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Zlikwidować
strefę
KIELCE. Warszawski sąd uznał,
że opiaty za parkowanie f mandaty
są pobierane bezprawnie, gdyż
nakładanie podatków oraz innych
danin publicznych m oże nastąpić
wyłącznie w formie ustawy, a nie
lokalnych uchwał.

Wczoraj pokazali ś my błędy
prawne w funkcjonowaniu strefy. Jej
działalność ma zbadać komisja powolana przez prezydenta Ki elc.
W Polsce zapadają już wyroki sądóW;
które podzielają nasze racje. Pod koniec lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy Sródmi eś cia IV Wydział
Grodzki umorzył postępowanie
przeciwko kierowcy, którego ukarania za nieuiszczeni opłaty domagała się Straż Miej ka. Wyrok warszawskiego sądu oznacza że funkcjonowanie strefy to naciąganie kierowców.
CtYtaj na stronie J

Bu·

llUało si ę znaleźć 72-godzin-

Illimatum wobec Husajna
opuszczenia kraju pod

inwazji.

Pisze
za szybko

Czytaj na stronie 4
Związkowcy z ZEC protestowali

przeciw matactwom

STARACHOWICE. Poczynania władz
miasta wsprawie prywatyzacji Zakładu
Energetyki Cieplnej związkowcy
zkomunalnej firmy olcreślają modnym
ostatnio słowem "matactwo".

Jeszcze w piątek w uzasadnieni u projektu u chwały "w sprawie
po djęcia działań w kierunku rozpoznania celowości prywatyzacji
ZEC" można było wyczytać, iż
miasto w ramach programu PHARE
2003 ma d u że szanse otrzymać
2,5 mln euro. Chce przeznaczyć
pieniądze na budowę infrastruktury (głównie kanalizacji) na osiedlu
Południe . Aby taką kwotę dostać,
trzeba dysponować wkładem wła
snym w wysokości 1,3 mln euro.
S tąd pomysł, aby częściowo sprywatyzować komunalną spółkę ciepłowniczą. - Ma to dodatkowo zapewnić jej dokapitalizowanie - zachwalali pomys ł jego autorzy.

W ZEC zawrzało . - To na nas
wyrok. Sto osób pójdzie na bruk!
- oburzali się pracownicy. Dla nich
było oczywiste, że udziały w ich
spółce wykupi konkurencja, z któ'
rą toczą wa l kę o przetrwanie.
Przed czterema laty dzia ł ające
w Starachowicach P rzedsiębior
stwo Energetyki Cieplnej, obsługu
jące głównie tereny byłej Fabryki
Samochodów Ciężarowych i niewiele pobliskich bloków, wykupił
amerykański inwestor. Związkow
cy obawiają się, że w przypadku
prywatyzacji Amerykanie wykupią
ich firmę, aby przejąć sieć grzewczą osiedli mieszkaniowych , a załogę zwolnią·

Aby zaprotestować przeciw
wrogiemu przejęciu , przyszli na
poniedziałkową sesję z transparentami. Okazało się jednak, że w cią
gu kilku dni treść i uzasadnienie
uchwały znacznie się zmieniły.
- Właściwie jest to nowy projekt

- stwierdził radny Samorządu 2002
Grzegorz Walendzik. Nie było już
mowy o infrastrukturze na Połu
dniu . Tym razem upoważniano
prezydenta do działań zmierzają
cych do wyboru ścieżki p.fWatyzacyjnej ZEC. Uzasadnieniem dla
tego typu działań miała być możli
wość zgłaszania spółki do projektu prywatyzacji podmiotów komunalnych, finansowanego z programu PHARE 2001. Radni przy
trzech głosach przeciw i dwóch
wstrzymujących się przegłosowali

uchwałę ·
Związkowcy ich zachowanie
nazwali matactwem. - Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze . Tylko dla kogo? - zastanawiali się . Proces prywatyzacji jednak rozpoczął się . - Jeżeli zajdzie
potrzeba, będziemy bronić zakła
du nawet strajkując - powiedział
przewodniczący ZZ Ciepłowni
ków Krzysztof Kiepas.
(per.)

Kryniczanin w Busku jest po raz... 55

ekord zdrowiska
BUSKO. Po raz pięćdziesiąty piąty
jest na kuracji Stefan P6łchłopek
z Krynicy. To absolutny rekord wśród
tysięcy kuracjuszy, jacy w BusIaJ
wracali do zdrowia.

- Nie wyobrażam sobie roku
pozbawionego tej przyjemności.
Busko działa na mnie jak ożywczy
wiatr. Th młodnieję, nabieram sił

i odzyskuję wspaniałe samopoczucie. Nie muszę chyba dodawać ,
że czuję się tutaj jak we własnym
domu - mówi pan Stefan Pólchł0pek, którego zasługi dla rodzimego kurortu , czyli Krynicy Zdroju,
są ogromne. Jest bowiem inicjatorem i twórcą cyklicznych festiwali
im. Jana Kiepury w Krynicy. Organizował je i prowadził przez 14 lat.
Po nim ten zaszczytny obowiązek

przejął Bogusław Kaczyński , co
w niczym nie umniejsza zasług
pana Stefana dla rozwoju muzyki
klasycznej, opery i·operetki.
- Pan Stefan jest dla nas kopalnią wiedzy, dobrych rad i arcyciekawych wskazówek oraz autorem przepięknych wierszy o Busku Zdroju - dodaje Alicja Bednarska, szefowa działu promocji
Uzdrowiska Busko SA.
(imi)

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

- Zwienęcy zachwyt budzą we mnie
neczy, których bym nie potrafił sam
zrobić - mówił Jerzy Pilch
na spotkaniu ze swoimi czytelnikami.

- Jestem zdurniony liczbą moich czytelników i ich wiekiem .
Zdumiony i zachwycony - żarto·
wał pisarz. Na spotkanie zo.rganizowane w kieleckim Domu Srodowisk 1\vórczych przyszli w więk
szości ludzie młodzi. Na pytanie,
jak długo pisze powieść, Pilch odpowiedział , że ... za szybko.
Czytaj na stronie 5

Sądowe
przeCiąganie

liny
SANOOMIERZ. Nadal nie wiadomo,
czy i ki edy zapadną decyzje w sprawie
przynależności Sądu Rejonowego.

- Od roku w Ministerstwie
Sprawiedliwości czeka projekt
rozporządzenia w sprawie przypolządkowania Sądu Rejonowego
w Sandomierzu do Sądu Okręgo

wego w Tarnobrzegu - mówi
Edward Loryś , prezes Sądu Okrę
gowego w Tarnobrzegu.
Sandomierski Sąd Rejonowy
podlegał Sądowi Okręgowemu

w TarI}obrzegu do czerwca 2001
roku. Owczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński podjął
decyzję o jego przyporządkowaniu
do Sądu Okręgowego w Kielcach .
Czytaj na stronie 9
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Czy kont rakty, czy aneksy - pien i ędzy będzie mniej

imieniny: Cyryla, Edwarda

Pacjenta

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE
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ŚWIĘTOKRZYSKIE. Pacjenci mogą
zostać pozbawieni części usług

stomatologicznych i rehabilitacyjnych. Na pokrycie ich kosztów
brakuje pieniędzy.
ną obcięte o 12 procent - zapowiedział wczoraj stomatologom i specjaąstom rehabilitacji wicedyrektor Swiętokrzyskiej Kasy Chorych.
Lekarze mają teraz dwa wyjścia:
albo się zgodzić na zaniżone aneksy, albo ich nie podpisywać i poczekać na ogłoszenie konkursu

ofert.

E

•
Mullilołek:

5,7,11,19,20,27,28,
30,35,43,47,52,58,
59,64,66, 73,74,77,77,

KRONIKA

Odpowiedź specjalistów
była natychmiastowa: "To szantaż! ".

- Jestem kierownikiem
podstawowej opieki
zdrowotnej, który świadczy także
usługi stomatologiczne i rehabiliośrodka

Pamiętaj

Numerek:

31 (2, 12, 17,41)

POLICYJNA

tacyjne - mówił jeden z lekarzy.
- Jestem gotowy podpisać aneksy
na specjalistykę, ale nie na POZ.
A skoro powiedziano mi wyraźnie,
że albo mogę się zgodzić na jedno
i drugie, albo wcale, to jak mam
nazwać taką propozycję? Przecież
to szantaż.
Na zamieszaniu wokół kontraktów mogą stracić przede

wszystkim pacjenci. Przede
wszystkim dlatego, że w części
gmin mogą zniknąć niektóre usłu
gi specjalistyczne, stomatologiczne i rehabilitacyjne.
Jeżeli gabinety teraz nie podpiszą aneksów, jest więcej niż
prawdopodobne, że niewielkie
będą miały szanse na zwycięstwo
w konkursie. A wtedy chorzy zmuszeni będą jeździć po pomoc do
powiatu czy innej gminy.
Brak ciągłości umowy sprawi poza tym, że z dnia na dzień

o podpisie

PIJ-y

czekają

Poranny rozbój
SKARŻYSKO-KAMIENNA.
Wczoraj o godz. 8.30 mężczyzna napadl na kobi etę i skradł jej 2 tys . zł.
Do zdarzenia doszło w centrum miasta. Mężczyzna przystawił do szyi kobiety ostre narządzie , a następnie siłą
wciągnął ją do klatki schodowej. Tam
- grożąc okaleczeniem - zażądał pieniędzy. Kobieta oddała mu 2 tys. zło
tych, które miała w torebce. Napastnik mimo to zranił ją w szyję ,
a potem uciekł . Zdrowiu poszkodowanej mc me zagraża .
(ALa)

BRZEZINY. Pasażer "malucha"
zginąl, wypadając z jadącego samocho-

Radio TAK
prezentuje

magazyn informacyjny
o wszystkim co dotyczy
mieszkańców

Kielc i regionu
c odzi enni e

1600_ 1700

98.0 i 106.5 FM

parkowa

pacjent zostanie zaskoczony koniecznością zapłacenia za świad
czenia medyczne z własnej kieszeni.
~ Wiele gabinetów lekarskich
czy ośrodków zdrowia - zamiast
podpisywać zamżone aneksy - bę
dzie wolało wziąć udział w konkursie - tłul1}aczy Marek Jodłow
ski, prezes Swiętokrzyskiej Izby
Lekarskiej.
- Aneksy obowiązują do koń
ca marca, a rozstrzygnięcie konkursów nie nastąpi zapewne wcześniej niż w połowie kwietnia .
A więc w tym okresie nikt tych placówek nie będzie finansował.
Wniosek z tego, że za leczenie bę
dzie musiał zapłacić pacjent, który otrzyma rachunek i będzie się
musiał dochodzić zwrotu kosztów. To jakaś paranoja - twierdzi
M. Jodłowski.
BEATA ALUKIEWICZ

Hindusi
w hucie
OSTROWIEC. WHucie Ostrowiec
przebywali wczoraj przedstawiciele
hinduskiej firmy Ispat, którzy
zainteresowani byli kupnem
zakładu.

Wypadł i zginął
du . Wczoraj po godz. 13 fiat 126 p jechal drogą Morawica - Chęciny. W Brzezinach najprawdopodobniej otworzyły się niedomknięte drzwi samochodu.
Z "malucha ' wypadł około 60-1etni
mężczyzna. Zginął na miejscu . Kierowca samochodu zachowywał się w tym
czasie bardzo dziwnie. Auto jechalo
calą szerokością drogi, później wpadlo
do rowu i dachowało. Kierowca wydostał się z niego L . uciekł.
(mow)

Pła

może zaboleć
- W tym roku fundusze zosta-

J,~~~

OPIN,

Przezorni już złożyli zeznania podatkowe
KIELCE. W urzędach skarbowych
I i /I zeznania podatkowe złoiyło
dopiero 36 tys. podatników,
a obowiązek ten dotyczy jeszcze
około 104 tysięcy.
Na razie nikt nie musi stać
w długiej kolejce, ale jeśli wszyscy
będą czekać na ostatnią chwilę, to
• w połowie kwietnia w urzędach
mogą pojawić się tłumy. Jak wynika z doświadczenia pracowników
"skarbówki", jako pierwsi PIT-y
składają ci, którzy mają nadpłatę
i liczą na szybki zwrot pieniędzy.
Natomiast najdłużej ociągają się
z wizytą w urzędzie podatnicy, którzy mają podatek do zapłaty. - Wiele osób nie pamięta, że zeznanie
można złożyć już teraz, a czas na
zapłacenie podatku upływa dopiero 30 kwietnia - mówi Piotr Fatalski, naczelnik II US w Kielcach.
- Niestety, każdego roku sytuacja
się powtarza i szturm na urzędy
skarbowe rozpoczyna się 10 kwietnia. Wtedy przyjmujemy aż 70
proc. wszystkich zeznań.
Podobnie sytuacja wygląda
w I US . - Dotychczas rozliczenia
złożyło 17,5 tysiąca osób - 26

proc. naszych podatników - twierdzi Jadwiga Rodzeń , zastępca naczelnika I US w Kielcach.
W tym roku już po raz jedenasty składamy rozliczenia z podatku od dochodów osobistych,
ale błędów nadal nie udaje się nam
uniknąć . - Najczęściej zdarzają się
pomyłki w rubryce gdzie należy
wpisać numer NIP - mówi Jadwiga Rodzeń . - Podatnicy mylą bowiem swój numer osobisty z numerem zakładu pracy. Często też
brakuje podpisów.
W latach ubiegłych zwrot
nadpłaconego podatku można
było otrzymać za pośrednictwem
poczty i nie ponosić z tego tytułu
żadnych opłat. W tym roku jest
jednak inaczej. Jeśli nie chcemy
płacić opłaty pocztowej , należy
podać numer konta bankowego, na
które zostaną przelane pieniądze.
- Na formularzu NIP-3 należy podać numer konta i dołączyć go do
zeznania podatkowego - wyjaśnia
Piotr Fatalski, naczelnik II US.
- Na pewno skróci to też czas oczekiwania na zwrot należnych pieniędzy i co najważniejsze nie stracimy ani grosza.
ANNALATOS
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Hindusi pytali o wielkość
produkcji, stopień zużycia maszyn
i urządzeń, miejsce związków zawodowych w zakładzie. To już
kolejna ich wizyta w zakładzie
w ostatnich tygodniach . Firma
Ispat nie przedstawiła swojej oferty w żadnym z trzech ogłoszonych
dotychczas przetargów. Syndyk
huty Henryk Szymczyk zastrzega
sobie jednak, że przyszłego inwestora będzie wybiera I niekoniecznie spośród zgłoszonych firm .
O szczegółach pobytu Hindusów
nie chce się wypowiadać .
Prezydent miasta Jan Szostak też nie chce zdradzać szczegółów. Podczas ostatniej konferencji prasowej powiedział jedynie, że prowadzone są rozmowy
z poważnymi inwestorami. - To
nie jest sprzedaż kiosku "Ruchu"
- mówi prezydent. - Wszyscy wymagają od nas klauzuli poufności
i proszę nas zrozumieć, że nie możemy działać na szkodę zakładu.
(an)

- Raczej
tak . Kierowcy
mający stare
samochody i ci,
którzy nie są w
trudnej sytuacji
życiowej, płacić

nie powinn i.
Ewentualne
czyć tylko tych,
gie samochody.

Mnie
bardziej interesuje to, co się
dzieje z pieniędzmi, które
kierowcy płacą
za parkingi.
zbierane, a tymczasem
nie widzę, żeby miasto
dowalo za nie, '{)()lJ.J/eazmj
lopoziomo'l!'Y parking.
za zlikwidowaniem

- l tak nie
ma gdzie parkować, więc po co
płacić? Gdybym wiedział,
że pieniądze od
kierowców za
-parkowanie są
ne do rozwiązania
braku parkingów, to
zapłacić. W tej sytuaC/1
?.a zniesieniem strefy .

Pani KATARZYNIE

S

pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki.
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śm ierCI

OJCA
składa

Wojewoda

309S/ km

Pani
pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewó?~ r!1
głębokie wyrazy żalu i współczucia z powodu sInie

OJCA
składa

3096/km

Reg Jo n ~,'(.lW.Jł)tdtl
ij nam
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kopię

PSL stawia warunki

parkingowego mandatu

sować strefę
pobieranie opłat aż do 30 listopada. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu
sędzia Adam Mitkiewicz, wyrok
Trybunału nie ma znaczenia dla
oceny karnoprawnej czynu, który
zarzucono kierowcy. Sąd odrzucił
też interpretację Straży Miejskiej,
że kierowcy, nie płacąc, popełnia
ją wykroczenie z kodeksu drogowego, bo nie stosują się do znaku
"strefa parkowania". Sędzia przewodniczący stwierdził, że nie moż
na uznać, iż niezastosowanie się
do tego znaku informacyjnego wypełnia znamiona wykroczenia.
Wyrok warszawskiego sądu
oznacza, że funkcjonowanie strefy to naciąganie kierowców. Mają
więc prawo żądać zwrotu pobranych pieniędzy zarówno za parkowanie, jak i mandaty. By nie narazić gminy Kielce na jeszcze więk
sze straty, strefa powinna zostać
zlikwidowana. Pod koniec lutego
zrobił to Radom .
- Wpływy ze strefy wynoszą
1,6 mln zł. Nie możemy z niej zre-

Warszawski sąd umał, że
tzJ Da/ICow.fJntt: i karanie
nn~"er.~ne bezprawnie,
DDtJ'atk~;w oraz innych
może nastąpić

ustawy, a nie

tYch.

na kopie mandatów od w~stkich
którzy Je dostali,
od osób. które je- zapłaciły;'Prosimy wysłać je na adres:

Ludu", ul. WesolaA7/49, 25-363 Kielce.

ÓW wpłynęło

ponad 200 tysięcy spraw

..

:,

Z Mirosławem Pawlakiem (PSL) , Adamem Sosnowskim (SLD), Konstantym Miodowiczem (PO) oraz Jackiem Włosowiczem (PiS) rozmawia Robert Siwiec.
R.S.: - Polskie Stronnictwo
Ludowe stawia warunki, od których uzależnia poparcie dla integracji z Unią Europejską w referendum . Ludowcy domagają się
zagwarantowania maksymalnych
dopłat budżetowych dla rolników
oraz uchwalenia ustawo ustroju
rolnym i biopaliwach.
M.P.: - Jeżeli któryś z postawionych warunków nie zostanie
przez rząd spełniony, nie będzie
my popierać w referendum przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .

K.M.: - Uważam, że PSL, walcząc o słuszne sprawy, przeniosło
tę walkę na kontrowersyjną płasz
czyznę· To trochę wygląda tak: "Jeżeli ciocia nie przestanie marudzić

ścianą , to ja w całym budynku
wyłączę świ atło ". Nie jest dobrze,

za

kiedy sprawy partyjne, w tym przypadla: konflikt PSL z SLD, zaczynają decydować o sprawach ogólnonarodowych.
A.S.: - Przez ostatnie kilka
miesięcy można było odnieść wrażenie, że do Unii wstępuje tylko
wieś . Wszystkie spory dotyczące
Unii toczyły się wyłącznie wokół
dopłat dla rolników, ilości produkowanego mleKa, nabywania przez
obcokrajowców gospodarstw itd .
A przecież są w Polsce inne, zresztą bardzo liczne, grupy zawodowe
w niezwykle trudnej sytuacji.
Kawiarnia Polityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek pomię
dzy godz. 9 a 10. Do usłyszenia na
98 iM i 106,5 FM.

Godzinki w katedrze.

SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW

Świętokrzyskie sądy podsumowaŁy ubiegłoroczną pracę.

W tym czasie wpłynęło ponad 200
tys . spraw. Zajmowało się nimi tylko 232 sędziów i 46 asesorów.
W ubiegłym roku sądy ukarały prawie 4 tys. pijanych kierowców. Przy tych wyrokach zasądza
ne są również nawiązki na fundacje . pomagające ofiarom przestępstw. Do tej pory nawiązki z
woj. świętokrzyskiego najczęściej
wpływały na konta towarzystw z
innych regionów. Wkrótce zacznie
działać Wojewódzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw w Kielcach. Dzięki temu
pieniądze od świętokrzyskich piratów drogowych będą wydawane
w naszym województwie. (MAG)

JEŚLI

BUCHNIE WOJNA
Z Irakiem w RADIU FAMA

ulgowa infolinia

Drażnienie schorowanych
Mimo krytycznych opinii na
temat leków za złotówkę spodziewałem się, że wreszcie będtj sprzedawane. Po prostu często choruję
i zostawiam w "aptece coraz więk
sze kwoty. Niestety, jak do tej pory
wszystko kończy się na obietnicach.
Janusz M.

r

Twórcy "Godzinek" zaprezentują swoje przedstawienie w bazylice katedralnej

Skansen Europy
Rządzący w Polsce deklarują, że kraj nasz powinien szybko
znaleić się we wspólnocie euro-

pejskiej.Jestem tego samego zdania, ale mam pytanie. Jak nas
przyjmie Europa, wiedząc, że coraz mniej Polaków stać na książ
kę, czy pastę do zębów? Będziemy
skansenem Europy.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

KIELCE. Wczoraj w Kieleckim
Centrum Kultury spotkali się tw6rcy
j, Godzlnek" -spektaklu złożoliJgo
z modlitewnych wierszy Rainera Marii
Rilkego.
Na język polski przetJumaczył je Marian Janusz Kawałko, a
muzykę stworzył Piotr "Kuba"
Kubowicz (pierwszy z prawej) . do tekstów oryginalnych - mówi P Kubowicz. - Jym
Muzykę pisałem

trudniejsze stało się zadanie tłu
macza. Przekładając wiersze, musiał dopasować tłumaczenie do
muzyki.
Przedstawienie będzie moż
na obejrzeć 2 kwietnia w bazylice
katedralnej w lGelcach. Patronat
nad imprezą objęli: ordynariusz
diecezji kieleckiej , ksiądz biskup
Kazimierz Ryczan oraz prezydent
Kielc Wojciech Lubawski. Wy~tą
pi m.in. Chór Duszpasterstwa Srodowisk 1Wórczych.
(MW)

Zbieramy protesty do KRRiT
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cowana Temida
Prawie 300
WYkroczenia pnedawniło się
Grodzkim w Skarżysku.
powodu kary uniknie
sprawców wykroczeń

zygnować. Jeśli zawieszę pobieranie mandatów, nikt nie kupi biletów parkingowych i koło się zamyka. Będziemy robić wszystko,
by powstała instancja odwoławcza
- powiedział wczoraj prezydent
Kielc Wojciech Lubawski.
Przypomnijmy: w kieleckiej
strefie parkowania nie ma się do
kogo odwołać od kary za nieuiszczenie opłaty postojowej. Informacja o tym, gdzie i jak to zrobić, powinna była znaleźć się w regulaminie strefy i na każdym bilecie parkingowym. - Skoro nie istnieje instancja odwoławcza, nie ma podstaw do rozstrzygnięć na korzyść
Miejskiego Zarządu Dróg o słusz
ności nałożenia mandatu. Wszyscy
ukarani w świetle prawa mogą domagać się zwrotu swoich pienię
dzy. Uchwała gminy Kielce może
być zaskarżona do Naczelnego
Sądu Administracyjnego - powiedział nam w ubiegłym tygodniu
sędzia Jerzy Stępień.
Redakcja zaskarży uchwałę o
powołaniu strefy do NSA. Dla kierowców przygotujemy wzory pozwów, które będziecie mogli złożyć
w sądzie. Opublikujemy je w przyszłym tygodniu.
IWONA BORATYN

awiarnia Polityczna
dia TAK 106,5 F

MHz

mieć telewizję!

ŚWlĘTOKRlYSKIE. Pomiędzy

specjalne serwisy wojenne
7.30,8.30,9.30, 12.30, 16.30,17.30
FAMA-DOBRE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Koleżance

WIESłAWIE SOBAŃSKIEJ

Wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
koleżanki i koledzy z Polskiego Zrzeszenia In żynierów
i Techników Sani
O/KieJce

TVP a Krajową Radą
Radiofonii; Telewizji trwa wymiana
korespondencJI na temat cz,stotliwoścl dla Świętokrzyskiego. To nic
nowego. Nie dajmy sf, zwodzić,
wywalczmy sobie te/ewizj,.
laną dem

Poseł Platformy Obywatelskiej Konstanty Miodowicz zaproponował, aby mieszkańcy regionu
płacili abonament RTV mniejszy o
jedną trzecią, bo w ofercie TVP nie
ma świętokrzyskiego programu lokalnego. Ten rodzaj prowokacji ma
zmobilizować mieszkańców do
walki o lokalną telewizję. Miesięcz
ny abonament wynosi 14,90 zł. Z
listów, jakie do na napływają, wy-

nika, że wielu mieszkańców województwa od dawna nie płaci abonamentu albo zaniżyła opłatę . Nie
chcemy nikogo nakłaniać do łama
nia prawa Zbieramy protesty do
KRRi'I: w których mieszkańcy będą
domagali się utworzenia samodzielnego ośrodka, a do tego czasu zaniżenia abonamentu. Do końca mar-

ca we wtorki i piątki będziemy drukować specjalne kupony. Wystarczy
je wypełnić i przesłać na adres:
" Słowo Ludu", ul. Wesoła 47/ 49,

25-363 Kielce.

rwo A BORATYN
Czekamy też na państwa opinie. Adres e-mail: iboratyn@slowo]udu.com.p]
.........._...... __.._..
.. .... ..
.......__.. ..__ ............ ..... .._..__.... __ ..... ...\
i Krajowa Rada Radiofonii I Telewizji
~
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1Domagam się obniżenia opłaty

! abonamentowej ze względu na uboższą
! ofertę programową.

IImię i

nazwisko. ... ......... ................. ..... ...... ....

!

Adres ::::::-:: :::::::::::::-_::::::::::::::::::::::::

t.__...................

_-_ _

_

1

!
!

I

I

". n .. . . . . . ......... . _ _ .... .... ............ u ....... _ . . _ .............. ......... . .......... . . . . . . .. .. . . . . . _ _ ......... .............. n • • • •• ••:

LUDU 18 MARCA 2003 NR 65/A

3

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

I,t,ltf,'łłnl1l

,

K r a1- 5w Ja t
Prezydent George Bush: - To jedyna szansa na uniknięcie woj

Raport u ministra
Według nieoficjalnych

informacji
do szefa MSWiA Krzysztofa Janika trafił już raport po akcji w Magdalence.
Raport opraco~any został przez specjalistów z CBS oraz Biura Ochrony
Informacji Niejawnych. Jeżeli raport
zostanie przyjęty, to w najbliższy
czwartek zajmą się nim posłowie z sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w raporcie mówi się
o błędach popełnionych podczas przygotowania akcji. Miedzy innymi nie
wszystkich policjantów uczestniczą
cych w szturmie poinformowano, iż
bandyci mają broń maszynową i granaty. Błędna była też taktyka działań .

Marcepanowe pueblo

Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
i Hiszpania wYcofały z Rady
Bezpieczeństwa ONZ swój projekt
drugiej rezolucji w sprawie Iraku,
uznając, że nie miała ona szans
na przyjęcie.
Do nieoczekiwanego oświad
czenia trzech ambasadorów doszło wczoraj , parę minut przed
rozpoczęciem w nowojorskiej
siedzibie ONZ zamkniętego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa,
poświęconego kryzysowi irackiemu. Głównym punktem posiedzenia miało być właśnie głosowanie
nad rezolucją, która dałaby Irakowi ostatnią szansę na uniknię
cie wojny poprzez bezwarunkowe spełnienie warunków rezolucji numer 1441.
Jednak ponieważ Francja,
Niemcy i Rosja zdecydowanie
odrzuciły propozycję ultymatywnej rezolucji, USA, W. Brytania i
Hiszpania ogłosiły, że kładą kres
wysiłkom dyplomatycznym zmierzającym do uzyskania poparcia
dla niej .
Wcześniej rząd Stanów
Zjednoczonych poradził inspek-

Donieśli

W Kuwejcie, w pobliżu granicy z Irakiem, od kilku miesięcy stacjonują amerykańSCY żołnierze

torom rozbrojeniowym ONZ
w Iraku, by opuścili ten kraj. Parę
godzin później agencja Reutera
poinformowała, że kilku inspektorów wymeldowało się z hoteli
w Bagdadzie. Nie wiadomo na
razie, ilu w sumie inspektorów
opuściło hotele. - Wszyscy szyku-

na wicepremiera do prokuratora

Chcą głowy
Radosław Rak z Rzeszowa bę
dzie reprezentował Polskę w pokazach sztuki kulinarnej w Meksyku
- CuJinaria 2003. Rzeszowski cukiernik - uczeń mistrza Janusza Profusa
z Warszawskiej Szkoły Cukierniczej
- przedstawi w zmaganiach konkursowych wariacje cukiernicze. Na zdję
ciu: tort w formie meksykańskiej budowli, obłożony masą marcepanową,
z figurami dawnych Inków i Azteków.

Leżący już w Sejmie wniosek o
wotum nieufności wobec Marka

Pola
to, jak si, okazuje, nie jedyny
problem wicepremiera i ministra
infrastruktury.
Prawo i Sprawiedliwość zło
wczoraj w prokuraturze doniesienie o popełnieniu przez
niego przestępstwa . Ma ono pożyło

Według Wiesława Walendziaka
najbardziej wymierne są straty

Rosjanie

"pobłądzili"

Prezydent Rosji Władimir Putin
przyznał wczoraj, że podległe mu ła
dze dopuszczały się "bł~dów" w stosunku do ludności Czeczenii. - W Czeczenii dopuszczono do bardzo wielu
błędów, w tym także błędów popeł
nionych przez centrum federalne
- powiedział Putin na spotkaniu
z przedstawicielami czeczeńskiego
duchowieństwa muzułmańskiego.

W niedzielę Putin wystąpił w lokalnym programie czeczeńskiej telewizji
i wzywał mieszkańców ogarniętej wal,kami republiki do udziału w najbliż
szą niedzielę w organizowanym przez
Moskwę referendum konstytucyjnym.
Prezydent obiecał Czeczenii szeroką
autonomię, jej ludności - złagodzenie
działań rosyjskich sił i administracji.

Rządy

finansowe. - Mniejsze opiaty
za tranzyt to prawie 500 mln zł
rocznie - twierdzi poseł PiSo
Wyt.sze ceny gazu to zaPewne jeszcze większe straty,
choć trudne do oszacowania.
ponieważ transakcja objęta jest
tajemnicą handlową. Orot.szy
gaz to także motliwe problemy
pOlskiego przemysłu. Przede
wszystkim hutniczego i
chemicznego. Według szacunkowych wyliczeń samo PGNiG
w latach 2006-2019 ma stracić
ok. 6,5 mld zł.

Pola

legać na działaniu na szkodę
Rzeczpospolitej Polskiej.
Wątpliwości PiS wzbudził
słynny już aneks do umowy gazowej z Rosją . Po jego podpisaniu
wicepremier Pol mówił o sukcesie. Minister twierdzi, że aneks
położy kres problemom ' Polski
związanym ze zbyt dużymi dostawami gazu, że Rosjanie zgodzili
się je zredukować o 35 proc. i to
za cenę stosunkowo niewielkich
ustępstw ze strony polskiej.
Teraz jednak okazuje się, że
te "niewielkie ustępstwa" kosztować będą Polskę miliardy dolarów,
ponieważ Marek Pol załatwił redukcję dostaw (choć nie wiadomo, czy tak dużą, jak zapowiadał
początkowo), ale nie załatwił obniżenia gigantycznych cen dyktowanych przez Rosjan. W dodatku
zgodził się na to, by Polska zarabiała znacznie mniej niż dotąd na
tranzycie gazu do Niemiec.
- Jest to porozumienie skrajnie złe i bez zgody Rosjan z Gazpromu metr sześcienny gazu na
polskim rynku się nie pojawi
- mówi Wiesław Walendziak, poseł PiSo
(RMF)

ją się

do odjazdu - ujawnił jeden
z nich.
Także wczoraj Biały Dom
zapowiedział na wtorek wystąpie
nie prezydenta George'a W. Busha, w którym ma on powiedzieć,
że iracki przywódca Saddam Husajn musi wyjechać, jeśli chce

uniknąć wojny. W\I""''''_
wizyjne am ryK:ani,kle20
denta zaplanowano
poniedziałek czasu
(wtorek, godz. 2 w
polskiego) .
Wczoraj 1'\1''7 0 ' ' .. " . .
znajdzie się w
ultimatum wobec
daniem rozbrojenia w
nie lub opuszczenia
groźbą inwazji.
, - Jeśli Saddam
uniknąć wojny, nie ma
wyjścia, tylko mu si
- powiedział
Domu Ari Fleischer,
sens wypowiedzi.
1Ymczasem Saddam
przyznał wczoraj po raz
że jego kraj miał broń
rażenia, ale już ej nie
- Nie jf'stf'l'inn\l
mi broni, lecz
bronić, gdy ~~r", ,,.rI'7;
osiem lat wojnę z
grozili nam syjoniści·
Husajn. Parę godzin
iracki prezydent zagroził,
Stany Zjednoczone
jego kraj, dojdzie do
skalę światową.

Zabójczy wirus

Tajemniczy wirus SAR S postawił władze sanitarne na całym świecie
alarmu. Wirus powoduje ciężką odmianę zapalenia płuc. DotychczaS
tej chorOby zmarło dziewięć osób, a setki chorych leżą w szpitalach.
wa choroba, określona mianem syndromu SARS, stanowi za
wia w całym świecia" - głosi oświadczenie wydane przez ŚwiatoWą
cję Zdrowia. Pierwsze objawy choroby są takie jak w przypadkU
gorączka, ogólne osłabienie i rozbicie oraz trudności w
Inspektor sanitarny Andrzej Trybusz uspokaja, źe' jak dotąd w
towano żadnego przypadku tej choroby. Na zdjęciu: pracownica
w szpitalu w Hongkongu.

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w

uroczystościach

pogrzebowych
składają

śp.

kobiet w Finlandii

Niedzielne wybory powszechne
w Finlandii nieznaczną większością
głosów wygrala główna partia opozycyjna Centrum Finlandii. Jeśli uda
jej się utworzyć rząd, Finlandia zostanie pierwszym w dziejach Unii Eu• ropejskiej państwem , w którym premierem i prezydentem będą kobiety.
Centrum kieruje Anneli Jaatteenmaki, prawnik z wykształcenia, zaś gło
wą państwa jest od roku 2000 Tarja
Halonen.
(PAP, TAI)

odejść

Husajn mus·

l/km

FRANCISZKA
KUPIDURY
serdecznie

TADEUS~oWiKS1ERAKOWl
Wyrazy szczerego współczucia z powOdu śmierci

dziękuje

MATKI
składają

377/ wb
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Pilch zdumiony

liczbą

Część może

czytelników

i ze za szybko

nie

et
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wrócić

do Polski

Ptaki ucierpią
• •
na wOJnie
Jeśli wkrótce

wybuchnie w Iraku
wojna, do Polski może nie dolecieć
część ptaków powracających z Indii.

Ponad 10 lat temu - podczas
wojny w Zatoce Perskiej, która też
prowadzona była w okresie ptasich
przelotów - znacznie ucierpiały
powracające z Indii dzikie kaczki, perkozy i łabędzie . Po wysadzonych szybach naftowych powstawały rozlewiska ropy, które
ptaki rozpoznawały z góry
jako jeziora i lądo
wał y,
żebyodpocząć.
- Nie mogły dalej
lecieć ze sklejonymi
ropą piórami - mówi
Jarosław Sułek, kie-

Pilch: - Pisarz, który pisze dla nagrody, powinien zmienić zawód
już po kilkunastu minutach. Czyzachwyt budzą we mnie
telników interesował sposób po,których bym nie potrafił sam
wstawania powieści, czy pisze się
na przykład komponowanie
ją według ustalonego planu.
. mówił Jerzy Pilch na
- Wyobraźnia rozchyla się
ze swoimi czytelnikami.
w trakcie pisania. Wątpię , żeby
istnieli pisarze, którzy mieli ści
Jestem zdumiony liczbą sły plan powieści. Ja zaczynam od
czytelników i ich wiekiem. obrazu, który nęka mnie tak dłu
i zachwycony - żarto go, że muszę go zapisać. WobraNa spotkanie, zorgani- zie jest logika, która nasuwa kokieleckim Domu Środo- lejne pytania, a to z kolei rodzi
przyszli w więk fabułę . Nigdy nie wiem, jak książ
młodzi. Laureat naka się skończy, ale to mnie nie
autor wielu powieści, męczy. Sam jestem ciekaw, co bę
"Polityki" od począt dzie dalej - opowiadał.
I'UWIIKn"W'"
ich do rozmowy.
Na pytanie, jak długo pisze
.
na spotkania au- powieść, Pilch odpowiedział, że ...
l zawsze byłem sparaliżo
za szybko. - 1Ylko pierwszy tom
myślą, że nigdy w życiu nie
opowiadań powstawał ponad 20
pytania - zdradzał. I rze- lat. Kolejne książki zawsze oddaustalony porządek spo- wałem wydawcy w terminie - śmiał
czyli najpierw rozmowa się. Przyznał też, że swoich poprowadzącego, a dopiero
wieści po wydrukowaniu już ... nie
pytania "z sali", odwró- czyta.
Czytelników interesował też
Pisarz sproworozmowę z publicznością
alkohol, a właściwie jego wpływ na

'.le

powstawanie powieści . Bohaterowie Pilcha często mają problemy
z piciem. Czy alkohol jest motorem napędowym dla literatury?
- pytał ktoś z obecnych. - To jest
niebezpieczne pytanie. Jak to mówią w telewizji: Na sali jest mło
dzież. Ale poważnie. Nie zdarzyło
mi się napisać nawet linijki pod
wpływem alkoholu . Chociaż dla
anegdoty kuszący jest wizerunek
pisarza - ałkoholika, rzadko nawet
nałogowcy pisali w stanie upojenia.
Pytany o swoje wzorce literackie wymienił Andrzeja Płato
nowa i Brunona Schulza. Czy Pilcha zmieniła nagroda NIKE, najbardziej prestiżowe polskie wyróż
nienie literackie? - Pisarz, który
pisze dla nagrody, powinien zmienić zawód. Nagrodę się dostaje jednego dnia, a następnego trzeba
wrócić do pracy.
Spotkanie z Jerzym Pilchem
było ostatnią z imprez 1Ygodnia
Kultury Języka.
MONIKA WOJNIAK

lecki ornitolog. - Ich
ratowaniem zajmowały się organizacje ekologiczne z calego świa
ta, również grupa Polaków należących do Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków. Ropa okazała się bombą z opóźnionym
zapłonem. Od kilku lat w naszym
regionie obserwujemy duży spadek liczby perkozów rdzawoszyjnych , które przelatują nad Irakiem. Ptaki najprawdopodobniej
wchłonęły trujące substancje ropopochodne, a to się odbija na kolejnych ptasich pokoleniach. Skła
dają mniej jajek, cierpią na nowotwory.
Oprócz wymienionych ptaków, przez teren Iraku będą także przelatywać bardzo już rzadkie kraski (jest ich w Polsce zaledwie 200 par) oraz pokrzewki.
Będą się tutaj zatrzymywać, głów
nie w okolicach jezior, wvstępu
jących na pustyni. Są to odludne
tereny, gdzie najprawdopodobniej znajdują się bazy wojskowe

Iraku . Te bazy będą przede
wszystkim bombardowane przez
Amerykanów, a mimowolnymi
ofiarami mogą się stać polskie ptaki .
- Działania wojenne mogą też
wprowadzić chaos w wędrówkach
ptaków - twierdzi Jarosław Sułek.
- Niektóre z nich polecą inną trasą
i spóźnią się , co skróci ich okres
lęgowy. Mogą też zmienić miejsce
zakładania gniazd.
Jeśli konflikt iracki się rozszerzy, istnieje niebezpieczeń two,
że ucierpią także ptaki powracające z Afryki, m.in. jaskółki. Według Jarosława Sułka, te bardzo
dzielne ptaki potrafią lecieć bez
odpoczynku nad Saharą . Część z
nich pada jednak ofiarą burz
piaskowych. Może ię też
zdarzyć, że nie wrócą do nas wszystkie
bociany i slowiki.
Tra a ptasich
przelotów biegnie bowiem
wzdłuż

wschodniego wybrzeża Afryki,
przez deltę
Nilu , Izrael, Cieśni
nę Bosfor.
Izrael i
Bosfor są
potencjalnymi
miejscami, na teren
których może się
przenieść woj na .
A marzec i kwiecień, to najbardziej
intensywny okres
ptasich przelotów.
- Jeśli konflikt będzie trwał
przez kilka lat ,
ptaki zmienią trasę wędrówek
- twierdzi Jarosław Sułek .
Jak dotąd do Polski powróciły już skowronki, czajki i szpaki.
W trakcie przelotu są dzikie gęsi .
(E)

Narocło\vego FunduszuZdrovvia

cjent nie straci
możliwość wyboru

terminy wyznawizyt u specjali-

I UUZtnmłnn

IU""'~'-''--loSlaje utrzymane

od 1 kwietnia
Funduszu Zdrowia.

'"UUL"nlll

I

. . ienie takie złożył
minIster zdrowia Marek
. Wszyscy pacjenci, któsobie wcześniej leka~~ lilIWOUJ,,; opieki zdrowotsię dalej u niego
IV~,·,,~.~ " deklaracji zostaBędą mogli dwu~ roku zmienić lekarz~
. taka potrzeba 'U.lI!nnlKarzom Balicże zgodnie z usta... Ul.IO\lJ....... Funduszu ZdroO~ują możliwość

każdym szpitalu na tekraju pod warunkiem
1.:skierowania lekarskies~erowanie to może wykazdy lekarz, nawet taki

Szanowni Klienci,

z gabinetu prywatnego, który nie
podpisał kontraktu z kasą chorych
- wyjaśnił minister.
Dodał, że od 12 kwietnia nie
będą potrzebne tak zwane promesy. Promesę ze swojej kasy musi
mieć obecnie pacjent, który chce
leczyć się w szpitalu położonym na
terenie działania innej kasy. Promesa to forma gwarancji, że macierzysta kasa sfinansuje leczenie
takiego pacjenta.
Minister podkreślił, że zmiany będą wprowadzane etapami, tak
by uniknąć chaosu. Według niego,
obecnie najważniejsze jest, by zakłady opieki zdrowotnej podpisywały aneksy do umów z kasami
chorych lub przynajmniej rozpoczęły procedurę konkursówofert.
- Po 31 marca nie będzie możliwo
ści podpisania aneksów. Fundusz
nie może tego zrobić - powiedział
Balicki.
(PAP)
Więcej o zmianach w służ

Peugeot Polska Sp. z

0.0.

informuje,

że

firma KOZAKJEWlCZ Sp. j.

w Radomiu, prowadząc:adziałałność pod adresem: ul. Kielecka 155/157,
przestała

byt od dnia 28.02.03

autoryzowanym dealerem Peugeot.
Prosimy klientów Peugeot o zaprzestanie obsługi gwarancyjnej
samochodów w firmie KOZAKIEWICZ Sp_ j. i dokonywanie jej
w autoryzowanych punktach serwisowych sieci Peugeot.
Uprzejmie informujemy, iż najbliższy autoryzowany punkt
i serwisu samochod6w Peugeot w Radomiu to:

sprzedaży

M. i R. Prasek, ul. Kozienicka I.

bie zdrowia - w jutrzejszym
Ludu"

"Słowie
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infol'małol' ogłoszeniowy

Najlepszym

źródłem

Bez nich nie ma

Lek.na... orzeszki
Uczulony na orzeszki
ziemne nawet po minimalnej
dawce pokarmu, który zawiera np. masło orzechowe, nie
może oddychać, jego gardło
jest spuchnięte. Może się na·

Witaminy są niezb,dne do prawidło
wego przebiegu procesów życiowych,
zapobiegają wielu chorobom. Bez nich
nie ma źycia.

wetuousić.
Amerykański uczony
znalazł na to lekarstwo. Nowy
środek nie likwiduje alergii,

Witaminy nie tylko pobudzają
ale mają działa
nie profilaktyczne w takich schorzeniach, jak miażdżyca, zawał serca,
nadciśnienie, osteoporoza. Ostatnio
dużo się też mówi o witaminach jako
o czynniku przeciwdziałającym nowotworom . Mają dobroczynny
wpływ na naszą urodę.
Co ciekawe, witaminy to takie związki chemiczne, których organizm nie potrafi sam wytworzyć.
Dlatego musimy mu ich dostarczyć .
- A szczególnie teraz, na przedwiośniu, kiedy nasz organizm jest
zmęczony, kiedy przez całą zimę jenaszą odporność,

ale ~prawi~ że przypadkowe
zjedzenie dania zawierające
go jakiś produkt z orzeszków
ziemnych przestaje być groź
ne dla zdrowia.
Po czterech miesiącach
kuracji nowym lekiem alergicy, którzy po zjedzeniu pół
orzeszka dusili się, mogli bez
żadnych objawów zjeść ich
już dziewięć.

GABINET ALERGOLOGU
I PULMONOLOGII DZIECIĘCEJ
otwarty w

P~L-~EI»

Kielce, ul. Romualda 3
Ewa Wiewi6ro\Nska

Elżbieta Kołodziej

spec. pediatrii ł pu1monologil
poniedziałki: goclz. 15-17

spec:. alergologii ł pulmonologii
pediatra
środy: godz. 16-18
~
Testy alergologiczne, odczulanie, splrometria, łnhaIacJe
:8
Rejestracja codziennie od godz. 12.00
tel. 343-11-60

o

Stomatologia zachowawcza dzieci i

dorosłych

D Laseroterapia

O Chirurgia

O Protetyka

O RTG panoramiczne

Bezpłatne przeglądy

witamin jest urozmaicona dieta

i znieczulenia. Czynne 8-20

578/nd

dliśmy malo warzyw i owoców, a na
nowalijki jes~cz.e musimy poczekać
- mówi Maciej Slefarski, kierownik
Rejonu Leczniczego m 1 w Kielcach, internista. - Pamiętajmy jednak, że najcenniejsze są witaminy
naturalne, a więc te, które dostarczamy w codziennych posiłkach .
A że najwięcej witamin zawierają warzywa i owoce, pilnujmy, by posiłki
wzbogacać kilkoma surówkami.
.
Zdarza się jednak, że witamin
dostarczanych w pożywieniu naszemu organizmowi nie wystarcza. Thk
jest np. po chorobie czy przepracowaniu. Wówczas możemy sięgnąć po
gotowe preparaty dostępne w aptekach bez recepty. Zawsze prośmy
o właściwy dla nas zestaw: są osobne
śrqdki przeznaczone dla dzieci, mło
dzieży, osób starszych, kobiet, męż
czyzn. Wybierzmy najwłaściwszy.

Zapytaj

Pani Lidia chorowała na tarczycę, wszyscy chorzy dobrze wiedzą, jak
potrafi być uciążliwa.
- Rok temu moja kuzynka Ania wyjechała do Kanady - wspomina. Cierpiała na tę
samą chorobę. Nieprzespane noce, zawroty głowy, duszności . Po jakimś czasie
zadzwoniła i powiedziała , że tam można tarczycę leczyć specjalnymi aparatami
BRT. Są skuteczne i szybko pomagają pozbyć się dolegliwości . Przypadkiem
dowiedziałam się , że taki aparat jest w Kaliszu. Po kilku zabiegach mój stan bardzo
się poprawił. Czuję się dobrze, jestem pogodna i zadowolona z żyda.

Kolejne wyznanie:
- Mój mały wnuczek Krzyś był uczulony na wiele alergenów. Cokolwiek zjadł,
dostawal brzydkiej wysypkI. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego inne dzieci mogąjeść
wszystko, a on nie. Najgorzej było , gdy inni częstowali go słodyczami. a ja
musiałam mu ich zabraniać . Krzyś płakał i ja płakałam . Wtedy dowiedziałam się
o leczeniu biorezonansem, bezbolesnych testach alergicznych, które można
wykonywać nawet u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Namówiłam synową na
wizytę w gabinecie. Pomogło , dziś mój wnuk jest wesołym zdrowym chłopcem .
Może chodzić do przedszkola i wreszcie nie zazdrości innym dzieciom słodkiego

połącze nia

- Ucórki mojej znajomej stwierdzono krioglobul/ny, ma skierowanie na onkologi,.
Jest przerażona. Chciałaby wiedzieć, co to jest I jak si, leczy? -pisze kielczanka.

Odpowiada dr Katarzyna Litwiniszyn-Krzewicka, ordynator Oddziału Onkohematologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.
- Najprościej rzecz ujmując, krioglobuliny są nietypowyrni białka
mi, które wytrącają się pod wpływem niskiej temperatury. W przypadku
krioglobulin możemy mówić o tzw. chorobie pierwotnej (często objawia
się drętwieniem kończyn, zwłaszcza podczas dłuższego pobytu na mrozie) , której przyczyna nie jest poznana lub o chorobie wtórnej - występo
wanie tych białek jest skutkiem innych chorób, takich jak np. szpiczak
mnogi, chłoniak, niektóre schorzenia tkanki łącznej. Dlatego sposób leczenia zależ~od dokJadnej diagnozy i badań kontrolnych. I zawsze musi
o tym decydować lekarz, nie wolno prowadzić terapii na własną rękę .

.J.

Spec. pediatrii

Choroby przewodu
pokarmowego
u dzieci
Kielce, ul. Seminaryjska 1Sa
poniedziałki 15-17.00
tel. 368-24-17, dom 361-64-97

S11R1EDAŻ I NAPRAWA:
,/
,/
,/
,/
,/
,/

aparatów słuchowych
aparatury medyczm;j
aparatury laboratoryjnej
aparatów do mierzenia dśnlenla
aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne
I pogwarancyjne
~

APARATY

~

Teresa Czapla

2&-953 Kielce. ut. św . Leonarda 4
tel/fax (04"0 344-52·75

i skutecznie

białka

Nietypowe

BRT - BIOREZONANS

Bezboleśnie

Dobre

specjalistę

ZAKŁADY l'tAPRAWCZE
SPRZĘTU I'mDYczrIEGO SP•

MEDYCYNA XXI WIEKU

życia

To, lak witaminy wcj~łalJlaja
w naszym organizmie,
w duźym stopniu od
minerałami i innymi
łączymy. Najlepsze są
związki:

• witamina A - z
mi C, Bp B2 , wapniem,
zem, miedzią;
• witamina B12 - z
B6.' wapniem, żelazem.
fOliowym;
• witamina C - z
magnezem, witam iną Bj"
czenie niekorzystne - z
i manganem;
• witamina D - razem
taJr..inami A, C, wapniem.
rem;
• witamina E - z
mi A, C i selenem.

SŁUCHOWE

AUDIOPROTETYKA Andrzej Rzepka
PORADY LEKARSKIE,
LOGOPEDYCZNE
Kielce, ul. Przecznica 3, tel. 343-24-60, 343-24-61
e-mail: audiopro@kLonet.pl, www.audioprotetyka.com.pl

l

życia .

J.~k ręką odjął
W gabinecie biorezonansu pan Stefan pozbył się nalogu nikotynowego. - Jestem
rolnikiem, ciężko zarabiającym każdy grosz. Męczący kaszel i. .. te ciągle
narzekania żony na brak pieniędzy nie dawały mi spokoju .•Ty taki stary chlop
i pozwalasz, by papierosy rządziły tobą - mówiła . A mnie naprawdę bylo bardzo
trudno. A tu masz. po j ednej wizycie, jak ręką odjął. Wszystko przeszło .
Zachęcam palaczy, to wcale nie jest takie trudne i warto spróbować. Metoda
terapii biorezonansowej doceniana jest przez wielu lekarzy na całym świecie .
Pąmaga w: zwalczaniu nadczynności I niedoczynności tarczycy,
cukrzycy, alergii, astmy, bólów głowy, nerwobólów. nerwic, w chorobach
układu krążenia , stanach zwyrodnienia stawów, kręgosłupa
i reumatyzmie.

RZUĆ PALENIE:
SKUTECZNA JEDNORAZOWA TERAPIA

GABINET - informacja, rejestracja
KIELCE UL. ZAGNAŃSKA 84 a
TEL.(041) 362-50-14
CZYNNY OD PONIEDZlAŁ-KU DO
W GODZ. 9.00 17.00

PIĄTKU

.sI mai
~

Specjalistyczny Sklep Medyczny

Umowa z

"STYMAT"
Radom, ul. Giserska 4
Tel.lfax (0-48) 36-511-88
Mazowiecką Kasą

Chorych

Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Oansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry,
stetoskopy i inne.
24ll1..
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P

A

ZdrowI e 'lt,Uf,)jłtd!l

Maria

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

jeść, żeby

Czwartki 16.00 - 18.00

być

zdrowym

Kielce, ul, Przecznica 3

itaminy na ta erzu
(od największej
: wątroba wołowa i wiemargaryna "bona", masło
, margaryna "kama", jaja
ser gouda tłusty, pstrąg struser twarogowy tłusty,
"finea mix", ser twaromleko, kurczak.
(od największej za: marchew, natka pietruszszczaw, szczypiorek, padynia, koper ogromorele, melon, kapupomid()r, brzoskwinia.

ku, cielęcinie, kalafiorze, ziemniakach, kapuście, brokułach, drobiu,
pomidorach, mące .

Źródła witaminy 82

Chcąc dostarczyć organizmowi prawidłową dawkę witaminy B ,
l
powinniśmy jeść jak najwięceJ:
wątróbki ,

serów twarogowych, sera
edamskiego, makreli wędzonych ,
grochu, mięsa wieprzowego, chleba
razowego, mleka, śledzi .

Źródła witaminy 86

Witamina B najczęściej wy-

stępuje w kurcz~u, szynce, wie-

witaminy 81
W co~ziennym odżywianiu jej
źródłem jest chleb

kasze oraz nie poledziki. Ponadto boznajdują się w : grosoi, fasolce, mięsie
owsianych,
zielonym, mleku w prosz-

przowinie, chlebie żytnim , cielęcinie, ryżu , wołowinie, dorszu, kalafiorze, marchwi, porzeczkach czarnych, mleku i jabłkach .

Źródła witaminy 812
Brak witaminy B~ajCzęściej
cych mięujawnia się u osób nie j

sa. Źródłem tej witaminy są bowiem
przede wszystkim produkty pochodzenia zwierzęcego : wątroba wołowa, wieprzowina, wołowina, dorsz.

rują na krzywicę . Noworodki zimowe powinny dostawać dodatkowe
dawki witaminy D , najczę ści ej

Źródła witaminy C

Źródła witaminy E

Warzywa: bakłażan , boćwina,
bób, brokuły, brukselka, cebula,
chrzan, fasoJkaszparagowa, groszek
zielony, jarmuż , kalafior, kapusty,
papryka czerwona i zielona, natka
pietruszki, pomidor, ziemniaki.
Owoce: agrest, banan, brzoskwinia, cytryna, czarne jagody, czereśnie, grejpfrut, jabłko, kiwi, ma1iny, mandarynki, melon, nektarynki,
pomarańcze, porzeczki, truskawki.

Występuje w warzywach, mleku, mięsie i jajach. Można ją znaleźć wolejach roślinnych, pełnoziar-

w tzw. szczepionkach doustnych .

nistych kaszach, jajach, orzechach.

Lek. med. Jan Wójcik
SPECJALISTA ~

UROLOGII
Prywatna Praktyka Lekarska

tel. kom. 0604556344
tel. 362-44-11 po godz, 14
Prywatny Gabinet
Urologiczny

Eligiusz Juda
Gałczyńskiego
(os. Bocianek)

Kielce, ul.

Źródła witaminy K
Organizm człowieka czerpie
przede wszystkim z zielonych warzyw. Część witaminy wytwarzaj ą
bakterie w przewodzie pokarm 0 -

(codziennie 14- J8)
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

wyro.
Witaminę tę czerpie si ę z wątroby, żółtek jaj, śmi e tany, mleka,
ryb. Jednak dopiero pod wpływem
działania słońca czynnik ten.wytwarza się w skórze. Dlatego też dzieci
urodzone wiosną i laŁem rzadko cho-

Źródła witaminy PP
Najczę ści e j s poty ka my ją
w wątrobie wieprzowej i wolowej,
piersi kurczaka, makreli węd zonej,
nasionach słonecznika, szynce, pieczarkach, grochu, kaszy, fasoli.

Kolumny

wtłuszczach (ĄD,E,K) i rozpuszczalne

przygotowała

Dobowa
dawka (w mg)

Rola w organizmie

LEI. MlD.

TOMASZ ZIÓUlOWSKI

Źródła witaminy D

(witaminy z grupy B, witamina C)

procesy widzenia,prawiQłowe
stany skóry .
;
.

1 -25

przemiana węglowodanów, tłuszczów,
prawidłowa praca nerek

SPECJAL ISTA POLOt.NICTWA I GINEKOLOGII

NlEFWDNość MAł..ŻEŃSKA.

usa

Utlenianie biol9giczne

2

przemiany aminokwasów, procesy krwiotwórcze

2
0,003
50 -100
wg wskazań
lekarza

wchłanianie wapnia,

metabolizm tkanki kostnej

r:l:T[dr

WTOR E k ,

16 '

~
I

• stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
• komputerowy system bezbolesnego znieczulenia
• sedacja wziewna -leczenie w "gazie r02weselającyrn"l

Sienkiewicza 28/21

• ORTODONCJA, • PROFILAKTYKA
• CHIRURGIA,
• IMPLANTOLOGIA • RTG
• PROTETYKA,
• LASEROTERAPIA

Od ul. Małej za apteką, I p.

POno- pt. 13 - I 7
soboty l 2 - l 4

NOWO OTWARTV

RZUĆ PALENIE
Do g rup powyżej
10 osób

GABINET DERMATOLOGII
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Przyj eŻdżamy

na miejsce

Zapisy:
Recepcja NSZOZ Centrum Medyczne

UWAGA

ALERGIKU!!!

~riłI;JUJ®

Bezbolesne
testy i odczulańie

bez leków
270 alergenów
UL l AG AŃSKA 84 /A
'(041) 362-50-14

, ~uou

ul.

Kilińskiego

26. 21-200 Starachowice.
tel. 2152110, 2752171

Wizyta podstawowa u specjalisty dermatologa - 30 zł
D/a
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młodzieży

szkolnej (za okazaniem legitymacji) - TYLKO 20 zł

~
,

(APARAT MORA-5UPER)

• odtruwanie i odkwaszanie
• wspomaganie kuracji odchudzających

15 - 25

408NC

• skuteczne leczenie alergii, nadciśnienia, nałogów, otyłości, depresji,
reumatyzmu
• diagnostyka niedoboru minerałów, witamin, pierwiastków 'ladowych
• diagnostyka obciążeń organizmu toksynami i metalami ciężkimi
• dobór leków

0,1 -0,3

utlenianie biologiczne

k

18

KIELCE, ul. Chopina 18 tel. 344-94-49

prawidłowy

1

CZWART

q? GABINET MEDYCYNY
NATURAL-MED
'q
NATURALNEJ ?

nieznana

krzepnięcie krwi, utlenIanie biologiczne

specjalista chirurg

KI L e , ul. ŚlĄskA J4/J
Td. (04 ł) J42, 82"'()5,
604 782 180

Beata Alukiewicz

wzrost, prawidłowy stan skóry i włosów
stan skóry i włosów

MAREK WOJCIECHOWSKI

PRYWATNY GABINET LEKARSIO
LECZENIE CHORÓB NACZVŃ

PŁUKANIE JELITA GRUBEGO
• przyśpieszenie u uwania złogów toksycznych
wskutek oieprawidłowego odżywiania

10

płodność, funkcjonowanie tkanki mięśniowej

a

060211-38-71,361-19- 43

BIOREZONANS KOMÓRKOWY
utlenianie biologiczne, wchłanianie żelaza, zachowanie odporności,
prawidłowy stan tkanki łącznej

11

KIELCE, GAŁCZYNSKIEGO 7
REJ. TELEFONICZNA

103

procesy krwiotwórcze

7

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

ją

inowa ściągawka
dzielą się na dwie grupy: rozpuszczalne

344-41-43 w. 22, tel. kom. 0604-625-010

z organizmu powstałych

REHABILITACJA
• techniki terapii manualnej
• neuromobilizacja, PNF
• masaż leczniczy i klasyczny

sm

G SKUTECZNA MEDYCYNA WSCHODNIA
W GABINECIE MEDYCYNY
N1EKONWENqONALNEJ

..mROWIE"
przy ul. Paderewskiego 47/4
w Kielcach
przyjmuje doskonały specjalista
w dziedzinie akupunktury
- ARKADIUSZ TE RLECKI
-lekarz psychoneurolog
z wieloletnim stażem .
Doktor Terlecki
przy pomocy akupunktury, psychoterapii prowadzi kompleksowe ku<--____
- ' racje lecznicze z rewelacyj nymi efektami.
Swoją pracą zajmuje się bardzo precyzyjnie, a każdy pacjent traktowany jest
przez niego w sposób indywidualny.
Doktor leczy rocznie rzesze pacjentów
z różnorodnymi schorzeniami. Pani
Krystyna K. - pacjentka doktora Terleckiego mówi o leczeniu. - Cierpiałam na bóle kręgosłupa tak silne, że w
nocy nie moglam spać . Do tego mam
nadciśnienie i przewlekłe zapalenie
zatok . Dzięki dwutygodniowej kuracji w gabinecie "Zdrowie" bóle minę
ły. Przyznaję, iż od samego początku

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

uwierzyłam

w skuteczność leczenia
akupunkturą oraz miałam nadzieję na
szybkie i efektywne rezultaty. ajważ
niejsze dla mnie jeslto, że akupunktura jest zupelnie nieszkodliwa w przecifannakologicznych.
W Gabinecie "Zdrowie" wykonuje się zabiegi: e akupunkturę , ma-

wieństwie do środków

saż

z terapią manualną e laseroterapię

- jak również psychoterapię oraz SIOsuje wspomagające leczenie zioła .

GABINET MEDYCYNY
NIEKONWENCJONALNEJ
,,zDROWIE"
ul. Paderew kiego 4714, Kiełce.
Rejestracja, tel. (041) 346-29-82,
pn.-p!. 9-13 i 15-18. sob. 9-13 .
G abinet"Parace1 "

przy ul. Południowe j 5/ 13
został przeniesiony
naul.Paderew kieg047/4.

NA ZIEMI JEST WIELE CUDÓW,
lECZ NAJWI~KSZYM Z NICH
JEST CZŁOWIEK
Zapraszamy
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IV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekonomicznej

•

rOJe

zwycięzców

PIŃCZÓW. Ponad 200 młodych
ekonomistów z 69 gimnazjów z całej
Polski zmagało się w finale IV
Turnieju Wiedzy Ekonomicznej.

Gospodarz turnieju - piń
czowskie Gimnazjum nr 2 zadbało iakze o bogaty program pobytu
drużyn pochodzących z najdalszych zakątków kraju. Sam sprawdzian wiedzy, ze względu na wielIq liczbę uczestników, należalo
przeprowadzać równo legle w
dwóch salach - gimnastycznej w
gimnazj~m i auli Ośrodka Ksztalcenia AS.
W tym roku pierwsze miejsce z równą liczbą punktów zajęło
aż troje gimnazjalistów: Katarzyna Kilińska z Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu, Krzysztof Kil
z Gimnazjum nr 1 w Kielcach i Anna
Oszmiana z Gimnazjum nr 2 w
Pińczowie. Drugie miejsce zajął
Cezary Misiopecki z Gimnazjum
w Stąporkowie, a trzecie ex aequo:
Damian Kurek z Gimnazjum
w Tymbarku i Bartosz Wyżga
z Gimnazjum wKolbuszowej.
Mimo wielkiej liczby finalistów turniej przebiegał bardzo
sprawnie organizacyjnie, po połu
dniu młodzież miała okazję zwiedzenia wspaniałych pińczow kich
zabytków, a nawet obejrzenia pokazu sztuki karate.
- Poziom wiedzy ekonomicznej wśród gimnazjalistów stale
wzrasta, co znakomicie rokuje na
przyszłość . Miło nam, że możemy
jako sponsorzy uczestniczyć w
tym procesie - powiedział nam
Dawid Glaudel z zespoI u promocji i informacji PKO Bank Polski
SA - głównego sponsora turnieju.
Poza PKO BP SA organizację finału wsparły m .in .: Urząd
Miasta i Gminy, Coca-Cola, Gomar
- Pińczów, Firma Pryzmat z Wrocławia, wydawnictwa: Yuka, WSiP
i PWN, a także kilka miejscowych
podmiotów gospodarczych .
Za rok piąty finał.
(imi)

czekają ż decyzją

Inwestor
zwleka
SANDOMIERZ. Wnajbliższym czasie
nie zapadną żadne decyzje w
sprawie amerykańskiej inwestycji.

W ubiegłym tygodniu burmistrz Jerzy Borowski spotkał się
w Tychach z przedstawicielami
polskiego oddziału koncernu produkującego akcesoria motoryzacyjne.
- Firma .z powodu niepewnej
sytuacji międzynarodowej na razie wstrzymuje się z wszelkimi de-

laureaci IV finału z upominkami , ufundowanymi przez PKO BP SA

cyzjami w sprawie i
Europie - wyjaśnia
sowy urzędu Robert Ko
który zapewnił też , że nie
to ostatecznej rezygnacji
inwestycji.
Jak już pisaliśmy, pod
zeszłego roku pojawila .
zycja wybudowania
dukującego akcesoria
cyjne w Sandomierzu.
glaby stworzyć nawet 500
pracy.

Czas na pytania

Powiemy o Unii
JĘDRZEJÓW. Większość licealistów

niewiele wie o Unii Europejskiej.

W Liceum im. Mikołaja Reja
rozpoczęto akcję informacyjną
dotyczącą Unii Europejskiej .
- Co tydzień na szkolnym korytarzu zmieniać się będą flagi i
informacje o kolejnych krajach
kandydackich do Unii. Na tydzień
przed referendum planujemy
otwarcie sali europejskiej . Nie
mam złudzeń, większość naszych
kolegów reprezentuje niski poziom wiedzy o UE, a wielu z nich
wcale nie chce tej wiedzy pogłę
biać. Jednak ci bardziej myślący

liczą na korzyści, jakie
mogli odnieść z wej ścia
wyjazd~ zagraniczne, studia.
szy rynek pracy - uważa
sta Wojtek Skrobisz.
Podobnego zdani a'
rektor płacówki Marek '
-1Ylko część
resuje się tymi sprawami
akcja ma zachęcić ucznió\\
wiania pytań, ,'""\.o'\.o ~"
problemem. Dla mnie .
to czy w ogóle wezmą udZJal
ferendum.
Akcję zorganizowal
Klub Europejski i
uczniowska, która zaku
państw europejskich.

Ze względu na wielką liczbę uczestników (aż 69 trzyosobowych drużyn) turniej
przeprowadzono równolegle w dwóch salach - gimnastycznej w Gimnazjum nr 2
oraz w auli Ośrodka Kształcenia AŚ

Jest wiceburmistrz

Władza W komplecie

więcej
kradzieży

Coraz

PONIOZIE. Kilka włamań i kradzieży
odnotowano minionej doby
w policyjnych kartotekach.

BUSKO. Inżynier Bernard Oziębło
powołany został na stanowisko
wiceburmistrza miasta i gminy Busko
Zdrój.

35-letni wiceburmistrz jest
absolwentem Wyąziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska Politechniki Rzeszowskiej . W swojej
karierze zawodowej ma 6-letni
okres pracy w Przedsiębiorstwie
Budownictwa Przemysłowego
KPBP - BICK SA w Kielcach oraz
dwuletni okres pracy w Niemczech
w ramach kontraktu budowlanego
w Baden-Baden, Bonn i Meckencheim. Od października 2001 roku
do chwili obecnej pracował w Urzę
dzie Miasta i Gminy w Busku na
stanowisku inspektora w Wydziale
Rozwoju Strategicznego.
- W zakresie moich obowiąz
ków jest nadzór nad Wydziałem
Rozwoju Strategicznego Gminy
oraz nad Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Mieniem Kom}Jnalnym, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska, a
także wszystkimi jednostkami organizacyjnymi podległymi wymie-

Amerykanie

35-letni inżynier Bernard Oziębło jest
nowo mianowanym wiceburmistrzem
miasta i gminy Busko Zdrój
nionym wydziałom - powiedział
nam nowo mianowany wiceburmistrz - inż. Bernard Oziębło .
(imi)

W Sieradzicach koło Kazimierzy Wielkiej złodziej włamał
się się do garażu na posesji, której
właścicielem jest mieszkaniec Krakowa. Z garażu zniknęły motorower kosiarka do trawy i inne
przedmioty o wartości 2,5 tysiąca
złotych. Złodzieje wykorzystali
nieobecność właściciela obiektu.
Poszukuje ich kazimierska KPP.
Z kolei pińczowska policja
ujęła na gorącym uczynku dwóch
młodych ludzi. Jeden z nich wła
maI się do sklepu w Złotej . Zdążył
zabrać zaledwie 2 paczki chipsów,
kiedy zostal ujęty przez partol policji.
Natomiast w Pińczowie przebywający na przepustce pensjonariusz poprawczaka okradł samochód ciężarowy, zaparkowany na
jednym z podwórek. Uciekające
go złodziejaszka zauważył właści
ciel ciężarówki i zawiadomił policję, a następnie sam ruszył w pościg autem osobowym
(imi)

Tylko nieliczni licealiści interesują się kwestią wejścia Polski do Unii

Dobrze

mieć sąsiada

Za napad na dom
dywan na głowę , I. sp ląd
1
mieszkanie, zabierając) .. I.
tych, 230 dolarów oraz
Mąż poszkodowaneJ
BO-letni mężczyzna
zewnątrz , ale z
.
walidztwa nie mógł po~()l
Czujność okazali
którzy widząc zacho~~aJ1le
nów zawiadomili pO}ICJ~
- Ok. 400 metro W
zdarzenia napastni
trzymani przez fu
z Sobkowa. Odzyskal
dze i precjoza zrabowru: c
kaniu - mówi AndrzeJ
rzecznik Komendy
Połicji w Jędrzejowie.

r

SOBKÓW. Czujni sąsiedzi umożliwili
sprawców rozboju
i odZYSkanie łupu.

złapanie

Sąd Rejonowy w Jędrzejo
wie zadecydował wczoraj o tymczasowym aresztowaniu trzech
mężczyzn narodowości cygań

skiej, mieszkańców Szczekocin.
Jedna kobieta otrzymała dozór
policyjny.
14 marca w miejscowości
Szczepanów (gm . Sobków) pod
pozorem sprzedaży dywanu dostali
się oni do mieszkania starszego
małżeństwa . Wewnątrz obezwład
właścicielkę , narzucając jej

nHi
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u bliżej do Tarnobrzega?

Gimnazjalny " EuroQuiz" ·

W telewizyjnym
finale

ądowe
•

•

rzecląganie
Nadal nie wiadomo. czy
decyzje w sprawie
Sądu Rejonowego.

Sąd Rejonowy
Sądowi Okręgowemu w

do czerwca 2001
sny minister sprawieLech Kaczyński podjął
o jego przyporzą dk owa
S,!du Okręgowego w Kiel\\krntce po zmianie rządu
miejscy i powiatowi zaapedo minister Barbary Piwnik
lej przynależności. Go'kiem był ówczeAndrzej TenderoBurmistrz Jerzy Borowski
-piera już tego pomysłu.
Prezes Edward Loryś wyjaZe II \lyczniu zeszłego roku
zos tał w ministerstwie
lOry miał ocenić propon Zygmunt Dudziński,
prasowy tarnobrzeskiego
Okr~'go wego wyjaśnia, że

n~

problem występuje w szesądach i te zmiany taklniowane przez zespół.
przypadku decydującą

rołę odgryWał inte~es społeczny.
Podaje przykład Zyrardowa. Mieszkańcy tej miejscowości mają
kilkanaście kilometrów do Sądu
Okręgowego w Skierniewicach, a
podlegają sądowi w odleglym Płoc
ku. l podobna sytuacja jest w naszym przypadku - mówi Dud ziń
ski.
Loryś przekonuje, że podległość sądów nie musi odzwierciedlać podziału administracyjnego
kraju .
- Sąd Apelacyjny w Lublinie
obejmuje swoją właściwością Sąd
Okręgowy w Radomiu , choć Radom jest w województwie mazowieckim. Inny przykład to Ol eśn i
ca i Szydłów. Choć są one w powiecie staszowskim, to należą do
Sądu Rejonowego w Busku Zdroju. I nikt w Radomiu czy Staszowie nie organizuje z tego powodu
manifestacji - przekonuje prezes
Loryś .

Przypomina też , że przepisy
o ustroju sądów powszechnych,
już od pierwszej ustawy w 1928
roku, nie wiązały podziału administracyjnego z podziałem sądo
wym , a konstytucja wyraźnie oddziela sądownictwo od innej wła
dzy.
- W zeszłym roku zatrudniliśmy dwóch asesorów, obydwóch z
Sandomierza. Zbliża się egzamin
na aplikacje. 80 procent naszych
apW<antów jest z Sandomierza. Ale
skoro Sandomierz nie chce do nas
wrócić, to my nie będziemy kształ
cić młodzieży z Sandomierza

liny

- deklaruje Loryś, sam mieszkają
cy także w Sandomierzu.
Ma żal do władz św ięt okrzy
skich, że na esję sejmiku poświę
coną temu probłemowi nie zosta ł
zaproszony nikt z sądu w Tarnobrzegu.
- O planach zwołania takiej
sesji dowi edziałem się z prasy. Tam
rozmawiano o nas bez nas. Póź
niej ~słałem do pana marszałka
Franciszka Wołod źko zaproszenie, aby odwiedził nasz sąd . Dlaczego ktoś ma mówić oczywistą
nieprawdę, że sąd w Sandomierzu
nie byl wizytowany od pięciu lat zastanawia się sędzia.
Przekonuje, że propozycja
ma na celu tylko ułatwienie życia
mieszkańcom powiatu sandomierskiego.
- J eżeli Sąd Okręgowy w Kielcach ma sądów rejonowych 13, a
my mamy 4, to wiadomo , że u nas
problemów je t mniej i sprawy są
rozpatrywane na bieżąco. W zeszłym roku nasz sąd rozpatrzył
spraw . więcej niż wpłynęło , a to
oznacza, że nadrabiamy zaległości
z poprzednich lat - mówi Loryś .
Zarówno Loryś jak i Dudziń
ski zapewniają , że nie istnieje ża
den konflikt w środowiskach sę
dziowskich .
- Podporą drużyny piłkarskiej
"Paragraf" Tarnobrzeg są sędzio
wie z Sandomierza. W obronie gra
nawet prezes Sądu Rejonowego
Janusz Wasieczko - żartuje Du-

Wychowankowie Elżbiety Biskup - Agnieszka Pięta, Sylwia Kołodziej i Grzegorz
Płachta we wspaniałym stylu zakwalifikowali się do ścisłego finału telewizyjnego "EuroQuizu"

....

dziński .

(bea)

Z dowcipną planszą i wspaniałym dopingiem koledzy z Gimnazjum w Ratajacl
wspierali "swoich " w rozegranym przed kamerami "dwójki " I etapie finału

Pinczowskie Spotkania Historyczne

ukowo
Wczasie VII Spotkań
przypomniano
U""'.'''fti ~ styczniowego
Prvhbnatyka styczniowego
, l1lepo dległościowego
\lit~\ luna została cyklem wy•1 Bibliotece PińczowSanlOrządowego Centrum

O powstaniu
pozostawionych prze wloskich
mistrzów sztuki kamieniar kiej a
po wtóre. zarówno Wło i jak i
Francuzi licznie uczestniczyli w
powstaniu styczniowym pod polskimi sztandarami - powiedział
nam konsul M. Rainieri .
Pińczowskim potkaniom
towarzyszyły specjalne wydanie
" Głosu Pińczowskiego" oraz wy-

stawa kart pocztowych przygotowana p'rzez pp . Jzabellę i Stanis ława Sliwów z Wodzi ławia . W
sali widowiskowej Belwederu
uczestnicy spotkań mogli obejrzeć
program przygotowany przez
uczniów Gimnazjum nr l pl "Byśmy nigdy nic zapomnieli " oraz
wysłuchać koncertu 1łodzieżo
wej Orkiestry Dętej .
(imi)

~ "llOlI ki historyk i doku-

PACANÓW. Gimnazjaliści z Ratajów
Słupskich wspaniale wypadli w I
etapie Ogólnopolskiego " EuroQuizu "
organizowanego pnez Program II
Telewizji Polskiej.
W rozegranym w piątek w
Warszawie I etapie finału gnieszka Pięta , Sylwia Kołodziej
i Grzegorz Płachta okazali się lepsi od bezpośrednich rywali z wyloowanej par . czyli Gimnazjum z
Klęcz} Dolnej w gminie wadowice i awansowali do wąskiej osiemnastki najlepszych w kraju .
Podopieczni wychowawczyni mgr Ełżbiety Bi kup bronią honoru naszego województwa bo

'ta Andrzej Dziubiński
d~adltł łuchaczy w temat yrul~111 pt "Powstanie styczna POnidziu Pinczowskim' .
lu i roli powstania w rerL/prawiał z kolei dr. Lech
. ~ki w wykładzie pt "Wiera w Pińczowie". Goście
Spotkań: dr Stanisław
uraz dr. Maria Mazaraki
)\I,e WYklady o pamiątki i
y zachowane w tradyrodów.
wysłuchał z uwaFr)lC~~gólny - konsul gened l1 CJi w KrakowIe Michel
')
l

k~tem
d -- .
. po wo)me zaszczy~)\\odu zaproszenia mnie
P~nlałego Pińczowa. Mam

~11j~k ie korzenie a w mielest mnóstwo zabytków

pozostali jedynym zespołem z województwa świętokrzy kiego i toją przed wielką szansą na ostateczny sukces w konkursie emitowanym w każdą środę na antenie II
programu TVP. W Warszawie
wspaniałą trójkę ratajskich Europejczyków dopingowała silna grupa 50 kibiców, czyli komplet pasażerów gimnazjalnego autokaru .
Calą uradowaną grupę gimnazjali tów uroczystym obiadem
podjąl posel Czesław Siekierski.
który pochodzi ze wsi Pieczonogi
odległej od Ratajów o okolo 20
kilometrów.
W ' rodę oglądamy telewizję.
trzymamy kciuki na znawców Europy z Ratajów lup kich . (imi)

Nakla 34'10

"zł

1,22 zł l VAT

płyta
Goście

specjalni VII Spotkań Historycznych od lewej: konsul generalny Francji
w Krakowie - Mlchel Rain/eri , dr Stanisław Deskur, Izabella Sliwowa
i dr Maria Mazaraki
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. Kościuszki i
w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: "Przy
Pogotowiu", ul. ŚW. Leonarda l O
(8-20), "Centrum", ul. Radomska 8 (1 D-20), ,,Aptekarz", ul. Hoża
39 - czynna codziennie (8-23),
,,Alfa", ul. Zeromsklego 20/24 (815), "Gemellus", ul. Seminaryjska
27 B (8-13), "Małgos ia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w niedziele I święta, ,,Zdrowie". ul. Sienkiewicza 58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi :
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła II 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziele I święta),
041/362-02-25.
Apteka "Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22,
w niedziele i święta - 9 - 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 8-22.
Apteka "Gemellus" - calodobowa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Kościusz
ki).

OSTROWIEC ŚW.
- Aleja 3-go Maja 4.
STARACHOWICE
- ul. Lipowa 50.
APTEKA "Rondo", Paderewskiego - IX Wieków, czynna codziennie, niedziele i święta , 7.00-23.00,
041/34-4B-205 .
(gb 5226)
APTEKA "Parkowa", Kielce, Żytnia, niedziele. święta 7.3021 .00. 041/368-30-33.
(gb 5628)

USł.UGI MEDYCZNE
• 344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 56B)
/

BIOTERAPIA. 041/368-46-32.
(nh 66)
NAGŁA Pomoc Lekarska - 041/
331-56-50.
(nh54)

SZPITAL Miejski św. Aleksandra.
Kielce, ul. T. Kościuszki 25, tel. 041 /
344-28-52 wykonuje badania laboratoryJne i cytologiczne.
(gb5883)
UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-30-60, Jagiellońska 23, 34622-99.
(nd 575)
USŁUGI

Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25 . ECHO ,
HOLTER, RTG . USG, BADANIA
SPIROMETRYCZNE. Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryJnobakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 305)

TEATRY
Teatr im. S. żeromskiego - "Opowieści Braci Grimm", gIl .
Teatr Lalki i Aktora " Kubuś "
- "Pan ieneczka z pudełeczka " i
"Przygoda Króla Jegomości ", g.
9, 11.

KINA

I

"Romantica" (dolby digital), tel.
366-37 -19. - "Chicago" - USA, I.
15, g. 11, 13.15, 15.30 , 18,
20.30.
" Moskwa " (dol by stereo) , tel.
344-47-34 - "Superprodukcja" poi., I. 15, g. 11.45, 16: "Frida" USA, I. 15, g. 13.45, 18, 20.30.
" Studyjne" - "Japon" - meks.!
hiszp., I. 15, g. 16, 20.15; "Su-

perprodukcja" - pol. , I. 15, g.
18.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37 "Harry Potter i komnata tajemnic"
- USA, bo., g. 15.30, 18.10.
BUSKO ZDRÓJ
" Zdrój" -,nieczynne.
JĘoRZEJOW

"OK" - brak terminarza.
OSTROWIEC Św.
"Etiuda" - "Mali agenci 2", g. 16;
"Porozmawiaj z n ią", g. 18; "Nieod~rac_alne", g. 20.
PINCZOW
"Belweder" - "Skok", g. 18.
SANDOMIERZ
"Millenn!um" - nieczynne.
SĘol1S10W

"Ballada" - Wystawa malarstwa
Eugen[usza Brożka .
SKARZYSKo-KAM.
"Centrum" (dol by digital) - "Eksperyment", g. 17, 19.
STARACHOWICE
"Miejskie" - nieczynne.
SUCHEDNlÓW
"Kuinica" - "Władca P ierścien I.
Dwie Wieże", g. 8, 11 , 17.
WlDS1CloWA
"Muza" - "Femme fatale", g. 18.

MUZEA

------

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy l (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus główny - "Wnę
trza zabytkowe z XVII I XVIII w.",
"Dawne uzbrojenie europejskie i
wschodnie", "Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego". Skrzydło północne - Galeria malarsta
polskiego I sztuki zdobniczej. Wystawa czasowa: Leszek Wyczół
kowski - grafika. Czynne we wtorek w godz. 10 - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawia II 25,
(tel. 344-57-92) - ekspozycja stała:
wystawa materiałów biograficznych I literackich z młodzieńczych
łat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, piątek , niedzieła w godz. 9 15.30, środa - 11-17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku , tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe: "Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka". Czynne od środy do
niedzieli w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - nieczynne do końca marca 2003 r. Muzeum może być udostępnione
zb iorowym wycieczkom po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu - tel. 34-21-982
lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w godz. 1017. Wystawa stała : "Modele redukcyjne"; wystawy czasowe:
"Chodzą sobie kurki po podwórku .. ." - wystawa etnograficzna zabawek ludowych, "Lalki z dawnych
lat" - wystawa historyczna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokami - wnętrza XIX-wiecznych chałup , XIX-wieczna apteka, dwór z
Suchedniowa, wnętrza XVIII-w.
kościoła z Rogowa . Wystawa:
" Ocallć od zapomnienia. Jan Bernasiewicz - twórca ogrodu rzetb".
Wystawa czasowa: "Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina I
strój ludowy na Kielecczytnle".
Czynne: w dni robocze w godz. 9
- 14, w soboty, niedziele i święta nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - nieczynne.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - "600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich".
Galeria BWA . PIWNICE" - ul. Leśna 7 - Radosław Nowakowski "Ulica Sienkiewicza". Galeria czyn-
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na od poniedziałku do p iątku w
godz. 11-17, w niedziele 11-15, w
soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE " Tomasz Agat Błoński - Fotografia.
Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 9-15, w soboty I
niedziele nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul.' Ściegien
nego 35A - Wystawa zbiorowa
.lima w malarstwie". Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w
godz. 10-16, w soboty - 10-13.
Wstęp wolny.
Galeria Fotogralii - ul. Planty 7/9
- Wystawa poplenerowa ArHko
"Ameliówka 2002". Galeria czynna od poniedziałku do p iątku w
godz. 10-16. Wstęp wolny.
Klub Civitas Christiana, ul. Równa 18. Czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 10-14.
Klub ,,2 Pokoje" - ul. Bodzentyń
ska 22 - Bogumił Wtorkiewicz
"DZiewczyna na wesoło czyli Humor w fotografii".
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czemikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w godz. 9 - 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów oraz praktyczne
warsztaty garncarskie dla grup
zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) - czynne
codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-4690.
Pomnik-Mauzoleum w Mlchnlowie k. Suchedniowa - wystawa
" Płonęły niebo i ziemia" - czynne
codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 10 - 16. W soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup
turystycznych. Zgłoszenia - tel.
041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków I dni poświątecznych w godz.
ID-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory I fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w godz. 916. Rezerwacja biletów 31-77018 .
BUSKO
Galeria BWA .Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Świętokrzyskie krajobrazy - .,Modliszewlce ' 2002".
Oprócz poniedziałków czynna codziennie w gOdz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich ,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386-2445 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum "Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 - 16,
w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Slennieńska 54, tel. 2632D-48 - "Razem i osobno" - rzeiba Teresy Pastuszka-Kowalskiej I
Dariusza Kowalskiego. Czynna od
wtorku do piątku w godz. 9-17, w
soboty I niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzyska 37, tel.
265-36-51 - wystawy stale "Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego od
końca XVI w. do 1939 r.", .Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmielowskiej", "Poczet ksią
żąt i królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe: "Indonezja - mozaika kultury"; . Buddyjskie królestwo Lo Istnieje naprawdę"· Muzeum czynne wtorek - pią
tek 9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat I Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 26209-78 - "Górnictwo krzemienia w
neolicie", dwie podziemne galerie
turystyczne, skansen wioski neoHtycmej, "Za wschodnią granicą";
Ekspozyqa rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopalnianego
I pracowni krzemieniarskiej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-15, niedz.
11-15.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - nieczynne. W synagodze - .,Społeczeństwo żydow-

skie w Pińczowie".
Galeria " Krużganki " - wystawa
części repliki XII-wiecznej płyty
orantów wypożyczonej z Wlślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do piątku w godz. 9-16, w soboty
- 9-15, w niedziele - lD-15, w poniedziałki nieczynne - wystawy stałe:
"Kuchnia królewska", "Historia
wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna",
"Ziemia sandomierska w pradziejach i średniowieczu", "Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992 - 1997",
"Lapidarium zamkowe", "Sandomierz w malarstwie XX w." Wystawy czasowe: "Starej porcelany
czar"; "Zbigniew Karpiński (192D1996), Grafika - rysunek", ~Wido
ki zabytkowej architektury w malarstwie Ireny Nowakowskiej - Acedańskiej , "I Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2002".
Oddział Ratusz - ul. Rynek l czynne od wtorku do p i ątku w
godz. 9-16, w soboty - 9-15, w
niedziele - 10-15, w poniedziałki
nieczynne. Stała ekspozycja historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: "Odkopana przeszłośc" najciekawsze odkrycia archeologiczne na Lubelszczyinie w 2001
r. I Sandomierszczyźnie w latach
2001-2002 .
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej , uj. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do
soboty w godz. 9 - 16, w niedziele
13.30 - 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9. Godziny otwarcia: pon.- piątek 8-16,
sobota, niedziela - po wcześniej
szym uzgodnieniu. Wystawa czasowa: "Portrety" - rzetba Gustawa
Hadyny.
SĘDZISZÓW

Samorządowe

Centrum Kultury,
ul. Dworcowa 26 - Wystawa malarstwą Eugeniusza Brożka .
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul.
Słoneczna - 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 Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa l, tel.
275-40-83, czynne wt.pt 9-15.30,
sob.-niedz. 14-18. Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z 1899 r. ,
obiekty hutnicze z poło XIX w., zabytki techniki samochodowej ,
skansen hutnictwa starożytnego.
zbiory paleontologiczne. Wystawy
stałe : "Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej",
" Rzeźby plenerowe - impresje na
temat dinozaurów". Wystawa czasowa: "Architektura znana i nieznana" - wystawa prac plastycznych Agaty Kosno I Barbary Kotwicy.

KOMUNIKACJA
KiElCE
Inlormacja 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
801-31-18; c i ężarowe : - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO -TAXI "ALFA "
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gralis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarsklego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI " METRO " - tel.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
TAXI " WICHROWY " - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE ", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXt "N A STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI
" OMEGA
ORIENT" , korporacja " Łysogó
ry", tel. 36-00000, 36 -11111 ,
96 - 26, numer bezpłatny 080036-00-36 .
TELE-TAXI "WALlGÓRY" - tel.
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http://sbc.wbp.kielce.pl/

368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI "HERBY" - tel. BOI-41-o0
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS " - tel.
366-11 -11 , 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI " EUROPA " - (dojazd gratis, karta stałego klienta),
tel. 3-611-611 .
TAXI "BARWINEK" - tel. 80133 - 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "DORlON" - tel. 36999-99, 34-555-44, 96-23.

Bilety lotnicze - "SIgma'
to krzyska 20 (Galeria
041/341-54-10,
LOT - Informacje,
biletów -

sprzedaż

INNE
INFORMACJA
GOSPODARCZA
041 /366-19-19
366-03-03

tISł.UGI POGRZEBOWE

i

www.infomax.com.~

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE " USTRONIE" Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 361-29-18, 361-3912.
(nj 316)

Świętokrzyski

Portal Internetowy
RESTRUKTURYZACJA
Kredyty hipoteczne.
cyjne. Kielce. We soła
041 /34-07-106, -lOB
(na

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

l(

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 366-31-

77 , 344-67-8B.
(na 239)

1B.EFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Policyjna infolinia "Stop prze·
stępczości " - 0800-55 -99-75
(numer bezpłatny) .
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-75-15
(przez całą dobę) i 368-75-33 w
godz. 7 -15. Posterunek czynny
w godz. 7 - 22 - 367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609 .
Pogotowie energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod .-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne 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.

Świętokrzyskie

laktyki i Edukacji·
-13 - pomoc
pedagogiczna, terapia
żeństw, psychoterapia
alna i grupowa, pomoc
uzależnień, interwencjil
- od poniedziałkU do
8 - 20.
Polskie Towarzysiwo
gania Narkomanii sultacyjny w Kielcach.
kowska 5A - 364działek - p iątek Rodzinna Poradnia
i Terapii Uzależnień
tyków, Kielce, ul. WOIS..a
go 230a, tel. 362-92·50
my pomocą w zakreSie
dywidualnej i grupowel
leżni onych i ich
I
nictwa
dycznego.
Centrum
wej - tel. 04
Urzędnicza 7b. Terapia
mocy, konflikty
ne i kryzysy małzeńSk.e
my z osobą uzaleznlOną
nie. Konsultacje i
grupy wsparcia

JED2ENIE NA 1mfON
• Pizzeria " Studio" - tel. 368-8601 . Czynna w godz.: pon.-czw.
10-22, piął. 10-23, sob. 12-23,
niedz. 12-22. Dostawa na terenie
miasta przy zamówieniu powyżej
16 zlotych - gratis, ceny pizzy od 7 do 19 zł.
TelePilZa - ul. Radomska 18, tel.
(041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34. tel. (041) 366-41 -60.
Godz. otwarcia: niedziela - czwartek 10.0D-23.00, piątek - sobota
10.0D-24.00. Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.
Pizzeria Roma. AI.1 OOO-Iecia PP
17 przy Domu Studenta "Filon"
przy Politechnice Świętokrzyskiej
zaprasza na oryginalne dania kuchni włoskiej I chińskiej. Dowóz gratis! Tel. (041) 344 99 05.

PODRÓŻE
OMNIA - Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61 , 34577-43, 345-77-46.
(ng 537)

Świętokrzyskie
Pomocy Ofiarom
Komenda Miejska
cach - Punkt Kom;ultacVIIT,
mocy Ofiarom
ce, ul. Mickiewicza 9:
łek - p iątek w godz. 14·18,
41 /349-33-44.
Świętokrzyski Klub
- 36-74-429. od
czwartku w godz. 10,14,
cholog, pedagog - telelon
nia 366-17-41 w
czwartki w godz. 15 ·
Telefony zaufania ' dla I
problemem alkoholowym
poniedziałku do piątku w
8 - 20, tel. 345-73-46, w
wach rodzinnych·
czynny od poniedzialku
ku w godz. 8 - 17.
chologiczna dla
i
jących małe dzieci
poniedziałek . godz.

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37 -78, 343-17-52.
(nc 446)

anon i mowość .

poniedziałku do medzlel

13 - 20.

Częstotli wośCi sła
w

I

słyszalnych

TAK - 106,5; 98,0:
102.7; FAMA - 100.8
107.9; 71 ,95, MARYJ" '.
107,2; RMF - 88.2. 81S
III - 96,2, KIELCE - 9O~,
ZET - 105,3, WAWA ' ~
- 103.3, OPATÓW ' 93
FM - 102.1. RdC - 89 1.,
- 104,7. REKORD -106~

~IH.~FANAŻEROHS~E~
- - - - W KIELCACH -

zaprasza
Ken Ludwig

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERCE, I
Reży

eria Piotr Szczerski
22 i 23 marca, godz. 19
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7.05 Studio urody - magazyn
7_15 Dwójka dzieciom 8.00 Na
dobre i na złe (19) - serial
obycz. pol. 8.50 Pytanie na
śniadanie - magazyn 10.10
Pół żartem, pół serial, czyli
ostry dyżur w Leśnej Górze
- spotkanie z bohaterami najpopularniejszego serialu Dwójki 11.05 Znaki czasu - magazyn 11.25 Ziełona karta (17) telenowela dok. poL 11.50 Dwa
światy (22126} - serial przygod. pol.-austraL 12.25 Wideo
oteka Dorosłego Człowieka
- program muzyczny (powt.)
13.00 Panorama 13.15 Złoto
polscy (129) - telenowela poL
13.40 Co nam w duszy gra
14.40 Zrozumieć świat
"'IS.iO~Mroczny;rycen 19no}
• serial przygod. nowozet-

-bryt.
Do Anglii przypływa ł6di. ze
św-iętq . Te{ikwią - ar~azgą
~. krzyża. ZbJ'iwic:lela, oraz

l!1!łm/'l1(fi1l'l:jQf;gf!g, MQ-;
cego przed wiekomi w Ziemi
Świętej. Templariusze chcą
go ożywić, by wskazał im
miejsce ukrycia skarbu, schowanego przez niego przed
wiekomi. Mordour otrzymuje zadanie ożywienia mumii.
W zamian za to iqda od templariuszy zabicia lvanhoe'a.

się ostatnia runfazy grupowej Ligi
O miejsca w ćwierć
walczyć dzi$ będą
, z grup C i D . Wczedo dalszych gier
sobie piłkarze AC
I,\/anchesteru Unitęd.
interesujące sporozegrane zos taną na
le w La Corunie,
"llejscowe Deportivo
SIę z Manchesterem
. Wediolanie, gdzie
:agra z Borussią Dort-

n'OlloJ\\rielc widział, kto\\rie
'Ionilor Wiadomości
Plus minus
.
- magazyn
In'JmicIny
na życzenie: ThJepakrJffi obycz. USA, 1987,
lames L Brooks wyk:
;arn Hurt (126
programu

min) .

~bYCl. USA, 1987,.
.
godz. 23.55
Jest realizatorką teprogramów infornatomiast Aaron
dOSkonały dzienni. warunki flZYczmu naldoby-

o jakim manL_
J

16.00 Pangrama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (496) - telenowela poL (powt.)
16.55 Szansa na sukces: Raz,
Dwa, Trzy - program rozrywkowy
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.00 Jeden z dziesięciu - tele-turniej
19.30 Ogr6d sZtuk! Przeznaczenie - magazyn kultural·
ny
20.10 M jak miłość (128) • se·
rial obycz. pol.
21 .00 Magazyn Ekspresu Re·
porterow
22.00 Panorama
22.20 Sport tełegram
22.25 Prognoza pogody
22.40 Studio sport: Uga Mi·
strzów
0.30 Wieczór filmowy. Kocham
kino: Julia i Julia - thriller
psychoL wł., 1987, reż . Peter deI Monte, wyk.: Kathleen Thrner, Sting, Gabriel
Syrne (94 min)
Wkrótce po ślubie mąż Amerykanki Julii (Kathleen Thrner) - przystojny Włoch Paolo
(Gabriel Byrne) - ginie w wypadku samochodowym. Zrozpaczona kobieta postanawia
zostać we Włoszech , gdzie
przez sze$ć lat żyje jedynie
wspomnien iami. Pewnego
dnia wraca do swojego starego domu, gdzie z zaskoczeniem stwierdza, że czekają
na nią mąż i dziecko. Odtąd
Julia przebywa w dwóch
$wiatach: w rzeczywistym
jako młoda wdowa i tym wyimaginowanym ze swoimi
najbliższymi.
Zakończenie

2.05

programu

- serialobycz. poL ,
godz. 20.00
Małgosia wprowadza się do
Marty. Siostra nie pochwala
jednak jej postępowania . Stefan zaprasza na obiad Jolę .
iestety, nie potrafi przyrzą
dzić jej ulubionego dania. Hania obiecuje mu pomóc. Marta bierze udzial w rozprawie
Zlotego w charakterze
! świadka .

,tt,jW"i'óttJ

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Mumia Niania - serial anim.
(powt.) 7.25 Beyblade - serial
anim. (powt.) 7.50 Najzabaw.
niejsze zwierzęta świata - program rozrywkowy (powt.) 8.30
Strażnik Teksasu (165) - seńal
sens. USA (powt.) 9.20 Drogówka - magazyn policyjny
(powt.) 9.50 Stan wyjątkowy 2
- serial sens. USA (powt.) 10.45
Awantura o kasę - teleturniej
11.40 Różowa Pantera' - serial
anim. 11.55 K4chorra to ja (119)
- telenowela argenL (powt.)
12.50 Luz Maria (111) - telenowela peruw. 13.45 Adam i Ewa
(87, 88) -seńal obycz. poL 14.40
Pokemon - seńal anim.
15.10 Rodzina zastępcza (126
··senat kom. pol. powt.)
15.45 Informacje
16.10 Różowa Pantera· seńal
aniln.
16.20 Kachorra to ja (120)
- telenowela argent.
1.15 targo (6),""'·...;ua~·!.oiH1!.!h-_
belg.-niem.-amer.-franc.
18.10 Przyjaciele (126) - serial
kom. USA

5.25 Kropka nad i - program 6.55 TełeskJep 7.10 Magiczni
publ. (powL) 5.40 Miłość i wojownicy - serial anim. 7.35
nienawiść (105/130) - telenoGrupa specjalna Eko - serial
wela meks . (powt.) 6.25 Te· anim. 8.00 Potęga miłości (6/
leskłep 7.05 Przyjaciółki i ry.
90) - telenowela meks . 8.50
walki (118/185) - telenowela
Prawo do szczęścia (8/80) - telenowela meks. 9.40 Słoneczmeks. (powt.) 7.50 Magiczny
kamień - serial aniin . 8.15
ny patrol (26/67) - serial przyAnimaniacy - serial anim.
god. USA (pOWL) 10.30 (na
8.40 Przygody Animków - se- żywo) Łamisłówka - teleturniej
11.15 Alf (59/100) - serial kom.
rial anim. 9.05 Niesamowite
USA (powt.) 11.40 Gorączka
opowiastki - serial anim . 9.30
(na żywo) TeJe Gra - teletur- w mieście (13/48) - serial sens.
niej 10.35 Telesklep 11.35
USA (powt.) 12.35 Przeklęta
Rozmowy w toku - talk-show miłość (98/100) - telenowela
12.30 Na Wspólnej (37) - se- kolumb. 13.25 TeleskJep 14.55
rialobycz. pol. (powt.) 13.00 Magiczni wojownicy - serial
Jestem, jaki jestem - program
anim. (powt.)
rozrywkowy 13.50 Niesamo. 15.20 Grupa specjalna Eko wite opowiastki - serial anim.
serial anim. (powt.)
(powt.) 14.15 Renegat II 15.45 Słoneczny patrol (271
(18) - serial sens. USA
67) - seńal przygod . USA
15.15 Milionerzy - teleturniej 16.45 Alf (60/100) - seńal kom.
16.00 TVN Fakty i Pogoda
USA
'6.20 Przyjaciółki i rywalki
Podczas oglądania filmów z
(119/185) - telenowela
laJ sześćdziesiątych Willie
meks.
_ _ _...za
= cr,yna przypominać sobie
Jimena ma żal do Angeli,
że rozbila jej związek z Ca rlosem . Ofelia po obejrzeniu
reportażu o nowej metodzie
leczenia AiDS nabiera ot uchy. lrene zwierza się Laurze, jakie przykro$ci spotykają ją z powodu nadwagi.

Pochopnie zawarte małżeń
stwo Rachel i Rossa wciąż
trwa. Do lekkamy$lnych mło
dych ludzi powoli daciera fakt,
że nie będzie latwo je unieważnić. Joey podaje się za
wlaściciela porzuconego luksusowego porsche'a. Chlopok
jest zdumiony, jak wiele korzy$ci można odnie$ć z robienia wrażenia, ie jest się wła
$cicielem takiej limuzyny.

17.10 Miłość i nienawiść (106/
130) - telenowela meks.

18.45 Infonnacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
1.9.15 Rosyjska ruletka - teleturniej
20.15 Idol extra· program raz·
rywkowy
20.50 Samo życie (186) - se·
rial obycz. poL

porywaczami . Ta mówi
Anie Crislinie, że zdradzi
lej miejsce pobytu dziecka,
jem ona już nigdy nie społka się z Octaviem. Jose Alfredo posJanawla poddać
się operacji.

Mtlria jest zakłopotana kwiatami ozdabiajqcymi całą redaRcję . D ziennlRarZe komentują to niezwykłe wydarzenie. Zyga namawia Kacpra, aby skontaktowal się
z Teresą. Uważa, ie powinien
być wobec niej szczery i poinformować ją o swoim powrocie. Szpunar nie chce jednak, aby przez spotkania
z nim Teresa narażona byla
na jakiekolwiek niebezpieczeńs two. Jollw i Kinga przygotowujq imprezę poiegnalną . Kinga zwierza się przyjaciółce, ie nie chciałaby, tak
jak inne dziewczyny, robić
kariery, pragnie tylko mieć
dobrego męża i stworzyć udaną rodzinę·

21.25 Abbottowie prawdziwi
- film obycz. USA, 1997
(103 min)
21.30 Studio Lotto (w przerwie
filmu)
23.35 Informacje, Biznes in·
formacje, Sport
23.55 Prognoza pogody
0.00 Graffiti - program publ.
0.15 Magazyn Ligi Mistrzów
1.15 Playboy: W bieliinie i bez 3
2.20 (na żywo) Aquaz Super·
chat
5.00 Zakończenie programu

Abbotlo\\rie prawdziwi
- film obycz. USA, 1997,
godz. 21.25
Doug i Jacey Holtowie, dwaj
bracia pochodzący ze skromnej rodziny, pragną zdobyć
uczucie sióstr Abbott, które
należą do elity miasteczka.
Jest to niezwykle trudne zadanie. icśmialy Doug inte·
resuje się delikatną i wrażli 
wą Pamelą (Liv lYlerl- _ _

czasy college'u. Wspomnienia
z dawnych lat są jednak bardzo mgliste. Niewyrai ne obrazy przeszłych wydarzeń
zaczynają mu się mieszać do
tego stopnia, że mężczyzna
gotów jest przysiąc, że jego
najlepszym przyjacielem ze
szkolnych lat bylAlf.

Marcial ma do$ć przetrzymywania coraz bardziej
chorego chłopca. Oznajmia
Fridzie, że chce go oddać i
potrzebuje jej pomocy. Ma
udawać, że rozmawiała

17.20 Brygada ratunkowa (9/
22) - serial sens. USA
DoszpitalatrafiaojciecDoca,
John Parker, który przedaw·
kował narkotyki. Wyznajeon
synowi, iechcial popelnić samobójstwo. Wbrew jego woli
doktor Morales postanawia
zatrzymać go w szpitalu i
poddać leczeniu psychiatrycznemu. Tymczasem Kim
i BobtJy reanimują chorobliwie otyłą kobielę z zawalem
serca - Tinę· Ratownicy mają
powat ny problem z przewiezieniem je; do szpitala.

z

18.00 Rozm-owy w toku:
Damy biznesu - talkshow
W dzisiejszym wydaniu programu poznamy kobiety sukcesu,któreudowodniły,ie na

kierowniczych stanowiskach '
wcale nie są gorsze od męiczyzn. Jedna z nich Anna
Podniesińska, jest najwyżej
notowaną kobietą na li$cie
najbogatszych Polaków.

19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Na Wspólnej (38) - serialobycz. pol.
20.40 Zabójcza sieć - thriller
USA , 1996 , reż . Jorge
Montesi , wyk .: Ed Marinaro, John Wesley Shipp,
Andrew Lawrence , Raphael Sbarge (115 min)
22.35 Kryminalne gry - serial
dok.
23.05 TVN Fakty
23.15 Kropka nad I - program
publ.
2J.J5 Sport
23.45 Kasia i Tomek - serial
kom. pol. (powt .)
0.05 Cela - rep.
0.35 Nic straconego - programy powtórkowe

Zabójcza sieć
- thriller USA, 1996 (115 min),
godz. 20.40
Thrri samotnie wychowuje syna
Spence'a. Oboje oddają się
wspólnej pasji, jaką jest Internet. Kobieta decyduje się podjąć pracę jako operator komputerowy w bibliotece, ale natrafia na poważne trudności . W
uzyskaniu posady pomaga jej
taiemniczy nieznajom

18.10 Aktuałności
18.20 Gorączka w mie ście
(14/48) - serial sens. USA
19.15 Drew Carey Show
(85/135) - serial kom. USA
19.40 Wojacy na medal (W13)
- serial kom. USA
20.10 Prawo do miłości - dramat obycz. USA, 1993, reż .
Sandy Smolan , wyk .: Richard Crenna, Rh ea Perlman, Linda Kelsey, Cotter
Smith (105 min)
22.00 Gliniarze na motorach
(19/23) - sl. ial sens . niem .
23.00 Na ratunek - serial dok.
23.30 Zabójczy grom - film
ObYCI. USA (powt.)
Przebywająca w Afryce żona
wpływowego senatora (June
Chadwick) oraz towarzyszący jej pilot awionetki są przypadkowymi ~wiadkami za-

bójstwa. Aby przeżyć, zmuszeni są da ucieczki. Zna/dują schronienie w dżungli ...

1.20 Prawo do miłości - dramat obycz. USA (powt .)
2.55 Drew Carey Show
(85/135) -serial kom. USA
3.20 Wojacy na medal (9/13)
- serial kom. USA (powt.)
3.45 Zakończenie programu

Prawo do miłości
- dramat obycz. USA, 1993.
godz. 20.10
Rozwodzący się rodzice walczą
o prawo do opieki nad jedenastoletnim synem. W efekcie
toczących się latami spraw są
dowych, mały George (Richard
Crenna) często musi zmieniać
miejsce zamieszkania - raz pJ7.ebywa u matki, raz u ojca. W
końcu trafia do ośrodków za-
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stępczych .

.. J

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 Super VIP - magazyn plotek 7.00 Muzyczne
listy 7.50 Motomyszy z Marsa
- serial anim. (powt.) 8.10 Gę
sia skórka (42) - serial dla mło
dzieży kanad . (pow!.) 8.35
M-A.S.H . (37) - serial komediowy, USA (powl.) 9.00 Dziki
księżyc (53) - telenowela argent.
(powt.) 9.55 Zbuntowany anioł
(136) - telenowela argent.
(poWI.) 10.40 Biały Kiel (11) serial przygod o franc .-kanad .
(powt.) 11.05 Zakręcony (ll)
- serial kom. USA (powt.) 11.35
Jets (13) - serial sens. USA
(powt.) 12.30 Strefa P - magazyn muzyczny 13.00 Super
VIP - magazyn plotek 13.30
Muzyczne listy 14.30 Teknoman - serial anim.
15.00 Potworne pomidory seńal anirn.
15.30 Dziki księżyc (54) - telenowela argent.
16.30 ,Hot Chat· program
pubL
16.45 Dziennik i Prognoza pogody
17.00 Egzamin z życia (5) serialobycz. USA
Nikki i jej córka, obawiając
się zbytniego przybrania na
wadze, zaczynają uprawiać
gimnastykę. Do tej samej grupy zapisuje się Ogilvy. Podczas ćwiczeń nieszczęsna
Nikki nokautuje profesora.
Nieszczę$nik musi leżeć
przez sze$ć godzin, a Nikki z
przyjemno$cią dotrzymuje
mu towarzystwa. Jej rado$ć
ulatnia się jednak, gdy męż
czyznę odwiedza jego dziewczyna Veronica .

17.30 Oni, ona i pizzeria (9) seńal kom . USA
18.00 Zbuntowany aniol (137)
- telenowela argent.
Po interwencji Angeliki Molagros przeprasza ergia. Ber/lordo spotyka kobietę, którą
kocha I, będąc nastolatkiem.
100 i Florencja zawiadamiają rodzinę o planowanym $lubie.

19.00 Ochrona absolutna (8)
- serial sens. USA
.t
Do hotelu " Siedem Palm '
gwiazdar filmowy
Gerry Cenlon i jego nowa
żona. Ukryty na balkonie fotograf Drisco/l, robi zdjęcie
roznegliżowanej kobiecie.
Aktor prosi agencję, by uwoLnila go od natrętnego paparauiego, który prze$ladujego
od wielu lat.
przyjeżdża

20.00 Kojak Trzeba być ślepym
- film krym. USA. 1990,
reż . Alan Metzger, wyk .:
Telly Savalas, Andre Bra ugher. Rip Torn (92 min)
21.50 Dziennik
22 .05 Informacje spo rtow e
i Prognoza pogody
22.15 Mecz Ligi Mistnów
0.00 Ma querade (g) - serial
sens. USA
0.55 X Laski
1.25 Muzyczne listy
2.15 Muzyczny VIP
2.40 Super VIP
3.05 Zakończenie programu

Kojak : Trzeba

być

lepym

- film krym. USA, 1990,
godz. 20.00

W jednej z restauracji zostaje
zastrzelony inspektor skarbowy.
Jedynym świadkiem przestęp
stwa jest młoda kobieta, która
nie chce zeznawać, bojąc się
gangstera, Tony'ego Salducciego, kontrolującego tę dzielnicę .
InspektorTheo Kojak musi na·
k1o~ć ją ~ \\'Spółpracy.

11

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

PROMOCJA

w
dowolnej
rubryce

zlecających ogłoszenia

OKNA, drzwi , parapety. Adaptacja

AUTO-MOTO
części

INTER CARS SA. Dystrybucja

do samochodów zachodnich . Kielce ,
/.

Oferta dotyczy osób fizycznych

041/343-17 -57 . AUTOALARMY.

wnętrz

041/361-88-52.
ALF A

Wiejska 1,041/344-23-73,34-32-075.

CENTRALZAMKI.

kursy

ko mp u te rowe .

PARAPETY, schody, kominki - producent.
Jagiellońska

- części zamienne do samochodów. HURT.

-

nt600

gb5638

BIOSTUDIO - zawodowe kursy masaiu
leczniczego,

odchudzającego,

kinezytera-

zakończone

dyplomem

PARKIET,041 /384-75-24.
pii, akupresury tj205

nd567

masaiysty. 041/344-38-06, 048/345-90-42.
TŁUMIKI

-

autoczęści

Jagiellońska

zachodnie. MOTOMARKET,

w 24h

Warszawska 170, 041/332-22-12.
ni318

HURTOWNIA

Poźyczki

11 . 041/345-42-01 , 307-35-06.

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .

Detal. Kielce, Tamowska 18.

041/345-16-29 .

041/343-80-63.

041/343-04-38.

nd574
nt599

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

RÓŻNE

NAUKA

. Drokplasl" , Kielce , Nowa 5 .

prywatne.

- Katalizatory - Amortyzatory

KUPNO

ww216

GOTÓWKA. Hipoteka
Wybór banku . 041/343-31-53

- Opony - Olej e - serwis - gwarancja ,
Sandomierska 216, 041/342-82-01 .

23.

MAKULATURA, fol ia , zlom . Kielce ,
nh72
ul. Zagnańska 232 tel. 041 /344-10-03.

nt605

BUDOWNICTWO

COMPUTEX kursy komputerowe .
041/344-32 -{)2.
KREDYTY gotówkowe
nt585

kb2898

041/368-16-{)0.

041/345-16-29 . BMW - oryginalne
częŚCI.

MAKULATURA ,
nt606

BALUSTRADY, ogrodzenia , kraty
rozsuwane, 041/25-44-073.

ul. Rejowska 65,

nt577

gb6022

MATEMATYKA,342-26-33.

LOKALE
BLACHY trapezowe, bramy

RATY.

gb5656

garażowe

- 10 typów. PRODUCENT 041 /331-49-62.
nt597
nt581

NOWE GRUPY
- angielski

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

ng538

532

- niemiecki

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

tokrzyskiego. Tel.lfax 04

- wloski

MEDYCYNA

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

LICZĄCA s ię na rynku firma

ska kupi firmę specjalizującą Się
041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
Sienkiewicza 9.

.

KREDYTY. 041/368-45-06,

kb2899

AUTO NA GAZ
Kielce, Pakosz 53.

MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.

tel. 041/251-10-66.

041/362-00-29
/

Skarżysko-Kamienna ,

złom .

fo li a ,

- francuski
nt587

AUTOALARMY 041 /34-434-79

- rosyjski
nt563

GINEKOLOG - leczenie, zabiegI.
BRAMY,

napędy.

041/366-19-17.

AUTOSZYBY. .Autofenix· ~l!lce, Wrzo-

Ł6dż ,

.WORLD OPEN·

06021335-083.

Szkoła Języków

Obcych

kb2587

nn279

Kielce,

sowa 25, 041/361~1-71 . Radom, Warszawska 115, 0481333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

źródlowa 19

POtyCZKI. 041/340-71-03

GINEKOLOG - zabiegi. 0605-551-930.

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

0411346-52-{)5.

041/343-13-16

kb3069

nt579

nt591

ng533
GINEKOLOGIA HORMANN.

CZĘSCI do samochodów
japońskich , koreańskich,

Bramy, drzwi,

BMW.

Kielce, Domaszowice 174F

Kielce, Pakosz 53, 361-16-56.

041/342~32 .

ng539

ELb U d EX

®

specjali-

NIERUCHOMOŚCI

ws242
041/344-5~2 .

VIAGRA. 0481366-91-{)2, 0604/529-343
nd570

BUDO"TIANYCD
- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazu r
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian
SVS-rEIVłV POCIEPLEŃ
Kielce. ul. Warszawska 248, t el. 368-60-56
Wiśniówka ( B i uro Handlowe)
tel . 301 - 16-37

Piekosz6w. ul. Wolności 2 , tel. 30-62-114

Agencja

Nieruchomości

wg180

nt571

UCHYLNE, ROLOWANE, SEGMENTOWE

ł

OGRODZENIA
BRAMY PRZESUWNE I

DWUSKRZYDŁOWE

: ~oIDuald_~II_~1

DOCIEPLENIA~
STOLARKA ALUMINIOWA

12
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041/343-18-81 SIATKI plaSbKOO't

lewe, ogrodzeniowe, sto wzr%JN

INTERLOCUM.

BRAMY

Specjalista

w systemach dociepleń

BUIlrl'f)'fNłll tlArl'EIlL\lÓW
I

doświadczeni

ści,0604-671-538.

napędy.

Sklep - hurtownia.

.......

POtyCZKA - 041/344-41-06

PRZEPROWADZKI ,

USŁUGI

transport

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

- .CEDRO-TRANS". teVfax - 041/362-75-21.

Kusocińsklego 50. Jut OD 165 Wm kw.

0602-299-212.
JNE stanowiska w firmie han-

....

041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.

Raty i rabaty.
ng536

gb5868

Biuro Reklamy

51owoLudu

R-O-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

041/361-20-40. TELEWIZY JNE.

ROLET KI

gb5761

, dostawa, umowa,

PRODUCENT

gb5786

ALUTECHNIKA

1500, umowa. 0608-38-50-10

PRZEDSIĘBIORSTWO

Paderewskiego 3

dywanów.

nl573

gb5947

handlowy, administra-

zao feruj e

firmom dochodową współpracę hand lową.

041 /343-07-03.

041/366-78-86.
dział

KIELCE

BIZNES

WERTlKALE

CYKLINOWANIE 041/303-12-54.

CZYSZCZENIA

ZAPRASZA

nt595

TEKSTYLNE

,

kb3040

WMK, Leszczyń ska 1,041/368-00-32.

089/527-30-60.
kb3061

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

ROLETKI , verticale , producent.

DOCIEPLENIA - 041/346-15-03.

gb6026

ODDZIAŁ

TELEFONY

041/366-78-86.
-.;

osób posiadających

uL Żeromskiego 51

DOMOFONY. 041 /302-40-03.

w

zakresię majątkowym

gb6043

(

legitymacją

PUN . Dokumenty;

CV , list motywacyjny. Tel/fax

... '

RADOM

ROLOKASETY. MOSKITIERY zwijane.
ramkowe . PROMOCJA! Roletk. tekslylne.

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;

we rt.kale .

żalUZJe .

0502-542-071 .
gb5995

04 11368-04-00.

okna . Hurtownia

Materialów Wertlkalnych "WMK".

ng531

Leszczyń

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

tel. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

NAPRAWA TELEFONÓW. TRADEX ,

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

TOWARZYSKIE

fax 344-33-77 .
osób posiadających
I

w zakresie ubezpieczeń komu-

KSIĘGOWOŚĆ ,

płace ,

.

- nt593

ZUS .

041/361 -10-35.

z aktua lną legitymacją PUN .

gb5662

. aplikacja, CV, list motywacyj-

VERTlCALE - żaluzj e - rolety

wg 182

- producent. 041 /368-68-77.

Panele. 041/368-36-66.
nt565

U2YWANE - sprzedaź . Import Niemcy.

NAPRAWA pralek, 041 /332-37-46.

Najtaniej . Kielce, Zgoda 10, 362-11 -04.

Moda"

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

KAZIMIERZA WIELKA

ng542

TURYSTYKA
PANELE . 0503-103-158.

gb6036

ROLETY ANTYWLAM.

. wtorki, pi ątki. 08 1/825-62-45,

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 352-20-47

'. TWER PIA - N iemcy. Hola nd i a •
PRZEPROWADZK I

transpo rt,

A LUTECHN IKA , Padere w skieg o 3,

KOŃSKIE

343-07-04.

041/332-54-23, 0609-842-511 .

nt575

gb5897

ws243

Spółdzielnia

"Mała

pl. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

JĘDRZEJÓ\V

KOMPUTERY

z Kielc .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _""gb;.;;5..;;.;500;.;;..

Sklep

gb5849

MALOWANIE. Gładź . Tapetowanie .

rz)'ska

BUSKO

INEZ 0507-360-207.

Mieszkaniowa w Kielcach, ul. Warszawska 155

oglasZJl ograniczony konkurs ofert
na ustanowienie przyrzeczenia przeniesienia własności
lokalu mieszkalnego przy ul. Orkana 28 m 55 o pow_ 39,6 m kw.,
wysokość wkładu budowlanego 49 900.00 zł.
P<l)'Stąpieoiem do konkwsu ofert należy zapoznać si~ Regulaminem konkwsu ofert
przyrz.ecunja przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. Regulamin konJausu
sic; do wglądu w Administracji Osiedla, p. 10. gdzie można uzyskać również
IIlfol1llacje o lokalu. Informacje o lokalu można uzyskać pod nr tel331 - 10-0 l. w. 121 .
spdn.ające warunki wymienionego Regulaminu należy składać w Sekretariacie
I w tenninie do 31 marca 2003 r_
w wysokości lO proc. wartości wkładu budowlanego należy dokonać
VOKielce 10202629-220062-270- 1.
"""''''u,_ kryterium wyboru o ferty będzie wysokość kwoty zadeklarowanej
ua "':Ie O'ItOlJle Spółdzielni, której minimalna wysokość wynosi lOOO.OOzl.
ofert dla członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
dzieci wspólnie z nimi zamieszkujących odbędzie si~ w dniu l kwietnia

lt _OO.
J eżeli ograniczony konknrs ofert nie dojdzie do skutku,
się nieograniczony konkurs ofert w dniu 1 kwietnia 2003 o godz. 12.00_
Lokal można obejrzeć w dniach 24, 25 marca 2003 w godz. 10.00 - 12.00,

udziale pracownika Działu Administracji.

........ ANTYWŁAMANIO-. . . . .

PIŃczów
Sklep "B~" - POLKA

Kielce, uJ. Paska 6, (os. Kochanowskiego). 041/362·91-00
Kopalnia Wapienia "Morawica" Spółka Akcyjna
teł.

26-026 Morawica
(041) 3 441 401,3 114 185,3 114159
woj. świętokrzyskie

ogłasza llSllly przetarg
ładowarki

Ilieogralliczoll)' Ila sprzedaż

typ L-3P rok budowy 1974.

Cena wywoławcza SO 000 zł + VAT
słownie: pięćdzieshlt tysięcy złotych.

NOWY SALON ZOZ
OKNA- DRZWI
ul. Paderewskiego 55
tel. 344-21-29
- upominki-

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

I. Pierwszy przetarg odbędzie siC( w siedzibie sp6łJri w 14 dni od daty
ukazania się ogłoszerua o godzinie 10_00.
2. W przypadku, gdyby pierwszy przetarg nie doszedł do skutku - drugi
przetarg odbccdzie siC( w tym samym dniu o godzinie 11 .30_
Warunkiem przy t.ąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej, dokonana przelewem lub w kasie spółki
najpóźniej w dniu przetargu.
Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, j eśli oferent,
którego oferta zostałaprzyjC(1a, uchyli siC( od zawarcia umowy_
Wadium przepada również na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników
nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej _
Wadium złożone przez oferentów, kt6rych oferty nie zostaną przyjC(te,
zostanie zwrócone bezpo rednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi,
którego oferta zostanie przyjC(ta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
ŁadowarkC( bC(dącą przedmiotem przetargu można oglądać w Kopalni
Wapienia ,.Morawica" S.A. w dni robocze w godzinach 6.30-14.30.
InformacjC( o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerami
telefonów jak w nagł6wku, wew. 234.
Kopalnia zastrzega obie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
120ll

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

ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-49-95

STARACHOWICE
Radio MTM
uL Partyzantów l A
tel. (041) 275-11-11

SKARŻYSKO-KAM.
Firma Usługowo-Handlowa
"KORONA - BIS"
Piotr Korona
ul . Zwycięzców 5,
tel (041) 253-13-08
osiedle Bór

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p.211,
teL (015) 864-32-58

czynne od 9.30 do 16
WŁOSZCZO\\:-\

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

Waśniów

MIEJSKI ZARZĄD

W KIELCACH

25-384 Kielce, ul. Prendowskiej 7

ogłasza

unieważnienie

ustnego przetargu
nieograniczonego
na sprzedaż
nieruchomości

komunalnej, położonej
w Czajęcicach.
gm. Waśniów,
oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 137/10
o pow. 1 ha 5732 m kw.,
na

ogłoszonego
dzień 19 marca 2003

godz. 11.00.

r.,

3083II<m

l. Termin realizacji: do 04.06.2003 r.
2. Kryteria oceny ofert - oferowana cena 100 proc.
3. Wprzetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. l i art. 22 ust. 7. spełniający warunki ustawy o zamówieniach publicznych
oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych
dotyczących dostaw.
5. Informacje dotyczące slc/adania ofert oraz Warunki Uczestnictwa
w Przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, pok. 2, tel. 362-15-69. w 102. w godzinach
7.30 -14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
6. 'Oferty pisemne należy slc/adać w siedzibie Zamawiającego - pok. 26
(sekretariat). Termin slc/adania ofert upływa dnia 28. 03.2003 To o godz. 9.30.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2003 To o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego - sala nr 1.

Dyrektor Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą,

TO MIEJSCE
KOSZTUJE
' ~.

75zł

+VAT

SYNDYK MASY
UPADŁOŚCI

PRZEDSIĘBIORCY

AGNIESZKI PĘKOWSKIEJ-WARGACKIEJ,
prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą

PHU "INA" w Kielcach,
ul. Chałubińskiego 42,
informuje, że posiada
do sprzedaży
w trybie z wolnej ręki
na zasadzie art. 118
prawa upadłościowego:
- nieruchomość położoną
w Leszczynach 11
W skład nieruchomości
wchodzą działki o nr 688/2
i 688/3 o łącznej pow. 21.500

I

m kw. - KW 50467wtym:
- jedna działka zabudowana
budynkiem mieszkalnym,
ogrodzona z basenem o pow.
1.700m kw.,
-druga działka
niezabudowana , jednak
w pełni uzbrojona.
Łączna

,.

wartość

oszacowania nieruchomości
wynosi kwotę 749.500,00 zł.
Oferty z podaniem ceny
należy składać w ciągu 14 dni
od daty ukazania się
ogłoszenia na adres PHU
"INA", ul. Chałubińskiego42 .
Informacje pod nr telefonu
1199/gm
0600452717.

ul. Wczasowa 44

na

dostawę olejuDomu
opalowego EL O'lIvartoi~~!!!!

do kotłowni
Dzie~ ~~l9..!Mn!j!!mLYJb..!~q!łMl~J!cM!.....::1
Termin realizacji zamówienia 1.06.2003 do 1.06.2004. Wadium 1000 zł.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 34.
Tennin składania ofert upływa 17.04.2003 o godz.13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.04.2003 o godz. 10.00, pokój nr 34 w siedzibie
Zamawiającego.

- prawa użytkowarua wieczystego gruntu zabudowanej działki
- objętej KW 8655 oraz niezabudowanej działki nr 52 objętej KW
położonej w Pińczowie przy uJ. Grodziskowej 15, o łącznej
13 024 m kw.
- budynku warsztatowego o pow. 1140 m kw. oraz
samochodowego i elektrycznego, mag. technicznego, portierni
- maszyn i urządzeń:
- tokarkakaruzelowatyp·1512,
r.prod. 1976
- wiertarko-frezarka typ WFA-80,
r. prod. 1984
- zwijarka do blachy 16/2700,
r.prod.1969
szlifierka do płaszczyzn SPB 30,
r. prod. 1970
- szlifierka do otworów 3K 228 B, r. prod. 1979
oraz inne maszyny i urządzenia wg wykazu i wyceny rzeczoznawcy, a
- wyposażenie narzędziowni - 35 200 zł netto
- wyposażenie biurowe
- zapasy magazynowe
Szczegółowy wykaz ąlajątku przedsiębiOlstwa oraz warunki
w przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 048 363
lub w Internecie pod adresem www.remur.pl.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta
w wysokości 10 proc. proponowanej wartości najpóźni ej
przed przetargiem na konto sprzedającego: Bank Śląski
10501793-2260986548.
Oferty z ceną należy składać w terminie 14-tu dni od daty ukazama
ogłoszenia w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem ,,Przetarg
w siedzibie Spółki. Do oferty należy dołączyć kopię wpłaty wadium.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, nr7,~n,,\U,.,I7,
dodatkowych negocjacji oraz odstąpienia od przetargu

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało przeprowadzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykłuczeniu
z postępowania na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych
(Dz. U. nr 119 poz. 773 z ł4.09.1998 r.), są uprawnieni do występowania w obrocie
prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi oraz spełniają warunki zawarte w art. 22
ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych i warunki dodatkowe, określone
w specyfikacji zamówienia, oraz posiadają potencjał fmansowy pozwalający
na wykonanie zamówienia.
Kryteria wyboru ofert:
l. Cena - 90 proc.
2. Warunkipłatności-1 0proc.
Odbiór specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 34
telefon /0 - 1033 - 48/ 37 61 312 w cenie 10 zł.

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej
I Rozwoju Regionalnego
w Kielcach
w ramach
PROGRAMU AKTYWIZACJI OBl>ZAIRO~IW1E
KOMPONENT B -1
PRZEKWAUFIKOWANIA/REORIENTACJA

realizowanego przez:
Samorząd Województwa $więtokrzyskiego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

)

WOJEWÓOZKI
uRZĄO PRACY
W KIELCACH

WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

~

zaprasza na:

Warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej,
prowadzone w ramach programu "TARGI
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 1S, poz. 139 z p6ż. zm.),
oraz uchwały Nr XXXllI220/02 Rady Gminy Raków z dnia 8 października 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Raków wgranicach sołectw gminy,

zawiadamiam
o przystąpięniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmującego obszar gminy Raków w granicach sołectw:
BARDO, CELINY, CHAŃCZA, DĘBNO, DROGOWLE,
GŁUCHÓW, GŁUCHÓW LASY, JAMNO, KORZENNO, KOZIEL,
LIPINY, MĘDRÓW, NOWA HUTA, OCIESĘK1, PAPIERNIA,
PĄGOWIEC, PULACZÓW, RADOSTÓW, RAKÓW, RAKÓWKA,
REMBÓW, SMYKÓW, SZUMSKO, SZUMSKO-KOLONIA.
WOLA W ĄKOPNA, WÓLKA POKLONNA, ZALESIE, ŻYCINY
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą
ustalenia o których mowa w art. 10 przytoczonej na wstępie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym
do występujących potrzeb, z uwzględnieniem różnorodności funkcji terenów
objętych planem.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Rakowie,
ul. Ogrodowa 1,26-035 Raków, pok. nr 25, do dnia 30.04.2003 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Celem kursu jest zwiększenie szans uczestników spotkań na
I
zatrudnienia, wzbudzenie motywacji i zainspirowanie do aktywnego
pracy podczas VI Ogólnopolskich Targów Pracyw Kielcach (Targi Kielce, 08.04
Udział W zajęciach umożliwi:

O Poznać reguły i zasady poruszania się po wolnym rynku pracy
O Rozpoznać własne uzdolnienia. umiejętności i ograniczenia
O Napisać dokumenły aplikacyjne (C.v., list motywacyjny)
O Poznać metody i techniki poszukiwania pracy
O Przygotować się do rozmowy z pracodawcą
UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

Wszelkich informacji o zasadach uczestnictwa w szkoleniach udziela.
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego sp. z o. o.• ul. Szkolna

25-604 Kielce, teVfax:(Q.41) 346-25-63;E-mail:eprd@pro.onet.pl; '!f:!!.@j:'lIlJ!.!:/J
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, pok. 116. ul. Kolberga 4. 25 . 620 Kielre,
Tel. (041) 34516 31 - 37
W programie mogą wziąć udział osoby, które: m ieszkają na terenach
i miastach do 20 tys. mieszkańców, są zarej~strowane jako osoby
są w trudnej sytuacji mateńalnej. posiadają gospodarstwo rolne o
nie przekraczającej 3 ha przeliczeniowych (dotyczy powiatu

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej
I Rozwoju Regionalnego
w Kielcach
w ramach

"PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZAROW
KOMPONENT B • 1
PRZEKWALIFIKOWANIA/REORlENTACJA

realizowanego przez:
Samorząd Województwa $więtokrzyskiego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZTWA

URZĄOPRACY

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W KIELCACH

zaprasza
• osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie dlużej niż 1

zarejestrowania tej działalności ;
• osoby poszukujące zatrudnienia. pragnące podnieŚĆ swoje kwaJjfitcaqe
zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej lub uzyskaniem
zamieszkałe lub prowadzące działalność na terenie gmin wiejSkich,
albo miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy, oIn l.nn'llSIlIO'" '
}

kupon na

bezpłatne ogłoszenie

drobne w rubryce

PRACA (szukam/dam/nawiążę współpracę)
Wypełniony

kupon wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam I Ogłoszeń .Słowa Ludu'
w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a
Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę
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• dla poszukujących pracy lub zainteresowanych podjęciem działalnośCI
• udział w szkoleniach I warsztatach przygotowujących do podjęcia własnej

gospodarczej oraz aktywnego poszukiwania pracy.
"'"
• dla przedsiębiorców - udział w szkołeniach I warsztatach slużących uzysI<a
pozycji własnej linny na rynku lokalnym i ponadIokalnym.
• dla obu wymienionych wytej grup . doradztwo indywidualne Vi zak18S:!
przedsiębiorczości. nakierowane na rozwiązywanie konkretnych potrzeb IproblemOW
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY

~

Wszelkie infonnacje o zasadach uczestnictwa w programie motna uzyskać Vi -po.
EPRO Biuro PolitykI Gospodarczej I Rozwoju Regionalnego sp. z o.o~

25-604 Kielce, tel.lfax: (041) 346-2~; e-mail: eo!d@I!!Q,ooetPI' , ~ S

Wprogramie mogą wzląć udział osoby. które: mieszkają na terenach wiejslach I

tys. moeszJcańców. są zarejeslroiNane jako osoby bezrobotne, są w_trud
___ ,ne_~I,",óm~
posiadajągospodarsIwO rolne o pow!6IZchni rue przekraczająoej 3 ha
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Spor t
alogiczne

zwycięstwo

Kolportera
,

okazówka Vive
Bardzo udany był miniony
weekend dla kieleckich
"siódemek", występują
cych na parkietach

Dawno szczypiorn iści Vive
nie zaprezentowali tak dojak w spotkaniu prze. Wrocław. Nawet
im, pamiętnym meczu z
Plock kielczanie nie grali tak
'im o samym zespole, słów
otrenerze Aleksandrze Ma. . Szkoleniowiec Vive
dobrze zespół taktycznie.
z Filipem Kliszczykiem,
na prawej połówce, był
bardzo trafnym rozJGiszczy-k nie tylko rozobrony Sląska , ale takdoskonale dogrySłuszną decyzję podjął

ki w końcówce spotkaczas, dał kilka wskai na kilka sekund przed
sy reną nasi strzelili gola.
.ście, nawet naj barporady szkoleniowca
nie zn aczyły, gdyby nie miał
'ednich wykonawców. W
kielczanie zagrali doskoMocny skądinąd zespól
. nie miał nic do po. Goście byli obijani
naszyc h niemiłosiernie i
b) lo patrzeć na totalną bez-

nga nie
gra w ME
Tenisistka stołowa KTS
Sandomien Kinga
Stetańska, dwukrotna
mislnyni kraju, najwyżej
Polka w rankingu
wystąpi na Mistrzostwach

We Włoszech.

Kinga nie pojedzie na mid? Courmayeur z powoUZ)! kolana, której nabapo~a d dwa tygodnie temu
\1ls lrzostw Polski.
. Stan zdrowia zawodniczki
ię, ale wspólnie z Jerzym
'. trenerem reprezentacji,
ze Kinga nie byłaby w sta. . przygotować się do
tej rangi - mówi Zbigniew
KTS Sandomierz.
dowi edzieliśmy się wczoZwiązku Tenisa Sto. zaWodniczkę KTS SandoMarta Piłka z Brok b'
. Reprezentację
o let tworzą ponadto: ak;ndywidualna mistrzyni Pol~ rycja Molik (MOSiR Gór. i:~ysłowice), Magdalena
I\d (KS Bronowianka Kra~r~z Daria Łuczakowska
. Wrocław).
(r)

Mariola Fijas miała ogromny
nad Pol-Skone lublin

udział

radność takich tuzów, jak maciej
Dmytruszyński czy Michał Kubisztal. Bezradny był również trener

Jerzy Klempel, który przed meczem zapowiadał , że jego podopieczni przyjechali do Kielc po
zwycięstwo. Kilkadziesiąt minut
później Klempel był mocno zdenerwowany. - Byliśmy beznadziejni. Szkoda nawet słów. Przespaliśmy początek spotkania i Vive
szybko odjechało - stwierdził opiekun wrocławian, machając wymownie ręką.
Zupełnie inny nastrój panował w obozie kieleckim. - Cieszymy się, bo jest się z czeg<;> cieszyć.
Wygrać taką różnicą ze Sląskiem,
to jest naprawdę imponujące mówi kapitan Vive Radosław Wasiak. - Zagraliśmy dobre zawody.

w zwycięstwie " siódemki " Kolportera
Tak na dobrą sprawę Wrocław nie
miał nic do gadania. Zresztą, sam
jestem zaskoczony poziomem, jaki
zaprezentowaliśmy. To był duży,
dobry kawałek piłki ręcznej.
Srebrny medal w praktyce już
mamy, ale zapewniam, że będzie
my walczyć do ostatniego spotkania o to, by w połowie maja na naszych piersiach zawisły złote medale.

Badania, odpoczynek, trening
Sobotnie zwycięstwo 26:25
nad 8-krotnymi mistrzyniami Polski - "siódemką" Pol-Skone Lublin znacznie poprawiło nastroje
w ekipie Kolportera .
Wczoraj kieleckie piłkarki
ręczne poddane zostały badaniom

wygrał

XIII Turniej im. M. Zientala

Niepokonani
od pięciu lał
~

Pilkane Uni Maksu
wygrali XIII Halowy
Turniej "Piątek" im.
Mieczysława lientala.

W finałowym meczu pewnie
pokonali MPEC 7:3.
Bramki dla Uni Maksu strzelali: Marcin Rabiej 3, Mariusz Krala, Arkadiusz Krala, Przemysław
Terlecki, Sławomir Terlecki; dla
MPEC: Artur Włodarczyk 2, Szymon Lenartowicz.
- Dla nas było to już piąte
z kolei zwycięstwo w turniejach
im. Mieczysława Zientala, a łącz
nie w tej imprezie triumfowaliśmy
9-krotnie. Cieszę się, że udalo nam
się podtrzymać passę wygranych,
gdyż w halowych meczach " pią
tek" jesteśmy niepokonani od
1998 roku . Duży udział w naszych sukcesach ma, oczywiście,
nasz sponsor - firma Uni Max, bez
wsparcia której z pewnością
znacznie trudniej byłoby nam
wygrywać - powiedział nam kapi-

tan drużyny Uni Maksu Arkadiusz Krala.
Zwycięska drużyna Uni Maksu grała w składzie : Paweł Przybył - Mirosław Pędzik (4 bramki) ,
Marcin Podedworny, Przemysław
Terlecki (2) , Rafał Bakalarz (1) ,
Grzegorz Bartusiak (6) , Mariusz
Krala (6), Sławomir Terlecki (1) ,
Arkadiusz Krala (1) , Piotr Łomiń
ski (6) , Marcin Rabiej (11) .
W meczu o trzecie miejsce w
turnieju Rodzina pokonała rzutami
karnymi drużynę Poloniki 4:2, a w
regulaminowym czasie gry był remis
1:1. Bramki: Rafał Kita - dla Rodziny i Rafał Januchta - dla Poloniki.
Nagrodę dla najlepszego bramkarza turnieju przyznano Czesławo
wi Bednarskiemu (MPEC) , na najlepszego zawodnika wybrano Marcina Rabieja (Uni Max) . Najlepszym
strzelcem turnieju okazał się Szymon Lenartowicz (MPEC) , który z
dorobkiem 12 bramek wyprzedził
Marcina Rabieja (Uni Max) - 11 goli
oraz Rafała Januchtę (Polonica) - 9
goli.
(wid)

'z RÓŻNYCH AREN
Znicz w elicie

krwi, których wyniki określą stopień wytrenowania poszczególnych zawodniczek. Dziś i jutro
zawodniczki będą odpoczywać ,
natomiast od czwartku rozpoczną
przygotowania do ostatniej , decydującej fazy sezonu.
- Kolejny mistrzowski mecz
gramy 5 kwietnia z Piotrcovią u
siebie, jest więc czas, by zregenerować siły i spokojnie trenować
przed ostatnimi pięcioma meczami sezonu, które zdecydują czy
wywalczymy medal - mówi trener
Kolportera Marian Siewruk. - Cały
czas trenować będziemy na miejscu, w Kielcach, a być może rozegramy także jakiś mecz sparringowy. Wracając do sobotniego spotkania z Pol-Skone, cieszę się, że
dziewczyny po serii porażek potrafiły się zmobilizować i rozegrać
naprawdę dobry mecz. Kluczem do
naszego zwycięstwa była z pewnością kapitalna postawa w bramce
Marioli Fijas oraz gra obronna
całej drużyny. Duże brawa należą
się także młodej Julicie Bugajskiej, która z powodzeniem zastą
piła słabo ostatnio dysponowaną
Kristinę Svatko. Skutecznością zaimponować mogła także Joanna
Stokłqsa . Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, od poniedziałku z druży
ną trenować będzie już także Edyta Pawłowska , która jest w okresie
rehabilitacji po operacji kolana i
na razie ćwiczy indywidualnie na
siłowni.

MACIEJ CENDER,
DARIUSZ WIKŁO

,
Uni Max

,;t.U2.jiltd!J

złoto
Banasińskiego

Osme

Trzy medale wywalczyli
, nasi kolane w rozegranych w Chojnowie
pnełajowych Mistnoslwach Polski
Masters.
W gronie zawodnikóv' w wieku 51 - 56 lat klasą dla siebie był
Waldemar Banasiński (Cyclo-Korona Wojak) , który zwyciężył z blisko
minutową przewagą nad rywalami.
- To już mój ósmy w karierze
tytuł przelajowego mistrza Polski ,
a zarazem szóste kolejne zwycię
stwo odniesione w tegorocznych
startach. Cieszę się zwłaszcza z
tego, że udało mi się zrewanżować
naj groźniejszemu konkurentowi
Tadeuszowi laskowi , z którym
przegrałem na trasie w Chojnowie
3 lata temu - powiedział nam Waldemar Banasiński .
Srebrny medal w grupie wiekowej 60 - 64 lata wywalczył Jerzy
Kruk, zaś siódmy był Józef Sobura (obaj Kieleckie Towarzystwo
Cyklistów) .
W najstarszej grupie wiekowej - kolarzy liczących sobie wię
cej niż 70 lat - srebrny krążek przypadł Piotrowi Pytce z Końskich .
(wid)

Dobrze spisały się mło
de zawodniczki Znicza Podzamcze w rozegranych w Ło
dzi Międzynarodowych Mistrzostwach Polski "Poland
Open" w zapasach. W wadze
do 48 kg piąta była Kinga Kubicka, zaś w kategorii do72 kg
- szósta Anna Wawrzycka .
Obie podopieczne trenera
Czesława Zaborskiego znalazły się w składzie reprezentacji Polski na silnie obsadzony
turniej, jald za dwa tygodnie
odbędzie się w Mińsku .

.' I

Sukces brydżystów
KQlportera
Wysokie miejsca zajęli
Kolportera Kielce w
pgólnopolskim Thrnieju Par
"Drewniane Głowy"w Krakowie . W zawodach z cyklu
Grand Pńx Prokom para Wojciech Arczewski i Mirosław
Rafaiski zajęła piąte miejsce,
a duet Sławomir Olech i
Krzysztof Kujawa - szóste. W
turnieju, który jest jednym z
11 składających się na cykl GP
Prokom, startowało 167 par.
Najlepszych 16 par cyklu zagra w grudniu w finale GP
Prokom.

brydżyści

•

Gwiazdy weekendu
W cotygodnjowym pJebiscyc:ie redakcji sportowej Radia Kielce pod patronatem
" Słowa Ludu" nliano drużyn
weekendu przypadło szczypiornistkom Kolportera oraz
piłkarzom ręcznym Vive, natomiast za najlepszych sportowców weekendu uznani zostali broniący bramek Dbu naszych "siódemek": MarioJa
Fijas i Jarosław Tkaczyk.

Junior Radom wygral IJ
Ogólnopolskj Turniej Piłkj
Nożnej Halowej o Puchar Firmy Agrostaw (rocznik 1993).
Zawody odbyły się w Starachowicach. Wyniki spotkań:
Kolporter Korona Kielce - Juventa Starachowice 0:1, KorOHa - Junior Radom I 2:0,
Kórona - Juventa II 2:1, Korona - Krasnystaw 1:0, Korona - Widok Lublin 1:1, Korona - Junior Radom 1: 1. Pierwsze miejsce w turnieju zajął
Junior Radom, drugie Juventa I, a trzecie Korona.
(d, r)
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Kopali w Starachowicach

Redaguje zespól Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (3&.3&.309).
Dział miejski (34-44-863, 3&.3&.315,117, 207,263), region (36-36-315) , łączności z czytelnikami (34-44-816) , prawny (36-36-131),
dział społeczny (36-36-147 , 153) finanse, rynek, praca (36-36-215) , sportowy (36-36-253 , 298), kraj - świat (36-36-121) .
CentraICl36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
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SPRINTEM
Osiem wybranych
Polski Związek Piłki
ożnej wytypował osiem stadionów, które, jego zdaniem,
powinny zostać przystosowane do wymogów UEFA - poinformował w poniedziałek
w Łodzi prezes PZPN Michał
Listkiewicz. Ko zty modern izacj i stadionów w Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Poznaniu,
Szczecinie, Wrocławiu , Płoc
ku i Chorzowie ma ponieść
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu .

Beckham nie zagra
w Interze Mediolan
Prezes lnteru Mediolan
MassinlO Moratti rozwiał wąt
pliwości na temat przejścia do
tego klubu angielskiego piłka
rza Davida Beckhama, grają
cego w Manchesterze United .
Beckham nie przeniesie ię do
Mediolanu.

Dogrywka vi Dallas
Dogrywka zadecydowała
o zwycięstwie Dallas Mavericks nad Sacramento Kings
129:123 w szlagierowym meczu niedzieli w lidze koszykarzy NBA. Mavericks mają
obecnie najlepszy bilans w lidze (50 zwycięstw i 19 porażek), Kings prowadzą w Pacific Division (4~-21).

Kulig za
l

Ugało

Wicemistrzowie Europy
Janusz Kulig i Jarosław Baran,
jadący samochodem mitsubishi lancer devo VI, zajęli drugie miej ce w Rajdzie Corona
Mexico.

Zwyciężyła argentyń

ska zaloga Marcos Ligato
- Ruben Garcia z przewagą
jednej minuty i czterech ekund nad Polakami.
Będą się ścigać
Organizatorzy wyścigu
o Grand Prix Małezji zapowiadają że zawody Formuły
1 w tym kraju odbędą się
w najbliższy weekend, nawet
jeśli wybuchnie wojna w Iraku. O tym, że Malezja nie zamierza odwoływać niedzielnego wyścigu , zapewnił wiceminister finansów tego kraju Jarjis Jamałuddin .

Waldner pogra dwa lata
Aktualny wicemistrz
olimpijski z Sydney w tenisie
stołowym, Szwed Jan Ove
Waldner zamierza zakończyć
~arjerę po Mistrzostwach
Swiata, które w 2005 roku odbędą się w Szanghaju. (PAP)

Zajączkowski wrócił, Cichoń się

Zarząd wyciąga rękę
Joszka Samaradzic,
Andrzej Jaskot trenowali
wczoraj z KSIO. 00
drużyny wrócił Paweł
lajączkowski. Wrócić chce Przemysław Cichoń, ale się boi.
Gorąca atmosfera panowała
wczoraj w KSZO Ostrowiec. Dzię
ki zaradności menedżera józefa
Antoniaka, wczoraj z piłkarzami
KSZO trenowali Joszka Samaradzic i Andrzej jaskot.
Do zajęć powrócił Paweł Zajączkowski , który nie trenował
w minionym tygodniu. - To dobry
prognostyk. Może kolejni zawodnicy też zmienią zdanie - mówi trener Wlodzimierz Małowiejski ,
który przed wczorajszymi zajęcia
mi, podobnie jak piłkarze otrzymał porcję oklasków.
Kto wie, może dziś na treningu KSZO pojawią się Dariusz Pietrasiak oraz Przemysław Cichoń .
Pierwszemu kończy się zwolnienie
lekarskie po grypie, drugi wyjaśnia : - Chciałbym na wstępie wyprostować pewną kwestię. Nigdy
nie wypowiadałem się na temat
"zarastania stadionu". Nie mam
z tym nic wspólnego. Zawsze w samych superlatywach mówiłem
o obiekcie KSZO, o kibicach. Ko-

muś coś się pomieszało , ktoś coś
źle usłyszał, zmienił słowa i myśl
przewodnią, którą wypowiedział

TELEKIBIC
TVP 1: 18.20 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: AC Milan - Borussia Dortmund.
TVP 2: 22.40 Piłka nożna
- Liga Mistrzów: Deportivo La .Coruna - Manchester United.
POLSAT SPORT: Piłka noż
na - Liga Mistrzów: 18.25 Lokomotiv Moskwa - Real Madryt i AC
Milan - Borussia Dortmund, 20.35
Deportivo La Coruna - Manchester United i FC Basel - juventus
Turyn.
CANAL+
NIEBIESKI :
14.40 Piłka nożna - liga polska:
Garbarnia jaworzno - KSZO
Ostrowiec.

Przypominamy wszystkim miłośnikom sportu o naszym
konkursie, kt6ry ogłosiliśmy wczoraj z okazji wydania
Jubileuszowego, 300 numeru "Słowa o Sporcie" • Nagrody są
rewelacyjne: telewizor, video, wieża stereo i 1Owalkmanów.
.teby o nie zagrać, wystarczy wypełnić wczorajszą ankietę,
zamieszczoną w "Słowle o Sporcie", a potem uzupełniĆ Ją o
trzy kupony, publikowane dzJ6, Jutro I pojutrze na łamach
"Słowa Ludu". Potem można Już dostarczyć ankiety do naszej
redakcji w KIelcach lub Radomiu.
Zbieramy je do dnia 28 marca i tego dnia wieczorem
redakcyjna komjsja nagrodzi naj ciekawsze
wypowiedzi. Nazwiska szczęśliwców ogłosimy
WTOREK
w ostatnim dniu marcal Napiszcłe nam
szczerze, Jak oceniacie "Słowo o Sporcie".
L kupon 1
Docenimy każdą krytyczną uwagę·
d'b
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Nie wiadomo w jakim składzie wybiegnie KSZO na mecz z lechem
dostałem

kilka telefonów z pogróż
kami - mówi otwarcie Cichoń , dodając po chwili: - Zawsze twierdziłem , że nie gram dla zarządu,
tylko dla kibiców. Pragnę dalej
występować w ekstraklasie. Mam
ważny kontrakt do czerwca
i w połowie roku chciałbym honorowo , w zgodzie pożegnać się
z miejscowymi kibicami. Przecież
przeżyłem tu sporo fajnych chwil.
Wczoraj wieczorem obradował Zarząd SPN KSZO, który po
zakończeniu posiedzenia wydał
oświadczenie następującej treści:

kto inny. Nie wiem co mam zro- .
"W związk u z ciężkim narubić? Autentycznie miałem probleszeniem obowiązków pracownimy z mięśniem dwugłowym a do czych, tj . nieprzystąpieniem do
tego przyplątała się dodatkowo treningów w dniu 12-13.03.2003
grypa. W ogóle miniona zima była Zarząd SP KSZO podjął decydla lnnie wyjątkowo pechowa. Ze zję o nałożeniu kary sześciomie
względu na kontuzję nie uczestnisięcznej dyskwalifikacji czasowej
czyłem w jednym zgrupowaniu .
na 14 zawodników I-ligowej druTak, pojechałbym do Ostrowca na żyny KSZO (wczoraj Zarząd zatrening, zgłosiJbym trenerowi go- wiesił karę wobec Zajączkow
towość do gry, ałe się boję ... bo
skiego) .

Skarby dla kibicó

I)

Kto do ,,8'

boi

a._...~

Adam

Małysz

Poznań

Dalszymi konsekwencjami zaistnialej sytuacji będą kary finansowe związane ze zwrotem kosztów
jalcie poniósł klub na przygotowanie
drużyny do rozgrywek rundy wiosennej 2003 (obozy przygotowawcze,
sprzęt, środki medyczne itp.)"
W ostatnim punkcie oświad
czenia czytamy jednak: " Zarząd
jest gotów do podjęcia rozmów z
każdym z ukaranych zawodników
celem rozwiązania trudnych problemów. Uważamy, że sportowym
celem zawodników i dzialaczy jest
utrzymanie drużyny w I lidze oraz
poszanowanie kibiców. '
- Tak, powyższe jest swego
rodzaju wyciągnięciem dłoni do
piłkarzy. Przed nikim nie zamykamy drzwi. Chcemy dyskutować ,
rozmawiać , dojść do kompromisu.
Nie pozwolimy jednal{, by nas szantażowano . Teraz czekamy na krok
ze strony zawodników - mówi dyrektor klubu, Zbigniew Grombka.
MACIEJ CENDER

O pozostale miejsca
finalach rywałizacja
dzie między Interem
a Newcastle United w
obrońcą trofeum
a Borussią Dortmund w
oraz Juventusem Turyn i
w grupie D. W grupie
awansu do czołowej
chowały wszystkie drużyny
W grupie A doj dzie do
spondencyjnego poj
dzy Interem Mediolan a
United. Zespół z Italii,
punkt więcej niż Angl icy,
wyjeździe z Bayerem
a Newcastle gościć będzie
lonę·

Najciekawsza s
w grupie B - każda z
żyn może zagrać w ćwi
W grupie C pierwsze
i awans zapewnił sobie
Milan. W środę Włosi
·San Siro z Boru
która o miejsce w
waJizować będzie z
dryt. "Królewscy" mają
cej niż mistrzowie .
nie przegrają w Moskwie, a
sia nie wygra w Mediolanie,
zagrają w ćwierćfinal e .
W grupie D walka o
w czołowej ósemce
dzie na boisku w
darze, aby <lW<lll"V
konać Juventus Turyn co ..
różnicą czterech bramek l
że Deportivo La Corulla
gra z pewnym gry w
Manchesterem United.

czy Sven Hannawald?

Rozgrywki przed

Planicą

Wnajbliższy weekend trzema
konkursami lotów narciarskich
w Planicy zakończy się rywalizacja
skoczków narciarskich o Puchar
Świata.

Zgodnie z terminarzem zatwierdzonym jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na słynnej Welikance ma zostać rozegrany w pią
tek konkurs drużynowy, natomiast
w sobotę i niedzielę dwa konkursy
nieoficjalne.
lYmczasem, jak głośno mówi
się w kuluarach , Niemiecka Federacja Narciarska rozpoczęła starania o to, by w ostatniej chwili doszło do zmiany i zamiast , druży
nówki " odbył się trzeci konkurs
indywidualny.
Taka zmiana z pewnością najbardziej ucie zyłaby Svena Hannawalda , który, przypomnijmy,
przed finałem pucharowego sezonu traci do Adama Małysza 122
pkt. W przypadku rozgrywania
trzech konkursów indywidualnych
za ewentualne zwycięstwa mógłby
zebrać 300, a nie 200 pkt., co oczywiście zwiększyłoby szan e niemieckiego skoczka.
Oficjalnym powodem odwołania " drużynówki' ma być rzekomo zbyt mała liczba zespołów chęt
nych do skakania w Planicy, natomiast indywidualny konkur miał-

Czy w takiej właśnie kolejności staną w Planicy na podium klasyfikacji
Pucharu Świata Adam Małysz i Sven Hannawald (z prawej)?
by niejako zastąpić w kalendarzu jakichkolwiek podsta • by
ten zaplanowany do rozegrania woływać.
w czeskim Libercu a odwołany
Jedno nie ulega
z powodu złych warunków atmos- - jeśli Adam Małysz
je w Planicy podobną.
ferycznych.
Wszystko rozstrzygnie się to ma miejsce w o tatrU ch
godniach od Mistrz O ~
najpóźniej do czwartku, a jak na
razie do konkursu drużynowego w Predazzo, to S eno"~.
waldowi i tak nie pOOlOz.e
wstępnie zgłoszono osiem reprezentacji narodowych j więc nie ma dodatkowy trzeci konk uo
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