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Narodowa Pielgrzymka Wielkiego Jubileuszu

KIERUNEK RZYM

Wyrzut
sumienia
Dziś mija 54. rocznica pogromu
kieleckiego.
Był czwartek, 4 lipca 1946
roku. Po Kielcach poniosła się plotka o rzekomym uprowadzeniu
c;hrześcijańskiego dziecka przez
Zydów. Przed domem na ulicy
Planty 7, gdzie chłopiec miał być
więziony, od godzin porannych
zaczęli gromadzić się mieszkańcy.
Rosła agresja. Jej wybuch był tylko kwestią czasu. Tak zaczął się
pogrom. W masakrze - od uderzeń
żelaznymi prętami, kamieniami,
od karab.inowych strzałów- zginę
ło 42. Zydów, kilkudziesięciu
odniosło rany.
Przez lata pogrom był tematem tabu. Do początków lat osiemdziesiątych oficjalna historia Polski nie znała tego wydarzenia. Ale
dopiero półwiecze po t.r:agedii
na Plantach padło w stronę Zydów:
"przepraszamy". Był to akt skruchy, który z nakazu sumienia chcą
powtarzać ludzie dobrej woli, którzy i d~isiaj - a będą wśród nich
także Zydzi - spotkają się w imię
pamięci i pojednania w marszu
prowadzącym od kamienicy przy

(imi)
O festiwalu czytaj
w " Słowie w Busku"
-strona 6.

Plantach na cmentarz, gdzie spoczywają pomordowani.
JERZY DANIEL

Do Wiecznego Miasta przyjedzie 30 000 Polaków

Czytaj też na stronie 3.

uczestniczących

w narodowych
obchodach Wielkiego Jubileuszu.
Pielgrzymów będzie mniej niż
oczekiwali organizatorzy. Do Rzymu przyjedzie nie 80 tysięcy
Polaków, jak szacowano na począt
ku, ale około 30 tysięcy. Część
osób wybrała wyjazd na kwietniową kanonizację siostry Faustyny. W obawie przed lipcowymi upała
mi z udziału w pielgrzymce zrezygnowało też sporo starszych, chorych osób - mówi ks. Stanisław
Langner.
Wśród uczestników pielgrzymki są także przedstawiciele

Program obchodów Wielkiego Jubileuszu będzie nieco inny
niż planowano. W czwartek pielgrzymi spotkają się z Janem Pawłem II na dwóch mszach i audiencji. - Będzie ona wyjątkowa ,
Z Radomia wyjechało
bo zorganizowana tylko dla tej pieldo Wiecznego Miasta już kilkuset
grzymki -powiedział koordynator
pielgrzymów. - Przygotowaliśmy
Narodowej Pielgrzyrnki, ks. Tadedla wiemych miejsca w sześciu auuszNowok.
W piątek- ze względu na patokarach. Tylu zgłosiło się chętnych
radę homoseksualistów, której tra- powiedziano nam w Kurii Biskupiej. -11udno natomiast oszacować,
sa wiedzie w pobliżu Koloseum
- zrezygnowano z planowanego
ile osób wybrało się pociągiem.
- Pierwsze autokary z wiermisterium "Polonia seroper
fidelis ". - Nie mamy pewności ,
nymi z diecezji kieleckiej wyjechały w niedzielę na ile po li ej a
powiedział nam
rzymska jest w
ks. Stanisław
stanie zatrosz"Nie
pozostaje
mi
zatem
nic
innego,
jak
zaprosić serdecznie
Langner, dyrekczyć się o porzą
całą chrześcijańską wspólnotę, aby w duchu wyruszyła na szlak
tor Diecezjaldek i spokój.
jubileuszowej pielgrzymki. Z pewnością jednak wielu przeżyje ją
nego Biura PielZa radą Konsulawyruszając naprawdę w drogę do miejsc, które odegrały szczególgrzymkowego
tu Generalnego
ną rolę w dziejach zbawienia. Do tej pielgrzymki zachęca nas
w Kielcach.
oraz Komitetu Jutakże Kościół w Polsce i Konferencja Episkopatu Polski. W polbileuszowego
-We wtorek wyskich uroczystościach jubileuszowych nie powinno nas zabraknąć.
w Rzymie zrezyruszają ostatnie
Każdy, kto tylko może, niech wybierze się w tym czasie do Rzymu,
gnowaliśmy
dwa z dziewięć
aby stanowić dobrą cząstkę Narodowej Pielgrzymki".
ze
spotkania
dziesięcioma
jan Paweł II w liście o pielgrzymowaniu do miejsc związa
oświadczył
osobami. Jadą
nych z historią.
ks. T. Nowok.
bezpośrednio
Zgodnie
do Rzymu . Saz planem odbędą
modzielne wyjazdy zorganizowały także dwie Polonii ze Wschodu , a udział się natomiast msze w bazylikach:
w uroczystościach zapowiedziało św. Jana na Lateranie, Matki Bogrupy parafialne.
Pielgrzymom z diecezji kie- wielu polityków, m.in. prezydent żej Większej oraz św. Pawła -za Muleckiej towarzyszyć będą : ks. bi- Aleksander Kwaśniewski, premier rami. Odprawią je ks. kardynało
skup ordynariusz Kazimierz Ry- Jerzy Buzek, marszałek Sejmu wie: Józef Glemp, Henryk Gulbiczan oraz ks. bp Marian Florczyk. Maciej Płażyński i przewodniczą nowicz, a dla grupy, w której znajW Watykanie znajdą się oni w gru- cy " Solidarności " Marian Krza- dą s ię kieleccy pielgrzymi - Franciszek Macharski. (PAP, nova, br)
pie około 60. biskupów polskich, klewski.
Prezydent RP i premier wyruszą dziś
razem z ponad 30. tysiącami Polaków
do Rzymu w Narodowej Pielgrzymce
Wielkiego Jubileuszu 2000.

zgromadziło

20 tysięcy fanów

nożnej .

O finale mistrzostw
czytaj na stronie 16.
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lawnik z pilą
Właściciellasu z Lasocina, gmina
ł.opuszno, zatrzymałławnika
włoszczowskiego sądu podczas

wycinki drzew.
Według policji , w nocy
z czwartku na piątek w zagajniku
pojawili się dwaj złodzieje. Wyposażeni w piłę motor9wą przystąpi
li do wyrębu lasu. Scięte drewno
ładowali na wóz konny. Nakrył ich
przy tym właściciel lasu.
Wspierany przez dwóch kuzynów odebrał sprawcom piłę, wóz
z drewnem i konia, a ławnika dotkliwie pobił. O próbie kradzieży
zawiadomił policję. Ławnik, który po bójce trafił do szpitala, przesłuchującym go policjantom, tłu
maczył , że po ciemku zgubił ścież
ki w lesie i trafił do prywatnego
zagajnika.
Dorota Strach-Chrzanowska,
prezes
Sądu
Rejonowego
we ·Włoszczowie podkreśla , że
w sprawie tej nikomu jeszcze
nie przedstawiono zarzutów. -Toczy się postępowanie wyjaśniają
ce- tłumaczy prezes. -Gdyby wszczęto postępowanie przeciwko
ławnikowi , to do czasu rozstrzygnięcia , nie pełniłby on w sądzie
żadnych obowiązków.
(mig)

SPRZEDAŻ MEBLI

WSZYSTKIE ASORTYMENTY. EKSPOlYCJE 6000 m2
DEK KIELCE , SŁONECZNE WZGÓRZE 33, tel. 33 181 86

iiJa fana JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ ·--~ DEK
http://sbc.wbp.kielce.pl/

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 9 , tel. 34 501 72
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kierowca i dwóch

N

Egzaminy
bez emocji

pasażerów

Zakręt śmierci

Rozpoczęły się
wstępne na studia.

KIELCE.

-To już nie takie same
zaminy, jakie zdawał
lat temu mój brat - .,.~.~o~.•
wał Marcin, kandydat
tologię w kieleckiej
Szkole Pedagogicznej .
czas były cztery
w tym dwa pisemne i dwa
ne. Złożyłem dokurn
trzy uczelnie. Najtrudniej
w Katowicach na prawie,
dzo ciężki test. Za to
kwalifikacyjna na WSP
mi się podobała. Nie

CELlNY (gm. Chmielnik). Kierowca
vw busa na poznańskich numerach
na luku drogi stracił panowanie nad
pojazdem.

VVschód słońca 3.21
Imieniny: Malwiny i Odona
Zaehmurzenie umiarkowane
Prognoza pogody: w dzień pochmurno z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalne burze. Najwięcej opadów wystąpi w północno
zac~odniej i północnej części regionu Swiętokrzyskiego. Temperatura
maksymalna od 22 st. w strefie opadów do 27 na pozostałym obszarze.
Wiatr słaby i umiarkowany, podczas
burz silniejszy, porywisty, z kierunków zmieniających się, z przewagą
południowd-wschodniego. W nocy
pochmurno z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, lokalne burze.
Miejscami mogą być silne. Noc ciepła. Temperatura minimalna od 14 do
16 st. Wiatr słaby, podczas burz silniejszy, porywisty, z kierunków zmieniających się.

Sytuacja biometeorologiczna: niekorzystna, spowoduje obniżenie sprawności psychofizycznej.

Uwaga kierowcy:

widzialność w
strefie opadów zmniejszona, a nawierzchnie dróg miejscami mokre i
śliskie. Dodatkowym utrudnieniem
dla kierowców będzie wysoka temperatura i lokalne silne burze.

1,1uiU lotek
1' 4, 11J, 13, 20. 21' 2._4, 25. 28.
33, 38, 48, 59, 61, 65. 71, 73, 74,
75,76

KIELCE. Kilkadziesiąt tysięcy
puszek marchewki z groszkiem chce
podarować senator RP Jerzy Suchań
ski. Warzywa mają termin ważności
do końca roku. Szczegółowe informacje nr telefonu 368-10-66.
(żar)

Do wypadku doszło kilka
minut przed godz. 12. Rozpędzo
ny pojazd najpierw wyrzuciło z
drogi, potem dachem uderzył w
drzewo. Ekipy ratowników musiały odciąć dach kabiny, aby dostać
się do uwięzionych w środku
zmiażdżonego busa mężczyzn.
Według ratowników, nie mieli oni
żadnych szans na przeżycie, wszyscy trzej zginęli na miejscu. Mieli
25, 31 i 33.lata i pochodzili z woj.
wielkopolskiego.
Według policji przyczyną wypadku była duża prędkość. Kierowca prawdopodobnie zlekceważył
drobne opady deszczu, po których
pogorszyły się warunki jazdy. (mig)

Członkowie

zdać.
Mężczyźni

nie mieli szans na przeżycie

Pomoże

producentom mleka

Francuski ekspert

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Polilycy

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Doradca

z naszego regionu wezmą udział
wkampaniach prezydenckich.

pomoże rozwiązać

Andrzej Jezierski z UW
Honorowego Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwa-członkiem

śniewskiego.

- Poparcie w tej formie nie
przystoi członkowi Rady Krajowej
· Unii Wolności - stwierdziła wczorajposeł UW Maria Stolzman, poproszona o komentarz do decyzji
A. Jezierskiego. - Takie postępo
wanie wyklucza z szeregów partii.
- Na zaakceptowanej przez
Prezydenta RP liście znalazły się
43. osoby z naszego regionu: lekarze, naukowcy, sportowcy, ludzie
businessu, m. in. Stanisław Góźdź,
Andrzej Malarewicz, Wiesław
Trąmpczyński, Andrzej Radowicz,
Roman Nadolski, Zdobysław Kuleszyński, Mirosław Niziurski, Jan
Waluszewski, Włodzimierz Stę
pień, Włodzimierz Wójcik, Jan
Gierada, Andrzej Piątek, Marek
Kalwat, Marian Pyk, Ryszard Olejnik, Tadeusz Kucharzyk, Jerzy Wą
troba, Katarzyna Gaertn.er, Bronisław Opałko.
Rozpoczął także pracę komitet wyborczy Jana Łopuszańskie

go z Porozumienia Polskiego.
Swiętokrzyski poseł Mariusz Olszewski pełni w nim funkcję rzecznika.
(żar)

francuskiego ministra rolniclwa
problemy
naszego mleczarstwa.

Denis Caigniet, francuski
ekspert w dziedzinie mleczarstwa
przebywał będzie w naszym regionie pięć dni. Korzystając ze swojego 30-letniego doświadczenia
doradzi świętokrzyskim mleczarzom, jak rozwiązać najtrudniejsze problemy.
Francuski doradca spotkał
się wczoraj z wojewodą i marszał
kiem województwa, rozmawiał z
przedstawicielami służb weterynaryjnych. W ciągu kilku najbliż
szych dni zwiedzi spółdzielnie mle-

w ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku
składają córka, syn i rodzina

czarskie w Końskich, Włoszczo
wie, Pierzchoicy i pojedzie do kilku gospodarstw specjalizujących
się w produkcji mleka. Efektem
jego wizyty będzie także nawiąza
nie współpracy między polskimi i
francuskimi mleczarzami. We
wrześniu i październiku wyjadą na
szkolenia do Francji polscy specjaliści od mleczarstwa.
W województwie świętokrzy
skim skupuje się rocznie około 600
mln litrów mleka i przetwarza je w
trzynastu zakładach mleczarskich.
Dziewięć z nich nie spełnia wymogów Unii Europejskiej. Nie rokują także nadziei na dostosowanie
się do obowiązujących tam norm i
przepisów.

WSP przygotowała
miejsc dla kandydatów
cych na studia dzienne w
W zdecydowanej
szości kandydaci brali
rozmowie
zaminyna
łach zakończą się 8
wyniki będą znane do
Tymczasem drugą
qaboru kończy
Swiętokrzyska. 1347 osób
stało przyjętych już w
na podstawie świadectwa
turalnego. Ponad 500
które na maturze z pn~ed1ni1
tów kierunkowych nie
mało zbyt dobrych ocen,
stąpiło do egzaminu
go. Wczoraj ogłoszono
- pomyślnie przebrnęła
więcej połowa .
Listy przyjętych

nie

ostateczne. Kolejny
wrześniu.

ELŻBIETA WIKŁO

Żniwa wcześniej

Rolnicy

już koszą

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Wsobotę wyszli

na pola pierwsi żniwiarze. Koszą
rzepak wpowiecie opatowskim i żyto
wokolicach Buska.
-W tym roku z powodu upałów zboża dojrzewały szybko i
żniwa rozpoczęły się dwa tygodnie
wcześniej niż zwykle - 'mówi Sla-

womir Neugebauer, dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. - Jednak
zbiory będą o 15, a nawet 20 proc.
niższe niż przed rokiem.
W województwie świętokrzy
skim zboża uprawia się na około
320 tysiącach hektarów. Na jednej
trzeciej powierzchni rośnie pszenica.
(ew)

strategii
świętokrzy

Krzysztof Omelaniuk.
Do usłyszenia na l
101,1; 98,0 i 89,7 FM.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2000 r.
zmarła ukochana mama i siostra
śp.

Pani

ALICJA TUCHARZ

Nab~żeństwo żałobne odprawione zostanie dnia 5 lipca 2000
o godz. 15.00 w kościele Chrystusa Króla na Baranówku,
po którym nastąpi wyprowadzenie drogich nam zwłok

r.,

835/rg

JOLANCIE
MAJEWSKIEJ
wyrazy głębokiego
współczucia z powodu
śmietci

na Cmentarz Nowy w Kielcach
Syn, Brat, Siostra

SIOSTRY
Wyrazy

składają

głębokiego współczucia

rodzinie
zmarłego naszego Kolegi

Zarząd

i współpracownicy

JULIANA NACZELNIKA

TADEUSZOWI FARBISZOWI

83Vrg

2

Z mniejszym op
zmem wychodzili z sali
nacyjnej przyszli olr.r.nt>." ;
którzy pisemnie
matematyką. Na ten
jest trzech kandydatów
no miejsce, więc nie

i rzecznicy

Serdeczne podziękowania
Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, nauczycielom emerytom
i pracownikom, absolwentom i uczniom LO im. J. Chreptowicza
w Ostrowcu oraz Związkowi Nauczycielstwa Polskiego,
Zarządowi Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków
i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. J. Chreptowicza, członkom
Światowego Związku Żołnierzy AR. im. mjr. Ponurego
w Ostrowcu, zespołowi redakcyjnemu "Gazety Ostrowieckiej",
nauczycielom akademickim i studentom Instytutu Wychowania
Muzycznego Wyższej Szkoły Perlagogicznej w Kielcach,
Komendzie Hufca ZHP w Ostrowcu, przyjaciołom, znajomym
i wszystkim, którzy towarzyszyli naszemu Ojcu

śp.

być źle.

Przedsiębiorstwa Usług

składają
Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Rozwoju Miasta Sp. z o.o.

Komunalnych,
w Kielcach.

833/rg

1427/kr

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

Spółka z o.o. w Kielcach-
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Sawki

1e mogę
obie pomóc ...
A

Nie mogę sobie pomóc, zawsze
kiedy widzę żydowskie dziecko, myślę
o moich małych braciach i siostrach w miejscu mojego urodzenia
niesławnym mieście KIELCE
- Głodnych, chorych i drżących
Wtulonych w ramiona mojej przerażonej i rozpaczającej matki
zaszczutej przez żądnych krwi. Polaków i Niemców,
którzy mieli czelność nazwać siebie "chrześcijanami".
B.

Nie mogę sobie pomóc, zawsze
kiedy słyszę, lub czytam o Polsce
Myślę o tym dniu- 4lipca 1946 - w Kielcach
Kiedy tysiące polskich "chrześcijan" ze wszystkich sfer
Napadło swych sąsiadów z nożami i siekierami Te resztki, resztki, resztki
Rozbitków ocalałych z Auschwitz, Majdanka
Treblinki
I dokończyło dzieła, które zostawili Niemcy

Polskie notowania

Straż na
piłkarze

c.

Nie mogę sobie pomóc, zawsze
Kiedy biorę prysznic
Moje myśli wracają do sierpnia 1942
Kiedy mojej rodzinie kazano wziąć prysznic w Treblince
To był prysznic straszliwej śmierci
Wynaleziony przez niemieckich naukowców
W sercu zachodniej Europy - po przeszło
Dwudziestu wiekach chrześcijaństwa!

Narodowa reprezentacja piłki nożnej,
rząd i Sejm mają najgorsze,
a strażacy najlepsze notowania
u Polaków.

D.

Nie mogę sobie pomóc, zawsze
Kiedy widzę pociąg .
Myślę o transportach Zydów
Wysłanych do obozów śmierci w Majdanku, Treblince,
Sobiborze i Bełżcu
Auschwitz i Chełmnie
I pustych wagonach, które wracają
Po kolejne ofiary sadyzmu
Tłumaczenie

z j. angielskiego MAREK MACIĄ GO WSK!

. Ja też nie mogę sobie pomóc. Wielu z nas nie
sobie pomóc. Wielu z nas, Polaków, kielczan,
-~v•-•• "-" · Pana słowa bolą. Pańskie słowa są praważ do bólu, ale też są niesprawiedliwe aż do
W Pańskiej pamięci pozostała tylko zdziczała
·
krwi. Rozumiem to. Ja wiem, że to tak
w Pańskiej pamięci , i jestem z tego powo.
smutny. Ja wiem, że Pan rozumie, że nienaI podłość nie mają narodowości ani wyznania.
n arodowość ani wyznanie nie jest szczepion·ącą przeciwko złu. My dzisiaj , po tych
.
okropnościach, które ciągle, niestety, jeszSię w świecie dzieją, wiemy, że bardzo musimy

uważać na każdy odruch nienawiści i podłości , bo z
tego zawsze rośnie jakieś wielkie nieszczęście . Bośnia , Ruanda, Czeczenia. My, Polacy, kielczanie,
chrześcijanie , to dobrze wiemy i staramy się bardzo
uważać . I dlatego co roku przypominamy sobie ten
straszny czas 1946 roku , żeby bardzo uważać. Nie
chcemy być sprawcami czyjegokolwiek nieszczęścia
równie mocno, jak nie chcemy być ofiarami. Byliśmy
jednymi i drugimi. I dlatego musimy i staramy się bardzo uważać na każdy odruch podłości i nienawiści .
Shalom, Wielce Czcigodny Panie Leichter. I niech
Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece.
BOGDAN BIAŁEK

Prezesowi BT BICK Sp. z o.o. w IGelcach

Panu mgr. inż. ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI
z powodu śmierci

OJCA
wyrazy głębokiego współczucia
Z arząd i pracownicy "KPBP-BICK"

SA

Panu Ordynatorowi
dr. Janowi Jabłońskiemu ,
wszystkim lekarzom
i pielęgniarkom Oddziału
Chirurgii Szpitala
Miejskiego w Ostrowcu
za okazaną pomoc
w ciężkiej chorobie
naszego Ojca

Prezesowi BT BICK Sp. z o.o. w Kielcach

mgr.

inż.
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na dnie

O pinię o instytucjach publicznych sondowała dla "Reczpospolitej" Pracownia Badań
Społecznych w Sopocie. Badaniami objęto grupę 1038. osób.
Pierwsze miejsce w rankingu
przypadło Straży Pożarnej, która
od kilku Jat jest w grupie instytucji cieszących się największym
zaufaniem publicznym. 'JYm razem dobrze oceniło ją 85 ,3 respondentów, źle 5,3 proc. Zaraz
za strażakami uplasowało się Polskie Radio (81 ,9 proc. ocen pozytywnych, 6,3 proc. złych) i telewizja publiczna (75 , 7 procent
głosów na plus, 12,5 proc. na minus) . Na kolejnych miejscach w
pierwszej dziesiątce znaleźli się
także : Poczta Polska, prezydent
RP, Narodowy Bank Polski, Totalizator Sportowy,
Kościół
Rzymskokatolicki, wojsko, Telekomunikacja Polska SA.
- Nie wikłamy się w sprawy
polityczne i staramy się służyć po-

mocą każdemu, kto jej potrzebuje
- podaje receptę na sukces komendant Państwowej Straży Pożarnej
w województwie świętokrzyskim,
brygadier Sta n isław Ga cek .
- Stworzyliśmy nowoczesny system
ratowniczo-gaśniczy, ale prowadzimy nie tylko duże akcje, np. przy
katastrofach. Wyjeżdżamy na wezwanie również wtedy, gdy trzeba
otworzyć zablokowane drzwi

w mieszkaniu.
Na ostatnim miejscu w rankingu znaleźli się polscy piłkarze .
O kadrze narodowej krytycznie
wypowiedziało się 59,9 proc. badanych. Dobre zdanie miało 10,2
proc. Na drugim od końca miejscu znalazł się PKN "Orlen" SA.
Na trzecim- rząd z 67,9 procentami ocen złych oraz 12,7 proc.
dobrych. Pochwały nie sypały s ię
także pod adresem Sejmu. Zajął
czwarte miejsce od końca (65 ,2
proc. ocen negatywnych). Nakolejnych pozycjach, licząc od dołu
tabeli, znalazły się służba zdrowia (78,4 proc. głosów krytycznych) , OPZZ, NSZZ " Solidarność " , Senat RP, sądy, prokuratura.
BARBARA RYNKOWSKA

Letnia
My gramy po setce
na 100,8 FM

Gorące

córka i syn z rodziną

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

przeboje
98/ba
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Pięć samobójczych

z
Skarb

K

Państwa

bez zmian

Rzecznik rządu, Krzysztof Luft,
poinformował, że "w tej chwili" nie
ma decyzji dotyczących spraw personalnych w Ministerstwie Skarbu Pań
stwa. Premier Jerzy Buzek nie podjął
jeszcze decyzji w sprawie dezyderatu
sejmowej Komisji Skarbu Państwa,
która chce odwołania ministra Emila

Wąsacza.

Poród po przeszczepie
Kobieta, której pięć Jat temu przeszczepiono serce urodziła dziecko.
Jest to drugi poród kobiety z przeszczepionym sercem w Polsce i 41 . na
świecie . Młoda matka czuje się bardzo dobrze. W poniedziałek poddana
została badaniom. Jej córka ma 48
cm długości i waży 2 230 gramów.

Przespał się w stodole
100. policjantów i strażaków szukało przez kilkanaście godzin 7-letniego chłopca w okolicach miejscowości Ławki w gminie Ryn (woj. warmińsko-mazurskie). Dziecko odnalazło się po kilkunastu godzinach w stodole na posesji należącej do jego rodziców. Jak ustalono, chłopiec zmę
czony nocnymi wędrówkami, wrócił
na teren własnej posesji.

w

ś

J
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zamachów na rosyjsld e koszary

Wojna na nerwy
zginęło

"nie mniej

niż

490." Ro-

Kilkudziesięciu Rosjan zginęło

sjan.

w zamachach przeprowadzonych
w ciągu ostatnich dwóch dni
w Czeczenii.

Wszystkie ataki przeprowadzono niemal dokładnie w tym
samym czasie i w ten sam sposób.
Budynki w Urus-Martanie, Argunie i Gudermesie, w których stacjonowali żołnierze, wysadzono
za pomocą ciężarówek załadowa
nych 3-5 tonami materiałów wybuchowych. Samochody podjeżdżały przed koszary, a Rosjanie otwierali do ciężarówek
ogień, powodując wybuch.
Rzecznik bojowników, Mowładi Udugow, potwierdził , że za

Rzecznik Kremla ds. Czeczenii, Siergiej Jastrzembski, poinformował wczoraj, że śmierć
poniosło 36 milicjantów i żołnie
rzy wojsk MSW, a 74 osoby zostały ranne.
Według rzecznika bojowników, Mowładi Udugowa, zabitych
jest kilku~et. Informacyjny czeczeńslQ Kavkaz-Center podaje, że

Francja

przejęła pałeczkę

od Portugalii

Unia otwarta

Polska dostanie 5 mld m sześcien·
nych norweskiego gazu.

zamachami stoi jego organizacja.
Zapowiedział, w imieniu Szamila Basajewa, drugiego ze słynnych
dowódców polowych - że jest to
początek "zakrojonej na szeroką
skalę operacji wyzwolenia Czeczenii". Samobójcze zamachy, do
których zgłosiło się podobno
500. ochotników, mają być "przełomem psychologicznym" w Czeczenii.- Jesteśmy gotowi umrzeć
za islam - oświadczył Udugow.
Prezydent Czeczenii Asłan Maschadow przewiduje porażkę
Rosjan w ciągu 2-3 miesięcy.
(PAP)

. pożar
Cztery osoby zginęły, w tym dwoje
dzieci, pożarze mieszkania
w Pieszycach koło Dzierżoniowa.

w

ciąg będzie przebiegał
Szwecję czy Danię. W
końcówka zostanie wybu

przesyłany rurociągiem

w

Na miejscu,
czasie snu,
dwoje dorosłych oraz 11i 6-latek. Nad ranem zmarł na zawał 50-letni mężczyzna , który
próbował uratować ofiary.
W gaszeniu ognia wzięło
udział 11 jednostek straży pożar
nej. Obawiano się , że ogień dotrze do innych budynków. (PAP)

Emeryt ujął bandytę
Emerytowany policjant, zatrudniony jako ochroniarz, udaremnił kradzież pieniędzy z banku w miejscowości Biała Rawska w Łódzkiem . Sam
ujął jednego ze sprawców.

Premier Jerzy Buzek i
mier Norwegii Jens St<,lte>nbienl
podpisali wczoraj deklarację w
sprawie. Zawarli też umowę o
mianie części naszego dłu
Norwegii na inwestycje
giczne.
Negocjacje na temat
norweskiego gazu zakończą się
grudniu tego roku . Fotem
pocznie się budowa
·
Norwegii poprzez Morze
kie do polskiego Wybrzeża .
podjęto jeszcze decyzji czy

w Niechorzu w woj ........... v ...,ll111
pomorskim.
Pierwsze dostawy gazu
nastąpić w 2004-2005 roku.
śniej, bo już w październiku ,
pocznie się realizacja n.uJLlu,,u\t'
zwartego w maju ubiegłego
przez PGNiG na Dostawy z
wegii 500 mln metrów ., ...,.,., . . ,,"111
nych gazu rocznie. Gaz ten ma

Tragiczny

zginęło

Norweski g
dla Polski

Niemcy.
. Zdaniem premiera Bu
dostawy gazu z al
źródła zapewnią Polsce
zację i bezpieczeństwo
tyczne".
Folska zużywa ok. 11 mld
sześciennych gazu ziemnego
nie, z czego ok. 7 mld m
nych pochodzi z importu,
wszystkim z Rosji.

Polska na 44. poziomie
Folska znalazła się na 44. miejscu w rankingu ONZ, dotyczącym poziomu życia ludzkiego.W klasyfikacji
uwzględniono dochody, wykształce
nie i średnią długość życia . Folska jest
w niej po Czechach, Słowacji i Wę
grach, ale przed Litwą, Estonią i Turcją. Według wskaźników ONZ najwyż
szy poziom rozwoju ludzkiego prezentują Kanada, Norwegia i Stany
Zjednoczone.

Polska i Ukraina skazane
na siebie
Marszałek Sejmu, Maciej Pła
żyński, powiedział w Kijowie, że Folska i Ukraina są skazane "na dobrosą

siedzkie, korzystne dla obu stron kontakty". Przewodniczący Rady Najwyż
szej Ukrainy, Iwan Pluszcz podkreślił,
że niezależnie od tego, kto wygra w
Polsce wybory prezydenckie prognozy stosunków są jednakowe.

Zmiana po 71 latach

Kandydat meksykańskiej centroprawicy Vincente Fox wygrał niedzielne wybory prezydenckie- poinformowała państwowa komisja wyborcza.
Fox przełamał tym samym monopol
na władzę rządzącej od 71 Jat Partii
Instytucjonalno-Rewolucyjnej.

Uwaga

Mąż

powinien

pomagać

w domu

Kobiety 2000
Prezydent Jacques Chirac zapewnił, że .,grupa pionierska" państw Unii Europejskiej będzie otwarta dla takich krajów, jak Polska
Francja przejęła od Portugalii
przewodnictwo w UE do końca roku.

Wczoraj podczas konferencji inaugurującej półroczne przewodnictwo Francji w UE, prezydent Jacques Chirac zapewnił, że
proponowana przez niego "grupa pionierska" państw Unii Europejskiej, integrujących się szybciej od reszty członków, będzie
otwarta dla takich krajów, jak Folska. Koncepcję "pionierskiej grupy" prezydent Francji przedstawił w zeszłym tygodniu w niemieckim parlamencie. Nie wyjaśnił wtedy, które kraje widzi w
takiej grupie. Powiedział tylko, że
chodzi o państwa gotowe do dalej posuniętej integracji niż ta, na
którą chcą przystać bardziej "eurosceptyczni" członkowie UE,
tacy jak: Dania, Szwecja czy WieJ-

ka Brytania. Poszerzenie Unii o
nowych członków zostało wymienione przez Chiraca wśród priorytetów zapoczątko~anego wła
śnie przewodnictwa Francji w UE.
Według sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Jacka
Saryusz-Wolskiego, oczekiwania
Folski pod adresem przewodnictwa Francji w UE są duże. Uważa,
że Francja, jako siła napędowa
Unii, powinna również mieć tę
siłę w sprawie jej rozszerzenia.
Saryusz-Wolski podkreślił,
że Folska z zadowoleniem przyjęła polityczną decyzję Unii o rozpoczęciu negocjacji członkow
skish z kolejnymi krajami Europy Srodkowej i Wschodniej. Folska zastrzegła jednak, że nie powinno to opóźniać procesu dochodzenia do członkostwa krajów, które rozpoczęły negocjacje
wcześniej.
(PAP)

Ponad 87 procent Polek chce, by
mężczyźni wzięli na siebie połowę
obowiązków domowych.
Według badań " Kobiety
2000 -style życia kobiet" 69 proc.
respondentek uważa, że kobiety
są w Polsce dyskryminowane.
Najsilniej przekonane są o tym
bezrobotne, emerytki i rencistki
oraz kobiety prowadzące dom.
- Dyskryminacji nie dostrzegają
kobiety najmłodsze, studentki i
uczennice - powiedziała prof.
Małgorzata Fuszara z Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponad 87 proc. badanych
chciałoby dzielić się obowiązka

mi domowymi ze swoim partnerem. Zależy na tym przed wszystkim kobietom pracującym zawodowo i tym, które przebywają na
urlopach macierzyńskich czy wychowawczych. Przeciwniczkami
takiego modelu są natomiast ko-

SMERFY! IDZIEMY
DO LASU PO DRZEWO.
NIECH KA.CDY WEŻMIE
ZE SOBĄ KOSZYK!

biety starsze - emerytki i
ki. Im kobieta młodsza, tym
dziej także podk.J;eśla wartość
cy i swojej fmansowej ·
ności- tylko 38 proc. pań
gotowych zrezygnować
zawodowej w sytuacji,
partner zarabiał
dużo . Pracę ..,.,,·,.h,,t-... ,,.,,
by kobiety słabo wvlksz1tałcone•
panie na urlopach ""'"'""'""'""
czych.
Najwięcej czasu
zabiera zajmowanie się
(twierdzi tak 72 proc.) i
(36 proc.) oraz praca (także .
proc.). 13 proc. pań twierdzi,
w ciągu dnia najwięcej czasu
biera im rozrywka i zabawa, a
proc. - kariera zawodowa.
63 proc. Polek '"''"''"''VVJ
dzieć w rządzie i życiu
nym więcej kobiet niż
Oczekiwania takie mają
wszystkim panie z nm'7· ,''7trm
kształceniem .

PAPO SMERFIE, PRACU$
WE~MIE DWA KOSZYKI,
TO MOZE ::JA MOGĘ ::lUZ l~
- - - - - - - - - . . . DO DOMU?

upały

Rumunię i Grecję nawiedzi fala
upałów z temperaturą przekraczają
cą 40 stopni .Celsjusza w cieniu. Me-

teorolodzy ostrzegają osoby szczególnie podatne na skrajne temperatury.
Upały mają się utrzymywać przez kilka tygodni. Nawet w nocy będzie powyżej 20 stopni.
(PAP)
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ia Wielka Gala Business Centre Club

m mniej populizmu,
ym

więcej

miej populizmu, tym więcej
·powiedział Leszek
,.,,.,n,ui•• 7 wręczając Złote
kanclerzom lóż regionaiBCC.
Letnia Wielka Gala Business
Club odbyła się w minioną
na torach wyścigów konSłużewcu z okazji dzierocznicy powstania BCC.

prezes BCC, przedstawiając jednocześnie mecenasa gali - firmę
Commerciał Union Folska z prezesem Jarosławem Myjakiem i
współorganizatora spotkania
- Orbis SA, firmę obchodzącą BOJecie istnienia z prezesem Maciejem Grabowskim.

Diamenty 2000
Podczas Letniej Wielkiej Gali
laureaci konkursu otrzymali Dia-

nią

tysięcy

menty do Złotych Statuetek. Diamenty są potwierdzeniem dobrej
kondycji firm i ich działań na rzecz
dyplomatów i dziennika- rozwoju przedsiębiorczości. w
tym roku wśród gości obec- tym roku 25 przyznanych wyróż
premier Jerzy Buzek.
nień wręczył prezesom firm Leszek
rsune1:~ru od 1991 roku BuBalcerowicz. Laureatami Diamen<;:lub organizuje co tów zostali: Exbud SA, który zdowielkie imprezy. Zimą- był siódmy Diament- wyróżnienie
Galę Liderów Folskiego . odebrał prezes Leszek Walczyk.
podcz_as której wręczane Piąty Diament otrzymali: Bank
Statuetki Lidera Folskie- Przemysłowo-Handlowy SA i preoraz Nagrody Specjał zes Joseph Wancer, Firma Opow swoje urodziny- Let- niarska " Dębica " SA i prezes
Galę BCC, na której
Zdzisław Chabowski, Powszech.......,.v._," Statuetek, któ- ny Bank Kredytowy i prezes Anpozycję lidera i nadrzej Podsiadło, Zakłady Cemendoskonałe wyniki fitowo-Wapiennicze "Górażdże"
mogą otrzymać Diament
SA i prezes Andrzej Balcerek.
statuetki, a kanclerze lóż Czwarty Diament zdobyli: FabryBCC otrzymują Zło- ka Kosmetyków "Pollena-Ewa" SA
.B
za wkład w realizację i prezes Krzysztof Pawlak, Mebel1 CC w regionie.
piast SA i prezes Marek Janusz
Tegoroezną letnią galę otworzył Kołakowski, Rafineria Gdańska ·
Bcc Marek Goliszewski
SA i prezes WojciecJt Żurawik .
·Business Centre Club już od Trzeci Diament otrzymali: Fabrylat przyznaje Złote Statuet- ki Mebli "Forte" SA i prezes Ma. Folskiego Biznesu fir- ciej Formanowicz, Metalexport Sp.
lch szefom - najlepszym z o.o. i prezes Jerzy Zieliński . Zdon~s, którzy w swojej dziabywcy drugiego Diamentu to:
~erują się nie tylko zy- Commerciał Uni on Polska - Towaale l etyką prowadzenia biz- rzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
oraz troską o sprawy pań i prezes Jarosław S. Myjak, ImUhonorowaliśmy tych,
pexmetal SA i prezes Dariusz Japomysły i gotowość ponocek Krawiec, Mostostal Kraków
Jr71.Tt'7'm'· ·ą się do
SA i prezes Stanisław Osieka,
· gospodarki, któ- Sławski Zakład Przetwórstwa
ś .
nowe miejsca pracy i Mięsa i Drobiu "Balcerzak i Spół
Wl~dec~o, że prowadzą do- ka" sp. z o.o. oraz Zakłady Metali
SWoJą działalność - powiedział Lekkich "Kęty" SA i prezes Jan
na

kilka
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Spółka "Cersanit III" SA z
siedzibą w Wałbrzychu (podmiot
zależny od spółki Cersanit SA) ,
podpisała z zagranicznym partnerem, kontrakt na dostawę techno-

dobrobytu
Kryjak, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel" SA i prezes Marek Augustyn.
Pierwszy Diament otrzymali:
"Gołd Drop" sp. z ~.o . i dyrektor
generalny Wiesław Zółtowski, Inter Grodin Auto SA i prezes
Zbigniew Drzymała, JIT Computer SA i prezes Paweł Ciesielski,
"Opoczno" SA i prezes Sławomir
Frąckowiak, Orbis SA i prezes
Maciej Olaf Grelowski, Folski

letniej Wielkiej Gali był premier Jerzy Buzek (na zdjęciu z Markiem Goliszewski m, prezesem BCC)
członków klubu, przedstarządu i parlamentarzystów,

Technologia z Cersanilu

Koncerri. Naftowy Orlen SA i prezes Andrzej Modrzejewski, Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców "Dipservice" i dyrektor naczelny Jan Wagner, Technokabel
SA i prezes _Marian Germata, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" SA i prezes Agenor Jan Gawrzyał.

Złoto dla kanclerzy
Po raz drugi w historii BCC
Złote Statuetki za wkład w realizację misji BCC w regionie przyznane zostały kanclerzom lóż regionalnych BCC. Statuetki wręczył

..

.,

o/!

~

wicepremier Janusz Steinhoff. W
tym_roku nagrodzeni zostali: Zofia Zuk - kanclerz Loży Siedleckiej, Andrzej Balcerek-kanclerz
Loży Opolskiej BCC, Andrzej
Korzeb-kanclerz Loży Mazowieckiej, Zbigniew Pakuła - kanclerz
Loży Kieleckiej, Józef Sarnecki
- kanclerz Loży Bydgoskiej, Stę
fan Tatarek - kanclerz Loży Radomskiej .
Zwracając się do wyróżnio
nych i gości gali premier Jerzy
Buzek powiedział: .- O miejscu
Folski w świecie zawsze będzie
decydował stan gospodarki. Tak
będzie niezależnie od takiej czy
innej opcji politycznej. To, że gospodarka polska rozwija się, to
państwa zasługa . Teraz diamentem, na który musimy zasłużyć,
jest integracja z Unią Europejską .
W połowie XX wieku wyciągnęli
śmy zły los na loterii w Jałcie. Teraz warto zadbać, by wybrać dobry los. Dzięki takim organizacjom jak BCC możemy szybciej
być w Unii.
Uczestnicy gali po części oficjalnej mogli obejrzeć trzy gonitwy na torach wyścigowych: o nagrody prezesa Commerciał Unio n,
prezesa Orbisu i prezesa BCC. Na
estradzie koncertował zespół
Bach - Bardzo Atrakcyjny Chór i
orkiestra pod dyrekcją Janusza
Powolnego. Gwiazdą była Ewa
Bem . Goście uczestniczyli w
dwóch loteriach: Fundacji Katarzyny Frank-Niemczyckiej i Fundacji "Synapsis".
Podczas gali nie zabrakło wyśmienitych potraw przygotowanych
przez renomowane hotele Orbisu z
całej Polski: Nie brakowało też
piwa i innych mocnych napojów,
choć goście chętniej raczyli się sokami "Helleny". Plany organizatorów pokrzyżował deszcz, który sią
pił co chwilę, jednak niemal wszyscy goście znaleźli schronienie pod
gościnnymi namiotami hoteli.
Partnerami medialnymi tegorocznej letniej gali były redakcje:
programu l TVP, RMF/FM ,
,,Wprost", ,,Art&Business", "Business Week/Polska", "Businessman
Magazine", "Dziennika Zachodniego", "Gazety Bankowej", "Gazety
Giełdy Parkiet", "Gazety Targowej",
"Polish Market", "Prawa i Gospodarki", "Pulsu Biznesu", "Słowa
Ludu", "The Warsaw Voice".
MAREK MACIĄGOWSKI

:&

't

, ; ,:,/Bqsiness Cę,nt.re Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w
" kraju organizacją indywidualnych, pcywatnych przedsiępiorców.
Zrzesza :eonad 1000 polskich i zagranicznych firm reprezentowanyc~ przeź ponad 1900 menedżerów. Członkowie Klubu obracają
, kap1tałem 90 mld zł i zatrudniają okoio miliona pracowników.
·
BCC .reprezentuje wszystkie branże.i rożne struktury własno
ści. Jest tu ponad 40 największych polskich i światowych instytucji
fmansowych, najpotężniejsze fumy ubezpieczeniowe i consultin:.
• gow~. Wśród firm czł~nkowskich najliczniej reprezentowana jest
~ranza bu~<?wlana: bltsko 30 pr~cen!· BCC powstał~ by wspierać i ,
tnte~wac sr~o~sko prz~ds!ębtorco~. Klub promuJe firmy człon
kowskie w kraJu 1 za grarucą, pozyskuJe dla nich nowych kontra- .
J hentów; prowadzi dzia1alność szkoleniową i edukaćyjną, udziela
poinocy prawnej, reprezentuje przedsiębiorców w sporach z orga:..
nami pąda1kowymiJ urzędami 'Skarbowymi i celnymi.

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

logii oraz know-how do produkcji
płytek ceramicznych szkliwionych
i gresu na kwotę 6 mln 389 tys zł.
Termin wykonania kontraktu II
kwartał 2001 r.

Skanska kupuje
Skanska Europe AB nabył,
w drodze publicznego wezwania
do zapisywania się na sprzedaż
akcji Exbudu SA, 2.849.722 akcji na okaziciela. W wyniku tej
transakcji Skaoska Europe AB
posiada 14.099.722 . akcje zwykłe na okaziciela Exbud SA, stanowiące 94,0 proc. kapitału akcyjnego
i
zapewniające
14.099.722. głosy na WZA, co
stanowi 94,0 proc. maksymalnej
liczby głosów na WZA Exbud
SA. Uprzednio Skanska Europe
AB posiadała 11.250.000 akcji
zwykłych na okaziciela EXBUD
SA, stanowiących 75 ,0 proc. kapitału akcyjnego i zapewniają
cych 11.250.000 głosów na WZA,
co stanowiło 75,0 proc. maksymalnej liczby głosów na WZA
Exbud SA.

Droższa żywność
W II połowie czerwca ceny
żywności wzrosły o 0,1 proc. w
porównaniu z I połową czerwca, a
w odniesieniu do II połowy maja
ceny te wzrosły o 0,3 proc. - poinformował wczoraj GUS . Ceny
żywności i napojów bezalkoholowych, z wyłączeniem owoców i
warzyw wzrosły o 0,9 proc. w stosunku do I połowy czerwca, natomiast, w porównaniu z II połową
maja wzrosły o 2,1 proc. W II połowie czerwca w stosunku do I
połowy czerwca ceny alkoholi nie
zmieniły się , a wyrobów tytoniowych wzrosły o 0,1 proc. W porównaniu do II połowy maja analogicznie nastąpiłwzrost cen o 0,3
proc. i 0,4 proc.
Zmalał deficyt
Deficyt obrotów bieżących
spadł w maju do 376 mln USD z
850 w kwietniu i 681 mln USD w
maju 1999 - poinformował wczoraj Narodowy Bank Polski. Po
ogłoszonych przez NBP zaskakująco dobrych danych o deficycie
obrotów bieżących, złoty w ciągu
kilku minut umocnił się o 2 grosze, osiągając o godz. 14.10 poziom 4,33 zł za USD.

PKNOrlen
- sesja specjalna
Jak poinformował zarząd
PKN Orlen SA, l lipca została
przeprowadzona oferta sprzedaży 43.700.000 akcji spółki oferowanych przez Naftę Polską SA
w transzy inwestorów indywidualnych . Na podstawie zleceń
składanych w Początkowym
Okresie zawarto transakcje na
43 .537 .008 akcji po cenie 18,45
zł przy średniej redukcji 90,8
proc. W okresie końcowym zawarto transakcje na 162.992 akcji po cenie 19,70 zł przy redukcji 95,4 proc. Na akcje w transzy
inwestorów indywidualnych zło
żono łącznie 60.650 zleceń zakupu na 477.343 .665 akcji, a łącz
na wartość obrotu wyniosła
1.612.937.480 PLN.
Opr. lenar
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Suknie, afisze, znaczki

Pamiątki
Kreacje sceniczne, afisze, listy,
a nawet znaczki pocztowe z wizerunkiem Krystyny Jamroz można
oglądać w Muzeum Ziemi Buskiej.
O te skarby dba społeczny
dyrektor placówki Bogdan Orłow
ski, który był ponadto jednym z
inicjatorów zorganizowania w
Busku wielkiego cyklicznego festiwalu.
. -Zanim w 1992 roku otworzyliśmy stałą ekspozycję pamią

Najsłynniejszy na świecie

wirtuoz gry na fletni Pana
Gheorgbe Zlimfir prawie cały
dwudniowy pobyt w Busku
spędził w hotelowym apartamencie razem z żoną Francescą. Opuścił' go tylko na czas
koncertu w Domu KUltury. Odmówił konferencji prasowej,
a z dziennikarzami zgodził się
rozmawiać jedynie w garderobie, .w której znajdowała się
równieŻ jego małżonka. Ona
, też pilnowała, by łowcy autografów nie byli zbyt natrętni.
&

tek po Krystynie Jamroz udało mi
się nawiązać kontakt z córką artystki Krystyną Kuźniak oraz mę
żem artystki dr. Sergiuszem Mikuliczem - mówi dyrektor Bogdan
Orłowski. - Busko przygotowywało się wówczas do obchodów 700lecia nadania praw miejskich. Zaproponowałem zatem komitetowi
organizacyjnemu obchodów, aby
festiwal włączyć do programu tego
święta. W rok później w ścianę
pensjonatu " Krystyna" wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona patronce . Pensjonat
wybudował jej dziadek Julian Go-

po

gwieździe

łębiowski , który nad wyraz kochał
swą wnuczkę . Po uroczystości odsłonięcia tablicy odbył się wielki
koncert galowy w hołdzie wielkie

buszczance. Wystąpiły w nim
gwiazdy stołecznych scen, a koncert poprowadził Bogusław Kaczyński.

- Na początku łat 90. bliscy
krewni i przyjaciele Krystyny Jamroz podarowali wiele bezcennych
pamiątek, które złożyły się na posiadaną przez nas kolekcję- wspomina B. Orłowski . - Są tu afisze
największych teatrów operowych,
na scenach których występowała .
Mamy także wspaniałe kostiumy
sceniczne i suknie artystki.
Oprócz tego wiele innych pamią
tek, w tym pełną dokumentację
pierwszych trzech festiwali.
Muzeum Ziemi Buskiej czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach 11-14, w środy i piątki w
godzinach 14- 17. Bogdan Orłow
ski, który społecznie pełni swą
funkcję chętnie udostępni zbiory
na prośbę festiwalowych gości.
Można do niego dzwonić pod numer- 378 25 82 .
(imi)

Bogdan Orłowski prezentuje ekspozycję poświęconą Krystynie Jamraz

Elegancja liasa
Większy

ruch,

więcej

patroli

Policja pomaga
- Podczas festiwalu zwiększamy
liczbę patroli - zapowiedział szef
buskiej "drog6wki" podkornisan
Jarosław Kopciara.
-Większa liczba patroli wiąże
się ze zwiększonym ruchem na bu-

Gwiazdyopery i operetki
prześcigają się na koncertach.
szykownością strojów. W BuskU rekord pobił jednąk męi:
czyzna. Aleksander TeHga, jeden z najciekawszych basów
" średniego pol(olenia, w trakcie
koncertu przebierał się trzykrotnie_ Najpierw wystąpił w
czarnym smokingu, potem w

skich ulicach. Naszym celem nie
jest karanie kierowców lecz pomaganie im -tłumaczy Jarosław Kopciara. - Miasto jest bardzo dobrze

oznakowane, nie powinno być
problemów z miejscami
parkingowymi.
W czasie trwania festiwalu
policjanci i Straż Miejska czuwać
będą również nad bezpieczeń
stwem gości i artystów. - Cały park
zdrojowy i parkingi znalazły się
pod naszą szczególną pieczą - dodaje zastępca komendanta powiatowego policji w Busku nadkomisarz Janusz Maj.
(imi)

jedwabnym granatowym gamiturze1awfinale -na biało.

Bohaterski tenor

ją

Znakomity polski tenor
Adam Zdunikowski dokonat
w Busku nie lada wyczynu. W
trakcie śpiewania ariiZ(lpery;.
"Makbet" G. :Verdiego potzut;,
że na jego czole siada komar.
Nie odgonił go, skończył śpie
wać i dopiero za kulisami zabił owada. Przez cały wiecwr
paradował z bąblem na ezole.
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Obiekt wzniesiony z-ostał w
łatach 1824- 36. Jego projektantem był włoski architekt Henryk
Marconi. Wybitny Włoch wznosząc gmach wzorował się na starorzymskich obiektach użytecz
ności publicznej. W pierwszej sali
znajduje się pijalnia wód mineralnych. Przy wejściu do sali koncertowej stoją posągi Orfeusza i Eurydyki. Salę koncertową otacza-

Requiem
udała się

Niedziela była dniem wyjątkowo
bogatym w festiwalowe imprezy.

również

Boskie sanatoria (1)

Wizyt6wką Buska jest sanatorium
" Marconi" określane pnez mieszkańc6w mianem "łazienek".

Potęga

szeregi kolumn , na których
umieszczono popiersia bogów
rzymskich.
Ceny za dobę są zróżnicowa
ne i wahają się od 75 złotych za
miejsce w pokoju wieloosobowym
do 120 za pokój l-osobowy z ła
zienką. W cenę pobytu kuracjusza
wliczone są: wyżywienie, opieka
lekarska, 3 rodzaje zabiegów leczniczych i gimnastyka. Nieco mniej
płacą osoby towarzyszące kuracjuszom. Informacja i rezerwacja
miejsc: Biuro Usług 28-100 Busko Zdrój, ul. l Maja 19. Tel (0-41)
3782058lub 378 24 25
(imi)

W samo południe odbył się
piękny koncert kameralny w kościele p.w. Niepokalanego Poczę
cia NMP. Po południu wypełnio
na do ostatniego miejsca sala koncertowa sanatorium "Marconi"
rozbrzmiewała urokliwą muzyką

J. Straussa, F. Lehara i E. Wałdteu
feła. Wieczorem byliśmy świadka
mi wielkiego wydarzenia muzycznego, za jakie należy uznać wykonanie "Messa da Requiem" G. Verdiego przez orkiestrę symfoniczną Filharmonii Rzeszowskiej i
Chór Folskiego Radia w Krakowie
pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego.
Monumentalna msza żałobna
wspaniale łączy w sobie wzniosły
styl z głębią uczuć, ekspresję muzyczną z dramatycznym łacińskim
tekstem. Wspaniała muzyka Verdiego sugestywnie maluje ból, rozpacz i przerażenie , zwątpienie i
tragiczną rezygnację, co nie pozostawia obojętnym żadnego odbiorcy. Na tym przesłaniu oparł swoją
wizję T. Wojciechowski. Pełna dynamizmu interpretacja pokazała
nie tylko całą potęgę dzieła, ale
również jego znakomitą konstrukcję dramat)lrgiczną . Dyrygentowi

Wczoraj i

dziś

Wczorajszy wieczór na festiwa lu zdominowała opera "Jaś i
Małgosia" E. Humperdincka. Widowisko wyprodukowane w KCK
wyreżyserował Tadeusz Piszek, a
w rolach głównych wystąpiły: Katarzyna Trylnik - Małgosia i Magdalena Idz_ik - Jaś . Orkiestrę Filharmonii Swiętokrzyskiej popro-

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

rzadka sztuka
nia przez cały czas vv ">"'-·'"'
napięcia dramatycznego.
czynające mszę "Requiem
nam" wywiedzione zostało
z pozaziemskiej otchłani. W
nym potężnym brzmieniem
Irae" podziwialiśmy
oddany obraz końca
ostatecznego . Pozostała
miała właściwy sobie klimat:
feratorium " ujmowało s
niem, "Sanctus" i "Agnus
- podniosłym nastrojem ,
aeterna" - modlitwą . l'nt"P7r1 E'
roinacje wstrząsnęły n.u,,._ ....,.lłl
Requiem "Libera me".
Do realizacji swoich
stycznych zamierzeń T.
chowski zaangażowal rlnt~nrmvs
wykonawców:
- sopran, Urszulę --.3 . .- - zosopran, Adama Zduniiko·wsKt
go - tenor i Piotnł Nowa1Cill't
-bas. Stanowili oni dobrze
jony głosami kwartet, który
ni podporządkował się
dyrygenta. Wspaniale
przygotowany przez U/llrm n,..
rza Siedlika. Znakomicie i z
kim zaangażowaniem grała
stra Filharmonii ....... .,L.v
Wszystko to razem
olśniewaj ące wykonanie
skiego arcydzieła .
ADAM CZ

na festiwalu
wadził

Szymon Kawalla.

Dziś w BSCK odbędzie

wieczór promocyjny płyty
Owsińskiej. Artystce
kieleccy filharmonicy pod
Sz. Kawalli . W pierwszej
wieczoru wystąpią pianiści :
siej Botwinow i Artur Jaroń,
rzy zagrają koncerty J. S.
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Międzyzdrojach

potkania ·z gwiazdami

Przed Frankfurtem
Międzynarodowe

l(siąiki we

Thrgi
Frankfurcie,

jedna z najważniejszych
światowych imprez wydawniczych, odbYWać się będą
od ~8 do 23:paźdt.iernika.
PołsKa wystąpi w roli honoro·
wego gościa. Zaplanowano
koncerty, wystawy, pónad
200 paneli dyskusyjnych
z udziałem wybitnych ,
polskich humanistów:

1/ipca w Międzyzdrojach
•,.lf!lr.VIItv Festiwal Gwiazd nabrał

W hotelu ,,Amber Baltic", któfestiwalowym centrum, zjajuż prawie wszyscy spośród
100 zaproszonych artystów
muzyków, plastyków.
fani mają dość okazji, aby
przyjrzeć się postaciom
tylko z ekranu czy sceny.
z nich jest Szymon Szur""r"~n.nr reży~er i akszaWSJGe!!O Teatru Zydowuullau;;u;u niedzielnego
na festiwalu
uo;;uLyLo.UuJach. W nadmorskim
spotkał się oko w oko

Czesława Miłosza, Wisławy
Seymbo:rskiej, Władysława

Bartoszewskiego i ':Yielu
innych. Odbęaą się także
spotkania, poświęcone
pamięci Andrieja Szczypiorskiego i M. Tischnera.
"-&

,. Nagroda od fundacji"
;Laureatem nag:ą?dy "'

MięazynarodqweJ Fundacji '

plażowiczów, głównie
Rozbawił ich kilkoma
żydowskimi, bo- jak mózaletą jego nacji jest to, że "pośmiać się sama z siebie".

tmt ;F,ryderyka Chqpinazostał
tymroku muzykolqg,prn
, ~jeczyslaw Tomaszewski.

w

0'

;~-

:t::

Urodzony w Kielcach WieGolas zdradził swoim sympaże o mały włos nie został
operowym, ale akurat
przesłuchań przechodził
. Do szkoły teatralnej

T"llflU!IP nie ZOStał przyjęty, bo
nnc1PlT'7"TIUŻycioryS- należał

:Szf:re~:ow.

ureaci

Rok później

Wśród

uczestników festiwalu gwiazd są Wiesław Gołas i Bogdan lazuka

ność. Ze swoich dokonań filmowych najwyższej ceni rolę ogniomistrza Kalenia. - Za to chętnie zapomniałbym o serialu "Kapitan
Sowa na tropie", natomiast z przyjemnością wspominam swoją
3-letnią pracę na planie "Czterech
pancernych i pies" -opowiadał.
Krzysztof Kowalewski nie
ukrywał, że rola Zagłoby w

Przedwiośnia

"PrzedwioOO!Jlet·owe wrześniu,
ucu""·'"jury. Nagroewództwa świę-

konać wrodzoną nieśmiałość.
Jest pracoholikiem, a gdy już odpoczywa, to czynnie - jeździ na
rowerze, pływa. - Z żoną Ewą Wiśniewską zetknąłem się jeszcze w
szkole teatralnej, gdzie uczyłem

Opera na

tokrzyskiego otrzymał Jerzy Głu
szek , mia~ta Kielc - Zbigniew Kamieński, Swiętokrzyskiej Agencji
Rozwoju -Jerzy Jarmółowicz. Nagroda kieleckiego BWA przypadła
- Sławomirowi Mickowi, burmistrza Buska - Władysławowi
Szczepań~kiemu, sandomierskiego BWA- Małgorzacie Bieleckiej,
Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych w Kielcach - Markowi
Wawro. Grafiki Jerzego Jarzyóskiego zakupi Banki Zachodni
w Kielcach i to też jest forma na(E)
grody.

kto uzbierał czeki o łącznej wartości l mln złotych i dostarczy
'i w Kielcach (drogą pocztową lub osobiście) w terminie
godz. 10), weźmie udział w losowaniu nagrody głów
DAEWOO LANOS. Wclżne!!! W puli l miliona numery
mogąsię powtarzać! kupony z 10 tygodnia należy dostar.2000 r. Nazwiska zwycięzców opublikujemy w kolejnych
"SI;' od 7 dO 13 lipca.
drukujemy kolejną listę zwycięzców z 9 tygodnia:
z Kostomlotów - radioodbiornik philips,
'"' 11•1 ~>Htw Bojek z Kozienic - kaseta wideo
anki:
Czarnecki z Radoszyc, Wanda Milczarek z Końskich, Iwoz Sędziszowa, Krystyna Pazdur z Kielc, Witold Sieczko
L..U.LISJlaw Skalski z Kielc
lista jutro
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"Ogniem i mieczem" Hoffmana
szczytowym momentem
w jego karierze. Przyznał, że po
latach aktorstwa udało mu się pobyła

ją szermierki. Potem mijaliśmy
się w życiu, aż okazało się, że
oboje jesteśmy wolni - zdradzał

podczas spotkania aktor. Od ponad 20 lat są małżeństwem - on
jej czwartym mężem, ona jego
drugą żoną. - W Ewie cenię to,
że jest energiczna, utalentowana
i dobrze gotuje - dodał Kowal ewski.
(PAP, gk)

zakończenie

sezonu
w filharmonii
Finał

największy grzech uważam
skrzętne omijanie wszystkich

Za
Ostatni koncert sezonu polwięcono
w całości muzyce operowej,
co zdarza się ostatnio w Filharmonii
Świętokrzyskiej bardzo rzadko.
W programie "Wielkiej Gali
Operowej" ześtawiono popularne fragmenty instrumentalne, arie
i duety z dzieł dwóch włoskich
mistrzów Giuseppe Verdiego i niejako jego następcy Giacomo Pucciniego.. Szkoda tylko, że do dość
atrakcyjnego programu nie zaproszono równie atrakcyjnych wykonawców. Co prawda występ Ryszarda Wróblewskiego, który z powodzeniem zaśpiewał "Nessun dorma" z III aktu "Thrandot" oraz
wielki duet miłosny z I aktu "Madame Butterfly" Pucciniego, pozostawił korzystne wrażenie. Niestety, nie można tego powiedzieć
o występie obu pań.
Maria Olkisz decydując się
zaśpiewać arię księżniczki Eboli
z "Don Carlosa" Verdiego dała dowód dużej odwagi i na tym koniec.
Zaprezentowała bowiem wykonanie, z którym trudno się zgodzić.
Nie dość, że ospałe tempa, w jakich Szymon Kawalla prowadził
orkiestrę, osłabiły dramaturgię tej
wspaniałej arii, to jeszcze śpie
waczka miała spore kłopoty z pokonaniem trudności wokalnych.

"podchodów w górę". Jednym sło
wem - zabrakło swobody w prowadzeniu frazy i odpowiedniej
rozpiętości skali głosu.
Podobnie miała się rzecz
z Brygidą Bziukiewicz, która usiłowała się zmierzyć z dramatyczno - liryczną par.tią tytułowej bohaterki w "Madame Butterfly".
I w tym przypadku szczere chęci
przerosły nieco możliwości.
W obu wielkich popisowych
ariach: " Un bel di vedremo" z II
aktu i ,,'froppa luce e di fuor" z III
aktu, zabrakło właściwej ekspresji i napięcia dramatycznego. Podobał mi się natomiast wielki duet
miłosny z I aktu, zaśpiewany
wspólnie z Ryszardem Wróblewskim. Nie rozumiem tylko, dlaczego śpiewali go kochankowie znacznie od siebie oddaleni.
Miłą niespodziankę sprawiła orkiestra grając z zapałem uwerturę do "Mocy przeznaczenia"
(brawa dla "blachy" za wstęp)
i muzykę baletową z ,,Aidy" G. Verdiego . I chociaż we wstępie
do I aktu "Madame Butterfly"
kwintet smyczkowy nie brzmiał
jak należy, to jednak już wstępu do
trzeciego aktu słuchało się z pełną
satysfakcją.

ADAMCZOPEK

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

Nowaaktorka
Nową aktorką w zespole

Teattu im. S, Zeromskiego
vJ lGelcach jest Katarzyna
Raduszyńska, absolwentka
wrocławskiej -szkoły teatralnej. Po .raz pierwszy kieleccy
widzowie mogli zobaczyć
i wysłuchać panią Katarzynę
w minioną sobotę podczas
finąłowego koncertu plebiscytu ,,0 Dzi~ą Różę".
(gk,PAP)

Słowoludu

KIELCE

I<to jeszcze nie
Strażnik

zwolniony

SKARżySKO. Prezy~

dent zwolni z pracy strażnika
miejskiego, który miesiąc
temu potrącił przechodnia
i zbiegł z miejsca wypadku
nie udzielając mu pomocy.
,
Wydarzenie zbulwerso~
· wało skarżyszczan, bo alkomat
wykazał, że sprawca miał
we krwi 0,86 promila alkoholu. Wyniki badań potwierdziły test, więc skierowan(> wniosek do kolegium. Prezydent
Lubosław Langer, czyli pracodawca strażnika, wczoraj zapowiedział zwolnienie ,Zbigniewa L.
(pen)

Powiat się starzeje
SANDOMIERZ. Powiat
sandomierski starzeje się. To
jedna ze słabych stron wyliczonych w strategii jego rozwoju. Znalazło sięwśród nich
także peryferyjne położenie,
ucieczka młodzieży, związana
z kształceniem i poszukiwaniem pracy, słaba jakość dróg,
niski poziom usług, brak kompleksowej gospodarki odpa·
dami komunalnymi, niski poziom wykształcenia ludności
wiejskiej, 'Wysoki poziom bezrobocia na wsi oraz zbyt krótki sezon turystyczny i braki
. w rozwoju bazy hotelowej i gastronomicznej.
(bea)

W ,,złotą

godzinę"

PIŃCZÓW. W mieście
otwarto pierwszy w połu
dniowej części województwa
świętokrzyskiego Zintegrowany Oddział Ratownictwa
Medycznego. Znakomicie
wyposażony oddział funkcjonować będzie wespół z Izbą
Przyjęć nowego Szpitala Re•
jonowego. W ścisłym współ
działaniu z policją i strażą
pożarną placówka będzie
.mogła maksymalnie wykorzystać tzw. złotą godzinę czyli
okres, w którym szansa
na uratowanie eycia jest największa. Jest tu klimatyzowane pomieszczenie do wstęp~
nej diagnozy i specjalna sala
do reanimacji.
(imi)
~

·.

ZE

SŁOWEM

rządził

REGION

Piekoszowem?

Piąty przewodniczący
Tam, gdzie kończy się rozsądek,
zaczyna się gmina Piekoszów
- tak jeden z radnych skomentował
podejmowane na ostatniej sesji
decyzje Rady Gminy.
Podczas tradycyjnie burzliwej
sesji, radni odwołali przewodniczą
cego Rady Gminy Marka Sorbiana
- czwartego w tej kadencji "ojca
gminy". Wniosek złożył Stanisław
Jarząb z Jaworzni, a uzasadnił go
stwierdzeniem: - Przewodniczący
nie wykazał minimum dobrej woli
i zaangażowania, zmierzającego
w kierunku organizacji pracy Rady.
Swoim despotyzmem i brakiem
obiektywizmu wpływa destrukcyjnie na jej pracę. Zarzuty nie różni
ły się zbytnio od stawianych trzem
poprzednikom M. Sorbiana, a sam
przewodniczący nie bardzo miał
kiedy wykazać się despotyzmem,
bo funkcję pełnił dopiero od marca obecnego roku .

Turysto. nie daj

Za zmianą szefa Rady opowiedziało się 11. rajców, przeciw
było 10. Rada od razu wybrała
nowego, piątego w obecnej kadencji przewodniczącego , Obecnie
jest to kobieta- Maria Kundera.
JYm samym najwyższą w samorządzie lokalnym funkcję szefa
RG pełniło już 22,72 procent radnych gminy Piekoszów (średnia
długość rządów ok. czterech miesięcy) .

W związku z wątpliwościami
co do formalnej strony roszad ,
część radnych zamierza wystąpić
do służb wojewody, by skontrolowały czy odwołanie jest zgodne
z prawem, czy też Marek Sorbian
nadal pełni funkcję przewodniczą
cego RG.
- Wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Gminy powinien być umieszczony w porząd
ku obrad, a potem do odwołania
potrzebna jest bezwzględna więk
szość głosów, czyli w przypadku

się zgubić

Szlak nie trafia
Na oznakowanych szlakach turystycznych regionu można zabłądzić.
Przemierzający świętokrzy
turyści coraz częściej
sygnalizują niedostatki ich ozna-

skie szlaki

kowania. Fragment czerwonego
traktu w okolicy Wiśniówki zdewastowano podczas robót w "normalnym lesie gospodarczym" (pisaliśmy o tym w " Słowie " z 13
maja) i konieczna jest zmiana trasy. Ten sam szlak w Bobrzy kieruje
wędrowców na prywatną posesję,
trzeba kluczyć wokół podwórka
i po nie oznakowanej łące. Wychodzący z Kielc szlak niebieski
na wysokości Bukówki ma długą
przerwę. Trasa ńieoczekiwanie
"ginie" w okolicach Niestachowa.
Przykładów można podać więcej.
Po mi~siąc_u od uzyskania
w Oddziale Swiętokrzyskim PTTK
obietnicy, że czerwony szlak

W KADRZE

w okolicy Wiśniówki zostanie
przemalowany - nic się nie zmieniło . Prezes oddziału , Kazimierz
Micorek, wyjaśnia, że nawet niewielka zmiana trasy wymaga
uzgodnień z Zarządem Głównym
PTTK co w tym przypadku potrwa
do końca lipca. Przyznaje, że oznakowanie świętokrzyskich szlaków
jest zaniedbane.
-Mamy co najmniej dziewięć
odcinków szlaków wymagających
pilnej modernizacji- mówi . - Najczęściej jest to konieczrwść zmiany trasy z uwagi ną. wykup gruntów i budowę domów przez prywatnych właścicieli. Tak jest np . w
okolicach Korzecka, Łagowa, Masłowa, na szlaku z Kuźniar do Gołoszyc.

PITK jest

spozatrudnia na etatach zaledwie trzy
osoby. Na oznakowanie szlaków
(kk)
brakuje pieniędzy.

życia

przedstawiający samorządowcom

Trwa nasz wakacyjny konkurs fotograficzny- przez całe wakacje czekamy
na zdjęcia, najlepsze publikować
b,dziemy od wtorlcu do soboty.
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Startować możecie w dwóch
kategoriach "Śmieszne wakacje"
i "Ze «Słowem» w kadrze". Na początku września ogłosimy zwycięz

ców.

Nad zalewem będzie pomost
dla żaglówek.
Pod koniec wakacji nad po- zachodnim brzegiem
kieleckiego akwenu wodnego powstanie nowy pomost, przeznaczałudniowo

ny do cumowania łódek
keja), wysunięty w głąb
Na pomoście umieszczony
pięciametrowy maszt~.,.,.. ~·-
ny. Zbudowane
nowe slipy, czyli ""''lJ"''v"'v
chylnie z szynami do
łódek.

Czy chodzi o ORMO?
-Jestem zadowolony z sytuacji w powiecie kieleckim - mówił

jest dobre na każdą pogodę -nadesłała Magdalena Gacek, Kielce

nad zalewem

gmin

Niekonwencjonalnej oceny bezpieczeństwa w gminach otaczających
Kielce dokonali na ostatniej sesji
radni powiatowi.

.,Słowo"

Przystań

organizacją

łeczną, oddział świętokryzski

Z

Piekoszowa dwanaście - twierdzi
jeden z radnych Marek Korba.
- JYch warunków nie spełniono
podczas sesji. Za odwołaniem gło
sowało jedenaście osób.
Nie uległ zmianie skład Zarządu Gminy, choć w kuluarowych
dyskusjach radni przewidywali,
że wójt zaproponuje odwołania.
Wniosek jednak nie padł. Zarząd
Piekoszowa liczy siedem osób
- tak, jak Zarząd Miasta w Kielcach, które mają ponad 200 tysię
cy mieszkańców i 50 radnych.
Podczas obrad pojawił się
projekt uchwały o podwyżce
dla wójta. Ostatecznie upadł , ale
towarzyszył mu posmak skandalu.
-Nie udało mi się dowiedzieć,
kto przygotował ten projekt i dlaczego podwyżka miała być przyznana tak , aby obowiązywała
wstecz - stwierdził jeden z radnych . - W dodatku sprawę pensji
wójta bada już Regionalna Izba
Obrachunkowa. Na sesji nie wyj a-

roczne sprawozdanie z działalno
ści policji komendant miejski Tadeusz Winiarski - Nie ma takiej
sekcji, która by nie odnotowała
poprawywyników w ściganiu chuliganów, przestępców. Wzrosła
wykrywalność przestępstw. Zmalała liczba kradzieży, włamań . Mamy
trzy razy więcej zatrzymanych
na gorącym uczynku. To znaczy,
że trzy razy częściej informują nas
sami obywatele ...
Do grupy gmin liderów w poprawianiu bezpieczeństwa komendant zaliczył m.in.: Raków, Bieli-

ny, Łagów, Miedzianą Górę. W odpowiedzi radni opowiedzieli komendantowi, co dzieje się w terenie.
e Z gminy Daleszyce: - Zła
pany i opisany nawet w gazetach
przemytnik alkoholu, jest na wolności. Jeżeli ma mieć "kontrolę" ,
dzień przed nią wywozi duże ilości towaru w inne bezpieczne miejsce. Jakby wiedział, co jest zaplanowane. Skąd?
e Z gminy Pierzchnica :
- U nas kradzieży przybywa,
a nie ubywa. Patrole policji stoją i
"łapią" rolników z niesprawnymi
ciągnikami, a jak wiadomo, ciągni
ki we wsiach są w takim właśnie stanie. Społeczeństwo bardziej boi się
kryminalistów niż konsekwencji,
jakie może wyciągnąć policja. Sły
szałem też o poszukiwaniu ludzi do
współpracy. Czy to prawda, że to
ma być nowe ORMO?

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

e Z Chęcin : - Przed
kiem, w którym pracuję jest
ka. Przesiadują tam i 7","N:rH
czają" miejsce różne
załem posprzątać i
policję . Dostałem za to
na komisariat. Musiałem
do protokołu nawet rooowe
sko matki . Czy nie wys
że ktoś zgłosi policji
i przedstawi się?
, e Z gminy Daleszyce: tystyk wynika, że liczba
tów w gminach jest -···--·-~"•rn•
nalna do liczby ludno
wierzchni. W Chęcinach
policjant przypada na 1800
w Rakawie na 890, w
na 1500, w Sitkówce na 830. Czy w powiecie
rozlokować etatów ,.,",.,.., 7 ' " '
wiedliwie? Zmienić
uazy i polonezy, którymi
policjanci?
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do "Śniadka", będą się
w "Słowackim".
Na początku czerwca ZaMiasta zmniejszył limity przytrzech liceów: W II LO im.
eckiego - o dwie klasy,
im. H.Sawicl9ej - o jedną
V LO. im. P. Sciegiennego
. Decyzja została oprote-

L

c

Słowoludu

E

Zakorkowane
miasto

,, Czar prysł
Na jednej z kieleckich
ulic spotkałem "umpndurowanego cywila" - czyli żołnierza,
któ\}' dostał przepustkę.- Za ,
mundurem panny sznurem
- pewnym siebie głosem wykrzyidwał, gdy tylko ujrzat
ąa horyzoncie jakąś niewiastę.
Zadna z nich nie uległa jednał< usilnym sugestiom mło
dzieńca. W. ten oto sposób
prysł v/Kielcach mit o czarodziejskiej mócy wojskowego
munduru.

więc władze ogłosiły, że

egzaminy wypadną bardzo
z poprzednich us,taleń się
Tak się stało. "SciegienlJUL.,v~""u' jedf!ą klasę, a najbaroDieg1my "Sniadecki" część
zdobyli 66 i 67 ·
na 80 możliwych, odda
J. Słowackiego. To spooburzenie dzieci, któdo VI LO i się nie do. nie byli też
którzy wolewidzieć swoje dziecko
LO . Szkolny poker trwał
uo;;l!L.IC11n.·u. Wiceprezydent
Sobura powiedział, że
zrobiono z myślą o wylicealistów.
- Liceum im. J. Śniadeckiego
ma warunków lokalowych na
·wa•uL'-U''- nauki w dziewięciu
pierwszych - tłumaczy A.
VI LO jest bardzo dobrą
, że wszyscy powinz rozwiązania .
...., ..,.,.L.,aZM zaskoczona była
Słowackiego" - MaJauthuw:.JI\.a-Janković.

- Jest to druga dodatkowa
, jaką utworzymy ponad liwystępowaliśmy

i dz

· zgodzie miasta

obniżyć granicę przyjęć
punktów. Gdyby miało być

że przejmujemy licealistów
LO, a zawyżamy punktację
swoich kandydatów, nigdy
się na to nie zgodziła.
Wczoraj podania kandyrlawpływały jeszcze m.in.
III LO im. H. Sienkiewicza
LO im. B. Prusa. Jeżeli ktoś
ukończyć szkołę średnią jed. z dyplomem i maturą,
zgłosić do Technikum·
w Zespole S?kół
nr 4 przy ul. Scie(bas)

Znikające
.t

śnionych okolicznościach,
źnikły naraz wszystkie handlarki sprzedające tam. dary

liisów 1ogródków. Okoliczno-

·•" ści te na szcZęście, szybko się
wyjaśniły

jako •Że w chwilę
p9tem ujrzałem patrol Straży
Miejskiej. Gdy panowie
)nl.mdurach znikli za ro"., giem, handlarki wyrosły spod
; ziemi niczym ... ~.,grzyby
% po deszczu.
(ko)

w

Kilometrowe korki tworzyły się
wczoraj przez cały dzień na ulicach
Żytniej, Paderewskiego i Ogrodowej.
Przejechanie samochodem
przez centrum pochłaniało znacznie więcej czasu niż zwykle. Powodem syt~acji był trwający remont ulicy Zelaznej. 'TYm razem

Zarząd

zamknięto jej wschodnie pasmo.
Kierowcy nie szczędzili uwag pod
adresem drogowców. Na zachodzie takie prace prowadzi się prawie przez całą dobę, u nas po 17
żadnego robotnika się nie zobaczy, a niedziela oczywiście wolna
- usłyszeliśmy w stojącym w korku autobusie linii 35.- A czasami
widać tylko kilku pracowników

-dodał mężczyzna w średnim wie-

ku.
Firma wykonująca remont
zapewne zmiesci się w terminie
przewidzianym umową, może jednak te terminy są zbyt liberalne
i trzeba zmobilizować więcej sił,
by prace przebiegały szybciej
a kierowcom nie utrudniano życia
dłużej niż to konieczne.
(DG)

jednoosobowy, ale skuteczny

Spokój Uroczyska
Jednogłośnie otrzymał absolutorium

Bogdan Biegański, prezes Święto
krzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

eplna
rekta

Spokojnie i szybko przebiegało piątkowe zebr31nie przedstawicieli członków SSM. W sprawozdaniu z jednoosobowego zarządu prezes przypomniał, że spół
dzielni jako pierwszej w Kielcach
udało się przekazać sieć wodno-kanalizacyjną osiedla Uroczysko
II na rzecz ,,Wodociągów Kieleckich". W tym roku planowane jest
przekazanie sieci Uroczyska I. Problemem spółdzielni są zaległości
czynszowe, które na koniec ubiegłego roku wyniosły około 900 tys.
zł (w tym ponad 831 tys. winni byli
spółdzielni lokatorzy). Dlatego

kontynuowane będą rozmowy
z dłużnikami, poszukiwane lokale
zastępcze i socjalne. Spółdzielnia
planuje również wybudowanie 50
mieszkań. Uprzywilejowani w ich
kupnie będą członkowie ŚSM.
Dyskusję wzbudziła jedynie
kwestia sprzedaży praw wieczystego użytkowania działki u zbiegu ul.
Turystycznej i Klonowej. Niedługo
rozpocznie się tam budowa trzeciego bloku, a inwestorowi brakuje miejsca na dojazd. 9prócz pieniędzy proponuje on SSM prawo
użytkowania drogi, obok której ma
powstać również spółdzielniany

blok. Delegaci uchwalili, aby umowa przeniosła to zobowiązanie
na następców prawnych developera.
Podwyższony, do 32,5 tys. zł,
został fundusz Rady Nadzorczej.

Zarówno szef obecnie kończącej
kadencję RN, Włodzimierz Polak,
jak i przewodniczący komisji rewizyjnej Adąm Wojda, przypomnieli, że w SSM zarząd jest jednoosobowy. Stąd więcej obowiąz
ków rady. Nowa, piętnastoosobo
wa RN, ukonstytuuje się za tydzień.

Na zebranie zaproszono również przedstawicieli policji. Delegaci korzystając z okazji zobowią
zali dzielnicowych do przekazania
ich prośby o częstsze kontrole
"drogówki" na ul. Orkana i Warszawskiej. Z kolei aspirant Jarosław Gunia zapewnił mieszkańców,
ze choć być może tego nie widać,
ilość przestępstw dokonywanych
na terenie spółdzielni spadła o jedną piątą.
(and)

INTERWENCJE

opomiarowana,
automaP.o odczytaniu wskazań
podzielników ciepła. W zaso~omunalnych PGM na załomdywidualnego oporniarozdecydowało się zaledwie
spośród ponad 350 wspól(kk)
następuje

Parę dni temu widzialem
cud natury, który mi at miejsce
na kieleckim Rynku. W ciągu
niespełna minuty, w nie wyja-

Na Kadzielni żywica
,;tJ!Yp_ływa z odnawianych wiosną: ławek. Podczas koncer-

' tów .zabarwiona na zielono

· . zostawia plirm)l na swetrach
t

i spodniach p'ubliczn()śct~
Czyźby

firma, remontUjąca

~:amfiteatr .zapomniała,

ie

drewno -trzeba .w:ysuszyt za-

mm s'ięgo użyje dofakichkolr.otefi.prac?
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Kolejka po

pieniądze

-Nie tak powinno traktować się
klientów w Centralnym Biurze
Maklerskim. Czy to jest wizytówka
banku? Tłok, ścisk, i duchota ...
-mówi oburzony Czytelnik. Sprawdziliśmy. Wczoraj do okienek ustawiały się kolejki interesantów.
Nie jest to sytuacja codzienna. Jak

powiedziała nam kierowniczka
Centralnego Domu Maklerskiego,
od poniedziałku trwa wypłata pieniędzy z obligacji wraz z odsetkami. Niektórzy, spośród okola tysią
ca klientów, odbierają oszczędno
ści z ostatniej już serii obligacji
rocznych lub zamieniają je na obligacje dwuletnie. Sytuacja taka potrwa przez około trzy dni.
(wo)

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

"' e Kieleckie Centrum
' Kultury i Polski Związek
. • Działkowców zapraszaja 8 i 9
·lipca na XV jubileuszowa wy, stawę lilii w foyer l<CK w godz.
od 10 do l8. Wstęp~ołny..
o e Klub Tury$:tów Pieszych "Przygoda" zaprasza
8 bni. na wycieczkę z Miedznej Murowanej przez feżów
' do Końsl5ch (20 km. Zbiórka 'ł
na dworcu PKS o 7 .40"a 9 bm,
na wycieczkę z Lagowa przez ·
Duraczów do' Rakowa
·~ (20 km). Zbiórka na·dworcu
. :PKS' o 7.00.
"
., e Kieleckie Towarzystwo
· Miłośników FilozofiJ Dalekie'- ;; ,
'"go Wschodu-zaprasza na wykład "Jak "'zmienić życie
· . za·pomocą medytacji oraz pr(li"ca z ?;ywiółamF' :<Wykład, kto-

t. cy'poprowadzi prof. Aleksan·der. Deyev rozpocznie się o "

·m gądzjl).ie l8w si~zjbie•Towa- <

·stv.ra przy uL sw:'Leonarda ~

l w Kielcach. ThL \i680195.

" ,; e Kjeleccy safezjanie
z parafii Swięteg<). Krzyża or-

~ ganiżują

,;Kolorowe lato"
- popularną od kilktt lat akcję
wakacyjną. Uczestnicy półko
lonii mają zapewniony obiad
i podwieczorek. Do wyboru
,, turnusy w terminach: 17-22
lipca, 24-29 lipca oraz 14-19
sierpnia. Szczegółowe Jnformacje osobiście (Kielce ul.
l-go Maja 57) lub telefonicznie: 368-48-07, 0601-898-111.
e 1bwarzystwo Miłośni
ków Lwowa i Kresów Wschodnich zaprasza na ~cieczkę
autokarową do Lwowa,
Kamieńca Podolskiego. Chocimia, Stanisławowa od 19
do 23 lipca.Informacje - tele,
fon 362-03-04.

Nasz telefon
:ąB-36-207
Czekamy na
C~ełników.
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Teatr im. S. Żeromskiego
- nieczynny.

Teatr Lalki i Aktora

"Kubuś"

- nieczynny.

KIELCE
"Romantica" (do/by digital),
teJ. 366-37-19 - .. 60 sekund"
- USA. l. 15, g. 15.30, 19.45;
.. Klub 54"- USA, l. 15, g. 17.45,
22.
.,Moskwa" (do/by stereo) - teJ.
344-47-34 - .. Dziewiąte wrota"
- franc.-hiszp., J. 15, g. 14; ..To
ja złodziej"- pol., l. 15, g. 16.30,
20.45; .. Klub 54"- USA, l. 15,
g. 1B.45.
"Studyjne" - •.Zakochani" - pol.,
J. 15, g. 13.45; .Boski żigolo" USA, J. 15, g. 15.30; .Człowiek
legenda"- wł. l. 15, g. 17.15;
.Przerwana lekcja muzyki"- USA,
l. 15, g. 19.30; .Nie czas na łzy"
- USA, J. 1B, g. 21.45.
UWAGA! Tanie poniedziałki
- bilet tylko 10 złotych.
"Echo" (w WDK) - • To tylko
miłość" - USA, J. 15, g. 16, 1B.

Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 1/
25, (teł. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiaidw
biograficznych i literackich z mło
dzieńczych lat pisarza. Czynne we
wtorki, czwartki, piątki i niedziele
w godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11 - 1B. W niedziele wstęp
wolny.

Muzeum H. Sienkiewicza w Ob303-04-26 - wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka, Z
planów filmowych .Ogniem l
mieczem" oraz .. Pana Tadeusza"
- malarskie impresje Stefana
Szmidta, .. Wokół Krzyżaków".
Muzeum czynne codziennie
oprócz poniedziałków i wtorków
w godz. 10-16, w piątek- wstęp
wolny.
lęgorku, teł.

- ul.

"Zdrój" - nieczynne.

J{ORZEJÓW
Kino w DK - nieczynne

KAZIMIERZA WIELKA
"Uciecha" - nieczynne.

KOŃSKIE
"Adria" - nieczynne.
"Studyjne" - nieczynne.

OSTROWIEC ŚW
.Opętanie"

BWA

- USA,

1.12, g.19.

PIŃCZÓW
"Belweder" - .Niebiańska plaUSA. 1.15, g.17.

SAliDOMIERZ
"Milenium"- nieczynne.

S{DZJSZÓW
"Ballada" - nieczynne.

· SKARŻYSKO-KAM.
"Metalowiec" - .. Erin Brokovlch"- USA, /. 15, g. 19.

STARACHOWICE
"Miejskie" - nieczynne.

STOPIIICA
"Powiew" - nieczynne.

SUCHEOIIIÓłf
.,Kuźnica" - nieczynne.

WlOSZCZOWA
Kino w DK - nieczynne.

Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23-18) -ekspozycje stale: korpus główny .Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII
w.·•• Dawne uzbrojenie europejskie l wschodnie", .Sanktuarium Marszalka Józefa Pi/sudsklego". Skrzydło północne:
.Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej (od XVII w. do
1939 r.)". Wystawa czasowa:
.ornament-a Eccleslae. Sztuka
sakralna diecezji kieleckiej". Czyn. ne we wtorek w godz. 10-18,
środa - niedziela w godz. 9-16.
Niedziele wstęp wolny (z wyjąt
kiem wystaw czasowych).

Mercedes

"PIWNICE"

Leśna

7 - zmiana ekspozycji.
Galeria BWA .NA PIĘTRZE"
- ul. Leśna 7 - zmiana ekspozycji.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - .Fotografie
w technice gumy" - czynna wtorki, piątki w godz. 11-16, w soboty w godz. 11-15.

Muzeum

OPATÓW

ża"-

.z

Galeria

BUSKO

"Etiuda" -

Muzeum - Rynek 315 (teJ. 34440-14)- wystawy stale: .Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny", wystawy czasowe:
pradziejów regionu świętokrzy
skiego", ,.Kielecczyzna średnio
wieczna", .Józef Pilat (19001971) - setna rocznica urodzin
artysty". Czynne codziennie
oprócz poniedziałków i śród w
godz. 9 - 16, w niedziele wstęp
wolny.

Pamięci

Narodowej -

więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we wtorki, środy, soboty l niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedzać
muzeum w innym terminie
- teł. (041) 342-19-B2.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - codziennie
oprócz poniedziałków w
godz.10-17, w niedziele IVStęp
wolny. Wystawy: .Magiczny
czar lalek", .Przyjaciele dzieciń
stwa", .Modelarstwo redukcyjne".

Muzeum Wsi Kielecklej w Kleleach - Park Etnograficzny w Tokarni -

wnętrza

XIX-wiecznych
XIX-wieczna apteka,
dwór z Suchedniowa, wystawy:
.ocalić od zapomnienia - Jan
Bernaslewicz".• Kutnia w Radoski". Czynne w godz. 10 -18.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - ul. Jana Pawła
11 6 - .Moja Izba- w kwiatki" motywy kwiatowe w sztuce l rę
kodziele ludowym Kielecczyzny.
Czynne w godz. 10-18. W niedzielę - wstęp wolny.
Muzeum Wsi Kielecklej - Zagroda Czernlkiewlczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - czynne
cały tydzień oprócz poniedział
ków l świąt w godz. 9- 15.
chałup,

Pomnlk-Mauzoleum w Michnlowie k. Suchedniowa - czynne w godz.10- 17.

Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - wystawa .600 mln lat historii Gór
Świętokrzyskich" - czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8- 15.

Klub Stowarzyszenia "CIVITAS
CHRISTIANA" w Kielcach - ul.
Równa 18 - czynny od panie-

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62
366-40-40
KARTA STALEGO KUENTA

DOJAZD GRATIS
BonUikata t/o 20%

10

l

G D Z l E,

do piątku w godz.
10 - 15 - wystawa rzetby Wła
dysława Trzpiota.
Jaskinia .,RAJ" - czynna codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 1O - 17 (konieczna rezerwacja miejsc).

Muzeum Regionalne - ul.
Krywki 1, te/. 274-62-6B,
czynne w dni robocze 10- 16.

RADIO - TAXI "METRO" -

Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)

Dyżury

Oddział We- Kościuszki; Chirurgiczny - Czarnów.

Sławomir

Kolo. Oprócz
czynna codziennie w godz. 11 -17, w niedziele
godz. 11 - 15.
poniedziałków

J{ORZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
p/. T. Kościuszki 7/8, teł.
3B6-24-45 - czynne od B do
16.

"Dworek Reja",

teł.

3B1-45-70 - czynne od
· poniedziałku do soboty w godz.
B - 16, w niedziele 10 - 16.

OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, teł.
263-2D-4B - "Anna Alicja Troch/m
- malarstwo"- czynna od wtorku
do piątku w godz. 9-1B, w soboty i niedziele w godz. 9-1B.

PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stale:
.Pradzieje Ponidzla", .Pińczów historia miasta", .Adolf Dygasińsk/" - życie i twórczość",
.Sławne l znane postacie w dziejach Pińczowa•, .,Przyroda Ponidzia"; w synagodze - .. Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie". Czynne wtorek, piątek w
godz. 9-15, środa, czwartek w
godz. 9-17, sobota, niedziela w
godz. 10-15.

SAliDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, teł.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do niedziel/ w godz.
10-17- wystawy stale: .Kuchnia królewska"•• Gabinet numizmatyczny", .Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii",
.,Ekspozycja etnograficzna"; wystawy czasowe: .Czujący kamień", .. Pienery rzetbiarskie,
Kielce 199B-1999", .Krajobrazy i zabytki dawnego województwa sandomierskiego"
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne: od wtorku do niedziel/
w godz. 10-17 -wystawa stała:
.Dzieje Sandomierza", wystawa
czasowa: .Portret polski".
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5n. te/. (0-15) 832-2147 - czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9-16 - wystawa
stała: .Jazdy do Sandomierza"
- ekspozycja poświęcona związ
kom Jarosława Iwaszkiewicza z
Sandomierzem; wystawa czasowa:
Gryfem w herbie" - wystawa poświęcona sylwetce l
twórczości wybitnego polskiego heraldyka i genealoga Szymona Konarskiego; .Anna
Iwaszkiewicz• ze zbiorów Muzeum Anny l Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

dyżurujące: całotygo

dniowy

dyżur

nocny, dzienny i
aptek-a przy
ul. Sienkiewicza 46 (k. Plant).
W sobotę i niedzielę do godz.
23 czynna apteka przy ul. Seminaryjskiej 27 b (k. bazaru).
Apteka "Na Rogatce" - Jana
Pawła 11 13 - codziennie do
godz. 23 (również w niedziele).
Apteka .,Gemellus", ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala ul. Kościuszki) - czynna codziennie, w niedzielę
i święta w godz. B-22.
Apteka "Przy Pogotowiu" - ul.
św. Leonarda - czynna codziennie w godz. 8-20.

BUSKO

Muzeum

Apteki

świąteczny pełni

Galeria BWA "Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - wystawa malar-

IIAGl.OWICE

ostre:

=

Apteka przy ul. Jagielloń
skiej 23 (obok .. Szumenu") czynna w każdą
godz. 9-16.

niedzielę

w

BUSKO
ul. Staszica 2a.

J{ORZEJÓW
ul. Chrobrego 4.

KOŃSKIE

ul. Pilsudskiego 62.

OPATÓW
ul. 16 Stycznia.

OSTROWIEC ŚW.
oś.

Rosochy 47.

ul.

Dygasińskiego.

PIŃCZÓW

POłAIIIEC

ul. Krakowska 3.

SKARŻYSKO·KAM.

TAXI "NA STOKU" -

teł.

331-21-11 (nie pobiera za dojazd).
RADIO TAXI "OMEGA" - te/.
36-00000.

RADIO TAXI "ORIENT" -

teł.

361-11-11 (dojazd gratis, karta stalego klienta).

TELE

TAXI

"WALIGÓRY"

- teł. 36B-74-00 (nie pobiera za
dojazd) .
. TAXI "DALNIA - ŚLICHOWICE",
ul. Szajnowicza, teł. 369-96-66,
dojazd bezpłatny.
TAXI "HERBY" - teł. 345-7474 (nie pobiera za dojazd).
RADIO TAXI "EXPRESS" - te/.
366-11-11. Dojazd gratis, z
nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stalego klienta), teł. 361-1611 .
TAXI "BARWINEK" - teł. 36B76-55 (dojazd grat/s).
RADIO TAXI "DORION" - teł. 36999-99, 34-555-44, 96-23.
Bilety lotnicze - rezerwacja i sprzedaż - .S/gma", ul. Sienkiewicza 56,
366-44-32, 344-30-33, LOT informacje, rezerwacja, sprzedaż
biletów - 952.

STARACHOWICE

OMNIA • komunikacja między
narodowa. Sienkiewicza 61, 345-

ul. Pi/sudskiego 17.

77-43, 345-77-46.

ul. 1 Maja 65.

KIELCE
telefon zaufania

Osobowe - Piekoszowska -

Młodzieżowy

345-15-11, Jesionowa - 33179-19; bagażowe - Sandomierska 36B-06-6B; ciężaro
we - Mle/czarskiego - 345-4122.

- 34-463-56 - dyżury psychologów i pedagogów - środy,
czwartki 1B - 2(1, dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do piątku w godz. 18
- 20, te/. 345-73-46, w sprawach
rodzinnych - 36B-18-67, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8 - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin wychowują-

RADIO TAXI "EURO·AUTO",
teł. 96-63, 362-13-13 i 36223-23, czynne non stop, dojazd gratis, rabat.

RADIO - TAXI "ALFA" -

teł.

małe

dzieci g. 1
krzyski Klub
- 366-34-54, od pon.iedziałl!
do czwartku w godz.
psycholog, pedagog zaufania 366-17-41 w
działki i
15- 17.
poniedziałek,

teł.

342-22-22, 345-55-55 (nie pobiera za dojazd).
TAXI "WICHROWY"- teł. 33-10919 (nie pobiera za dojazd).
TAXI "CENTRUM" - te/.
36B-00-0B (nie pobiera za dojazd).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, teł.
331-55-55 (nie pobiera za dojazd).

wnętrzny

- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10- 16. /nfor.: 311-4031 , fax 311-46-31 .

cych

344-44-44, 96-22 (nie pobiera za dojazd).
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (nie pobiera za
dojazd).

STARACHOWICE

działku

stwa -

KIEDY?

8.00 Muzyczny relaks
8.22 Sąd k
-film
9.12 Bellamy-film
nalny
· 10.15 Kreskówkowy
-bajki
11.00 Muzyka
- prog. muzyczny
12.05 Najpięknie js
miejsca na zi e
-film dok.
12.36 Świat bez
-film dok.
13.05 BonanzaUSA

, 14.00 Zemsta - film
czajowy
14.50 Studio Infor radnik
16.00 Niebezpieczne
biety - dramat
pro_d. austral.
16.50 Program kr
znawczy
17.15 Wiadomości
Prognoza po
i Komunikaty
17.35 TKK proponuje
17.40 Blat z TKKnicowe gry i
18.35 Tajemnice
- program nr••vrtloTI!
czy
19.00 Worek <!nnrtmmt
19.30Jak
biedzie • prog.
blic.
19.50 Porządek musi
20.00 Wiadomości
Prognoza
wersja dla ruesiVS·Zł
cyc h
20.22 Hamlet (l) fab. prod. ros.
21.42 Bronią Lwowa
ski e dzieci -film
22.00 Wiadomości
Prognoza p
i Komunikaty
22.15 Ludzie i
22.30 Programnaj

ł

A N O N S E

TEL 344·85·15 - "ZDROWIE" • CODZIENNIE 7
- 21 • WllYTY DOMOWE LEKARlY SPECJALISTÓW,
PEŁNY ZAKRES usług pielęgniarskich, ULTRASONOGRAFIA, EKG. HOLTER, PRÓBY WYSIŁKOWE.
ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPIA, BIGOM ODCZULANIE, Warszawska 34.
NATURA -lek. derm. Jadwiga Stodolna -specjalista
akupunktury - Kielce, Spacerowa 6, teJ. 361-68-04,
GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ - zamrażanie zmian skórnych i naczyniek, akupunktura
antynikotynowa. leczenie otyłości, embrioblasty, ko.z
lagen~ laser, zabiegi kosmetyczne.
USŁUGI MEDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO, Kielce,
ul. Langlewicza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZVCHODNI DZIECIĘCEJ, Kielce, ul. Kościusz
ki 3: Usługi Pielęgnlarskie (361-53-07, 361-55·25,
wewn. 224, 316). EKG (361-55-25, wewn. 225, ·
Galeria Sztuki Współczesnej 344-40-51, wewn. 21 -ul. Kościuszki 3), RTG, USG
BWA, ul. Rynek 11.
(361-55-25), ECHO (361-55-25, wewn. 225,
Muzeum Diecezjalne Sztuki 344-40-51 , wewn. 21 - ul. Kościuszki 3), Badania
Kościelnej, u/. Długosza 9 - Holtera (361-55-25, wewn. 225). EEG (361-55-25,
poniedziałek - nieczynne, od
wewn. 341, 361-54-60), Badania urodynamlczne
wtorku do soboty czynne w (361-55-25, wewn. 313}, Gastroskopia- helikobakgodz. 9- 16, w niedziele 13.30 ter p. (361-55-25, wewn. 350), Analizy laboratoryj- 16.
ne (361-55-25), Testy alergologiczne (361-55-25,
SKARŻYSKO· KAM.
344-40-51, wewn. 24 - ul. Kościuszki 3), Badania
Muzeum lm. Orła Białego - ul. spirometryczne (361-55-25, wewn. 264, 244-40Sloneczna-czynne od B do 16. 51, wewn. 40 - Kościuszki 3), Chirurgia Jednego

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

Dnia (361-54-00), Badania peloptyczno-ortopty
(344-40-51, wewn. 36 - ul. Kościuszki 3), Rehabil
cja - laseroterapia (361-55-25, wewn. 291 ). Bad
laryngologiczne (361-55-25, wewn. 341, 288),
dania psychologiczne (361·55-25, wewn. 327). s.
matologla dla osób niepełnosprawnych (bezp/at
361-55-25, wewn. 238.
GABINETY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE
ClENIE PROSTATY- ul. Seminaryjska 27b, 361·
60 l Jagiellońska 23, 346-22-99 - specjaliści ur
dzy.
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - lecznica ,
distar", ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA) , c
ne NON STOP - teł. 344-39-45.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - Pediatrzy, Intern!
Laryngolodzy, Chirurdzy, Neurolodzy, E
- 331-56-50.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY - dr
med. Michał Piecewicz - specjalista psychla
• poniedziałki, środy, piątki w godz. 16 - 18, so
w godz.10- 12, Kielce, ul. Sienkiewicza 77.
domowe - tel. 33-22-853, 0-602·705-991.
POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRO
• USŁUGI CAŁODOBOWE, WYSTAWIANIE
ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWNIO
tel. 361-29-18, 361-39-12.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOM
• usługi pogrzebowe całodobowe, tel.
344-67-88.
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OD Zwierzyniec braci
K.ratt- serial przyrodniczy
.25 Wszystko gra: Czelesta- program dla dzieci
.40 Teatrzyki Kulfona
i Moniki: Sztuczka
o niegrzecznych rodzicach - program dla
dzieci
OD Powrót Arabeli:
Spełniona przepowiednia - serial dla
Y

młodzieży
Wiadomości

Prognoza pogody
Flipper - serial przygodowy prod. USA
Cybermania - teleturniej dla młodzie
ży

Komputerowa magia
kina - program dla
dzieci
00 Święty - serial sensacyjny prod. ang.
.55 Zwierzęta świata :
Pyton - podstępny
dusiciel - film dok.
.20 Ekran z kwiatkiem
- magazyn
.30 Nasz wszechświat:
Niebieska planeta
- serial dok.
1.40 Hallo au s Berlin (2)
- kurs języka niemieckiego
00 Wiadomości
10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny
Klan - telenowela
3.10 Uwaga dziecko!
- serial komediowy
prod. USA
35 Kino letnie: O Boże!
-komedia prod. USA
10 Raport z Kosowa :
W morzu nienawiści
Wiadomości

35Moda na sukces - telenowela
00 Rynek - magazyn

6.30Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
7.20 Złoto polscy: Rozejm
- telenowela
7.50 Studio urody- magazyn
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy : Powrót
Weroniki - telenowela
9.00 Stawka większa niż
~
życie: Ostatnia szan.
sa- serial woj . prod.
pol.
10.00 Familiada- teleturniej
10.30 Wojna domowa:
Pierwszy dzień - serialobycz. prod. pol.
11.00 Zezem: Nadkwasota - serial kom. prod.
pol.
11.15 30 ton! Lista, listalista przebojów
11.45Kinofamilijne: Porlróż Sindbada do
Złotej Krainy -·film
przyg. prod. ang.

l

Thjemniczy ptak zrzuca nad statkiem Sindbada część czarodziejskiego amuJetu, który zapewnia władzę i młodość~ '
Sindbad i towarzyszący ,
mu Wielki Wezyr stawia' ją sobie za punkt honoru ,,,
zdobycie pozostałych i
części amuletu. Wyzywa- '
~ ją zatem na bój czarno-'
księżnika Kourę . Powielu przygodach Sindbad
, pokonuje czarnoksiężnika i zdobywa brakujące
, części amuletu.
~

13.30Miłość i namiętność

- telenowela
• 14.15 Lada dzień - serial
~
obycz. prod. USA
· 15.00 Kabaret z hi hi hi...
historią w tle - program rozrywkowy
16.00 Panorama
16.10 Złotopolscy: Vendetta, Th mieszka glina - telenowela
17.05 W okolice stwórcy:
Parafia 2000 - magazyn katolicki
17.30Program lokalny
18.20 Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Va banque- teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Grand Prix Eurowizji dla młodych muzyków - Bergen 2000
20.00Promenada Gwiazd
-Wakacyjny Festiwal
Gwiazd Międzyzdro
je 2000
21 .00 Biała wizytówka
- serial obycz. prod.
pol.
22.00 Panorama
22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.35 Wieczór filmowy Kocham kino: Szpital Britannia - kom.
prod. ang.
0.35 Mieszane uczucia:
Miłość góry przenosi - program publicystyczny
1.25 Polskie kino wspomnień ! Powrót wilczycy - horror prod.
pol.
2.55 Na pełnym morzu
- serial obycz. prod.
szwedzkiej
3.40 A gen t 86- serial kom.
USA
4.05 Zakończenie programu

1
Wiadomości

10 J.A.q. - Wojskowe
BIUro Sledcze - serial
sensacyjny
Dziennik telewizyjny - program satyryczny Jacka Fedorowicza
. 10~ Jedynką bezpiecznieJ - magazyn
.35 Forum - program
ś ci

Sportowy flesz
Stella i jej sztuczki
-dramat obyczajowy,
prod. ang.
Biesiada w Honfleur
-magazyn
(powt.)
Miniatury włoskie:
Pompeje
Cicha przystań - film
dok. Mariusza Malca
(powt.)
Telezakupy
Zakończenie programu
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6.00 Piosenka na życzenie
7.00Voltron- serial anim.
7.25 Sok z żuka - serial
anim.
7.50 Folityczne graffiti program p u blicystyczny
8.00 Allo, Allo- serial kom.
prod. ang.
8.35 Herkules - serial fantastyczny prod. USA
9.30 Zbuntowany Anioł telenowela
10.30 Luz Maria- telenowela
% 11.30 Karolina w mieście
.
serial kom. prod. USA
f 12.00 Wspólna chata - se•
rial kom . USA
12.30 Disco polo live
13.30 Sekrety rodzinne program rozrywkowy
14.00 Dyżurny satyryk
~
kraju - program saty~
ryczny Tadeusza
t]
Drozdy
'· 14.30Gospodarz- teleturniej
15.00 Karate Kot - serial
ani m.
15.30 Informacje
15.55Nowe przygody Robin Hooda - serial
przyg. USA
Tajemniczy zamach owiec morduje zwolenni-:
· ków Króla Ryszarda. Ro:
bill wraz z Lordem Hazelmere postanawia zastawić pułapkę na zabójcę. .
W tym celu zwołuje na
spotkanie wszystkich
sławniejszych stronników nieobecnego króla,
licząc, iż pojawi się tam
zamachowiec. Hazelmere 'i
kieruje do Robina posłań-'
~ ca z listem zawierającylfl
t wiadomość o miejscą
sgotkariia. ' > ' , ''',?"
~

o

16.45 Z głową w chmurach
- serial obycz. prod.
braz.
17.45 Luz Maria - telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany Aniołtelenowela
20.00Rodzina zastępcza
serial kom. prod. pol.
20.30 Film tygodnia: Odlotowcy- kom. przyg.
USA
Członkowie grupy rockowej- Chazz, Rex i Pip-,
chcą za wszelką ceną wybić się i zaistnieć na ryn; ·~
ku muzycznym. Pewnego
dnia wpadają na dośĆ kar- 1
kołomny pomysł. Podczas wizyty w małej, alternatywnej rozgłośni pomysłowe trio opanowuje lokal i terroryzuje pracowników, żądając wyemitowania swoich nagrań ...

20.50 Losowa'nie Lotto
i Szczęśliwego Numerka
22.10_ Telewizyjne Biuro
Sledcze - magazyn
kryminalny
22.40 Wyniki losowania
Lotto
22.45 Informacje i biznesinformacje
23.00 Prognoza pogody
23.10 Folityczne graffiti
23.25 Różowa landrynkamagazyn erotyczny
23.55 Super Express TV
0.15 Pożegnanie

6.40 Anna - telenowela
prod. argent.
7.30Telesklep
7.45 Przygody kapitana
Simiana - serial
anim.
8.10 She-Ra Księżniczka
mocy - serial anim.
8.35 Dennis rozrabiaka serial anim.
9.00 Łebski Harry- serial
anim.
, 9.25 Inspektor Gadget
- serial anim.
9.45Telesk:lep
10.00 Zwariowana forsa
+ program rozrywkowy.
10.30Babi1on V- serial sf.
USA.
11.20Te1esklep
12.00 Nigdy cię nie zapomnę - serial prod .
, meksyk.
12.50 Angela- serial prod.
meksyk.
13.45 Przygody kapitana
S imiana - serial
ani m.
14.05 She-Ra Księżnicz
ka mocy - serial anim.
14.25 Denni s rozrabiakaserial anim.
14.50 Łebski Harry- serial
anim.
15.15 Inspektor Gadget serial anim.
15.40 Szkoła złamanych
serc - serial dla
młodzieży prod. austral.
16.10 Bajer w Bel-Air- serial kom . prod .
USA
16.40 Esmeralda - serial
obycz . prod . meksyk.
17.35 Maraton uśmiechu
program rozrywkowy
18.05 Nigdy cię nie zapomnę - serial obyczajowy prod. meksyk.
19. DO TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Pogoda
19.35 Angela - serial
obycz. prod. meksyk.
20.30 Każdy sposób dobry
- film sensacyjny,
prod. USA
Film' jest historią ~
Phila Beddoe, przywód- ~
cy wędrownej grupy poszukiwaczy przygód~
Philo odwiedza większe
i mniejsze miejscowości
Kalifornii, przeżywa
najróżniejsze przygody,
, rozgrywa pojedynki na
pięści z przygodnymi
partnerami, odnosząc na
przemian sukcesy i porażki. Amerykańska mitologia splata się tu z realiami głuchej prowincji, a elementy dramatyczne z komediowymi .
Film nie zawiedzie miłośników muzyki country...

,

22.45TVN Fakty
22.50 Pogoda
22.55 Melrose Place - serial obycz. USA
23.45 Norman w tarapatach - serial kom.
prod USA
0.15 Prawo i miłość - serial sens. prod. USA
1.05 W upalną noc (2),
serial sens. prod .
USA
1.55 Granie na zawołanie
- program muzyczny

6.00 Teledyski- magazyn
muzyczny
6.40 Sunset Beach- serial
obycz. prod. USA
7.25 Odjazdowe kreskówki. Rocky Łoś - superktoś, Bionix
8.15 Perła - telenowela
prod. meksyk.
9.00 Cobra- oddział specjalny - serial krym.
prod. niem.
9.50 Zwariowana kamera
- program rozrywkowy
10.40 Z ust do ust- serial
dla młodzieży prod.
au strał.
11.30Teleshopping
12.35 Beczka śmiechu program rozrywkowy
13.00 Sunset Beach - serial obycz. prod. USA
13.45Trzy razy Zofia- telenowela prod. meksyk.
14.10 Z ust do ust- serial
dla młodzieży prod .
au strał.
14.35 Odjazdowe kreskówki. Kacper, Bionix, Exosquad, Dragon Ball
16.35 Sunset Beach - serial obycz. prod. USA
17.20 Perła - telenowela
prod. meksyk.
18.05 Cobra- oddział specjalny - serial krym.
prod. niem.
19.00 Zoom - magazyn
sensacji
19.30 Beczka śmiechu pr.ogram rozrywkowy
20.00 Smiechoteka- program rozrywkowy
20.55 Wakacje na Majorce - kom. prod. niem.
Dwaj pracownicy zapogrzebowego lecą
na Majorkę po ciało star~
szej pani. Ponieważ prze:
syłki jeszcze nie ma po, stanawiają wyskoczyć na
szybkie piwko i zabierają inną trumnę ...
kładu

22.40 Szczury nabrzeża serial sensacyjny
prod. austral.
23.25 Zoom - magazyn
sensacji
23.55 Zwariowana kamera - program rozrywkowy
0.40 Wakacje na Majorce
-kom. (powt.)

TVP 2 • 22.35 Kocham
kino: Szpital Britannia
·komedia, prod. ang.
1982, reż. Lindsay
Anderson, wyk.: Leonard
Rossiter, Graham Crowden, Ji/1 Bennett, Matco/m
McDowe/1 (111 min).

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

5.55Nuta.pl- muzyczne
6. 55 Program własny,
Inne
7.30 Muzyczne listy, magazyn muzyczny.
8.35 Sally czarownica
-serial anim .
9. 00 Attack Killer Tomatoes-serial anim .
9.30 Matomyszy z Marsa
- serial anim.
9.55 Crime Story - serial
sens.
10.50 Sabrina nastoletnia
czarownica - serial
kom.
11.20 Real TV Z życia
wzięte - serial dok.
11.50Rajska plaża -serial
dla młodzieży prod.
USA.
12.50 V max-magazyn
motoryzacyjny
13.20 Nuta.pl - magazyn
muzyczny
14.20Program własny
14.55Muzyczne listy- magazyn muzyczny
15.55 Piłka w grze- serial
ani m.
16.20 Attack KillerTomatoes - serial anim.
16.50Motomyszy z Marsa
-serial anim .
17.15 Młody Herkules serial przyg . prod .
USA.
17.45 Dziennik, program
informacyjny
18.00 Crime Story- serial
prod. USA.
18.55 Rajska plaża- serial
dla młodzieży, USA.
19.55 VIP - wydarzenia i
plotki
20.05Dziennik- program
informacyjny
20.25 Real TV Z życia
wzięte - serial dok.
20.55 Ally McBeal -serial
kom. prod USA
22.45 A kuku - program
rozrywkowy
23.15 VIP -wydarzenia i
plotki
23.25Tenis ziemny. Turniej
na kortach Wimbledonu -retransmisja
00.55Program własny
01.30 VIP- wydarzenia i
plotki
01 .40 nuta.pl, magazyn
muzyczny
02.40 Muzyczne listy- magazyn muzyczny
03.40 Zakończenie programu

W związku z 500-leciem istnienia szpitala,
dyrekcja przygotowuje
się na przybycieważnych
_osobistości... Film jest
przewrotną, nieco drapieżną satyrą na współ- ·.
czesną Anglię.
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HURTOWNIA części do samochodów za-

AUTO-MOTO
041/343-17-57 . .,ALTOM" -AUTOALARMY,

041/345-16-29. HURTOWNIA-samochody zachodnie.
MIANA amortyzatorów.
Oświe~enie.

Tłumiki.

SKLEP - HURTOWNIA

części

BEZPŁATNA

budowlana
ogrodnicza

zd185

zt203

041/34-422-48. LOKUM-

Ceny producenta. Polskie atesty.

041/34-463-63.•EUROLOCUM-1 " NIERU-

dg5631

.XL" Kielce, Domaszowska 115, RoJna 8,
teł.

za390

041/362-00-29

GLAZURA

KIELCE, PAKOSZ 53
041/361-18-56

TERAKOTA

0411344-68-08 - .MEDIUM" - Nieruchomości.

najlepiej, najtaniej .

041/344-98-98 PARTNER- nieruchomości.
dg4859

34-514-66.

ALUFELGI, opony, naprawa i renowacja

041/366-05-93, 366-13-61 CHEMADIN

DRZWI

0-K-N-A

- Export - ŚWIĘTOKRZVSKA Giełda Nieru-

OKNA.

ROLETY

chomości,

Autoryzowany partner

parapety

FIRMUS.

.,ALUTECHNIKA"

Kielce, Osobna 6.

Paderewskiego 3/5

361-60-46,

343-07-04

zd187

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

zz235
AUTO - RADIO .•WIBTRONIC" Kielce,

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
za388
AUTOALARMY

zt205
AUTOALARMY,

centralne

zamki.

041/368-05-77.
zn118
AUTOSZVBY. .,Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71. Radom, Warszawska 115,
tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.
za389
CZĘŚCI do samochodów zachodnich.
Sprzedaż

hurtowa, detaliczna. MOTOZBYT,

Słowackiego

kowska 204,

18,

teł.

zt192
OGRODZENIA betonowe, bloczki- atest.

34-488-03 FAKTOR. Domaniówka- miesz-

HAKI holownicze- 041/361-57-04.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ____;d;;,.g4:.;.7;..;04;..;.

Samorządowa ,

Prac Biurowych (1 rok).

041/,j'I!J-~1~·1111•

zl103

041/366-46-52. DRZWI: antywłamaniowe,
stalowe, p. poż.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......;;zt2~1~5

.AD-DRĄGOWSKI" Nieruchomości,

041/368-24-34.
zn132

041/343-04-66,303-16-57.
zn1~

AKCENT, ul. Karczówkawska SA,

teł.

041/368-70-93.
041/366-46-52. BRAMY. Automatyka .
Zapory parkingowe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......;;zt2~1~6 ·
362-46-76 PARKIETY, mozaiki, schody, listwy, kleje, lakiery.• Fioor", Kielce, Zagnańska 232 (8-17).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......;;zh=358~

zh384
COMPLEX DOM, 041/368-43-86.
zn140

Kielce, Nowa 5, 041/361-71-90,361-88-52.
zd184
DO
PANELE podłogowe, boazeryjne. Szeroki
wybór, niskie ceny. Wrzosowa, róg Hauke-

WYNAJĘCIA

dg5747

PRACOWNIK ochrony kurs l
cencji. 041/34-439-82,0601-854-404.

zn87

kowe. ONDULINE. Rynny, obróbki. Bramy

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

DO

wynajęcia

mieszkanie 2-pokojowe.

041/331-38-45,po16.

PANELE. Listwy, schody. Promocja.
zt219

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

pokoje biurowe

-0601-072-053.

Bosaka, 041/362-05-00.

041/331-49-62.

LEKCJE Business English SGH. 041/344-68-36.

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO. Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne. Parapety, rolety. Montaż, raty.•DROKPLAST",

BRAMSTAL- BLACHY: trapezowe, dachówgarażowe.

COMPUTEX- Wakacyjne kursy
rowe. 041/344-32-02.

Okrzei 56,041/344-37-45.
.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;;za;.;3;;94-..

dg5763

SPECJALNOŚĆ

041/344-19-54.
DO

wynajęcia .

0602-534-463.

BRAMY XXI WIEKU

dg5714
SPECJALNOŚĆ

PANELE:

-UCHYLNE

M-3, 48 m kw. Chrobrego, 6500 .

-podłogowe

041/368-3-86.

-ścienne

- OGRODZENIOWE

zn145

DRZWI

- KRATY ROLOWANE
041/361-52-00, DYMIŃSKA 20.
dg5360

041 1344-19-54.

Zagnańska

7

041/368-02-32.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;;;;zt22=.;.1

MIESZKANIE do wynajęcia-32m kw. KSM.
041/332-48-75,34-22-991 .

SZKOLENIE zawodowe. Kurs
nej obsługi biura. 041/361-27-95.

dg5755

r.:::=i=~
CHCESZ WYMIENI!
Ll.......-tł OKNA?

Bankowość,

345-10-55, 0602-799-833.

dg5561

-SEGMENTOWE
za395

kania, lokale - raty, ulga.

041/302-13-14.

METALCRAFT
ków Staszicawskich 15,34-502-52.

,j'I~H~~,.~

sza nabór do Studium Policealnego:

se, Administracja

OKLAND - producent okien, drzwi; PCV

041/361-12-94, Kra-

zamienne. Kielce, Górni-

(3-, 4-letnie). 041

ceutyka, Turystyka,
zh376

w systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe, Kielce, Staszica 1 (!piętro) . Tel./fax

teł. 346-42~1 .

części

· 041/368-05-57 .DOM" Nieruchomości,
kredyty.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......;;zh;;.;363.;.;.;.

zn127
FORD -

kształcące

345-10-55, 0602-799-833.

cent.

CAŁODOBOWO,

041/34-434-79.

"'~·~· .. ·-'

Kielce, ul. Sienkiewicza 67.

zt199
041/366-19-17 ZDECYDOWANIE najtań
sze bramy, automatyka, ogrodzenia - produ-

7

zz236

0602-368-413.

Paderewskiego 22.

skie , Budowlane, Żywienia

Liceum: Handlowe, Ekonomiczne,

zt208

ANTYWŁAMANIOWE

Kielce, 041/344-29-67.

za396

KSZTAŁCENIA DOROSŁ

zd194

Jagiellońska 41 A

0% REKLAMACJI
eGERDAe

AA AUTOALARMY, lmmobilisery, radioodgłośniki,

CENTRUM

PŁYTOMEX

zt209

twarzacze,

Zaocznie.
dg5745

-od 12,99 m kw.
HURT -DETAL

BUDOWNICTWO

RATY.

Policealne

mości.

LUSTRA
-700wzorów

zh362

AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.

STUDIUM INFORMATYKI
041/343-92-50- DOMENA- Nierucho-

DAEWOO

zt202

041/331-71-19

za408

BMW

MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

NAUKA

CHOMOŚCI, od 1984, Sienkiewicza 9 .

34-493-97,369-26-63.

JAPOŃSKICH

Blacharka.

nieruchomości.

stretch
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DO SYSTEMU DOCIEPLEŃ

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW

WY-

bielactwo. 0601-21

LOKALE

dachowa

361-61-06.

immobilisery .Blaupunkt", centralzamki.

ŁUSZCZVCA,

FOLIA:

chodnich . Szeroki asortyment, wysoka
jakość, dobre ceny. BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów SACHS. KiM Auto-Części,
Kielce, Słowackiego 6, 041/344-23-73,

BRAMY na 100 lat- HORMANN,
we,

~

przemysłowe,

napędy,

garażo

drzwi, bramy wjazdowe,

maszty flagowe. Kielce,

PARAPETY. PRODUCENT. 041/362-05-00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;;zn86=

Dymińska

18,041/361-04-63,362-08-75.

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia

TECHNIK organizacji reklamy. Roczne
diumzuprawnieniami,041/344-19-54.

(KSM)- 041/362-06-51.
PARKIET. 090-314-487.

dg5704

zd186

kd1408

DACHY - PAMIR, Krakowska 261 .

SIDING, elewacje winylowe. Importer. Wrzo-

SPRZEDAM - 48.11 m kw. Os. Bocianek.
041/368-32-15.

0604-Sg9.S79.
dg5760

sowa, róg Hauke- Bosaka, 041/362-05-00.
zt214

zn85

AGENCJA

INTERLOCUM.

041/344-53-62.
SPRZEDAM M-2, 041/366-32-48.

SPRZEDAż; płyta wiórowa, pilśniowa,

OKAZJA!
Tylko w

Przedsiębiorstwie

Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
w Kazimierzy Wielkiej
kupisz NAJTAŃSZE i EKOLOGICZNE materiały budowlane
takie jak: cegła pełna, cegła kratówka K-1, K-2, K-3, K3M,
dziurawka, pustak MAX, U oraz pustak Ackerman.

DZIAŁKĘ

MEDYCYNA

wewn. 134, fax- 041/343-03-41.

STROPY

-

TERIVA

-

Producent.

702mkw. osiedle Dąbrowa

da . Kontrakt", 041/366-33-45,344-32-40.

dg5686
BADANIE włosów . 0601-21-43-88.

dg4611

041/302-12-90.

Oferta ważna aż do wyczerpania zapasów.

Informacje pod tel.Odonów (041) 352-22-30, 352-11-15
Busko Zdrój ZC .. Górka", tel. (041) 378-39-32.

dg5744

OSB. 041/343-04-41, 041/368-14-20

SPRZEDAM dom piętrowy, jedr1orod~
Stopnica, ul.

dg5109

Mościckiego

4. Wolna

CHIRURGIA plastyczna. Dr Ryszard Sra-

391 /zh

STYROSUPREMA, suprema , pustaki,
bloczki.

Nowiny,

Przemysłowa

26,

toś-

operacje twarzy, nosa, uszu, piersi, usu-

KLIM~TYZACJA

wanie tkanki tłuszczowej. Kielce, 34-462-00.
dg5749

041/346-54-13, 041/344-07-08.
dg2983

GINEKOLOG- leczenie- zabiegi.

KUPNO

KLIMATYZACJA

Łódź,

WENTYLACJA

06021335-083.

.,AQUAKLIM"

kd795

KIELCE, UL. MASSALSKI EGO 14

•
•
•
•

idealna śnieżna biel
bardzo dobrze kryjąca
zapewnia oddychanie ścian
atrakcyjna cenowo

rRoouaNT:

~
'~

SKUP makulatury,
041/368-78-02.

ul.

Prosta

32,

teł.

041/368-86-00

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.

041/369-71-01 .

0603-18-98-73, 0501-94-31-94.
kd1215

ms116

:{.fe'LAKIERÓYI ~..

HURTOWNIA FARB l LAKIERÓW

PROME!iA

Szkoła Jazd

.,KRZVSZTO
czynne 8-18
tel. 361-51.02,
rozpoczyna kurs
kat. A BTC D

l)

l.VII. sobota 9.00

S.VII. t'~~ 16.00
7.VU. pł\tek 16
3) 18.VIl. wtorek 16
20.VU. czwartek 16
4) ~:~::
17 }
l)

f:.::f:f;
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,.=....;..:-c-::::;",M'

OCIEPLENIA styropianem. 041/31-14-942.
dg5448

TURYSTYKA

PRACA

OCIEPLENIA. 0602-183-590.
/"

10 zlecimy

składanie

biżuterii, .żabek".

Caly kraj .
kd1340

dg5544

041/332-47-60 KIELCE- Mannheim.
dg5527
048137-80-307, 0601-280-977 FRANKFURT,
MANNHEIM, Lipsko .Wojtek".
mw107
APPIA - Rzym, Sycylia. 081/ 825-56-53.
kd1228

kd1341

USŁUGI
041/331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,
również stalowe.
dg5502
041/331-31-72 SZKLENIE u klienta.
dg5467
0411361-64-24, 361-46-59 NAPRAWA
telewizorów, magnetowidów Sowiński.
dg4911

PANELE
041/362-70-40.

344-85-19.

dg5619
041/369-12-73- TELEWIZVJNE .

RÓŻNE

dg

5614

ANTYWŁAMANIOWE Rolety, Verticale,
Roletki. Producent - 041/369-85-21 .
dg5400

AUTOBUS- 306-11-75.

CYKLINOWANIE- 041/343-19-92.
dg5715
DOCIEPLENIA remonty, profesjonalnie.
041/369-19-96, 0606/809-567.
PIĘ

Kościu szki

10, 344-32-40.

GLAZURA- malowanie- 041 /362-53-70.

zz244
zarobić na gieldzie. 0411331-38-95.

dg5565
GLAZURA,
041/346-44-49.

hydraulika ,

remonty.
dg5428

SPRZEDAŻ

GLAZURA, terakota- 041/366-11-44.
dg5758

PRZEPROWADZKI Tanio - transport 5 t.
041/366-78-36, 0603-34-36-01 .
dg5099
PRZEPROWADZKI. 041/361-87-19.
dg4770

HYDRAULICZNE - 041 /34-567-17,
0603-053-837.
dg5717
HYDRAULICZNE. 041/361-54-12.
dg5750

kd1416
na żuka - 041/302-19-44.

INSTALACJE wod.-kan ., C.O., gazowe,
041/368-83-44, 0602-477-044.

MALOWANIE 041/34-28-089.

gładkie

- natryskowe.
dg5719

- SPARTHERM. Niemiecka ja-

MALOWANIE- natrysk- tapetowanie
-041/332-21-43.

041/346-47 -01 .

Rafał

zgubij

zd191
MALOWANIE- tapetowanie. 041/34-561-94.
dg5583

6tstan b.dobry. 041137-39-060.

MALOWANIE, szpachlowanie-0411343-17-57,

346-30-58.
dg5424

KIELCE

legitymację studencką.

kd1425
RYK Piotr zgubij

legitymację szkolną.

dg5766

KSEROKOPIARKI

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

ODDZIAŁY
zt212

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
OKNA
ROLETKI
VERTICALE
1 MAJA 122
041/368-49-36

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

za392

R-0-L-E-T-Y

ROLETY ANTYWŁAM
ALUTECHNIKĄ Paderewskiego 5,

ROLOKASETY
MARKIZY
BRAMY
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
parapety
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
343-07-03.
ZAPRASZAMY 8-17

343-07-04.
zt195

ul. Strażacka 14
tel./fax (041) 372-58-33

zt197

OSTROWIEC

ROLBIT- 1 MAJA 122. 368-49-36.

ul. Kościelna 34
(041) 247-96-40
0601 520-789

teł.

ROLET- 041/362-03-67, Kusocińskiego 50.
zh396
ROLMAX, Górna 19, 041/344-90-84.
zd192

zt193

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

UNIROLEX ·SYSTEM 041/368-31-33.

R-0-LE-T-Y
SYSTEM HEROAL
PRODUCENT· .UNIROLEX"
Krakowska 255,
368-31-33.

zt207

SUKNIE ŚLUBNE
zt206

.ROLET"- PRODUCENT ROLOKASET
ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH ,
lALUZJI PIONOWYCH
Kusocińskiego 50, tel./fax 362-03-67.
zh397
SUFITY podwieszane, suche tynki.
041/301-14-32,0604-488-515.
dg5563

WYPOŻVCZALNIA Kielce, Sandomierska 76,

FOTO-EXPRESS
ul. Ostrowiecka 11
teł. (015) 861-20-29
0601 892-548

34-422-23.
za391

BRAMY l GARAŻE
WOLBUD .

Żw i rowa

5.

J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
pl. Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

361 -66-92 ,

1 Maja 136. 346-32-00.
zt201

kostki, wysoka

jakość.

041/34-554~0.

dg5690
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
.ALUTECHNIKA"
343-07-04

OPRAWA OBRAZÓW
PROMOCJA, Chęcińska 14, 041/361-37-49.
zt200

zt194

WESELA

lALUZJE - pionowe, poziome, roielki
- producent. 041/368~8-77 .
dg4436

KLUB AMBARA's organizuje: wesela do 200
wieczory panieńskie, kawalerskie, szkolenia,

lALUZJE pionowe, rolokasety, rolki materiałowe - produkcja, montaż . Hurtownia
MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH . Kielce,
344-90-84, 090-30-22-86.

VACAT, Dąbrowa 351A. 041/362-58-05,

zd193

zh351

!l!

. babskie" wieczory. Hotel, parking, ogródek.
0601-75-25-55.

FOTO-EXPRESS
ul. Świętokrzyska 6
tel. (041) 317-73-39
0601 868-135

TAIIIIOWSIO& ZAKłADY

,.1~
:..---CDA••ID BuDOWIANU S.A.
\..:

FOTO-EXPRESS
Rynek 19
tel. (015) 866-15-33
0601 892-528
KOŃSKIE
Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
teł.
372-58-33

. osób, przyjęcia okolicznościowe , imieniny,

lipcowa promocia"*
MAX-220, K-2, K-3, MODULAłfNA

MALOWANIE, tapetowanie, rigips, glazura,
panele. 041/332-27-26, 0606-281-041 .
dg5222
MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie,
041/361-16-80.

e

OSTROWIEC
Ostrowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
ul. Kochanowskiego 5, pok. 4
teł. (041) 262-83-15, 262-83-31
fax (041) 262-44-57

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

STARACHOWICE

dg5615

KlE

RadioMTM
ul. Krywid 18
tel. (041) 275-11-11

MEBLE kuchenne, panele. 041 /362-72-85,
0501-512-585.
dg5761

BLONDYNECZKI.

MEBLE na zamówienie. Kom. 0606-451-406.
dg5649
MUROWANIE,

wylewk i,

STASZÓW
ul. Armii Krajowej 10, p. 211,
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

SKARZYSKO-KAl\1.

więźby

BTKiZTERRA

-041 /31 1-85-57.
dg5648

teł.

NAPRAWA pralek - 041 /332-37-46 .
dg5098

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11

NAPRAWA pralek, lodówwek.•Domus",

teł.

342-39-15, 0604-783-188.

ul. Sokola 18
(041) 251-16-09, 251-16-08
tel./fax (041) 251-16-07
\VŁOSZCZOWA

kd1
- zairudnie panie. 0602-274-032.

51

ul.

PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .

zt196

dg4800

kd1242

ZAPRASZA

przyłącza .

dg5317
montaż .

ZGUBY

8.f11. tf'łii!.i.jii

KOLOR. SOLEX • Sienkiewicza 66A.

R-0-L-B-1-T

UKŁADANIE

za412

Słowoludu
+p

zt198

DYJAK

kd1259

stare meble, obrazy, srebra ,

lALUZJE, ROLETY, 041/368-49-36.

dg5582

dg5470
za397

Agencja Reklamy

PROFESJONALNIE,

ANTYWŁAMANIOWE

nek. Gwarancja.

dg5410

OGRODZENIA, balustrady· 04112544-559.
dg5751

041/368-73-83 Naprawa piecyków, kucheIĘ sprzedawczyn ię do drogerii.

lALUZJE tanio. 041/369-86-37.

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

dg5765
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Kielce ul. ŚCiegiennego 257, tel./041/ 362·05·70
Radom ul. Paska 9, tel. /048/ 381·35·20
Busko Zdrój ul. Kościuszki 49, tel. /041/ 37-82·680

zaprasza do składania ofert na wynajem placu manewrowego (parkingu o pow.
ok. 3000 m kw.) na terenie Zakładu Remontowo-Budowlanego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Kielcach przy uL Hauke-Bosaka 4.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest inż. Czesław Dziopa, tel. 361-23-13, w godz. 8-1 O.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie PGM Spółka z o.o. w Kielcach przy ul. Pieszej 6 do dnia 14

BlACHY

lipca, do godz. 9.

ZARZĄD

DACHÓWKOWEJ l TRAPEZOWEJ

MIASTA RADOMIA

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy
na 3-letniq dzieriawcr nieruchomości. stanowiących własność
Gminy Miasta Radomia. położonych w Radomiu przy ulicach:
1. Przytyckiej, część działki nr 1 o pow. 12 m kw., przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławcza miesięcznej
stawki czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 2.000 zł.
2. Kusocińskiego, część działki nr 6/1 o pow. 12 m kw.. przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławcza
miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 2.000 zł.
3. Tochtennana, część działki nr 74/2 o pow. 12 m kw., przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławcza
miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 60 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 3.000 zł.
4. Planowej, część działki nr 214/4 o pow. 12 m kw., przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławcza miesięcznej
stawki czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 2.000 zł.
5. Planowej, część działki nr 158/4 o pow. 12 m kw., przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławCZE. miesięcznej
stawki czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 2.000 zł.
6. Ofiar Firleja, część działki nr 108/2 o pow. 12 m kw., przeznaczonej pod kiosk kolportażowy. Cena wywoławcza
miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 40 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 2.000 zł.
7. Witosa 76, część działki nr 1/1 o pow. 20 ~kw., przeznaczonej pod pawilon handlowy. Cena wywoławcza miesięcznej
stawki czynszu dzierżawnego wynosi 15 zł za 1 m kw. plus podatek VAT. Wadium na przetarg wynosi 1.000 zł.

WYDZIAŁ MECHATRONIKII BUDOWY MASZVN

• POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZVSKIEJ
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
-

Dziekan Wydziału ogłasza przyjęcia na czteroletnie

STUDIA DOKTORANCKIE
w dyscyplinach
MECHANIKA oraz BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Dyscyplinami tymi są objęte między innymi:
- mechanika ośrodka ciągłego, dynamika maszyn i pojazdów,
komputerowa optymalizacja i modelowanie konstrukcji maszyn, metody
matematyczne w technice, mechanika materiałów kompozytowych;
- dynamika i stateczność układów mechanicznych, budowa i eksploatacja
silników, inżynieria materiałowa, budowa komputerowych narzędzi
wspomagających badania naukowe, metrologia w technikach wytwarzania i
systemach zapewniania jakości, badania doświadczalne, modelowanie i
symulacja procesów technologicznych.
O przyjęcie ubiegać się mogą absolwenci szkół wyższych ze stopniem
magistra lub magistra inżyniera, którzy ukończyli studia wyższe z. wynikiem
co najmniej dobrym i nie przekroczyli 40 lat. Istnieje możliwość
zakwaterowania dla osób spoza Kielc oraz uzyskania stypendium w
wysokości zbliżonej do pensji asystenta. Bliższych informacji udziela
Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach, al. l 000-lecia Państwa Polskiego 7, bud. B, pok.
15, teł. 34-24-420.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 26 września 2000 r.
TerminwstC(Pnegozgłoszenia

Termin złożenia dokumentów
Początek zajęć

-15lipca2000r.
- 9 września 2000 r.
-2 października 2000 r.
1418/kr

RadaGminy
Smyków
ZAPRASZA
do składania ofert
na stanowisko
dyrektora s.p.z.o.z.
z Gminnego
Ośrodka Zdrowia
w Smykowie.
Oferty winny zawierać
w szczególności:
l. Porlanie o przyjęcie na
stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające
kwaliftkacje zawodowe, prawo
wykonywania zawodu lekarza,
przebieg pracy zawodowej minimum 5-letni staż pracy
w zawodzie, ukończone studia
podyplomowe o kierunku
zarządzanie w służbie zdrowia.

3. Opinia o pracy.
Oferty należy składać
w kopertach w Urzędzie Gminy
w Smykowie do dnia 14 lipca
2000r.,dogodz.l5.

Rozpilinenie ofert odbędzie
br., o godz. 10
w Urzędzie Gminy

się 17/ipca

w Smykowie, 26-212 Smyków.
62/zs

ZARZĄD

Warunkiem uczestnictwa w przetargu lest:
·złożenie do dnia 18 lipca 2000 r. pisemnej oferty w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 11 p. , pok. 209,
zgodnie z wymogami regulaminu i warunków przetargu;
- wpłacenie wadium gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, pok. nr 335, III p.,
w godz. od 8 do 13 lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Radomiu Bank PEKAO SA 11 O/Radom
10801398-9120-360-80300/3, najpóźniej w terminie składania ofert (na każdąnieruchomość oddzielnie} .
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 lipca 2000 r.,
o godz. 11 w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 11 p., pok. 209.
Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygral,
zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego . Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy w terminiewyznaczonym przez Urząd Miejski.
Zarząd Miasta Radomia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odwołan ia ogłoszonego przetargu lub
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Bliższe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzan ia
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 11 p., pok. 200, Referat Gospodarowania Mieniem
Komunalnym, tel. (0-48} 36-20-813.

ZAKŁAD OBSLUGI ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO,
25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 3, woj. świętokrzyskie, pokój nr 337,
teł. (041) 34-21-337,/ax (041) 34-30-696

oglaBZa przet:arg nieograniczony na ren~ont: !iali konl'erencyjnej
(oJu'ąglak) w bud. "B" ŚwięŁokrzy!ikiego Urz:~du Wojewódzkiego.
Termin realizacji • 2 miesillce od daty podpisania umowy.
Wadium - 8.000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 337 lub za zaliczeniem
pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami- inż. Czesław Malczewski, teł. (041) 34-21-319, inż. Kazimierz Hordziejewicz, teł.
(041) 34-21-174, w godz. 8-12.
.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego- pok. nr 337.
Termin składania upływa dnia 16.VIII.2000 r .. o &odz. 14.
·'
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.Vill.2000 r., o godz. 14.30 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 338.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstc;pną
kwalifikacją. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki
zawarte wart. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicmych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru i ich znaczenie:
- cena - 60 proc.
-warunki gwarancji- 10 proc.
-termin realizacji- lO-proc.
- wiarygodność techniczna - 20 proc.

GMINY W STAREJ BŁOTNICY

Przedsiębiorstwo

Spółka

Gospodarki Mieszkaniowej
z o.o. w Kielcach

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót
remontowo-budowlanych i elektrycznych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych,
administrowanych przez PGM Spółka z ..~9·

~ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
~

w Radomiu Spółka z o.o., ul. Wjazdowa 4

ogłasza

przetarg
nieograniczony

na dzierżawę terenu parkingowego o lącmej powierzchni 9.000 m kw. w tym
utwardzonej 8.000 m kw., na którym znajduje się budynek o powierzchni 16 m kw.
(światlo, WC, telefon).
Teren parkingu jest ogrodzony i oświetlony, posiada kanalizację i kanał najazdowy
naprawczy, od strony północoej graniczy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji
w Radomiu.
Wjazd na teren parkingu od ul. Wjazdowej.
Pisemne oferty powinny zawierać:
-imię, nazwisko i adres oferenta (dot. osoby fizycmej)
-nazwę i siedzibę firmy
-oferowanąmiesięcmącenęczynszudzierżawnego(bezVAT)

·dokumenty wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych) w kasie Spółki lub na konto: BISE S.A. I Oddział Radom
nr 13601089-547-27000-000-00001
·akceptacja treści projektu umowy dzierżawy, z którąmożna się
zapoznać w siedzibie Spółki, pokój nr2llub 22.
Oferty należy składać w siedzibie Spółki: Radom, ul. Wjazdowa 4, w pokoju nr 203,
w terminie do dnia 311ipca 2000 r.
Wybór oferenta nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu składania ofert.
Wszelkich informacji udziela się pod nr teł. 362-59-46Jub w siedzibie Spółki, pokój
nr21,22.
Przedmiot dzierżawy można oglądać w dni robocze w godzinach 7-14.•
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta i unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
O wynikach przetargu Oferenci zostanąpowiadomieni na piśmie w ciągu 14 dni od
jego rozstrzygnięcia.

Wykaz budynków wraz z rodzajem i zakresem robót jest "-d'd'-'''u'
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami s :
mgr inż. Wiesław Nowakowski oraz mgr inż . Grzegorz Kowalik,
331-16-47,368-62-25, w godz. 8-10.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z
przy ul. Pieszej 6.
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie PGM Spółka z
w Kielcach przy ul. Pieszej 6 do dnia 171ipca, do godz. 9. ·

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spółka

z o.o. w Kielcach, ul. Mielczarskiego 139/1 .

OGłASZA PRZETARG NJEOGBANICZO:Ńf
'Ua-wykonąnie -elewacji z

odeplenieat
, - budynku bJurowego przy uL
Mielezarskigo U9lU3 w Kielcach.

Przetarg odbędzie się 21.VII.2000 r., o godz.
Wadium przetargowe wynosi 5.000 zł.
Szczegółowych informacji nt. przetargu udziela
Inwestycji i Remontów, pan Jerzy Misztal, pok. nr 31
tel. 368-42-78 do 86.
Zastrzegamy sobie unieważnienie
bez podania przyczyn.
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Czterech nowych graczy
wzięło udział wpierwszym
treningu trzecioligowych
Stasz6w.

Dużo chętnych

p

o

R

Słowoludu

T

do gry w Ostrowcu

Z RÓŻNYCH AREN

"Wysyp" w KSZO
28. piłlcarzy zjawiło się na
pierwszym, powakacyjnym spotkaniu drugoligowej drużyny KSZO Ostrowiec.
Prawdziwy "wysyp" piłkarzy
spodziewany jest qziś. O godzinie
16 na boisku w Cmielowie rozpocznie się mecz, po którym trener Krzysztof Tochel zdecyduje,.

którzy z piłkarzy pojadą w środę
na obóz do Dębicy.
Na razie w Ostrowcu pojawili się m.in.: Przemysław Cichoń
z Korony Kielce, Artur Toborek
z Wisły Kraków, Janusz Hynowski
i JacekKuranty z Siarki Tamobrzeg
i Dariusz Preis z Jezioraka Iława .
Z zespołem trenował też
Piotr Stokowiec, który miał wyjechać na obóz z pierwszoligowym

Amazonki na o lim piadę

Groclinem. - Z naszej strony nie
ma żadnych przeszkód, aby ten pił
karz grał w Groclinie, ale do tej
pory nie dostaliśmy .z Grodziska
oficjalnego pisma w sprawie jego
transferu - powiedział na prezes
KSZO Jan Szostak. -Nie jest prawdą , że obiecaliśmy trenerowi Tochelowi, że Stokowiec zostanie
w KSZO. Przecież nie ma ludzi
niezastąpionych .
(sts)

Po dłuższej przerwie Kielecczyz.oa znów będzie miała
swoje reP.rezentantki w finałach Ogolnopolskiej Olimpiady MŁodzieży w jeździectwie.
Przepustki na finatowe zawody, które 18-22 lipca rozegrane zostaną w Ochabach w województwie śląskim, wywalczyły Marta Szrajer na S Marco
van Carll (jako jedyna w stawce zawodników dosiadała
pony) w konkurencji ujeżdże
nia oraz Jolanta Gniadek na
Halmerze w konkurencji sk<>ków. Obie reprezentują barwy
Amazonki Borkow.

·'

Ofutbolu

Na zaproszenie Święto
krzyskiego Związku Pilki
Nożnej w.~zoraj w Kie~cach
,, przebywah działacze pllkarscy z Krakowa, Lublina i Rze.
szowa. Podczas wspólnego
spotkania rozmawiano o organizacji rozgrywek seniorów w III lidze oraz współza
wodnictwie młodzieżowym o
puchary Deyny, Kuchara i Michałowicza. Wymieniono
również doswiadczenia na
temat organizacji związków w
poszczególnych województwach.

Wielu piłkarzy chce grać w KSZO. Prezes Jan Szostak (z prawej) i wiceprezes Marian Strzelecki nie muszą więc trenować

Waterpolowe nadzieje
Paweł PoUt i Paweł Salo

z KSZO Ostrowiec powołani

y

studiują

we Wszechnicy

czelnia mistrzów
sportowcy będą studiować w
Wszechnicy Świętokrzywe wszechnicy odsprawnościowy na
~, ... ~~ .., fizyczne.
pierwszego roku zoMikos, łucznik Stelli
wystąpi na igrzyskach
w Sydney, szczypior~~ .~""... Lider Market, repreFolski Mariusz Jurasik czy
z najlepszych w kraju kola-

rzy w kategorii orlików Mariusz
Witecki z grupy DEK Meble-Lider Market-Cyclo Korona. Ze Stalowej Woli do kieleckiej wszechnicy przywędrowali koszykarze
Daniel Niemiec i Rafał Partyka,
drugoligowy piłkarz Stali Krystian
Lebioda. Na liście przyjętych znalazła się także a~azonka - AleksandraLusina ze Swiętol9"zyskie
go Klubu Jeździeckiego "Zanwo".
Z grupy 175. zdajacych egzaminy najlepiej spisała się Monika
Piskor, która uzyskała 56 pkt. na
60 możliwych.
(sts)

Sześć goli
M i chała!

Nowa
Suproliga

Sześć goli strzelił Michał
Kamiński dla drużyny FC
Junior Karzełlci.

Rzecz miała miejsce w piłkar
skim turnieju Ogrody 2000, który
rozgrywany jest w Ostrowcu. Wczoraj napastnicy mieli dobrze nastawione celowniki. W pięciu meczach strzelono łącznie 34 gole.
Wyniki wczorajszych meczów: Czerwone Diabły - FC Junior Karzełki l :6.0skar Kosowski
- Michał Kamiński 6. Holandia Indonezja 3:3.
Piotr Krawętkowski 2, Radosław Mikołajek l - Grzegorz Kaczmarski, Damian Kowalski, Krystian Kutrzeba.
·
Czerwone Diabły - MKS
Ostrowiec 9:0. Adrian Kowalski 3,
Mariusz Opalski 3, Mariusz Gryz
2, Michał Pucułek .
Valencja- Romania 5 :1. Paweł Rzesz ut 4, Karol Pawełczak Marcin Pietras.
OKS Słoneczko - Camele
1:5. Krzysztof Stankiewicz- Wojciech Witczak 2, Jerzy RuJek 2,
Piotr Kisiel.
Dziś grają : g. 14 Drapieżne
Rekiny - OKS Piaski, g. 15 Chicago
Bulls- Dream Team, g. 16. FC Kopernika-HałkaTham,g. l7.15WKSRa

dwana - Mako Henryków, g. 18.30
OZS Rosochy- Czarne Bloki. (s ts)

20 drużyn reprezentujących
14 państw zagra
w SuproLidze koszykarzy
w sezonie 2000.12001.
W tym gr9nie są mistrzowie
Polski Zepter Sląsk Wrocław, debiutujący w tych rozgrywkach.
Wśród 20. drużyn są trzej finaliści
Euroligi 2000 roku : Panathinaikos
Ateny (triumfator rozgrywek),
Maccabi Tel Awiw i Efes Pilsen
Stambuł.
W konkurencyjnej Burolidze
koszykarzy utworzonej przez najbogatsze zespoły Europy z lig Grecji, Hiszpanii i Włoch , które zrzeszone są w Unii Lig Klubów Europejskich (ULEB), wystąpią 22.
drużyny.

W pierwszym etapie zespoły
grać będą w dwóch grupach, każ
da po dziesięć zespołów (dotychczas były cztery sześciodrużyno

zostali do reprezentacji Polski
juniorów młodszych w piłce
wodnej. Obaj dziś w_;yjeżdżają
,, na zgrupowanie kadry do Ło
dzi, gdzie przygotowywać się
będą do Thrnieju Nadziei
Olimpijsltich, który z udziałem białO-czerwonych rozegranywstanie wBudapeszcie.

, Wszystko dla CPN
Plłkarska druiyna CPN
Kielce zajęła pierwsze miejsce
w pierwszej lidze firm organi~ ·
zowanej przez KSS;Atest. Do
drugiej ligi spadły Biomedic i
Drewmex1 a .awans do pierws~ej ligi, wywalczyły NOMI,
el'op Sp9t1J A~ex. .
Na zakonczerue rozgrywek odbył się mecz o Puchar
Ligi, w któfYlll CPN pokonał
2;0 NOM):. Najlepszym graczem pierwszej ligi był Artur
Krala (Unimax) a drugiej Ar·
tur Kłoczko (NOMI). Puchar
J;air Play zdobyła drużyna
Zywca. W rozgrywkach
uczestniczyły 22. drużyny- po
11 w każdej lidze. (wid, sts)

wegrupy) .
Ośmiu klubom
rantowała udział w

FIBA zagwarozgrywkach
SuproLigi koszykarzy w trzech
kolejnych sezonach pod warunkiem, że uplasują się w następnych
sezonach w czołowej piątce lig krajowych. Są to: Panathinaikos Ateny, Alba Berlin, Efes Stambuł ,
Ulker Stambuł, CSKA Moskwa,
PAU Orthez, ASVEL Villeurban(PAP)
ne, Maccabi Tel Awiw.

Redaktorzy wydania
Dańusz Materek
Marek Malarz
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f; Mistrzostwa Europy w ocenie ludzi futbolu
Republika Południowej
Afryki ma największe szanse
zostania organizatorem pił
karskich Mistrzostw Swiata w
2006 roku.

Znów Steels
Belg Tom Steels z grupy
Mapei wygrał, po finiszu z
peletonu, trzeci etap wyścigu
kolarskiego Tour de France, z
Loudun do Nantes. Było to
drugie zwycięstwo etapowe
Steelsa, który był najszybszy
również w niedzielę w Loudun. Żółtą koszulkę lidera
zachował Brytyjczyk David
MilJar (Cofidis).

Rekord Polski
Otylia Jędrzejczak (Pałac
Katowice), wynikiem27,47 s,
poprawiła w Helsinkach rekord Polski na dystansie 50
metrów stylem motylkowym.
Polka z siódmym czasem
awansowała do półfinału pły
wackich Mistrzostw Europy.

~Wyjątkowy
To był wyjątkowy turniej -zgodnie
twierdzą nasi wzmówcy oceniając
zakończone w niedzielę piłkarskie
Mistrzostwa Europy.

O wrażenia z trzytygodniowej
rywalizacji 16. najlepszych drużyn
Starego Kontynentu na stadionach
Belgii i Holandii poprosiliśmy ludzi związanych z futbolem w naszym regionie.
Andrzej Kobierski (były
pierwszoligowy sędzia piłkarski):
-Choć trudno porównywać tumieje o mistrzostwo Europy rozegrane w przeszłości z tymi zakończo
nymi w niedzielę, nie ulega wątpli
wości, że Euro 2000 było udane
zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Na
palcach można było policzyć sła-

be spotkania. Sądzę, że o atrakcyjności turnieju dla kibiców stanowił fakt zdecydowanie ofensywnej
taktyki przyjętej przez większość
zespołów. W efekcie oglądaliśmy
piękne bramki, które stanowią
przecież o urodzie futbolu.
Przyznam się, że stawiałem
na Holendrów. Nie wytrzymali oni
jednak psychicznego obciążenia ,
bo to, że potrafią dobrze grać w
piłkę nie ulega wątpliwości. Mecz
finałowy miał jakby dwa oblicza, a
pierwsza jego połowa wręcz mnie
rozczarowała, jednak na pewno
była to dobra propaganda futbolu.
Stanisław Nowak, wiceprezes Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej ąs. organizacyjno-finansowych: - Załuje, że nie doszło
do finału marzeń pomiędzy Holandią i Portugalią, na który po fazie

turniej

eliminacyjnej turnieju liczyłem.
Oba zespoły prezentowały piękny
fmezyjny futbol , poparty wysokimi umiejętnościami technicznymi,
niestety, nie zawsze był on skuteczny. Choć mecz Francuzów z Wło
chami nie był aż tak widowiskowy, głownie za sprawą defensywnie nastawionych piłkarzy Italii,
podziwiam nowo kreowanych mistrzów Europy za charakter. Inna
sprawa, że do zwycięzców finału
trochę uśmięGbnęło się szczęście,

w końcówce regularninowego czasu gry. Nie można jednak umniejszać sukcesu Francuzów. To przecież pierwszy w historii zespół,
który może równocześnie szczycić
się mistrzostwem świata i Europy.
Turniej na boiskach Belgii i
Holandii na pewno długo pozostanie w pamięci sympatyków futbo-

Miliony dla mistrzów
Francuzi za zdobycie tytułu mistrza Europy w piłce
nożnej otrzymają od Europejskiej Unii Filkarskiej premię
w wysokości 18 milionów marek. Włosi za tytuł wicemi-

strzowski -16,5 miliona marek.

Wielkie święto
Ponad 400 tysięcy osób
w niedzielę wieczorem na paryskich ChampsElysees, by fetować sukces reprezentacji Francji w Mistrzostwach Europy.
zjawiło się

Awans Venus
Amerykanka Venus Williams (rozstawiona z numerem S) awansowała do ćwierć
finału tenisowego turnieju
wielkoszlemowego na kortach
Wirobłedonu (pula nagród
12,7 miliona dolarów). (PAP)

Tak cieszyli się po wywalczeniu tytułu mistrzów Europy piłkarze Francji

TELEKIBIC
WIZJA SPORJ: 18.00 Relacja z Mistrzostw Swiata w pooł
bilardzie w Cardiff.
EUROSPORT: 12.15 I 14.00
Pływanie: Mistrzostwa Europy w
Helsinkach, 15.30 Kolarstwo: Tour
de France- 4. etap jazda drużyno
wa Nantes - Saint Nazaire 69 km.
DSF: 20.15 Tenis ziemny :
Turniej Wielkoszlemowy na kortach Wimbledonu.
ARD: 14.05 Kolarstwo: Tour
de France 2000 - relacja, 17.30
Pływanie: ME - Skoki do wody
kobiet: ME - relacja z Helsine.
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Zawodowstwo
w siatkówce
Zawodowa liga siatkarzy
ukonstytuowała się w
Poznaniu.
Udziałowcami Polskiej Ligi
Siatkówki są kluby ekstraklasy:
Mostostal Azoty Kędzierzyn- Koź
le, Galaxia Jurajska AZS Bank Czę

stochowa, Stilon Gorzów, Warka
Strong Club Czarni Radom, Stal
H ochland Nysa, Kazimierz Płomień
Sosnowiec, Bosman Morze Szczecin, Jastrzębie Borynia, Stolarka
Wolomin oraz Folski Związek Pił
ki Siatkowej . Na prezesa zarządu
wybrano Artura Popko.
To pierwsza profesjonalna
liga siatkówki w naszym kraju . Jej
pomysłodawcy stawiają sobie zadania, mające na celu profesjonalizację działań organizacyjnych w
tej dyscyplinie. Zamierzają samodzielnie uczestniczyć w negocja-

cjach w sprawie transmisji z meczów ligowych oraz ze spotkań o
europejskie puchary z udziałem
polskich klubów. Działacze Ligi
chcieliby też opracować samodzielną strategię organizacyjno-finansową rozwoju siatkówki mę
skiej w naszym kraju . Pragną też
opracowywać zasady transferów i
wyznacznia wartości rynkowej
graczy. Jest to praktycznie pierwszy przejaw zawodowstwa w polskiej siatkówce.
Liga zacznie działalność od
najbliższego sezonu rozgrywek.
W skład zarządu Ligi wszedł
m.in. przedstawiciel Warki Czarnych Jacek l:.apieniecki. W pracach
nad uprawomocnieniem Ligi
uczestniczył również dyrektor radomskiego klubu Mirosław Czyszkowski , a wcześniej - jego poprzednik na tym stanowisku, Ryszard Pisarek.
(past)

Fiedoriw z

Dziś

Kuszłykiem

w Widzewie?

zapadnie decyzja
Piotr Kuszłyk podejmie
dziś ostateczną decyzję

czy będzie trenował
Widzew l:.ódź.

Propozycja łodzian dla trenera czwartoligowego Hetmana
Włoszezowa jest jednym z najwięk
szych hitów transferowego lata.
- Decyzję podejmę we wtorek, po
spotkaniu z prezesem Andrzejem
Pawelcem -powiedział nam wczoraj Piotr Kuszłyk. - Na obozie w
Wiśle miałem szczere spotkanie z
piłkarzami , którzy zaakceptowali
mnie i moją koncepcję pracy z
nimi. Zwłaszcza ci najważniejsi :
Woźniak, Szymkowiak, Zając i
Michalczuk Wiele razy usłyszałem
już, że wpakowałem się "na minę",
ale jestem gotów podjąc ryzyko.
Mam odpowiednie "papiery i gło
wę ' do tej pracy. Ekstraklasa, to
duże wyzwanie i wiem, że nie bę
dzie łatwo. Wcale na to nie liczę .
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