija Fedoriwa.
ie ,ies tem zadowolony .
ktorych testujemy. W Kra, z~ianie stron, graliśmy
słabiej. Nadal szuobrońcy - skomenMariusz Karcz.
(wid), (me)

ny
iły

Jedenaście

minut

Rekord Barcelony
Po blisko dwumiesięcznej
przerwie wczoraj zagrały
drużyny rywalizujące w
Lidze Mistrzów.
Grupa A:
Jedenaście

Wrozegranym wczoraj
wChęcinach meczu
miejscowy Piast przegrał
l NOWinami 1:4 (1:3).

Grupa B:
W Londynie Arsenal szybko
objął prowadzenie po akcji Dennisa Bergkampa, który obsłużył
Sylviena Wiltorda. Lider Premiership cieszył się z prowadzenia do
17 minuty, gdy Nigel de Jong pokonał Davida Seamana strzałem w
róg bramki.
Drugi mecz tej grupy RomaValencia był naj słabszym z wczorajszych. Drużyna Fabio Capello
przeżywa wyraźny kryzys i mimo
iż Hiszpanie nie pokazali wielkiego futbolu - wygrali zasłużenie .
Dodajmy, że gol strzelony przez
Johna Carewa obciąża konto bramkarza Romy.

Arsenal Londyn - Ajax Amsterdam 1:1 (1:1) . Wiltord S - de
Jong 17.
Roma - Valencia 0:1 (0:0) .
Carew 78
g 5 4-2
1. Arsenal
2. Ajax
3 5 4-3
3 5 2-1
3. Valencia
3 O 2-6
4. Roma

meczów z rzędu
wygrali w Champions League pił
karze Barcelony, co jest nowym
Dziś zagrają:
rekordem rozgrywek. Wczoraj
Grupa c: Real Madryt - BoKatalończycy ostro rozpoczęli
russia Dortmund, AC Milan - Lomecz z Interem Mediolan. W 7
komotiv Moskwa.
minucie Javier Saviola wykorzyGrupa D: Manchester United
stał idealne podanie Xaviego. W 29
- Juventus Turyn , FC Bazylea
minucie podopieczni Radomira
- Deportivo la Coruna
Antica prowadzili 2:0, po tym jak
. (mac)
Philippe Cocu wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym. W 67
minucie kapitalną akcję Savioli
wykończył precyzyjnym strzałem
Patrick Kluivert.
Bohaterem meczu w Leverkusen był Shola Ameobi, który po
16 minutach pozbawił gospodarzy
złudzeń na korzystny wynik. Polak, Radosław Kałużny który od
niedawna broni barw Bayeru
wszedł na boisko w 79 minucie.
Barcelona - Inter Mediolan
3:0 (2:0). Saviola 7, Cocu 29, Kluivert 67.
Bayer Leverkusen - Newca- .
stle 1:3 (1 :3) . Franca 26 - Ameobi
5,16, LuaLua 32.
1. Barcelona
3 9 8-2
2. Inter
3 6 5-5
3. Newcastle
3 3 6-6 Gracz Ajaxu Amsterdam Nigeł de Jong (z lewej z tyłu) strzela pierwszą bramkę
4. Bayer
3 O 3-10 uprzedzając obrońcę Arsenalu Ashley'a Cole (nr 3)

Sandra kopie z

chłopakami

Sukcesy juniorów
KSZO Ostrowiec
Przemysław Ryńsld,

Piasta

Radosława Kałużnego

wychowanek KSIO
Ostrowiec, został
powołany do reprezentacji Polski juniorów. Jego młodsi
koledzy wygrali ostatnio międzynaro
dowy turniej w Kamieńsku.
- Przemek zrobił w ostatnim
czasie ogromne postępy. Był na
obozie w Dębicy z pierwszą drużyną, zagrał w kilku meczachkontrolnych. Nic zatem dziwnego, że
dostrzeżony został w Warszawie
- mówi wiceprezes klubu ds. mło
dzieżowych Ryszard Binensztok
dodając, że powołanie Ryńskiego

do kadry jest "potwierdzeniem
dobrej pracy szkoleniowej z pił
karskim narybkiem w Ostrowcu".
Ryński ma stawić się na konsultacjach kadry (rocznik 1985) ,
która spotka się w Warszawie
w dniach 27 bm. - 1.03.
Jymczasem młodzicy KSZO
(rocznik 1991) uczestniczyliostatnio w międzynarodowym turnieju, który odbył się w Kamieńsku
k. Radomska. Na starcie stanęło

Starają się
o finały

Dobrze rozpoczęli walkę
o awans do finału
Mistrzostw Polski juniorzy
Lafarge NG. Oorganizację turniejów finałowych stara się
osiem zespołów z Polski oraz Nie- . zarząd kieleckiego klubu.
miec . Podopieczni Waldemara
Domagały spisali się znakomicie,
W dwóch meczach kielczanie
zajmując ostatecznie pierwsze
pokonali 85:60 Wisłę Puławy oraz
miejsce. KSZO wygrał kolejno 94:70 Start Lublin. Kolejne spoz Polonią Gorzędów 2:0, Polonią tkania odbędą się 26 lutego w PuII Gorzędów 3:0, FC Kreise Of- ławach oraz 4 marca w Lublinie.
fenbach 2 :1 i Mulsk Łask 6:2.
Kielecki klub zwrócił się do
W dwóch meczach młodzi futboli- Polskiego Związku Koszykówki
ści z Ostrowca zanotowali remisy
z wnioskiem o organizację turniez SMS Łódź 2:2 i Concordią Piotr- jów półfinałowych i finałowych
ków'fryb 2:2 .
juniorów oraz juniorów starszych .
KSZO grał w skladzie: San- Z propozycją organizacji
dra Sałata (jak nas poinformował turniejów wystąpiły też Gorlice.
prezes Binensztok, organizatorzy W naszym wniosku zaznaczyliśmy,
zgodzili się, by "zawodniczka bra- że chcielibyśmy organizować imła udział w zawodach" ), Albert
prezy w przypadku uzyskania do
Niekurzak, Sebastian Dębniak nich awansu - mówi Piotr Pawłow
(S goli) , Karol Rutkowski, Mate- ski, trener juniorów LNG Kielce.
usz Pławi ak (1), Kamil KulikowThrniej półfinałowy juniorów
ski, Michał Lipka, Patryk Frań starszych odbędzie się w 14 - 16
czak, Maciej Wrona, Daniel Dy- marca, a juniorów miesiąc później .
biec (3, najle'pszy zawodnik turnie- W półfinałach zagrają cztery zeju), Dawid Zak (2), Michał Rynio społy, z czego dwa awansują do fi(4), Mateusz Piętka, Dawid Pyt- nału .
ko, Adrian Dudziń ski , Karol Sza- Bardzo p rawdopodobn e
firowski, Paweł Jędrzej ewski (1), jest, że w każdej z imprez zagra
Jakub Gumuła . Opiekunem zespo- kielecka drużyna - dodaje Piotr
łu jest Waldemar Domagała .
Pawłowski .
(r)
(mac)

Z RÓŻNYCH AREN
KSZO Z mistrzem
W samo południe w wę
gierskim Zalakaros piłkarze
KSZO rozpoczną kolejny
mecz sparingowy. 1Ym razem
rywalem jedenastki ostrowieckiej będzie mistrz Węgier
- Zalaergoszag .

Brązowe Orlęta

Brązowy ~edal wywalczyli zawodnicy UKS Orlęta
Kielce w drużynowych MicStrzostwach Polski, które ro~
zegrane zostały w Busku. Pią
te miejsce zajęła ekipa Chotelu CzerWonego, a dziewiąte
UKS 1tzynastka Kielce.

Star w Gnieźnie
Michał Surdy (waga 51
k g) oraz Tomasz Pater (67 kg)
zwyciężyli w rozegran ym
w Gnieźnie bokserskim lUrnieju Juniorów im. Bolesława
Fłasiaka . Drugi byl inny podopieczny trenera Jana Króla ze
Staru Starachowice Szczepan
Luciński (54 kg) .

Moranda mistrzem
Wojciech Moranda z

Żaką Kjelce został mistrzem

województwa święt-okrzyskie
go w szachach. Z 8 pkt. w dziewięciu partiach wyprzedził
Leszka Bakalarza (Fart Kielce) - 8 pkt., Tomasza Skrzypczaka (Hetman OstrowieC') ,
Michała Szczecinę (Fart),
Wojciecha Rutkowskiego
(Flik Sandomierz) i Pawła
Mrcinkowskiego (Fart) - po
6,5 pkt.
Memoriał PuchaIskiego
W niedzielę w hali ~porto
wej przy ul. Krakowskiej odbę
dzie się I Halowy Thrniej 1tampkarzy Młodszych im. Mariana
PuchaJs}gego. W turnieju wystąpią: Zyrardowianka, Stal
Mięlec,Star Starachowice, Kolejarz Prokocim, Juventa Starachowice, Znicz Pruszków, Unia
Tarnów, Orły Rzeszów oraz
dwie drużyny Kolportera Korony Kielce, prowadzone przez
Marka Mierzwę.

Wesoła

Dziś o godz. 17 w siedzibie KK] Amazonka w Borkowie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Kieleckiego Okręgowego
Związku Jeździeckiego .

(mc, d)

\\1

RADIO-TAXI
96-25

3·611·611

bezpłatne

zamawianie taksówek
w TPSA i Plus GSM

0-800-400-400
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Zebranie KOZJ
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Karwan już zdrowy
Bartosz Karwan wystąpi w
czwartkowym meczu 1/8 finału rozgrywek o Puchar UEFA
Hertba BSC - Boavista Porto
na stadionie olimpijskim w Berlinie - poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA.

Sześć stów za VIP-a
600 złotych kosztuje
karnet na lożę VIP-ów uprawniający do obejrzenia wszystkich wiosennych meczów pił
karzy Górnika na stadionie w
Zabrzu. W cenę wliczono
miejsce parkingowe i możli
wość skorzystania z bufetu

Tyson przegrał z grypą

Trzy samoloty, 25 autokarów, setki samochodów Duża kasa
osobowych. Mariusz JoP prosi o doping
w Rosji

Wisła

zalele Rzym
bywcą

Po siedmiu latach
przerwy polska druiyna
klubowa zn6w zagra w IV
rundzie Pucharu UEFA.
Nic więc dziwnego, że jutrzejszy
mecz Wisły Krak6w l Lazlo w Rzymie
wywołuje ogromne zainteresowanie.
Podopieczni Henryka Kasperczaka przez ostatnie dni trenują na południu Francji. Wiślacy
są już w dobrej dyspozycji o czym
świadczą remisy w meczach kontrolnych z liderem ligi francuskiej
Olympique Marsylia (1:1) i zdo-

Pucharu Korei, Blue Wings
Suwon (0:0) . Oczywiście wszystkie przygotowania podporządko
wane zostały jutrzejszej potyczce
z Lazio. - Trenujemy naprawdę
ostro, trener Kasperczak to świet
ny fachowiec i jestem przekonany,
że podobnie jak przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen, tak i przeciwko Lazio wymyśli coś naprawdę oryginalnego - powiedział nam
Mariusz JoP, były gracz KSZO
Ostrowiec. - Nie, nie boimy się rywali, przecież to tacy sarni ludzie
jak my. Ale trzymajcie za nas kciuki - zakończył apelem do piłkar-

Zaplanowana na sobotni wieczór walka bokserska w
wadze ciężkiej Mike'a Tysona
z Cliffordem Etienne została
przełożona z powodu choroby (grypa) 1Ysona. Nie wiadomo jeszcze kiedy pojedynek
dojdzie do skutku.

Kontuzja Greena
Mistrz olimpijski z Sydney w biegu na 100 metrów
Amerykanin Maurice Greene
ogłosił, że nie wystartuje w tym
sezonie halowym w kolejnych
mityngach lekkoatletycznych z
powodu urazu mięśni łydki.

Zamordowany piłkarz

I'

r

Były bramkarz piłkar
skiej młodzieżowej reprezentacji Paragwaju Jose Antonio
Fernandez zostal zamordowany. Do tragicznego wydarzenia doszło w Asuncion.
Fernandez zmarł w następ
stwie uderzeń nożem w
brzuch i plecy. Miał 24 lata.

Mitsubishi bez Oelecoura
Francuski kierowca Francois Delecour zakończyłwspół
pracę z zespołem Mitsubishi,
który w tym roku wycofał się ze
startów w rajdowych mistrzostwach świata. Japoński koncern
samochodowy i Delcour zgodzili się na rozwiązanie umowy,
która miała obowiązywać do
końca 2004 roku.
(PAP)

TELEKIBIC
I '(

POLSAT: 20.40 Piłka nożna
- Liga Mistrzów.
POLSAT SPORT: 20.35 Pił
ka nożna - Liga Mistrzów: Real
Madryt - Borus~ia Dortmund.
]V KRAKOW: 23.00 Siatkarska Liga Mistrzów: Nolik"O Maaseik - Mostostal Kędzierzyn-Koźle.
EUROSPORT: 10.00 i 19.00
Narciarstwo klasyczne: MŚ w Val
di Fiemme - 30 km mężczyzn techniką klasyczną ze startu wspólnego, 11.45 Tenis ziemny: Turniej
WfA w Dubaju - 3 dzień, 16.00
Tenis ziemny - Thrniej WfA w
Dubaju - 3 dzień.
DSF: 18.25 Siatkarska Liga
Mistrzów: VfB Friedrichshafen
- KerakollModena - ćwierćfinało
wy mecz rewanżowy, 20.15 Piłka
ręczna -liga niemiecka: TBV Lemgo - THW Kie\.
RTL: 20.15 Piłka nożna - Liga
Mistrzów: Real Madryt - Borussia
Dortmund.
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Czy Maciej Żurawski (w środku) pokona jutro bramkarza lazio?

Doping (?)
na starcie
Po biegu na 15 km kobjet
okazało się że w krwi dwóch zawodniczek - Finki Karisy Varis i
Białorusinki Swietłany Nagiejkiny za wysoki był poziom hemoglobiny! Komisja medys;zna narciarskich Mistrzostw Swiata w
konkurencjach klasycznych w Val
di Fiemme, biorąc powyższe pod
uwagę uznała , że nie powinny
one startować przez najbliższe
pięć dni. W uzasadnieniu komisja podkreśliła m.in ., że tak postanowiła w trosce o zdrowie zawodniczek. Obie przetestowano
w poniedziałek na obecność dopingu krwi, podobnie jak wszystkie biegaczki startujące w mistrzostwach. Analiza próbek ma
ustalić , czy zawodniczki nie stosowały dopingu mogącego wywołać podwyższony poziom hemoglobiny. U Finki badanie wykażało poziom 164 ml na litr przy
dopuszczalnej normie 160 ml na
litr.
Złoty medal w biegu na 15 km
techniką klasyczną wywalczyła
Norweżka Bente Skarl. Skarl wyprzedziła Kristinę Smigun (Estonia) o 12,8 s oraz Olgę Zawiałową

(Rosja) 055,8 s.
Jedyna polska biegaczka
uczestnicząca w mistrzostwach
Justyna Kowalczyk nie startowała
we wtorkowym biegu.
(PAP)

Według KOI:nsomol~kipj

dy gratyfikacje określone w
tach mogą być większe. Za
mecz piłkarz może
od trzech do sześciu
rów. W niektórych nM~m~nl....1
chęć podpisania
obdarować piłkarza

cy dolarów czy mi·1esllcani,em
skiewski klub CSKA płaci
gwiazdom od 300 do 400
dolarów rocznie.
- Musimy płacić takie
inaczej piłkarze
zagranicznych. Tym
będziemy stawiałi .
jeżeli będą chcieli
kład do Juventusu
prezes CSKA Jm",",m,,,
.
Budżet CS
ostatnich dwóch lat szacow:am
na 12 milionów dolarów.
Ginera, CSKA nie jest
szym rosyjskim klubem.
- jak podkreślił - pod tym
dem współzawodniczyć z
motiwem, finansowanym
sort kolei czy Kryliami
z Samary, sponsorowanymi
tamtejsze władze.
Do najlepiej opłacanych
karzy w Rosji należy Czech
]aroszik, były zawodnik
Praga. Giner nie uważa,
szik jest naj droższym
lidze. " Zapłaciliśmy
miliona dolarów i nie
się o tym mówić. Znam
że umawiano się z
podobną kwotę, a w
napisano np. 150 tysięcy
My nie stosujemy takich
- dodał prezes CSKA.

Gala zawodowego boksu w Radomiu

Gerard marzy o pasie

Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata

w narciarstwie klasycznym. Już w
pierwszym dniu doszło do skandalu.

skich kibiców obrońca Białej
Gwiazdy.
O tym, że futboliści włoscy
nie są nadzwyczajni mówił ostatnio Zbigniew Boniek, który jak
mało kto zna realia Serie A. - Może .
rzymianie są nieco lepsi piłkarsko,
ale technika nie z~wsze jest górą.
Liczy się jeszcze ambicja, zadziorność, żelazna konsekwencja taktyczna. Moim zdaniem w tych elementach Wisła jest lepsza. Zresztą
w Lazio nie występują jacyś nadludzie - skomentował niedawny
selekcjoner reprezentacji Polski.
Zainteresowanie jutrzejszą
konfrontacją jest zdecydowanie
większe w Krakowie niż w Rzymie.
Organizatorzy liczą, że na trybunach Stadio Olimpico zasiądzie
około 30 tysięcy kibiców. Sześć tysięcy ma przyjechać z Polski. Jak
poinformował rzecznik Wisły Jarosław Krzoska, do Rzymu polecą
trzy samoloty czarterowe, pojedzie
25 autokarów i kilkaset samochodów osobowych. - Otrzymaliśmy
od władz Lazio ponad dwa tysiące
wejściówek , które rozeszły się natychmiast. Przed samym meczem,
będzie specjalnie dla naszych fanów
otwarta jedna z kas. W sumie bę
dzie nas grubo ponad pięć tysięcy.
Sympatycy futbolu z Krakowa pokazali się z bardzo dobrej strony w
Parmie, Gelsenkirchen . Jestem
przekonany, że podobnie będzie w
Wiecznym Mieście - zakończył
Krzoska.
Czwartkowy pojedynek rozpocznie się o godzinie 21 a poprowadzi go austriacki sędzia
Konrad Plautz.
(mac)

Pierwsza w historii
Radomia gala boksu
zawodowego odbędzie
się w piątek w hali
MOSiR. Wg/6wnej walce wieczoru
wystąpią Gerard ldziarski i WIoch
Giovanni Jemma.
Stawką konfrontacji będzie
pas międzynarodowego mistrza
Polski wagi superśredniej .
- Nie wiem nic o Włochu
- oznajmił Gerard Zdziarski. - Ale
interesuje mnie tylko zwycięstwo

przed czasem! Pojedynek zakontraktowano na dziesięć rund. Każ
de starcie to utrata sił i zdrowia.
Pojedynek zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Włoch Giovannni Jemma jest znanym zawodowcem
w Europie. Szczególnie w ... Szwajcarii, gdzie mieszka od kilku lat. W
dorobku ma osiem zwycięstw, sześć
porażek i jeden remis. Dwie ostatnie potyczki Jemma wygrał na punkty. Pokonał Czecha Jeno Novaka i
Rosjanina Jewgienija Raka.
Zdziarski słynie z widowiskowego stylu walki, umie mocno
uderzyć i jest odporny na ciosy
rywali . Tylko raz przegrał przed
czasem. Było to w październiku
2002 roku kiedy podczas pojedynku z Duńczykiem Mikkelem , Hitmanem" Kesslerem doznał kontuzji w ósmej rundzie i sędzia odesłał Polaka do narożnika .
- Gala w Radomiu to będzie
profesjonalny spektakl - zapewnił

organizator imprezy, szef zawodowej grupy Panix Europe Andrzej
Gmitruk. - Radom słynie z ogromnych bokserskich tradycji. Wystarczy wspomnieć braci Bogdana i
Mirpsława Wieczorków czy Sław
ka Zeromińskiego .
Gośćmi gali będą słynni mistrzowie boksu: Jerzy Kulej , Józef
Grudzień , Zbigniew Pietrzykowski, Jan Szczepański czy Czesław
Ptak.

Andrzej Gmitruk nie
jakie gaże 1.<111"'''···''

ujawnić,

.ściarze występuj

walce. Szef Panix
dził tylko, że
wymaga około 1
- Jeżeli piątkowa
się z zainteresowaniem
następną taką imprezę

jemy w Radomiu po
- stwierdził Andrzej

Gerard Zdziarski marzy o pasie międzynarodowego mistrza Polski

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

