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chętnych

swojego
KIELCE. Mimo że Urząd
Marszałkowski zorganizował specjalny konkur~, szefem Biura Województwa Swię1.okrzyskiego
w Brukseli zostanie osoba, która
do konkursu nie przystą piła .
Czytaj na stronie 2

To tylko
uchybienia

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Na nauczycieli
czeka praca w środowiskach polonijnych za granicą, ale chętnych
do wyjazdu nie ma. Nie pomagają
nawet ogłoszenia internetowe.

.f
Polska przegrała w Kagoshlmie
z Brazylią 0:3 w meczu trzeciej
rundy Pucharu ŚWiata slalkarek.
Czytaj na rlnJn/e 16

KIELCE. Zmieniona uchwała
Rady Miejskiej jeszcze nie weszła
w życie, a biuro obsługi strefy płat
nego postoju już pobiera pieniądze
za parkowanie. To nie jedyne zastrzeżenia do strefy - wątpliwości
budzą również jej gra.nice. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg twierdzi, że to tylko uchybienia.
.
.
Czytaj na stronie 3

- Nie trafił do mnie jeszcze
ani jeden nauczyciel, który szukał
by pracy za granicą albo w innym
regionie kraju - przyznaje święto
krzyski kurator Ryszard Kasperek.
Tymczasem na polskich nauczycieli - pracujących, bezrobotnych, emerytowanych, a nawet absolwentów studiów, którzy nie
mają jeszcze stażu pedagogicznego - czeka praca w skupiskach Polaków, głównie za wschodnią granicą·

- Robimy akurat nabór
- mówi Anna Klimowicz z zespołu
ds. Polonii w Centralnym Ośrod
ku Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie. - Po rozmowach
kwalifikacyjnych w lutym odbę 
dzie się kurs, a pracę nauczyciele
rozpoczną po wakacjach. Ile bę
dzie miejsc - trudno powiedzieć
dokładnie , ponieważ spływają kolejne zaproszenia.
CODN wysyła pedagogów
m.in. do Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Mołdawii, na Ukrainę,
Łotwę, do Rumunii. W ciągu ostatnich trzynastu lat pracę taką pod-

Czytaj na stronie 5

Wyślą

brakuje·

NAUCZYCIEL
NA EKSPORT
Czterech mężczyzn napadło wczoraj wWarszawie na konwój z pieniędzmi. Wstrzelaninie rany odniosło dwócłt ochroniarzy. Bandyci
zrabowali ok. 200 tys. zł.
Czytaj na stronie 4

Rozmowa z Krzysztofem
Martensem, podkarpackim baronemSLD.

Studenci
do Niemiec
Szansę na pracę za granicą mają poloniści, historycy i nauczyciele klas młodszych
jęło ok. 600 polskich pedagogów.
Wyjeżdżają na rok, a kontrakty
można przedłużyć , ale nie na wię
cej niż 4 lata. Szansę na pracę mają

nauczyciele polskiego, historycy,
specjaliści od neofilologii oraz nauczania wczesnoszkolnego.
Oprócz wyksztalcenia wyższego
wymagana jest, m.in., znajomość
języka rosyjskiego lub języka kraju, do którego się wyjeżdża, ewentualnie angielskiego. Nauczyciel
musi mieć także odpowiednią osobowość , bo jego rolą nie będzie
tylko stanie ~ kredą przy tablicy.

Gdzie szukać pracy
Informacje o pracy w skupiskach Polaków za wschodnią granicą można
w Internecie, na strona ch: www.kuratorium.kielce.pl
lub www.cocIn.edu.pI. Papiery moma składać do końca listopada.

mależć

Zatrzymano 65

Ma organizować życie kulturalne,
wesprzeć lokalną gazetę lub poprowadzić kursy języka polskiego
dla dorosłych, jeżeli to będzie potrzebne. Dlaczego ta oterta nie jest
atrakcyjna dla wielu bezrobotnych
pedagogów?
- Trzeba zabrać z sobą rzeczy
na cały rok, bo nie ma możliwości
częstego odwiedzania kraju. Liczyć
się też należy, np., ze srogą zimą
- mówi Anna Klimowicz i dodaje:
- Polacy po prostu nie są specjalnie
mobilni.
Ostatni jej pogląd podziela
kurator RyS"Zard Kasperek: - Wyjazd oznacza długą rozłąkę z ro. dziną . To trudne dla starszych
osób. A młodzi nauczyciele chyba
wolązmienić zawód ni:ż·wyjeżdżać.
BARBARA RYNKOWSKA

nietrzeźwych

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od
wczoraj wydawane są formularze
dla studentów, którzy chcą w czasie wakacji pracować w Niemczech.
Czytaj na stronie 3

Ogień

w nocy

KOŃSKIE. Piroman lub piromani puszczają z dymem zabudowania gospodarskie oraz domy
mieszkalne w Radoszycach i pobliskich wsiach. Straty przekroczyły
już 540 tys. zł. Pożary nękały mieszkańców gminy od 3 października ,
kiedy to na obrzeżach miasta spło
nęła stodoła. Tydzień później spaliły się cztery stodoły, szopy na narzędzia, maszyny i 40 gołębi.
Czytaj na stronie 8

kierowców

iii i ruszali w drogę
ŚWIĘTOKRlYSKIE. Rekordowa liczba

pijanych kierowc6w jeidzila po drogach w okresie Święta Zmarłych.

WYŻSZA SZKOŁA EKONO II I ADMINISTRACJI
Im. prof. Edwarda Llpll\sklego
Kielce, uj. Karcz6wkowska 41

W niedzielę po południu ,
w miejscowości Zdzieci Stare,
w zaparkowanego na poboczu daewoo matiza uderzył rower. Rowerzysta byłwkiepskim stanie, wkrótce okazało się dlaczego. Na alkomacie wydmuchał 4 promile alkoholu. Kiedy policjanci wykonywali
swoje służbowe czynności, nadje-

chał

drugi rowerzysta, sąsiad tego
pierwszego. Zaczął pouczać swojego kolegę, jakie prawa mu przysługują. Jego też policjanci przebadali. Miał 3 promile alkoholu.
W ciągu trzydniowej akcji
"Znicz" świętokrzyscy policjanci
zatrzymali 65 nieŁrzeźwych kierowc:fm. - W ubiegłym roku ,,znicz" trwał

o dzień dużej, a pijanych kierowców
było o dwudziestu mniej - komentuje kom.Krzysztof Zimoch z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy \\bfewódzkiej Policji w Kielcach.

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

Zagrożenie dla ruchu stwarzali też nietrzeźwi piesi . W samych Kielcach było ich siedmiu.
Jeden został potrącony na ul. Manifestu Lipcowego. Trafil do szpitala, ale uciekł stamtąd zanim lekarze zdążyli go dokładnie zbadać.
Tegoroczną akcję "Znicz"
policjanci oceniają mimo to jako
bardzo spokojną . Doszło do 17
wypadków i 103 kolizji. Jedna osoba zginęła, 33 zostały ranne.
Na drogach pracowało prawie _
1200 policjantów.
{mow}

Po CO był konkurs na szefa biura

Wyślą
KIELCE. Mimo że Unąd Marszałkow
ski zorganizował specjalny konkurs,
szelem Biura Województwa ŚwięlO
knyskiego w Brukseli zosianie
osoba, która do konkursu nie
pnysląpila.

Temperatura

Jak już pisaliśmy, Paweł Gajewski zos~ł szefem Biura Województwa Swiętokrzyskiego w
Brukseli . Nie wiadomo więc, po
co na to stanowisko zorganizowano konkurs , w którym wzięło
udział 26 osób. Wyboru dokonywała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele służb marszałka, przedstawiciele miasta i
starostwa. Jak tłumaczyli, nie udało się wyłonić kandydata, bo osoby, które stanęły do konkursu,
"nie miały odpowiedniego przygotowania samorządowego". Nazwiska ewentualnych szefów biura trzymane były w tajemnicy.
Pod koniec września usłysze
liśmy, że województwo będzie reprezentować "osoba, która od
dwóch lat mieszka 'w Brukseli" .

Kielce
Końskie~_ _

Skariysko
Starachowice
sandomierz
Busko

Multi lolek
1,11,13,14,15,
17,20,25,26,33,
37,42,48,51,54,
57,64,69,75,77

SiOWoLudu

Masz

swojego
Okazało się, że chodzi o kielczankę Marię DoIDŻał. W naszych publikacjach sugerowaliśmy, że stano-

wisko w Brukseli prawdopodobnie
zostanie przygotowane dla współ
pracowników marszałka . Na kilka
dni przed uruchomieniem biura
okazało się, że nie pojedzie kandydatka z konkursu, a stanowisko to
z powodu ograniczonych środków
finansowych na pół roku obejmie
Paweł Gajewski, absolwent organizacji tele~izyjnej i fi1mowei,Uniwersytetu Sląskiego, który w SUW
pracuje od dwóch lat. Wczoraj podczas konferencji prasowej wicemarszałek Józef Kwiecień z PSL
przekonywał, że powodem zmiany
wyboru był brak czasu na dokoń
czenie weryfikacji kandydatów,
brak pieniędzy na pensje, których
się domagali, oraz to, że na razie
tylko 9 ze 102 gmin zadeklarowało
pomoc w utrzymaniu biura. Wedlug
wicemarszałka, Paweł Gajewski to
bardzo dobry pracownik, zajmował się funduszami pomocowymi,
zna angielski i francuski . Otrzyma
2,6 tys. euro miesięcznej pensji,

Brudna rzeka Wielbłąd

Numerek
25(23,38,42,43)

sprawę

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Jeszcze
j~skółki.nie zabawiły w
długo. Swięloknyscy Pfl1ffodl~i~

urząd zapłaci

za wynajęcie dla niego mieszkania. Wicemarszałek nacisi5anyo sens konkursu wyjaśniał,
że SUW nie straci kontaktu z kandydatami. - Teraz pracy szuka się
długo . Nie jest powiedziane, że nie
wykorzystamy ich wiedzy i doświadczenia - tłumaczył.
Jak długo szukał jej P. Gajewski? - Złożyłem podanie w
Urzędzie Marszałkowskim i zostałem przyjęty - mówił .
Wcześniej pracował w gospódarstwie rodziców, we wsi, w której mieszka były poseł PSL, obecnie prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowcu, radny i przewodniczący Komisji Rolnictwa
sejmiku Leszek Bugaj . - Mieszkamy niedaleko siebie, ale na temat
pracy nigdy nie rozmawialiśmy
- stwierdził P. Gajewski.
- Ja nie wiem czy to biuro
przetrwa, czy nie. Dla młodego
człowieka to wielka szansa i mam
nadzieję, że ją wykorzysta - powiedział marszałek Franciszek Wo-

0801 357 266
to numer ulgowej Jnfolinil "Słowa Ludu"
- płacisz tylko za jeden impuls

podczas jesiennych pnelolów
zaobserwowali wiele ciekawych
galunków ptaków.

łodźko.

IWONA BORATYN

Już na odcinku miedzy Wą
chockiem a Starachowicami wody
są pozaklasowe. Choć 80 proc.
ścieków z terenu miasta przechodzi przez oczyszczalnię, stan C7;ystości wody nie ulega poprawie.
Thk przynajmniej wynika z danych
zaprezentowanych przez Elżbietę
Kwaśniak, kierownika referatu
Ochrony Środowiska UM. (pen)

Zadzwoń!

chciały
odlecieć

Nie

z-wizytą

STARACHOWICE. Według danych
za rok ubiegły, rzeka Kamienna
nadal nie mieści się w żadnej
z Inech klas czyslości wód.

?•

w Brukseli?

Premier
zafundował
'"

OPATÓW. Szkoła Podstawowa
olnymała 200 tys. zł z rezerwy
budżetu pańsiwa na remonI
budynku.

AGNIESZCE
KRAKOWIAK
.

wyrazy

głębokiego współczucia

z powodu

śmierci

MAMY
składają

Przyjaciele ze "Słowa Ludu"

.

błąd . Zwierzę

BOGUCICE. Wizyta sze~cioletnlBgo
wielbłąda Sułtana wpodstawówce
była - zdaniem uczniów - "najwatnleJszym wydaneniem w dziejach
całych BODucic".
Wczoraj przed południem, ku
setki dzieci i całego ciała
pedagogicznego, na szkolnym b0isku pojawił się dwugarbny wiel-

radości

"pracuje" w cyrku
"Pieniny", który na jeden dzień
rozbił namiot w Pińczowie. ' Suł
tan jest bardzo spokojnym zwierzęciem i bardzo lubi dzieci. Moż
na go głaskać, a nawet jeździć na
nim. - Ma dopiero sześć lat, więc
jest młodzieniaszkiem, zważywszy,
że gatunek ten dożywa pięćdzie
siątki - powiedziała Urszula Sło
wik, opiekunka wielbłąda. (imi)

Pani

Pani

AGNIESZCE
KRAKOWIAK

AGNIESZCE
KRAKOWIAK

wyrazy współczucia
z powodu śmierci Jej Mamy,
a naszej najbliższej Przyjaciółki

wyrazy głębokiego współczucia

najgłębsze

z. powodu

śmierci

Mamy

ANNY BAJER
składają
współpracownicy zmarłej

,ANI BAJER
składają

nauczyciele
1678/ gm Z Wydziału dla Dorosłych V LO w Kielcach

1677/am

z Wydziału dla Dorosłych
oraz Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
. i pracownicy
V LO im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach

2

Piętrowy budynek, w
rym uczy się 340 uczniów,
150 lat. Nigdy jednak nie
szedł większego remontu
jego stan jest opłakany. trzeszczą i tylko patrzeć, jak
spadnie komuś na
Danuta Rucińska, "'Jr'.olTT,nr

morządowego L..I:;>!JV,I U

1 w Opatowie. - Do wielu
cyjnych nie można wejść
średnio z korytarza, gdyż są u
tuowane jedna za drugą .
W wakacje rodzice
zali więc komitet i nn"t",r,n\ll'.
sfinansować całą pOtrzebną
kumentację remontową.
tor szkoły o pomoc
władze gminy. - Podczas

premiera Leszka Millera w
szym mieście rozmawiałam
na temat szkolnictwa na Krystyna Kielisz, h",..,," ;1J'i
Urzędu Miasta i Gminy w
towie. - Wtedy sam zar,roI)()lJ'I
wał, by napisać
o pomoc. Thk więc LIl..IUU"' .. . .
- jak widać - słowa
bo otrzymaliśmy 200
Suma ta nie pokryje ",,,·r ,U"'LN- • . •
kosztów, ałe radni już ~"', ""'lIl'.
że pieniądze na tę mvvestvClę I • • • •
pewno się znajdą.
si
Prace remontowe w
le rozpoczną się jeszcze
stopadzie. Budynek
miał nowy dach i
tarz.
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chwała

nie

we~zła

w

życie,

a

pieniądze pobierają Nowe formy pracy w WDK

ylko uchybienia
Radni powierzyli wykonanie
prezydentowi i MZD.
Ten ostatni wprowadził biuro w
swoje struktury do Wydziału Obsługi Strefy Płatnego Postoju. Ale
do czasu,ukazania się ogłoszenia
w DUWS biuro nie powinno pobierać opłat, bo formalnie nadal
nie istnieje, a jest co najwyżej w
organizacji. - Widzę, że doskonale znacie procedury i pewnie tak
jest. Ja jednak traktuję uchwałę
radnych jako naprawę formalnego uchybienia, bo z kolei w uchwale o MZD był zapis, że jest w nim
BOS - tłumaczył Piotr Wójcik.
Na kolejne "uchybienie formalne" natrafiliśmy w zarządzeniu
prezydenta Kielc z 23 stycznia
2002 r. , które określa obszar, w
którym będą pobierane opłaty:
"ograniczony jest qlicarni ~emina
uchwały

Zgodnie z uchwałą, /ctórą
radni, Biuro Obsługi Strefy
w-stru/ctury MZO może
pobierać opłaty dopiero dwa
po ogłoszeniu w Dzienniku
'r7/ltlnwvm Województwa Święto
co jeszcze nie nastąpiło.
~21n",wns'r., budzą też granice strefy.
Po naszych publikacjach
października br. doko. zmian w regulaminie .strefy
czonego postoju. Biuro,
zaj muje się pobieraniem
stało się częścią MiejskieZarządu Dróg, który adrnini. s trefą. Napisaliśmy, że dzianielegalnie i nie powinno
'erać opłat, bo radni nie zde. jakiej spółce komunał
podlegać. ?godnie z
z 24 stycznia ub. r., biuo częścią Rejonowego
ię biorstwa Zieleni. TymMZD samowolnie dopisał
że należy ono do
nostki. Zawiadomiliśmy
. 22

ryjską, Ogrodową, Zytnią, Zelazną,
Czarnowską, IX Wieków Kielc i

Źródłową". Brak jest zapisu, że

graniczną ulicą

jest Tarnowska.
Granice strefy wielokrotnie ulegały zmianom. Za każdym razem
"obszaru" przybywało. Nikt jedturę·
Radni zmienili zapis zastrze- nak nie pokusił się, by wymienić
nie tylko granice, ale także ulice.
że " uchwała wchodzi w ży14 dni od dnia O poszerzaniu strefy decydowali
Urzędo- . zarządzeniami prezydenci. A potem dopiero te zarządzenia zatwierdzała Rada Miasta. Powinno

piątek

CE. Wsobotę w Teatrze im.

Inle/jskil~h",

a wpiątek dla naszych

okazja, by zobaczyć ten
darmo - na pokazie
Fredrowskie "Śluby panień
Bartłomiej Wyna kieleckiej scereZ1J<:P,rrm,,, " Balladynę" ,

,,An-

"Porucznika z Inishmoto inscenizacje udane.
podkreśla, że jego
.
przedstawienie nie bę
~e odbębnieniem lektury szkol. Postanowił uwspółcześnić
~dię Fredry. - Chcę udowodze Fredro jest twórcą uniwer,,,,_r_",,_ który w swoich dramatach
na język poetycki warpol'laCICZ,aS()lwe - mówi reży
liczy, że jego inscenizakomedią, na której widz
m O\~ll.", ~llaC;7,f' się ze śmiechu, przy czym
będzie to humor rodem z sit-

com ów. W p~edstawieniu wystą
pią Ewa Józefczyk, Ewa Pałuska,
Ewelina Gronowska, Mirosław
Bieliński, Grzegorz Kwas, Artur
Pontek i Marcin Brykczyński.
Scenografię, która podobno Il!a
być dużym zaskoczeniem dla widzów, przygotowała Izabel1a Toroniewicz, prywatnie żona Wyszomirskiego.
,
Premiera "Slubów panień
skich" odbędzie się w najbliższą
sobotę o godz. 19, ale spektakl bę
dzie można zobaczyć za darmo
dzień wc}eśniej, również o godz.
19, na pokazie przedpremierowym. W piątek wydrukujemy specjalny kupon, który od godz. 16
będzie można wymienić w kasie
teatru na darmowy bilet. Przed
miesiącem przedpremierowy pokaz "Balu wisielców" cieszył się
. ogromnym zainteresowaniem widzów, można wię~ przypuszczać,
że w przypadku "Slubów" będzie
podobnie.
(gk)

Pochwała należy się policjantom za pilnowanie ruchu drogowego 1 i 2 listopada. 1}rm razem patrole rzucały się w oczy,
co już dyscyplinowało wielu pieszych i kierowc6w. Kontrole eliminowały też nadużywających
alkoholu, co uratowało co najmniej kilkanaście os6b w kraju.
Ten wysiłek przyni6sł wymierne
korzyści. Było bezpieczniej, było

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

Studenci

kacyjną pracę mogą ubiegać się

Senat
oraz Pracownicy
Handlowej w Radomiu

KIELCE. Wojewódzki Dom Kultury
chce zarabiać. Wplanach jest
adaptacja ogrodu i dziedzińca,
urządzenie hotelu I wynajem
świecących dotąd pustkami podziemi.
Wczoraj dyrektor WDK Alojzy Sobura przedstawił dziennikarzom zamierzenia na nadchodzą
ce miesiące . Chce powołać Radę
Mecenasów Kultury. Weszłyby do
niej osoby z różnych dziedzin ży
cia. Dyrektor planuje także utworzenie impresariatu WDK. - Dochód przyniesie reaktywowanie
kina "Echo", wytworne bale sylwestrowe, dobrze prosperująca kawiarnia, wynajem pomieszczeń . W
wieżyczce pod kasztanami , którą
niedawno odkryłem, można urzą-

dzić hotelik na 20 miejsc - wyliczył Alojzy Sobura.
Zyski będzie można czerpać
z urządzanego właśnie ogrodu. Na

razie trwa karczowanie drzew i
krzewów. Z czasem powstaną tu
miejsca zabaw dla dzieci, spotkań
przy ognisku, miejsca pod pokazy
zapomnianych obrzędów, np. wesela świętokrzyskiego , prezentacji
folkloru ; giełdy kolekcjonerów.
Na dziedzińcu , używanym do niedawna jako parking dla autokaru ,
r-owstanie miniscena. Młodych do
WDK ma przyciągnąć m.in. klub
młodego plastyka, scena teatralna,
festiwal tańca nowoczesnego .
- Sylwetki oraz twórczość kielczan
i ludzi regionu pokażemy w Salonie WDK - powiedział dyrektor
Sobura.
(ibo)

Trafił "szóstkę" w lotka
TARNOWSKIE GÓRY. Ponad g
milionów złotych wygrał gracz, /ctóry
wydał na dużego lotka 1 złotych.
9.251.255 złotych i 70 groszy.
tyle wygrała osoba, która w sobotnim losowaniu obstawiła osiem zakładów na chybił trafił.
Dokładnie

Gracz obstawiał w kolekturze w
Tarnowskich Górach. Zgarnął całą
pulę, bo w sobotnim losowaniu
padła tylko jedna "szóstka". Tak
duża suma uzbierała się dzięki
potrójnej kumulacji. To trzecia co
do wysokości wygrana w historii
toto-lotka.
(mow)

w wakacje

Na saksy do Niemiec
praca w hotelu, rolnictwie, gastronomii i w budownictwie. - O wa-

MATKI

Alojzy Sobura (pierwszy z lewej) przedstawił wczoraj najbliższe plany WDK

mogą zarobić

Oferowane przez stronę niemiecką zatrudnienie to najczęściej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wyższej Szkoły

Tym razem
było bezpieczniej

wydawane są formularze dla
studentów, łl6rzy chcą wwakacje
podjąć prac, wNiemczech. Z Polski
ma szans, wyjechać 1500 os6b,
a z naszego regionu 60. Zainteresowanie Jest spore.

LODZIŃSKIEMU

811w;

SŁOWO

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Od wczoraj

JANUSZOWI

Współzałożyciele,

..

:,

- . . - ', '
DLA CZYTELNIKOW
ulgowa in'olinia

Panu Dyrektorowi

skladają

postój. Niestety, nie idzie to w parze z przepisami o ruchu drogowym. Przy uJ. Kościuszki są trzy
budynki użyteczności publicznej,
do których dojazd muszą mieć
służby ratunkowe i z których korzystają pacjenci, dzie~i, niepełno
sprawni, Akademia Swiętokrzy
ska, SP nr 2 i przychodnia. Chodnik jest płatnym parkingiem. Podobnie jest przed siedzibą ZUS
przy ul. Piotrkowskiej, budynkiem
NFZ przy ul. Jana Pawła II, przed
Urzędem Miasta i przy, ul. Leonarda, gdzie znajduje się Swiętolqzy
skie Centrum Ratownictwa.
- Właśnie wprowadzenie
płatnego postoju sprawiło, że ża
den kierowca nie zostawia tam
swojego samochodu na tydzień i
np. w czasie pożaru trudno było
by go znaleźć. Instytucje publiczne powinny same myśleć o parkingach dla własnych potrzeb - wyjaśnił Piotr Wójcik, dyrektor MZD .
- Myślę , że sytuację rozładują
zmiana organizacji ruchu w Rynku i przebudowa parkingu na placu 3 Maja - dodał dyrektor Wójcik.
IWONA BORATYN

-'~

redro inaczej
"U"',~'(/e,ua premiera "Ślubów

być odwrotnie. To rada powinna
zatwierdzić obszar, a prezydent
wydać zarządzenie. W strefie niemal przy każdej ulicy jest płatny

,

kupon na darmowy spektakl

Ogrody, scena
i hotelik

tylko osoby będące na studiach
dziennych w wieku od 18 do 30
roku życia, za wyjątkiem studentów ostatniego roku nauki - wyjaśnia Cezary Mielczarz, zastępca
dyrektora WUP w Kielcach. - fueba też dobrze znać język niemiecki i wyrazić gotowość do podjęcia

pracy przez co najmniej dwa miesiące .
Chętnych do wyjazdu

nie brakuje. Wczoraj na korytarzach
WUP spotkaliśmy grupkę studentów, którzy uważnie czytali warunki, jakie muszą spełnić. - Jeśli uda
mi się wyjechać, to zarobione pieniądze przeznaczę na kursy języ
kowe i na odrobinę przyjemności ,
np. zagrru:ticzną podróż - mówi Joanna Tatarowska) studentka IV
roku Politechniki Swiętokrzyskiej .
- W ubiegłym roku moje koleżanki
pracowały w restauracjach, hotelach i wróciły bardzo zadowolone
z pobytu.
- Wczoraj w ciągu dwóch godzin wydaliśmy 50 wniosków, a
drugie tyle osób zadzwoniło po
szczegółowe informacje - mówi C.
Mielcarz. - Jak na pierwszy dzień
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naboru , to dużo ale spodziewamy
w najbliższych dniach bę
dzie jeszcze większe zainteresowanie. Nie ma jednak powodów do
pośpiechu i niepokoju, gdyż każ
dy, kto zgłosi się do nas, otrzyma
stosowany wniosek.
Studenci wszystkie potrzebne dokumenty muszą złożyć do 20
listopada (do ostatniego dnia będą
też wydawane wnioski) . O tym. kto
wyjedzie do pracy, zadecyduje
r.ubliczne losowanie, które odbę
dzie się w ostatnim tygodniu listopada.
Bliższe informacje i potrzebne druki można uzyskać w WUP _
w Kielcach, który mieści się przy
al. IX Wieków Kielc 3, w budynku
C-2, na IV piętrze w pokoju 447 .
Zgłaszać można się od poniedział
ku do piątku w godz. 8-15. (ALa)
się , że

3

w a

Napastnicy
·zrabowali
200 tysię cy

Jutro raport Komisji Europejskiej
współczuje
bo jest
pod
bardzo
wielu ludzi, bardzo wielu grup, które
są gotowe organizować się na jej korzyść - tak Aleksander Kwaśniewski
skomentował wczoraj ewentualny
udział w wyborach prezydenckich
swojej żony. W ub. tygodniu Jolanta
Kwaśniewska nie wykluczyła kandydowania na prezydenta RP.

Prezydent

Trochę jej współczuję,
niebywałym naciskiem

-

Walczą o nagrodę MTV
Blue Cafe, Cool Kids of Death,
Myslovitz, Peja i Smolik - to polscy
wykonawcy, którzy walczą o tegoroczną Europejską Nagrodę Muzyczną

MTV. Kto z nich otrzyma wyróżnie
nie, dowiemy się w czwartek podczas
wieLkiego show w Edynburgu. Wśród
nominowanych jest laureat ubiegło
rocznej nagrody - Myslovitz.

Grupa ok. 50 emerytów i rencistów okupowała wczoraj budynek Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Emeryci i renciści z
Krajowej Wspólnoty Emerytów i RencistówwdarIi się do gmachu ministerstwa przed południem. Protestowali
przeciwko weryfikacji rent i emerytur, zaplanowanej w rządowym programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych. Wieczorem część z nich opuściła gmach ministerstwa dobrowolnie, pozostałych
wyprowadzili policjanci.

Surowa ocena
Włodzimierz

Leszek MiI-

Jer, prezes Rady

Cimoszewicz, mini-

Ministrów:
- Jeśli są opóź
nienia w dostosowaniu do reguł
unijnych, to trzeba
będzie je usuwać.
my, że Polska wstąpi do Unii
ropejskiej l maja 2004 r., aniew
listopadzie tego roku . Z ocenami trzeba poczekać do oficjalnej
publikacji raportu. Dotąd informacje o nim znane są tylko z przecieków i różnych opisów.

ster spraw zagra-

Choć Komisja furop.ejska ocenia

nas surowo, politycy twierdzą , że
pned wejściem do Uf zdążymy
nadrobić wszystkie zaległości.

Oficjalnie komisja wystawi
nam ocenę jutro. Już teraz jednak
wiadomo, że na pół roku przed
int egracj ą ciągniemy się w ogonie
państw kandydujących do Unii.
Największe zaległości mamy w
dziewięciu dziedzinach - w tym w
przygotowaniach do rozdziału
dotacji dla rolnictwa, w kontroli
weterynaryjnej i fitosanitarnej
oraz w polityce rybołówczej. Tak
wynika z projektu raportu Komisji Europejskiej o stanie przygotowa ń Połski , który zostanie zatwierdzony i opublikowany jutro.
Zaległości w dz iewięci u
dziedzinach budzą "poważne zaniepokojenie" i wymag~ją "na-

Chodorkowski
ruszył akcje
Gwałtowny wzrost cen akcji
koncernu Jukos wywołała wczoraj
na moskiewskich giełdach decyzja
prezesa firmy Michaiła Chodorkowskiego opodaniu się do dymisji.

Kontynuację współpracy Grupy
Wyszehradzkiej także po przystąpie
niu jej krajów do Unii Europejskiej
zapowiedzieli po wczorajszym szczycie w Budapeszcie prezydenci Węgier,
Polski, Słowacji i Czech . Według
A1eksanJra Kwaśniewskiego, "nieco
zmieni się formuła i zakres działalno
ści " grupy. - Wyszehrad żył żyje i bę
dzie żył po przystąpieniu do Unii
- zadeklarował prezydent Słowacji
Rudolf Schuster.

Groźni

dla pokoju

Według obywateli Unii Europejskiej Izrael jest państwem najbardziej
zagrażającym pokojowi na świecie, a
Stany Zjednoczone równie dużym
zagrożeni em jak Irak, Iran czy Korea
Północna - wynika z sondażu opublikowanego wczoraj w Brukseli. Sondaż przeprowadzono telefonicznie
- pytając średnio 500 osób w każdym
z 15 państw członkowskich UE.
(PAP)

nicznych:
- Przygotowanie na czas systemu
ewidencji IAC,,:,SI,;,i,~~~
bezpieczeństwo ."
tematy, które
niepokojenie
władz. To
nawet nie jest jak w anegdocie o
optymiście, pesymiście i połowie
szklanki 13 szklanka jest Wj'peł
niona w dziewięćdziesięciu procentach.
tychmiastowych i decydujących
działań " - ostrzegła komisja. Ogół
nie oceniła jednak, że na pół roku
przed przystąpieniem do Unii 1
maja 2004 roku "Polska osiągnę
ła wysoki poziom dostosowania
do prawa unijnego w większości
obszarów".
W obszarze rolnictwa pilnych
, dzialań wymaga ustanowienie agencji płatniczych, uprawnionych do
odbioru i rozdziału dotacji, wdrożenie systemu zarządzania dopła
tami dla rolników (lACS) i dostosowanie zakładów rolno-spożyw
czych (głównie mięsnych imleczar-,
ski ch) do "u nijnych wymogów
zdrowia publicznego".
Ponadto w zakresie kontroli
weterynaryjnej i fitosanitarnej
niepokojące zaległości wystąpiły

w ochronie przed chorobą szalonych krów (BSE), w tym w postę
powaniu z odpadami zwierzęcy':

Czterech mężczyzn napadło
na konwój z pieniędzmi na
Majdańskiej (warszawski
§ Wstnelaninie rany odniosło
ochroniany - pOinformowała
: Bandyci zrabowali ok. 200 tys. zl.

Wojciech
Olejniczak, mini·
ster rolnictwa:
- Jestem przekonany, że wykorzystując twórczo
tę krytykę, nadrobimy zapóźnienia.

!

~

~

miesiącach nastąpiło przyspieszenie prac nad budową systemu IACS. Ustawa o dopłatach
bezpośrednich jest w Sejmie,
został też podpisany aneks do

umowy z firmą Hewleti-Packard.

mi i w kontroli transportu zwierząt hodowlanych, a także w kontroli chorób ziemniaka.
W obszarze rybołówstwa
natychmiastowych i decydują
cych działań wymaga zarządzanie
zasobami, system inspekcji i kontroli oraz polityka rynkowa.
W ocenie Komisji Europejskiej, Polska ma najwięcej tak
poważnych zaległości - następna
na liście Malta ma ich sześć, Ło
twa pięć, Czechy, Słowacja i Wę
gry po cztery, Estonia trzy, Litwa
dwa, a Słowenia - jeden.
W zakresie przygotowania
administracji komisja zaleca Polsce, żeby zwiększyła liczbę stanowisk w służbie cywilnej, obsadzanych w drodze konkursu, zapewniła większą wydajność i przejrzystość sądownictwa oraz żeby
nadal traktowała priorytetowo
walkę z korupcją. ,
(PAP)

Do zdarzenia doszło
oddziale jednego z
godziny 13.30. - Na "1"~lrr\",i ·,~
którzy wychodzili z bu
pieniędzmi , napadło ezle
mężczyzn . Zaczęli strzelać, w

niku czego rannych zo s
dwóch ochroniarzy: jeden z
ku, jeden z konwoju - relacj
wała Anna Kędzierzaws ka
społu prasowego Komendy
łecznej Policji. Dodała, że
niarze mają
nóg. Obu ~P"'O" ';d~;
tala. - Ich
nallDrlłWC!OD,Ddob
niej nie zagraża nie: be,~P1e~c zen
stwo - podkreśliła .
Sprawcy uciekli z
zdarzenia samochodem
wym , prawdopodobnie
laguna. Cały czas trwa poli
ob ława , zablokowane są
liczne drogi. W akcję .....w ... . " .
wany jest też policyjny śm
wiec.
Policja apeluje do osób.
re były świadkami
mają jakieś informacje OO1:VCZaCt
sprawców, by zgłosiły się
bliższy komisariat lub nr'7,,,il "l,~n
je policji, dzwoniąc pod
ny numer telefonu : 0-800 1
148.

Na wczorajszą manifestację przyszły ... niemowi

Podejrzany prezes

W ciągu pierwszych kilku
minut zarówno na giełdzie RTS,
jak i MMWB zanotowano 4-procentowy skok i nagły wzrost popytu na akcje naftowego giganta.
Ich cena już wcześniej w ciągu
dnia rosła, jednak w znacznie
mniejszym tempie. Na giełdzie
RTS za akcje Jukosu płacono już
po rezygnacji Chodorkowskiego
- o godz. 18.12 czasu łokalnego
(16.12 warszawskiego) - 012,05
proc. więcej niż przy piątkowym
zamknięciu sesji.
- Odchodzę z przedsiębior
stwa. Jestem przekonany, że wysoce profesjonalny, zwarty zespół
doświadczonych. menedżerów
poradzi sobie z pomocą Rady
Dyrektorów z zadaniem globą1i

zacji interesów JukosSibnieft
poinformował Chodorkowski w
oświadczeniu przekazanym Agencji Informacji Naftowej (ANI).
Od 25 października Chodorkowski przebywa w areszcie,
oskarżony o przestępstwa prywatyzacyjne.
(PAP)

Nawet niemowl ęta wzięły udział w manifestacji, która odbyła się wczoraj przed budynkiem Sądu Najwyższego w
Protestujący domagali się odwołania prezesa sądu Hilario Davide'a Jr. , podejrzanego o nadużycia finansowe

Kołedze

JANUSZOWI NOWAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia z powodu

śmierci

OJCA
Pracownicy,

KOWALSKIEMU

Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
wyrazy głębokiego ~spółczucia z powodu śmierci

TESCIOWEJ

składają
43S I/km

ZDZISŁAWOWI

Zarząd ,

"Biłans-Servis" Spółka

Rada Nadzorcza
z 0 .0 . w Kielcach

składają
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Kierownictwo i pracownicy
Pracy w Kielcach

~01.vIl!,t(,l\l/P(J(' Urzędu
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zukajmy
•
prel1)lera
Z KRZYSZT O FEM MARpodkarpackim baronem
KATA RZYNA
DZIER-

Jest pan misłnem świata w
. O co pan teraz gra?
,
· Nie o Martensa, ale o SLD.
. w partii przypomina ciekokon. Jest tam całkiem swoj-'
frustracja miesza się z senną
i pogodzeniem się z przyporażką. fueba to zmienić,
dzić SLD . Niezbędna jest
dyskusja o przyszłości bez
tabu. Mówiąc głośno o
m,y, lmJ\'" scenariuszach, w tym o
dymisji premiera, opukokon . Trochę strach, wiwiej ą, ale powoli doceniam
emność płynącą z wyprosto. postawy i świeżego powieKiedy trzy tygodnie temu popan o ewentualnej dymisji
1J1~'"I1~: "'. W partii zawrzało.
· To było spotkanie kierownicSLD. Prawie cały rząd, w sublisko sto osób. To był czwar. W sobotę poleciałem do Turby szkolić tamtejszą reprezenw brydża. Nawet nie
że moja wypowiedź
zdenerwuje szefostwo
· Tymczasem jeszcze w Istammam telefon z ,,'frybuny" . Pynaprawdę odważyłem się
zieć o odej śc iu premiera.

erdzHem i worek się otwoW telewizji publicznej Wia. nadały materiał: moja
wypowiedź telefoniczna z
zestawiona z miażdżącą krymojej osoby autorstwa prze.
w Brukseli Leszka MilUy~lą~""~U w Rzymie pre. A na
.
dla okrasy,
nt konferencji prasowej
. która twierdzi, że całe to zaleszanie spowodowane jest przez
wywiad!
W przypadku Ligi to akurat
nowość.

- Ale TVP to wszystko połą
! Stałem się już nie tylko przypuczu, ale narzędziem obwywiadu! Pewnie tureckiego,
Przebywałem akurat w Istambu(Śmiech). Skoro Lenin kierował
z Poronina, to dlaczego
mo'gtlJ'ym z Istambułu ... To
śmiesznie , ale po-

KIELCE
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79 RADOM
ul. Żeromskiego 51
ul. Wesoła 47/49
tel.
(048) 363-97-88
tel. (041) 344-48-58
fax (041) 344-72-51
fax (048) 362-81-60
e-mail: reklama@slowoludu.com.pl

kazuje smutną prawdę, że wszystkie próby dyskusji w ramach partii
sprowadzane są do absurdu.
A może pan po prostu nie lubi
premiera?
- Lubię i dobrze mu życzę.
Kiedyś przecież stawałem w jego
obronie, krytykując Aleksandra
Kwaśniewskiego. Nie twierdzę, że
rezygnacja Leszka Millera z funkcji premiera to jedyne wyjście.
Mógłby zostać nawet do końca kadencji. Jest jednak jeden warunek:
jeśli decydujemy się na potrzebny,
ale trudny plan Jerzego Hausnera,
musimy jakoś naszym wyborcom
wynagrodzić związane z nim niedogodności .

D latego wymyślił pan dymisję
pr~miera ..

- Wiem, że dla wielu moich
kolegów Miller jest jak papież :
samo mówienie o jego rezygnacji z
funkcji rządowej jest obrazoburcze. Ja się z tym nie zgadzam. Możemy przyjąć scenariusz zakłada
jący odejście Leszka Millera z funkcji premiera. Nie mówię, że dymisja powinna mieć miejsce już dziś.
W momencie trudnych negocjacji
traktatowych z UE byłoby to zresztą szaleństwem . Ale termin majowy, gdy Polska znajdzie się już w
Unii, byłby jednak bardzo dobry.
Miller zrobił
może odejść.

swoje, Miller

- Brzmi to cynicznie, trochę
jak w teorii zderzaków Lecha Wałęsy. Ale to wcale nie oznacza politycznej śmierci Leszka Millera. Odświeżenie rządu i zmiana premiera
może zaowocować wzrostem poparcia dla Sojuszu. Miller prowadził
by partię do wyborów. Dynamiczny lider przygotowujący Sojusz do
wyborów w 2005 roku to realna
szansa na wynik powyżej 30 proc.
Na jaki rezultat może liczyć SLD
dowodzone przez zapracowanego,
wyeksploatowanego i wymęczone
go premiera?
Mówi pan tak, jakby całe zło
w SLD wiązało się z osobą premie-

ra.
- Wcale tak nie uważam, ale
polityka to teatr. Skoro ceny biletów idą w górę, musimy przynajmniej dać ludziom pogodną, radosną sztukę. Najlepiej w nowej obsadzie aktorskiej. 1Ymczasem my
oferujemy tę samą starą sztukę z
coraz bardziej zmęczonymi aktorami, ale za większe pieniądze.

TWOJA

QAtlTA

c.ooz . .........

Zarz4dy Bank6w Sp6ldzlelczycb

Zrzeszonych w Banku Polskiej Sp6łdzielczości SA w Warszawie z o~ działania

Oddziału RegiOOl$ego Banku BPS SA w Krakowie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu
działając na podstawie an.5 ust ł ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu bank6w spółdzielczych, ich zrzeszaniu si"
i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (DzU Nr 137, poz. 1303)

~

~

WZ)'WlIjll osohy n p rawnione d o złożeuia pisemnego ośwladczeaJa o zamiaru nieodplatnego ...bycla akcji
Banku Gospodarki Żywnościowej Sp6Ika Akcyjna stanowilt.cycll wwność Skarbu Państwa
l. OSOBY UPRAWN10N"E.
Uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia akcji są osoby, które:
a) od dnia pnek:ształcenia Banku Gospodarlci Zywnośc.iowej w spółkę akcyjną do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. O funk.c jonowaniu
bank6w spółdzielczych, Ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DzU Nr 119, poz. I 252 z p6źn. zm.), tj. od dnia 9 września 1994 r. do dnia 28 styc.znia
2001 r. przepracowały łącznie co najmniej 3 lata w BGŻ sA, banku spółdzielczym lub banku regionalnym i zrzeszającym, dzialającym na podstawie ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. O restrul<turyxacji bank6w spółdzielczych i Banku Gospodarki ŻyWnościowej oraz o zmianie niekt6rych ustaw (DzU Nr .80, poz. 369.
z 1995 r. Nr 142. poZo 704, z 1996 r. Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 121 , poz. 770 i Nr 140, poz. 939 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1252),
b) przepracowały łącznie co naj mn iej dziesięć lat w paóstwowo· sp6łdzielczym Banku Gospodarki Żywnościowej, bądź w Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna, tj . od dn ia I lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 2001 r., a z kt6rymi rozwiąZano stosunek pracy w kt6rymk.olwiek z Iych
bank6w wslrutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. I ust I ustawy z d ,ia 28 gnidnia 1989 r. o szczególnych zaSadach
rozwiązywania z pracownikami stosunk6w pracy z przyczyn dotyczących zakłWu pracy oraz o zmianie niekt6rych ustaw (OzU z 2002 r. Nr 112, poz.980.
Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90, pozo 844),
c) po przepracowaniu łącznie co najmniej dziesięciu lat w państwowo. spółdzielczym BanIcu Gospodarki Żywnościowej bądź IV Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna, tj. od I lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 2001 r., zostały p=jc;.te przez inne zakłady pracy w trybie art. .2:,' Kodeksu pracy.
2. SKLADANIE OŚWIADCZEŃ.
a) Oświadczenie o zamiarze nicodpłatnego nabycia akcj i Banku Gospodark i Żywnościowej SA .'50ba uprawniona sk ł ada na piśmic do dnia
6 It)'czola 2004 r.
b) Oświadczenie złożone przez osoby uprawnione przed wejściem w życic ustawy z dni. 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu bank6w
spółdzielczych, ich = i u si~ i bankach zrzeszających (Oz1J Nr 137, poz.1303) stają się skuteczne z dniem wejścia tej ustawy w życic.
c) Osoba uprawniona może złożyć tylko jedno oświadczenie.
3. UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEŃ.
Osoby, kt6re złożyły oświadczenie o zamiarze nicodpłatnego nabycia akcji BGŻ SA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu Pan lwa Z dnia
II stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowycb zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność
Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione (OzU Nr 8, pozo 76), a nie udolrumentowaly stażu pracy w BanIru Spółdzielczym. banku lTLeSZającym lub BGŻ
przed pnek.sztalceniem BGŻ w sp6łk~ akcyjną (tj. przed dniem 9 września 1994 r.) powinny uzupełnić oświadczenie o zaświadczenie lub inne dolrumenty
potwierdzające staż pracy w tych bankach w terminie określonym w pkt.Za).
4 . WYKAZ BANKÓW SPÓLDZIELCZYCH OBJĘTYCH I NIEJSZYM OGLOSZE lEM ORAZ MIEJ CE SKLADA JA L B
UZUPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ.
Oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA lub dokumenty uzupełniające do złożonego oświadczenia
składa się

w:

a) siedzibie Banku Spółdzielczego, w którym osoba uprawniona jcstlub była zatrudniona, tj.:
l. Bank Spółdziekzy w Busko-ZdroJu,
uL Sttrana BltoregolA, 28-100 Bu,ko-Zdrój,
2. Bank Sp6Idzitlczy w Cbmldniku,
ulI Maja 27,
26-4120 Cbmlelnik,
3. Bank Sp61dzlelczy Daleszyce-G6mo, w Daleszyeach,
pl IlWIca 32
26-4121 DaJC$Z)'u,
ul Przypkowsklego 30
2So-300 J~rzejów,
4. Bank Sp6ldzle1czy w J~rzejowie,
S. Bank Spółdziekzy w KIelcach,
uL Zlota "
2S-(l15 KieJce,
ul Kościuszki 7,
42-230 Koniecpol,
6. Bank Sp6Idzielczy w Koniec:polu,
7. Bank Sp6ldzleJczy w Końskich,
uL Zamkowa 7,
26-200 Koóskle,
ul. Pnedborska lO,
26-4170 ~pUWIo ,
8. Bank p6Idzlekzy w Lopusznle,
,. Bank Sp61dzieJcz)" w Ostrowcu Świętokrzyskim,
uL Wardyńsldego J5 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
10. Bank Sp6IdzieJczy w PIAtzOwfe,
pl Wolności 21 ,
28-400 Pińczów,
11. Bank Sp6IdzieJczy w Proszowicach,
ul Krakowska 53,
32·100 Proszowiu,
12. BankSp6IdzieJczy .. Radoszycacb,
uJ. 1 Maja 2,
26-230 Radoszyu,
13. Bank Spółdzielczy w SamIOnowie,
SamlOnów 32,
26-050 bgn.Aak,
ul Leśna 7,
2So-340 ~w.
14. Bank Sp6ldzieJczy w Sędziuowle,
15. NadwiiJafukl Bank Spółdzielczy w Soku Zdroju,
ul l Maja 6,
28-131 &,Iec Urój,
16. Bank Sp6Idziekzy w Staracbowica<:b,
ul KiUńsklego l ,
27·200 Starachowice,
17. Bank półdziekzywStopolcy,
pl Pllsucbklego27,
28-J30 topoka,
18. Bank SpóIdzIelay w Sucbedoiowie,
ul Micklewla.a 8,
16-130 Sucbedol6w.
ul KokieJnl I ,
28-225 Szydlów,
19. Bank Sp6Idziekzy w Szydlowle,
20. Bank Sp6Idziday w Wllcbocku,
ul WId.kowlejska 2,
27-215 W,cbock,
20. Bank Sp6Idziekzy we WIoszaowle,
ul Partyzant6w S,
2~100 WIoszczowa,
22. Bank Spółdzltlczy w WodzIsławlu,
uL Krakowska 6,
28-330 Wodzisław,
b) w Centrali BGŻ S.A w Dcpanamencie Wsp6łp18Cy z selaorem Bankowości Spółdzielczej, ul K.uprzaka 10/16, O1·211 Warszawa, jeżeli osoba
uprawniona :
• była zatrudniona w Banku Spółdzie~ kt6ry nie istnieje, a jego prawa i obowiązki nie przeszły na inny bank spółdzielczy lub zrzeszający.
• jest lub była zattudniona w banku spółdzielczym majdującym się w stanie upadłości lub likwidacji.
S. SKUTKI NIEZŁOtENIA I:;UB NIEUZUPELNlENlA OŚWlADCZEN1A W TERMJNJL
Osoba uprawniona, która:
• nic złoży" oświadcunia w terminie określonym w pkt.2 a) traci prawo do nicodpłatnego nabycia akcji,
• nic uzupełni oświadczenia, o kt6rym mowa w pla.3 o dolrumcnry po wiadczające.taż pracy w BGŻ, banku spółdzielczym, lub banku zrzeszającym
w tennioie oIadlooym w pkt.2a) , będzie miała obliczony staż pracy wyłącznie od dnia powstania BGŻ S.A
6. TREŚĆ OŚWIADCZENIA.
Oświadczenie osoby uprawnionej o zamiarze nieodp/aIDego nabycia akcji BGŻ S.A. powinno zawier.IĆ:
• imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej,
• nwner ewidencyjny PESEL,
• miejsce zamieszkania i adres,
• zamiar nabycia akcji BGŻ S.A od Skarbu Państwa,
• wskazanie banku (BG2, BGt S.A, banku sp6łdzielczcgo, banku regionalnego lub zrzeszającego), w którym osoba uprawniona jest lub była :zatrudniona.

- infonnację o łącznym SIaŻ1I pracy,
- zgodę osoby uprawnionej na pa.eIWItZaOie jej dmych osobowych,
- daIę i podpis osoby uprawnionej.
7. ZAŚWIADCZENIA.
Do oświadc:=tia osoba uprawniona ~ zaświadczcoie o SIaŻ1I pracy, a w przypadku gdy bank nie istnieje inne dokumenty, w szczeg61ności świadectwa
pracy, wydane pr1.t!Z BGt S.A, bank spółdzielczy, bank zrzeszający, poświadczające jej staż pracy.
8. FORMULARZ..
formularze oświadczenia, o którym mowa w pla. 6, dostępne są w jednoslkachloddzialach banków spółdzielczych wymienionycb w pla.4

9. JW OSTKI WYDAJĄCE ZAŚWlADC2.ENlA.

Zaświadczenia, n kt6rych mowa w p1a. 7 wydawane są na wniosek osoby uprawnionej przez BGŻ S.A, banici spółdzielcze i banki zrzeszające. w których
osoba uprawnionajest lub była zatrudniooa.

lO. LISTA OSOB UPRAWNIONYCH.
Usty osób uprawnionych do nieodplatnego nabycia akcji BGt S.A. zos~ wywieszone w siedzibach i wszy !kich 'Oddzialach banków spółdzielczych
5 lutego 2004 r. na ok.res dwó<:h

objętych niniejszym ogłoszeniem, w których osoby uprawnione składały oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, w dniu
miesięcy.

tJ. SKLADANIE REKLAMACJI.
a) Reklamację w sprawie nieuwzględnicnia oa liście, sprostowania danych osobowycb na liście· w tym dotyczących stażu pracy oraz zalIczen,.
do nicwłaśc:iwcj 8JUPy stażowej składa ię w tenrunie 2 miesięcy od dnia wywieszenia lisL
b) ReIdamację składa się w banku (jcdoo5u:e banku), w którym osoba uprawniona złożyła oświadczenie o zamaarze oaeodpłatncgO nabyci. akcji.
c) Rck.lamację składa się na piśmie.
d) Do reklamacji osoba uprawniona dolącu dolrumenry potwierdzającespelntenie warunk6w uprawniających do nlcodpłatnego nabycia akCJI BGŻ .A .•
dolrumcnry potwierdzaj",e. it dane osobowe zostały błędnie zapisane tub uległy zmianie po dniu złożenia oświadczenia bądź dolrumcnry poświadczające Jej
bp.oy staż pracy.
e) Rekbmacje bo;dą rozpatrywane pr1.t!Z k.omisję cis. rclclamacji w terminie 21 dni od drua jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba wnosz.ąca
rcIdamację zostanie powiadomiooa lIa p' mie.
I) Rozpatrzenie rcklamacp W)'CZCIllUje tok. postępowania reklamacyjnego.
g) Spory powstałe na tle prawa do nieodp/aloego nabycia akcji BGZ S.A rnzpaIrUją sądy powszechne.
12. OSTATECZNA ZBIORCZA usTA OSÓB UPRAWNIONYCH.
Po zakończeniu czynności zwillZaDycb z ustaleniem listy osób uprawnionych, BGŻ S.A. sporządzJ ostateczną zbiorczą" tę osób upIllwolonyrb,
uzupeJniOlloll n dane lIotyc:zllCC liczby alteji przysługujących osobom uprawruonym. Osobom uprawnionym wyciągi z lej listy zostaną udostępnione popnez
Ich wywieszenie, w siedzibacb I wszystkicb oddzIaJaclr banków spółdzielczych objętych niniejszym ogłoszenaem, w których osoby uprawnione złozyły
oświadczenie.

U. PODPISYWANIE UMÓW.
O przysllijIieniu przez miDlsna właściwego do spraw Skarbu Państwa do pnekazywania akcji osoby· uprn"mlone zostaną poaofonnowane
w ogłoszeniu, 1a6re manister właściwy do spraw Skarbu Państwa zamieści w dzienniku og6lnokrajowym. a takze ogloszeniu, kt6re b8ltk.i spółdzielcze
objęte niniejszym ogłoszeniem zamieszczą w dzienniku lokalnym oraz przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibach i wszystkich oddzlalach banków
spółdzielczych objętych niniejszym ogIoszcoicm. Minister właściwy do "Praw Skarbu Państwa będzie zawieral WDOwy zbycia akcji w terminie 12 mie i.,.:y
od dnia ukazania się osJoszenia o priysl'lJlicniu do przdcazywania akcji BGŻ SA osobom uprawnionym.
Zon.qdy Banków Spółdzielczych objętydr nini~jr.vm ogłoszenrem
Dnia 4 łistopada 2003 r.

LUDU 4 LISTOPADA 2003 NR 256

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

5

SlowoLudu
..........
,ł'.

e •• ' •••••

Nasze stawy nie lubią jesieni
Sera rak
Spożywanie dużych

ilości przetworów mlecznych,
a zwłaszcza sera. może podnosić ryzyko zachorowania na
raka jąder - donoszą badacze
z Kanady. Badaniem objętych
zostało 601 chorych męż
czyzn i 744 zdrowych. Naukowcy sprawdzali ich nawyki dietetyczne. Okazało się, że
duże spożycie przetworów
mlecznych, a zwłaszcza serów
powoduje podwyższone ryzyko zachorowania.

Glony na grypę
Wyciąg z glonów żyjących
w wodach u wybrzeży Japonii
może zwalczyć zakazenie wirusem grypy i to szybciej i si utcczniej niz obecnie stosowane leki - twierdzą japoń cy naukowcy. "Dobroczynne" glony
należą do gronorostów, inaczej
sargassów, od ktorych nazwę
nosi Morze Sargassowe. Badacze testowali przeciwwirusowe
właściwości związku nazwanego MC26, który wyizolowali z
tych glonów. Okazalo się. że
związek hamował namnażanie
się wirusa grypy u ssaków i ryb.

CzelWone wino
pomaga
Resveratrol- związek pochodzący z czerwonego wina
- może hamowa rozwój przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc (POChP), która jest jedną z ~ęstszych przyczyn zgonów w Europie. POChP jest
chorobą, która prowadzi do
trwałego uszkodzenia płuc.
Z doświadczeń przeprowadzonych przez londyńskich
naukowców wynika, że wymieniony składnik wina nawet
do 90 procent ogranicza rozwój komórek sprzyjających
powstawanju owych procesów
zapalnych.

Reumatyzm dokucza.
Chat reumatyzmu nie maina
zaliczyć do chor6b sezonowych,
to jednak właśnie w listopadzie
nasilają si, Jego objawy. Wilgoć,
obniżenie Si, temperatury powietrza, przewiewy. zmiany ciśnienia
atmosferycznego I Jonizacji powietrza - to warunki, kt6rych nie lubią
ani nasze stawy, ani nasze kości, ani
nasze mięśnie .
Czym w ogóle jest reumatyzm? Tak naprawdę nie ma takiej
choroby. Pod tą popularną nazwą
kryją się bowiem dziesiątki schorzeń , których wspólną cechą jest
ból. ograniczenie ruchliwości stawów, zwyrodnienia kości , zapalenia mięśni. Na te przypadłości
cierpi około 15 procent Polaków.
W chorobach reumatycznych
należy też rozgraniczyć przyczynę bólu . Może nią być bowiem
stan zapalny, ale może to być kwestia zwyrodnieniowa. Te pierwsze
charakteryzują się ogromnym,
często rwącym bólem i obrzęka
mi stawów. Występują zarówno u
osób starszych, jak i młodych , a
nawet dzieci. Dolegliwości zazwyczaj ustępują (co nie znaczy, że
po jakimś czasie nie powrócą) po
podaniu leków przeciwzapalnych.
Natomiast choroby niezapalne
pojawiają się przede wszystkim u
osób w podeszłym wieku i są zwią
zane ze stanami zwyrodnieniowymi kości : wymagają dogłębnej
diagnostyki oraz skojarzeniowego leczenia farmakologicznego i
rehabilitacyjnego.
Do najczęściej występują
cych chorób reumatycznych należą:

, • gościec przewlekły postę
pujący - zapalenie stawów objawiające się obrzękami, wysięka
mi, ograniczeniem ruchomości.
Może dojść do przykurczów i zesztywnień stawów oraz zaników
mięśni;
• zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa - zaczy.n a się

o nowoczesne lećzenie przgo:bia
O przyjazne leczenie dz~ieci
O zabiegi w narkozie
~łl
O chirurgia laserowa
O

!

implantologia

By zaP9blęgać ~nieniom

Stawów i kości należy.

• unikać noszenia ciężkich
przedmiot6w
• wzmacniać mięśnte - regularnie
.ć,wiczyć, a szczególnie wskaza-

ne jest 'PłYWanie
• ~6 !JWCIQę- na to jak
siedzimy.
Chodzimy prawjQłowa postawa nie
doprowadzi do :.odgięCia" kości
• nosić prawidłowe obuwie unikać butów na wysOkim, ale
także zupełnie płaskim obcasie.
A ponieważ wiele SChorzeń
reumatycznych związanych jest
z wykonywanym ZBjIIodem
(stomatolodzy. -sportowcy,
jnformatycy. architekci - ci
wszyscy, których wykonywana
praca zmusza do dłuższego
przebywania w jednej i tej samej
POZYcJi), profilaktykę powinno się
stosować także w miejscu pracy.
(tak:
• od czaSj.l do czasu zrobić
sobie przerwę w zajęciach ,
zmienić pozycję (z siedzącej na
stojącą, ze slojącej ha siedzącą)
• po powrode do domu dobrze
jest się poloty(: na podłodze - pod

stoimY.

nogi

powietrzu,

Pełny

zwykle od zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, a następnie dociera do małych stawów kręgosłu
pa i tkanki miękkiej okołokręgo
słupowej. Może prowadzić do cał
kowitego usztywnienia kręgosłupa;
• zmiany zwyrodnieniowe
stawów kończyn i kręgosłupa
- dochodzi do niszczenia chrząst
ki stawowej, deformacji kości w
postaci wyrostków, stwardnień,
ubytków kości, co może spowodować całkowite zesztywnienie
stawów;

,/ Laseroterapia

,/ Parafina

,/ Kąpiele wirowe

,/ Krioterapia

,/ Viofor
.t ĆWiczenia usprawniające

,/ Masaż klasyczny

,/ Magnetoterapia

OORTODONCJA

pr.l •• r hal.. W. Jakul. w.ki

(Przedszkole

nr 40)

tel. 0602 754-719

NATURAL·MED
~
GABIMET MEDYCYNY NATURALNEJ
KIELCE, ul. Chopina 18 tel. 344-94-49
I
www.naturabnecl.ldelce.com

t
~

q
?,
f

biopsje

344~O-53

krążeniowej.

Leczenie schorzeń reu ma'
tycznych jest trudne i długot rwa·
łe. Często też nie da sję ich calkowicie wyeliminować. Dlatego tak
ważne jest zapobieganie, niedo·
puszczenie do tego, by choroba
w ogóle się rozwinęła .

BEATA ALUKIEWICZ
Lek. med.

MARIA SlAI.ECI(A
-- - -GABINET

ALERGOLOGICZ
Kieke- pl WoIIieid 4,
J-U-Il, 16M 07-720

0696 040-080

Gabinet USG - codziennie
Przychodnia Specjalistyczna
Kościuszki 3. II p.,
tel. J44....40~. 069~-O80

teł.

PONIEDZIAŁKI - CZWARTKI

~

16-18

TESTY ALERGOLOGICZNE

lei IftU_ Alelcsandra Bankiet
specjalista
chorób dziecięcych
nefrolog
PnlJi",lIje: "".relc

w..u.

15 · 17

GABINET
GASTROLOGICZNY

Maria Nowakowska-Oomagata

Indywidualna umowa z NFZ

Specjalista chorób wewnętrzny
hematolog

(APAIlAT KOIlA..UPEB)
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USG

ne w sercu. które nie wychwycone odpowiednio wcześnie i nie
leczone prowadzą do trwałych
uszkodzeń mięśnia sercowego:
zwężeń tętnic i niewydolnOŚCI

/elc.med.

• BIOREZONANS KOMÓRKOWY

Ewa Wrzeslnska-Ambrot ,
gastrolog

Czwartki 16.00 -18.00

• PŁUKANIE JEUTA GRUBEGO
• REHABILITACJA

Kruszenie kamieni ner1<o
~

• • ,..", . ......,

.··n...

w

Kielce, Seminaryjska 15A, ~
tel. 3662643
~

NOWOŚĆ!!' JAPOŃSKI FOTEL MASUJĄCY

G

Crossmed

STOMATOLOGIA

przyjmuje: poniedziałek - piątek 15 - 20
Kielce. ul. SawickJej 30

,/ i wieie innych

• gościec tkanek miękkich
- należy do niego lumbago, ischias,
bóle mięśniowe, nerwobóle, zespół bolesnego karku, łokcia, biodra, nadgarstka. Stanowi około 20
procent wszystkich przypadków
reumatycznych.
Ale reumatyzm atakuje nie
tylko stawy i mięśnie związane z
układem ruchu . Do niego zalicza
się też gorączka reumatyczna,
która występuje w wyniku zakażenia paciorkowcem. W chorobie
tej mogą występować stany zapal-

CM.

BoWta Prokop-ScJ,ab

zakres świadczeń:

latem.

organizmie witaminy D niezbędnej
do prawidłowej budowy l<:ości .

Wlistopadzie mogą się nasilał objawy reuma~u

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

NZOZ ARTIMED KIelce, ul. Kościuszki 3, tel. 344-40-51, pon.· piątek 7.00 ·19.00

zwłaszcza

wystawiać się na słońce
- pomo~e to w wytwarzaniu

tel. 366-30-72 ~

REHABILITACJA

można podłożyć poduszkę,

by stopy były uniesione w górę
• przebywać dużo na świeżym

ch ESWL

Kielce. ul. Pruc:znk:. 3
w.
teł. kom. 0604.Q.5..010

344-41~

·-.~

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

.

(041) 34-40-347
kOIn. 0605 593-045
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drogich lekarstw

zostaną

specjalistę

Zapytaj

kalekami

Problemy
z.wytryskiem

drowe dziecko
tylko dorośli cierpią na reumaDotyka on taicie najmIodszych

...

zwaną młodzieńczym
~aalenjem stawów zapada kilka

- Od Blat systematycznie poddaję się badaniu gruczołu krokowego. Do tej pory nic się nie działo. Kilka tygodni temu urolog zapisał mi
lek na poszerzenie strumienia moczu; Po zażyciu tabletek straciłem
wytrysk. Co mam robić? Czy to taktycznie skutek leku czy może innych
dolegliwości związanych z prostatą? A może powinienem iść do seksuologa? - pisze nasz czytelnik.

-._.-.-.-

dzieci rocznie.
M łodzieńcze

zapalenie stajest odpowiednikiem reumaIUIUOlUl<:;I~U zapalenia stawów u doChoroba rozpoczyna się
16 rokiem życia.
Może przyj'ąć trzy postacie:
• kilkustawową (najłagod
- obejmuje tylko kilka stanajczęściej kolanowy, skokoi lokciowy
• wielostawową (postać cięż
-dotyka z reguły przynajmniej
stawów, w tym palców, dłoni

Odpowiada dr Mieczysław Gałęzia, urolog, ordynator
Urologicznego Szpitala w Czerwonej Górze.

- Jest bardzo prawdopodobne, że pana kłopoty są związane właśnie
z zażywanym preparatem. Niestety, niektóre środki stosowane w leczeniu
przerostu gruczolu krokowego, te które poprawiają przepływ strumienia
moczu, mogą powodować tzw. wytrysk wsteczny, czyli inaczej cofanie się
nasienia. Nie jest to dolegliwość stała . Powinien się pan zgłosić do swojego urologa, poinformować o problemach i poprosić o zmianę podawanego preparatu. Jest ich dość duży wybór i nie powinno z tym być problemu .
Natomiast nie widzę podstaw do wizyty u seksuologa. Pana problemy
nie mają natury psychicznej, ale typowo urologicznej .
Na pytania od czytelników do specjalistów czekamy w naszej
redakcji: "S11' - Zdrowie, 25-363 Kielce , ul Wesoła 47/ 49 , tel.
(O 41) 3636143 lub 34 44816.

• układową (najcięższą)
atakująca nie tylko stawy, ale i mne
może doprowadzić np. do
dziecka i całkowitej defor-

objawy choroby, to
stawów i prowstawaniem z łóżka. Ale
symptomami tej.choroby
wysoka gorączka, zwlaszwieczc,rern, wysypka na klatce
i udach, obrzęki węzłów
hł'",n",. J, . Niekiedy objawy mogą
tępować , a później nawracać
wiele lat.
Leczenie zależy od postaci
. Czasami wystarczy
iwanie _ bezpośrednio
stawów hydrokortyzonu lub insteroidu. Zmniejsza to odczyn
i bóJ. Często stosuje się
acetylosalicylowy. Obecnie
są j uż nowe leki biologiczne,
mogą zahamować postęp choa tym samym uchronić dziecprzykucia na stałe do łóżka
wózka inwalidzkiego. Leczenie
jednak bardzo kosztowne.

Oddziału

Kolumny przygotowała
BEATA ALU"'<IEWICZ

C'll",rvu '" sztywność

M. Szajewska-Kruk
pon., CZW. 11-18, pl. 15-18

M. Grabowska-Olejarczyk
Wł., śr. 11.30-18, pt. 11.30-14

Kielce, ul. Sminaryjska 15A

.sI mai
~

Zaopatrywanie pacjent,ów w:

Fundacja .zdrowe Dziecko", 26-900 Kozienice, al. Sikorskiego 10,
BPH-PSK SA cWKozienice, 73 1060 0076 0000 3300 0026 8420

Lek. medJan Wójcik
SPECJALISTA ~
UROLOGII
Prywatna Praktyka Lekarska

lO. MED.

lOMASZ ZlÓllIOWSlI1
SPECJAUSTA POLOV!lC1WA I GIJI'lI{OLOGH

NIEl"WDrlOŚĆ I'IAŁŻEŃSKA.

usa

1<ielce ul. Seminaryjska 1Sa
POniedziałki 15-17.00
teł. 368-24-17 dom 361-64-97

Prvvvatny Gabinet
GinekOlogiczny
zYGHOrtT BfI"flŚ
kkirz speqalista l!~kolOllii I poIażnldwa
Kielce, Sienkiewicza 28/2 t

~jłde Od ul. Malej za apteką. I p.

POniedziałku do piątku '3 - '7
soboty 1 2 - 14
Tel. kom. O 605-604-34'
344-59-83
t3

Kielce, ul. Romualda 3 - PUL-MED
Ewa Wiewiórowska
5';:J::::'.-::1 :C::::~:~:;gil
spec, alerg~:ra:apulmonOlogil

Elżbieta Kołodziej

środy: godz. 16-18
~
Testy alergologiczne, odczulanie, splrometria, Inhalacje
::I
Rejestracja codziennie od godz. 12,00
tel. 343-1 ł -60

KIELCE, GAŁCZYŃSKIEGO 7

tel. kom. 0604556344
tel. 362-44-11 po godz. 14

GABINET ALERGOLOGII
I PULMONOLOGII DZIECIĘCEJ

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

REJ. TELEFONICZNA

060211-38·71,361-19· 43

PRYWATNY GABINET

KARDIOLOGICZNY
LEK. MED. ZDZlSLAW KACZMARZYK
f --,SPEC. KARDIOLOG

Eeho . .rc:a. EKG

wyałłkow.

I~'ynko_
poniedz., Wlorek, środa,

Czynuy czwartek
od 15.00, dodatkowo wtorek - 9.00 - 11 .00
Klelce, uL Wojska PolskIeco 51/3 19

(POLlKLlN1XA MSWtA)

E

teL 332-29-36
Kom. 0604-09~3, 0602.-372-989

Choroby przewodu
pokarmowego
u dzieci

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.
394/,.,

Fundacja
wspólnie z Instytutem Reumatologii w
Warszawie uruchornHa specjalne konto bankowe, na które można wpłacać
pieniądze dla i:ierpiących na młodzieńcze idropatyczne zapalenie stawów.
Za zebrane środki zostaną zakupione leki, na które nie stać rodziców.
Liczy się każda zIot6wlsa. Każdą wpłatę fundacja może potwierdzić.
Ponadto darowizny na rzecz fundacji .zdrowe Dziecko' dokonane przez
pddatnik6w pomniejszą ich podstawę opodatkowanla od osób fizycznych.
Numer konta

CENTIIUM DIAGNOSTYKI, UQINIA
I II01A811JT1KJ1 CHORÓB SEIICA
1I~ltI 'lLO ~ Ioardlclogl'zuo
(echo MRO, hobt, pr6by.......-.)
K_ultocJ.II.cz.nl.
i>OnledzJoIek - piątek. godz. 12 - 18.
soboto 9 - 12

Teresa Czapla

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

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

\l2B.12!Q

Spec. pediatrii

Specjalistyczny Sklep Medyczny

Zaburzenia nerwicowe
u dzieci
lek. M.\roslaW& BEKRECKA
specja.llst.& psychiatrii dziec1ęcą!
• pondy

• konauJtecJ.
.I.c:&enl.

ł

Przych. Specj...Omega"
Kielce, uj. ".gieUońaka 76
(041) 366-31-21,0693 032-617

ART

~
...

A

~
~

:;

dr MAREK WOJCIECHOWSKI

specjalista chirurg

PRYWATNY GABINET l...EKARSKI
LECZENIE CHoRóB NACZ'YŃ
KIELCE, ul. ŚlĄskA '4/}
TEL

(041) '42,82-<>~,
604 782 180

Kielcc, ul.

Kościu~zki 3, II piętro

Crossmed

Przyjmują specja li ści:

- endokrynolog (dzieci,

- kardiolog
- neurolog
- pulmonolog
- diabetolog

doroś li)

W

WTOREk, CZW_TEk

16 '

Cenerum "ed~czne

centrum

- laryngolog
- okulista
- ginekolog

- med . pracy
- spec. chorób na czyń
- psycholog
• echo serca
- USG, biopsje

będą przyjmować

konsultanci, profesorowie, docenci med.
Zapisy tel. 344-40-53, 0696 040-080
'600I/gm

18

Gabinet Chirurgiczny

wtorki, piątki 16.00·18.00

KIELCE, ul. Boczna 15 (od ul. Pakosz)

o

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

i znieczulenia. Czynne 8-20

854lnd

ROMA
ofe~e

BO

D~

zabiegi z zakresu

CHIRURGII PLASTYCZNEJ i OGÓLNEJ
(redukcja nadmia~ p?włok brzusznych, operacje biustu, przepuklin,
stuleJki, oOSlaJących uszu, korekty blizn itp.)
Tel. O 602 329 501
I
I
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Szpital coraz
STARACHOWICE. Choł do ukończe
nia budowy nowego szpitala potrzeba
Jeszcze 55 mln zł Jest zansa, te jut
wprzyszłym roku zostaną lam
przeniesieni pacJenci.

(nwe tycja rozpoczęla zo tala je zez za minion go u troju .
ho ' jej r ' wic ' nicy o iągnęli już
p Inol tnio ć nadal nic zo tala
ukończona . Finansowana je l
z budżetu pań twa. W tym rok na
budowę przekazane z talo 16,8
mln zl. by ją ukończy ' trzeba
jeszcze 55 mln zl. J dnak gdyby
w prl}' złym r k powiat, któremu
p lega zpital. otrzymał na kontynuację robót podobną kwotę jak
w tym , l inw tycje można by dopro\ ad7.ić d takiego stanu, aby

Wandale

bliżej

- Gdy szykują się do snu, w oknach błyszczy łuna

m żliwe byl przenie ienie tam
pacjentów ze star go szpitala.
Wice t rosta Marian Mróz
na razie nie wie, ile pieniędzy na
ten cel do tanie. Dokończeni inw tycji jest bardzo ważne dla przyzł 'ci placówki. Po przeniesieniu
do nowego budynku szpilal jako jeden z ni licznych w województwie
będzie pelniaJ większość nonn
Unii Europej kiej. Jak powiedział
po I Boi ław Piecha z sejmowej
Komisji Zdrowia, przebywający w
tarachO\ icach, tak nowoczesny
obiekt miałby niemal pewne miejce w krajbwej ieci placówek, a co
za tym idzie gwarancję przetrwania. Je t to bardzo i lotne, gdyż nie
ulega wąlpliw ści, że czę' ć szpitali
z przyczyn ekonomicznych będzie
mu iala zo tać zlikwidowana. (pen)

Ogień

w-nocy

niszczą mieszkańcy naprawiają

Komu mostek
przeszkadza?
STARACHOWICE. Kto~ nam zepsuł
kładkę nad Kamienną - skarż" się
mieszkańcy pobliskich osiedli.

8mi ją zbudowali . Dzi~ki
mo tkowi , kt ry znajduje się
na
ok ' i gr bli kończącej zalew Pastemik, mic zkańcyo iedla
rłowo mgli uchą nogą do tać
ię w okolice ul. Kielc kiej oraz
owowiej kicj . Obywało ię b z
konicczn ci k rzy lania z długie
go bjazdu .
lYm z m nieznani spraw y
dewastują mo tek wyrywając

z metalowego szkieletu de ki.
Dla m.lodych i sprawnych to żadna
przeszkoda . Starsi już sobie
nie bardzo rad zą, zwłaszcza że padają e deszcze s prawiają iż nieco
pochyła kładka jest ' liska a kąpiel
w rzec o tej porze roku do przyjemno ci z pewno ' cią ni należy.
Jak po i edzia ł a Elżbieta Kwaniak, kierownik Referatu Ochrony ' rodowiska Urzęd u Miasta
gmina już niej dnokrotnie pomagała naprawiać tak p trz bny motek . Może i tym razem znajdą się
na to rodki.
.
(p n)

Ze stodoły zostały zgliszcza. Adolf Janiszewski i resztki jego dobytku
pusta stodoła, której zewnętrzne ne poszkodowani ocenią straty na
ściany miały mokre deski.
większą kwotę·
KOŃSKIE. Piroman lub piromani
- Dostrzegliśmy pewną prawiJeszcze nie up rzą tn i ęt o
puszczają z dymem zabudowania
zgliszcz w Radoszycach, jak w po- dłowość, z jaką działa piroman lub
gospodarskie, domy mieszkalne
bliskim Pijanowie (za mied zą , kilku "pracujących" na konto j~
w Radoszycach I pobliskich wsiach.
w gminie Słupia Konecka) spaliła go - mówi Przemysław Czarn~
Straty przekroczyły już 540 tys.
- Ogień wybucha w nocy, gdy ludzi
złotych.
się stodoła Kolejna poszła z dymem
w Kapałowie - w nocy z 18 na 19 szykują się do snu. Godzinę przed
października. Następne, nocą 25,
północą widać łunę. Większość znas
Pożary nękały mieszkańców
gminy Radoszyce od początku paź w stolicy gminy i we wsi Momoci- należy do bchotniczej S~ Po:
dziernika. lheciego października cha. Ogień strawił drewutnie pełne żarnej w Radoszycach. Jako Jedni
na obrzeżach miasta spłonęła sto- opału i zabudowania gospodarskie z pierwszych jesteśmy przy pożarach.
dola. 1Ydzień później nocą spaliły oczywiście ze stodołą . I tu także Ludzie rwą włosy z głowy, lamentu;
się ztery stodoJy, szopki na narzędopatrzono się ręki podpalacza. ją. Często nic się nie da uratoW3C
dzia rolnicze, maszyny i 40 gołębi . Część rodzin śpi na walizkach, po- z ich życiowego dorobku. Swojego
- Ogień rozprze trzeniał się zostali pełnią dyżury. Podpalacza lub też nie zdołaliśmy ocalić.
bły kawicznie. Nie wiadomo było
podpalaczy chcą złapać na gorącym
Aspirant Paweł Wiadern!,
czy najpierw ratować domy, zabu- uczynku. Inaczej nie da się im udo- rzecznik prasowy KPP w Ko~'
dowania go podarskie czy maszyny wodnić bandyckiego dzialania.
. skich, stwierdził, że wszystkIe
rolnicze -opowiada o nocnych prze- W tym roku, w gminie Rado- obiekty, które ostatnio spłonę~
szyce spłonęło 17 budynków inwen- w okolicach Radoszyc, zostaly
życiach Adolf Janiszewski.- Sąsiad
tarskich i gospodarczych (w tym sto- podpalone. Do żadnego z budynzdążył wyprowadzić z obórki krowę. Ledwie wyszedł ze zwierzęciem
doły) i cztery mieszkania - powieków nie doprowadzona była ene:·
za próg, zawalił się strop. Dom Wie- dział nam szef sekcji operacyjnej gia elektryczna, zatem zwarCI!
sława Czarne kiego znów trzeba
KP PSP w Końskich, aspirant Zbi- w przewodach być nie mogło . Sa·
remontować, a dopiero co zakoń
gniew Adach. - Większość w osadzie mozapłon wykluczono. Ze wz~ę
czył ocieplanie. To dzieło piromana
lub pobliskich wsiach. Według na- du na wilgoć ziemi i powietrza nie- dodaje. - Innego wyjaśnienia nie szych szacunków spaliło się mienie możliwe jest żeby ogień powstał od
ma, bo najpierw zaczęła ię pałjć za ok. 540 tysięcy złotych. Zapew- niedopałka papierosa.
(mak)

Kryształowa
WARSZAWA. Aleksandra Adamiec
z Grabownicy zdobyła drugie
wyr6inienie w Og61nopolskim
Konkursie Edukacji na Wsi - " Kryształową Koniczynę ".

Ktoś znów zdewastował kładkę

nad Kamienną

Aleksandra damiec, nauczyzk ty Pod tawowej w Grabownicy (w gm. Łapu zno) należy
do prekur orów Ruchu Klubów
4H, tzw. czterolistncj koniczynki.
Wolontariu zkąjest od 1996 roku.
W klubach realizowaJa z dziećmi
projekty edukacyjne dotyczące
hodowli kóz, ekologii i ochrony
środowiska oraz małej przedsię
biorczo ci. DziałaIno •ć Aleksandry damiec sprawiła, że w gminie Łopu zno - jak żadnej innej
w woje" • dztwie więtokrzyskim
- dziala 7 klubów skupiających ponad 180 dzieci.
Efekty pra y Aleksandry Adamie - bez wynagrodzenia, co teraz rzadko ię zdarza - ujęły jury,
któr nagrodziło ją drugim w Połiełka

wolontariuszka

w Muzeum im. Ignacego Paderewskiego i Wychodźstwa Polskiego
w Warszawie. agrody wręczał ks.
kardynał pryma Józef Glemp.
Konkur , Edukacja na wsi"
no i imiona Edwarda Piszka, polskiego emigranta w USA; Szczepana Pieniążka - profesora biologii, adownika; Donalda Evansa

- międzynarodowego doradcy roiniczego. Wszyscy mieli wpł yW
na rozwój wsi i aktywizowanie lu'
dzi pracujących w rolnictwie.
Była to trzecia edycja konkUf'
su. Pierwszą wygrała Barbara Bu'
bień, która z ramienia WODR
Modliszewicach zajmuje się klubami "czterolistnej koniczynki". (mak)

r---~~~--------~~~~~o-----

wyróżnieniem " Kryształowej

Koni zyny" . Uroczystewręczanie
honorowy h tytułów odbyło się

Aleksandra Adamiec tuż przed wręczeniem nagrody

8
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edy dzieci z Mominy

pójdą

do nowej

szkoły?

Chcą głowy

h cą skończyc W rok prezydenta

I

formację,

OSTROWIEC. Szef miejscowej .
Delegatury " Solidarności " Krzysztof
Grabowiec stanął na czele komisji,
która będzie przygotowywać referendum w sprawie odwołania z funkcji
prezydenta Jana Szostaka.

Przetarg na dokończenie
szkoły w Mominie gmina musi
od nowa, bo gdy wybrano
INłnl'JłW,r./!, inne firmy zaczęły się
i zablokowały inwestycję.
Wójt gminy Krzysztof Gajew. uważa, że ustawa o zamówiepublicznych preferuje finny
udział w przetargu, bo bez
mogą się odwoływać od de· komisji. Inwestor, czyli w tym
samorząd, jest w znaczsytuacji. Sprawa może

Komisję referendalną tworzy
15 osób, m.in. przedstawiciele
związków zawodowych, pracodawców, Samoobrony, Platformy
Obywatelskiej.
- Zostawił załogę huty bez
pakietu socjalnego - wymienia zarzuty wobec prezydenta główny
organizator referendum Krzysztof
Grabowiec. - Zastawił spółki gminy, ma sprawy w prokuraturze.
Początkowo grupa inicjatywna

Sądzie Arbitrażowym

tymczasem pramiejscu.
· Planujemy dokończyć budoszkoły do lipca przyszłego roku,
przepisy nam przeszkadzają
· . wójt. - Następny przetarg
7 listopada. Niektórzy
nie mogą się pogodzić
nie przewidujemy żadnych
do zaproponowanych
· Przyzwyczajeni byli, że po
przetargu nawet do 20
VVUJlU~ill' koszty inwestycji.

rue!ók.0I1CZOfl()ŚC,

będą stać w

dowę szkoły rozpoczęto
jedenastu laty i byłaby już
dokończona, gdyby nie re-

· oświaty i wprowadzenie gimowoDla potrzeb oświaty gminmusiano najpierw zbudować
budynek w Waśniowie. Inwew Mominie przerwano w
chociaż budynek stał już w
surowym . Na dokończenie
r'Or' .. . n'_ pieniędzy.
woje-

An!

miasta

zamierzała odwołać cały san10rząd

Dyrektor lidia Radomska rozmawia przy starym budynku szkOły z uczniami
szóstej klasy. Woddali nowy budynek szkoły w stanie ~urowym
wództwo, 'ani ministerstwo nie
chciały pomóc. Ostatecznie gmina
postanowiła wysupłać środki z własnego budżetu. To niebagatelna
kwota, bo szacuje się, że dokończenie szkoły z oczyszczalnią ścieków
może kosztować do 1,5 mln zł.
- Wierzę, że tym razem uda się dotrzymać terminu, bo już tyle razy
odkładano budowę - mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Mominie Lidia Radomska. - Dłużej już
nie możemy uczyĆ w budynku z
końca XIX wieku, w którym nie ma
nawet ubikacji i dzieci zimą muszą
biegać za potrzebą do wychodków.
Przy dużych mrozach nie da się

obiecały

skatepark

o parku na desce
Nowoczesny skatepark
w miejscowym Parku
· im. Józefa Piłsudskiego już
wiosnę przyszłego roku.
u ż od dawna młodzież

na deskach, rolkach i
ubolewała, że nie ma
sca do uprawiania skateboar.' Jazda na deskorolce po uliI parkingach sldepowych jest
ze względu na bezpiea także z powodu dewaWiele razy już in· .
i policjanci i strażni. mleJscy. Młodzi ludzie straszeą mandatami i skierowaniem
do sądu . - Wolimy jeździć

iją

i kradną odżywki

YSKO, SUCHEDNIÓW. Banda
,wrn,.,,,.,... pobiła wracających z
młodych ludzi, złodzieje
z odżywkami dla
. Policjanci w ostatnich
mieli sporo pracy.
We wsi Mroczków Kamionwracającą z cmentarza dwójkę

ludzi napadło około dzie· u wyrostków. Zaatakowani
leśli lic~ne obrażenia, miedzy
maJą złamane nosy. Poliszuka sprawców napaści.
Skarżysku nie próżnowali
' . ieznani sprawcy wyła
. ze ściany sklepu spożyw
miejskim ,,Manhattanie"
~ niego odżywki dla kultu~
I oliwki dietetyczne warte
tys. zł.

V!

na deskorolce niż, jak niektórzy w
naszym wieku, pić piwo i zażywać
narkotyki - mówili miłośnicy mod- nego ostatnio sportu podczas spotkania z pracownikami Urzędu
Miasta.
Urzędnicy w rożmowie z
młodzieżą obiecali, że już na wiosnę powstanie w mieście obiekt do
skateboardingu.
- Jazda na deskach zdobywa
coraz więcej młodych ludzi i chcemy pomóc im by zamiast wystawać po klatkach , wyładowywali
swoją energię na wykonywaniu
skomplikowanych ewolucji - mówi
inicjatorka spotkania Katarzyna
Salwerowicz z Biura Promocji i
Integracji Europejskiej.
(an)

Kolejne włamanie miało
miejsce na ul. Pierwszego Maja.
Łupem przestępców padły papierosy. czasopisma erotyczne i
artykuły chemiczne o wartości
800 zł.
W Su<;hedniowie złodzieje
skradli zaparkowanego w przydomowym garażu volkswagena passata. Do zdarzenia doszło na ul .
Słowackiego.
W ręce policji wpadło

trzech
pijanych kierowców. 32-latek i 50latek z Suchedniowa oraz 27-letni mieszkaniec Świerczka. Jechali
rowerami , ale " na gazie". Dwaj
mJod . i mieli we 'krwi aż po trzy
promile alkoholu . Okazuje się, że
świąteczny weekend nie był tak
bezpieczny, jak początkowo są
dzono.
(BOL)
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utrzymać w pomieszczeniach nawet

18 stopni C i szkoła powinna być
zamknięta zgo9nie z zarządzeniem
ministerstwa. Sciany są spróchniałe, niewłaściwe oświetlenie, brakuje szatni.
. Obok starego budynku przechodzi z grupą kolegów Przemek
Cichocki. Miał roczek, gdy rozpoczęto budowę nowej szkoły. Rodzice ciągle mu mówili, że będzie się
uczył w nowoczesnym budynku.
- Kończę w przyszłym roku podstawówkę, a szkoły ciągle nie ma
- mówi. - Może w nowym budynku
rozpocznę naukę w gimnazjum.
ANDRZEJ NOWAK

Sprawcy
rozboju ujęci
STARACHOWICE. Policja ujęła trzech
sprawców rozbojU, który miał miejsce
w minioną sobotę przy ul. Kanałowej.
Do zdarzenia doszło ok .
godz. pierwszej w nocy. W mało
uczęszczanej części miasta napastnicy pobili i skopali ofiarę , po czym
zabrali jej telefon komórkowy
i okulary. Pobity mężczyzna powiadomił policję . Sprawcy rozboju
zostali zatrzymani.
(pen)

miasta, ostatecznie zdecydowała o
odwołaniu tylko prezydenta. Do Urzę
du Miasta wpłynęło już pismo o rozpoczęciu całej procedury. Thraz w cią
gu 14 dni komisja musi otrzymać in-

ile osób w mieście jest
uprawnionych do głosowania.
Nieoficjalnie wiadomo, że
komisja powinna zebrać nie mniej
niż 6 tys. podpisów nad wnioskiem
o referendum . By było ono ważne,
w głosowaniu musi wziąć udzial
30 proc. uprawnionych.
Mieszkańcy miasta podzielenj
są w sądzie o prezydencie. Nie brakuje głosów krytycznych o tym, że
nie spełnił przedwyborczych obietnic. Nie ściągnął do miasta liczących
się inwestorów, nie stworzył miejsc
pracy. Nie utrzymał KSZO w pierwszej lidze. Wielu jest też takich, którzy cenią go za dyscyplinę w magistracie i podległych mu spółkach ,
konsekwencję w ratowaniu miejsc
pracy w hucie, czego wyrazelJl był
podpisany niedawno akt notarialny
z hiszpańska Celsą.
Prezydent Jan Szostak zapowiedział wczoraj, że na wszystkie
zarzuty odpowie w środę na konferencji prasowej.
(an)

Mniej chętnych
do strefy.
STARACHOWICE. Od wiosny zmalało
zainteresowanie Inwestorów
Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Nie jest żadną tajemnicą , że
do potencjalnych inwestorów ustawiają się kolejki. Samorządy chcąc
ich pozyskać prześcigają się woferowanych ulgach i zachętach. W
tych warunkach zła reklama jaką
była dJa miasta tzw. afera starachowicka mogła mieć negatywny
wpływ na podejmowanie decyzji
o lokowaniu przez przedsiębior
ców pieniędzy. Czy tak się stało w
przypadku Starachowic.
- Trudno powiedzieć . Od
wi.osny zainteresowanie strefą jest
dużo mniejsze. Jednak z tego co
wiem dotyczy to nie tylko Starachowic - mówi wicerrezes SSE
Cezary Tkaczyk. - Nie oznacza to,
że chętnych zupeŁnienie ma. Jeszcze w tym roku wydamy jedno lub

"'-------Wspólnoty Mieszkaniowe ,
Nieruchomości

w imieniu i na rzecz których
działa Zarządca PGM Kielce,
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU
W PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
NA WYKONANIE:

może dwa zezwolenia na inwestycje. Nowe firmy to jedna sprawa.
O nie zabiega każdy. Drugą nie
mniej ważną jest pomoc tym, które już zainwestowały na naszym
rynku. One mogą się rozwijać i
tworzyć kolejne miejsca pracy.
Zabiegamy o to, aby gmina zapewniła im jak najlepsze warunki i
udzieliła wszelkiej możliwej pomocy - dodaje Tkaczyk. Nigdzie
nie jest bowiem powiedziane, ż e
firma , która raz zainwestowała w
Starachowicach musi tu już pozostać. W1ad.ze miasta zapewniają, że
dostrzegają ten problem.
- Prowadzimy aktywną politykę p0l1!0cy przedsiębiorcom .. Tylko do Lipca umorzył em im podatki
na kwotę 650 tys. zł. Powstało dzięki
temu 35 nowych miejsc pracy. Już
wkrótce przedstawimy nową propozycję wspierania rozwoju przedsiębiorczości - zapowiedział pre(pen)
zydent Kwiecień .

Rewelacyjny

kalendarz
2 OO4

"przeglądów przewodów
kominOwYch wbudynkach
Wspólnot wraz
z wykonaniem Odgruzowania
iprawidlowego
POdłączenia lI'Ządzeń".

Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia do odbioru
w siedzibach Biur Obsługi

'.

Mieszkańców:

nr 1 - ul. Zagórska 15
nr 2 - ul. Panoramiczna 1
nr 3 - ul. Piesza 6
El
nr 4 -ul. Piekoszowska 39
~I
od dnia 4.X1.2003 r.
"'I
"Termin składania ofert do dnia
14.X1.2003 r.
I

'---------,.,."

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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1t{.lW"jJt"tI Co -Ci dż l eSZPITALE, APTEKI
Dyżury pe/nlą szpitale : na
Czarnowie, przy ul. Kościusz
ki I w Czerwonej Górze.

I

APTEKA .Parkowa·, Kielce ,
Żytnia, niedziele, święta
7.30-21.00. 041/368-3033 .
(gb 8691)

'

APTEKA CAlODOBOWA
ul. Targowa 2,
041 /368 -02 -60 .
ZAPRASZAMY!
(na 337 )
APTEKA "Rondo·, Paderew
skiego/lX Wieków, czynna
codziennie, w niedziele, świę
ta, 7.00-23.00, 041/34-48205 .
(na 3Sa)
041/344-78-68 . APTEKA
całodobowa . Kielce , Starodomaszowska 11 (przy Szpitalu Miejskim - Kościuszki
25) .
(nc 806)

USł.UGI

MEDYCZNE

344-85-15 - "ZDROWIE· CODZIENNIE.
(nd 847)
UROLODZY - Jagiellońska
13, 346-22-99 .
(nd 846)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langlewicza 2, tel.
361-55-25 . ECHO, HOLTER,
RTG, USG, BADANIA SPIROMETRYCZfIIE. Urodynamika.
Endoskopia . Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 449)

TEATRY
Teatr Im. S. Żeromskiego
- nieczynny.
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" - .KrÓlewski jeleń·, g.
9, 11; spektakl dla dzieci od
lat 5.

KINA
" Romantica" (dalby dlgital), tel. 366-37-19 - .Kill Bill
vol. l" - USA, I. 15, g. 15.30,
20.30; "Matrlx II. Reaktywacja· - USA, I. 15, g. 17.45.
.Moskwa" (dalby stereo),
tel . 344-47-34 - .lIga nlezwykłych dżentelmenów· USA, I. 15, g. 16, 20 .30 ;
.Księga Oiny" - duń . -norw . ,
I. 15, g. 18.15.
Ceny bllelów - 12 i 14 zł.
Tanie poniedzla/kl - 10 zł nie dotyczy filmu " Stara
baśń " .
Klnoptex Galeria "Echo",
ul. Świętokrzyska 20, (dalby
digitai) , tel. 332-13-30 "Matrlx. Reaktywacja" - USA,
I. 12, g. 20 .30; .Żurek" - pol.
I. 12, g. 16.00; .Slostry
Magdalenki" - Irlandz.-ang .,
I. 15. g. 17.45, 20.00; .liga
niezwyklych dżentelmenów '
- USA, I. 12, g. 11.30,
13.45, 16.00, 18.15, 20.30;
.Okrucieństwo nie do przyjęcia " - USA, I. 12, g. 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30;
• Tożsamość" - USA, I. 15, g.
14.00, 16.00, 17.45, 19.30,
21 .15; .Tristan .i Izolda " franc ., b.o.; g. 10.30,
14.00, 15.45; "Małolaty u

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1r 96-63
366-40-40
KARTA STAŁEGO /UlENTA

wyjavI V1l1liDSJo - Wł. do uzgodtrienitl
DOJAZD GRATIS

taty" - USA, b.o., g. 10.00,
12.00, 14.00; MSlnd bad " USA, b.o., g. 12.15.
Ceny biletów - pon _- pl. do godz , 17 - 12 zł, po
godz. 17 - 15 zł; weekend do godz. 17 - 14 z/, po
godz. 17 - 16 zł. Dzieci - 10
zł. Klub konesera I tanie
wtorki bilety po 12 zł .

BUSKO
" Zdrój " - brak terminarza .
J{DRZEJÓW
"OK" - brak terminarza. Wystawa fotografii Stanisława
Śliwy.

OSTROWIEC ŚW,
"Elluda" - . Piracl z KaraIbów. Klatwa Czarnej Perły ' USA, I. 15, g. 17; "Basen' fran ., I. 15, g. 19.30.
PIŃCZÓW

" Belweder " - "Sekcja 8" USA, I. 15, g. 17.
S{DZISZÓW
"Ballada " - brak terminarza.
SKARŻYSKO-KAM_

"Centrum " (dolby digItai) "Stara baśń. Kiedy slońce
bylo bogiem" - poL, I. 12, g.
17, 19.
STARACHOWICE
"Miejskie 00 - nieczynne.
SUCHEDNIÓW
"Ku1 nlca " - brak term inarza.
WI.OSZCZOWA
"Muza" - "Clalo" - pol. I. 12,
g. 18.30 .

MUZEA
KIElCE
Muzeum Narodowe w Kiel cach plac Zamkowy 1 tel.
344-40-14; http://www.muzeumkielce .net dawny pałac blskup6w krakowskich w
Kielcach - ekspozycje stałe:
korpus główny - Wnętrza
zabytkowe z XVII I XVIII w.",
"Dawne uzbrojenie europeJskie I wschodnie", "Sanktuarium Marszałka Józefa Pił
sudsklego" . Skrzydlo pół
nocne - Galeria malarstwa
polskiego i sztuki zdobniczej .
Wystawa czasowa: "XXV lat
pontyfikatu Ojca Świętego
Jana Pawła 11", "Sztuka inspirowana tradycją - ze zbiorów etnograficznych" . Czynne we wtorki w godz. 10-18,
środa - niedziela w godz. 916.
Mu~eum Lal Szkolnych
S. Zeromskiego - ul. Jana
PawIa II 25, (tel. 344-57-92)
- ekspozycja stała : wystawa
materiałów biograficznych I
literackich z młodzieńczych ,
lat pisarza. Czynne: wtorek,
czwartek, piątek, niedziela
w godz. 9 - 15 .30, środa
-11-17.30.
Muzeum -H. Sienkiewicza w
Oblęgorku , tel. 303-04-26
- Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa
biograficzno-literacka . Wystawy czasowe: "lamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka", .Stulecle Żarnowca . Sienkiewicz I
poetka". Kolekcja kałamarzy
ze zbiorów Muzeum MarII
Konopnickiej w Żarnowcu.
Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10 - 16.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 9-16. Wystawa
stala : .Modele redukcyjne";
wystawy czasowe: .Chodzą
sobie kurki po podwórku ... •
- wystawa etnograliczna zabawek ludowyCh, .Lalkl z
dawnych lat" - wystawa historyczna.
Muzeum Wsi Kieleckiej w
Kielcach - Park Etnograllcz00

(/,

'-'-lIGII 11-23

-'~2_
a

(li

· 36-99999
15% młtId w mieście
40% mliJd poza miastem

edy
ny w Tokarni - czynny od
wtorku do niedzieli w godz.
10-17. Ekspozycje: wnętrza
XIX-wiecznych chałup i
warsztatów rzemieślniczych,
dwór z Suchedniowa, XVIIIwieczny kościół z Rogowa,
wiatrak z Grzmuclna, kutnia
z Radoski, spichlerz ze Z/otej, organistówka z BIelIn z
wnętrzami XIX-wiecznej apteki, ~kleplku małomiastecz
kowego I pracowni krawieckiej. Wystawa: .Ocallć od zapomnienia" - Jan Bernaslewlcz - twórca ogrodu rzetb;
wystawa czasowa: .Szmaty,
sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina i strój ludowy na
KIelecczytnie', "Po górach I
smugach wędrując. Sztuka
ludowa regionu świętokrzy
skiego · .
Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków w Kielcach , ul. Jana Pawła II 6 wystawy: Grzegorz Król rzetba, .Krzyż w symbolice ł
kulturze ludowej wsi Ślą
skiej" .
Muzeum Zbiorów Geolo gicznych - Oddział Święto
krzyski Państwowego Insty:
tut u Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - wystawa czasowa: "Morze I ląd - skamieniałe światy" .

Galeria BWA " PłWN/CE" ul. Leśna 7 - Wystawa pokonkursowa .. Przedwiośnie
26". Galeria czynna od wtorku do piątku W godz. 11-17,
w niedziele w godz. 11-15,
w poniedziałki nieczynna.
Gaterla BWA "NA PIĘTRZE "
- Wystawa malarstwa Jacka
Nowakowskiego pl.: "Przezroczyste przedmioty'. Galeria czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 9-15 ,
w soboty I niedziele nIeczynna .
Galeria "Bart osz " - ul.
$cleglennego 35A - wystawa malarstwa Barbary Obary. Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w godz,
8-16, w soboty - 9-13.
Wstęp wolny.
Gaterla Fotogralii - ul.
Planty 7/9 - Wystawa Andrzeja Łady "Alchemia śwla
tla·. Czynna od ponledzla/ku do piątku w godz. 11-17.
Klub Civilas ChrIstiana , ul.
Równa :J 8. Czynny od ponledzlalku do piątku w godz.
10-14.
Klub ,,2 Pokoje" - ul. Bodzentyńska 22 .
Klub Animacji Kultury
Szkolnej MDK (dawny Klub
Nauczyciela) - ul. Okrzei 9 wystawa pokonkursowa pl.
.lIustracja do mojej ulubionej książki".
Muzeum Pamięci Narodowej - więzienie kieleckie z lat
1939 - 1956, ul. Zamkowa
3. Muzeum czynne w środy.
soboty I niedziele w godz.
10-14. Muzeum może być
udostępnione zbiorowym
wycieczkom po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu
terminu - tel. 34-21-982 lub
34-43-598.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm.
MorawiCa) - wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla grup
zorganizowanych
(po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 10 - 16. Inlormacja: 31-18-702, fax 31146-90 .
Pomnik-Mauzoleum
w
Michniowie k. Suchedniowa - wystawa "Płonęly niebo
I ziemia· - czynne codziennie oprócz ponledzlalków w
godz. 10 - 16. W soboty I
niedziele wystawa dostępna
dla grup turystycznych .
Zgloszenla - tel. 041/25-45162.
Muzeum Przyrodn/czo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego na SWiętym
Krzyżu - czynne codziennie
z wyjątkiem poniedziałków I

dni poświątecznych w godz.
10-15. Ekspozycja prezentuje
dzlaly archeologiczny, geologiczny, flory I fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedziałków w godz. 9-16. Rezerwacja biletów 31-77-018.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1809 do
1920 roku - czynne caly tydzień oprócz poniedzialków i
świąt w godz. 9 - 15.
Jaskinia RAJ - czynna od
wtorku do niedzieli w godz.
10 - 17.

REGION
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - nieczynna.

JĘDRZEJÓW

Muzeum Im. Przypkowskich,
pl. T. Kośc iuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od B 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 - wystawa malarstwa Artura Krajewsklego
"Conceptus est homo".
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzy
ska 37, tel. 265-36-51 - wystawy stale "Dzieje Ostrowca
Świętokrzyskiego od końca
XVI w. do 1939 r.", "Wystawa zabytkowych fajansów I
porcelany ćmielowsklej" ,
"Poczet książąt I królów polskich wg Bacciarellego", "Kolekcja sreber i platerów stołowych z XIX i XX wieku". Wystawa czasowa: "Poplelowie
herbu Sulima z przydomkiem
Chośclak". Muzeum czynne
wtorek - piątek 9-16 .30, sob .
8-14 .30 , niedziela 13-16.30
- wstęp wolny.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach
- tel. 262-09-78 - "Górnictwo krzemienia w neolicie",
dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski
neolitycznej, Ekspozycja re konstrukcji neOlitycznego
stanowiska nakopalnianego I
pracowni krzemieniarskiej.
Muzeum czynne wl.- sob. 916, niedz. 11-16.
Ga leria Fotograli i - al. 3
Maja 6 - czynna od poniedzlalku do piątku w godz. 1018. Wystawa ZbIgniewa Tomaszczuka .SWEET POLSKA
- oprazy znalezione na ulicy·.
PINCZOW
Muzeum Regionalne - ul.
Armil Ludowej 2a - nie<;zynne. W synagodze - "Spoleczeństwo żydOWSkie w Pińczowie".
I
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynne. Stała
ekspozycja historyczno-artystyczna.
Galeria Sztuki Współcze
snej BWA , ul. Rynek 11 nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej , ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9
- 16, w niedziele 13.30 - 16.
Muzeum Historii POlskiego
Ruchu Ludowego , ul. Rynek
9. Godziny otwarcia: pon.piątek 8-16, sobota, niedziela - po wcześniejszym uzgodnieniu . Wystawa czasowa :
.Portrety· - rzetba Gustawa
Hadyny.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. lamkowa 14,
tel. (015) 644-57-57 - czynne: od wtorku do piątku w
godz. 9 - 16, sobota 9 - 15,
niedziela 10 - 15, w poniedziałki nieczynne - wystawy
stałe : .Hlstoria wzgórza zamkowego w Ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna·, "Zie-
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mia sandomierska w pradziejach I średniowieczu", "lapidarium zamkowe ", "Dawna
kuchnia królewska " - zbiOry
artystyczne . Rzemiosło - malarstwo (XVII-XX w.). Wystawy czasowe : "Widoki zabytkowej architektury w malarstwie Ireny NowakowskiejAcedańskiej" , . Poetyckie pory
roku ", "Krzemień pasiasty w
biżuterii i obiektach sztuki",
"Ogniem i mieczem" - kostiumy, militaria i rekwizyty z filmu J. Hoffmana.
/
Ratusz, ul. Rynek l, czynny
od wtorku do piątku w godz.
9 -.16, sobota '9 - 15, niedziela 10 -15, w poniedzialki
, - nieczynny. Stala ekspozycja
historyczno-artystyczna. Wystawa czasowa: "Pod znakiem
. kłoska" - ekspOZYCja poświę
cona dorobkowi wydawniczemu Jakuba i Janiny MortkowiczÓ~.
.
SKARZYSKO-KAM.
Muzeum im. Orła Biał e go ul. Sloneczna - czynne od 8
. do 17.
Galeria "Krużganki" - wystawa części repliki XII-wiecznej płyty orantów wypoży
czonej z Wiślicy.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul.
Krywki 1, tel. 274-62-68 ,
czynne w dni robocze w
godz. 10-16.
Muzeum Przyrody i Techniki, Ekomuzeum im. Jana
Pazdura w StarachOWicach
. 27-200 Starachowice , ul.
Wielkopiecowa l, tel. 27540-83, czynne wt.pt. 915.30 , sob .-niedz. 12-16. Bilety: 3 - 2 zł. Ekspozycje: zespół wielkopiecowy z 1899 r. ,
ob iekty hutnicze' z poło XIX
w., zabytki techniki samochodoweJ, skansen hutnictwa starożytnego, zbiory paleontologiczne. Wystawy 5tałe : "Uziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej",
"Rzeźby plenerowe - impresje na temat dinozaurów".
Wystawy czasowe: Nabytki L10
muzeum - wystawa eksponatów zgromadzonych w latach
2002-2003 ; .Rytm ulicy· wystawa prac fotograficznych Konrada Kowalskiego.

KIELCE
Informacja PKS - 366-0279.
InformaCja PKP- 366-9328, 94-36 .
.
Informacja MPK- 345-0695 .
Taxi osobowe: - Piekosz.owska - 345-15-11 , Jesionowa -331-79-19; bagażowe Sandom ierska 801-31-18 ;
ciężarowe: - Mielczarskiego
- 345-41-22 .
RADIO-TAXI " ALFA "
- tel. 344-44-44 , 96-22
(d ojazd gralis ).
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.
801-15 -38 (dOjazd gratis).
TAXI "Ś WIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis).
TAX/ .. NA STOKU · - tel.
801-31-76 (dOjazd gratis).
RADIO-TAXI
" OMEGA-ORIENT ", korporacja . Ły
sogóry', tel. 36-00000, 3611111,96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36 .
TELE-TAXI .. WALIGÓRY" tel. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI " HERBY " - tel. 801-4100 (dOjaZd gratis).
RADIO-TAXI .. EXPRESS" tel. 366-11-11, 3-600-600.
Dojazd gratis, z nami najtaniej.

RA DI O-TAX I .. EUROPA'
(dojazd gratis, karta
go klienta), tel. 3-61
TAXI " BARWINEK·.
13-19 (dOjazd gratis).
R A D I O-TAX ł .DORION'
tel. 36-999-99 , 34
96 -23 .

AAA CAŁODOBO WE POGO.
TOWI E
PO GRZEBOWE
.U STRONI E" - Kr zYsztol
Sieczko & Stan lslaw Za·
wadzki - wystawianie kart
zgonu przez lekarzy upraw·
nionych - nagrobki. Telefon
361-29-18, 361-39-12.
(nj
CAŁ O D OBOW E

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
" ZWDLSKI "
• Bezplatna chłodn ia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce , Radiowa 14
344-37-78 , 343-17·52
(nc

,
,

PRZED S IĘBIORSTW
U S ŁUG KOMUNALNYCH
(Jsługi pogrzebowe

bowe, tel. 366-31-77.
67 -88 .

Pogotowie Ratunko we
999 .
' . Pogotowie Policyjne · 99
. Policyjn a infolinia
przestępczości" 55-99-75 (numer
ny).
SlrjlŻ Pożarna - 99B.
Straż Miejska - 98 6,
75-15 (przez całą dobę )
368-75-33 ~w godz. 7 ·15
Posterunek czynny IV god
7 - 22 - 367-60-13 .
Pomoc drogowa 65 , 981 - czynna non
Pomoc drogowa - 361·
76, 30-11-609.
Pogotowie energ
Kielce - miasto i teren
991 .
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod.-kan .
994 .
Pogotowie c.o . i ełek t
ne PGM - całodobo wa
sługa pod nr. tel. 36 1·1
33 .
TA} - Ogólnopolska
macja Gospodarcza'
77 .
OIKT - Ogólnopolska I
macja Gospodarcza linia - 94-34.
Numery miejscowe - 911
Numery zamiejsco we
911.
Pocztowa informacja le
foniczna - 932 .
~

PODROŻE
OMNIA - bilety autokarowa
bilety lotnicze, turystyka Ił
graniczna, Sienkiewicza 61
34-577-43 34-577-46.
,
(ng 838
Bilely lotnicze - "SIGMA

ŚWiętokrzyska 20 (Gale

"Echo". GODZ. 9.00-21 00
041/341-54-10, 341 ·5'
20.
(ng 841
LOT - informacje,
cja, sprzedaż biletów 06-58.

INNE
INFORMACJA
GOSPODARCZA
366-19-19,
366-03-03
www.infomax.com.pl
Świętokrzyski
Portal Internetowy
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Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia
19 września 2003 T. Wsprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji
Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu
Państwa pomiędzy osoby uprawnione (OzU Nr 169, poz. 1649), Zarząd Banku
Spółdzielczego w Zw leniu (zwanego dalej ,,Bankiem Spółdzielczym'') z siedzibą
w Zwoleniu przy ul. Puławskiej 25 wzywa osoby uprawnione do złożenia pisemnego
oświadczenia o zamiarze nieodplatnego nabycia akcji Banku Gos~ki
Żywnościowej SpóJka Akcyjna stanowiących wlasnośćSkarbu Państwa.
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l. OSOBY UPRAWNIONE. Uprawnionymi do

7.00 Studio urody.- magazyn 7.10
Dwójka Dzieciom: Zegnaj Rockefeller (7/13) - serial obycz. pol. 7.35
, .I.,nnu~ I~USA850~Wrum
Dwójka Dzieciom: Marceli Szpak
dziwi się światu - serial anim. 7.45
Rok 2030 (4/26) - seDwójka Dzieciom: Przygody kota
kanad. 10.20 Zaginiony
- serial przygodo kanad . . Filernona - serial anim. 8.00 M jak
miłość (131) - serialobycz. pol. 8.50
Sceny z życia stawonogów
Pytanie na śniadanie - magazyn 10.25
dok. 11.20 Rośliny z warzywCafe Fogg, czyli co nam zostało
dok. 11.30 Zwierzęta świaz tych lat ... - program artystyczny
12.00 Wiadomości 12.10
11.20 Imperium węży - film dok.
12.20 W tlrodze do Unii
(345) - serial obycz. . 12.20 Znaki czasu 12.40 Telezakupy
13.00 Panorama 13.15 Złotopolscy
) 13.10 Sąsiedzj - serial
(386) - telenowela pol.13.45 Mrocz(powt.) 13.35 Lokatorzy
ny rycerz (19/26) - serial przygodo
pol. (powt.) 14.00 Książnowozel.- bryt.14.30 Selekcja
14.10 Zawodowy list goń
15.00 Szansa na sukces
Grypa - historie prawdziwe
16.00 Panorrum.a
Włącz się
16.25 Prognoza pogody
Wiadomości
16.30 Film dla niesłyszących : M jak
Magia balkańskiego morza - rep.
Otwarte drzwi
miłość (168) - serialobycz. pol.
(powt.)
Rower Blażeja
17.15 Hotdys G~ - prog. rozrywkowy
Moda na sukces (2049) - teleUSA (powt.)
17.50 ProWrum lokalny .
~nr..t",.. m Express
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.35 Ogród sztuk - magazyn kulturalny
1955 Lubię czytać - magazyn
20.10 M jak miłość (169) - serial
obycz. pol.
Wiadomości
21.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
Sport i Prognoza pogody
21.45 Przystanek praca - magazyn
tudio sport
poradnikowy
Studio sport: Liga Mistrzów
2UlO Panorruna
Rzym - Chelsea Londyn
22.20 Sport telegram
Studio sport
22.30 Prognoza pogody
Ktokolwiek widzial, ktokolwiek
22.40 Wieczór filmowy. Kocham
. progrrum publicystyczny
kino: Pas de deux - film obycz .
Moni tor Wiadomości
pol. reż . Kinga Lewińska, wyk.:
Plus minus
Krzysztof Globisz, Gabriela
Europy. Marek Kondrat
Kownacka (35 min)
Smuga cienia - dra23.25 Studio sport: Liga Mistrzów
pol.:bryt., 1976, reż .
- skróty
0.30 Wieczór filmowy. Kochrum kino:
da, wyk.: Marek.KonPasja - dramat obycz. austral. ,
Lines (100 min)
r'\i.IJstr:asz~)nv (26) - serial sens.
1998, reż. Peter Duncan, wyk.:
Barbara Hershey (98 min)
2.10 Zakończenie prowarou

Kawa czy herbata? 8.00 Wiada. 8.10 Prognoza pogody 8.15
17 8.25 Moda na sukces

6.00 Piosenka na życzenie 6.45 TV
Market - magazyn reklamowy 7.00
Power Rangers (37) - serial SF
USA (powt.) 7.30. Pokemon - serial
anim. 8.00 Wszystkie psy idą do nieba 2 - serial anim. 9.00 Bar bez granic - reality show 9.30 Benny Hill program rozrywkowy 10.00 Niezakazane reklamy - program rozrywkowy 10.30 Bar bez granic - reality
show 11.15 Awantura o kasę - teleturniej 12.10 Samo życie (273) serial obycz. pol. (powt.) 12.40 Serca na rozdrożu (7) - telenowela arg.
13.35 TV Market 13.50 4 x 4 14.20
Power Rangers (38) - serial SF
USA 14.45 Transformery - serial
anim.
15.10 Najzabawniejsze zwierzęta
świata - program rozrywkowy
15.45 Informacje
16.10 Interwencja - reportaż
16.30 MacGyver (102) - serial sens.
USA
17.30 Hugo Express - program
dla dzieci
17.55 Bar bez granic - reality show
18.30 Informacje, Sport
19.00 Prognoza pogody
19.15 Gliniarz z dżungli 2 (26) - serial przygod o USA
20.15 Bar bez granic - re ality show
21.00 Samo życie (274) - serial
obycz. pol.
21.30 Studio LOTTO
21.45 Film tygodnia : Skazani
na Shawshank - dramat obycz.
USA , 1994, reż . Frank Darabont, wyk.; Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton ,
William Sadler (137 min)
0.35 Biznes Informacje
0.55 Prognoza pogody
1.05 Graffiti - prowrum publicystyczny
1.20 Ciężar tajemnicy - dramat
obycz. USA, 1998, reż . Rob Fresco, wyk.: Jack Wagner, Tracy
Gold . Mary Page Keller, Peter '
Flemming (92 min)
3.10 Magazyn religijny
4.05 Zakończenie programu

tv4
Uwaga! 5.40 Prawdziwa miłość
. telenowela meks. (powt.)
7.10 Córka pneznacze10) - telenowela meks.
Ścieżki miłości (142)
meks.8.50 Scooby Doo
anim.9.15 (na żywo) Tele Gra
Telesklep 11.15 Rozmowy
12.15 Na Wspólnej (177)
obycz. pol. (powt.) 12.45
do Edenu (24/28) - serial
austraL 13.45 Scooby Doo
ani m. (powt.) 14.10 Brzydula
- telenowela kolumb.
ta (39/96) - serial sens.

- serial
a w potrzasku - film
2002, reż . Walter BaltHarris, Daniel Balmin)
zajmuje się pielęgnacją
dnia na jego bUnUl'flfln>n trzej uzbrojeni wtaSzybko okazuje się, że
to napad rabunkowy. BaxteP<>.mn.PfIn

się zakładnikami

bandy

przez Alphę, który - groToma - chce go w ten
. zmusić do współpracy.

Miasto zbrodni - serial dok.
TVN Fakty Wieczorne
KaWaler do wzięcia
Cela - rep.
S~perw.izjer - magazyn
Nie do wiary - opowieści niesate

6.40 Telesklep 7.25 Drew Carey Show
6.20 Strefa P 6.45 Informator praw(18/80) - serial kom. USA (powt.)
ny 7.00 Muzyczne listy 8.00 Super
7.55 Alf (57/100) - serial kom. USA
Mario Bros 2 - serial anim. 8.30 Ro(powt.) 8.25 Tajemnice pocałunku
bocop - serial anim. (powt.) 9.00 Reba
(76/99) - telenowela meks. (powt.)
(19) - serial kom. USA (powt.) 9.30
9.20 Cena miłości (12/95) - telenoIdol 3 Extra 10.00 Drogówka 10.30
wela meks. (powt.) 10.15 (na żywo)
Rozwód po amerykańsku (63) - seŁamisł6wka 11.05 Mission Impossirialobycz. USA (powt.) 11.00 Cud
ble (15/35) - serial sens. USA
miłości (28) - telenowela peruw.
(powt.) 12.00 Mała księżniczka
(powt.) 11.45 Informator prawny (~5/175) - telenowela meks.12.55
(powt.) 12.00V max - magazyn moTelesklep 14.25 Tajemnice pocałun
toryzacyjny 12.30 Policjanci z Miaku (77/99) - telenowela meks. •
mi - serial krym. USA (powt.) 13.30
15.20 Cena miłości (13/95) - telenoMuzy<;zne listy 14.30 Przygody Sindwela meks.
bada Zeglana (40) - serial przygod.
16.10 Norman w tarapatach 3 (3/22)
USA (powt.)
- serial kom. USA (powt.)
15.30 Artur - śerial anim.
16.40 Alf (58/100) - serial kom. USA
16.00 Psotny Bill - serial anim.
17.10 Brygada ratunkowa (20/22)
16.30 Cud miłości (29) - telenowela
- serial sens. USA (powt.)
peruw.
18.10 Mission Impossible (16/35)
17.30 Dharma i Greg 4 (10) - serial
- serial sens. USA
kom. USA
19.10 Drew Carey Show (19/80)
18.00 Jedenastki - teleturniej piłkar
- serial kom. USA
ski
19.40 Norman w tarapatach 3 {4/22)
18.30 Sabrina, nastoletnia czarowni- serial kom. USA
ca - serial kom. USA
20.10 Mężczyźni nie odchodzą - film
19.00 Nie zapomnij mnie - film
obycz. USA, 1990, reż. Paul Brickobycz. USA, 1999, reż. Robert
man, wyk.: Jessica Lange, Chrls
A1lan Ackerman, wyk.: Mia FarO'DonneU (140 min)
row, Martin Sarandon , Martin
22.30 Pamięć absolutna (16/22) _
Sheen, Colm Feore (85 min)
- serial sens. USA
Diane MeGowin cierpi na zaniki
23.30 Na ratunek - serial dok.
pamięci. Zaniepokojona, udaje się
0.00 Zoe - film obycz. USA (powt.)
do lekarza. Poszczegół.owych bada1.45 Jesień Marty - film obycz. auniach okazuje się, ż cierpi na chorostral., 1991 , reż . Paul COl(, wyk. :
bę Alzheimera.
Sheila Florance, Gosia Dobro21.00 Dziennik
wolska, Norman Kaye (105 min)
21.20 Informacje sportowe i PrognoOsiemdziesięcioletnia Marta, cierza pogody
piąC4 na nowotwór płuc, nie pod21.30 W ostatniej chwili (10) - serial
dale się chorobie. Nie popada
sens. USA
w depresję, lecz zachowuje niespo22.30 Joker - prowrum rozrywkowy
tykaną pogodę ducha, ciesząc się
23.30 Epicentrum - film sens . aukażdą chwilq, jaka jeszcze jej postral., 2000, reż . Richard Pepin,
została . W zmaganiach z rakiem
wyk. : Traci Lords, Gary DanieIs,
pomaga jej oddana przyjaciółka
Jeff Fathey (100 min)
Anna. Film jest wzruszającą opo1.25 X Laski - program erotyczny
wie~ci4 o walce z rakiem i starze1.55 Muzyczne listy
niu się pogodnej i kochającej życie
2.45 VIP - wydarzenia i plotki
kobiety.
3.10 V max
3.30 Zakończenie prowamu
3.35 Zakończenie programu
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nieodpłatnego nabycia akcji są
osoby, k t ó r e : .
.
a) od dnia przekszlalcenia Banku Gospodarki Żywnościowej w sp6łk.ę akcyjną do dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia2000r. o funkcjonowaniu bankówspół~elczy~
ich zrzeszaniu się i bankach:zrzeszających (OzU Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.), !J. od dnia
9 września 1994 r. do dnia 28 stycmia 200 I r. plZtJlracowały łącznie co najmniej 3 lata w
BGŻ S.A., banku spółdzielczym lub banku regionalnym i :zrzeszającym, działającym na
podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i
Banku Gospodarlci Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Oz U Nr 80, poz. 369
z 1995r. Nr 142,poz. 704, z 1996r. Nr 106,poz. 496, z 1997 r. Nr 121 , poz. 770iNr 140poz.
939orazz2000r.NrI19,poz.l252),
b) przepracowały łącmie co najmniej dziesięć lat w państwowo-spółdzielczym Banku
Gospodarló Żywnościowej bądź w Banku Gospodarló Żywnościowej Spółka
Akcyjna, tj. od dnia 1 lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 200 I r., a z którymi
rozwiązano stosunek pracy w którymkolwiek z tych banków wskutek przejścia
na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. I ust. I ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (OzU z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844),
c) po przepracowaruu łącmie co najmniej dziesięciu lat w państwowo-spółdzielczym
Banku Gospodarki Żywnościowej , bądź w Banku Gospodarki Żywnościowej
Spółka Akcyjna, tj. od dnia I lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 2001 r. zostały przejęte
przez inne zakłady I'racy w trybie~. 23' Kodeksu pracy.
2. SKłADANIE OSWIADCZEN.
a) Oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej SA osoba uprawniona sklada na piśmie do dnia 6 stycznia 2004 r.
b) Oświadczenie złożone przez osoby uprawnione przed wejściem w życie ustawy
z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielc~ch, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (OzU Nr 137, poz. 1303)
stająsięskutecznezdniemwejścia tej ustaWy w życie .
c) Osoba uprawniona może złożyć tylko j.edno o~-wiadczenie.

3. UZUPEŁNIANIE OŚWIADCZEN.

Osoby, które złożyły oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ
SA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia II stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy
osoby uprawnione (OzU Nr 8, poz. 76) a nie udokumentowały stazu pracy w banku
spółdzielczym, banku zrzeszającym lub BGŻ przed przekształce niem BGŻ w spółkę
akcyjną (tj. przed dniem 9 września 1994 r.), powinny uzupełnić oświadczenie
o zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy w tych bankach
w terminie określonym w pkt. 2 a).
,
4. MIEJSCE SKŁADANIA LUB UZUPEŁ lA lA OŚWIADCZE .
Oświadczenie o zamiarze n ieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej SA lub dokumenty uzupełniające do złożonego oświadczenia skł ada
się w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu, stanowisko ds Administracyjnych,
Gospodarczych i Samorządowych przy ul. Puławskiej 25, 26-700 Zwoleń, tel. (048)
676-24-96, w dni robocze od poniedzialku do piątku w godz. od 7.30do 15.30.
5. SKUTKI NIEZLOŻENIA LUB N1EUZUPELNIENIA OŚWIADCZENIA
W TERMINIE. Osoba uprawniona, która:
- nic złoży oświadczenia w tenninie określonym w pkt. 2 a), traci prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji,
- nie uzupełni oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, o dokumenty po wiadczające
staż pracy w BGŻ, Banku spórdzielczym lub banku zrzeszającym. w terminie
określonym w pkt. 2 a), będzie miała obliczony staż pracy wyłącznie od dnia
powstania BGŻ S.A.
6. TREŚĆ OŚWIADCZENIA. Oświadczenie osoby uprdwnionej o zamiarze
nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ SA powinno zawierać:
- imię (imiona), nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej,
-numer ewidencyjny PESEL,
- miejsce zamieszkania i adres,
-zamiar nabycia akcji BGŻ SA od Skarbu Państwa,
- wskazanie banku (BGŻ, BGŻ SA, Banku Spółdzielczego, banku regionalnego
lub zrzeszającego), w którym osoba uprawniona jest lub była zatrudniona,
- informację o łącmym stażu pracy,
- zgodę osoby uprawnionej na przetwarzanie jej danych osobowych.
- datę i podpis osoby uprawnionej.
7. ZAŚWIADCZENIA. Do oświadczenia osoba uprawniona dołącza zaśWiadczenie
lub inne dokumenty, w szczególności świadectwa pracy, wydane przez BGŻ SA.
Bank Spółdzielczy, bank zrzeszający, poświadczającejej Slaz pracy.
8. FORMULARZ. Formul~-ze oświadczenia, o którym mowa w pkt. 8, dostępne są
w Banku Spółdzielczym w miejscu wskazanym w pkt. 4.
9. JEDNOSTKI WYDAJĄCE ZAśWIADCZENIA. Zaświadczenia, o których mowa
w pkt. 7, wydawane są na wniosek osoby uprawnionej przez BGŻ SA, banki
spółdzielcze i banki zrzeszające, w których osoba uprawniona jest lub była zatrudniona.
10. LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH. Listy osób uprawnionych do nieodpłatnego
nabycia akcji BGŻ SA zostaną wywieszone w siedzibie i w oddziałach Banku
Spółdzielczego, w dniu 6 lutego 2004 r. na okres dwóch miesięcy.
11. SKłADANIE REKLAMACJI.
a) Rek.lamacj~ w sprawie nieuwzględnienia na liście, sprostowania danych osobowych
na liście - w tym dotyczących stażu pracy oraz zaliczenia do niewlaściwej grupy
stażowej składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia wywieszema list.
b) Reldamację składa się na piśmie w w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu, stanowisko
ds. Administracyjnych, Gospodarczych i Samorządowych przy ul. Pulawskiej 25,
26-700 Zwoleń, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
c) Do reklamacji osoba uprawniona dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków uprawniających do nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A., dokumenry
potwierdzające, iż dane osobowe zostały błędnie zapisane lub uległy zlntanie po dniu
złożenia oświadczenia bądź dokumenty poświadczające jej łącmy taż pracy.
d) Reldamacje będą rozpaaywane przez komisję ds. reldamacji w terminie 21 dni
od dniajej złożenia. O sposobierozpattzenia reklamacji osoba wnosząca reklamację
zostanie powiadomiona na piśmie.
e) Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
f) Spory powstałe na tle prawa do nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ SA rozpatrują
sądy powszechne.
12.0STATECZ A ZBJORCZA LI TA O ÓB
PRAW lONYCH.
Po zakończeniu czynności związanych z ustaleniem listy osób uprawnionych.
BGŻ SA sporządzi ostateczną zbiorczą listę osób uprawnionych, uzupełnioną
o dane dotyczące liczby akcji przysługujących o obom uprawnionym. Osobom
uprawnionyfD wyciągi z tej listy zostaną udostępnione poprzez ich wywieszenie.
w siedzibie i w oddziałach Banku SpółQzielczego .
13. PODPISYWANIE UMÓW. O przystąpieniu przez Mirustra właściwego do spraw
Skarbu Państwa do przekazywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane
w ogłoszeniu, które Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zamieści w dzienniku
og6łnoIcrajowym, a także ogłoszeniu, które Bank Spółdzielczy zamieści w dzienniku
lokalnym oraz przez wywieszenie ogłoszeń wsiedzibie Banku Spółdzielczego.
Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa będzie zawierał umowy zbycia akcji
w terminie 12 miesięcy od dnia ukazania ię ogłoszenia o przy tąpieniu
do przekazywania akcji BGŻ SA osobom uprawnionym.
Wszelkie informacje w powyższych sprawach będą udzielane telefonicznie
w Centrali Banku Spółdzielczego, pod numerem telefonu (04 ) 676-24-96.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Zwoleniu
&lWwb

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ogłoszenia

Jeśli zamówicie Państwo 1 ogłoszenie drobne
w dowolnym wydaniu "Słowa L~du", to otrzymacie
1 dodatkową gratisową emisję w wybranym

drobne

przez siebie dniu.

ZA

PROMOCJA

w
dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych zlecających ogłoszenia prywatne.

BRAM Y.

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

AUTO-MOTO

- autoczęści zachodnie. Japońskie. koreań

AUTOALARMY 041134-434-79

Ogrodzeni a .

Sia tki.

skie. HURT. Detal. Kielce. Tamowska 18.

nl886

nt892

.; . ;

KUPIĘ

041/343-17 -57. AUTOALARMY.
AUTOSZYBY.•Autofenix· Kielce.

n1894

HURTOWNIA
Zagnańska

CZęSCI

Wrzosowa 25. 041/361-61-71 . Radom .

-

najk orzystni ej .

Warszawska 115. tel.J(ax 0481333-27-00.

84B

ng843

nl904

KUP IĘ

KOSTKA brukowa. bloczki . ogrodzenia

CZęŚCI

CZĘŚCI do samochodów
japońskich. koreańskich.

nl906

dla dzieci. 0607-795-539.

gb8828

, MAKULATURA. folia. zlom .
OGRZEWANIE hal. magazynów
Kielce. ul. Poniatowskiego 27.

ng845
- dmuchawy olejowe. Tel. 332-22-12.

np37

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

ng842

OPONY. felgi. naprawa, renowacja felg.
Warszawska 170, 041/332-22-12, 1 Maja
OKNA. drzwi. parapety. AdaptaCja

250. 041134-60-840.

wnęlrz

nj430

AUTOALARMY. blokada skrzyni biegów.

gb8730

LOKALE

BUDOWNICTWO

nd845

PARAPETY. schody. kominki - producent

BRAMY, automatyka, szlabany, drzwi.

Jagiellońska

041 /366-46-52. NISKIE CENY.

rolnicze

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

041/34-463-63 EUROLOCUM - od
Sienkiewicza 9.

nl896

n\912

KATY

0411251 -1 0-66. Pińczów. ul. NO'łoooe,jSliaJ:

_Drokp lasL Kielce . Nowa 5

041/361-88-52

041/361-90-60.

BRAMY. napędy. 041/366-19-17.

STANCJA. centrum. (}41/34-473-31

PARKIET. 041 /384-75-24
00439

kb4272

SKO

ELb U dEx @specjalista
systemach dociepleń
W

Z OSTATNIEJ SZANSY

DUR'I'O .rNU )IA'rEI1IAI~ÓW
IlUDO' TIANYCH

ZAKUPU
BLACH
DACHÓWKOwyCH
WPROMOCY
.C ENACH

- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt g ipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian

POŁYSK -18,50 zl/m kw,

MAT • 20,00 zI/m kw.

SVSTEIVIV POCIEPLEŃ
W związku z otwarciem nowej siedziby ATRAKCYJNE RABATYI!!
K i elce . ul. S ikorsk i ego 17. tel. 332-86-60 do 62
VViśnić""ka (Biuro Handlo'VVe) tel. 301-16- 37
Piekosz6vv ul. VVolności 2 tel. 30- 62- 114

w "Słowie Ludu"

każdą
środę'

w

12

sa li

Sklep - hurtownia.
Kielce. Pakosz 53. 361-18-56.

..

wypos ażen ie

betonowe . Niestachów 69. 04 1/302-13-14 .

BMW.

AMORTYZATORY. 041/344-66-86.

~~~~~ 111l1li....

061 /868-00-48. 0503/76-03-79

nn436

PON og .17 508. g.10
041/345-16-29 BMW - oryglOalne

antyczne, orientalne

0411366-19-17 .

samochodowych .

KURSY PRAWA JAZDY

Rozpoczęcie :

HORMANN

041/345-16-29 FOTA MOTOMARKET

CENTRALZAMKI

KUPNO

041/346-46-93.

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

~
•

(

MALOWANIA - gładż - natryskowe.

SPRZEDAZ

041/34-28-089.

\

J

ROLETY ANTYWLAM.

Biuro Reklamy

WMK. Leszczyńska 1. 041/368-00·32.

SlowoLudu

gb8827
041/343-18-81 SIATKI plastikowe.

nt898

NAPRAWA pralek. 041/332-37-46.

metalowe. ogrodzeniowe. sto wzorów.

T" O J'"

aAZi'"

CODZIEflfP1A

OPRAWA OBRAZÓW

ng840

ZAPRASZA
nt882

UDZIAŁ Y

w kamienicy. pl. Wolności.

041/361-3749. Chęcińska 14.

r.I!IIF ~' UL\..'~ - leczenie. zabiegi. Łódź.

gbB743
WOJSKA Polskiego 27. 041/361.~6-61.
gbB789

TURYSTYKA
kb4117

RÓŻNE
WŁOCHY.•Fenix·

KIELCE

nt878

041/361-50-28 do 15.00.

064/639-14-63

",Nr".ULU'",. 0605/551-930

KREDYT. 34-07-103.

kb3864

na364 -

kb4093

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

USŁUGI

ogłoszeń

POŻYCZKA. 344-71-66.
JINt: ~'ULL'\.:JIA - doświadczeni specjali-

na365
041/331-29-63 - HADES - dodatkowe

ws393

POŻYCZKI. 34-44·106.

drzwi. również stalowe. montaż zamków.

na363
gbB719

NAUKA

Świadczymy usługi w zakresie:
AKTUALNEJ INFORMACJI GOSPODARCZEJ:
• udzielanie informacji o działalności
firm za pośrednictwem og61nopolskiego
num'"u telefonu 94-17.
• udzielanie Informacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismach
regionalnych,
• .porz~dzani. wykazów bran1owych.
. . porz~dzanl. baz danych firm;

AUTOMATYCZNE pralki . lodówki.
041/331-53-20.
- kursy komputerowe .

gb8824

I

nt864

PRZEGLĄDU

CYKLINOWANIE. 041/345-98-10.

PRASY:

OFT - kursy komputerowe.

· ZGUBY

nt866

IERUCHOMOŚCI

GLAZURA. hydraulika - 041/334-59-60.
gb8814

J:.l44··53-Ei2 Agencja

Nieruchomości

GLAZURA. malowanie. 041/331-54-75.
gb8832
10

DAM

.

~

WSEiA Kielce.
pt113

gbBn8

Telefoniczne Agencja Itlformacyjne

pl. Zwycięstwa l
tel. (041) 378-28-20

I

JĘDRZEJÓW

~
8181nd

o Wentylatory

O Klimatyzatory
O Kurtyny powietrzne O Akcesoria wentylacyjne
O Anemostaty i kratki O Odkurzacz centralny
~ Przewody wentylacyjne
pn.- pl. 9-17, sb. 9-13

KRYCIE dachów. blachy. dachówka.

Hurtownia

0693-835-673.

części do

L-GOLD - czysto. Malowanie. Tapetowanie. Panełe. Rgips. 0411366-36-66.

·" U.'- I t::)t;łf~Plt:(;

nt880

osób szkolenie

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 352-20-47
KOŃSKIE '

-

: .':

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

;;;

+ - zatrudni. tel. 041/34343-31 .
nc797

KAZIMIERZA WIELKA

samochodów osobowych i ciężarowych

~

gb8833

' "

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

~

Technika
Wentylacyjno-Klimatyzacyjna

..'.

Sklep "Mała Moda"

-

25-522 Kielce, ul. Nowy Świał 48/2, łel./fax (041) 343-18-26

PRACĘ

PUNKTY

BUSKO

RADZISZEWSKI Radosław zgubił
legitymację

kompleksowe . 041/346-4449.

RADOM

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

OGŁOSZEŃ

www.tai.pl
www.94n.pl
GLAZURA. hydraulika . remonty

ODDZIAŁ

DIRECT MARKETINGU:
• bazy danych.
• talemarkallng
• dif1lct i . ·m"lIIng

DOMOFONY. 041/302-40-03.
gb8831

Kielce, ul Źródłowa 19
tel./fax (041) 342-23-83

PRZYJMOW~NIA

• InformacJe o przetargaCh I złocaniach
na dostawy. u1llugl oraz wykonawstwo.
• Informacje o firmach wygrywaj~cych
p ..... targ(,
• artykuły o wybranaj tamatyce;

gb8835

TOP-MEBLE

INTER CARSSA Kie.lce, ul. Wiejska

1

• tel. 344-23-73, 343-82~1, 343-20-75

•

.'
Firma

-\

,.

PlŃCZÓ\V '

handlowo-usługowa

"DANIELA"

w

nc799

STU DENTÓW zaocznych na

stałe

pl. Wolności 4
-tel. 0693-637-832

każdą środę
51owoLudu

STARACHOWICE
Radio MTM
ul. Partyzantów l A
teL (041) 275-11-11

tel. 041/34343-31 .

kupon na

r--_ _ _ _n:.:::::.c7~98

bezpłatne ogłoszenie

drobne w rubryce

PRACA (szukam/dam/nawiążę
Wypełniony

SZKOtA JAZD Y

<I...

.' SKARŻYSKO-KAM.

współpracę)

kupon wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam i Ogłoszeń
w Kielcach. ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a
Twoje ogłoszenie opubIJkujemy w najbliższą środę

.Słowa

Ludu·

,..~..'~~ł'!~l~~l·.~!._ ....................................... _._.... _.................... _..........................._....._...._.................. _... _...................,
I

: DI8ks. 25

ii
Zapisy:
czwartek, godz. 14-1
sobota, godz. 10-12

i

~

:

Trń6

lI

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

sł6w ••• _ ..... _·.....................·u

l:

••••••_ ........_ ................... ........ _ ........ ......................... _.....

u..........................n..............................................................................._ .u................

!i ..................................................................................................................................................

! Adres lub taIafon kontalL1aw'.._......_ ....._ ......_.................
!

!

·P._

...______....____ .... ___._

;
~

~

11----...

.

ul. Armii Krajowej 10,
p.211,

,

tel. (O 15) 864-3l-58
czynne od 9.30 do 16

I

WŁoszeZOWA

!l

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

~

~

"-"-;yinIj~--:-..;;:śif~

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

STASZÓ\V ... ' .',

~

!

.....................-...

8II1II ..... I 0gI1IZIłf zasbup sabII ..
--..........'
o do
...
ie,"" agtosalil.

L ____ . _ _ ._ _.. _

~

:

:

il

:

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

. " '3
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Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Gospodarczy
postanowieniem z dnia 21 października 2003 r.,

OGLOSZE:'\IE
Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia
19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji

Banku Go podarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu
Państwa pomiędzy osoby uprawnione (OZU r 169, pol. 1649), Zarząd Banlcu
półdzielczego w Skaryszewie (zwanego dalej .,Bankiem Spółdzielczym")
z iedzibą w karys:zewie przy ul. żeromskiego 7a wzywa osoby uprawnione do
złoienia pisemnego oświadczenia o zamiarze nieodplatnego nabycIa akcji
Banku GospodarJd Żywno cłowej pólka Akcyjna tanowiących własność
karbu Państwa.

,

li

•

I

1. O OBY PRAWNIO E. Uprawnionymi do nieodplatnego nabycia akcji są
o oby, kt6re:
a) od dnia przekształcenia Banku Gospodarki Żywno ciowej w półkę akcyjną do dnia
wejścia w Zycie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu bank6w
spółdzielczych. ich zrze zaniu ię i bankach zrzeszających (DzU Nr 119, poz. 1252
zp6źn. zm.), tj . od dnia 9 września 1994 r. do dnia 28 stycznia 2001 r. przepracowały
lącznie co najmniej 3 lata w BGŻ S.A., banku spółdzielczym lub banku regionalnym
i zrze zającym działającym na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o restrukturyzacji banków sp6łdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (OzU Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496. z 1997 r. Nr 121, poz. 710 i Nrl40 poz. 939 oraz z 2000 r. Nr 119,
poz. 1252),
b) przepracowały łącznie co najmniej dziesięć lat w państwowo-spółdzielczym Banku
Go podarki Żywnościowej bądź w Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka
Akcyjna, ti. od dnia I Lipca 1975 r. do dnia 28 stycznia 2001 r., a z kt6rymi
rozwiązano slosunek pracy w kt6rymkolwiek z tych bank6w wskutek przejścia
na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych w art. I ust. I ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
to unk6w pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niekt6rych
ustaw (OzU z 2002 r. r 112, poz. 980, Nr /35, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844),
e) po przepracowaniu lącznie co najmniej dziesięciu lat w państwowo-sp6łdzielczym
Banku Go podarki Żywnościowej, bądź w Banku Gospodarki Żywnościowej
p6łka Akcyjna, ti· od dnia I lipca 1975 'c. do dnia 28 stycznia 2001 r. zo tałyprzejęte
przez inne zakłady pracy w trybie art. 23 Kodeksu pracy.
2. KLADANIE O WIADCZEN.
a) Oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarki
Żywno iowej S.A. osoba uprawniona sklada na piśmie do dnia 6 stycznia 2004 r.
b) Oświ dczenie złożone przez osoby uprawnione przed wejściem w Zycie ustawy
z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczycb, ich zrze zaniu ię i b n.kach zrze zających (OzU Nr 137, poz. 1303)
stająsi~ lcuteczne z dniem wejścia tej ustawy w Zycie.
e) Osoba uprawniona może złoZyć tylko jedno oświadczenie.
3. UZUPELNlAN1E O WlADCZEŃ.
Osoby. kt6re z/oZyły o wiadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ
S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia II stycznia 2002 r.
w sprawie zczegółowych zasad i trybu podziału 15 proc. akcji Banku Gospodarki
Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy
osoby uprawnione (OzU Nr 8, poz. 76), a nie udokumentowały stażu pracy w banku
spółdzielczym, banku zrzeszającym lub BGŻ przed przekształceniem BGŻ w spółkę
akcyjną (tj. przed dniem 9 wrze nia 1994 r.), powinny uzupełnić oświadczenie
o zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy w tych bankach
w terminie określonym w pkt. 2 a).
4 . MIEJ CE
KLAD NIA LUB UZUPELNIANIA OŚWIADCZEŃ.
Oświadczenie o zamiarze nicodpłatnego nabycia akcji Banku Gospodarlci Żywnościowej
SA lub dokumenty uzupełniające do złożonego oświadczenia składa się w Zarządzie
Banku Sp6Idzielczego w Skaryszewie ul. Żeromskiego 7a, w dni robocze od poniedziałku
dopiątlcuwgadz.od6JOdo 16.30.
S. KUTIO NIEZLOŻEN1A LUB NIEUZUPEŁN1ENIA OŚWIADCZENIA
WTERM1NlE. Osoba UpraWD10na, kt6ra:
- nie złoży o wiadczenia w terminie określonym w pkt. 2 a), traci prawo
do nieodpłatnego nabycia akcji .
- nie uzupełni o wiadczenia. o kt6rym mowa w pk1. 3, o dokument)' poświadczające
. staż pracy w BGŻ. banku spółdzielczym lub banku zrzeszającym, w terminie
olere lonym w pkt. 2 a), będzie miala obliczony staż pracy wyłącznie od dnia
powstania BGŻ S.A.
6. TRE Ć OŚWIADCZENIA. Oświadczenie osoby uprawnionej o zamiarze
nicodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A. powinno zawierać:
- imil( (imiona), nazwisko oraz imię ojca osoby uprawnionej,
- numer ewidencyjny PESEL,
- miejsce zamieszkania i adres,
- zamiar nabycia akcj i BGŻ S.A. od Skarbu Państwa,
- wskazanie banku (BGŻ, BGŻ S.A., banku spółdzielczego, banku regionalnego
lub zrzeszającego), w klórym osoba uprawniona jest lub byla zatrudniona,
. informacjI( o łącznym stażu pracy,
- zgodę osoby uprawnionej na przetwarzanie jej danych osobowych,
- datę i podpis osoby uprawnionej.
7. ZAŚWIADCZENIA. DO o'wiadczenia o oba uprawniona dołącza zaświadczenie
lub inne dokumenty, w szczególności świadectwa pracy, wydane przez BGŻ S.A.,
bank spółdzielczy, bank zrzeszający, poświadczające jej staż pracy.
8. FORMULARZ- Formularze o wiadczenia, o kt6rym mowa w pkt. 8, dostępne są
w Ban.ku Sp6łdzielczym w miejscu wskazanym w pkt. 4.
9. JEDNO na WYDAJĄCE ZAśWIADCZEJ'I!lA. Zaświadczenia, o których mowa
w pkt. 7, wydawane są na wniosek osoby uprawnionej przez BGŻ S.A., banki
spółdzielcze i banki zrzeszające, w kt6rych osoba uprawniooajest lub by/azatrudniona.
10. LI TA O ÓB UPRAWNIONYCH. Listy osób uprawnionych do nieodpłatnego
nabycia akcji BGŻ S.A. zostaną wywieszone w siedzibie Banku Spółdzielczego,
w dniu 6 lutego 2004 r. na okres dwóch miesięcy.
n. KLADANlEREKLAMAcn.
a) ReJda~ację w sprawie nieuwzgll(dnienia na liście, sproslowania danych osobowych
na hścle - w tym dotyczących stażu pracy oraz zaliczenia do niewłaściwej grupy
IaŻOwej sklada się w terminie dwóch mie ięcy od dnia wywieszenia IiSl.
b) ReJdarnację sklada się na piśmie w Banku Spółdzielczym w Skaryszewic,
uJ. Żeromskiego 7a, w dni robocze od poniedziałku do piątlcu w gadz. od 7.30 do 16.30.
c:) Do .reklamacji osoba uprawniona dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie
wa.rWik6w uprawniających do nieodplatnego nabycia akcji BGŻ S.A., dokumenty
potwierdzające, iż dane osobowe zostały błędnie zapisane lub uległy zmianie po dniu
złożenia oświadczenia bądź dokumenty poświadczające jej łączny staż pracy.
d) Reklamacje będą rozpatrywane przez ko. misję ds. reklamacji w terminie 21 dni
od dnia złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba wnosząca reklamację
zostanie powiadomiona na piśmie.
e) Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
f) Spory powstałe na tle prawa do nieodplatnego nabycia akcji BGŻ S.A. rozpatrują
sądy powszechne.
,
12. OSTATECZNA ZBIORCZA LISTA OSÓB UPRAWNIONYCH.
Po zakończeniu czynności związanych z ustaleniem listy osób uprawnionych,
BGŻ S.A. sporządzi ostateczną zbiorczą łistę osób uprawnionych uzupełnioną
o dane dotyczące liczby akcji przysługującycb osobom uprawnionym. Osobom
uprawnionym wyciągi z tej listy zostaną udostępnione poprzez ich wywieszenie
'
w siedzibie Banku Spółdzielczego .
13. PODPISYWANIE UMÓW. O przystąpieniu przez Ministra właściwego do spraw
Sk.arbu Paóstwa do pnekazywania akcji osoby uprawnione zos1Jlną
poinformowane w ogłoszeniu, które Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa
zamieści w dzienniku ogólnokrajowym, a także ogłoszeniu, które Bank
Spółdzielczy zamieści w dzienniku lokalnym oraz przez wywieszenie ogłoszeń
w siedzibie Banku Spółdzielczego.
Minis~ .właściwy. ~ spraw S~u Państwa. ~ie zawierał ~wy zbycia akcji
w temurue l~ ml~ęcy od dnIa ukazanIa SIę ogłoszerua o przystąpieniu
do przekazywanIa akcjI BGŻ S.A. osobom uprawnionym.
Wszelkie informacje w powyższych sprawach będą udzielane tełefonicznie
w Centrali Banku Spółdzielczego, pod numerami telefonów 61 0-34-80 610-39.70
,
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sygn. aktVU 10-01
umorzył postępowanie upadłościowe

Jadwigi Świerzewskiej i Marka Świerzewskiego
wspólników spółki cywilnej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Popołudniowy -1 O.XI (g. 16)

Hurtownia »MAJA" w Chmielniku.

(!J.)~...
Sob. - niedz. S.XI (g. 13)

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia
r. (DzU 2e03 r. nr 169 poz. 1649) Krakowski Bank
Spółdzielczy w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rynek
Kleparski 8 wzywa wszystkie osoby uprawnione l wyrażające zamiar
nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S .A. do składania oświadczeń.
Oświadczenia należy złożyć w terminie do dnia 6 stycznia 2004 r.
w siedzibie Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Banku
Zrzeszającego lub BGŻ S.A., w którym osoba uprawniona była lub
jest zatrudniona.
W przypadku osób uprawnionych, które w terminie i w sposób
prawidłowy złożyły w ubiegłym roku oświadczenia i zostały
umieszczonella listach osób uprawnionych przekazanych do Banku
BGŻ S .A., nie jest wymagane powtórne składanie oświadczeń,
a jedynie uzupełnienie przez te osoby uprzednio złożonych
dokumentów o zaświadczenie poświadczające staż pracy w Banku
Gospodarki Żywnościowej, danym Banku Spółdzielczym lub Banku
Regionalnym w okresie od 1 lipca 1975 r. do 9 września 1994 r.,
a w Banku Zrzeszającym do 28 stycznia 2001 r.
Osobom uprawnionym, które nie dołączyły zaświadczeń, o których
mowa powyżej, staż pracy liczony jest wyłącznie od dnia 9.1X.1994 r.
Do ww. oświadczenia należy dołączyć zaświadczenia·
poświadczające staż pracy w BGŻ S .A., Banku Spółdzielczym
lub Banku Regionalnym i Banku Zrzeszającym. Zaświadczenia
wydają BGŻ S.A., Banki Spółdzielcze i Banki Zrzeszające
na wniosek osoby uprawnionej.
Do dnia 5 lutego 2004 r. uprawnione Banki sporządzą
zweryfikowane listy osób uprawnionych, spośród tych, które złożyły
oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A.
oraz wywieszą je w Krakowskim Banku Spółdzielczym,
31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski 8 i Oddziałach KBS*.
Osobom uprawnionym, które zostaną pominięte na listach, którym
wadliwie ekreślono ich łączny staż pracy, dane osobowe lub zostały
zaliczone do niewłaściwej grupy, w tenninie dwóch miesięcy od dnia
wywieszenia list służy prawo do złożenia reklamacji. Reklamację
składa się na piśmie w Banku, w którym osoba uprawniona złożyła
oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji BGŻ S.A.
Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające
uprawnienia osoby reklamującej.
Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez zarząd banku,
w którym złożono oświadczenie w tenninie 21 dni od dnia jej
złożenia. Bank w terminie 14 dni po rozpatrzeniu reklamacji,
powiadomi na piśmie wnoszącego reklamację o sposobie jej
rozpatrzenia. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania
reklamacyjnego.

19.IX.2003

Po zakończeniu postępowań reklamacyjnych uprawnione Banki
sporządzą w tenninie 14 dni odpowiednio skorygowane listy osób
uprawnionych.
Osoby uprawnione, które nie złożyły oświadczenia, o którym mowa
w niniejszym wezwaniu, nie są umieszczane na listach osób
uprawnionych.
* Oddziały Krakowskiego Banku Spółdzielczego:
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 10; 33-190 Ciężkowice,
ul. Tysiąclecia 17; 28-506 Czamocin Pińczowski, Ciuślice 39, 32-070
Czemichów 121; 32-709 Drwinia; 28-440 Działoszyce, ul. Garbarska 2;
32-420 Gd6w, ul. Rynek 116; 32-075 Gołcza 69; 32-218 Słabosz6w,
Kalina Wielka 53; 32-241 Kozłów 191; 30-382 Kraków, ul. Kobierzyńska
93,' 32-2\0 Ksi1l7 Wielki,' ul. Śniadeckiego 8a; 33-140 Lisia Góra,
.......
ul. Sucharskiego 11 ' 32-060 Liszki 207; 32-740 Łapanów 80; 32-200
Miechów, ul. Rynek 16; 32-031 Mogilany ul. Rynek la; 32432 Pcim;
32-447 Siepraw 781; 32-045 Swoszowa; 32-820 Szczurowa; 32-352
Trzyciąż 103; 32-089 Wielka Wieś 80; 32-080 Zabierz6w, ul. Kolejowa 10
Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego

IZaosobyuprawnjoneuważasie:

• osoby, które od dnia przekształcenia BGŻ w spółkę akcyjną (9.IX. I994 r.)
do dnia wejścia w życie ustawy (28.12001 r.) przepracowały łącznie co najmniej
3 lata w BGŻ S.A., Banku Spółdzielczym lub Banku Regionalnym i Banku
Zrzeszającym ( ...) - alt. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7.xn.2000 r. o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DzU 2000 r.
nr 119, poz. 1252 wraz z późn. zm.)
• osoby, które pnepracowały łącznie co najmniej 10 Jat w państwowo-spółdzielczym BGŻ bądź w banku BGŻ SA., a z.którymi rozwiązano stosunek
pracy w którymkolwiek z tych banków wskutek przejścia na emeryt\lrę lub rentę
albo
z pnyczyn określonych w art. I ust. I Ustawy z dnia 28.xII.1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn dotyczących zakładu pracy (OzU 2002 nr 112 poz. 980, nr 135
poz. 1146, nr 200 pol. 1679 oraz z 2003 r. nr90poz. 844)
• osoby, które po przepracowaniu łącznie co najmniej lO lat w państwowo-spółdzielczym BGZ bądź w banku BGŻ S.A., zostały pnejęte pnez inne
zakłady pracy w trybie an. 231Kodelcsu 'P.n~.
,

·_-J________
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stanowiska komputerowe
Własny plac manewrowy
Zniżki dla uczniów
i sportowców
Wpłaty w dowolnych ratacb
Badania lekarskie w

Na podstawie art. 28 ust. I i_
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasa dach
przygotowania i realizacjI
inwestycji w zakresie dróg
krajowych (OzU nr 80 poz. 721
z 2003 r.) oraz alt. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks
PostC(pOwania Administracyjnego
(tekst jednolity DzU nr98 poz. 1071
z 2000 r. z p6źniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę
chodnika w ciągu drogi
krajowej nr 12 Lęknica
- Kurów od km 455+782
do km 457+300 w m. Gielniów.
W związku z powyżs zym
informuję strony postępowania
o możliwości zapoznania się
z treścią wydanej dec yzji
w Mazowieckim Urzędz ie
Wojewódzkim w Warszaw Ie.
Wydziale Rozwoju Regionalnego
Oddziale w Delegaturze Placówce
Zamiejscowej w Rado miu.
Żeromskiego 53, fi piętro, pokój
284, w
od 9 do 16.

Na podstawie art. 28 ust. I i
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r
o szczególnych zasada ch
przygotowania i realizaCjI
inwestycji w zakresie dróg
krajowych (DzU nr 80 poz. 721
z 2003 r.) oraz alt. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania AdIninistral:yjn1ego
(tekst jednolity DzU nr 98 poz. I
z2000r. zp6źniejszymi zmianami)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji
O pozwoleniu na budowę

obejmującą przebudowę
drogi krajowej nr 48
Potworów _ Białobrzegi
odcinek od km 54+208

do km 59+475.
W zwią7Jru z powymym informuj
strony postępowania o możliwOŚCI

zapoznania
się z treścią wy
decyzji w Mazowieckim
uaędzie
Wojewódzkim w Warszawie.
Wydziale Rozwoju Reoionalnegtl
O'

Oddziale w Delegaturze Placó
Zamiejscowej w Radomiu .
Żeromskiego 53,lI piętro, pokój 284.
wgodz.od 9 do 16.
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IZolportera IZorony ukarani

Z RÓŻNYCH AREN

emkę"

EKO mierzy w "sió
Radość i

euforia w
Czermnie, smutek i
niedowierzanie w
Kielcach - tak maina
nastroje po meczu HEKO
(3:1).

ve

chicznej towarzyszącej najważ
niejszym spotkaniom. Przed nami
jeszcze jeden mecz, który koniecznie powinniśmy wygrać i nie pogorszyć naszej sytuacji w tabeli
przed rundą rewanżową . Wiadomo już, że walka o awans rozegra
się wiosną - mówi trener Dariusz
Wdowczyk.

Myślami przy Wiśle
Euforia po wiktorii nad Kolporterem Koroną Kielce w Czermnie już ]llinęła. - Teraz przyszedł
czas na dobre przygotowanie się
do ostatniej w tej rundzie potyczki z rezerwami krakowskiej Wisły
- mówi prezes HEKO Henryk Ko-

. Do dziś nie ochłonąłem po
fat alnym występie. Można
. ale nie w tak kompromipraktycznie bez pod. Nie może pozostać bez
Przed treningiem po:omlIOW;aleITIO nich zawodników
Piłkarze otrzymali kary
za naganną postawę i
w meczu z
trener ma w najbliżdniach przedstawić raport z

Wygrali koszulki:
Choclat w naszwn błyskawicz
nym konkursie na odgadnięcie
wynikU meczu HEKO - Kolporter
Korona otrzymaliśmy bllsko 50
kuponów. to nikt (!!!) z naszych
czytelników oie wytypował
prawjdłowo ostatecznego
rezultatu. W związku z powyż

zespołu. Będą również

rozmowy z kilkoma
karni - powiedział nam
W iesław Tkaczuk.
. Na pewno musuny dokład

" lu '.aUl<;

szym

Piłkarze. Kolportera

Korony często byli osaczeni w konfrontacji z HEKO

~i

a
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rę

rę

ainaugurowali
ebiulanci
Spotkanie pomiędzy
drużynami UPC Telewizja
Kablowa i ZUS zainaugurowało drugi sezon
Iłm;Un,N/J{/AI Ligi Firm w

W pierwszej edycji KALF,
. na NBA, rywalizowaNa parkiecie oprócz
także lekarze oraz
i sportowcy, m.in.
mierz Środa, szkolenioII-ligowych koszykarzy LaNida Gips Kielce.
Thż przed rozpoczęciem drusezonu okazało się, że ligę
obserwowali "łowcy talenZa ich sprawą z KALF do
lI~()Wf~trn Puchacza Nowiny
koszykarzy-amatoRachunek i Michał
- W tym roku zainteresowawiększe. Ligę tworzy 12
ale prawdopodobnie do
włączą się jeszcze dwa.
ll'ZOlsm'o zagra osiem najlepz.espołów, tytułu broni AkaSwiętokrzyska, która w tym

Trwa 52 edycja na Najpopularniejszych Sportowc6w Ziemi Świętokrzy
skiej.

sezonie zagra w zupełnie nowym
składzie. Oprócz sezonu zasadniczego i fazy play off w połowie rozgrywek, w lutym odbędzie się mecz
gwiazd, podczas którego odbędzie
się konkurs wsadów i rzut.ów za
trzy punkty - mówi Witold ZamotaJ, wiceprezes Lafarge Nida Gips
Kielce, jeden z organizatorów
KALE
Spotkanie inaugurujące sezon odbyło się w minioną. środę .
Na parkiecie hali przy ul. Zytniej
zmierzyły się zespoły debiutujące

w rozgrywkach: UPC Telewizja
Kablowa i ZUS. Najskuteczniejszym strzelcem meczu był Rafał
Kundera (UPC) , który zdobył 18
pkt., cztery razy trafiając za 3 pkt.
Dla przeciwnej drużyny najwięcej
punktów zdobył Krzysztof Dyba 14. UPC przegrało 34:45 (9:11 ,
11 :13,2:9,12:12). W pozostałych
meczach: Puchacz Nowiny Lyovit 32:59 (9:11, 4:14, 5:13,
14:21), Totalizator Sportowy Solex 65 :28 (19:2, 14:11, 22:6,
10:9). Pierwsza kolejka spotkań
zostanie dokończona w tym tygodniu.
(r)

Drużyna HEKO Czermno została wybrana na druży
nę weekendu w tradycyjnej
zabawie Radia Kielce, "Gazety Wyborczej" i "Słowa
Ludu". Za imprezę weekendu
uznaliśmy mecz HEKO - Kolporter Korona Kielce, a gwiazdą weekendu został Karol Bielecki, najsk,uteczniejszy gracz
reprez.entacji Pojski w piłce
ręcznej w meczu z Islandią.

Vive - Chrobry
o godz. 18
Już jutro szczypiomiści
Vive Kielce rozegrają awansem mecz o mistrzostwo ekstraklasy. 1Ym razem przeciwnikiem podopiecznych Daniela WaszJdewic;:a będzie
AMD Chrobry Glog6w. Początek spotkania, które rozegrane zostanie w hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72,
o godz . 18.

Zaległa porażka
w zaległym meczu o mistrzostwo II ligi piłkarzy
ręcznych rezerwy MKS Koń
skie uległy "siódemce" Wisły
II Płock 29:36 (11 :24) . Najwięcej bramek dla gospodarzy zdobyli : Jakub Lasota 7,
Piotr Swat j Sebastian Smołuch po 5.

LijJa pod siatką

Glosuj na sportowca roku

PC Telewizja Kablowa - ZUS 34:45

vę

postanowiliśmy przyznać

trzy koszulki (dwie HEKO, jedną
Kolportera Korony) tym. którzy
byli najbliżsi odgadnięcia wyniku.
Koszulki otrzymują: Tomasz
Trepka. Marcin Zięba i Krzysztof
Ryszka.

przeanalizować błędy p.opeł

w Czermnie i wyciągnąć z
wnioski. Zawodnicy wyraź
nie wytrzymują presji psy-

nieczny. - Krakowska młodzież ta
niewygodny rywal. Dlatego musimy przygotować się do rywalizacji
tak, jak przygotowywaliśtny się do
meczu z Kolporterem Koroną .
Emocje opadły także u zawodników. Łukasz Bujak, pomocnik HEKO, a wychowanek Korony mówi tak: - Szkoda mi drużyny
kieleckiej! Ale czy można się dziwić, że ten zespół nie ma naszego,
"koroniarskiego" charakteru?
Kiedyś, gdy w drużynie większość
stanowili wychowankowie, zawsze
gryźliśmy trawę. Ale nie mój to już
problem. Teraz skupiam się nad
rezerwami Wisły. Gdybyśmy wygrali siódmy mecz z rzędu , wiosna
byłaby ciekawa, bo walka o najwyż
sze lokaty toczyłaby się mjędzy
trzema zespołami.
(wid, mac)

Gwiazdy weekendu

Do naszej reakcji, która jest
organizatorem tego naj starszego
w regionie i jednego z naj starszych w Polsce plebiscytu , cały
czas napływają nazwiska kolejnych kandydatów do tytułu Najpopula,rniej szego S.portowca
~iemi Swiętokrzyskiej . Osoby,

które prześlą wypełniony kupon
wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych
przez naszą redakcję oraz sponsorów 5'2 Plebiscytu " Słowa
Ludu ".
Laureatów tegorocznego plebiscytu poznamy podczas Sylwestrowego Balu Mistrzów Sportu ,
który w tym roku odbędzie się w
ekskluzywnych salach Centrum
Biznesu Exbud.
(red)

4-Wrześn iak

5IowoLudu

~

.;lAS$WORY5

52 Plebiscyt , "SL"
NAJPOPULARNIEJSI z NAJLEPSZYCH

SPORTOWCY. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1................................. _......................:-........................... .
2 .................................................................................... .
3 .................................................................................... .
4.....................................................................................
5 .................................................................................... .
6 .................................................................................... .
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po raz 14
5 listopada mija termin
do ligi
miasta i województwa w siatkówce, której 14 już edycja
wkrótce rozpocznie się w
Kielcach . Zgłoszenia zespołów męskich przyjmuje Jan
Mitek (tel. 366-51-50 lub
345-47-31), a kobiecych
Małgorzata Jabłońska (tel.
366-60-73 lub 332-51-93) .

Jesienny futbol
W Kielcach rozegrany z0stanie jesienny błyskawiczny
turniej piłkarski "pią!ek' .
Jego organizatorami są Swię
tOKrzyski Związek Ognisk
TKKF oraz MOSiR. Zgłosze
nia zespołów chętnych do
udziału w tej imprezie przyjmuje Świętokrzyski TKKF w
godz. 10-13 (teJ. 366-02-33)
oraz Andrzej Kotkowski (teL
346-22-78) w terminie do 5
listopada.
(me, d)
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PRINTEM . Druga porażka polskich siatkarek
Pierzak w lukullusie
ław Pietrzak został
poniedziałek lt;enerem pił

Bogu

w
karzy Lukullu a Switu owy
Dwór Mazowiecki - poinformował prezc klubu Wojciech
Szymań ki.
Pietrzak (były trener
m.in .. Ru hu horzów, ŁK
Łódź i Piotrcovii- Ptak Piotrków Trybunalski) zastąpił
Cz ha Miro lava Copjaka

Wyróżniony Krzynówek
Jacek Krzynówek (FC
uernberg) trafił do "jed nastki" piłkar kiej drugiej ligi
niemieckiej fachowego magazynu "Kick r lt • W ni dzielnym
meczu przeciwko Eintrachtowi Trier (2:0), Polak trzeIiI
obie bramki.
27-letni Krzynów ~ który w tym zonie uzyskał sied m goli w 2 . Bundeslidze,
otrzymał notę 2 (bardzo dobrze) w 6-punktowej skali.

Punkty Janikowskiego
Drużyna ebastiana Janikowskiego - Oakland Raiders
poniosła

szóstą

porażkę

w rozgrywka h ligi futbolu
amerykański go PL. W niedzielę przegrała na wyjeździ
z Detroit Lion 13:23. Pol ki
kicker (kopacz) zdobył iedem punktów.
Janikow 'ki uzy 'kal po
trzy punkty po kopnięcjach
z 55 i 24 jardów, a także jeden
z podwyż zenia.

Szachowy sukces
Karina Szczepkow ka
w gr ckiej miejs owo' ci Kallithea rebmy Il)edal
zachowych Mi trzo tw wiata juniorów w kategorii do lat
16.
Zawodniczka 1KSz.
Rybnik zgromadziła w 11 rundach 8,5 pkt, tyle amo co
triumfatorka, Rosjanka Polina Mały zewa.
(PAP)
zdobyła

"

I

TVP 1: 20.45 Pilka nożna Liga Mistrzów: Lazio Rzym - CheleaLondyn.
POLSAT: 4.35 Puchar Świa
ta w siatkówce kobiet: Polska Kuba.
POLSAT SPORT: 12.55 Puchar Świata w siatkówce kobiet:
Polska - Brazylia, 20.35 Pilka noż
na - Liga Mistrzów: Lazio Rzym Chelsea Londyn.

w Japonii

Z Brazylią do zera

Znów .czas
na mistrzów
Dziś rozpoczyna się
rewanżowa runda
wstępnej fazy Ligi

Mistn6w.
Polska pnegrala
w Kagoshimle l Brazylią
0:3 (19:25, 18:25, 18:25)
wmeczu trzeciej rundy
Pucharu Świata siatkarek.
Polska: Śliwa NiemczykWolska, Liktoras, Skowrońska,
Glinka, Frątczak, Barbachowska
(libero) oraz Bełcik, Podolec,
Mróz Zebrowska.
Brazylia: Walewska, Coimbra,
Chagas, Dias, Menezes, Venturini,
Xavier (liqero) oraz Gonzaga.
Z dotychczasowych rywałek
reprezentacji Polski w Pucharze
Świata Brazylijki, brązowe medalistki Igrzysk Olimpijskich w Sydney, są najwyżej notowane. Zajmują piąte miejsce w rankingu Mię
dzynarodowej Federacji Piłki
Siatkowej . Thrcja, z którą Polska
wygrała w sobotę 3:2, jest na pięt
nastym, a Dominikana (1:3 w niedzielę) na czternastym miejscu.
Zespół polski zagrał lepiej niż
w poprzednich meczach. Zdecydowanie poprawiło się przyjęcie,
dobry był błok. Jednak nie wystarczyło to na wygranie choćby jednego eta.
Jak podkreśliła po meczu rozgrywająca i ~apitan reprezentacji
Magdalena Sliwa lIPO okresie dobr j gry następowało seryjne gubienie punktów'. Od pierwszych
piłek meczu polskie siatkarki prowadzily otwartą grę. Momentami
walczyły jak równy z równym.
Udanymi atakami popisywała się
Kamila Frątczak. Brazylijki prowadziły 8:5 i 16:13, ale w końców
ce seta uzyskały wyraźniejszą prze-

Polskim siatkarkom trudno było przebić się przez brazylijski blok
Początek drugiego seta był
- Dalej nie wiemy, dlaczego w porównież wyrównany. W dalszych
przednich meczach słabe było
fragmentach gry zespół brazylijski przyjęcie piłki. Brazylijki każdy
uzyskiwał zdecydowaną przewanasz słabszy moment gry czy błąd
gę. W secie trzecim Polska kilkawykorzystywały. Nasze rozgrywakrotnie obejmowała prowadzenie, jące denerwowały mnie. Jestem
m.in. 2:0 i 12:11. Gdy podopiecz- natomiast zadowolony z postawy
ne trenera Andrzeja Niemczyka młodszych dziewcząt. Są one jedryzykownie zagrywały, przyspie- nak dopiero w drodze do mistrzoszały grę, to potrafIły dotrzymać
stwa.
kroku rywalkom . Jednak takie akWtorek będzie dniem przerwy
w turnieju o Puchar Świata. Rozcje były zbyt rzadkie.
Był to najlepszy mecz naszegrywki zostaną wznowione w śro
go zespołu z trzech rozegranych dę. Polska spotka się w Sendai
- mówił po meczu trener reprezen- z mistrzem olimpijskim z Sydney
(PAP)
tacji Polski Andrzej Niemczyk. i obrońcą trofeum Kubą.

wagę·

Tragedia
w Kolumbii

Pod naporem fanów zerwała
balustrad, która spadła
na innych kibiców. Do tragicznego zdarzenia doszło w mieście
Barranquilla, położonym 980 km
na północ od Bogoty.
Po końcowym gwizdku kibice zaczęli świętować zwycięstwa
drużyny AtJetico Junior, które dało
temu zespołowi awans do fazy finałowej mistrzostw kraju.
(PAP)

mi".
- Inny reprezentant Polski,
Roman Dąbrowski będzie dziś grał
przeciwko mistrzom Czech, pra·
skiej Sparcie. Kto przegra to spotkanie postawi się w trudnej sytu·
acji. Drugą parę tworzą Lazio
Rzym i Chelsea Londyn.
Przed trudnym wyzwaniem
w grupie F staje zwycięzca ostat·
niej edy.cji Ligi Mistrzów, AC Mi·
lano Przy przegranej w belgijskiej
Brugu Paolo Maldini i jego kol~
dzy mogą mieć w końcówce roz·
grywek spore problemy.
Początek wszystkich spotkań, godz. 20.45.
(mac)

Spore zmiany w polskich grupach kolarskich

Kielczanie za

20-letnia kobieta poniosła
śmierć, a 35 innycb os6b
odniosło obraienla
po meczu pllbrskfej ligi
Kolumbii między Atletfco Junior
Barranqullla a Tuluą {1:0}.
się jegna z

Na ośmiu stadionach
zować będą zes'poły z grup F, G
i H . Natomiast w środę wystąpią
zespoły grup A, B, C i D.
Z dzisiejszych spotkań naj.
ciekawiej zapowiada się konfron·
tacja Manchesteu United z Glas·
gow Rangers. Przed dwoma tygodniami mistrzowie Anglii .wygrali
1:0 po szybko strzelonym golu
przez Phila Nevillea. W
.
spotkani~ grupy E
Ateny podejmował będzie rewela·
cyjnego lidera Bundesligi, VfB
Stuttgart. Ewentualna przegrana
ateńskich "Koniczynek" sprawi, Ze
Grecy pożegnają się z tegoroczną
edycją Champions League.
Polskich kibiców zaciekawi
zapewne konfrontacja Partizana
Belgrad z Realem Madryt. Weki·
pie Lothara Mattheusa grał będzie
nasz rodak Tomasz Rząsa. Jeśli Jugosłowianie myślą o zachowaniu
szans na dalszą grę w europejskiej
elicie muszą wygrać z "królewski·

Zbigniew Piątek i Tomasz
Broiyna będą prawdopodobnie od przyszłego
sezonu reprezentowali
barwy zagranicznych grup kolarskich.
.

Zbigniew Piątek (Action
nVidia Mróz) ma za sobą udany
sezon, w rankingu UCI zajmuje
115 miejsce, spośród Polaków
wyżej jest notowany jedynie jego
kolega z ekipy Cezary Zamana
(87) . Obaj przebywają obecnie
w B 19ii, gdzie prowadzą rozmowy w sprawie kontraktu.
- ]b nowa grupa, jeszcze nie
znamy jej nazwy, nie wiemy też jacy
kolarze będą ją tworzyć. Pojawiła
się propozycja, więc trzeba ją rozważyć. Z moją dotychczasową grupą także prowadzę rozmowy, poprosiłem jednak o czas, chcę zapoznać się z zagraniczną ofertą - mówi
kie1czanin Zbigniew Piątek.
ieóficjaJnie "Słowo" dowiedziało się, że belgijską ekipą z którą
rozmowy prowadzą Piątek i Zamana jest Marlux, grupa, która ściga
ła się w ostatnim Tour de Pologne.
Belgi~k.a ekipa ma jednak zostać
znacznie wzmocniona i dzięki
temu awansować do I Dywizji.
Drugi z kieJczan, który w minionym sezonie reprezentował
barwy Action nVidia Mróz, pozostaje w ekipie Piotra Kosmałi. Zielonej koszulki nie zdecydował się
natomiast założyć Piotr Wadecki,
który będzie w przyszłym sezonie
jeździł w Lotto-Domo. Czołowy

granicą?

polski kolarz miał propozycję
do ekipy Action nVidia
Mróz, ałe wybrał ofertę z Belgii.
- Sprawa jest przesądzona . .
Chciałbym przejść do polskiej grupy, ale nie w sytuacji w jakiej się znajduję, po słabym sezonie i bez punktów UCI - wyjaśnia Piotr Wadecki.
Spore zmiany nastąpią też w
CCC Polsat. Grupę Andrzeja Sypytkowskiego opuścili Łotysz Andris Nauduzs (odszedł do włoskiej •
Domina Vacanze) i Piotr Chmielewski (do Action nVidia Mróz) .
Być może z kierowaną przez Syp~owskiego ekipą kontrakt podpisze Litwin Raimondas Rumsas.
Nie wiadomo również czy w przyszłym roku w pomarańczowej koszuJce będzie jeździł mieszkający

przejścia

w Bielmach Tomasz Brożyna (199
kolarz rankingu UCI). .
- Dyrekcja CCC Polsat chce
żeby został, mam też n~r,nn'7\lr:lC
z Action n Vidia Mróz I
zagranicznych. Na razie są to
nak luźne rozmowy, bowiem gru.P}
nie mają jeszcze ustalonych budżetów i dlatego nie mogą rozmawiać o
kontraktach z zawodnikami. JednO
jest pewne, jeśli podpiszę kon~
z zagraniczną ekipą to wyłąezme
z I Dywizji - mówi Tomasz BrożyniI:
Ponadto pewne jest, że CCC
Polsat, jedyna polska ekipa J OYwizji zmieni nazwę - firnia CC~
nie będzie już widniała w nazWIe
jako pierwsza, a Polsat wyłoży \\~ę
cej pieniędzy niż w-D1inionyro sezonie.
(r)

Tomasz Broiyna otrzymał klika propozycji, wtym z Action nVldla Mróz
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