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do starych taksometróW

KASY LUB COS
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Taksówkarze
zostali zwolnieni z obowiązku
posiadania kas fiskalnych, ale
nie unikną dodatkowych kosztów.

interweniowali policjanwczorajszych rolniczych
wWielkopolsce. Użyto arwodnych i pałek.
Czytaj na stronie 4

onych w niedzielę
le Mistrzostwach Świata
z kapitanem rep rePolski, na co dzień bram~siód emki" Vive Kielce
Bemackim.
Czytaj na stronie 16

NAGRÓD
NARCIARZY

KURS

Z decyzji Ministerstwa Finansów, które uznało że kasa fiskalna nie będzie jedynym urządze
niem umożliwiającym prowadzenie ewidencji podatkowej, taksówkarze byli wczoraj bar~o zadowoleni.
- Zamiast kas będziemy mogli montować taksometry, które
mają działać w połączeniu z drukarką - cieszył się Wiesław Rózga,
szef Radio-Taxi Europa. - Takso-_
metr każdy z nas już ma. Teraz
wystarczy tylko dokupić drukarkę.
Problemy mogą mieć jedynie
koledzy używający starszych modeli taksometrów. Decyzja ministerstwa bardzo nas ucieszyła.
Warta kilka tysięcy kasa fiskalna
to wydatek, którego niejeden
z kolegów nie byłby w stanie
udźwignąć. Wiem, że drukarki bę
dziemy mogli kupić w cenie od 800
do 1000 zł.
Optynlizm taksówkarzyostudzili wczoraj producenci sprzętu
niezbędnego do rozliczania się
z fiskusem. - Wszyscy taksówkarze
mają zainstalowany stary model
taksometru. Te urządzenia
nie będą w stanie współpracować
z drukarkami - mówi Maria Wichrowska, współwłaścicielka fir-

Sezam
z nagrodami!
~

Szukaj kuponu

w

środku

W ogonie
Europy
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Według raportu
Komisji Europejskiej województwo
świętokrzyskie będzie jednym
z najbiedniejszych regionów w UE.

Raport Komisji Europejskiej
w tym tygodniu zostanie przedstawiony Radzie Europy. Województwo świętokrzyskie znajdzie ię,
nie tety, w ogonie państw Unii.
- Prawdą test, ż e mamy niż
sze wskaźniki . Swiętokrzyskie jest
regionem rolniczym. A sytuacja
w rolnictwie jest dramatyczna .
Trudno wyżyć z malych i rozdrobnionych gospodarstw - tłumaczy
marszalek województwa Franciszek Wołodźko.
Czytaj na stronie 2

W starostwie
Również kieleccy taksówkarze protestowali

my z Kielc produkującej taksometry. - Kiedy ministerstwo zapowiedziało zmiany, opracowaliśmy
nowy modeł taksometru. Taki, który bez problemu będzie współgrał
z drukarką.
Przed wprowadzeniem na rynek taksometr musi zostać zatwierdzony przez Główny Urząd
Miar. Na razie udało się to dopiero dwóm firmom. Taksometr kieleckiej firmy wciąż czeka w GUM
na zatwierdzenie.
Taksówkarzom nie uda się
_zatem uniknąć wydatków, przeciwko którym niedawno protesto-

Warto wiedzieć
Spór między Ministerstwem Finansów i taksówkarzami rozpoczął się
20 września ubiegłego roku. Wtedy wydane zostało rozporządzenie
nakładające na taksówkarzy obowiązek instalacji w samochodach kas
fiskalnych. M iał to być sposób na ujawnienie rzeczywistych obrotów
i ograniczenie szarej strefy. Kierowcy odpowiadali, że nie ma potrzeby
instalowania kas, ponieważ ich funkcję mogą z powodzeniem spełniać
taksometry montowane w każdej taksówce.

Lekarka

została

przeciwko obowiązkowym kasom

wali na ulicach Warszawy. - Nasz
taksometr będzie kosztował
około 600 złotych brutto.
Do sprzedaży trafi w komplecie
z drukarką - mówi Maria Wichrowska_ - Za drukarkę taksówkarze
będą musieli zapłacić okolo 1.200
złotych netto. Do tego dojdą jeszcze koszty montażu . Wszystko
zamknie się w kwocie 2300 - 2500
złotych .

Na zwrot części kosztów
związanych z montażem tych urzą
dzeń taksówkarze na razie
nie mogą liczyć. - Mieliśmy zwracać połowę kosztów zakupu kas fiskalnych, ale czy to samo dotyczyć
będzie drukarek, jeszcze nie wiadomo - poinformowano nas w Biurze Prasowym Ministerstwa Finansów.
Na pewno wiadomo jedno
- od l marca przy pomocy kas fiskalnych lub innego urządzenia
taksówkarze będą musiełi rozliczać się z podatku V T.
AGNIESZKA SADOWSKA

lecą głowy
SKARŻYSKO. Zarząd Powiatu
i starosta zwolnili zpracy dwóch
związanych z opozycją kierowników
wydziałów. Prawicowi radni twierdzą,
że to początek czystki w urzędzie.

Stanowiska stracili Grzegorz
kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie , oraz
Jerzy Majda, zastępca szefa Powiatowego Urzędu Pracy. Pierwszego
odwołaj Zarząd Powiatu, drugiego osobiście starosta Łuka z Wojciechowski.
Po sekret~rzu powiatu Janie
Jańcu to kolejne osoby związane
z opozycją , które usunięto ze starostwa. Obaj kierownicy mieli nienaganną opinię w pracy.
- ie była to decyzja polityczna, o odwołaniu tych panów zadecydowała ocena ich pracy - twierdzi Ł . Wojciechowski. iestety,
nie udało się nam dowiedzieć ,
czy ocena ta byla zła, czy dobra.
Małkus ,

Czytaj na stronie 9

zwolniona

Dyscyplinarnie za promile
KIELCE. Lekarka, która po pijanemu
dyżurowała w przychodni, została
dyscyplinarnie zwolniona zpracy.

- Zgodnie z zapowiedzią ,
podjęłam dziś decyzję o dy cyplinarnym zwolnieniu pani doktor
- powiedziała wczoraj Ewa Cybula, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach. - Do tałam opinie od ąwóch związków zawodowych. Zaden nie sprzeciwił się
zwolnieniu .

Przypomnijmy. Pani doktor
przyszla w ubiegły poniedziałek
na nocny dyżur do przychodni
przy ul. Pocieszka. Pacjenci poczuli od niej zapach alkoholu. Wezwali
policję . Pani doktor "wydmuchała " na alkomacie 2,14 promila.
o spędziła w Izbie Wytrzeź
wień . Pracodawca, czyli dyrekcja
ZOZ, najpierw wysłał panią doktor na tygodniowy urlop. Przez ten
cza czekano na opinię związków
zawodowych, które miały ię wypowied~ieć na temat d scyplinar-

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

nego zwolnienia lekarki. Nie sprzeciwiły się.

Postępowanie przeciwko
pani doktor wszczął rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Jeśli jego postępowanie potwierdzi,
że łekarka była na dyżurze nietrzeźwa , sprawa trafi do Sądu Lekarskiego . Kobiecie grozi nawet
całkowity zakaz wykonywania
zawodu . Własne postępowanie
prowadzi też Prokuratura Rejonowa.
(mow)

II'torek, 4/utego 2003 _
imieniny: A1UI~ja, Weroniki

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Świętokrzyskie szuka szans w turystyce

Dobry

W ogąnie Europy

śmiech

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Według raportu

Komisji Europejskiej województwo
świętokrzyskie będzie jednym

z najbiednJejszych region6w w UE.
Sposobem na walkę z biedą ma. być
rozwój turystki i praca dla mieszkań
cówwsi.
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ttódIo: Progmet Radom

Multilotek:

5,17,20,23,27,37,40,
44,48,50,57,62,65,67,
69,70,72,76,77,80
Numerek:

27 (28, 29, 37, 44)

Radio TAK
prezentuje

magazyn informacyjny
o wszystkim co dotyczy
mieszkańców

Kielc i regionu
codziennie

16°°_ 17°0

98.0 i 106.5 FM

Raport Komisji Europejskiej
w tym tygodniu zostanie przedstawiony Radzie Europy. Wojewódz-.
two świętokrzyskie znajdzie się,
niestety, w ogonie państw Unii.
- Prawdą je~t, że mamy niższe
wskaźniki. Swiętokrzyskie jest
regionem rolniczym. A sytuacja
w rolnictwie jest dramatyczna.
nudno wyżyć z małych i rozdrobnionych gospodarstw - tłumaczył
marszałek województwa Franciszek Wołodźko. - Co trzeba zro-

bić? Działać w kierunku aktywizacji mieszkańców z małych miejscowości. Szansą dla nas jest turystyka - powiedział.
Dodał, że samorząd województwa będzie zabiegał o rozwój
sieci internetowej w każdej wsi.

- Na wsiach mieszka dużo młodych
i wykształconych ludzi . Za pomocą Internetu będą mogli wykorzystać swoją wiedzę i możliwości .
- stwierdził marszałek.
Poinformował, że w ciągu
ostatnich czt~rech lat dzięki pomocy Banku Swiatowego i funduszom .pomocowym PHARE
i SAPARD udało się poprawić
stan infrastruktury i zaktywizować świętokrzyską wieś . - Jesteśmy pod tym względem w krajowej czołówce - powiedział Franciszek Wołodźko.

"Polsat"
Wypadł
za abonament

Pieniądze z

PHARE posłuży
ły, m.in., na remonty wał6w przeciwpowodziowych w Sandomierzu i Ruszczy Kępie w gminie Połaniec. Busko Zdrój, Sandomierz,
Związek Gmin Ponidzia i Zwią
zek Gmin Swiętokrzyskich wykorzystały środki pomocowe na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.
Powstaly plany modernizacji tzw.
małej pętli świętokrzyskiej, tj.
dróg \yojewódzkich okalających
Góry Swiętokrzyskie, oraz zagospodarowania terenów po starej
hucie w Ostrowcu. W bieżącym
roku w Ostrowcu i Starachowicach ruszy tzw. inkubator przedsiębiorczości, czyli program walki z bezrobociem. W latach 20042006 dofinansowanie ze środków
pomocowych wyniesie 129,7 mln
euro.
(ibo)

z drogi

\

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od 11ulego

Polsal Cyfrowy wprowadził obowiąz- '
. kowe comiesięczne opiaty.

blicznością
Grupa Rafała

Ity,
Krosny, Ani Mru Mru.·
braliśmy salę, która nie
do końca komercyjna.
nież w doborze
kierowaliśmy się tym
rium - mówi Gqegorz
czyk z Agencji Reklamy
- Kabaret mówi o tym,
siedzi - mówi Piotr
dyrektor Teatru im. S..
ski ego - Przez telewizję
śmy faszerowani
ski mi i płytkimi . Ten
prez jest dla ludzi, którzy
dość chłamu. 13 lutego,
poczynając cykl imprez
bry żart tynfa wart ",
Grupa Raf~ła Kmity.
Organizatorami
cja- Reklamy "Test",
Radio Kielce SA oraz
S. Żeromskiego .

OSTROWIEC. Do końca
tj. do czasu ogłoszenia
o sprzedaży, nie
w Hucie Ostrowiecwczoraj prezes spółki
Tomasz Ćwierz.

drogą naziemną·

Stało się
związkowcy

tak po

.
ki referendum za
dzeniem strajku
Za tą formą protestu
działo się ponad 90
załogi. Obecnie huta
2017 osób. - Zależy nam
by pracowników huty
spółki,
które
po sprzedaży huty " Słowu " Władysław .

Na krajowej drodze numer 7 w okolicy Chęcin wypadło wczoraj
z trasy osobowe renault megane. Samoc~ód przekoziołkował, spadł z nasypu
i zatrzymał się kilkadziesiąt metrów obok drogi. Kierowcę i pasażera pogotowie
ratunkowe zabrało do szpitala. Renault zostało poważnie uszkodrone i raczej
nie będzie nadawało się do dalszego użytku. Na miejsce wypadku przyjechali
strażacy zJednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach. pomogli wyciągnąć
rannych i uprzątnąć wrak samochodu.
(OG)

Kieleckie schronisko w niechlubnej

30 proc. psów. - Takie dane to dowód na to, że trzeba koniecznie
zmienić weterynarza w schronisku. Te wyniki konsultowałiśmy z
innymi schroniskami w Polsce i
wszędzie usłyszeliśmy, że odsetek
padnięć w kieleckim schronisku
jest zbyt duży - komentuje Dagmara Głodowicz-Mazurek , rzeczWyniki badań stanu wszystnik kieleckiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami .
. kich polskich schronisk ukazały
się w ubiegły piątek. Dane zebrali
Podobnego zdania jest Anpodczas okresowych kontroli pla- . drzej Szperl, powiatowy lekarz
cówek powiatowi lekarze weteryweterynarii w Kielcach. Uważa
narii. Schronisko w Dyminach
jednak, że w ciągu ubiegłego roku
nie wyróżnia się na tle innych ani
sytuacja w Dyminach znacznie się
pod względem ilości adopcji, ani
poprawiJa. - To były dane z 2001
eutanazji psów. Prowadzi za to w
roku . W tej chwili zgony psów to
czołówce placówek (przed Beł
niecałe 20 proc. Radykalny spadek
chatowem i Łodzią) , w których
jest wynikiem ograniczania przyjodnotowano największy procent
mowania psów spoza powiatu kiepadnięć - w 2001 roku zdechło tu
leckiego, ogromne skupisko psów

członek komitetu stral
i przewodniczący
nego Niezależnego

Zawodowego
Przedsiębiorstw

i

Ostrowiec.

Zjazd

czołówce

Smutna, psia statystyka
KIELCE. Wraporcie głównego
lekarza weterynarii o schroniskach
dla bezdomnych zwierząt kielecka
placówka wOyminach bije rekordy
pod względem ... padnięć. Ekolodzy
domagają się wymiany kadry
kierującej schroniskiem.

na
szych wykonawców
jawili się w
cioleciu na pol
baretowej . Przed

Zwolnie ń
nie będzie

Liczba abonentów Polsatu
Cyfrowego wynosi około 380 tysięcy. Dekodery satelitarne cyfrowej platformy należącej do Polsatu najczęściej kupują osoby, które ze względów technicznych mają
trudności z odbiorem programów
Do 1 lutego posiadacze Polsatu Cyfrowego nie musieli pła
cić abonamentu . Wystarczyła jedynie opłata aktywacyjna. Niestety, era darmowego Polsatu Cyfrowego zakończyła się - od 1 lutego stacja wprowadziła obowiąz
kowe comiesięczne opłaty w wysokości 29,9 zł. Obecnie abonenci muszą zdecydować się , czy
przyjmują nowe warunki i będą
płacić abonament, czy też zrezygnują z usług platformy i zwrócą
dekoder. Osoby, które nie chcą
płacić abonamentu, mają jeszcze
jedno rozwiązanie - odkupienie
dekodera od stacji. Dzięki temu
będą mogly ogląda~ kanały niekodowane . Niestety, nie należą
do nich m.in. TVP 1, TVP 2, Polsat oraz TV 4.
(eref)

Ich organi
zaprezentować

powodowało bowiem ich agresję
i natłok chorób - uważa Szperl.
Tak jak członkowie TOZ przyznaje jednak, że schronisko robi
za mało, by znaleźć dla czworonogich podopiecznych domy.
ł chyba rzeczywiście tak jest,
bo ostatnią aukcję zwierząt schronisko przeprowadziło we wrześniu ubiegłego roku, a następna
planowana jest dopiero na wiosnę .
- Od czasu , gdy były zbierane
dane do tego raportu, wiele się
zmieniło . Już choćby statystyka
ze stycznia tego roku obrazuje
zmianę na lepsze: na 135 zwierząt
tyłko osiem padło, przeprowadzono cztery eutanazje, a 37 psów znalazło nowe domy - broni placówkę
Grażyna Khier, zastępca kierownika Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Dyminach.
(mb)

2

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

KIELCE. Pnez lny dni, od
do 23 marca, w Kielcach
będzie około 100 ambasa011lfl '
- W pierwszytn dn~u
dzie się prezentacja WOI
twa, spotkanie ze
nesu i liceal
klas. W drugim
będą rozmawiać na
nego referendum
cami. Ostatni dzień
nie na zwiedzaniu
m.in. Sandomierza,
Opatowa - poi n
Krzy ztof Adamczyk,
netu marszałka .
Szczyt ambaSaool ~
być okazją do
wództwa. Ostatni
i?Ył się w 1999 roku.
Swiętokrzyskie gościło

plomatów. Po nas
zaprosiła Wielkopolska

~ ___Reg I o n Jjt,U2"ł!trt,

Fiskus bije
w taksówkarzy

oc pilnie potrzebna

esla d a Oli
. Wczoraj na
zinicjatywy Urzędu

Kawiarnia Polityczna
Radia TAK 106,5 FM

i Związku Piłsudczyków
się kwesta na rzecz
Oli, poparzonej w czasie

,

, potrwa do końca tygodzinach 10-18 na ul.
icza (od u\. Dużej
kwcs tować będą harceie kieleckich szkół.
leni u Leszka Millera list
em dla personelu
Dziccięcego w Kielcach
Domu Dziecka nr l , gdzie
dziewczynka, przesłała
Jakubowska, sżefowa
ilycznego premiera.
zbierano też pienią
niedzielnego koncer'nego w staszowskim
Itury, W sumie zebraych.
polowa ciała dziewblizny. Co trzy miesiące
mieć zmieniany specjałczon, który utrzymuje
opatrunki.
(ibo)

Z Mariuszem Gorajem (PiS) , Dariuszem Korbanem (PO), Adamem Sosnowskim (SLD) rozmawia Robert Siwiec.
R.S . Posłowie PiS prze łali
ministrowi finansów projekt dezyderatu w sprawie zniesienia wymogu instalacji kas fiskalnych w taksówkach. Taksówkarze uważają
wprowadzenie kas za pomysł kandaliczny.

Kwesta na kieleckim deptaku potrwa do końca tygodnia
Pieniądze na Jeczenie dziewczynki można wpłacać na konto
Domu Dziecka nr l w Kielcach BPH S.A. O/Kielce 10601305330000058858 z dopislóem "Dla OJi".
Kontakt telefoniczny z DD (041) 34-26-362.
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ro niepotrzebne
Ministerstwo
rr~ni",n,,~" wyraziło zgodę

przedstawicielstwa
świętokrzyskiego w
wiadomo, kiedy
Widzę

powodów do poma spraw, które trzez Brukseli - powielek Franciszek Wo-

wał

SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa Infollnla

o powstaniu biura zdecydo-

Propaganda sukcesu
_

ubiegłej kadencji.
Marszałek zapowiedział też
ograniczenie współpracy międzyregionalnej . Jako dobre ocenił
kontakty z Danią, Ukrainą i Rosją. - Rozluźnimy je z Wiochami,
Szwecją , Słowacją i Węgrami.
Nie widać korzyści ze współpracy. Po to, żeby zjeść obiad i napić
się wina, nie trzeba jechać np. na
Słowację - stwierdził marszałek
Wołodźko.
(ibo)

sejmik

Irytuje mnie propaganda sukces6w, jakie rzekomo czekają Polskę i Polak6w po wstąpieniu
do Unii. A prawda jest taka, że jeże
li dzisiaj, np.,we Wloszec_h, sporo
polskich kobiet pracuje za 400 euro
miesięcznie, topozjednoczeniustracą. Po prostu, kwota zarobku będzie
ta sama, ale wartość nabywcza pieniądza bez por6wnania niższa .

Byle nie zwracać uwagi
Dzwonię

w sprawie incyden tu na jednym z kieleckich basen6_w. Napiętnowany został ratownik, kt6ry zareagował na chuligań
skie zachowanie chłopc6w. Uwasta Włodzimierzowi Stępniowi, żam, że nawet jeśli ratownik zadzięki któremu "Kielce wyglądają
reagował przesadnie i zbyt impulpiękniej".
- sywnie, to lepsza taka reakcja niż
Kolejne miejsca zajmują: pre- żadna. Przecież naszym problezes świętokrzyskiego PSL Alfred mem staje się udawanie, że nie
Domagaiski, były kielecki radny widzimy, co się dzieje wok61. Mło
Zdzisław Skowron, poseł Henryk
dzi mogą kląć, bo wychowawca,
Długosz, poseł Jerzy Jaskiernia,
rodzic, nauczyciel wolą nie zwraprzewodn)czący Sejmiku Wojecać uwagi.
(tam)

ierz Polityka Roku 2002
Życińska, radna
kolejna kandydatka
Roku 2002.
" Słowa Ludu"
zi prezydent Kielc
L~baws ki. Czytelnicy
mego, bo "jest uczci.
. dąży do celu"

e s luży mieszkańcom

dru.gim miejscu znajdu~blegloroczny laureat,
nl.czą ~y Rady Miasta
~ległeJ. kadencji Stanilewski, ~tóry jest "bar~ organizatorem i spo. Trzecia lokata przyprezydentowi mia-

wództwa Swiętokrzyskiego Stefan
Pastuszka, marszałek województyJa Franciszek Wołodźko i Józefa
Zycińska.

Przypominamy, że kupony
do głosowania pubłikujemy we
wtorki i piątki. Wyniki plebiscytu
ogłosi!l1Y 1 marca na dorocznym
balu świętokrzyskim w Wojewódzkim Domu Kultury.
(ełza)

........ .....................................

SfiiWo Ludu ~

............ ................................................

...... ...........................................................
...... . ............ ............................ ...... .................................................................
.. .. ... ... ...
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Przyślij

kupon,

A.S. - Nie jestem fachowcem
od kas fiskalnych, ale powiem panu,
że zdarzało mi się jeździć z Dworca Zachodniego w Warszawie
do Sejmu za 14 zł, 30 zł, a kiedyś
nawet za 45 złotych . Coś na pewno
trzeba z tym zrobić . Oczywiście
zgadzam się, że jest to duży wydatek dla taksówkarzy, uważam jednak, że trzeba zdecydowanie ujednolicić sprawę rozliczeń taksówek .
M.G. - Pomysł jest o tyle absurdalny, że uderza w podstawy poczucia przedsiębiorczości . Ja często
rozmawiam z taksówkarzami w Kielcach i pojawiają się takie glo y: "Taksówkarzy w Warszawie czy Kraka-

Odlecą

A.S. - Gdybym mial o obi ' cic
decydować, kasy fiskalne nie znalazłyby się w taksówkach. Ale nie
dzielmy skóry na niedźwiedziu , (.. .)

Poczekajmy kilka dni .
Kawiarnia Polityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek pomię
dzy 9:00 a 10:00.

z muzeum

SKARŻYSKO. Jeszcze w tym roku dwa
śmigłowce l Muzeum Orła Białego
trafią do podwarszawskiej Guraszki.
Miasto przekaże je należącej

do milionera Zbigniewa Niemczyckiego Fundacji " Polskie Orły ".

egocjacje Skarżyska z należącą do Z. Niemczyckiego Fundacją "Polskie Orły", zajmującą się
ratowaniem zabytków polskiego
lotnictwa, dobiegają końca . Je ś li
Rada Miejska zatwierdzi projekt
umowy, w tym roku dwa należące
do Muzeum Orła Białego śmigłow
ce - SM1 i Mil Mi-4 pojadą do podwarszawskiej Guraszki gdzie przechowywane są eksponaty Fundacji.
Ostatnio ze Zbigniewem iem-

spotkał się prezydent
Skarżyska Waldemar Mazur.
- ie mamy pieniędzy na odremontOwanie niszczejący>h helikopterów, a "Polskie Orły" doprowadzą
je do stan4 . w którym śmigłowce
wzbiją się w powietrze - stwierdził
,~. Mazur po powrocie z Guraszki .

czyckim

Z.

iemczyckiego intcre uje
w skarżyskim
muzeum eksponatów. Podczas majowych, znanych w całym świec ie
pokazów lotniczych helikoptery
będą wystawione jako własnoś ć
muzeum, po imprezie zostaną jako
darowizna dla fundacji . W zamian
za to "Pol kie Orty" będą w pierać
finansowo skarżyską placówkę .
(BOL)
sześć wystawianych

prezent Twojej sympatii!

Miłość cała

Od dziś do 121utego codziennie w gazecie zamieszczamy poniższy kupon.1heba wpisać w nim
swoje nazwisko oraz nazwisko
i telefon osoby, dla której chcemy
grać o niecodzienny prezent. Potem wystarczy kupon przesłać
pocztą na adres naszej redakcji
w Kielcach lub w Radomiu.
Thż przez Dniem Zakochanych w siedzibie patrona naszej
zabawy, czyli w Rejonowym Urzę
dzie Poczty w Kielcach odbędzie
się wielkie losowanie. 50 osób wy-

D.K. - Mni je t przykro, że pan
zaplacil w Warszawie tak dużo
za przejazd, ale dziwię się , że nie
zgłosi I pan tego przestępstwa . Jeżelj
pojedyncze oszustwa w stolicy mają
być jedynym argumentem za wprowadzeniem kas, to je t to tra zna
bzdura. Sytuacja w Kielcach jest jeszcze gorsza niż w Warszawie; tu taksówkarzy jest bardzo wielu i zakup
kasy fiskalnej przy tak skromnych
dochodach będzie dla nich wydat!tiem nie do udźwignięcia .
poseł

Śmigłowce przekazane Polskim Orłom

wręczymy

Trwa nasza wielka walentynkowa
zabawa " Słowa Ludu" i Poczty
Polskiej. Kto przyŚle nam wypełniony
kupon - może wygrać dla swojej
sympatii szczerozłote serce!

wie będzie na to stać, bo mają duży
miesięczny obrót, ale ja padnę! "

w zlocie

gra szczerozłote serduszka! Wyniki ogłosimy 14 lutego i tego też
dnia nasi dziennikarze zawiozą
szczęśliwcom złote podarunki
wraz ze specjalnymi listami gratulacyjnymi.
W naszym konkursie " Miłość
cała w złocie" każdy ma szansę
sprawić rewelacyjną niespodzian-

kę komuś. kogo szczególnie lubi.
kogo kocha, do kogo czuje wielką
sympatię. Panowie, wpi ujcie
w kupony nazwiska swoich żon
i swoich narzeczonych ! Dziewczyny, spróbujcie wygrać prezent dla
mężczyzny swojego życia! A my
sprawimy im frajdę , jakiej jeszcze
nie mieli !
(zo)

I Miłość cała w złocie Pocztexrl, ,!
..... ........................................... ................................ .. .. ................... ....... ·· f

l
i
................ , .............................................................................. .... ....................................... .............. ........ . . !:

Imię,

nazwisko nadawcy

Imię,

nazwisko, telefon odbiorcy prezentu

'\

~

i

,i
.. .. ......................... . .................... . .................. ..................... .. .. .. ... . . . .......... ·· 1
Moją sympatię lubię
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Policja użyła armatek wodnych i pałek
Integracja korzystna
52 proc. Polaków uważa, że dla
rozwoju Polski naj korzystniejsze byłoby przystąpienie naszego kraju do
Unii Europejskiej - wynika z. sondażu
przeprowadzonego przez Sopocką
Pracownię Badań Społecznych i Instytut Spraw Publicznych.

Papierowa moda

Rozbili blokady

WNowym Mieście policja najpierw negocjowała z protestującymi
bocze, udało się to dopiero dzię
ki użyciu siły - pałek - powiedział
Domagaiski.
Rolnicy twierdzą, że w wyniku interwencji policji dwóch demonstrujących zostało odwiezionych do szpitala.

Afera Rywina: Gromy na
Studenci krakowskiej Szkoły
Artystycznego Projektowania Ubioru
zdawali wczoraj egzamin semestralny,
który polegał na zaprojektowaniu kreacji z papieru.

Zarzut morderstwa
Zarzut pobicia ze skutkiem
śmiertelnym trzyletniego Kamila postawiła wczoraj Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej 34-letniemu konkubentowi matki chłopca Arturowi F.

Podejrzani o sadyzm
Szczeciński sąd zdecydował

o
aresztow.aniu rodziców podejrzanych
o znęcanie się nad swoim 2,5-miesięcznym dzieckiem. Grozi im od
roku do 10 lat więzienia.

,

" Polityczn'a fikcja", "pozorne
śledztwo " - tak opozycja ocenia
śledztwo prokuratury w sprawie tzw.
afery Rywina.
Zdaniem parlal1].entarzystów
z sejmowej Komisji Sledczej, postępowanie prokuratury jest prowadzone nieudolnie i w sposób
stronniczy.
- Jedna wielka polityczna
fikcja - tak dotychczasowe śledz
two prokuratury ocenił wiceszef
komisji Bohdan Kopczyński
(LPj{).

Komisja ustaliła także kolejność
osób, które chce przesłuchać.
8 lutego przesłuchany zostanie
Adam Michnik, 10 lutego - Wanda
Rapaczyńska. Następnie będą
przesłuchiwani

UE O polskich hutach

Watykan o New Age
"New Age jest zjawiskiem antychrześcijańskim, szkodliwym dla Kościoła i nie można traktować go na
równi z wiarą chrześcijańską" - napi-

sano w opublikowanym w poniedziałek w Watykanie dokumencie "Jezus
Chrystus dawcą wody żywej" .

Piotr Niemczyeki.
Helena Łuczywo, a także Jerzy
Urban i Jerzy Jaskiemia.

zją pojawiły się

oznaki, jak nagłe
cy czujnika
.
rze
cia ednej z
b

Czy Amerykanie UŻYją nowej

pełna dokumentacja śledztwa, bo
takiej gwarancji nie ma, to znaczy, że śledztwa do tej pory w ogóle nie było. Jeśli to jes.t komplet,
to jest to kompromitacja - wtórował mu Jan Rokita z PO .
Przedstawiciele LPR, PiS i
PO w komisji zarzucają prokuraturze, że nie przeprowadziła podstawowych czynności niezbęd
nych w takim postępowaniu . Chodzi m.in . o zabezpieczenie telefonów i bilingów rozmów głównych
bohaterów sprawy.
Co ciekawe, także posłowie
koalicji nie byli zachwyceni pracą
prokuratury. Oni jednak nie chcieli oceniać pracy prokuratury, zasła
niając się obowiązującą ich na razie tajnością akt. "Na razie", ponieważ na wczorajszym posiedzeniu speckomisja postanowiła zwrócić się do prokuratora generalnego
o wyrażenie zgody na ujawnienie
akt śledztwa prowadzonego przeciwko Rywinowi.
(PAP)

fa

runku celu powoduje

Amerykanie prawdopodobnie
zastosują w Iraku nową tajną broń.

napięcia , rzędu

który przepala ~.~I"ur,rn"

- Zastępuje amunicję czystą
energią, a jej celem jest zdobywanie obiektów wojskowych bez
zabijania ludzi i niszczenia budynków - poinformował brytyjski
"Economist".
Gazeta wyjaśnia, że mikrofale
o wysokiej intensywności wytwarza
urządzenie zwane wirkatorem. Potężny impuls energetyczny emitowany przez antenę generatora w loe-

Fryzjerki wv bikini
WGłogowie powstał salon fryzjerski
tylko dla dorosłych. Stnygą wnim,
wyłącznie panów, fryzjerki
w czerwonej bIelitnie i pończochach
- podała " Gazeta Wro..cławska ".
- Jest wielkie bezrobocie"
z kolegą zorganjzowaliśmy
sobie pracę , a że w tej branży jest
już ciasno, musieliśmy wymyślić
więc

Los marynarzy nieznany
Statki uczestniczące w akcji ratowniczej w rejonie cieśniny Bosfor,
gdzie w poniedziałek rano zatonął
rosyjski statek towarowy z 14 osobami na pokładzie , uratowały trzech
członków załogi i wyłowiły ciała pię
ciu. Lo sześciu osób jest nieznany.
(PAP)

prokuraturę

Rolrucy domagają się od rzą
du podjęcia działań podnoszących
opłacalność produkcji przede
wszystkim mleka i żywca wieprzowego. Te same żądania przedstawili podczas protestu w Marchwaczu w ubiegły czwartek.
(PAP)

W dwóch
nach - Teksasie i LUIzjanie
trwają poszukiwania
ludzkich szczątków.
mentów wahadłowca.
w nich zarówno wojsko.
skauci, jak i mies zkańC\.
rych apele o pomoc i .
by nie dotykali
ku, nadają radio i tel .
Kolejne czę ści sp
wraku zabezpieczono
nad ranem.
Przedstawici ele
wiedzieli, że śledztwo
przyczyn katastrofy
"Columbia" post ępuje
ale ujawnili nie wiele
szczegółów na ten temat.
Szef programu misJI
dlowców Ron Dittemore
rzył . że na krótko

Sledzt~o P~~~j!t~~?ie _Niszcząca

Lista świadków

Unia Europejska jest bardzo bliska zgody na plany restrukturyzacji
polskich hut i na kontynuację pomocy państwa w tym sektorze do końca
2006 roku - ocenił komisarz UE
ds. konkurencji Mario Monti.

szczątków

Owa razy interweniowali policjanci
podczas wczorajszych rolniczych
blokad w Wielkopolsce. Użyto
armatek wodnych i pałek.
00 interwencji doszło
w Nowym Mieście i Załężu.
- W Nowym Mieście najpierw negocjowaliśmy z rolnikami, żeby - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - sukcesywnie przepuszczali autobusy rejsowe i tiry. Wezwaliśmy do
rozejścia się, po 15 minutach ,
kiedy nic się nie zmieniło, policja użyła armatek wodnych i
pałek - powiedział nadkomisarz
Jarosław Szemerluk z zespołu
prasowego wielkopolskiej policji.
Nadkomisarz Michał Domagal ski z policji w Rawiczu podał ,
że podczas starcia z policją w Załężu rolnicy użyli gazu łzawiące
go.
- Najpierw demonstranci
stanęli w poprzek drogi i nie przepuszczali autobusów. Kiedy wezwanie do rozejścia się nie przyniosło skutku, policjanci z tarczami usiłowali ich zepchnąć na po-

szu

coś oryginalnego - mówi współ
właściciel salonu Dariusz.

Fryzjerki , dwie 20-latki Justyna i Magdalena, nie mają na
sobie fryzjerskich fartuszków, tylko czerwone, mocno wycięte figi
i takiego samego koloru biustonosze. Do tego całkiem przezroczyste, czarne haleczki i czarne
pończochy.

(PAP)

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej
ŚP.

ANTONIEGO

Możliwa

zmiana przepisów

Szpitale

upadną?

N{ewykluczone, że polskie prawo
będzie dopuszczało upadłość

WIĘCŁAWSKIEGO

mgr. inż. architekta
serdeczne podziękowania
składa
1093/gm

Rafineria Rmeileh South (w głębi) będzie jedną z pierwszych,
wojsk USA w przypadku inwazji na Irak

Oddziały

rodzina

placówek służby zdrowia - nieoficjalnie dowiedziało się radio RMF.
Specjalny zespół przy Minjsterstwie Zdrowia dyskutuje nad
wprowadzeniem takich zapisów.
Obecrtie upadłość szpitali jest

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

praktycznie niemożliwa
ka nawet najbardziej. z~
musi istnieć. Lekarze I
szpitali bardzo
ją informacje o mn71l\" ~'
przepisó\y. ie mniej
lu z nich podkreśla.
szpitali w obecnym
ma sensu i dlatego u~dk
być jakimś rozwiązaruelll

oP i n i e - ReJ a cj e

Trzeszczy
w koalicji

iem przeciw ników ~ej ścia Po lski do Unii Europejskiej

dzie źle · bez względu
wynik referendum
- Moim zdaniem odrzucenie
_...,__._._ informacyjna przed referendum w sprawie integraz Unią Europejską wkracza w decydującą fazę. O arguprzeciwników naszego członkostwa w UE rozmawiamy
.
I<rajskim, filozofem z Uniwersytetu Kardynala
Wyszyńskiego.

przez pana teorii,

że wałcząc

z in-

tegracją europejską, postępujecie

za mocne okree nasuwają się
_ 7"" "'7 pierwszy rozbiór
rozbiorem gospodarki, przejmowaniem kongospodarką . Towalikwidacja wojska,
polityków od państw
. powstawanie ukła
, przekupywaw latach 1989podobne prosię one choćby
nowolniani u naszej
.cznej i wewnętrz
układ stowarzyszeE i inne umowy, uzależpolitycznie i gospodar-

wbrew stanowisku papieża i wielu
biskupów...
- To nieprawda . Nie chcę się
w tym miejscu wdawać w analizę
słów papieża lub biskupów, choć
rzeczywiście, różnię się w ocenie
Unii z niektórymi biskupami.
Ale nie jest to żaden grzech!
W świecie wyróżniamy porządek polityczny, gospodtuczy, narodowy i moralny. I tylko w tym
ostatnim obszarze nauka Kościoła musi
być przez katolików
bezwzględnie przestrzegana. Natomiast stanowisko
wobec Unii
Euro-

wejścia do Uniijest możliwe. Proszę zauwaiyć, że jednak im bliżej
referendum, tym więcej ujawnia się
przeciwników Unii. Dzieje się tak,
choć telewizja uprawia nie informację, a propagandę unijną. Moim

zdaniem, trudno jest teraz wskazać, kto wygra referendum: zwolennicy czy przeciwnicy UE.
Jakich scenariuszy wydarzeń
można się spodziewać, jeśli Polacy zagłosują w czasie referendum
na "tak", a czego należy oczekiwać, gdy społeczeństwo powie
"nie"?
się

Jeśli

na

zgodzimy
integrację

z Brukselą , to najdalej za rok czeka nas totalny
kryzys gospodarczy. Problemy będzie
mial nasz budżet, ale nie
ominą one
też

nII .
suwere nność - jak
zwolennicy Unii - będziel
aniczo na, ale chyba
tego stanu porównywać
porozbiorowym?

w III RP.

lenn.icy UE wytykają
ołennikom wyznawanych

Sam pan mówił, że odrzucenie integracji wywola jeszcze więk
szy kryzys niż wstąpienie do UE.
Może więc przed Unią nie ma
ucieczki?
- Nie zgadzam się z takim poglądem. To prawda, że jeśli w referendum powiemy "nie' , to nasza
sytuacja będzie bardzo trudna. Ale
Polacy powinni wykazać hart ducha, bo w dłuższej perspektywie
więcej zyskają niż stracą, będąc
poza Unią .

Czy jednak Polacy nie mogą
sobie znaleźć dobrego miejsca
w Unii, wykorzystując to, co wynegocjowaliśmy w trakcie rozmów
z Brukselą?
.
- O jakich negocjacjach pan
mówi? Przecież to był tylko propagandowy spektakJ rządu Leszka
Millera. O wielu szczegółach traktatu nic jeszcze nie wiemy i może
się okazać, że warunki naszego wejścia do Unii nie są tak dobre, jak
próbuje się nam wmawiać . Teraz jesteśmy świadkami sporów interpretacyjnych między urzędnikami
premiera Millera a Komisją Europejską nad niektórymi artykułami
traktatu. Unia jest w tym sporze
mocniejsza i na pewno postawi na swoim, kosztem naszych rolników czy
Twierdzi pan, że
jakiś czas może
dojść do rozpadu

za

. .mieliśmy i Księstwo
. ~e, I. Królestwo KongreI Jakieś formy suweren'. Mieliśmy poluczelnie, stowarzyszezasady filozofii poz całą mocą chcę
teraz sytuacja jest
tej,jaka była w XVIII
zauważyć, ile dziegospodarki trafiło już
Z~e.cy~o~ana więk
JUZ me Jest polska,
dotyczy wielu ważnych
przemysłowych. Dla
ma . różnicy w tym czy
Kabli w Ożarowie zniszkoz~cki, czy też zdeo tym Jednym machnię

Eugeniusz Kłopotek, wiceszef PSL,
pnedstawił tny warunki, od których
uzależnia dalsze trwanie koalicji.

przedsiębiorców.

obecną sytuację
inaczej? Przecież

pejskiej nie należy w żadnym stopniu do katolickich dogmatów. Każ
dy biskup, który wypowiada się
o Unii, czyni to jako obywatel naszego państwa. Wierni mogą się z
nim zgadzać, ale nie muszą.
Wierzy pan w to że w referendum unijnym Polacy powiedzą
"nie"? Na razie sondaże pokazują
dużą przewagę zwolenników integracji.

przedsiębiorstw. Możemy
spodziewać się wzrostu bezrobocia. Jeśli powiemy Unii Europejskiej "nie", to wtedy kryzys może
być jeszcze poważniejszy. Postą
pią z nami tak, jak Jaruzelski
z " Solidarnością" po 1980 roku,
a nawet " dołożą nam " jeszcze
bardziej . Spodziewam się też , że
wtedy będą organizowane następ
ne referenda aż w końcu ustąpi

wielu

Unii Europejskiej.
Na czym pan opiera
swoje przypuszczenia?
- Myślę tak, ponieważ jestem przekonany, że ta organizacja nie łączy ludzi i narodów na podstav. ie jakiegoś
systemu wartości. Dla nas, Europejczyków, powinno to być chrześcijaństwo.1Ymczasem Unia nie zamierza być chrześcijańska, ale chce
narzucać państwom i narodom swoją wolę· W 1995 roku Trybunał Europejski orzekł , że prawo unijne jest
nadrzędne nad krajowym. To znacznie ogranicza samodzielność każde
go państwa w Unii. Myślę, żew pewnym momencie europejskie narody
się przeciwko temu zbuntują .
Rozmawiał

KRZYSZTOF LOSZ

my.

Gminy Raków
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na dostawę oleju opałowego do Szkoły
Podstawowej w Bardzie w roku 2003.
Urząd

arosław

Wójcicki

ktar Szpitala Miejskiego w Kielcach

należy podać cenę brutto za jeden litr oleju
wraz z transportem na miejsce przeznaczenia
oraz podać warunki płatności za dostarczony olej.
Bliższe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia
.oraz specyfikację istotnych warunków ?amówienia
(SIWZ) można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rakowie,
ul. Ogrodowa 1, pokój Nr 25, tel. 35-35-018, wew. 29.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem "Dostawa
opału" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Rakowie do dnia 18.02.2003 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2003 r. o godz. 12.00.

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

niemożliwe .

TOMASZ BUTKIEWlCZ

BIURO

W ofercie

o gOdzinie 12.15 będzie

Ludowcy chcą natychmiastowego przyjęcia uproszczonego systemu dopłat do rolnictwa, u lawy
o ustroju rolnym państwa oraz ustawy obiopaliwach.
PSL nie chce systemu mie zanego, proponowanego Polsce przez
UE. -1Ylko niewielka część rolników
zostanie objęta większymi dopłata
mi, pozostali będą skazani na degradację - powiedział Kłopotek . Zapowiedział, że stronnictwo pozostanie
przy SWOinl w sprawie biopaliw, czyli
będzie glosowało za odrzuceniem
weta prezydenta. 1Ymczasem SLD
weto chce przyjąć.
Lider PSL stawia spraw~
na ostrzu noża . awet błyskawicz
ne rozpoczęcie prac nad zmianami
ustawy o biopaliwach nie zadowala
Kłopotka, bo "oznacza kolejny stracony rok gospodarczy, zanim wejd ~ je w życie".
Trzecim warunkiem dalszego
funkcjonowania koalicji rządowej
jest uchwalenie, jeszcze przed referendum akcesyjnym, ustawy o ustroju rolnym . - Jeśli nasi partnerzy
przyjmą dyktat UE w sprawie mieszanego systemu dopłat do rolnictwa, nie widzę sensu dalszego funkcjonowania koalicji w tym składzie
- podsumował Kłopotek.
Takie stanowisko dla rządu
oznacza spore kłopoty. Bez PSL
koalicja straci większość w parlamencie . A bez tego o skutecznym
rządzeniu nie ma co marzyć . - To
nie jest najlepsze rozwiązanie, by
stawiać Sojusz pod ścianą - powiedział nam sekretarz generałny SLD
Marek Dyduch.
W piątek sygnatariusze Paktu
na rzecz Integracji (SLD, Unia PraC), Platforma Obywatelska, Unia
Wolności , Ruch Społeczny, SKLRuch owej Polski oraz Partia Ludowo-Demokratyczna) opowiedzieli się za przyjęciem mieszanego sy temu dopłat dla rolników. przeciw
któremu protestuje Kłopotek. putkaniu przewodniczył premier Leszek Miller. Sygnatariusze uznali system mieszany za optymalny i zaapelowali do rządu " by zaakceptował
takie rozwiązanie. 1Ylko do środ y
rząd ma czas na pódjęci e decyzji
w sprawie proponowanych przez
UE zapisów na temat systemu dopIat w "fraktacie Akcesyjnym _
Zdaniem szefa UW Władysła
wa Frasyniuka, sygnatariusze paktu
przekonali Leszka Millera do proponowanego przez Unię rozwiąza
nia . - Teraz problem polega na rym.
by premier przekona ł swego koalic~anta - powiedzial Frasyniuk.
to.
sądząc po słowach Klopotka, jest

SlowoLudu

opałowego

iś gościem Radia Fa ma
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REKLAM
I OGŁOSZEŃ
KIELCE
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79
ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
fax (041) 344-72-51
AKWIZYTORZY

tel. (041) 363-62-43
e-mail:
reklama@slowoludu.com .pl
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Pigułka

dla

mężczyzn

Firmy ScheringAG i Organon w Berlinie ogłosiły
współpracę nad rozwojem mę
skiej antykoncepcj i. Prace
będą dotyczyć badań nad hormonalną regulacją płodności
u mężczyzn i stworzenia mę

skiej pigulki antykoncepcyjnej.
Idealna metoda antykoncepcji dla mężczyzn powinna
być równie skuteczna. jak tabletka dla kobiet. nie wywołu
jąca objawów ubocznych,
a przede wszystkim nie powinna zaburzać libido i potencji.
Ważne jest, by tabletka działa
ła szybko i równie szybko gwarantowała powrót do płodno
ści po jej odstawieniu. Istotne
jest także, aby nie wpływała
niekorzystnie na potomstwo,
była łatwo dostępna i niedroga. Na razie finny są po pierwszej fazie badań klinicznych.

Kuae jajo na ukąszenie
Hinduscy uczeni przetestowali metodę zapobiegania
skutkom ukąszeń węży, opartą
na stosowaniu .. .jrurzego jaja.
Jajko może dostarczyć
skutecznego serum, jeżeli pod
jego skorupkę wstrzyknie się
niewielkie ilości jadu. Specjaliści z instytutu badawczego w
Bangalore z każdego poddanego eksperymentowi jaja pozyskali okolo 5 miligramów odtrutki. Jest to ilość, która wystarcza na uratowanie życia
człowieka ukąszonego np.
przez kobrę okularnika. Do tej
pory odtrutkę pozyskiwano
przede wszystkim z krwi koni.

Magnez ratuje

ogłoszeniowy

Białe szaleństwo,

ale

be~pieczne

śniegu

Zdrowie na
Trwają ferie. Młodzież, jeśli tylko ma
do tego warunki, korzysta z dobrodziejstw zimy. Narty, łyżwy, sanki - to
wszystko służy zdrowiu i przyjemności. Aby jednak " białe szaleństwo "
nie przyczyniło się do choroby lub
kontuzji, przed wyjściem na stok czy
lodowisko trzeba się odpowiednio
przygotować.

Ubiór to podstawa
Podstawą jest właściwy ubiór.
Osoby, które jeżdżą na nartach
od lat, na pewno mają już skompletowany strój . Powinny jednak
zwrócić uwagę czy ich kombinezon
nie przemaka. Tegoroczna zima serwuje nam pogodę w kratk.ę i dość
często zdarza się, że szusujemy po
stokach w mokrym, roztapiającym
się śniegu łub wręcz deszczu . Jeżeli
czujemy, że wilgoć dotarła
do spodniej odzieży - lepiej
zjeżdżanie przerwać . To samo dotyczy butów. Zanim włożymy narciarki, często brniemy w mokrej
brei, przez kałuże , żeby dotrzeć do
wyciągu . f:abezpieczmy więc buty
tłustą pastą , a te z tworzywa szlucznego specjalnym impregnatem, by
nie dopuścić do przemoczenia

Odmrożenia

powoduje nie tylko niska temperatura - niebezpieczne są także wilgoć i bezruch

stóp. Jeżeli się nie udało, lepiej wrócić do domu, wytrzeć i ogrzać stopy, założyć nowe skarpety. Inaczej
grozi nam przeziębienie. I nie tylko. Również odmrożenia .

życie

Najnowsze wyniki badań.,
opublikowanych w medycznym periodylru "Lancet", udowadniają, że popularny magnez może być jednym z środ
ków ratujących życie ciężar
nych kobiet zagrożonych chorobą zwaną rzucawką.

W badaniach uczestniczyło 1Otysięcy kobiet z 33 krajów.
U wszystkich ciężarnych stwierdzono stan przedrzucawkowy.
Połowa pacjentek otrzymywała
placebo (środek obojętny dla or- ,
ganizmu, nie mający żadnych
medycznych właściwości) , poło
wa - siarczan magnezu . U kobiet
otrzymujących magnez ryzyko
wystąpienia rzucawki było
mniejsze o 58 procent.

...sI maI
~
..

-Amatorzy zimowych sportów
powinni pamiętać o podstawowej
zasadzie: odmrożeniom sprzyja nie
tylko niska temperatura, ale także
wilgoć - tłumaczy Cezary Kotwa,
chirurg ze szpitala w Czerwonej
Górze koło Kielc. - Wilgoć i bezruch. Dlatego ostrzegalbym przede
wszystkim właśnie przed przemoczeniem ubrania i przed długim
odpoczynkiem pomiędzy zjazdami.
Zwłaszcza dzieci, które wywrócą
się raz, drugi, mają mokro nie tylko
w butach, a potem siadają na ławeczce, by odpocząć .
,
Oczywiście , na odmrożenia
najbardziej narażone są wystające
części ciala: nos, policzki, dłonie ,
stopy. Dlatego zawsze przed wyjściem na dwór skórę trzeba posmarować tłustym kremem. Natomiast
jeżeli już dojdzie do odmrożenia ...
- W żadnym razie nie należy

malna temperatura wody, do której
Właściwy

wkładamy przemarznięte kończyny,
nie powinna prze kroczyć 40 stopni

ubiór to podstawa Zdrowego i bezpiecznego wypoczynku

"STYMAT"
Radom, ul. Giserska 4
Tel./fax (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.
2'2fy;,

Celsjusza. Najlepiej jednak nie próSPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

Pryvvatny Gabinet
Ginekologiczny

LEK. MED.

TOMASZ ZiÓŁKOWSKI

ZYGMUłtT BflłtflŚ
lekarz

s~cjalista

ginekologii i

SPECJALISl: POLOV.ICTWA I GL'EKOLOG II

położnic twa

Kielce, Sienkiewicza 28/21
wejkie od ul.

6

bować leczyć się samemu,

rozcierać śniegiem przemrożonego
miejsca - tłumaczy C. Kotwa. - ic
to nie pomoże , a można uszkodzić
skórę. Kolejnym "przestępstwem "
przeciwko odmrożonej skórze
i tkankom jest stosowanie gorących
kąpieli . Doprowadzają one do martwicy. Przy odmrożeniach maksy-

Specja,listyczny Sklep Medyczny

Umowa z

Uwaga na wilgóć .

Małej

za

apteką,

I p.

Pono- Pt ł 3 - '7
soboty '2 - ł 4
Tel. kom. O 605-604-341

NlEPWDNOŚĆ I'1AŁŻEŃSKA,
USG
oc
~

i

KIELCE, GAŁCZYŃSKIEGO 7
REJ. TELEFONICZNA

060211-38-71,361-19- 43

Maria

środy,

czwartki 16 - 18
Kielce, ul. Sienkiewicza 67
(z bramy)
345-21-45 kom. 604412903 _

lek. med.
Nowakowska-Domagała

Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog

.

Czwartki 16.00 - 18.00

a
M

CO<

Kielce, u'.. Przecznica 3
344-41-43 w. 22, tel. kom. 0604-625-010

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

się do lekarza, który
i głębokość zmian i

wiednią terapię . ..

Piękny sp0rt, jakim
ciarstwo, wiąże się, .
kiem wielu urazów:

skręceniami , złamaniami
ręki ,

uszkodzenia mi
mózgu .
włożymy narty na nogi.
przygotować nasze cia lo.
będą wtedy lepiej praco w
bardziej elastyczne. a w
z tym mniej podaIne na
Powinniśmy przede
dbać o kondycję nóg
dy na nartach naj
żone stawy skokowe i .
to zrobić? a kilka dni,
przed wyjazdem trzeba
wstrząsem

cryć. Można skorzystać

pOmocy w fitness cłu .

gimnastykować się

w

bardziej wskazane są
Bardzo pomocne jest
polegające na u
siedzącej bez .. . <:1 E'CI Zt:łIl O
my się plecami o ścian ę
powoli uginamy nogi w
Schodzimy tak w kieru
gi aż kąt zgi ęcia w .
gnie 90 stopni. W Laki eJ
bujemy wytrzymać jak

Zd10 wJe I,t,ltt,'iJi,ltl
już doszło

ie wpadaj w pani
już

dojdzie do nieszczę
wszystkim powinnio tym, aby nie wpaść
udzielić poszkodowapierwszej pomocy.

złamaniu otwartym wijesl rana (często kość wyna zewnątrz), dlatego
"_""'''' 71>,' kolejności powinni. . .bD()bi(!c krwawieniuj ewen.infekcji. Należy przede
_ __ _eL ' , .

zamknąć ranę
naciskać złama
kości. W tym celu

sterylny, nie uciskowy
umocowujemy go pl a......... " " ~ - ,. nie dysponujemy opamusimy go zastąpić czyfragmentem ubra,
ułożyć chorego tak, by
złamania nie było obcią
cdnocześni'e starając się, by
rannym jak najmniej ,
unieru chomić złamaną

np. szalikjem.

~~:~~:T~I' f!t ~

ę

Dwa

łożyć podkładkę usztywniającą :
kawałek deseczki czy nawet zro-

spotykanymi urazami
,,,. n"2r;rv ale i amatorów·
I łyżwiarstwa
i otwarte złamania
wstrąs mózgu, uraz czaszki,
żuchwy i wybicie zębów.

e

:

,,)

do wypadku

Przy urazach konlec%ne jest często unieruchomienie nogi, czy ręki 'II gipsie

Złamanie zamknięte

chliźnie, powstawaniu tzw. siniaków (nie wszystkje te objawy mu-

Złamanie zamknięte, a więc
takie, w którym nie doszło do przebicia przez kość mięśni i skóry,
rozpoznajemy po nienaturalńym
ułożeniu kości, nienatura1nej ruchomości kości , powstaniu uwypuklenia w miejscu złamania, silnym bólu, czasarru prowadzącym
do omdleń, pojawiającej się opu-

Pierwsza pomoc zależy od miejsca
złamania . W przypadku :
• kończyn górnych - przede
wszystkjm należy założyć temblak.
Najlepsza do tego celu jest chusta
trójkątna . Można ją jednak zastą
pić zwykłą chustą, szalikiem, kocem, swetrem, itp. Dobrze jest pod-

~~~~n~ie należą do typowych zimowych urazów, mogą

szą wystąpić równocześnie) .

Poradź się

lowanej gazety;
• obojczyka (zdarza się przy
zderzeniu się narciarzy czy saneczkarzy) - unieruchamiamy staw
barkowy, najlepiej za pomocą
dwóch chust (szalika). Pod pach ę
od strony złamania podkładamy
kawa1ek zwiniętej tkaniny (np .
sweter, czapkę) , następnie kończy
nę układamy na klatce piersiowej
(palcami w kierunku zdrowego
barku) , zakładamy temblak, a drugą chustą (szalikjem) przymocowujemy kończynę do klatki piersiowej. Łokieć powinien być nieznacznie uniesiony ku górze;
• kończyn dolnych - kładzie
my chorego płasko na ziemi
(na kocu, kurtkach nie bezpośred
nio na śniegu) z wyciągniętą nogą,
unieruchamiamy staw kolanowy
i stan skokowy, a w wypadku złama
nia kolana - calą nogę . Najlepiej posłuży nam szyna lub deska, ale z powodzeniem mogą je zastąpić kijki;
• żuchwy - jeżeli doszło
do złamania szczęki, połączonego z
wybiciem zębów, ranami ust i pojawia się ślina zmieszana z krwią, należy głowę chorego pochylić w dół tak,
by wszelki płyn wydostał się na zewnątrz i nie blokował gardła. Z jamy
ustnej należy usunąć złamane zęby.
Jeżeli natomiast podejrzewamy złamanie szyi , kręgosłupa, pęk
nięcie czaszkj, nie ruszamy osoby
poszkodowanej do czasu przybycia fachowej pomocy.

instruktora

wystąpić w sytuacjach. gdy pechowy amator sportów zimowych

na Przykład, na drzewo, zderzy się z innym sportowcem, itp.
trzeba zareagować natychmiast.
ranę zakładamy opatrunek i mocno uciskamy uszkodzone naczynia
aż poczujemy opór mięśnia lub kości). Jeźeli nie mamy

raczej na górce ich nie mamy), możemy Użyć czystej
lub szmatki, a w ostateczności przykładamy samą dłoń.
Uciskamy do czasu ustanja krWawienia, Jeźeli :zaIotony opatrudOkładamy więcej warstw nie usuwając pierw$Zej
,
UCIskamy jak. naj mocniej.
zatrzymaniu krwawienia nie dotykamy rany. nawet jeżeli opatrunek
krwią (nie naruszymy skrZepów). Bandażujemy
.
miejsca, możemy też oderwać kawałek ubrania, owinąć nim
I zawiązać na supeł.
•

na ewentualny

wstrząs (bladość,

rzem lub nowicjuszem, zawsze
zaczynaj od pomocy instrulctora. '
Powinien ci on pomóc w :
• wyborze nart i wiązadeł .
Nie' kupuj sprzętu samemu ani nie
słuchaj podpowiedzi znajomych.
Narty, ich długość, wiązania , obcią
żenie - wszystko to trzeba dobrać
indywidualnie;
• stawianiu pierwszych kroków na stoku. Nie próbuj uczyć się

sam. Pomijając już fakt, że nabierzesz złych nawyków, zlej sylwetki
narciarskiej , co później jest trudne
do skorygowania, to bez pewnej
podstawowej wiedzy, nie będziesz
umial np. bezpiecznie upaść, tak by
nie ponieść żadnej kontuzji;
• stopni~waniu trudności.
Nie od razu będziesz szusował, tak
jak inni. Instruktor powinien wy"Znaczać kolejne zad...nia. bezpieczn~ do twoich umiejętności . Wybierze też odcinek stoku, po którym
bezpiecznie możesz si ę uc zyć.

Prywatny Gabinet
Urologiczny

rana jest na ręce lub nodze. kończynę unosimy powyźej
serca (dZięki sile ciężkości zmniejsza się przepływ krwi
miejscu).
uwagę

Jeżeli Jesteś początkującym narcia-

zasinienie,

osłabienie, przyspieszone, słabo wyczuwalne tętno,

1lOII1Ii<>,.7"....~_. oddech). Jeźełi wystąpił - układamy ofiarę twarzą

do góry, luzujemy wszystkie ciasne
hr7\k".,..,,,,",,, go 1(ocem lub kUrtką, swetrem, itp.
uniiA<tinn\fm; lekko

śmiertelne.

Co na zmarszczki,
to i na pot
Niemieccy naukowcy doszli do wniosku, że botox - substancja używana do wyrównywania zmarszczek - może także
posłużyć do zwalczania przykrego zapachu spod pach .
Przebadano 16 ochotników. Każdemu z nich pod jedną
pachę wstrzyknięto botox, pod
drugą placebo. Przez calą dobę
ochotnicy ubrani byli w jeden i
ten sarn podkoszulek. Okazało
się, że zapach podkoszulka w
miejscu, gdzie stykał się ze skórą, pod którą wstrzyknięto pła
cebo, był o wiele intensywniejszy. Problem w tym. że ,,kuracja" jest jednak bolesna.

Antybiotyk Z mułu
Na dnie oceanów, w morskim mule żyją bakterie, które
mogą dostarczyć nowych antybiotyków i... leków przeciwnowotworowych - donieśli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego. Dlaczego jest to takie ważne dla świata medycyny,
skoro z powodzeniem wytwarza się np. pencylinę .z bakterii
żyjących na lądzie? Ponieważ
nasze organizmy, a dokładnie
atakujące je drobnoustroje
zdążyły się uodpornić na znane dziś lekarstwa. 1Ymczasem
w morzu żyją tysiące nieznanych dotąd organizmów o silnym działaniu biologicznym.

Kolumny przygotowała
BEATA ALUKIEWICZ
~

::l

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
uL

Gałczyńskiego
(os. Bocianek)

skorpiona

Jesteś chory, zmęczony. ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwartego

Eligiusz Juda
Kielce, ul.

ukłucia

Okazuje się, że skorpiony,
znane ze swego śmiercionośne
go jadu, nie zabijają swojej ofiary od razu. Naukowcy udowodnili, że to zwierzę dysponuje
dwoma rodzajami jadu: pierwszy wywołuje ból i odstrasza
ofiarę, drugi zabija. To dumaCZYI dlaczego ukąszenia skorpiona, które teoretycznie powinny zabijać człowieka, tak
naprawdę bardzo rzadko są

7

sobota, godz. 7 - 11
rejestracja, tel. 362-44-11
(codziennie 14-18)

Mała

17/2, I piętro, tel. 344-52-00, 0604 902150

Proponujemy Paóstwu:
Terapię tlenową
l. Lec:mIczo:
Sc:honenia naczyń wie6c:owych, po zawale, &l)'tmie spowodowane ruedokrwieniem mu;srua
sercowego, oiedo- j nadciśnienie Jawi, niedoJawienie kończyn. choroba wrzodowa nóg.
oiedolawic:me mózgu. trudnołci w konc:entracji, migreny, medolcrwlc:n.e .atlcówlu. tlOlIUS
i zakłócenia równowagi. chromcmc zapalc:me oskncli i asana oskrulowa. chroruczne zapalcllc
W\!roby. OIIusza.cnie W\lJ'Oby, równicź po chorobie alkoboloweJ, chl'OllICZIle stany zapalne.
Wszy5t1cie lChorzcnia zJośJiwe, stwardru.en.e l'OZSl&DC
2. Prollt.aktyczaie:
Duże 5Ukcesy w odtruwaniu organizmu i W\IJOby (picie. palenie. zażywanie lekamw). WZI'OSI
wydolności i ocIpot'1lOŚci orpoizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwicllIa (krew &><slnicJe u ludzi
źyj~ w stresie), poprawa kr\źenia wlośniczlcowq;o, przedłuża ŻYC.e (o ok. 10 lal), poprawa
jakości skóry, przyspieszenie prumiany maleńi (efekt JOjo). polepszenie poIencji (Icps:zc
wypdnieniec:iał jamistych). pozytywne myilcnie, n:gulacje ciśnieniL
3. Korzyści, klóre odDosI o"allłzm dzięld terapii Uenowej :
Zwiększenie odporności (mobilizacja org.anizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i 5trcAmi), podniesienie poziomu energetycznego (więcej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia serwwego i poprawa pracy układu ktążenia (wzmocnienie serca, wyrównanie ciśnienia).
ocIlJUCie i oczysz=ie. polepszenie sprawności fIZYcznej i psycbicznej organizmu (lepsze wyniki
w nauce i sporcie), redukcji skutków stresu i depresji, poprawa przy zależnyc:h od dolcrw.enia
chorobach oczu. obni:i.cnie częstotliwości i natężenia migren. opóźnienie procesu tanen;a,
przyspieszenieproc:esuprzclJllanymatcrii(wspomaganiewodcbudzan.u).

Ko metykę tlenowll
z

o

Stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
O Laseroterapia
O Chirurgia
O Protetyka
O RTG panoramiczne
Bezpłatne przeglądy

i znieczulenia. Czynne 8-20

530 nd

Działanie biologicme powoduje, że skóra staje się jak a\abasler. Aktywny tlen w połącuniu
łagodnym masażem przy pomocy (lnldu powietrza zwiększa prupuszczalnośt i zdolnośC kóry

do przyswajania substancji odżywczych.
Efekty kosmetyki tlenowej to: zwiększenie wilgotności skóry, Slymulacje regeneracji, większa
claslyc:mość. wygładzenie skóry i popnwa wyglądu. nic widać na niej zmęczerua i wygładzają się
z:marszx:zki..

Sauna na podczerwień

NOWoŚć!!!

Oczym:za sk~ i tkanki podskórne z toksyn. likwiduje napięcie i stres, spalaszocl900 do 2400 kcal.

1'0 KURACJI TLENOWFJ ASTf;PWE RZ'ECZVWISTA REWJTAUZACJA ORGANIZMU
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Zagrożone

przedszkola

Dwaj

Władze miasta szukają
oszczędności. Nie jest wykluczone, że podczas najbliższej sesji
Rady Miasta przyjęta zostanie
uchwała o zamiarze likwidacji

dwóch przedszkoli, których koszty funkcjonowania są najwyższe .
Chodzi tu o placówki nr 4 przy ul :
1 Maja oraz nr 9 przy ul. Hanki
Sawickiej .
Dzieci rodzi się coraz mniej.
Na 950 miejsc w przedszkolach

wykorzystanych jest niespełna 80
proc., czyli 864. Tendencja ta zgodnie z przewidywaniami w kolejnych latach będzie się pogłębiać .
W 2007 roku w przedszkolach ma
być już 300 wolnych miejsc.
W " dziewiątce " miesięczny
koszt utrzymania jednego dziecka
wynosi 674 zł , w "czwórce" - 553,
podczas gdy w naj tańszym Przedszkolu nr 13 - tylko 374 zł. Dzieci
z Przedszkola nr 9, których jest
prawie 50 zostałyby przeniesione
do przedszkoli położonych w są
siedztwie. Do Przedszkola nr 4
uczęszczają w większości "zerówkowicze" , których można by prze-

Najpierw

i

nieść

do

Szkoły

Podstawowej

Co stanie się z opuszczonymi
budynkami?
- Ten przy ul. 1 Maja jest stary, jeszcze przedwojenny. Miasta
nie stać na jego remont, dlatego
o ile znajdzie się nabywca, zostanie sprzedany. W budynku przy uj.
Hanki Sawickiej chcemy utworzyć
dom dziennego pobytu dla osób
starszych - mówi odpowiedzialny
za oświatę, wiceprezydent Tadeusz
Klepacz.
- Dom prowadzony byłby
przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej lub przez któreś ze stowarzyszeń, za pieniądze dostarczone przez gminę. Po południu
zaplecze lokalowe mogłoby służyć
organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełno
sprawnych - wyjaśnia prezydent
Klepacz.
- Projekt uchwały intencyjnej
w tej sprawie głosowany będzie
na najbliższej sesji RM, 10 lutego.
Potem władze miasta prowadzić
będą w tej sprawie rozmowy z Kuratorium Oświaty oraz związkami
zawodowymi. Ostateczna uchwa-

RM podjęta byłaby najpoźniej

w maju . Jeżeli wszystko ułoży się
zgodnie z zamiarami władz miasta, to przedszkola zostałyby zamknięte od 31 sierpnia. Jak zapewnia wiceprezydent nauczyciele
otrzymają propozycje pracy w innych placówkach.
(pen)

była obniżka

Podwyżka
ŁiłCINA.

Rada Gminy, która niedawno
macmie obcięła pensję wójta,
przyznała mu podwyżkę.
Ostatnia sesja Rady Gminy
przebiegała spokojnie. Spotkanie
samorządu zdominowały sprawy
dróg (powszechnie narzekano na ich
stan i skuteczność odśnieżania przez
Powiatowy Zarząd Dróg) oraz doroczne sprawozdania dyrektorów
szkół. Pojawił się także przedstawi-

dla wójta
ciel firmy budującej bibliotekę.
Obiekt miał być ukończony do koń
ca miesiąca, jednak wykonawca poprosił o przedłużenie terminu
do marca.
Najważniejszym punktem sesji była sprawa pensji wójta Andrzeja Słusarczyka. Samorząd nie ma
o jego pracy najlepszej opinii, dlatego na poprzedniej sesji pobory wło
darza gminy obcięto z pięciu na trzy
tysiące złotych. 1Ym razem trzeba
było podnieść wysokość uposażenia

- nakazywała to rządowa ustawa,
wprowagzona w grudniu.
A Slusarczyk będzie zarabiał
cztery tysiące osiemset czterdzieści
złotych. Radni nie przyznali wójtowi dodatku specjalnego, ich zdaniem nic nie wskazuje na to, by zasługiwał na dodatkowe pieniądze .
A Slusarczyk był nieobecny na sesji. Być może dlatego nie doszło do
burzliwej dyskusji, tak jak to było
na poprzednim posiedzeniu.
(BOL)

Szusuj na Radostowej. wygrywaj prezenty ze "Słowem"!

n

Góra nagród dla narciarzyV
Sprzęt nalCiarskl,

walkmany, aparaty
fotograficzne I selki gadielów - ID
wszystko moina wygrat w wiBlkim
zimowym konkursie " Słowa Ludu".
Zaczęły się ferie, a nie wszystkich miło_śników sportu stać
na wyjazd w Alpy. 1Ych, którzy zostają w domach, zapraszamy na
stok Radostowej pod Ameliówką.
Można tu poszusować, a przyokazji przez najbliższy miesiąc wygrać supernagrody!
Zasady zabawy są bardzo proste. nzy razy w tygodniu w "Sło
wie" będziemy zamieszczać poniż
szy kupon. Kto go wypełni i odda

obsłudze wyciągu na Radostowej
- może walczyć o wspaniałe zimowe prezenty. Zabawa
przez cały
luty, komisyjne losowania będą odbywać się na zakończenie każdego
weekendu, a w poniedziałkowym
"Słowie" będziemy ogłaszać kolejne listy zwycięzców. Czeka sprzęt

trwa

narciarski, fotoaparaty, walkmany,
setki gadżetów. Pierwsze losowanie
już w najbliższy weekend.
Przy okazjj ferii "Słowo" zachęca wszystkich czytelników
do aktywnego spędzania czasu.
1Izymamy kciuki za śnieg!
(zo)

FERIE NA NARTACH
Twoja ulubiona dyscyplina narciaraka?
Imię,

z humorem

nr 9.

ła

W przedszkolu nr 9 ma powstać dom dziennego pobytu dla seniorów

w BWA

Złośliwie

Dzieci malo,
miej'sc dużo
STARACHOWICE. Dwóm spośród
dziesięciu działających w mieście
pnedszkoli grozi likwidacja.

artyści

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

tełefon ....................................._........................... .

W ostrowieckim SWA nie bez emocji
i Arkadiuszalatosa

przyjęto

prace Krzysztofa

OSTROWIEC. Duże emocje
w miejscowym Biurze Wystaw
Artystycznych wzbudza wystawa prac
dwóch artystów kieleckich, Krzysztofa
Jackowskiego i Arkadiusza Latosa. , '
Nie bez przesady nazywają
Krzysztofa Jackowskiego kpiarzem , szydercą, większość jego
prac pokazuje człowieka uwikła
nego w pokrętną rzeczywistość ,
z wszystkimi wadami, obżarstwem,
pijaństwem , obłudą, fałszywymi
wyobrażeniami , religijnością na

pokaz. To retrospektywna wystawa 58 olejnych prac na płótnie,
naj starsze pochodzą z lat 60., najmłodsze z 2002 r. Wypożyczone
zostały ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, kieleckiego
BWA i od osób prywatnych: Podobne w tematyce są prace rzeź
biarskie Arkadiusza Latosa, który
złośliwie i z humorem piętnuje

Popularny. bo rodzimy

Bank miejscowy
przedsiębiorców
OSTROWIEC. Ponad 650 kredytów
na bardzo korzystnych warunkach
udzielił ostatnio miejscowym
przedsi,biorcom Bank Spółdzielczy,
który wtBn sposób stara si, pomagat
rodzimemu blznBsowi, utrzymuje
miejsca pracy I kreuje nowe.

- Znamy doskonale
wych przedsiębiorcóW,
na naszym terenie i
kogo stać.
z jakimi obecnie hnrvlCal1a
nościami i zawsze
wspierać. Wszystkie
.
dejmujemy na miejscu, nIe
inne banki.
Z każdym przed .'
b.mk może indywidualnJe
nić stopy procentowe,

'fradycyjnie już od kilku lat
BS współpracuje z przedsiębior
cami z terenu powiatu ostrowieckiego, części opatowskiego i kie- warunki
leckiego. W ostatnim czasie udzie- od celu l!.O~)po,dru~CZł~gO,
lił im jednak rekordowej kwoty
ści
kredytów, których wartość wynio- nów. Obecrue, np.,
sła około 17 mln zł. Są wśród nich _kilka kredytów na u
naj mniejsze od 50 tys. zł i najwięk wych miejsc pracy, których
sze do 1,5 mln zl. Przedsiębiorcy przekroczyła 300 tys. z1.
mogą tutaj liczyć na szczególną
korzystne są ostatnio tzW'.
branżowe. Bank prowa~
opiekę·
- Do minimum ograniczamy około 20 tys. rachunkóW I
wszystkie formalności związane około 3,5 tys. członkóW.
z udzielaniem kredytu - mówi dy- je Ostrowiec i 8 UA'UU'.....,
rektor banku Zdzisław Szostak.
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Czy to czystka, czy ocena pracy?

~

sprawie wycinki
się dowiedzieliśmy, Wydział Przestępstw Gospodarczych

Jak

nijmy. Z polecenia
mieszkaniec Suchewyciął około czterdziestu
dolinie rzeki Kamionki,
ogródków działkowych.
się to bezprawnie, ze szkośrodowiska i gminy, która
drzewo nie wzięła ani grow "Słowie" wyworawllZl\1rą burzę .

V'lleSzkan(:y miasta wyrażali
na poczynania
który zezwolił na usuwierzb i olch. Na krytyce ze
mieszkańców się nie kończy.

z Ukrainy

Q(,UQ,'łłt,l!I

Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kam. prowadzi postę
powanie sprawdzające, czy doszło do
złamania prawa. - Na razie nikogo
nie oskarżamy, postępowanie prowadzone jest "w sprawie", a nie przeciwko komukolwiek - powiedział
nam rzecznik skarżyskiej policji,
podkomisarz Krzysztof Skorek.
Bezsensowną wycinką zajmie
się też Rada Miejska. - Ęardzo negatywnie oceniam to, co się stało,
skomentował opisane przez nas
fakty przewodniczący rady Jan Komoń . Dziś spotka się on z Tadeuszem Bałchanowskim, by wysłu
chać argumentów burmistrza i zadecydować o dalszym postępowa
niu w tej sprawie. O jej finale nie
omieszkamy poinformować czytel(BOL)
ników " Słowa Ludu".

poznają pracę samorządu

wdziwy
lot· merów

Wsłarosłw·e

(

~ Iecą głowy
SKARŻYSKO. lanąd Powiatu

i starosta zwolnili z pracy dw6ch
związanych z opozycją kierownik6w
wydziałów. Prawicowi radni twierdzą, i e to początek czystki
w urzędzie, starosta zaprzecza, jakoby
odwołania miały podłoie polityczne.

Grzegorz Małkus , kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz Jerzy Majda zastępca szefa Powiatowego Urzędu
Pracy, stracili stanowiska. Pierwszego odwołał Zarząd Powiatu,
drugiego osobiście starosta Łukasz
Wojciechowski .
Po sekretarzu powiatu Janie
Jańcu to kolejne osoby związane

z opozycją, które usunięto ze sta- wiatu uważają za czystkę polityczrostwa. Obaj kierownicy mieli nie- ną . Przypominają, że szef PCPR
naganną opinię w pracy, byli ceniew ostatnich wyborach kandydował
ni zarówno przez byłych przełożo . do Rady Miasta w Skarżysku z listy
nych, jak i klientów PCPR i PUP.
Samorządu 2002, a zastępca kie- Liczyłem się z tym, że zosta- rownika PUP był szefem tego sanę zwolniony, jednak w piśmie , jamego komitetu wyborczego.
kie otrzymałem, nie ma słowa uzaStarosta powiedział nam, że
sadnienia, dlaczego odwołano na razie nie wiadomo, kto obejmie
mnie ze stanowiska - powiedział zwolnione fotele, jednak nieoficjalnie mówi się o osobach, które zanam G. Małkus.
- Nie była to decyzja politycz- stąpią usuniętych urzędników.
na o odwołaniu tych panów zadeG. Małkus otrzymał trzymiecydowała ocena ich pracy - twiersięczne wypowiedzenie, przez ten
dzi Ł . Wojciechowski . Niestety, czas będzie jeszcze pracował w stanie udało się nam dowiedzieć , czy rostwie . J. Majda przebywa
ocena ta była zła , czy dobra.
na zwolnieniu lekarskim, dopiero
Radni opozycyjnego Porozu- kiedy z niego wróci, zostanie ofimienia Prawicy decyzję władz po- cjalnie odwołany.
(BOL)
I

Po raz

dziewi ąty

wspólne

kol ędowanie

Spotkanie pod gwiazdkami
KOŃSKIE. Pensjonariusze dom6w
pomocy społecznej i warsztatów
terapii zajęciowej z wojew6dztwa
świętokrzyskiego spotkali się
na kolędo waniu.
\ I

nie. ty~ko kurtuazyjnie interesowali się pracą samorządu , za stołem
WInnicy Aleksander Dąbrowski i prezydent Ostrowca Jan Szostak
Blisko20 me.
naUluain;e
TU/Jk.cjonIOWllln;emiejst;owegospodattJ odpadaaownictwEpmspoIecmym.

z Ukrainy zwiedzili
Obsługi Interesanta przena .terenie Zakładu Oczysz~asta Rethamnn, intereSię Ostrowieckim TowarzyBUdOWn}ctwa Społecznego,
blokiem przy ulicy Reja.
odpowiada za prywaty. komunalnego w gmiJes.t układ polityczny
Miasta, z której opcji
pre~dent, jaka jest sto. ~e osób pobiera za. Je~t Ich wysokość. - JeI

naJważniejszym cełem

I ctzScu:norządu jest dobrze
u 10m - do prezydenta

miasta Jana Szostaka zwrócił się
w imieniu gości mer Wmnicy, przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Dąbrowski . - Do tego potrzebne są odpowiednie standardy i kryteria, z którymi chcieliśmy
się u was zapoznać. Pozwólcie, że
szczegółowe już pytania będziemy
zadawać podczas korespondencji
przez Internet.
Ukraińcy przebywali wcześniej przez kilka dni na terenie
powiatu staszowskiego. Wśród gości znaleźli się .merowie takich
miast, jak m.ID. Z mierinki - Witulij Stu c, Chmielnickiego - Włodzi
mierz Mielniczuk, Szargoradu
- Oleg Kitasiuk, Jampola - Aleksander Rabotyński , Mohylewa - Iwan
Gołowski . Był też Aleksiej Gonczar, dyrektor Związku Miast
Ukrainy, który zrzesza około 300
najważniejszych samorządów.

(CUJ)

Aula Szkoły Podstawowej
nr 1 w Końskich przystrojona
gwiazdkami jak na bal noworocz,ny. Na widowni zasiadło ponad
330 pensjonariuszy z DPS i wrz
naszego województwa. A to wszystko w ramach dziewiątego spotkania domów opieki. Najpierw na
scenie prezentowały się zespoły
wszystkich ' domów pomocy społecznej i warsztatów terapii zaję
ciowej. W dziesięciominutowym
programie artyści przedstawili scenki biblijne, śpiewali kolędy i pastorałki. Każdy występ nagradzany był
rzęsistymi brawami, co podnosiło
na duchu, głównie pensjonariuszy
niepełnosprawnych . Wszyscy zajęli czołowe miejsca, gdyby pokusić się o stawianie ich na podium.
Potem rozpoczęła się zabawa taneczna. Młodzi tańczyli z sobą
i dorosłymi kołegami z domów opie-

Ukradł

. I

Na scenie aniołki z DPS w 19órsku

ki. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Dom Pomocy Społecz
nej "Cichy Kącik" z Końskich .
Jedna z opiekunek powiedziała, że jej zespół, prawie cały
miniony rok miał próby, żeby opa-

samochód, bo ...

Nie miał czym
do domu
SKARŻYSKO. DwudzlestDletnl

m,i czyzna ukradł samoch6d,
by dojechał do domu.

W nocy z soboty na niedzielę
dwudziestoletni mieszkaniec ulicy
Sikorskiego ukradł zaparkowany

wrócić
na ulicy Spółdzielczej samochód.
Auto było mu potnebne, by dojechać do domu. Policjanci szybko
odnaleźli wygodnego młodzieńca.
Skradziony samochód, który zdą
żył uszkodzić porzucił bowiem
pned ...własnym domem.
(BOL)

nować teksty, muzykę i wystąpić
na scenie.
- Teraz, gdywrócimy do DPS,
zaczniemy przygotowania do przyszłorocznego przeglądu. Nasi podopieczni tym występem żyją. (kam)

ZłOdzieje

przewodów
SKARŻYSKO .
Nieletni
mieszkaniec Sołtykowa i nieco
starszy kolega ze wsi Sobótka ukradli przewód wysokiego napięcia. Z
betonowych słupów zdjęli dwieście
metrów należącego do ZEORK
kabla. Dzięki sprawnej akcji policji i pomocy psa tropiącego "drutowi" rabusie nie pozostaną bezkami .
(BOL)

~ra",

· zadzwDń!
· 34-448-1&
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury

pełnią
szpitale:
na Czarnowie , przy ul. Ko ściuszki I w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedLiele:
"Przy Pogotowiu", ul. św . leonarda 10 (8-20), "Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20), "Aptekarz· , ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (8-23), .,Alfa·, ul. Że
romskiego 20/24 (8-15), . Gemellus·, ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), . Małgosla", 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 Rogalce"- 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 .Zdrowle" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedz i ałku do p iątku w godz. 822 .
Apteka "Gemellus· - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Ko-

Ił

śc i uszki) .

APTEKA . Rondo ", Padąrew
skiego - IX Wieków, czynna codziennie , niedziele i święta ,
7.00-23 .00 , 041 /34-48-205 .
(gb 5226)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Jana Pawła II 65a.
STARACHOWICE
- ul. Marszałka Piłsudskiego 17.

344-85-15 - .ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 548)
BIOTERAPIA. 041/368-46-32 .
(nh 65)
NAGŁA

Pomoc Lekarska - 041/
331-56-50 .
(nh54)
UROLOOZY - Seminaryjska 27,
361-30-60 , Jagiellońska 23 ,
346-22-99.
(nd 561)
USlUGI Medyczne WOjewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Oziecięcego w Kielcach, ul. Langlewicza 2, tel. 361-55-25 .
ECHO , HOLTER, RTG , USG,
BADANIA SPIROMETRYCZNE.
Urodynamika. Endoskopia. Te. sty alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne .
Rehabilitacja.
(nn 287)

TEATRY_ _ __
Teatr łm, S. Żeromskiego ·
- nieczynny.
Teatr Lalki I Aktora .Kubuś· nieczynny.

KINA

1

J

"Romantica" (dolby digltal),
tel. 366-37-19. - "Władca Pierścien i. Dwie Wieże· - USA, I. 12,
g. 9.30, 13, 16.30, 20.
• Moskwa" (dolby stereo), tel.
344-47-34 - . Harry Potter i
komnata tajemnic· - bryt -amer.
b.o., g. 10.30, 13.30; . Dzlewczyna z Alabamy· - USA, I. 15,
g. 16.30, 20.30; . Edl· - pol., I.
15, g. 18.30.
• Studyjne" - . Mali agenci 2' USA, bo., g. 14; .Śnięty Mikołaj 2' - USA, bo., g. 16; . Bez
przedawnienia· - USA, I. 15, g.
18; . Eksperyment· - Niem., I.
15, g. 20.15.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1r 96-63
366-40-40
KARTA STAŁEGO KLIENTA
jari r.1fIWto - cac .. łlTgoóinlill

DOJAZD GRATIS

- . Stuart Malutki 2· - USA, g.
13; "Gwiezdne Wojny - Atak klonów· - USA, g. 17.30.

BUSKO ZDRÓJ
.Zdrój" - brak terminarza.

J(ORZEJÓW
"OK" - brak terminarza.

OSTROWIEC ŚW.

"Etiuda" - " Władca Pierścieni.
Dwie Wieże ·, g. 8, 11 .15, 16,
19.15.
PIŃCZÓW
" Belweder" - "Wielbicielka·, g.
17.

SANDOMIERZ
"Millennium" - "Skok", g. 18;
.Co za ży~ie", g. 20.

S{OZISIOW
.Ballada" - brak terminarza.

SKARżYSKO-KAM.

"Centrum" (dolby digltal) - "W
pustyni I w puszczy·, g. 10; "Planeta skarbów· , g. 17; . Kslęż
niczka i wojownik", g. 19.

STARACHOWICE
. Miejskie" - nieczynne.

SUCHEONIÓW
"Kuźnica"

- brak terminarza.

WI.OSICZOWA
"Muza" - . Mr. Deeds. Milioner
z przypadku·, g. 18.

MUZEA
;...;...._ _ _

.....I.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe : korpus główny •Wnętrza zabytkowe z XVII I XVIII
w:, .Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie" , .Sanktuańum Marszałka Józefa Piłsud
sklego· . Skrzydło północne Galeria malarstwa polskiego i
slluki zdobniczej. Wystawa. czasowa: .Na szczęście , na zdrowie, na ten Nowy Rok". Czynne
we wtorek w godz. 10 - 18, śro
da - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła II
25, (tel. 344-57-92) - ekspozycja stala: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z
młodzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek, czwartek, piątek,
niedziela w godz. 9 - 15.30, śro
da - 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 Pami,ci Narodowej
- więzien i e kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - nieczynne do końca marca 2003
r. Muzeum może być udostęp
nione zbiorowym wycieczkom
po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu - tel. 3421-982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedil ałków w
godz. 10-17. 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 Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
chałup, XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa. Wystawa:
. Ocalić od zapomnienia. Jan
Bernaslewicz - twórca ogrodu
rzeźb· . Wystawa czasowa:
. Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina I strój ludowy
- na Kielecczytnie·. Czynne: w dni
robocze w gOdz. 9 - 14, w soboty, niedziele I święta - nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek laszczyków - wystawa -

#,pD=:i~
... . 0~
(/OJ.
~ ~.I
LI-':.!3
11-11 \

36·99999
15% miiId w mieście

400/0 miżki poza miastem

.Wesoła nowina. Cykl świąt i
uroczystości świąt Bożego Narodzenia w tradycji polskiej" .
Czynne od pon i edziałku do piąt
ku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - 600
milionów lat historii Gór Świę
tokrzyskich· .
Galeria BWA . PIWNICE" - ul.
leśna 7 - Stan isław Baj - malarstwo. Galeria czynna od ponledzialku do piątku w godz. 1117, w niedziele 11-15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE " Kazimierz Babklewicz "Obrazy
zielone I mniej zielone" - malarslWo. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-15,
w soboty i niedziele nieczynna.
Galeria " Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - Wystawa malarstwa Józefa Ziomka. Galeria
czynna - od poniedzialku do piąt
ku w godz. 10-16, w soboty 10-13. Wstęp wolny.
Galeria Fotografii - ul. Planty
7/9 - Doroczna wystawa człon
ków okręgu świętokrzyskiego
ZPAF. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godz. 1016. Wstęp wolny.
Klub Civltas Christiana, ul.
Równa 18 - "XXIX Pokonkursowa Wystawa ludowej Slluki
Religijnej". Czynny od poniedzialku do piątku w godz. 1014.

REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernlklewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza ~
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień
oprócz poniedziałków I świąt w
godz. 9 - 15.
Jaskinia RAJ - czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsz1aty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michnlowle 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
Świ,tokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyźu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków I dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory I fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz pon iedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA .Zlelona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa Okrę
gowa 2002 ZPAP w Kielcach malarstwo I rzeźba; Poplenerowa Wystawa Rzeźby - Kielce
2002 - ZPAP. Oprócz poniedział
ków czynna codzJennie w godz.
11 - 17.
JĘDRZEJÓW
Muzeum Im. Przypkowsklch,
pl. T. Kośc i uszk i 7/8, tel. 38624-45 - 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. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - Krzysllof Jackowski - malarstwo; Arkadiusz latos - rzeźba . Czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-17, w soboty I niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Sw l ętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stale , Dzieje Ostrowca Sw l ęto
krzyskiego od końca XVł w. do
1939 r. ', . Wystawa za by tko-

wych fajansów I porcelany ćmie
lowskiej", . Poczet książąt I królów polskich wg Bacciarellego".
Wystawy czasowe: . Indonezja mozaika kultury "; . Buddyjskie
królestwo lo Istnieje naprawdę ·. Muzeum czynne wtorek piątek 9-16.30, sob. 8-14.30,
niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel.
262-09-78 - .GÓrnictwo krzemienia w neolicie·, dwie podziemne galerie turystyczne,
skansen wioski neolitycznej, .Za
wschodnią granicą· ; Ekspozycja 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
żydowskie w Pińczowie· .
Galeria "Krużganki" - wystawa części repliki XII-wiecznej plyty orantów wypożyczonej z Wi-

RADIO-TAXI . ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .. METRO" - tel.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI " WICHROWY" - tel.
33-10-919 (do;azd gratis) .
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI "NA STQKU · - leI.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI
"OMEGA
ORIENT" , korporacja "lysogóry", tel. 36-00000 , 36 11111 , 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY" - tel.
368-74-00 (dojazd {Jratis) .
TAXI "HERBY· - tel. 801 -4100 (dOjazd gratis).
RADIO,TAXI .EXPRESS" - tel.
366-11-11, 3-600-600. Dojazd gratis, z nami naltaniej.
RADIO-TAXI .EUROPA" - (dojazd gratis, karta stałego klienta) , tel. 3-611-611.
. TAXI .BARWINEK· - tel. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
.RADIO-TAXI .DORION" - tel.
36-999-99, 34-555-44 , 9623 .

ślicy.

~

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do piątku w godz. 916, w soboty - 9-15, w niedziele - 10-15, w poniedziałki nieczynne - wystawy stałe: . Kuchnia królewska·, . Hlstoria wzgórza zamkowego w ikonografii",
.Ekspozycja . etnograficzna",
.Ziemla sandomierska w pradziejach i średniowieczu" , .Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992
- 1997", .lapldarium zamkowe', .Sandomierz w malarstwie
XX w." Wystawy czasowe: "Starej porcelany czar·; .Zbignlew
Karpiński (1920-1996), Grafika. - rysunek"
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do piątku w
godz. 9-16, w soboty - 9-15, w
niedziele - 10-15, w poniedział
ki nieczynne. Stała ekspozycja
historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: .Odkopana przeszłośc· - naj ciekawsze odkrycia
archeologiczne na lubelszczyź
nie I Sandomierszczytnle w latach 2001-2002.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej , ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do soboty w godz. 9 - 16, w
niedziele 13.30 - 16.
Muzeum HistorII PolSkiego
Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9.
Godziny otwarcia: pono- piątek
8-16, sobota, niedziela - po
wcześniejszym uzgodnieniu.
Wystawa czasowa: .Portrety' rzeźba. Gustawa Hadyny.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orfa Białego ul. Słoneczna - czynne od 8 do

17 .
STARACHOWtCE
Muzeum Regionalne, ul. Krywki 1, tel. 274-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.
Muzeum Hłstorll 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
po/. XIX w., zabytki techniki samochodowej, skansen hutniclWa 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 Kotwi

KOMUNIKACJA.
-=ooo:-_
KIELCE
Inlormacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36 .
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15-11 , Jesionowa -33179-19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18; clężarowe : 
Mielczarskiego - 345-41-22 .

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

USI:.UGI POGRZEBOWE,

•

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - Krzysllof Sieczko & Stanisław Zawa~zkl - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-18 , 361-39-12 .
(nj 306)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI·

~
~

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
•
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 369)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel.
366-31-77, 344-67-88.
(na 205)

1B.ERIłY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998 .
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13.
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. 36118-33 .
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - ióita linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery z.amiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

Pizzeria . Studio· - tel. 36886-01. Czynna w godz.: pon.czw. 10-22, p ląt. 10-23, sob.
12-23, niedz. 12-22. Dostawa
na terenie miasta przy zamówieniu powyźej 16 złotych gratis, ceny pizzy - od 7 do 19
zł.

TeiePizza - ul. Radomska 18,
tel. (041) 362-89-51 ; ul. Paderewskiego 34, tel. (041) 36641-60. Godz. otwarcia: niedzie-

la - czwartek 10.00-23.00
tek - sobota 10.00-24.00'
wóz gratis. ZAPRASZA/lt
Pizzeria Roma . AL'
PP 17 przy Domu
lon" przy Politechnice
krzyskiej zaprasza na
ne dania kuchni Włoskiej
skiej. Dowóz gratis! Tel.
344 99 05.

Bilety lotnicze - .Sigma·,
tokrzyska 20 ("Galena
041/ , 341-54-10,

INFORMACJA
GOSPOOARCZA
041/366-19·19,
366-03-03

. ŚWiętokrzyskie
Pomocy Ofiarom
- Komenda Miejska
cach - Punkt r\UII:~UIl"~l'~'!
mocy Ofiarom PrzElStęIJSI\I}
ce, ul. Mickiewicza 9:
lek - piątek w godz.
0-41/349-33-44 .
Świętokrzyski Klub
ka" - 36-74-429, od
ku do czwartku w
psycholog, pedagog
ufania 366-17-41 w
I czwartki w godz. 15
Telefony zaufania - dla
problemem
poniedziałku do
godz. 18 - 20, tel.
w sprawach
18-67, czynny od
ku do piątku w godz.
pomoc psychologiczna
dzin wychowujących
ci 368-16-59 : p
godz. 15.30-18.
Swiętokrzyskie

filaktyki i
53 -13 na i oedlaoclOlczna,
dzln I m:ll·jl'ń'~tw
indywidualna i
dotycząca uza
cja kryzysowa - od
do piątku w godz. 8 .
Polskie Towarzystwo
gania Narkomanii sultacyjny w Kielcach.
kowska 5A - 364działek - piątek ROdzinna Poradnia
I Terapii Uzależnień
tyków, Kielce, ul.
go 2303, tel.
my pomocą wzakresie
dywidualnej I grupowe;
leinlonych I ich
.
nictwa
dycmego.
Centrum Interwen
wej - tel. 04
Urzędnicza 7b. Te
przemocy, konfW<1y
rodzinne i kryzysy ma
problemy z osobą uza l
w rodzinie. Konsultacj8
duałne I grupy wspa~
pewniamy anoOlmo W0 5'
praszamy od ponledZi •
niedzieli w godz. 13 -

Częstotliwości sił
słyszalnych

w
TAK - 106,5: 98,0:
GRAM I - 102,7; FAMA
PLUS - 107,9; 71 ,95
JA - 100,9; 107,2; Rlllf
BIS - 92.3, III - 96,2.
90 .4; 101.4, ZET .
WAWA - 95.5, ESKA .
OPATÓW - 93.7 ,
102,1. RdC - 89,1.
104.7, REKORD -1
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Te l e wi z ja

2

Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki - Wywiad
Klan (673) - tel eno~ela

tv4

7.05 Studio urody - magazyn
6.00 Piosenka na życzenie 7.00
5.35 Kropka nad i - program
7.15 Złotopołscy (102) - tele- Mumia Niania - serial anim .
publ. 5.50 Milo ć i nienawi ć
nowela pol. 7.35 Dwójka Dzie(75/130) - telenowela meks .
(pow!.) 7.30 Normalny Norciom: Olimpiada Bołka i Loł man - serial anim. (pow!.) 7.55
(poWl.) 6.35 Telesklep 7.05 Przyka, Dziwne przygody Koziołka
jaciółki i rywalki (88/185) - teRodzina zastępcza (120) - seMatołka - seriale anim. 8.00
lenowela meks. (powL) 7.50
rial kom . pol. (powt.) 8.25
Szpital na peryferiach (11/20)
Wunschpunsch - serial anim.
Strażnik Teksasu (159) - se- serialobycz. czes. 8.55 Pyta8.15 Animaniacy - serial anim.
rial sens. USA (powl.) 9.15
nie na śniadanie - magazyn
Graczykowie (31) - serial kom. 8.40 Lebski Harry - serial anim.
10.25 Ryzykanci 2 (15) - reali9.05 Inspektor Gadget - serial
pol. (pOWl.) 9.45 A1ly McBeal
ty show (poWl.) 11.05 Ferie z
anim. 9.30 (na żywo) Tele Gra (110) - serial kom. USA
Dwójką: Akademia Pana Klekteleturniej 10.35 Telesklep 11.20
(poWl.) 10.40 Awantura o kasę
sa (2-osL) - film przygod o pol. , - teleturniej 11.35 Różowa
Rozmowy w toku - talk-show
1983 (78 min)
12.15 Na Wspólnej (6) - serial
Pantera - serial anim . 11.45
AdrJś poznaje golarza Filipa,
obycz. pol. (poWl.) 12.45 UsterKachorra to ja (84) - telenoktóry wśród tajemniczych, . wela argent. (powt.) 12.40 Luz
ka - serial dok. 13.10 Animanialecz bardzo nowoczesnych
Maria (81) - telenowela peruw. cy - serial anim. (paWi.) 13.35
elektronicznych aparatów
Łebski Harry - serial anim.
13.40 W imieniu prawa (5)
konstruuje robota-lalkę o 14.30 Pokemon - serial anim.
(powt.) 13.55 Inspektor Gadget
imieniu Adolf (Robert Pluciń
14.55 Miodowe lata 4 (50) - - serial anim. (poWl.) 14.20 Reski) Na wydanym przez Klek·
negat (10) - serial sens. OSA
serial kom. pol. (powL)
sa (piotr Fronczewski) balu
15.15 Milionerzy - teleturniej
15.45 lnformacje
dla gości z sąsiednich bajek,
16.10 Różowa Pantera - serial 16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.20 Przyjaciółki i rywalki
Adolf wypędza przybyłych, a
anim.
(89/185) - telenowela
kiedy kradnie i niszczy tajne 16.20 Kachorra to ja (90) - temeks.
dokumenty Akademii, pan
lenowela argent.
OfeUa chce, żeby Ulisses był
Kleks 15aie go zdemonJowa~.
Reynaldo namawia Bemar12.30 30 ton! Lista, łista - lista
szczęśliwy z Tamarą i miał z
dę do przeproszenia Bruna.
nią dzieci. Detektyw dostarprzebojów (poWl.) 13.00 PaDręczona wyrzutami sumiecza Roxanie zdjęcia, na któnorama 13.15 Miami Sands
nia kobieta obiecuje, że zmierych LAura i Roberto są ra(99/110) - serialobycz. USA
ni swoje zachowanie. Bernarzem. Kobieta jest w szoku po
14.00 Balowy wieczór kabareda zaprasza Bruna na kolaobejrzeniu tych fotografii.
towy - program rozrywkowy
cję. Mężczyzna prosi KachorCarlos robi awanturę Julie14.50 Ferie z Dwójką
rę, by mu towarzyszyła, lecz
cie za to, że szykanuje Jime15.05 Zrozumieć świat - madziewczyna odmawia.
nę. Natalia i Nayeli kł6cą się·
gazyn dla młodzieży
17 .15 Ido! Extra - program roz17.10 Miłość i nienawiść (76/
15.30 Lucy Sullivan (6/16) rywkowy
130) - telenowela meks.
serial kom. bryt.
18.10 Graczykowie (32) - seMarcial wyznaje Magdale16.00 Panorama
rial kom . pol.
nie, że bardzo ją kocha i nie
16.20 Prognoza pogody
18.45 Informacje, Sport
może znieś~ tego, że ona go
16.25 Złotopolscy (484) - tele- 19.10 ?rognoza pogody
odrzuca. Rebeka zostaje słu
nowela poL (poWl.)
19.15 Zyciowa szansa - teletur16.50 Szansa na sukces
żącą w domu Juliany . Ganiej
briel jest bardzo niezadowo(powL)
20.05 Swiat według Kiepskich
lany, że trafiła pod ich dach
17 .50 Program lokalny
(56) - serial kom. pol.
bez jego wiedzy. Eric mówi
18.30 Panorama
20.45 Samo życie (165) - seRogelio, że Lucilę otruto ar18.55 Prognoza pogody
rialobycz. pol.
szenikiem.
19.00 Jeden z dziesięciu - teleAgnieszlut jest zaniepokojona
18.00 Rozmowy w toku - talkturniej
wizytami obcej kobiety u swoshow
19.30 Ogroo sztuk - magazyn
jej
córeczki.
Dana
niespodziekulturalny
19.00 TVN Fakty
wanie pojawia się przed szpi20.00 M jak miłość (116) - se19.30 Sport
talem i proponuje Agrlieszce 19.40 "Pogoda
rialobycz. poL
podwiezienie do domu.
Palistwo Filarscy zabierają
19.45 Uwaga! - magazyn
21.15 Syreny - film obycz . 20.10 Na Wspólnej (8) - serial
Kingę do Warszawy na kolejUSA, 1990(105 min)
ną operację, którą ma przeobycz. poL
21.30 Losowanie Lotto
prlYwadzi~ wybitny specjali20.40 Zakładnicy l Alta View 23.25
Informacje,
Biznes
Inthriller USA, ]992, reż. Pesta. Paweł mówi Teresie
formacje, Sport
ter Levin , wyk. : Harry
wprost, że ilie chce, by praco23.45 Prognoza pogody
Hamlin , Terry O 'Quinn ,
wala w jego wypożyczalITi.
23.50 Graffiti - program publ.
Teri Garr, Joycelyn O'Brien
Małgosia oświadcza rodzidonikąd - dramat
0.05
Jazda
(110 min)
com, że wkrótce wszyscy
krym. USA, 1995, reż. Nick
22.30 Kryminalne gry - serial
będą mogli przeprowadzi~ się
Gomez, wyk.: Sharron
dok.
do dużego domu w Grabinie.
Corley (94 min)
23.00 TVN Fakty
20.50 Magazyn Ekspresu ReDwaj nastolatkowie Jason
23.10 Kropka nad i - program
porterów
(Sharrol/ Corley) iRonnie
publ.
4
21.45 Chlop Europie nie prze(Gabriel Casseus), mieszka23.30 Kasia i Tomek (18) - sepuści, czyli zastanowim się
ją w Newark nad rzekq Hud- ,
rial kom. pol. (poWl.)
a jużci - felieton
SOI/. Pom imo młodego wieku
0.00 Złodziejski duet (5/10) 22.00 Panorama
są zawodowymi złodziejami
serial sens. USA
22.20 Sport telegram
samochodów. Podczas kolejJohnny i Rita przebywają w
22.25 Prognoza pogody
nego z I/ocnych wypadów
jednym z meksykańskich ku22.35 Wieczór filmowy. 'Komłodzieńcy zostają zauważe
rortów. Spędzają tam ze sobą
cham kino: Kształty nocy
ni przezpoliciantów patroludużo czasu. Mają za zada- film obycz. niem., 1999,
jących ulice, którzy zorgal/inie porwa~ i doprowadzi6
reż . Aodreas Dresen, wyk.:
zowali obławę na złodziei.
przed sąd pewnego generała,
Meriam Abbas, DominiFunkcjonariusze najpierw
który ma zloży~ bardzo waż
que Horwitz , Susanne
strzelają w oponę auta, pane zeznania. By nie domyślił
Bormann , Michael Gwistem jeden z nich mierzy do
się, kim są naprawdę, udają
dek (100 min)
Ronniego. Ral/ny chłopak
zakochanych nowożeńców.
0.25 Wieczór artystyczny :
trafia do szpitala.
0.55 Legendy kung-fu (39)Konfrontacje Teatralne 1.50 (na żywo) Aquaz Superserial sens. USA (poWl.)
Lublin 2002 - relacja z fechat
1.50 ic straconego - prograstiwalu
5.00 Zakończenie program u
my powtórkowe
0.50 Zakończenie programu

K ztalty nocy
- film obycz. niem., 1999,
godz. 22.35
Kilka splatających się ze obą
historii, które rozgrywają się
w Berlinie w ciągu jednego
wieczoru i nocy. Bezdomna
Hanna nie podziewanie znajduje na swOIm żebraczym lalerzyku 100 marek. Pragnie je
wydać ze swoim przyjacielem
iClorem na hotel, w którym
będzie wygodne lóżk~
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Syreny
- film obycz. U A, 19 O,
godz. 21.15
Skromnie żyjąca rodzina osiedla się W· mieście, gdzie życie
toczy się leniwie i bez więk
szych sensacji. Wkrótce matka, Rachel Flax rozpoczyna
romans z miejscowym sklepikarzem. Zgorszona do głębi
jej zachowaniem 15-letnia
córka Charlotte podejmuje
stanowczą decyzję wstąpienia

do klasztoru.

Zakladnicy z Alta View
-thrillerUSA, l992(1l0min),
godz. 20.40
Richard Wonhinl\ton jest glę
boko wierzącym chrześcijani
nem, ojcem ośmiorga dzieci.
W szpitalu Aha iew jego
żona zostaje poddana slerylizacji. Zabiegu dokonailekarz
Gene Garrick. Rozwścieczo
ny mężczyzna postanawia zem '~ć się na nim i zabić go.

655 Telesklep 7.10 Wojowniczki
z krainy marzeń - serial anim.
7.35 Yaiba - legendarny samuraj (37/52) - serial anim. 8.00 W
niewoli uczuć (111/135) - lf'lenowela meks. 850 Daniela i przyjaciele (95/ l 00) - telenowela
meks. 9.40 Pelna chata (188/
192) - serial kom. USA (powt.)
10.05 Alf (29/100) - serial kom.
USA 10.30 (na żywo) bmisłów
ka - teleturniej 11.15 Conan (5/
22) - serial SF niem .-amer.
(powt.) 12.10 Przeklęta miłość
(68/100) - telenowela kolumb.
12.55 Telesklep 14.55 Wojowniczki z krainy marzeń - serial
anim. (powt.)
15.20 Yaiba - legendarny samuraj (37/52) - serial anim .
(powt.)
15.45 Pełna chata (189/192)serial kom.
16.15 Znowu razem (2/6) -. serial obycz. USA
16.45 Alf (,30/100) ...,serial kom.
USA
17.20 Brygada ratunkowa (. /
22) - serial sens. USA
(poWl.)
18.10 Aktualno ci
18.20 Conan (6/22) - serial SP
niem.-amer.
19.15 Drew Carey Show (55/
135) - serial kom. USA
19.40 Męskie sprawy (1/13) serial kom. USA
20.10 Panna Ro e White - film
obycz. USA, 1992, reż . Joreph Sargent, wyk.: Amanda Plummer (120 min)
Nowy Jork. 1946 rok. Żydów
ka Rose While (Kyra Sedgwick) dowiadllie się od oica,
że z Europy przyieżdża jej siostra .Lusio (Amanda Plummer),
z którą w dzieciństwie zostala
rozdzielona. Dla wychowywanej się w cieplej j stabilnej rodzinie Rose spotkalTie to okazuje się dużym wstrząsem .
.Lusia do~wiadczyła bowiem
okrucieństw Il wojny ~wió)
wej i jest przekonana, że oiciec ponosi odpowied2ialnoś~
za śmier~ ich matki...
22 .00 Gliniarze na motorach
(13/23) - serial sens. niem.
23.00 Od pierwszego wejrzenia
- kom. USA (poWl.)
0.40 Miesiąc nad jeziorem - film
obycz. bryt., 1995, reż. John
Irvin, wyk.: Vanessa Redgrave, Edward Fox, Alida ValU
(92 min)
Akcja filmu rozgrywa się w
przepięknych okolicach wło
skIego jeziora Como tuż przed
wybuchem J1 wojny światowej.
iemlotUl. ale atrakcyjna Bryty/ka, panna Bentley, przyjeżdża odwiedzić należ4cy do
rodziny pensjonat. Od śmierci
ojca i romansu z żonatym męż
czyzną nie odwiedzała tego
miejsca. Obecnie przebywa tu
tylko jeden Brytyjczyk, P/qstojny major Winslow. Pora
zacżyna przyjemnie spędza~
razem czas, grając W lenisa.
Niespodziewanie zjawia się
m/.oda i pełna temperalllel/lu
Amerykanka, Beaumont oraz
przystDjny \.-VIoch .
2.15 Zakończenie programu

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 Super V1P - magazyn plotek 7.00 Muzyczne
li ty 7.50 Motomyszy z Marsa - serial anim. (pow!.) 8.10
Gę ia skórka (24) - serial dla
mlodzieży kanad. (pOWL)
8.35 M.A.S .H. (19) - serial
kom. USA (pow!.) 9.00 Dziki
k iężyc (23) - telenowela argen!. (powt.) 9.55 Zbuntowany anioł (106) - telenowela argent. (powL) 10.40 Bialy }{iel
(5) - serial przygod ofranc.-kanad . (powL) 11.05 Zakręco
ny (5) - serial kom . SA
(powL) 11.35 Jet (7) - erial
sens . USA (powL) 12-30 Strefa P - magazyn muzyczny
13.00 Super VIP - magazyn
plotek 13.30 Muzyczne listy
14.30 Teknoman - serial
anim.
15.00 Czarny Królewicz (45)
- serial przygodo bryt.
15.30 Dziki k iężyc (24) - telenowela argent,
16.30 HOT CHAT - program
publ.
16.45 Dziennik i Prognoza pogody
17.00 Jak dwie krople czekolady (19) - serial kom.
USA
17.30 Miło ć i pieniądze (10)
- serial kom . USA
18 .00 Zbuntowany anioł
(107) - telenowela argent.
19.00 Ochrona absolutna (2)
- serial sens . USA
20.00 Komisarz Rex (76)serial krym . aus!.-niem .
W Wiedlliu grasuie psycl/Opa tyczny morderca zwally
Wampirem, który podczas
pelni zabija kobiety przechodzące w pobliżu cmentarzy,
po czym obcina illl włosy
brzytwą. Podczas kolejnej
pełni policja obstawia
wszystkie miejsca pochówku, nie zapobiega to jednah
koleinei trage i. Obok stojącego samotnie grobowca
zostaje uduszona Judith, studentka malarstwa. Bralld/lIer ma jednak wątpliwo ci,
czy ostatniego zabójstwa
istotnie dokonał Wampir.
20.55 Idol Extra - program
rozrywkowy
21.50 Dziennik
22 .05 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
22 .15 Seks, k1amstwa i ka ety wideo - dramat psy:
chol. USA. 1989. reż . Stev.en Soderbergh . wyk .:
Andie MacDowell . James
Spader, Peter Gallagher.
San Giacomo (96 min)
23.55 Aulomobilizm: Rajdowe
Mi trzostwa Świata - zapowiedź sezonu 2003
0.55 Masquerade (3) - serial
sens. USA
1.45 X Laski - program erotyczny
2.15 Muzyczne li ty
3.05 Muzyczny VIP
3 .30 Super VIP - magazyn
plotek
3.55 To się w glowie nie mieci - magazyn
4.15 Zakończenie programu

Alf
- serial kom. USA,
godz. 16.45
Za namową Alfa Willie organizuje bal przebierańców z
okazji święta Halloween .
Mężczyzna ma nadzieję . że
uda mu się w ten sposób zaimponować szdowi i dostać
lepszą pracę. Go ' cie slawiają
ię tIumnie.

eks. klam twa i kasety...
- dramat psychol. USA, 1989.
godz. 22.15
John (Peter Gallagher) i Ann
(Andie MacDowell) ą pozornie szczęśliwym malżeń lwem.
Mężczyzna zdradza jednak
żonę z jej siostrą . a kobieta SlUka porady u pychoanalityka
Pewnego dnia odwiedza ich
Graham (James padcr) . kole~a Johna ze studiów.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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,ogłoszenia

J eś li

zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne
w dowolnym wydan iu " Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dod atkową gratisową em i sję w wybranym
przez siebie dniu.

d robne

ZA

l ;

PROMOCJA

W -'

dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych zlecających ogłoszenia prywatne.

części

INTER CAR S SA. Dystrybucja

s.c.' AUTA

powypadkowe

kupię

nikatywnych rencistów.

napędy.

Bramy, drzwi,

do samochodów zachodnich . Kielce ,

\
0001

POSZUKUJEMY kreatywnych

HORMANN.

AUTO-MOTO

041/342-84-32.

nd557

nd550
ZATRUDNIĘ

gb5395
OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
0001 S .C . AUTA powypadkowe,

Jagiellońska

nt501
Kielce, Pakosz 53.

gb5396

041/344-53-62 Agencja Nieruchorrc:l• .

PRZEBUDOWY samochodów z ciężaro-

RATY.

PARKIET,

I'

LOKALE

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

nj308

AUTO NA GAZ.

zniszczone - kupię . 041 /346-21 -67.

dziewczyny, 0601·589-

PARAPETY, schody, kominki - producent.

Warszawska 170, 041/332-22-12.

041/362-00-29

Możliwost

Kielce, Domaszowice 174F

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

-0606-257-181 .

I

nt519

041/343-17-57 . AUTOALARMY.

transport

gratis .

wych na osobowe zgodnie z ustawą .prawo

~.krz·

INTERLOCUM.

085/653-75-04.
o ruchu drogowym". Kielce, Krakowska 285,

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

.

nt529

kb2534

tel. 34-445-64.
kb2818

508

DAM

041/344-63-63 EUROLOCU M·od

PRACĘ

Sienkiewicza 9.
041 / 344-85-25, 36-222-35 MOTOART
TŁUMIKI

AUTOALARMY 041/34-434-79.

- Katalizatory - Amortyzatory

- części zamienne do samochodów. HURT.
nt543

- Opony - Oleje - serwis - gwarancja,

Detal, Kielce, Tarnowska 18,

leczniczego,

Sandomierska 216, 041 /342-82-01 .
nd547

tr

nh71

AUTOSZYBY, .Autofenix· Kielce, Wrzosowa 25, 041/361-61 -71 , Radom, Warszaw-

BIOSTUDIO - zawodowe kursy
odchudzającego ,

kinezy1era-

zakończone

dyplomem

pii , akupresury masażysty.

BUDOWNICTWO

masażu

MIESZKANIE

do

0507-469-841 .

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

048/345-90-42

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

POKOJE do wynajęcia , ul. S ielnk:ej,~

041 /346·52·05.

ng509

wane, 041/25-44-073.

BIURO Reklam i Ogłoszeń "Słowa Ludu"
gb5445

CZĘŚCI do samochodów
japońskich , koreańsk ich,

BMW.

Kielce , Pakosz 53 , 361·18-56.

poszukuje PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH w Kielcach, na

BLACHY trapezowe, bramy

Sklep - hurtownia.

041 /368-45-04 .

BALUSTRADY, ogrodzenia , kraty rozsu-

garażowe

umowę

Oferty pisemne nr 85/at.

POSZUKUJĘ

- zlecenie.

kierować do

lokalu handlo·

w Kielcach, ok. 60 m kw., S ,p.:nk:e<'"
BRiO
i okolice. 06021301-111

- 10 typów. PRODUCENT 041 /331-49-62.
, SL', ul.

Wesoła

47/49.

nt539

ng502

at91

MEDYCYNA
BRAMY, automatyka , szlabany. Bariery

HAKI· 041/346-20-02.

DO
gb5186

DZIAŁU obsług i

klienta,

zatrudnię

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

osoby (etat), 1300 mies ięcznie .

nt545
041/36-82·252.
BRAMY,

napędy.

GINEKOLOG - leczeme , zabieg,
06021335-083.

gb551 O

041/366-19-17.
nn278
DOMOWA,

BRAMY. Ogrodzenia. 041 / 348-46-93,

Kielce, ul. Paska 6, (os. Kochanowskiego), 041/362-91-00

d EX ® Specjalista
ELb.......
U
w systemach dociepleń
HIJll')'()"TNIJ' )Ill'l'I~lll1'I~()"r
IIIJI)O" T IANY(~ D
- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian

SVSTEIVłV

POCIEPLEŃ

Kielce, ul. Warszawska 248, tel. 368-60-56
Wiśniówka (Biuro Handlowe)
tel. 301-16-37

P iekoszów, ul.
[

,

12

Wolności

1500,

012/268-04-00.

Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Kielcach
postanowieniem z dnia 23 stycznia 2003 r.

ławom ira Moćko

i Norberta Gross prowadzących działalność gospodarczą
"KCMB Armatura anitaroa i Techniki Grzewcze" .A,
w Starachowicach, wymaczyl sędziego komisarza
w osobie Jacka Adamczyka ę,dziego Sądu Rejonowego w Kielcach, wyznaczył
syndyka w osobie Marianny Moskwy, wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali
woje wierzytelności w terminie dw6ch miesięcy
~
od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia (sygn. akt V U 37/02), ~
firmą

Postanowieniem z dn. 9.xIl_2002 r.

Sąd

Rejonowy,

Sąd

Gospodarczy

w Kielcach
ogłosił upadłość

Przedsiębiorstwa

doświadczeni

kb2803

ogłosił upadłość

pod

GINEKOLOGIA ści, 0604-671 -5 38 .

nt547
Sąd

umowa .

"budoCOP 1" sp. z 0 .0. w Osieku,

wezwał

wierzycieli upadłego, aby zglo ili swe wierzytelno ' ci do Sędziego
Komisarza w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia postanowienia
w prasie, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Adama Krasow kiego

2, tel. 30-62-114

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

Sąd

Rejonowy Sąd Gos
w Kielcach

ł DOstanowienic:m z dnia 21 styClJli a !
w miejsce sędzi ego korni arz3
upadlo 'ci Zakładów Produk
kórzanej FO KOr
karży ku-Kamiennej p, z
sędziego sądu rejonowego :
Anny Rurarz wyznaczył
Sądu Rejonowego Jacka
W

Akt V U

COMPUTEX kursy komputerowe .

NAUKA

SPRZEDAŻ

041/344-32-02.

ROLETY ANTYWŁAM.
R·b-L-E-T·Y

nt523

041/344-15-17
KIELECKA Szkoła Języków Obcych

041/302-14-27

INTERCOLLEGE - 7 języków, wszystkie
(13-lecie szkoły)

ANTYWŁAMANIOWE

ROLETKI

041 /~43-18-81 SIATKI plasti kowe,

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

nt555

nt515

PRODUCENT

na semestr wiosenny. Ul. Sienkiewicza 38,

Leśna 5 (centrum).

343-07-04.

WERTIKALE

ng507

poziomy, rekomendacja PASE . Zapisy

ALUTECHNIKA , Paderewskiego 3 ,

TEKSTYLNE

ALUTECHNIKA

tel. 368-25-28.

PUNTO (1995) - 0603-300-924 .

ROLET - 041 / 362-03-67, 0691 -860-680
PaderewskIego 3

nt550

gb5518

Kusocl ńs kiego 50. JUŻ OD 165 zllm kw.

041 /343-07-03.

04 1/344-54-08
EDUKACJA

TURYSTYKA

MARKSOFT - kursy komputerowe.

KIELCE. -GAGARINA 5

Raty I rabaty.

nt513

ng505

041/343-12-52.
nt537

ROLETKI , verticale , producent.
048/37-80-307 , 0601 -280-977 Frankfurt,

tecnmk admInistracji,

041/366-78-86.

WMK, Leszczyńska l , 041 /368-00-32.

Mannheim. Lipsko . Wojtek'.

MATEMATYKA - 041/345-38-15.
gb5517

gb5449

nt533

wwl80

technik informatyk

OPRAWA OBRAZÓW

ROLETY antywlamaniowe, matenałowe ,

USLUGI

NOWE GRUPY

we rtika le ,

żaluzj ę

p romo CJa,

- angielski
041/369-85-21 .

....

- niemiecki
041 /361 -20-40. Telewizyjne.

-włoski

nt517
gb5397

- francuski

,WORLD OPEN'
Szkoła Języków

BUS

Obcych

osobowo- towarowy.

gb5484

GIELSK I, francuski, n iemiecki.
Centrum

źródłowa 19

Ję:zyków

RZElZÓW. Ul. lUBEUKA SO

ramkowe. PROMOCJA! Roletki tekstylne,

Nawiąże współpracę

vertikale , żaluzje, okna . Hurtownia

0609-12-12-44.

Kielce,

'U"""' ' ....kr7v<l<op

PHU .... RO.JAX ..~

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,

- rosyjski

nt549

04 11361 -37-4!l , Chęcińska 14.

z firmami i osobami
fizycznymi
'VI zakresie prowadzenia
sezonowych ounktów
sorzedażv rowerów

Material6w Vertikalnych ,WMK' , Leszczyń
ska 1, 041/368-00-32 , 041/344-14-80 ,

041/343-13-16

fax 344-33-77 .
nt507

NIERUCHOMOŚCI

CZYSZCZENIA dywanów, verti cali.

Informacjo: 0602 375 220

nt531
0411366-78-86.

KIELECKA

gb5450

CKD ,PROMOTOR"

~ERTICALE

SZKOŁA

- ża l uzje - rolety

JAZDY
KURS PRAWA JAZDY

- producent. 041/368-68-77.
SPRZEDAM mieszkanie 41 m kw.,

Kielce

GLAZURA , hydraulika, remonty.

gb5506

I piętro, Uroczysko, cena do uzgodnienia,

PlWIlika·Ponurego 49

041/346-44-49.

ZGUBY

Kielce, 0601-060-446.

041/345-85-88

gb5523

gb5525

RÓŻNE

HYDRAULlCZNE,041 /362-10-41 .
gb5492

Popołudniowy -

udzielam

ką·

zł

RABATU

Sob. - niedz.

HYDRAULICZNE . 0411332-39-28 ;
żELAZNA Joanna zgubHa legitymację

8.11 (g. 13)

1 (Hala Wid-Sport.)

0502-542-071 .

361-18-97
__. . 366-03-79

stUdencką·

gb5421

POŻYCZKA - 041/344-41-06.

50

(!J 111 m-Wilią

gb5522

gb5159

~

5.11 (g. 16)

Weekendowy - 8.11 (g.9)
UWAGA: dla uczniów i studentów

WACH Anna zgubHa legitymację studenc-

ATRAKCYJNE kredyty i nie tylko ...
041/340-72-31 .

~",E
li:

gb5519
gb5133
MALOWANIE . Gładź . Tapetowan ie .

POŻYCZKI. 041 /340-71-03

ADMINISTRACJA

Panele. 041/368-36-66.

FOT0GRAFOWANIE

bh263
nt535

RACHUNKOWOŚĆ_FINANSE
BANKOWOŚĆ

RESTRUKTURYZACJA zadłuźeń ,

TELEKOMUNIKACJA.

pożyczki .

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

NAPRAWA pralek, 041 /332-37-46 .
gb5500

gb5198

nt505

raca
i kariera

SlowoLudu
T WOJ A

GAZErA

SlowoLudu

na bezpłatne ogłoszenie drobne w rubryce
PRACA (szukam/dam/nawiążę współpracę)

e owo otwarte p nkty
ow nta fe ~am ~ Qgł06Z-ęń :

Wypełn i ony kupon wyślij pocztą lub przyn ieś do Biura Reklam i Ogłoszeń .Słowa Ludu'

w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a
Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę
• " " - - • •_ - . _ • • • _ _ o • • • _ _ • •_

CODZIENNA

• • • _ • • • • • • • •• • _

• ••••• • • _ ••••• ••• •• • •••_ - •• •••• -

_. _

•••••••••• " ' - ••• • - , •• _ . _ ,

Treść

25 słtiw ••.••••.•••••••••••••••••.••••••••••••••••••..•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11* ..... ~

...................................................................................................................
.....................................................................................................................

PIŃCZÓW
Sklep
BIK" -POLKA
28-400

Pińczów

ul. 7 Źródeł 8

Adres lub telefon kontaktowy ••••••••••••••••••••••••••••• podpis .......................... .

SKARŻVSKO-KAM .
Firma
Usługowo-Handlowa

"KORONA - BIS"
Piotr Korona
ul. Zwycięzców 5
te I. 041/2531308
26-110 Skarżysko-Kam,
osiedle Bór

'l I

Biuro Reklam I Ogłoszeń zastnega sobie prawo do zredagowania,
lub niezamieszczania ogłoslenia.

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

SlowoLudu
tWOJA aAlIT" eOOlIC"."

ZAPRASZA

."

KIELCE

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

,

,t~1'.I'M

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

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

,

~BUSKO

,,: '.:'" . .:

Sklep "Mała Moda"
pl. Zwycięstwa 1

Hortex Holdin,g Spółka Akcyjna
niniejszym informuje, że siedziba Spółki
mieszcząca się do tej pory W Płońsku przy ul. Przemysłowej 13,
została przeniesiona do Warszawy
i obecnie siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Wateckiej 11a,
kod poczt. 00-034, tel. centr. (+4822) 551-00-00,
fax (+4822) 551-01-01.
Adresy Oddzialów SpóŁki nie uległy zmianie i są następujące:
• Hortex Holding S.A., Oddział Zakład Przetwórstwa Owocowo-Wanywnego w Skrzyńsku, ul. Przemysłowa 27,26-400 Przysucha (tel.
(+4848) 675-20-91, fax (+4848) 675-29-61.
• I;lortex Holding S.A., Oddział Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, uL Przemysłowa 12, 08-500 Ryki (tel. (+488 1) 865-27OJ, fax (+4881) 865-17-75).
• Hortex Holding S.A., Oddział Zaklad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, ul. Czerwona 20, 96-JOO Skierniewice (teL (+4846) 83350-43, fax (+4846) 833-39-19.
Podpisał
l6Iwj

Zarząd

Hortex Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Obwieszczenie o Iicytacj i
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, ul. Wróbla 17
podaj e do publicznej wiadomości, że w dniu

25 lutego 2003 r. o godz. 13.30
na parkingu samochodowYm "Carro" Kielce, ul. Ściegiennego 30 l
odbędzie się

licytacja samochodu osobowego marki alfa romeo rok prod. 1990, poj. silnika - 3,0 cm sześc.

164,

Pojazd stanowi własno ść Skarbu Państwa . Wartość szacunkowa
pojazdu ustalona przez biegłego wynosi 6.700 zł . Cena wywoławcza
stanowi kwotę 5.025 zł. Przystępujący do licytacji winni wpłacić
wadium w kasie tul. Urzędu, pok. 103 najpóźniej w dniu licytacji
do godz. I 1.30 w wysokości 670 zł.
Pojazd można oglądać na parkingu w dniu licytacji od godz. 9
do 10.30.
Za wady ukryte Urząd nie odpowiada. Zastrzega się możliwość
unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
28 I6/km

tel. (041) 378-28-20

Syndyk PRM "REMUR" S.A. w Radomiu,
ul. Młynarska 1O
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8

tel. (041) 386-10-42

f' KAZIMIERZA WIELKA
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski

ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 357-49-95

STARACHOWICE

OGŁOSZENIE

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48

tel. (041) 372-48-95,
0601-695-499

Sklep "BI~" - POLKA
ul. 7 Zródeł 8

~"

-c

RadioMTM
ul. Partyzantów 1 A

,.

tel. (041) 275-11-11

SKARŻVSKO-K<\M.
Firma Usługowo-Handlowa
"KORONA - BIS"
Piotr Korona
ul . Zwycięzców 5,

tel. (041) 253-13-08
osiedle Bór

,

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10,

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

\VLOSZCZO\VA
Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11

tel. (041) 394-23-13, 394-34-33

14

Obiekty można. oglądać w dni powszednie w godz. 7-15
po uprzednim ustaleniu z przedstawicielem Syndyka.
Szczegółowy wykaz majątku przedsiębiorstwa oraz warunki
uczestnictwa w przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki,
tel. (048)363-16-14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
przez oferenta wadium w wysokości 10 proc. proponowanej
wartości najpóżniej na dzień przed przetargiem
na konto sprzedającego : Bank Śląski O/Radom
10501793-2208920310.
Oferty z ceną należy składać w termin ie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia w zaklejonych kopertach
opatrzonych napisem "Przetarg Nowiny" w siedzibie Spółki.
Do oferty należy dołączyć kopię wpłaty wadium.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert,
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz odstąpienia
od przetargu bez podania przyczyn.
227/ws

tel. (041) 352-20-47

t-

1 ) hali produkcyjnej o pow. 893 m kw.
2) budynku magazynowego o pow. 748 m kw.
3) pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 312 m kw.,
zlokalizowanych w Nowinach k. Kielc.

UMiG W Bodzentynie
ogłasza przetarg nie ograniczony
na wykonanie
projektów technicznych przebudowy kotłowni:
l) w Szkole Podstawowej w Psarach Starej Wsi przebudowa polegać
będzie na wymianie kotła typu KWS - 12 o mocy 115 kW, opalanego
węglem na kocioł olejowy o mocy ok. 100 kW opalany olejem opałowym .

Projekt obejmować ma również instalację centralnego ogrzewania,
cieplej wody użytkowej oraz wymianę grzejników żeliwnych
na konwektorowe. W projekcie znaJeżć się powinny wszelkie
uzgodnienia, opinie oraz ślepe kosztorysy.
2) w Szkole Podstawowej w Leśnej przebudowa polegać będzie
na wymianie kotła o mocy 115 kW, opalanego węglem na kocioł olejowy
o mocy ok. 100 kW opalany olejem opałowym . Projekt obejmować ma
również instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz
wymianę grzejników żeliwnych na konwektorowe. W projekcie znaleźć
się powinny wszelkie uzgodnienia, opinie oraz ślepe kosztorysy.
Termin wykonania projektów 15.IV.2003 r.
W ofertach należy podać koszt całkowity wykonania projektów brutto
dla każdej kotłowni oddzielnie.
Oferty należy składać w UMiG-Bodzentyn, ul. Sucbedniowska 3, pok.
nr 13 do dnia 14.lJ.2003 r. do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi dnia
14.Il.2003 r. o godz. l Ow siedzibie zamawiającego pok. 16.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki
określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
28171lan

Syndyk PRM "REMUR" S.A. w upadłości Radom,
uJ. Młynarska 10
• maszyn i urządzeń:
1976
tokarka karuzelowa 1512
1975
tokarka uniwersalna CU 401
1984
wiertarko-frezarka WFA-80
1969
zwijarka do blachy 16/2700
1978
frezarka obwiedniowa 5K32A
szlifierka do otworów 3K 228B , 1979
1970
szlifierka do płaszczyzn SPB 30
• oraz inne maszyny i urządzenia wg wykazu
rzeczoznawcy, a także:
• wyposażenia narzędziowni 35.200 zł netto
• wyposażenia biurowego wg wykazu i wyceny własnej
• zapasów materiałowych rozdzielnie, wg wykazu i
własnej

Wymienione wyżej maszyny i materiały można oglądać :
ul. Grodziskowa 15, po uprzednim ustaleniu z Drzledsltaw ll~lel~~
PRM ,REMUR" SA w upadłości , tel. (048) 363-16-14.
Warunkiem przystąp i enia do przetargu (dotyczy maszyn i 1r7::l,r17o.n\
wpłacen i e przez oferenta wadium w wysokości 10 proc.
wartości najpóźniej na dzień przed przetargiem na konto
Bank Śląski O/Radom 10501793-2208920310.
Oferty wraz z załączoną kopi ą dowodu wpłaty wadium na l eży
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia pod adresem:
.. REMUR" SA w upadłości, 26-600 Radom, ul. Młynarska 10 z
.. PRZETARG PIŃCZÓW' .
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
przeprowadzenia negocjacji lub unieważnienia przetargu bez
przyczyn.

Syndyk PRM "REMUR"
ul.

S~A.

Młynarska

w Radomiu,

10

użytkowania wieczystego gruntu
nr 80, objętej KW 8655 oraz niezabudowanej dzia&:
. nr 52, objętej KW 17874, położonej w Pińczowie przy
Grodziskowej 15 o łącznej powi'erzchni 13.024 m kw.
• budynku warsztatowego o pow. 1140 m kw
oraz warsztatu samochodowego i elektrycznego
mag. technicznego, portierni.

• prawa
działki

Szczegółowy wykaz majątku przedsiębiorstwa oraz wa
uczestnictwa w przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki
tel. (048)363-16-14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
oferenta wadium w wysokości 10 proc. propo
wartości najpóźniej na dzień przed przetargiem na
sprzedającego: Bank Śląski O/Radom 1050 1
2208920310.
Oferty z ceną należy składać w terminie 14 dni od
ukazania się ogłoszenia w zaklejonych kope
opatrzonych napisem "Przetarg Pińczów" w siedzibie
Do oferty należy dołączyć kopię wpłaty wadium.
Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz
od przetargu bez podania przyczyn.
" y . J .... "

..

Na podstawie art. 37, 38 i 40 us~awy z dnia 21 s ierpnia 1
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46. paz
- tekstjedn. z późn o zmianami) i rozporządzen ia Rady Ministrówz d
13 stycznia 1998 r. w sprawie określen i a szczegółowych zasad I
przeprowadzania przetargów na zbyc!e n i eruchomości
I
własność Skarbu Państwa lub własność gminy

Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu
ogłasza drugi publiczny przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiel11
byłej strażnicy, położonej w Mieronicach,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 121 o pow. 0,17
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
Małogoszcz , nieruchomość p%żona jest w terenie
strażn i cy OSP ze świetlicą do adaptacji.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10.000,00 zł.
Postąpien i e wynosi 1 00,00 zł.
Wadium wynosi 1.000,00 zł.

Przetarg na sprzedaź nieruchomości odbędzie się w Urzęelz ie
i Gminy w Małogoszczu, ul. Jędrzejowska 12b, pokój nr
dnia 21 lutego 2003 r. o godzinie 9.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
wpłacą wadium w wyznaczonym terminie. Uczestnicy
zobowiązani są do złożenia oświadczenia , że zapoznali
z ogłoszeniem o przetargu i warunkami przetargu.
Wadium może być wniesione w gotówce lub w listach nw,:m:II, r.VI"J· I~
wniesionych do kasy Urzędu Miasta i Gminy w
w terminie do 17 lutego 2003 r.
Dowód wpłaty należy okazać komisji w dniu przetargu.
wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz spr:zedaJą~,~.::
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
w ciągu trzech dni od zamknięcia przetargu.
Do chwili rozpoczęcia przetargu organizator może odstąpić od
przeprowadzenia bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Malłoa(J:'~ul. Jędrzejowska 12b, tel. 38-55-386 (pokój nr 25).

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

SŁOWO LUDU 4 LUTEGO 2003

decki
idzewa
Kielc

Oby tak 't"

sobotę

Sośnicą

ekord Karoliny

Krzysztof Brodecki
pnez najbliższe
1,5 roku będzie grał
w barwach Kolportera
Korony.
~

22-letni piłkarz został
z pierwszoligoweWidzewa Łódź . Nojest defensywnym poiem, ale występował tako brońca .
~ _, .. ~ł~ .·a miałem przejść

do Polonii Warszak działacze nie doszli
mienia w sprawie monsferu . Ostatecznie za
trenera Dariusza Wdowr a fiłem do Kielc i nie
ż e chcę z Kolporterem
a wansować do ekstra.edz iał nam Krzyszi.
nabytek Kolportera
es! wychowankiem ŁKS ,
. pięć sezonów
w Widzewie, rozgr~
eks!raklasie-w barwach
d rużyny blisko blisko 20
zoraj kieleccy piłkarze
dwa kolejne treningi.
m ćwiczyli na boobiedz ie Dariusz
i Andrzej Woźniak
z ili zajęcia w hali.
w nich już Krzysz.ce ki , a do drużyny dołąze Maciej Sawicki, który
w so botę w sparringu z
ą· gdyż zdawał egzami_ ' ~?n l ~ i .

Ikarz e poddani zostali
istyeznym badaniom krwi,
określić poziom wy(wid)

bym zespołem, jak by na to wskazywała tabela. Pewno, że zdarzały nam się błędy, ale tych w piłce
ręcznej po prostu nie da się unikł.ącznościowcem
nąć - mówi trener Kolportera
Szczecin (28:19)
znacznie poprawiło nastroje
Marian Siewruk.
Nagrodę dla najlepszej zaw zespole piHcarek ręcznych kieleckiego Kolportera.
wodniczki kieleckiego zespołu
jednomyślnie przyznano bramkarce Karolinie Rębosz, która obroniła między innymi cztery rzuty
kameo
- Cieszę się przede wszystkim ze zwycięstwa drużyny, bo to
jest najważniejsze . Tak się jakoś
składa, że zwykle dobrze grało mi
się przeciwko Łącznościowcowi.
W pierwszej rundzie w Szczecinie obroniłam trzy karne, więc
teraz chciałam poprawić ten rekord i udało się - mówi Karolina
Rębosz . - Ostatnio zbierałyśmy
niezbyt pochlebne recenzje i
chciałyśmy zatrzeć to złe wraże
nie. Dla mnie dodatkową mobilizację stanowił fakt, iż w sobotę z
powodu choroby nie mogła zagrać
chora Edyta Pawłowska. Wraz z
Mariolą Fijas doskonale zdawałyśmy sobie sprawę, że wiele bę
dzie zależało od naszej formy w
bramce. Fajnie, że udalo mi się
wykorzystać tę szansę, a zagrałam
chyba najlepszy mecz w tym sezonie. Mam nadzieję, że będzie on
przełomowy i teraz częściej będą
mi się zdarzać takie występy. Nie
miałabym nic przeciwko temu , by
podobnie było w kolejnym bardzo
ważnym dla nas meczu z Sośnicą
- kończy bramkarka kieleckiej
siódemki .
Spotkanie pilkarek ręcz
nych Kolportera z Sośnicą GliL-_____...........,;.;.........r::..o._I!!:.-"'--._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'u. ' wice rozegrane zostanie już w
Natalia Arsiomenka była najskuteczniejszą zawodniczką meczu Ko)porter najbliższą sobotę w Kielcach o
godz. 17.
(wid)
-Łącznościowiec
'

Sobotnie efektowne
zwycięstwo nad

już

Dobne zaprezentowały
się zawodniczki Znicza
Podzamcze Chęcińskie
podczas Pucharu Polski
i kadetów;
zawodach rozegranych w

c Podlaskim Anna Wawka tegorii wagowej 72 kg
drugie miejsce. Miłą
nkę sprawiła AJicja
która była trzecia w
kg. Drużynowo Znicz
lokatę w gronie 26
ehar Polski był jednoczejami do finałów
o POI~kiej Olimpiady
ktora odbędzie się
Awans do tych za~a pewnily sobieJ·uŻ dwie
le Zk·l Z. .Oicza
.
występująlegonI wagowej 65 kg
Marzycka oraz Ewelina

- Sądzę, że mecz mógł się podobać kibicom. Dziewczyny potrafiły się zmobiliz('wać i prawie
w stu procentach zrealizowały
przedmeczowe założenia. Łącz
nościowiec odbierał już punkty
wiełu wyżej notowanym druży
nom, więc nie jest aż takim sła-

Ponidzie ·na podium

Polski na matach

ie

z

pewne
Ponadto w miniony weekend
w Podzamczu rozegrano mistrzostwa województwa kadetów i kadetek. Wśród kadetów w poszczególnych kategoriach tryumfowali :
46 kg - Adrian Poloczek (Gimnazjtnn Rembów), 54 kg - Mateusz
Dobrowolski (Znicz), 58 kg - Tomasz Świerk (Rembów), 63 kg
- Marcin Fudalewski (Czarni Połaniec) , 69 kg - Rafał Wiłk (Znicz) ,
76 kg - Marcin Siuda (Czarni), 85
kg - Maksymilian ldzik (Znicz) ,
100 kg - Maciej Sadłocha (Czarni) . Drużynowo mistrzostwa wygrali Czarni przed Zniczem i Rembowem. W gronie kadetek tryumfowały: 38 kg - Magdalena Bęben
(Znicz) , 49 kg - EdytaGruszczyń
ska (STS Skarżysko), 52 kg - Ewelina Ślusarz (Rembów), 56 kg
- Wyszyńska Marta (STS), 60 kg
- Diana Zychowicz (Znicz) , 65 kg
- Ewelina Maj (Znicz). Drużynowo zwyciężył Znicz przed STS
i Rembowem.
(r)

Bardzo dobne spisali się
młodzi piHcane Ponidzia
Trójka Pińczów podczas
XII Międzynarodowego
Turnieju Halowego w Warszawie.
Dwie drużyny pińczowskie
go klubu stawały na podium imprezy określanej mianem nieoficjalnych halowych Mistrzostw Polski parafialnych klubów sportowych,
Na drugim miejscu rywalizację zakończyli chłopcy z rocznika 1990, prowadzeni przez Jarosława Kuzę . W grupie eliminacyjnej futboliści Ponidzia ulegli
wprawdzie Lubochniance 2:5, ale
potem pokonali Jutrzenkę
Choszczno 2:1 , PKS Makowiec
2 :0 i Koronę Elbląg 2 :0, zajmując
pierwszą lokatę . W finale po zaciętym meczu uLegli Astrze Halemba 3:4. Drugą lokatę w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców
zajął z 8 bramkami Albert Sęk, a
nagrodę dla,., najgrzeczniejszego

piłkarza turnieju odebrał Mateu z
Kuza.
'
W rywalizacji drużyn rocznika 1991 zespół Pc,lidzie Trójka
w grupie pokonał Jutrzenkę 3:0,
przegrał 1:5 z Michałowem Radość , uległ Piastowi Białystok 0:1
i pokonał drużynę Antoni Nowa
Sól
3:0 .
W małym finale o 3 miejsce podopieczni Jarosława Ziółkowskie
go pokonali 3 :2 Frassati Fajsławi
ce. Za najlepszego zawodnika turnieju uznany został Kuba Maj.
W warszawskim turnieju grali
także chłopcy ze szkółki piłkar
skiej kieleckiej Rodziny. Drużyna
prowadzona przez Mariana Kubika i Mieczysława Kwaśniewskie
go zajęła ósmą łokatę w gronie 12
zespołów. Młodzi kie1czanie kolejno rozgromili Myślenice Radom
7:0 zremisowali z Nową Solą 2 :2 ,
pokonali Janów 3 :2, przegrali z
Grabowem 0:4, z Oleśnicą 1:2 oraz
Radością II Warszawa 0:1. Warto
dodać, że kielczanom przypadł
puchar fair play.
(wid)

Z RÓŻNYCH AREN
Nasz człowiek w Cracovii
32-letni Krzysztof Szostak pełni od l lutego funkcję
dyrektora ds. marketingu
MKS Cracovia Sportowa
Spółka Akcyjna - poinformował nas prezes zarządu spółki
Paweł Misior. Nie byłoby w lej
. informacji nic szczególnego
gdyby nietakt, że jest on kielczaninem, wiernym sympatykiem i kibicem Korony, a do
końca stycznia pracownikiem
firmy Kolporter S.A.

Wczoraj w Kielcach w
Ośrodku Szkolenia Bilardowego rozpoczęło się cztero-

dniowe zgrupowanie kadry
narodowej kobiet i juniorów
Polskiego Związku Bilardowego. Uczestniczy w nim mię
dzy innymi młoda zawodniczka Contactu Kielce Marta
Krzemińska, Powołanie otrzymała także jej starsza klubowa koleżanka, czołowa polska
seniorka Grażyna Gronowska, jednak nie weźmie udziału w zajęciach z powodu choroby.

Gwiazdy weekendu
Bramkarka "siódemki"
Kolportera Kielce Karolina
Rębosz została wybrana sportowcem weekendu w cotygodniowym plebiscycie redakcji
sportowej Radia Kielce pod
patronatem "Słowa Ludu ".
MiaRO drużyny weekendu
przypadło szczypiornistom
MKS Końskie, którzy efektownie rozpoczęli rundę rewanżową I ligi , pokonując
przodownika tabeli Gwardię
Opole. Za imprezę weekendu
uznano "Bal na lodzie" , który
odbył się w niedzielę na lodowisku ZOO SiR w Kielcach
przy ul. Szczecińskiej .

Strzelali młodzicy
W Kielcach rozegrano
międzyokręgowe zawody łucz
nicze mlodzików, będące gene-

ralnym sprawdzianem formy
przed Ogólnopolskim Memoriałem Józefa Kolomskiego.
Najlepsi okazali się : Karolina
Fąfara (Olimpia Suchedniów)
636 pkt., Anna Sklodowska 619 pkt.. Kinga Staniek 565
pkt. oraz Hubert Halik (wszyscy Stella) - 630 pkt., Kamil Jabłoński (Grot Zabierzów) 614 pkt., Bartosz Tracz (Stella) - 597 pkt.
(d)
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Kapitan reprezentacji Polski Rafał Bernacki:
Marzec Małysza
Adam Małysz odczuwa
już zmęczenie sezonem i bę
dzie odpoczywał. Atak na koszulkę lidera Pucharu Świata
zapowiada w marcowych zawodach . Polak traci do prowadzącego w klasyfikacji generalnej JanneAhonena 1 punkt.

Jedenastka roku UEFA
Piłkarze Realu Madryt dominują w jedenastce 2002 roku
Europejskiej Unii Piłkarskiej

(UEFA). "Królewski" klub reprezentują dwaj BrazylijczycyRoberto Carlos i RonaIdo oraz
Francuz Zinedine Zidane. Jedenastkę uzupełniają: Rustu (Fenerbahce), Puyol (FC Barcelona), Nesta (AC Milan), Chivu
(Ajax Amsterdam), Seedoń (AC
Milan) , Ballack (BayemMonachium) , Duff (Blackbum) i Henry (Arsenal Londyn).

Bilety za miesiąc
3 marca rozpocznie się
biletów na mecz
eliminacyjny pilkarskich ME
Polska - Węgry, który zostanie r0zegrany 29 marca. Bilety koszt0waćbędą od 20 do łOOzł.
przedsprzedaż

l~
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Dońmeister najszybsza

Austriaczka Michaela
Donmeister (na zdjęciu) zdobyła zloty medal w supergigancie podczas Mistrzostw Swiata w narciarstwie alpej kim,
rozgrywanych w szwajcarskim
Sankt Mońtz. Domnei ter wygrała z czasem 1.27,48 wyprzedzając Amerykanki Kirsten
CI ark i Jonnę Mendes. (PAP)

TELEKIBIC
TV 4: 23.55 Rajdowe Mistrzostwa Świata - rajd Mónte Carlo.
EUROSPORT: 10.00 Narciarstwo alpejskie: MŚ w St. Moritz - trening do biegu zjazdowego
kobiet, !2.30 Narciarstwo alpejskie: MS w St. Moritz - trening
do biegu zjazdowego mężczyzn .
POLSAT SPORT: 19.20 Pilka nożna : Puchar CarIsberga 2003
- mecz o 3 miejsce.
ARD: 20 .15 Piłka nożna
- Ćwierćfinał Pucharu Niemiec:
FC Bayern Monachium - FC Koln.

Sukces i niedosyt
świata dal mi
doświadczenia, które
procentować w lidze i
występach na mi' (!dzvna

wodnikami

ozakończonych w
niedzielę w Lizbonie
Mistnostwach Świata
rozmawiamy z kapitanem
reprezentacji Polski, na co dzień
bramkanem "siódemki" Vive Kielce
Ralałem Bernackim.

arenach.

Dziesiąta lokata naszej narodowej drużyny to, pana zdaniem,
sukces czy porażka. Nie udało się
wam przecież wywalczyć przepustek na Igrzyska Olimpijskie do Aten.
- Jeśli przed mistrzostwami

ktoś powiedziałby mi, że będziemy
dziesiątą drużyną świata na pewno

potraktowalbym to jako sukces.
Rok temu podczas Mistrzostw Europy w Szwecji niczego przecież
nie zwojowaliśmy i po trzech meczach wróciliśmy do domu . Teraz
miejsce w najlepszej ósemce było
naprawdę bardzo blisko. Stąd wła
ś nie pewien niedosyt.
Druga połowa meczu z Islandczykami z pewnością długo
jeszcze wracać będzie we wspomnieniach z portugalskich mistrzostw.
- Rzeczywiście byliśmy bardzo bliscy zwycięstwa, a to oznaczało awans do ósemki i dużą szansę na znalezienie się w gronie siedmiu drużyn , które już teraz mogą
spokojnie przygotowywać się do
turnieju olimpijskiego.

Nowo kreowani mistrzowie świata, piłkarze ręczni Chorwacji, podczas dekoracji
medalami w lizbonie
- Dla mnie była to trzecia wielDlaczego zatem prowadząc
różnicą kilku bramek nie zdołali
ka impreza po, młodzieżowych
ście do końca meczu utrzymać
Mistrzostwach Swiata w Egipcie i
przewagi?
ubiegłorocznych Mistrzostwach
- Moim zdaniem jeszcze tro- Europy. Na pewno był to bardzo
chę brak nam ogrania w gronie
wyczerpujący turniej, bo w ciągu
najleps.zych zespołów. Nie jeste- 10 dni musięJiśmy rozegrać aż sieś my w stanie przez pełnych 60
dem spotkań. Może gdyby nie fakt,
minut grać na najwyższym pozio- iż terminarz sprawił , że pierwsze
mie, a rywale tej klasy bezlitośnie mecze grupowe graliśmy przeciwwykorzystują 'każdy nasz przeko mocnym drużynom Jugosławii
stój .
i Hiszpanii ,- byłoby jeszcze lepiej .
- Gdyż po dwóch pierwszych poraż
Jakie zatem wspomnienia zo- kach potem stale graliśmy pod prestaną panu z portugalskich misją " być albo nie być". Na pewno
strzostw?
kolejny kontakt z najleps~ymi zazłotymi

zwyciężył

Zachód

Trybański

Zdecydowały

.W ostatnim meczu grający
w Memphis Gńzzlies Polak przebywal na parkiecie PJZez trzy minuty.
Jego zesPół przegral78:93 z Denver
Nuggets, a popularny ,,'fryban" niczym się nie wyróżnił - nie oddal
nawet rzutu ani nie zebral piłki.
Był to jedenasty mecz Polaka
w NBA. Dotychczas 'frybański spę
dził na parkiecie najlepszej ligi koszykarskiej świata 71 minut, zdobywając średnio 0,7 pkt. i zbierając 1,1
piłki . Jego punktowy rekord w NBA
. wynosi 5 . Były koszykarz MKS
Pruszków zdobył je grając przeciwko drużynie Utah Jazz. Rekord
w zbiórkach - także pięć, ustanowił
w meczu przeciwko Chicago BuUs.
Na konto Trybańskiego trafilo już ponad 0,5 mln dolarów z opiewającego na kwotę blisko 5 mln
dolarów 3-letniego kontraktu . (r)

Dopiero nuty karne
zadecydowały

ozwycię

stwie reprezentacji
Konferencji Zachodniej
podczas 53 spotkania hokejowych
gwiazd NHL. Bohaterem meczu był'
22-letni Dany Heatley.

Uważam , że naprawdę

dobry zespół, który za 2-3
dzie stać może nie na medalI
na wywalczenie miejsca w
wej szóstce na świecie.
za rok zagramy w
strzostw Europy, a to
twierdzeniem naszych

w Ali Star Game NHL

Tak zarabia
Jedyny polski koszykan w
lidze NBA Cezary Trybański
rozegrał za oceanem swoje '
jedenaste spotkanie.

Za rok Mistrzostwa
w Słowenii. By tam
simy w play off IIV~'VU" "
ków. Jak ocenia pan
w konfrontacji z tym
- Los okazał się j
nas raczej przychylny tym
że pierwszy mecz zagramy
jeździe. W żadnym razie nie
na lekceważyć Austriaków.
na pewno przeciwnik do

rzuty kar

sał się celnym strzalem w serii rzutów karnych.
- Było to show 22-letniego
chłopaka. My starsi zawodnicy,
z przyjemnością patrzyliśmy na to,
co on wyrabia - skomentował występ Heatleya kapitan reprezenta-

cji Wschodu, 33-letni J
enick.
Heatley w Atlanta
gra drugi sezon. W 128
strzelił 49 bramek,
Jego roczny kontrakt z
-nosi ponad milion dolarów.

-

Po trzech tercjach i dogrywce był remis 5 :5 i po raz pierwszy
w historii meczów gwiazd NHL
o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne. Skuteczniej egzekwowali je hokeiści Konferencji Zachodniej, pokonując ostatecznie
Wschód 3:1.
Bohaterem meczu został
debiutujący w Ali Star Game
Dany Heatley z Atlanty Thrashers . Debiutujący w AlI Star
Game Heatley zdobył cztery
bramki zaliczył jedną asystę
i wykorzystał rzut karny.'fYm samym Z2-latek wyrównał osią
gnięcie kilku hokeistów, którzy
w meczu S\yiazd zdobyli po cztery bramki. Jednym z nich był legendarny Wayne Gretzky, który
w przerwie meczu gwiazd podszedł do Heatleya i życzyl poprawienia rekordu .
- Było mi bardzo milo. Gretzky życzył mi bym strzelił pięć
sześć czy siedem bramek. Niestety nie udalo mi się zdobyć nawet
piątej . Ale było mi bardzo przyjemnie, że do mnie przyszedł - powiedzial Heatłey, który został wybrany na najbardziej wartościowe
go gracza meczu (MVP).
Bohater meczu zdobył cztery
bramki w trakcie dwóch tercji.
Potem dodał jeszcze asystę .przy
bramce Fina om Jokkinena i jako
jedyny z drużyny Wschodu popi-

Najbardziej wartościowy gracz meczu gwiazd NHL Dany Heatley
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