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Kolejny odcinek sensacyjnej
powieści Andrzeja Gołdy.
Czytaj na stronie 5.

www.slowoludu.com .pl

Dilerzy działają nawet wśród harcerzy i pielgrzymów

Rocznica
powstania

NARKOTYKOWE
WAKACJE

56 łat temu, l sierpnia
1944 r. o godz. 17 .00,
wybuchło Powstanie
Warszawskie . .Był to
największy zryw
niepodJegłościowy

Armii Krajowej,
a zarazem największa
akcja zbrojna podziemia w okupowanej
przez hitlerowców
Europie. Powstanie
miało trwać 2-3 dni.
Zakończyło się kapitulacją po 63. dniach
zaciętych walk. (PAP)

Gigantyczna
sztaba" złota

~

Wisła wylała

Policja ostnega - w wakacje

- 'frochę alkoholu, amfa i jazda przez cały dzień. Cmentarze są
pełne takich wyluzowanych łudzi.
Mówili, że to im nie zaszkodzi. Ci,
którzy biorą , dopóki nie hukną
głową w chodnik, będą przekonywali siebie i kolegów, że branie
obywa się bez ofiar- mówi Robert
z radomskiego ośrodka Monaru.
Podkreśla , że po spotkaniu z amfetaminą leczy się już jedenasty
miesiąc. - Ci najbardziej podatni
na wpływy kumpli, będą pierwszymi ofiarami -uważa .
- Fala narkomanii dotrze do
nas po wakacjach. Młodzi szukają
latem luzu. Wydaje im się, że pomogą im narkotyki, które spotykają
na każdym kroku -na dyskotekach,
koncertach, biwakach, a nawet na
harcerskich zlotach i wśród pielgrzymów - ostrzega pragnący zaski policjant. -Dla dTierówwakacje, to czas wytężonej pracy. Mło
dzież wraca do szkół przywożąc z
podróży po kraju wiedzę, jak uprawiać marihuanę, skąd zdobyć narkotyki i jak je zażywać. Na pewno
trafią do nas nowe, groźniejsze
syntetyki - dodaje.
Najpopularniejsze wśród
młodych narkotyki to marihuana i
jej pochodne: skun, haszysz. Coraz częściej jednak uczniowie zażywają silnie uzależniające środki
jak amfetamina, heroina - tzw.
brown sugar.
Pierwsze działki młodzi ludzie kupują z kieszonkowego.
Gram haszyszu, tzw. gruda, kosztuje 30-50 złotych. Gimnazjaliście
wystarcza to na tydzień codziennego palenia. Amfetamina, ekstazy, są tańsze niż alkohol.
- Gdy braknie pieniędzy
na kolejną działkę, młody człowiek
zostaje dilerem, najpierw w gronie
przyjaciół, potem w szkole, dzielnicy- mówi policjant. Przypomina
przykład z Ostrowca. Przed dworna tygodniami policjanci zatrzymali tam w mieszkaniu młodszej koleżanki 18-letniego dilera, poszuki-

Rzecznik świętokrzyskiej policji, Elżbieta Różańska·Komorowicz, prezentuje plon
kolejnej antynarkotykowej akcji
wanego listem gończym przez krakowską pmkuraturę. Zatrzymnny
szukał nowych "akwizjtorcrw---:
- Rodzice powinni wiedzieć,
że prawie żadna prywatka, dyskoWedług raportó.w Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
kontakt z narkotykarni ma 80
proc. uczniów szkół średnich
i 40 proc. ze szkół podstawowych. - To nie jest już tylko problem wielkich miast: Marihuana, haszysz, amfetaminę równie łatwo dostać w Kielcach
czy Skarżysku -mówi Monika
Chmielewska, pełnomocnika
wojewody świętokrzyskiego
ds. narkotyków.- Młodzież się
ga po syntetyczne, czyste narkotyki, bo zażywanie nie wią
że się z wkłuwaniem igły.

teka, nie odbywa się teraz bez narkotyków - przestrzega Elżbieta
Różańska-Komorowicz, rzecz:nikkomendanta wojewódzkiego policji w Kielcach. - Po amfetaminie
i ekstazy rodzice nie zauważają
u dziecka zmian. Cieszą się , że pociecha po powrocie z imprezy
nie pachnie alkoholem. Młodzi

"na baju" wypijają piwo, aby oszukać zbyt dociekliwego ojca.
~ Obudźmy się wreszcie z bło
giego snu o tym , że w regiOnie
nie ma narkotyków - ostrzega Tadeusz Cielecki, szef świętokrzy
skiej policji. Według niego, wśród
rodziców i nauczycieli pokutuje
stereotyp narkomana jako brudnego i słaniającego się na ulicy czło
wieka. - A jeśli takich ludzi nie
spotyka się , to ma to być dowód ,
że narkotyków nie ma- mówi.
- 'frudno ocenić skalę zjawiska, bo dawno nikt nie robił u nas
badań - mówi Monika Chmielewska, pełnomocnik w_ojewody.
Liczy, że we wrześniu uda się
we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii przebadać
młodzież ze świętokrzyskich szkół.
Narkotyki prędzej czy póź
niej popychają uzależnionych do
popełnienia przestępstw - mówi
Jóanna Woźniak z ośrodka dla
narkomanów w kieleckim areszcie.
-Zgłoszenia na leczenie trafiają do
nas każdego dnia. W regionie świę
tokrzyskim nie ma innego ośrod
ka, w którym mogłyby szukać pomocy osoby u zależnione lub ich
rodzice.
MARCIN MIGAŁA , (ber)

Już

Specjalność zakładu
-żywa kaczka Migawka

z krakowskich bulwarów nadwiślańskich,
I>Odtopionych przez
Wezbraną .rzekę (PAP)

Reprezentanci 31 państw wezmą
udział w kolarskich Mistrzostwach
Europy młodzieżowców i kobiet,
w Miedzianej G6rze pod Kielcami.

przybędzie dilerom tysiące młodych
klientów- uczniów szkół podstawowych i średnich.

chować anonimowość świętokrzy

Sztabka złota, wystawiona w muzeum
przy kopalni złota
w Toi w prefekturze
Shizuoka w Japonii
wzbudza duże zainteresowanie. Sztabka
o wymiarach 40,5 cm
x 19,5 cm x 16 cm waży
200 kilogramów.
Z racji swych rozmiarów została oficjalnie
odnotowana jako
największa na świecie
w Księdze rekordów
Guinnessa.
(PAP)

Mistrzostwa
pod Kielcami

w piątek,
w Magazynie "SL"
e

Z

Jędrzejowa

na safari

Studentka biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aleksandra Mucha z Jędrzejowa.
spędziła miesiąc w Kenii . Jej wrażenia ze spotkań z egzotycznymi zwierzętami,
z wypraw do parków narodowych opiszemy już w najbliższy piątek,
w jak zwykle ciekawym Magazynie " Słowa Ludu".

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

Jest to rekordowa obsada
w historii tej imprezy, organizowanej od 1995 roku .
-Spodziewamy się przyjazdu
do Kielc menedżerów z wielu grup
zawodowych, którzy będą przyglą
dać się kandydatom do kontraktu .
Zainteresowanie mistrzostwami
jest bardz oduże - powiedział
wczoraj na konferencji prasowej
organizator mistrzostw Czesław
Lang (na zdjęciu).
Prezes PZKoł. , Wojciech
Walkiewicz, podkreślił, że Folska
jeszcze nie organizowała imprezy
kolarskiej tej rangi. -Wystąpiliśmy
9 przyznanie Polsce Mistrzostw
Swiata w 2005 roku. Jeśli za organizację mistrzostw orlików otrzymamy wysokie noty, to jest szansa,
że za pięć lat po raz pierwszy bę
dziemy gospodarzami światowego
czempionatu - dodał .
'AP)
Czytaj na stronie 16.
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Sledztwo
od nowa
Radomski Sąd Rejonowy nakazał
Prokuratune Okręgowej wznowienie
śledztwa w sprawie stosowania
"ścieżek zdrowia" po Czerwcu' 76.
Postanowienie takie sąd wydał po rozpatrzeniu zażalenia, zbżonego przez szóstkę pokrzywdzonych na decyzję prokuratury. Ta
prowadziła śledztwo od 1996 r.
Miało ono wyjaśnić, kto odpowiada za bicie zatrzymanych po wydarzeniach czerwcowych 1976 r.
Pod koniec października ub .r.
śledztwo zostało umorzone . Jak
uzasadniano, udało się, ca prawda
udokumentować przypadki pobicia wielu osób, jednak żadna z nich
nie odniosła ciężkich obrażeń ciała, a tylko takie skutki działań milicjantów nie są objęte przedawnieniem.
Decyzję prokuratury zakwestionowali związkowcy z radomskiej " Solidarności" oraz sami pokrzywdzeni. Ich skargi trafiły
do Prokuratury Apelacyjnej. Ta
utrzymała decyzję Prokuratury
Okręgowej, wobec czego sprawę
skierowano do sądu . Wczoraj sąd
uwzględnił ich zażalenia i nakazał
wznowienie śledztwa.
MAŁGORZATA RUSEK

Słowoludu
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Rolnicy mówią o stratach

Zwycięska

Ponidzie walczy

promocja
Spośród 55. miast Polski,
zwyciężyły w konkursie "

cja mojego miasta", zot·gaJtizl.il
wanym przez Związek
Polskich.

z wodą

Zwycięska pro
Kielc, przeprowadzona
ła poq kierownictwem
usza Zołnierczyka, nm·P kl~~~~
Wydziału ~<n,nvr\11

Wschód słońca 4.53
Imieniny: Justyny, Nadii
Zachmurzenie: umiarkowane

Miasta UM w n ..J<>l\.o<lL\.oll.
Jury oceniało UL.Ja1au~
miast w kategońi:
szych imprez miejskich w
nich pięciu latach oraz
desłan e najatrakcyjniejsze
teńały promujące miasto,
jak: albumy, foldery,
i pomysłowe gadżety.
Kielce, jako jedyne
śród 55. miast, zostały
dzone za całość nr7Dn1•m u ~,/,
nej kampanii
W nadesłanych
promujących nasze m
uwagę jury zwróciły ·
imprezy miejskie jak
to miasta7 czy święto

Sytuacja baryczna: Polska południowa znajduje się pod wpływem
wyżu. Z południowego zachodu napływa cieplejsza masa powietrza.

Prognoza pogody: dzisiaj
w ciągu dnia będzie zachmurzenie
umiarkowane i duże, okresami słabe
przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni C.
Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych.
W nocy przejaśnienia i rozpogodzenia, bez opadów. Temperatura minimalna od 12 do 14. Wiatr słaby
z kierunków południowych .

prężnie działające

Targowe,
podpisywane z klellec~w
tystami czy wizytówki
ści z herbem miasta i
skiem "Lubię Kielce".
Dyplom i nagroda 5
cy złotych wręczone
w dniach 22-23 września
kopanem.

Prognoza orientacyjna: waż
ność

do godz. 6.00 dnia 2.VIII.2000
do godz. 6 .00 dnia 3.V111.2000
W środę zachmurzenie umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni C. Wiatr
umiarkowany południowy.
W nocy od zachodu regionu
wzrost zachmurzenia. Temperatura
minimalna od 14 do 16 stopni C. Wiatr
umiarkowany z kierunków południo
wych.

Sytuacja biometeorologicz-

na: korzystna, sprawność psychofizyczna u większości ludzi utrzyma się
w fizjologicznej równowadze.
Uwaga kierowcy:

widzialność

rano lokalnie ograniczona, dniem warunki drogowe na ogół dobre, jedynie
w strefie lokalnych opadów okresowo
drogi mokre.

Temperatura wody w
ku:

Kołobrzeg

Bałty

- 17,2

Hel-16,8
Gdynia - 18,3

GRY LICZBOWE

W Kawęczynie wgminie Nowy Korczyn po drogach można poruszać się jedynie ciągnikiem
l

h

PONIOZIE. Około 20 tysięcy hektar6w
łąk p6ł uprawnych w gminach Sole c ,
Nowy Korczyn i Pacan6w zalanych
zostało przez wodę.
Zalane są też główne ulice
Kazimierzy Wielki"ej.
Wody Kanału Strumień zalały ponad 20 tysięcy hektarów na
terenie gmin: Pacanów (ok.-8 tys.
ha) Solec Zdrój (6,5 tys ha)
i Nowy Korczyn(ok. 6 tys ha). Zalanych i podtopinych jest 260 gospodarstw. W samym Solcu zniszc.zona została kanalizacja sanitarna i burzowa. Podtopione są drogi
powiatowe i gminne w wielu
wsiach.
Do sporej awantury doszło w
Kawęczynie w gminie N. Korczyn.
W niedzielę po południu mieszkań
cy zalanych gospodarstw obarczyli
winą za zaistniałą sytuację radnego Zenobiusza Brodę, który rzekomo zabetonował przepust przy
swoim stawie, co spowodowało
spiętrzenie wód i zalanie wsi. Spokój we wsi przywracała policja.
- To jest kompletna bzdura
- mówi radny Z. Broda. Moje gospodarstwo ucierpiało najbardziej.
30 świń stoi na prowizorycznym

podeście, który zrobiłem z rusztowań. Od dwóch lat informowałem
władze gminne i powiatowe o niedrożnym przepuście- tłumaczy się

Z. Broda.
Wójt Nowego Korczyna Janusz Gajda : - Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, jak jest w istocie. Jak opadną wody wówczas
okaże się czy przepust został zabetonowany.
Duże są straty w uprawach.
Sołtysi wszystkich wsi zbierają
dane o rozmiarach szkód i liczbie
poszkodowanych rolników.
- Rano zwróciłem się do wojewody i wojewódzkiego sztabu
kryzysowego o natychmiastowe
przysłanie komisji na teren powiatu huskiego - mówi starosta buski
Jerzy Kolarz.
Chodzi o jak najszybsze oszacowanie strat i przedsięwzięcie
działań naprawczych. Kanał Strumień, a także cała infrastruktura,
czyli rowy, przepusty, kanały drogi nie były konserwowane od wielu lat z powodu braku pieniędzy.
Nie usunięto także szkód powstałych trzy latatemu podczas pamięt
nej powodzi stulecia. Fociesza tylko fakt, że w ciągu 8 godzin poziom wody w Wiśle na wodowska-

Drogiej Koleżance

MARIIBALA
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

Od 13.00
Gramy twoje przeboje!!!
Legendarne utwory gwiazd
Rock' n' drolla
Prezentuje Dagmara Gąsowska
TAKMANIA
Zapraszamy od 22.00 do 24.00
Czekają na Was płyty CD a także
radiowe upominki.
Dzwońcie do nas teł. 362-22-00
i 362-23-00
Zaprasza Michał 'frzepałka
Do usłyszenia na: 106,5, 101,1,
98,0 89,7 FM.

2

składają
koleżanki i koledzy
z Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju

76/ub

Pani dr KATARZYNIE KOWALCZY"K
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

zie w Karsach obniżył się o 6 cm.
Wynosi 714 cm. W czasie powodzi w 1997 roku osiągnął aż
1004 cm.
Od godziny 14 w niedzielę
nie ma przejazdu przez Kazimierzę Wielką . Wody rzek Małyszów
ka i Nidzica zalały jedno z głów
nych skrzyżowań, czyli ulic Piłsud
skiego i Głowackiego. Policja
wyznaczyła kilkunastokilometrowy objazd gminnymi drogami z
Jakuszawic przez Kazimierzę
Małą

do Krakowa.

Powiatowy sztab kryzysowy
w Kazimierzy Wielkiej odstąpił od
zamiaru sztucznego rozkopania
koryta Nidzicy. Poziom wody w
rzekach ustabilizował się i zagrożenie nie wzrasta - mówi starosta
Władysław Migórski.
Wczoraj po południu okazało się, że nawierzchnia wąskiej lokalnej drogi objazdowej zaczęła
pękać i osiadać pod ciężarem tirów.
Niewykluczone, że dojazd do
całej gminy Kazimierza zostanie
zamknięty, a samochody jadące od
Buska do Krakowa kierowane
będą z miejscowości Krzyż przez
Drożejowice i Skałbmierz.
(imi)

.Wczoraj wieczorem na ul.
Sandomierskiej zginął męż
czyzna.
Około 40-letniego
znę potrącił na prz

dla pieszych
uno. Uderzenie
że mężczyzna

Personalia i wiek zab1it~~o
czyzny były nieznane.

·

ZONY

składa

Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach
wraz z funkcjonariuszami i p~acownikarni cywilnymi.

Koledze

MARKOWI ADAMCZAKO
najgłębsze

"Wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają

229/zd

Zabity
na przejśc

Pierwszemu Zastępcy
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach
mł. insp. mgr. RYSZARDOWI MOCHOCKIEMU
wyrazy szczerego WSJ!ółczucia z powodu śmierci

MĘŻA

.

Profesor Michał
-Krauz - dyrektor
dziennikarstwa w
i Radomiu mówillllL•OUHII~
łamach "Słowa" o rn?'7,... .
Kielc i Radomia. Za
nazwiska profesora i
ków przepraszamy

Rada Nadzorcza, Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy

składają

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

pracownicy F.H.
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turySródziemnego:
Grecja, Thrcja. Po-

"-""''"'" cwszą się zwłaszcza
last minute.
U nas właściwie nikt już nie
cen katalogowych- mówi JuPańka z biura turystycznego
naiNII:>~ó·rv".- Promocyjne wyjazod S do 20 proc.
last minute pojawiają
kilka dni przed wyzapełnił się jeszcze ausamolot. Musimy jednak
<liti!Etatć. że przy takich wyjazdach

nie możemy liczyć np. na najlepsze miejsca w hotelu. Za taki wyjazd trzeba zapłacić średnio 1200
-1500 zł.
Powoli traci na populamości
Chorwacja, która staje się coraz
droższym krajem. Pracownicy biur
mówią, że turyści wracają stamtąd
zachwyceni przyrodą, ale przeraże
ni cenami, zwłaszcza żywności .

Wczasy nad polskim morzem
swoich amatorów. W
"Gromadzie" są jeszcze oferty na
drugą połowę sierpnia i początek
września, ale chętnych nie brakuje.
Za dwutygodniowy pobyt trzeba
źapłacić od 1100.c) o 1400 zł. Anna
Marek z "Orbisu" twierdzi, że pomimo fatalnej pogody na wczasy w
Polsce jest tak dużochętnych jak w
ubiegłym roku. W "Orbisie" ceny
też mają

za dzienny pobyt jednej osoby wynoszą od 60 do 200 zł, zależnie od
standardu. Najdroższy okres to
przełom lipca i sierpnia, wtedy ceny
polskich wczasów są porównywalne z wyjazdami zagranicznymi.
Właściciele biur z reguły nie
narzekają na tegoroczny sezon turystyczny, ale nie wszyscy są zadowoleni.
-Nasze biuro w Katowicach ,·
sprzedaje bilety jak świeże bułeczki -mówi Edyta Woźniak, pracownica" Comfort Lines".
- W Kielcach popularnością
cieszą się tylko obozy młodzieżo
we. Dorosłych wyjeżdża bardzo
niewielu, zwykle szukają ofert z
możliwością dojazdu na własną
rękę, a takich mamy bardzo mało.
(mow)

dzieci ze Lwowa
.".,,,.,,..h od 1 do 6 sierpnia będą
tviNrJhn.u2t' polskie dzieci z biednych

ze Lwowa.
zostały zaproszone
towarzyszenie Ochrony
Narodowego. Jeżeli

.u--.110.

"Słowa"

St.OWO
,
CZYTELNIKOW

___;, ~

ktoś chciałby im
przekazać odzież,

pomóc, może
obuwie, książ
ki i inne rzeczy przydatne dla dzieci i młodzieży. Można je składać
składać w szatni Wojew<)dzkiego
Domu Kultury przy ul. Sciegiennego 6 od 2 do 6 sierpnia w godz.
od 8 do 18.

- "Przyjazne miejsca"

,,.,...lwiej
prezydenta

Igranie narodowym
dramatem
Na kieleckim Rynku, tuż
obok "Delikatesów" zobaczyłam
plakat przedstawiający z jednej
strony ofiary Katynia, z drugiej
prezydenta RP z kieliszkiem w
ręce. Nie podoba mi się, że ktoś
igra naszym narodowym dramatem. Nie wszystko nadaje się do
politycznej gry!

Datek jako norma
Dzwonię z podkieleckiego
miasteczka. Tutaj stało się normą,
te u lekarza. zostaw la stę Jakiś datek. Inaczej nie ma mowy o wypisaniu potrzebnych leków. Najczę
ściej dotyka to emerytów i rencistów. Oczywiście, nie do udowodnienia jest wina lekarzy. Niektórzy chorzy czują się gorzej jeżeli
w gabinecie nie zostawią jakichś
pieniędzy.

Wyobraźnia pełna dziur
"Yczytałem w jednej z gazet
opinie wybitnych rajdowców,
m.in. Sobiesława Zasady, że Polacy dobrze jeżdżą autami. Może
i tak, ale na pewno umiejętno
ściom nie towarzyszy odpowiednia kultura. I dotkliwie brakuje
wyobraźni . U wielu kierowców
jest ona taka jak nasze drogi. Peł
na dziur.
fan S. z Kielc, nazwisko do
wiadomości redakcji.
(tam)
latwiej się dostać
Miasta w Starachowicach.

P'll!lhJIJSIJI'aWl1vm

Zos~~ł. wybudowany podWeJscia do budynku i wy-

_Płytkami antypoślizgowy
Jego obu stronach zainstazabezpieczające barierki.
wymieniono na szersze.

Wygospodarowano miejsce na
punkt obsługi klienta, gdzie każdy
może otrzymać niezbędne informacje, bez potrzeby szukania ich
w poszczególnych wydziałach.
Zorganizowana została również
poczekalnia - poinformowała Halina Garbacz szefowa Referatu
Gospodarczego UM.
Obok punktu obsługi klienta
znajduje się toaleta dla niepełno
sprawnych, a przed budynkiem
urzędu postawiona został budka
telefoniczna z aparatem zainstalowanym na wysokości umożliWia
jącej korzystanie z niego również
osobom poruszającym się na wózkach.
(las)
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Czterdzieści tysięcy
musi odejść

Na Państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem nr
344-48-16.

Kto

W lipcu Sejm przyjął ustawę
o restrukturyzacji i komercjalizacji Polskich Kolei Państwowych.
De ludzi będzie musiało odejść z
przedsiębiorstwa?
-Ustawa określa, że od stycznia 2003 r. w PKP będzie pracować 145 tysięcy osób. Obecnie zatrudnienie wynosi 185 tysięcy,
oznacza to, że 40 tysięcy ludzi
będzie mu.siało odejść. Oceniamy,
że jedna czwarta z nich, około l O
tysięcy ludzi, przejdzie na świad

czenia przedemerytalne. Pozostali będą musieli zmienić pracę .
Ile w tej grupie odchodzą
cych kolejarzy będzie z województwa świętokrzyskiego?
- Prawdopodobnie około tysiąca.

. Zadaniem kierowanej przez
Pana agencji jest przygotowanie
pracowników PKP do pracy w nowej, zreformowanej finnie. Odchodzącym chcecie pomagać w "odnalezieniu się" na rynku pracy. Jakie macie dla nich propozycje?
- Chcemy ich przygotować do
nowego zajęcia zanim będą musieli
odejść z PKP. Prowadzimy cykle
szkoleń dla pracowników, którzy
chcą rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą. Często jest to
praca na rzecz PKP (np. agencyjna sprzedaż biletów) lub z wyko-

rzystaniem budynków czy innych
nieruchomości kolejowych. Ponieważ spora grupa naszych pracowników mieszka na wsi, proponujemy im świadczenie usług dla sektora rolniczego, np. prowadzenie
rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym itp.
PKP mają jedne z najsilniejszych i najlepiej zorganizowan_ych
związków zawodowych. Nie boi
się Pan, że związkowcy nie zgodzą się na zwolnienia?
- Związkowcy mają świado
mość, że przedsiębiorstwo potrzebuje zmian, w tym ograniczenia
zatrudnienia. Rozbieżności dotyczą sposobu restrukturyzacji.
Jest pan po spotkaniu z marszałkiem województwa, w czym
samorząd może pomóc kolei?
- Chcemy mieć dostęp do informacji o rynku pracy w regionie.
Liczymy też na pomoc w przygotowaniu programów aktywizacji
zawodowej naszych pracowników.
W agencji zatrudnionych jest
111 osób. Czy oznacza to, że PKP
przybyło tylu pracowników?
-Nie zwiększyliśmy kosztów.
Agencję tworzą ludzie, którzy już
wcześniej pracowali w różnych
działach przedsiębiorstwa .
Rozmawiała

IWONA SINKIEWICZ

zaskarży uwłaszczenia?
wątpliwości.

- Ustawa uwłaszczeniowa nie m•
szans na wejście w życie - m6wi ·
poseł Maria Stoizm an z Unii Wolności.

Zdaniem Marii Solzman projekt ustawy od początku budził

AWS przeforsowała
go, by pomóc Marianowi Krzaklewskiemu w kampanii wyborczej
na urząd prezydenta RP - Uchwalenie ustawy wprowadziło sporo
zamieszania, bo ludzie przestali
.płacić czynsze i inne zobowiąza
nia mieszkaniowe. Ustawa nie ma

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

szans na wejście w życie , ponieniektóre jej przepisy są niezgodne z Konstytucją RP i na pewno zostaną zaskarżone do 'frybunału Konstytucyjnego. Może to
zrobić każda spółdzielnia mieszkaniowa czy gmina - twierdzi
M. Stolzman.
(elza)
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Nowe dokumenty w sprawie lustracji prezydenta

Sensacyjna
porażka

Unici nadal w rządzie
Wbrew zapowiedziom nie
wszystkie osoby rekomendowane
przez Unię Wolności opuściły stanowiska w administracji rządowej. Na
stanowiskach pozostało jeszcze kilkunastu wiceministrów oraz wicewojewodowie. Z rekomendacji UW funkcje pełnią także szefowie urzędów
centralnych i szefowie funduszy. Według polityka Unii, ci prawdopodobnie pozostaną, bo to zależy od ministrów, którym podlegają. Rada Krajowa UW podjęła uchwałę w sprawie
opuszczenia przez Unię koalicji 28
maja. Prezydent odwołał pierwszych
unijnych ministrów 12 czerwca.

będę uznany za kłamcę
Lech Wałęsa jest przekonany, że
jego sprawa lustracyjna zakończy się
jego uniewinnieniem. Uważa, że materiały, którymi dysponuje Sąd Lustracyjny zostały sfabrykowane, ale nie
zaprzecza, że miał kontakty z SB do
1976.- Te papiery, w których nie ma
żadnych oryginałów, były do kłócenia
wewnętrznego, a nie do sądu - powiedział wczoraj w Radiu Zet.

Nie

Torf z papierosami
1Ym razem próbę przemytu 50
tys. paczek papierosów bez znaków
skarbowych akcyzy udaremnili celnicy na polsko-białoruskim przejściu
granicznym w Kuźnicy Białostockiej.
Wartość przemytu oszacowano na 250
tys. zł. Papierosy próbował wwieźć do
Polski 25-letni Białorusin. Towar był
ukryty w foliowych workach wypeł
nionych torfem.

Uchybienia UOP . Peresa
UOP nie naruszył prawa w związku z
lustracją Aleksandra Kwaśniewskie
go • uznała w wczoraj sejmowa
Komisja ds. Służb Specjalnych.
W komunikacie wydanym po
blisko S-godzinnych, zamkniętych
obradach komisji, jej członkowie
napisali m.in.: ,;-N przesłanym załączniku do pisma przewodniego
do sądu UOP zawarł wnioski, do
których nie był upoważniony".
Członek speckomisji Jan Lityński
(UW) ujawnił, że UOP napisał
tam, iż Aleksander Kwaśniewski
był zarejestrowany jako tajny
współpracownik SB. "Komisja nie
stwierdziła naruszenia prawa.
Stwierdziła, natomiast, uchybienia" - głosi komunikat komisji.
Te uchybienia to m.in. odtajnienie dokumentów z tzw. spraw
obiektowych. Akta te mogły uczynić z A. Kwaśniewskiego osobę

Kasa Chorych

pokrzywdzoną w my~l ustawy o
IPN, a ich odtajnienie mogło naruszyć dobra osobiste prezydenta i osób trzecich. Drugie uchybienie to nieprzesłanie rzecznikowi interesu publicznego materiałów dotyczących Kwaśniew
skiego oraz sformułowanie UOP

z pisma przewodniego, że Kwaśniewski był zarejestrowany jako
agent.
Uczestniczący w obradach
speckomisji Zbigniew Nowek,
szef UOP, oświadczył wczoraj, że
w czasie ostatniego weekendu
Urząd Ochrony Państwa odnalazł
kolejny dokument b. MSW, przydatny w procesie lustracyjnym
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Według Nowka,
sprawdzenia w archiwach UOP w
sprawie prezydenta zakończą się
do 8 sierpnia - dzień przez drugą
częścią procesu lustracyjnego
Kwaśniewskiego.

zaskarży

Zatruł

to

Małopolska Kasa Chorych chce,
właściciel sklepu zapłacił za

aby

leczenie osób, które przez niego
zatruły się salmonellą.

Poszkodowanych było 27
osób. Wszystkie zatruły się pasztetem kupionym w jednym ze
sklepów w Radgoszczy. Dyrekcja
Małopolskiej Regionalnej Kasy
Chorych wystąpiła do stacji Sanepidu w Dąbrowie Tarnowskiej
o szczegółowy raport na temat
tego zatrucia. - Wystąpimy do

sklepikarza

zapłaci
sądu żądając, by właściciel sklepu zwrócił koszty leczenia zatrutych osób- zapowiedział wczoraj
dyrektor Kasy Jacek Kukurba.
Dyrektor Małopolskiej Kasy
Chorych powiedzial także, że trwają rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi oraz z prokuraturą, aby
informowały one Kasę o pijanych
sprawcach wypadków. - Chcemy
doprowadzić do tego, aby pijani
kierowcy z własnego ubezpieczenia musieli pokrywać koszty leczenia poszkodowanych -powiedział
Jacek Kukurba.
(PAP)

Liderzy SLD oświadczyli w
poniedziałek, że fakty i dokumenty związane z postępowaniem lustracyjnym wobec Aleksandra
Kwaśniewskiego świadczą o tym,
iż "mamy do czynienia z zaplanowaną intrygą i prowokacją". W

odczytanym przez Marka Borowskiego oświadczeniu władz Sojuszu napisano, że choć dotyczące
Kwaśniewskiego dokumenty
przedstawione w Sądzie Lustracyjnym były kierownictwu UOP
znane już w ubiegłym roku, nie
zostały przekazane RI, gdy się o
nie zwracał. Zdaniem Borowskiego UOP chciał użyć tych dokumentów dopiero w kampanii wyborczej. "Po raz kolejny mamy do
czynienia z ingerencją służb specjalnych w mechanizmy demokratyczne", i sytuacja ta "godzi w
międzynarodowy wizerunek Polski" - czytamy w oświadczeniu
SLD.
(PAP)

Chiński

prom
kosmiczny
Chiny zbudowały prom kosmiczny
wielokrotnego zastosowania.
Pojazd zostanie częściowo
zaprezentowany w ramach obchodów 51. rocznicy powstania
ChRL - najpierw w sierpniu w
Hongkongu, a następnie w paź
dzierniku na międzynarodowej
wystawie lotniczej w specjalnej
strefie ekonomicznej w Zhuhai
na południu Chin. Media nie podały jednak daty pierwszego lotu.
Część źródeł sugeruje, że nastąpi
to l października.
(PAP)

Wczoraj 54-letni został wybrany na
ósmego w historii Izraela prezydenta
kraju.
Mosze Kacaw wygrał w drugiej turze sześcioma głosami nad
Szimonem Peresem, którego poparło 57 deputowanych. Porażka
76~letniego Peresa, byłego laburzystowskiego premiera, ministra
spraw zagranicznych oraz laureata Pokojowej Nagrody Nobla,
uważana jest za sensację . JYm bardziej, ze Kacaw był dotychczas
mało znanym deputowanym opozycyjnego Likudu.
Wybór, którego dokona ł
Kneset jest policzkiem dla Partii
Pracy, którą czeka w poniedziałek jeszcze jedno ważne głosowa
nie - nad wotum nieufności wobec tworzonego przez nią gabinetu pod kierownictwem premiera
Ehuda Baraka.
Kadencj'a prezydenta Pań·
stwa Izrael trwa siedem lat. Jego
uprawnienia są jednak niewielkie.
(PAP)

<

Konwencja z protestami
Rozpoczętej wczoraj wieczorem w Filadelfii czterodniowej krajowej konwencji Partii Republikań
skiej towarzyszyły masowe uliczne
protesty, organizowane przez 200.
organizacji pozarządowych . W Filadelfii 2070 delegatów Partii RepubEkańskiej oficjalnie ma zatwierdzić
George'a W. Busha jako swego kandydata w listopadowych wyborach
prezydenckich. Sam Bush spodziewany jest w Filadelfii ostatniego dnia
konwencji, w czwartek, kiedy wygło
si wieczorem tradycyjną mowę ak-

lagórny pójdzie do
'

więzienia

• @

TOBĄ

ne w latach 1998-99.

Człowiek
na klonowanie ludzkich embrionów
·podały wczoraj media.

SYPAC

Decyzję rządu formalnie
ogłosi we wrześniu minister ds.
nauki Lord Sainsbury. Już teraz

jednak nieoficjalne doniesienia
ostre kontrowersje.
Technika klonowania polegać będzie na pobraniu komórek
od osoby dorosłej, stworzeniu
embriona i następnie wszczepieniu jego komórek do żeńskiego
jajeczka pobranego od kobiety.
W ten sposób naukowcy będą howzbudzają

Próba porwania Miloszevicia

czą jugosłowiańskiego przywódcę
trybunałowi międzynarodowemu,
który poszukuje go w związku z
oskarżeniem o zbrodnie popełnio

Wielka Brytania chce

Rząd brytyjski zezwoli naukowcom

ceptacyjną .

Aresztowano czterech obywateli holenderskich, oskarżonych o próbę porwania prezydenta Slobodana
Miloszevicia - poinformował wczoraj jugosłowiański minister Goran
Matić . Telewizja nządowa pokazała
film, na którym aresztowani przyznają się do winy. Mówią, że dostar-

ć

Zwolennicy Mariana Za górnego i jego akcji protestowali wczoraj przed Sądem
Rejonowym w Jastrzębiu .Sąd nie zgodził się na odroczenie Zagórnemu kary
więzienia za zniszczenie zboża w czasie rolniczych protestów

OSIŁKU!
MOGĘ
Z TOBĄ
POBIEGA~?

OSIŁKU! A ILE
CIASTECZEK BĘDĘ
MOGŁA POTEM
Z~E5~. 2EBY NIE

CIASTECZEK?
NIE WIEM! NIGDY
NIE ::JEM CIASTECZEK!

stworzyć

bank tkanek

z klonu
dowali zamienne części, np. tkan·
kę mózgową, którą będą mogli
przeszczepić pacjentowi, który ma
ją uszkodzoną. Technika otwiera
perspektywę "banku ludzkich
tkanek", a z czasem laborato ryj·
nej hodowli całych organów.
Przeciwko klonowaniu ludzi
rząd brytyjski wypowiedział się
dwa lata temu. Uzyskiwanie dzieci w wyniku klonowania jest za·
bronione, natomiast, eksperymen·
ty na zwierzętach prowadzone są
m.in. w szkockim Roslin Institu·
te, gdzie cztery lata temu ski ono·
wano owieczkę Dolly.

NO TO PO CO
TO CAŁE
BIEGANIE?

UTY~!

Strzelanina w londynie
Dziewięć osób zostało rannych,
w tym jedna ciężko gdy wczoraj rano
uzbrojony mężczyzna otworzył ogień
przy wyjściu z londyńskiej dyskoteki. Do strzelaniny doszlo w południo
wolondyńskiej dzielnicy Peckham,
zamieszkanej głównie przez imigrantów z Antyli.
(PAP)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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rcheolodzy prowadzili badania w okolicach Buska

a ratunek historii

Credo na finał
"Credo" Krzysztofa
Pendereckiego zakończyło w
Lipsku obchody 250. rocznicy śmierci niemieckiego
kompozytora i organisty
Jobanna Sebastiana Bacha.
Utwór polskiego kompozytora oraz ,.Credo" z Mszy
h-moH Bacha wykonała w sali
koncertowej Neues Gewandhaus Orkiestra Symfoniczna
Rozgłośni Radiowej SWR ze
Stuttgartu pod dyrekcją
Helmutha Rillinga. Podczas

archeolodzy prowadzili w
badania we wsi 0/eszki koło
Zdroju, gdzie znajduje się
metnar.zv:ill uZ wczesnej epoki

dziesięciodniowego święta
Bacha odbyło się 100 koncertów, w których uczestniczyło

72 tys. osób.

Whołdzie Riedlowi
~
Grupa Raiders z Wał
brzycha wygrała II '}ysk.i
Festiwal im. Ryśka Riedla
~,Ku przestrodze", zakończ o- "
nyw niedzielę w '!ychach.
gdzie mieszkał słynny
wokalista ,~Dżemu", W
konkursie uczestniczyło 10
'Zespołów, wyłonionych
spośród 40. zgłoszeń. '

Studentki Instytutu Archeologii UJ odczyszczają znalezisko - grób kloszowy w Oleszkach

ł,

Zbadany przez Czesława Hadamika z Kielc i Jacka Koja z Czę
stochowy pochówek okazał się
doskonale zachowany. Była to nakryta misą popielnica, do której
złożono spalone szczątki zmarłe
go, a także nakrywające je dodatkowo duże naczynie w kształcie
odwróconego klosza (stąd wzięła
się nazwa tej kultury). Klosz został obłożony kamieniami, tworzą
cymi rodzaj skrzyni. Popielnica

rts

a-

:>-

e-

ra

·Andrzej
poprzednim odcinku:

Nie spodziewał się tego .
Wszyscy jego dawni podwylegli na korytarze i scho: uściski dłoni, uśmiechy, kwia. W końcu zerwały się oklaski.
)fZf~Zińlski" przyjmował je z uśmiezałcto)potania;· chciał coś ponie zdołał wydusić
końcu korytarza, przed
gabinetu czekał nowy
.
ant, Lipke. W odróżnie
tu od zgarbionego i zaniedbaneB_rzezińskiego trzymał się proJak żołnierz. Miał na sobie
na miarę garnitur i staranbrany do koszuli krawat,
~glansowane do połysku i
utki
na gładko
włosach. Z krzywym
obserwował spontaowację urządzoną na cześć
poprzednika.
·
Gabinet był przestronny i
~Ie urządzony w typowo
ntczym stylu: duże biurko,
ława, skórzane fotele, sta-

Gołda

wymaga jeszcze dokładniejszego
zbadania.
-W Muzeum Regionalnym w
Busku Zdroju powstanie jesienią
ekspozycja archeologiczna, na
którą trafi znalezisko z Oleszek
oraz kilka innych eksponatów z
Buska i okolic - mówi Czesław
Hadamik. - Będzie to na przykład
znaleziony dwa lata temu w czasie kopania fundamentów toporek z okresu neolitu. Naj prawdo-

podobniej został wykonany z
rzadkiej odmiany zielonkawego
serpentynit}.! , występującego w
okolicach Slęży. Takie toporki
znajdowano m.in. w XIX wieku i
uważano wówczas, że posiadają
właściwości lecznicze. Focierano
nimi chore miejsca. Ślady takiego zastosowania nosi również toporek z Buska.
EWA ZIÓŁKOWSKA

Kuzyni górą
*~ 'Granq Prix VI Mazurskiego Lata Kabaretowego
n"Mulatka" w Ełku i nagrodę
pieniężną w wysokości 6 tys.
zł. otrzymał Kabaret';,Kuzynl" z Kołobnegu. To druga
taka nagrOda przyznana w
tym roku kołobrzeskiemu
Kabaretowi. "Kuzyni" zdobyli
Grand Prix na tegorocznym
przeglądzie kabaretów PAKA
w Krakowie.
(gk, P,_AP)

C.;z:atna 8Jvla.;z:da

łowy sejf w kącie i metalowa szafa na dokumenty. Brzeziński
usiadł we wskazanym mu fotelu i
rozejrzał się po "starych śmie
ciach".
- Ciężkie mam życie przez
pana. Ciągle tylko: Brzeziński to,
Brzeziński tamto ... Jest pan tu
prawdziwym bohaterem - zagaił
Lipke próbując zmniejszyć dzieJący ich dystans. Uśmiechnął się
przymilnie, ale twarz Brzezińskie
go nie zmiękła; milczał, nie silił
się na żadne uprzejmości . Kiedy
- skonfundowany Lipke zaproponował kawę i koniak - odmówił
krótkim gestem.
- Domyśla się pan, dlaczego
pana zaprosiłem?
- Moje prawo jazdy straciło
ważność?

Lipke roześmiał się, lecz jego
śmiech zabrzmiał sztucznie i nieszczerze.
- Sulimierski i Czarny - powiedział z ciężkim westchnieniem, jakby przyszło mu spełnić
przykry obowiązek.
-Akta przekazałem prokuraturze.
-Nie ma ich.
Brzeziński podniósł na niego zdziwione spojrzenie.
- Zagrali nimi w "trzy karty".
Zna to pan ... Krążyły od prokuratury rejonowej do wojewódzkiej,
od adwokatów Sulimierskiego do
adwokatów Czarnego i znowu do
prokuratury. Zanim ktoś się spostrzegł - znikły, wyparowały.
Zapadło kłopotliwe milczenie. Lipke podniósł się z fotel~,

podszedł do biurka i przycisnął
guzik intercomu: - Dajcie mi tu
Skalskiego!

Po minucie dołączył do nich.
nieswojo między dwoma
szefami, z których jeden bez zainteresowania patrzył na niebo za
oknem, zaś drugi - Lipke w skupieniu studiował zawartość szarej teczki, którą rozłożył przed sobą; pocierał przy tym kciukiem i palcem
Czu.ł się

wskazującym gładką, pozbawioną
zarostu brodę. Wreszcie przerwał
lekturę i wlepił w Brzezińskiego
surowe spojrzenie; wyzbył się już
uprzedniej uprzejmości.
- Chodzi o materiały opera-

cyjne na tych skurwysynów. Sam
pan rozumie - bez nich musimy
zaczynać od zera.
Brzeziński wpatrywał się w
niego podkrążonymi , zmęczony
mi oczyma, jakby nie rozumiał ,
czego od niego chce.
-Gdzie one są?- zapytał Lipke.
- Kiedy ostatni raz je widziałem były tam - Brzeziński wskazał na kasę pancerną w kącie.
Lipke popatrzył we wskazanym kierunku, po czym na powrót
zagłębił się w szarej teczce ;
wreszcie, jakby nie spodobało mu
się to, co tam wyczytał, zamknął
ją powoli.
-Wie pan, co myślę?
Brzeziński wzruszył ramionami, nie dbał o to .
-Myślę , że pan dostał cynk.
Przez twarz Brzezińskiego

- Cynk, że coś się szykuje.
Nie wiedział pan, że chodzi o zamach na pana. Sądził pan, że o materiały, które pan zgromadził. Dlatego ukrył je pan. W innym, bezpieczniejszym miejscu.
Brzeziński z doskonale udanym zdumieniem rozejrzał się po
gabinecie.
- A gdzież może być bezpieczniej?! Pan marnuje mój czas
i swój talent. Powinien pan pisać
powieści sensacyjne.
Lipke puścił tę drwiącą uwagę mimo uszu, w jego surowym
spojrzeniu czaiła się niema groź
ba. Ponaglająco spojrzał na Skalskiego , oczekując większego
wsparcia z jego strony. Ten pospiesznie zajrzał do swoich notatek.
- Tamtego dnia... Komendę
opuścił pan około 17, a do domu
dotarł o 19.45. W każdym razie
wtedy do pana strzelano ... Brzeziński milczał , czekał na ciąg dalszy. - Drogę z komendy do pań
skiego domu można przejechać w
lO minut. Brakuje nam zatem pół
torej godziny.
- Gdy opuszczałem komendę wszystko było w sejfie - powtórzył znużonym głosem .

przemknął cień kpiącego uśmie

- Jest pan pewien? - Lipke
znów zabrał glos; jego szare oczy
zwęziły się, stały się chłodne i
przenikliwe.
- Kiedy trafiłem do szpitala .. .
to, o ile wiem, nie znaleziono przy
mnie kluczy.
-A kto, pana zdaniem, je za-

chu : skoro pan tak twierdzi.

brał?
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Właśnie

nafaszerowano

mnie pięcioma kulami... Byłem w
stanie agonii. Ma pan może ła
twiejsze pytania?
- Podejrzewa pan któregoś
ze swoich ludzi?!
Brzeziński nachylił się nad
stolikiem, jego twarz była o kilkanaście centymetrów od twarzy
Lipke. Przez chwilę świdrował go
chłodnym spojrzeniem, po czym
zaczął mówić; pod lodowatym
spokojem czuć było wzbierającą
w nim furię.
- Przez ostatnie cztery lata
Sulimierski i Czarny zamordowali
pięć osób. Przekazałem prokuraturze komplet akt. Można było na
ich podstawie napisać podręcznik
kryminalistyki. Niczego nie brakowało: od a- awanturnictwo, do
z- zabójstwo. l co zrobiono? Nic,
bo akta ... "znikły, wyparowały" . A
pan mi teraz zawraca głowę jakimiś materiałami, które nie mają
żadnej wartości procesowej?!
Skończywszy tę nadzwyczaj
długą, jak na niego, przemowę
wstał i ruszył do wyjścia .
-Jeszcze nie skończyliśmy ! ...
-zawołał za nim Lipke
Odpowiedzią był huk zatrzaśniętych drzwi. Lipke z niedowierzaniem popatrzył na Pawła . Ten
wzruszył ramionami i uśmiechnął
się blado, jakby mówił: Ot, i cały
Brzeziński .

-Miej go na oku! - wycedził
przez zaciśnięte zęby Lipke.

Słowoludu

PIENIĄDZE

R Y N E K

PRAC A

Ceny dobre dla klientów, ale nie pszczelarzy
Możliwy import zbóż
-Ministerstwo Rolnictwa nie
wyklucza, że wystąpi do rządu o
wprowadzenie kontyngentu na
import zbóż w związku z najnowszymi niekorzystnymi prognozami zbiorów - powiedział wczoraj
doradca ministra rolnictwa. - Na
pewno Ministerstwo Rolnictwa
podejmie takie działania , aby nie
dopuścić do podwyżki cen, która
uderzałaby i w konsumentów, i w
rynek finansowy - powiedział Jacek Szymanderski.
W poniedziałek Główny
Urząd Statystyczny podał , że zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje wstęp
nie w 2000 roku na 20,5-21 ,5 mln
ton, czyli 14,3-18,3 proc. mniej niż
w 1999 roku, gdy wyniosły 25,1
mln ton.

Chude miodobrania
ły dokładne informacje dyrektor Janina Kozak. - Po
gie, pszczelarze sprzedają
prosto z ula. Dla nich to
na podniesienie rentown
siek, a dla klientów- IJt:\vulJ:>LJ-.•u'
mają nie zafałszowany
Poza tym dużo zależy
Sierpień

PKB bez zmian
Według innej prognozy GUS
Produkt Krajowy Brutto (PKB) w
drugim kwartale będzie prawdopodobnie porównywalny z PKB z
pierwszego kwartału , kiedy to
wzrósł o 6,0 proc.- Po wynikach
eksportu i produkcji widać, że nie
miały miejsca czynniki zmieniające tendencje z pierwszego kwartału - powiedział Tadeusz Toczyń
ski, prezes GUS .

Większe wpływy

Specjaliści radzą

Coraz więcej jest dużych pasiek ale ubywa małych

z prywatyzacji
- Ministerstwo Skarbu Pań
stwa przewiduje większe oa planowanych w tym i przyszłym roku
wpływy z prywatyzacji, po czym
ma nastąpić ich spadek od 2002
roku - poinformowała wiceminister skarbu, Alicja Kornasiewicz.
Wiceminister dodała , że w tym
roku dochody państwa z prywatyzacji mogą wynieść do 24-25
mld zł wobec planowanych 20,1
mld zł, a w 2001 roku 20 mld zł
wobec 18 mld zł planowanych,
jednak w 2002 roku spadną do 510 mld zł.

Belka apeluje
- Rada Polityki Pieniężnej
nie powinna nadal podwyższać
stóp procentowych - ocenił wczoraj doradca ekonomiczny prezydenta i były minister finansów
Marek Belka podczas spotkania
ze środowiskami gospodarczymi
w Katowicach. Jego zdaniem
wzrost inflacji nie jest spowodowany czynnikami pieniężnymi , ale
doraźnymi, np. bieżącą sytuacją
w rolnictwie.

Polacy boją się

może

na miody, albo nie
jej
Obecne ceny skupu uwuu~~.5,50-6 zł za kilogram
lokwiatowego, 7-8 zł za
mianowy (np. lipowy,
mniszkowy) , 12-14zł
wy. Pasieki stosują
szą wśród klientów
go litra (generalnie taką
ma 1,43- 1,5 kg miodu).
słoik (0,9 l) miodu ,..",.u~_u. J w 111
płaci się u os•~cz,e!arzv naJCZ(~S(
30-32 zł, miOdU UUIIIIJ<UlU
22-25 zł, wielokwiatowego l
zł, ale ceny nie są sztywne, a
którzy pszczelarze, żeby
na utrzymanie rojów,
ceny.

Drugi z rzędu zły rok dla pasiek
przeżywają pszczelarze. Miodu jest
mniej niż spodziewano się po
pierwszych wiosennych prognozach.

siek średnich - powyżej 80
rodzin pszczelich. Ubywa natomiast małych, do dziesięciu
uli, co jest niekorzystne dla roi- .
nictwa(zapewniały równomierność zapyleń) .

Dziesięć

lat temu w najlepszych dla pasiek czasach na Kieleccyżnie było 120 tysięcy pszczelich rodzin. W rankingu krajowym
region mieścił się w pierwszej
trójce krain płynących miodem.
Potem przyszły złe czasy - roje
dziesiątkowały choroby (m.in .
warroza) , a hodowla przy wysokich cenach cukru i leków stała
się nieopłacalna. Gwoździem do
trumny stał się import miodu .
Liczba rojów spadła o prawie trzy
czwarte. Teraz w województwie
jest ich około 50 tysięcy.
Jak informl}je Janina Kozak,
szefowa biura Swiętokrzyskiego
Związku Pszczelarzy, nasz region
nadal uważany jest za jeden z najbardziej miododajnych, choć
spadł w krajowej klasyfikacji o
kilka pozycji. Zamiast 7 tysięcy
mamy 1300 pasiek. Co dwudziesta piąta z nich jest na tyle duża,
że stanowi główne źródło utrzymania właścicieli -takich hodowli przybywa. Więcej jest też pa-

- Ceny cukru, który jest
zimową karmą dla pszczół, rosną z roku na rok - mówi wła
ściciel dwudziestu uli ustawionych na skraju podkieleckiego
rezerwatu "Sufraganiec". - To
samo dotyczy leków zabezpieczających roje przed choroba-mi. Ceny miodu praktycznie
stoją w miejscu i nie można ich
podnieść, bo dla kupujących
staną się zbyt wysokie. Już z
tego względu nawet przy dobrych zbiorach hodowla jest

mokry, zimny lipiec, więc roje nie
miały nawet co zbierać . Zamiast
kilkunastu litrów miodu z ula, jak
w dobrych latach, mamy po kilka
Ile miodu dadzą w tym roku
na razie

świętokrzyskie pasieki,
trudno określić.

- Po pierwsze, nie ma już
punktów skupu, z których spływa-

miód należy w domu nr"'"'"ln n ul
wać w ciemnym miejscu w
raturze 10-20 stopni C.
waż łatwo chłonie zapachy powinno się go umieszczać w
bliżu produktów o ·
aromacie. Nie należy się
rażać krystalizacją ( ., .. """"' ~
tocznie "zcukrzaniem" ) .
chodzenie w stan "krupca" t
cha prawdziwego miodu . Do
nej konsystencji przywraca
się , wkładając słoik z miodem
gorącej wody. Miodu nie
jednak podgrzewać do L"''''wo.--. tury powyżej 45 stopni C.
wtedy prawie wszystkie
właściwości.

BARBARA

mało opłacalna .

już

Na dobre zbiory nie ma
jednak co liczyć. Pszczela-

rze przypominają przysłowie
"Jak rok grzybowy, to nie miodowy" . Wyliczają : mieliśmy
przymrozki w maju i skumulowany w ciągu trzech tygodni, a
nie rozłożony jak przy normalnej wiośnie okres kwitnienia
sadów, łąk, lip, więc pszczoły
nie zdołały zebrać wszystkich
pożytków. Potem przyszedł

Pszczelarze ostrzegają, że w tym roku nie będzii! dobrych zbiorów

zubożenia
Z ankiety przeprowadzonej
na zlecenie " Rzeczypospolitej "
przez sopocką Pracownię Badań
Społecznych wynika, że wielu
Polaków obawia się, iż przyszło
roczny budżet spowoduje spadek
dochodów w ich gospodarstwie
domowym. Na pytanie na co rząd
powinien ograniczyć wydatki
w zamian za obniżenie podatków,
54 proc. ankietowanych wskazało dopłaty do nierentownych
gałęzi przemysłu, 12 proc. - zniesienie dopłat do budownictwa,
8 proc. - dopłat do rolnictwa,
7 proc. - ograniczenie wydatków
na bezpieczeństwo państwa, a 6
proc. było za wprowadzeniem
opłat za szkolnictwo średnie i
wyższe.

Opr. lenar

6

Symulacja Głównego Urzędu Statystyczn

Pesymistycznie
o inflacji
HURTOWNIA FARB l LAKIERÓW

PRDME!iA

Inflacja grudzień do grudnia na
koniec roku wyniesie 8,9 proc., a
lrednioroczna 10,2 proc. - wynika z
symulacji, przeprowadzonej przez
Gł6wny Urząd Statystyczny.
- Symulacja GUS na temat inflaji uwzględnia już wprowadzenie
3-proc. stawki VAT na nieprzetwo-

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

rzone produkty rolneprezes GUS, Tadeusz Tn.~'nlń sK
Przypomnijmy, że
dał spadek inflacji rok do
5,2 proc. w 2000 roku z 9,8
w 1999 roku.
Budżet na 2000 rok
spadek inflacji
5,7 proc. z 7,3 proc. w l
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w doma

zrobiło się

pusto,
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pomyśleli

askólka spod
Lichockama tremę. Czuje
'" l~',)""IJ"'"'zwiastująca deszcz.
•i~>r~•:~ wW6/ce Bałtowskiej

Miejsce jak z folderu

Droga wije się głębokim, wilpp.ym wąwozem. Nad głowami
z konarów drzew. To góra i
rhlo!r~·.vat "Modrzewie" - prawie 24
starodrzewia. Nawet w
dni panuje tu przyjemny
a słońce tylko miejscami
się przez zielony parasol.
Wólka Bahowska - kilkagospodarstw i pola po las.
Lichoccy pojawili się tu 10 lat
. Kupili starą chałupinę i 2,5
pola z kawałkiem miodnipołudnia Krystyna pracoZespole Szkół Rolniczych
( - Przyszłam tu po stutylko na rok, zostałam na
życie - uśmiecha się.), po poi u zabierała męża, dwóch syi jechali na działkę. Dom zbusarni. W przyziemiu są pogospodarcze, nieco
pokój gościnny z salonem,
elką kuchnią i toaletą. Na
ętrze trzy sypialnie i łazien
,_vu,·.uświatła, dużo przestrzenartystyczny smak gospo. Kiedyś malowała, teraz zaj-

- Wiesz, właściwie to my się
tu mamujemy - to zdanie Andneja Lichockiego zd ecydowało, że
Krystyna powiedzi ała "dobrze,
wchodzimy w to".
Wcześniej, w marcu do Urzę
du Gminy w Bałtowi e przyjechała pani z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ModliszewU:ach. Wójt
zwołał rolników zainteresowanych agroturystyką . Przyszło 30
osób. Pani z ODR zachęcała:
- Tak tu u was pięknie: malownicze lasy, przełom Kamiennej, latem jagody, jesienią grzyby. Cisza
i spokój. Tego szukają ludzie z
miasta .•
Mówiła jeszcze, że z bahowskich piachów nie wyżyją, że powinni się zająć czymś, co przyniesie im dodatkowe pieniądze.
Ludzie posłuchali, pokiwali
głowami. Przyznali, że nawet nie
brzmi to tak głupio. Powspominali, jak do internatu szkoły rolniczej przyjeżdżała młodzież z
Gdańska, jak u bahowian, przez
całe lato bawiły rodziny ze Sląska.
1... tyle.
Na przyjęcie letników zdecydowali się tylko Lichoccy. - Od
czegoś trzeba zacząć, a to jedno z
najładniejszych gospodarstw w
gminie- wójt Mieczysław Budzeń
mimo wszystko się cieszy. - Pozostali się boją, bo trzeba zainwestować, a może nie wyjść.
Tłumaczenie wójta jest proste: ładne pokoje, łazienki, zadbane obejścia- to wszystko kosztuje. A jak się żyje z rolnictwa trudno odłożyć trochę gotówki.

suche bukiety i projektuje
kompozycje w przydomoogródku. Mówi, że na wsi
się ~zczęśliwa i nie ma w tym
-~Pt<•r•

· jednak czegoś
skoro zdecydowatą "Jaskółką". Synowie
na studia i do Wólki pewnie wrócą, chyba że nawaz rodziną ( - Jeden studiuje
drugi ekonomię, co by tu
robić?- pyta.). Mąż ma pra-

samouk

J

E
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o agroturystyce

Bałtowa

cę wyjazdową i do domu przyjeżdża tylko na weekendy. W domu
zrobiło się pusto i wtedy zrodził
się pomysł z agroturystyką.

·~--.,,.,agroturystykę.

się dekoracją kościołów,

c

doszedł

do

tytułu

Mąż był "za"
Lichoccy zaczęli od kursu
agroturystycznego w Brodach llżeckich. Kurs był poważny - wykładowcy z Wyższej Szkoły Rolniczej z Lublina, zajęcia z socjologii,
psychologii i ekonomiki, no i wizytacja gospodarstw. -Na tę "wizytację" pojechaliśmy razem z mężem
-opowiada pani Krystyna.- Jak się
naoglądałam, to stwierdziłam, że
nie jestem gorsza. Mąż był "za".
Po kursie wrócili pełni energii. Wiedzieli, że do sprawy trzeba
podejść profesjonalnie. Zrobili
małą reklamówkę z informacjami
o gospodarstwie i jeszcze zdążyli
na majowy jarmark agroturystyczny w Warszawie. Teraz czekają, aż

proboszcz z Bałtowa wyda nowy
folder o gminie. Będzie tam też
o gospodarstwie Lichockich .
- Co oferujemy? Dom z oryginalnym wystrojem, pełne wyżywienie
lub możliwość skorzystania z kuchni, boiska do piłki siatkowej i noż
nej, altana z grillem, miejsce do rozbicia namiotów. I piękny las
"pod nosem"- wylicza pani Krystyna. - A mąż robi świetne domowe
wino.
Mimo tremy (to przez tę "jaskółkę") jest dobrej myśli . Już po
warszawskich targach miała pierwsze telefony w sprawie wakacji.
Snuje plany: - Zrobimy plac zabaw
dla dzieci. Jeden pokój urządzę w
starym stylu - z szafy wyciąga opoczyńskie zapaski po mamie. - Po-

chodzę z Drzewicy Opoczyńskiej
- tłumaczy. - Trochę sobie nazbierałam tych ludowych przyodziewków. A stare łóżka już się polerują
u ludzi - widać, że cieszy ją sama
perspektywa tworzenia czegoś nowego.
Ma też marzenia: żeby ogrodzić te 2,5 hektara ziemi za domem
i kupić chociaż ze dwa konie. Pani
Krystyna uśmiecha się: -Wiem, że
czeka nas sporo pracy. Ale my lubimy ludzi, chcemy pokazać innym, że na wsi może być pięknie.
Wójt Budzeń z zadowoleniem
przysłuchuje się rozmowie. Niby
wie, że "jedna jaskółka wiosny nie
czyni", ale nie ma nic lepszego, jak
dobry przykład.
IWONA SINKIEWICZ

tu. Napracowałem się, a efekt był
taki, że wszystko nadawało się do
wyrzucenia.
Ważny jest dobór farb. Każ
dy model ma swoją specyfikę, nie
zawsze można zaszaleć z kolorami.
- Są instrukcje, w których
dokładnie jest opisane, jakich
kolorów trzeba użyć - ta część
czerwona a tamta niebieska opowiada Artur. - Chociaż ja zawsze dopasowuję kolorystykę do
mojego gustu. Zresztą każdy modelarz maluje według własnych
upodobań. Tylko w przypadku
serii "II wojna światowa" wszyscy trzymają się wyznaczonych
wzorów.
Każdy model jest repliką oryginału, pomniejszoną w odpowiedniej skali , np. 1:24. Wszystkie części, detale, są idealnie zachowane, przeniesione w skalę
mikro. Największe modele, dostępne na rynku, wykonane są w
skali 1:12. To głównie motocykle.
Mają ok. 60 cm wielkości.
Niektórych pasjonują wyści
gi replik samochodów. Samochodziki są w 80 proc. zrobione z metalu , w środku jest uproszczony
schemat silnika spalinowego i
wszystko, co w aucie potrzebne

- ręczny hamulec, światła. Steruje się za pomocą radia.
Artur zajmuje się tematyką
fantastyczną, specjalizuje się w
serii "Gwiezdne wojny" . Klei
statki kosmiczne, bohaterów filmowej sagi. Trzy lata temu te modele bardzo podobały się publiczności na wystawie w kieleckim
Muzeum Zabawkarstwa.
- Niektóre moje modele wyglądają jak odlane z formy, kupione w sklepie zabawki - śmieje się
Artur.- Nikt np. nie chciał uwierzyć, że figurka lorda Vadera z
"Gwiezdnych wojen" to nie gotowa zabawka, że własnoręcznie

mistrza Polski

odelowa pasja
modeli przypomina
chirurgiczną, to bardzo
robota - twierdzi Artur

Artur studjuje marketing na
Folitechnice Swiętokrzyskiej.
Właśnie skończył drugi rok studiów. Marketing to zawód. Wieloletnią pasją jest natomiast modelarstwo. Jest samoukiem. Nie
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ćwiczył w żadnej pracowni modelarskiej. Samodzielność mu
jednak nie zaszkodziła. W 1997 r.
został mistrzem Polski, jego prace zajęły I i III miejsce na VII
Ogólnopolskim Konkursie Modeli Redukcyjnych. Zdobył też
wyróżnienie na l Kieleckim Festiwalu Zabawkarskim.
-Już jako dziecko zacząłem
bawić się w sklejanie. Zaraziłem
się tym od taty. Miałem może siedem - osiem lat, kiedy doszedłem
do wniosku, że to bardzo ciekawe zajęcie.
Pierwsze próby nie były
zbyt udane. Artur zaczynał od
końca, czyli od demontażu samolotów, które sklejał dla niego ojciec. Później zajął się modelarstwemjuż na poważnie.
- Modelarstw<? nie jest tanim
hobby - mówi. - Zeby zająć się
tym na poważnie trzeba wydać co
najmniej 1200- 1500 zł, tylko na
sprzęt. Proces składania i klejenia modelu przypomina operację
chirurgiczną. To bardzo precyzyjna robota. Każdą część trzeba
idealnie równo wyciąć z palety. Warto też sprawdzić, czy wszystkie części do siebie pasują ostrzega Artur. -Kiedyś usiłowa
łem skleić rosyjski model okrę-

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

ją skleiłem.

Dwa ze statków kosmicznych są wyjątkowe- mają wmontowane mikroskopijnej grubości
(pół milimetra) włókna optyczne , które świecą w ciemności.
Właśnie takie modele byty uży
wane przy kręceniu filmów science- fiction: "Gwiezdne wojny" i
" Star Trek". Artur chce teraz
uzupełnić włóknami wszystkie
swoje prace.
We wrześniu jego prace bę
dzie można oglądać podczas
I Kieleckiego Festiwalu Nauki .
MONIKA WOJNIAK
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Warto
Ku czci porucznika
STARACHOWICE. W
niedzielę odsłonięto przed
budynkiem Komendy Powiatowej Policji obelisk ku czci
porucznika Zygmunta Procha,
policjanta, twórcy i szefa
kontrwywiadu Komendy Obwodu Iłżeckiego AK Uroczystości rozpoczęły się

złoże

niem kwiatów na grobie por.
Z. Procha oraz przed tablicą
upamiętniającą
rozbicie
aresztu niemieckiego w 1943
roku. Następnie odsłonięto
tablicę informacyjną na budynku przy ul. Piłsudskiego,
w którym mieszkał szef komisariatu policji w Starachowicach. Po mszy w intencji porucznika Zygmunta Procha
wszyscy przemaszerowali ul.
Armii Krajowej, przed budynek policji, gdzie odsłonięto
pamiątkowy obelisk.
(las)

Popływają

na

wiosnę

BUSKO. Jeszcze w tym
roku na budowę laytej pływal
ni przybędzie ponad 1,6 miliona złotych. Taka właśnie
kwota zostanie przekazana do
Buska przez Urząd Kultury
Fizycznej i Sportu na kontynuowanie budowy basenu.
Dzięki tej dotacji wieloletnia
inwestycja niemal dobiegnie
końca. Obecnie trwają końco
we prace dekarskie w gmachu
głównym i bocznych skrzydłach budowli. Kierownik budowy inż. AndrŻej Kaputa zapewnia, że za półtora miesią
ca w obiekcie rozpoczną się
pierwsze próby instalacji obiegu wody.
(imi)

•'

mieć

szalone pomy--

Rozmowa z księdzem Zbigniewem
Wójcikiem, salezjaninem z kieleckiej
parafii Świętego Krzyża, prezesem
Salezjańskiej Organizacji Sportowej
"Sa/os Cortile"
Choć trudno w to ~}Wierzyć
po wakacjach w parafii Swiętego
Krzyża nie będzie księdza "Zibiego", jak mówili uczniowie i podopieczni "Salosu". Dlaczego wyjeżdżasz z Kielc?
- Być księdzem to trochęrtak
jak służyć w wojsku. Tam dostaje
się rozkaz, u nas list posłuszeń
stwa. Wynika z niego, że w określonym terminie trzeba się stawić
we wskazanym miejscu i objąć
obowiązki. To nie jest złe. Każda
zmiana wyzwala nową energię,
chęć działania. Nie pozwała zapuścić korzeni, wpaść w rutynę, zamknąć się w jakimś kręgu spraw.
O rutynie albo zamknięciu
trudno w twoim przypadku mówić.
W Domu Oratorium kipi życie,
przy kościele są coroczne festyny
na rozpoczęcie wakacji, właśnie
zakończył się kolejny turnus pół
kolonii "Kolorowe łato", a do tego
jeszcze sportowcy z "Salosu" i maluchy z Salezjańskiej Akademii
Dziecka ... Aż trudno uwierzyć, że
to wszystko się udało.
- Udało się , bo Kielce to moje
miasto. Znałem środowisko, ludzi,
nie musia)em się aklimatyzować.
Parafia Swiętego Krzyża była
moją trzecią placówką w ciągu
trzech lat kapłaństwa , ale jednocześnie rodzimą . Tu przystępowa
lem do pierwszej komunii świętej ,
należałem do oratorium księdza
Józefa Marszałka i odkryłem swoje powołanie kapłańskie. Gdywróciłem w 1993 roku zebrała się akurat grupa, która chciała działać. Ja
połknąłem bakcyla "Salosu". Księ
ża Krzysiek Rodzinka, Paweł Winiewski, potem Darek Bartocha

też pracowali z młodzieżą. Ta praca, to była ogromna satysfakcja.
Poza tym wierzę we wstawiennictwo świętej Rity - patronki spraw
trudnych i beznadziejnych. Ciągle
się do niej modlę o pomoc.
Ksiądz karczujący drzewa
albo własnoręcznie skuwający stare tynki podczas remontu Domu
Oratorium, wędrujący po wszystkich możliwych gabinetach w .poszukiwaniu sponsorówimprez dla
dzieci, grający w piłkę albo jeżdżą
cy na rowerze z młodzieżą, to było
jednak dla wielu osób spore zaskoczenie, a plany wydawały się szalone.
- Wiem, że dla niektórych
było zaskoczeniem, gdy brałem
się osobiście do remontu starej
plebanii, ale teraz po czterech la-

Szykują się

tach budynek z "kolorowymi kominami" jest prawie odnowiony i
służy młodzieży. Porlobnie było
ze sponsorami. W niektórych gabinetach, pojawienie się księdza
to był szok. Ale wszędzie szedłem
z myślą: jestem od salezjanów,
tych, którzywychowują i pomagają dzieciom. Dziękowałem za 50 i
500 złotych. Dlatego odbywały się
festyny i półkolonie. A szalone
pomysły i plany naprawdę warto
mieć. Nawet, jeśli uda się zrealizować tylko pięć procent z nich,
to jest to więcej niż nie zrobienie
niczego, bo nie miało się marzeń.
W moim przypadku praca w dodatku była dostrzegana. To duży
powód do radości.
W Kielcach tworzyłeś azyl dla
dzieci z zaniedbanego śródmieścia.

Za pracę na rzecz mJ1()d~~ie~ty
stałeś Nagrodę Miasta,
Komisji Edukacji Na
byłeś Człowiekiem ..,.,.,,,.,. .. ~
branym w plebiscycie. Nie
dzie stąd wyjeżdżać, zos
wszystko?
- Na pewno będzie to
przykre, ale nie będę v,.._....,.,.,
żalem . Wykorzystałem swoje
minut". Wszystko, co dzięki
cy przyjaciół zrobiłem
a w czasie urlopu wyjadę
z młodzieżą z "Salosu" na
sportowy.
Gdzie potem osiiiłdzies2:·11
- W Rzeszowie.
mogą mnie szukać w
Opatrzności Bożej.

zmiany w kieleckich bibliotekach

Pedagogiczno·politechniczna?
M . Podgórska uważa, że w
przypadku takich decyzji chodzi
o oszczędności: jeden lokal i zredukowany personel, to mniejsze
koszty.
- Korzyści dla czytelnika są
żadne. Komu będzie chciało się
wejść do takiego gmachu ·i szukać książek? - zastanawia się.
- Poza tym mamy literaturę dla nauczycieli i studentów, a zbiory
politechniki to w dużej części
normy i patenty, wydawnictwa,
które bardzo szybko się dezak-

W środowisku bibliotekarskim mówi się o planach połącze
nia zbiorów trzech bibliotek: Wojewódzkiej,_Pedagogicznej i Politechniki Swiętokrzyskiej . Ma
powstać jedna duża bibltoteka
akademicka. Takie rozwiązanie
pozwoli zmniejszyć koszty funkcjonowania bibliotek.
Bibliotekarze są tym faktem
mocno zaniepokojeni.
tualizują.
Przedstawiciele kieleckiego
Obawy ma także kierownik
środowiska naukowego i kulturalWypożyczalni i Czytelni Wojenego, w tym wykładowcy kielec- wódzkiej Jadwiga Zielińska. Pokich uczelni i literaci wystosowa- · mysł połączenia bibliotek, które
li list otwarty, pod którym podpi- mają czytelników o różnych posalo się kilkadziesiąt osób.
trzebach J. Zielińska uważa za
Są przeciwni takiemu promijający się z celem.
jektowi, twierdzą, że nikt takich
- Po pierwsze każda z tych
decyzji z nimi nie konsultował.
instytucji ma inny profil zbiorów,
Marta Podgórska, dyrektor my akurat specjalizujemy się w likieleckiej Biblioteki Pedagogicz- teraturze naukowej i popularnonej poproszona przez nas o usto- naukowej, marny ponad 6 tys. stasunkowanie się do sprawy, mówi rodruków i zbiór dokumentów
wprost: - Nas nigdy nikt nie pytaJ życia społecznego (m.in. zaproszenia i plakaty).
o zdanie.

- Po drugie mówi się ,
przy politechnice
jest w stanie pomieścić
żek, że miejsca starczy na
sze 20 Jat. Nie wierzę w
sami mamy ponad 140 tys.
minów-dodaje J. Zielińska .
Do pomysłu połączenia
bliotek sceptycznie odniósl
także dyrektor
·
·
blioteki Pu
Wojciech
manowski który uznał go
realny.
Władze Kielc
nie prowadziły rozmowy na
temat.
- Rozważaliśmy taki
- enigmatycznie CTU 7,.•o>rn71
drzej Dąbrowski , zastępca
tora Departamentu Spraw
łecznych w Urzędzie vi><r""'"''''
skim. Z kolei Artur
rektor Wydziału Kultury
Miasta powiedział nam,
kiego połączenia nie
Warto dodać, że
ni u bibliotek przeszkadza
bariera prawna: podlegają
różnym ministerstwom.
KATARZYNA ROSS
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Wciągu dwóch lat ma dojść
do zmian w kieleckich bibliotekach.

Przez całe lato trwają nasze
fotograficzne. Do koń
.:a sierpnia czekamy na wakacyjne
zdjęcia, te zabawne i te, na których
j)Ojawi się także nasza gazeta. Najciekawsze będziemy publikować,
! na początku września redakcyj'"te jury ogłosi zwy5=ięzców. Nagroy w konkursie "Smieszne wakacje" wartości 1000 złotych ufun~onkursy

dowało Amplico Life Kielce ,
ul. Sienkiewicza 34, teł. 343-81-84.
Nagrody w konkursie "Ze
« Słowem » w kadrze" wartości 500
złotych ufundował Foto Expert.

Foto
KIELCE
ul. Sienkiewicza 41, teł. 68-13-20
u . ała 21, teł. 68-16-96

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

wstający

Słowoludu
ejskie

służby porządkują

miasto po

ęc~ pełne
piwnice, leżące na ulicach
uszkodzony mostek, to
ze szkód, jakie
piątkowa ulewa i
kend01re deszcze.

.ru<'vl''".. wykazał, że ma on
alkoholu we krwi
rzecznik.
ak zapowiedzał Marek Bazastępca dyrektora "WodoKieleckich", w stosunku do
ra, który przebywa
zwolnieniu, zostaną wykonsekwencje.
Piątkowa ulewa sparaliżo
na krótko ruch w centrum

miasta. Kilkadziesiąt samochodów
utkwiło w długim korku, jaki wytworzył się po godzinie 15 na ulicy Paderewskiego. Autobusy miały po kilkanaście minut spóźnie
nia.

festern samotną matką, mam
Mój syn Alan (lat 4) chana alergię od dziecka. ja też
alergiczką, często przebyw szpitalu.
Po wielkich perypetiach i tumieszkamy wreszcie w
Mój syn Alan często pyta
dlaczego nie może oglądać
a ja odpowiadam, że nie
telewizora ani radia. Branam odkurzacza, dywai stołków.

ulewie

wody
Płynąca ulicami woda naniododatkowo na jezdnie błoto i
drobne kamyki, samochody ślizga
ły się jak po lodzie.
W ciągu minionego weekendu pełne ręce roboty mieli tak-

sła

Tylko dzieciom nie przeszkadzał deszcz

na dobre serce

czę

piątkowej

Kłótnia

Może znajdą się ludzie dobrego serca, którzy nam będą mogli
ofiarować stare sprzęty i meble.
Moją sytuację materialną mogę

udokumentować.

Nie naciągam i

nie kłamię.

Chwasty,

Wczoraj w magistracie zdesperowana mieszkanką kamienicy na
Plantach zwyzywała dyrektora
Wydziału Mieszkalnictwa, Urbanistyki
i Architektury.
Interweniowała Straż Miejska. Kielczanka będzie musiała zapłacić kolegium za zakłócanie porządku publicznego. - Nie będę
komentował słów, które padły. Nie
wiem czy byłbym w stanie wyTny-

aż

przystanki
że strażacy. Musieli wypompowywać wodę z kilku piwnic, m.in.

przy ul. Prostej,_Równej , Czarnowskiej, Leszczyńskiej. Woda zalała
także wymiennikownię ciepła Na
Stoku, rozdzielnię prądu przy ul.
Leszczyńskiej, stację transformatorową przy ul. Chęcińskiej i centralę telefoniczną przy ul. Warszawskiej.
Strażacy usuwali także połamane konary i gałęzie drzew, leżące na chodnikach i jezdniach .
Tak było przy ulicach: Jagielloń
skiej, Sawickiej, Jesionowej, Solnej i Karczówkowskiej . Natomiast, przy ul. Pocieszka, złama
ne drzewo zahaczyło o linię niskiego napięcia . Zwalone kawał
ki drzew i grube gałęzie strażacy
cięli piłami na kawałki i odsuwali na bok, tak by nie utrudniały
ruchu .
Z Silnicy wyciągnięto wielki
konar, który piętrzył wodę i tamował jej przepływ pod mostkiem
przy ul . Sienkiewicza.
Wczoraj pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
porządkowali miasto.
Jak poinformował nas
Krzysztof Papuda, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Miasta w Kielcach ,
uszkodzony został przyczółek
mostowy Silnicy przy al. IX Wieków. Strumień wody płynący ulicą
wypukał ziemię i znalazł sobie ujście w miejscu, gdzie most łączy
się z drogą.
(SaK)

o mieszkanie

Joanna i Alan
Zainteresowanych udzieleniem pomocy Alanowi i jego mamie, prosimy o kontakt z działem
łączności z czytelnikami "Słowa
Ludu" Kielce, telefon nr 344-48-16.

Przeciekające

wróble

ślić równie "efektowną" wiązankę .
-powiedział nam Andrzej Kędra .

Pani Grażyna mieszka wraz z
kilkuosobową rodziną w zdewastowanej kamienicy przy ul. Planty 13.
Oprócz niej mieszka tam jeszcze
kilka rodzin. W domu zniszczony
jest strop, który wymaga remontu,
nie ma kanalizacji. Mieszkańcy kamienicy czekają na wykwaterowanie, ale miasto nie ma mieszkań,
które mogłoby im przydzielić.
KATARZYNA ROSSlENIK

siadają

Dlaczego chodxiik na uliWarszawskiej , od strony
ka, jest nierówny,
urozorto go od nowa w
roku, a w tym znów

mo,ntt~m,~ ... ,,?

Przecież

to

miejskich pieniębłoto. Ktoś te prace
. ktoś za nie płaci.
Kilka dni temu idąc po
chodniku obeJ:Wałem zezaczepiając butem o

Uciążliwe

czworonogi

Notorycznie na osiedlach
Kielc, spuszczone ze smyczy
psy bez kagańea zaczepiają
przechod:qiów.
Wczoraj
na !:>siedlu Swiętokrzyskie doszlo do ostrej wymiany zdań
pomiędzy właścicielem skundlonego czworonoga a przeehodniem. Właściciel przekonywał, że pies jest mały i nie
gryzie. Czarny kundelek, może
i niegroźny, ale z mokrymi ła
pami- brudziłubrania s kącząc
na przechodniów. Skończyło
się wyzwiskami i posądzeniem

o ,brak wrażliwości" na zwierzęta. Przepisy mówią wyrainie o zakazie spacerowania
z psem w mieście bez smyczy
Jkagańca.
(Olek)

• Na uroczyste obchody 56. rocznicy pOW§tania
W{lrszawskiego zapr:aszają
Swiatowy Związek Zołnie
rzy'Armii Krajowej i Stowa.,rz_yszenie Szarych Szeregów
- 1 ~ierpnia gooz. 15.30

- msza

św.

w kośdele~ garni-

wnowym. godz.16.40- przemarsz na s~>wer Szarych Szeregów, godz. 17 - apel poległy~b.

• Bezpłatną wycieczkę
au:tokarową dla dzieci do
ślicy, Buska i Pińczowa organizują 3 sierpnia TKKF i

Wi-

,·PTTK w Kielcach. Zapisy do
środy ul. Sienkiewicza 68 tel.
366-02-33.
• Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii ,,Piwnice'· 4
sierpnia o godz. 18. na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i grafiki Levina Colmara " Na skrzyźowaniu
dróg" .
• Klub Kwadransowych
Grubasów "Superata" zaOpraszaw środę 2 sierpnia o godz.
17.00 do hali widowiskowosportowej przy ul. Zytniej na
aerobik, za s o godz. 18.00 na
sp()tkanie otwarte do klu-

kostkę cementową,

·

Wczoraj podczas deszczu przy alei IX Wieków,
ulicach Warszawskiej i Tarnowskiej, woda lała się strumieniami z podziurawionych
dachówprzystanku, wprostza
kołnierze ukrytych po~ nim
przechodniów.
- Słyszy się ostatnio, że
MZK ma problemy. Wszystko
u nich "przecieka", nawet
przystanki ...- komentował jeden z przemoczonych wczoraj kielc~an, który schronił się
pod dachem pobliskiego kiosku.
(Olek)

ten trakt. A.

bu"Witeź"

firmę,
pn:~~ro~~dzal~remont,

19 jest chodnik, bo
chodził środkiem

drogi?
·
A tak bez złośliwości
Kielc nie stać na przy~
·
chodniki?
JanW.
(nazwisko znane refllik-

•

W osiedlu Ślichowice obok
postoju taxi przy ulicy Szajnowicza rośnie trawa i inne rośliny. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że owej trawy od kilku już
lat nikt nie kosi. Jest to tym bardziej dziwne, że sąsiednie trawni-
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ki koszone są regularnie. Ze wzglę
du na sąsiedztwo rezerwatu geologicznego " Ślichowice" mieszkań
cy osiedla powtarzają między sobą
pogłoskę jakoby trawnik był czę
ścią rezerwatu ze ścisłą ochroną
roślinności . Można tu wszak

spotkać niespotykanej gdzie indziej wielkości wszelakie chwasty.
Takie, że na nich aż wróble siadają. My jednak mamy nadzieję, że
administrator terenu weźmie kosę
do rak.
(DG)

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

Czek-amy na śygQały

ełników. '
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Uczniowie
Dzieje osadnictwa

.r

SANDOMIERZ. Rekon·
strukcje budytików mieszkalnych oraz pozostałości
po dawnych miesz~ańcach
osady na Wz~órzu Swi:_ętoja
kubskim mozna obejrzeć w
zamku na wystawie o historii
zasiedlenia tego .rejonu. Dzieje '
X-XIII-Wiecznego o~dnictwa
udało jiię odtworzyć 'dzięki badaniom arcneologicznym z Jat
30-ych i 60-ych. Na wystawie
, z~oma~ono tn.ią naczynia,
., ozdooy, n~rzędzia, drobną
. broń i przybory to!'lletowe z
i%1. metalu, szkła, kości i rogu. Eks' po.zycję pr:zygotowało Muzeum Okręgowe, a scęnańusz
· opracowali: Iwona t.ukawska
i Waldemar Urbaniak.,Ekspozycja będzie czynna do końca
sierpnia. Jesienią sandomierskie muzeum planuje otworzyć
w pjwnicacb zamku stałą wystawę archeologiczną.
(bea)

Lepszy iydz niż nic

SMYKÓW Pieniądze,
które gmina otrzymała na ak~ tywne formy zwalczania bezTabocia pozwoliły na zatrudnienie przy robotach publicznych jedynie 22. pracowników
na.dwa miesiące. Czternaście
osób w.ramach takich prac obsługuje polenamiotowe w Sieipi. lrtni będą pracowali przy
budowach wodociągów (Wos)

Niezbędne

studium

~

SMYKÓW. Net ostatniej •
sesji radni uchwalili "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Smyków'. Ma ono zaktualizować
,,Strategię rozwoju gminy Smyków". - Bez tego studium nie
można realizować planu zagospodarowania gąMny i riie moż
na otrzymać dotacji .iinanso-

REGION

prowadzą Ośrodek

Rehabilitacji Ptaków

Drapieżnych

Ptasie sanatori m
skrzydło pustułki. Weterynarz
poradził amputację. Inny za zabieg
zażądal150 złotych. Na tyle chłop
ców nie było stać. W końcu znieczulili ptaka, a złamane części kości, połączyli metalowym trzonkiem widelca! Po niecałym miesią
cu sokół szybował po niebie!
Głównym zadaniem młodych

ne

Myszoł6w Adolf ukradł dzieciom
kanapki, a kruk gralz chłopakami
w piłkę i za wszystkimi wolał
.,małpa".

W zagnańskiej sokolaroi zobaczyć można : jastrzębie, sokoły,
krogulce, Buteo Buteo - czyli my-

szołowy i wiele innych gatunków

polskich ptaków drapieżnych.
Zdarza się, że w ośrodku kurację
odbywa chory bocian, gawron albo
trzmielojad l Raz trafił tu afrykań
ski sęp, który najwidoczniej zabłą
dził, zagłodzony trafił do Polski.
Ptaki zachowują się czasem
jak ludzie. Paweł Dobrzański, prezes sekcji sokolniczej w Zagnań
sku opowiada o myszołowie Adolfie który chorą nogę trzymał wyciągniętą i sztywną przed sobą. Po
wypuszczeniu na wolność, napadł
w Kajetanowie na uczniów szkoły
podstawowej. Fostraszył nauczycielkę, a kilku dzieciom ukradł
trzymane w ręku · kanapki . Młody
sokolnik Robert Hanulak mówi
o kruku, który trafił pomiędzy drapieżców i nauczył się grać z chło
pakami w piŁkę nożną i wołać gło
śno, na wszystko co się rusza: "mał
pa".
W tym roku do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków przywieziono
już 15 młodych jastrzębi, które
wypadły z gniazda i zostały znalezione - najczęściej przez grzybiarzy. Robert opowiada, jak Jnieszkanka podkieleckiej wsi przywiozła rannego myszołowa. Chłopcy
opatrzyli go jak prawdziwi fachowcy. Widząc to kobieta z nadzieją w głosie spytała:
- A czy moglibyście jeszcze
obejrzeć mojego chorego chomika?
Wspominają trudne chwile,
gdy trzeba było zoperować złama-

sokolników, jest doprowadzenia
ptaka do pełnej kondycji fizycznej, a także "ułożenie" go, czyli
tresura, przygotowanie do samodzielnych łowów i życia na wolności . Pierwszym etapem układania
jest ukracanie ptaka, czyli przy-

zwyczajanie do ludzi. W tym celu
chłopcy z Zagnańska przyjeżdża
ją z niesionymi na ręku drapieżca
mi do Kielc. Uliczny ruch, tłum ludzi- to idealne miejsce oswajania
dzikich ptaków. Kilku sokolników
odwiedziło w zeszłym tygodniu
także naszą redakcję niosąc na rę
kawicy dwa jastrzębie i sokoła .
Potem przychodzi czas uwabiania,
czyli nauki lotu i powrotu do wła
ściciela. Gdy już drapieżca reaguje na gwizd sokolnika siadając
na rękawicy, można wypuścić
pierwszego bażanta i rozpocząć
naukę polowania.

Sokolamia
Szkół Leśnych

w

założona została ... ""'""""'''"'"'

temu. Przez pięć ostatnich lat,
tu Ośrodek Rehabil.
Ptaków Drapieżnych. Pod
uczniów Technikum ~ ... ~ ..... .
trafiają chore okazy
przywożone z całego
twa.
Od 1999 roku, przez so!<,oliłl•
nię "przefrunęło" 41 ptaków,
re po dożywieniu i wyleczeniu
puszczane zostały na wolność
trafiły do zoo.
ła

wycłi z zewnątrz.- Wfiaśnialn

spektor dS fludownictwa

Jły-

' s~Jimus. :Wogociągi, .laina-

lizacfa i plan urbanistyczny to najważniejsze cele jakie sto-;
ją przed gminą.
(Wos) ·

\ Coraz gorzej
,

'RADOSZYGE. Da koń-

ca kWietnia w gminie zarejestrowanych było 1350 bezrobotnych, z których ~lko 361
osób było uprawnionych
do odbiorujzasiłkU. - . Szansą
na zmianę sYfuacji byłoby wybudowanie zakłaau przetwór·
stwa owocowego, któryzatrudniłby osoby bezrobotne oraz
rozwijanie agroturystyki
-mówi wójt RyszardMyszkowski. Jednakże w najbliższym
czasie nie zanosi się na spadek
.bezrobocia w gminie. (Wos)
Pieniędzy zabraknie
.KOŃSKIE. Na płace dla

nauczycieli i utrzymanie szkół
ponad 2
miliony złotych. Samorzą
dowcy stanęli przed dylematem: wypłacić nauczycielom
pensje1 wykonać niewielkie
remonty szkót i nic innego w
gminie nie robić, czy też reali. zowaćplany inwestycyjne przyjęte na ten rok, a nauczycieli
potraktować jakby ich nie było.
Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wysłano pisma o przysłanie pieniędzy.
(kam)

w gminie zabraknie
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W

każdym

banku z innej przyczyny

Zakazane komórki
Wwiększości kieleckich banków
obowiązuje zakaz korzystania

z

telefonów komórkowych przez
klientów.
- Fale telefoniczne mogą
wpływać na pracę komputerów
- powiedział nam wiceprezes
Banku Spółdzielczego w Kielcach, Władysław Pawłowski. Przyznał jednak, że do tej porf nie
zdarzył się taki wypadek.
- Ponieważ mamy dewizę:
"Klient nasz pan", więc zawiesiliśmy w banku zamiast zakazu proś
bę o to, aby nie korzystać z telefonów komórkowych - wyjaśnił.
-Na ogół większość klientów przestrzega naszej prośby. Jeśli już
klient musi porozmawiać przez
telefon, ale jest kulturalny i cicho
rozmawia, to na pewno ochrona
nie wyprosi go z sali.
Dyrekcj~ Oddziału Regionalnego Banku Sląskiego w Kielcach
podała nam inne przyczyny wprowadzenia zakazu używania aparatów komórkowych: niektóre rodzaje telefonów mogą zakłócić
łączność radiową między oddziałami banku. Ograniczenie korzystania z telefonów, zdaniem pracowników banku, przyczynia się

do poprawy bezpieczeństwo klientów, gdyż potencjalny przestępca
nie może poinformować kolegów
na zewnątrz budynku, która osoba wychodzi z banku z dużą ilością podjętej gotówki.
Dyrektor kieleckiego oddziału Invest- Banku SA, Marek
Iskra stwierdził, że zakaz wynika przede wszystkim z przyczyn
porządkowych. Gdy kilku klientów będzie chciałogłośno rozmawiać na sali operacyjnej, powstanie hałas , który przeszkadzał bę
dzie klientom i kasjerom.
Natomiast I Oddział PKO
BP SA nie wprowadził zakazu korzystania z telefonu komórkowego. Jednak pracownicy ochrony
zwracają uwagę klientom, którzy
zbyt głośno rozmawiają .
- Nie dotarły do mnie żadne
informacje od informatyków, że
"komórki" przeszkadzają w działaniu komputerów lub łączności stwierdził Walenty Gad, wicedyrektor ds. sprzedaży. - Nie przewidujemy wprowadzenia ograniczenia w najbliższym czasie.
Jak widać komórki mogą
zakłócać pracę bankowych komputerów, ale nie muszą. Głośno
rozmawiający klienci - przeszkadzają na pewno.
(mir)

Uniwersytet
pomyślnego

starzenia

280 osób ukończyło rok akademicki
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lctóry
od 151at funkcjonuje przy kieleckiej
WSP.
Każdego roku zwiększa się o
20-30 osób liczba jego słuchaczy.
-Ustawiczne kształcenie się
ludzi starszych powoduje, że
od nowa odnajdują oni sens życia
- mówi kierownik Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Kielcach, a zarazem przewodniczący ogólnopolskiej sekcji tych uniwersytetów przy Polskim Towarzystwie
Gerontologicznym, profesor Andrzej Jopkiewicz. - Kształcić się
można bez granic, a wielu starszych ludzi ma szansę dzięki tej
placówce rozwijać zainteresowania, na które wcześniej nie mieli
czasu. Uniwersytet, to także formy koleżeńskiej samopomocy czy
wspólnych zabaw z okazji różnych
świąt.

Profesor Jopkiewicz zwraca
na starzenie się polskiego
społeczeństwa. Z demograficznych prognoz wynika, że
w 2010 roku osób w wieku emerytalnym będzie tyle, co ludzi
w wieku produkcyjnym. Równocześnie zmniejszanie liczby narodzin powoduje, że dramatycznie
uwagę

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

doganiamy w tej dziedzinie s
zachodnie.
Andrzej Jopkiewicz
ogromną wagę do
uaktywniania, wypełruarua
go czasu ludzi
szansę s
trzeciego wieku. t'rrlw::taz,Dnt
tu nie tylko wykłady, ale
nują sekcje - literacka,
teatraln'a, turystyki pieszej
nizowana jest gimnastyka
cza.
68-letni Stanisław
ski od 3 lat jest słuchaczem
wersytetu Trzeciego Wieku
kieleckiej WSP.
- Dzięki takim
ludzie starsi nie czują się
ni ze społeczeństwa - Dla mnie jest to możliwość
głębienia wiedzy, w której
w dzisiejszych czasa
ogromny. Interesuje mnie
cyna, nauki przyrodnicze,
że literatura, sztuka czy
Często dyskutuję potem na te
maty z żoną.
Przynajmniej kilku
czy kieleckiego uni
uczęszcza na zajęcia od
Taki uniwersytet, to model
n ego starzenia - twierdzi
Jopkiewicz.
łeczeństwa
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Yllmantic:a" (do/by digita/), te/.
19 - #Fiinstonowie"
1.12, g.11, 15.35; .,Patrio1.15, g. 12.45, 20.30;
-USA, l. 15, g. 17.30.
" (do/by stereo) - te/.
::a '-.4 t -:14 - ., G/adiato~ - USA, l.
12.1 5; .,Przeboje i podboUSA l. 15, g.15.15; .,PatrioUSA. 1.15, g.17.30; .,Sim- USA, 1.15, g.20.30.
yjne" - .. Simpatico "
t. 15, g.12. 15; .. Flinsto- USA, 1.12, g.18.30;
dla świrów "- USA.
15.
Tanie poniedziałki
10 złotych.
(w WDK) - nieczynne.

" - .. Złoto pustyni"
1.15, g.17; .. Klub 54 "
l. 15, g.19.

Narodowe - pałac biw Kielcach - plac Zam1 (te/. 344-23-18) - eksstale: korpus główny
zabytkowe z XVII
. Dawne uzbrojenie
i wschodnie", SankMarszalka Józefa Pl/sud". Skrzydło północne:
malarstwa polskiego
zaolmic<~el (od XVII w.
r.)". Wystawa czasoEcc/esiae. Sztudiecezji kieleckier
e we wtorek w godz.
środa - niedziela w godz.
Niedziele wstęp woi!JY
~staw czasowyth).
- Rynek 315 (te/.
- do 15 sierpnia niem lat Szkolnych s. że- ul. Jana Pawła 11 25
-92) · - ekspozycj~
~stawa materiałów bioi literackich z mlolat pisarza. Czynne we
piątki i niedziele
9 - 16 oraz środy

w godz. 11 - 18. Wniedziele wstęp
wolny.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku, te/. 303-D4-26, - ~trój
mieszkania pisarza oraz ~stawa
biograficzno-literacka, Z planów filmo~ch .,Ogniem i mieczem· oraz
.. Pan Tadeusz" - malarskie impresje Stefana Szmidta, .. Wokół Krzyżaków". Muzeum czynne codziennie prócz poniedziałków, w godz.
1D-16 w czwartek - wstęp wolny.
Galerie BWA ,.PIWNICE" i .,NA PIĘ
TRZE" - ul. Leśna 7 - do 3 sierpnia
nieczynne - 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 Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we wtorki, środy, soboty i nie. dziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedzać
w innym terminie - te/.
(041) 342-19-82.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - codziennie oprócz
poniedziałków w godz. 10-17,
w niedziele wstęp wolny. Wystawy: .. Magiczny czar lalek", .,Przyjaciele dzieciństwa #, ,.Modelarstwo redukcyjne".
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych
cha/up, XIX-wieczna apteka, dwór
z Suchedniowa. wystawy: .Opowieści o rzeczach zwyczajnych "
- tradycyjne rzemiosło ludowe.
Czynne w godz. 1O -18.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków - ul. Jana Pawła 11 6
- . Moja izba w kwiatki"- mo~
kwiatowe w sztuce i rękodziele lu. dowym Kielecczyzny. Czynne
' w godz. 10-18. W niedzielę
- wstęp wolny.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Zagro, da Czernikiewiczów w Bodzenty~. nie, ul. 3 Maja - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i świąt
.. w godz. 9 - 15.
·
, Pomnik-Mauzoleum w Mich' niowie k. Suchedniowa - czynne
w godz.10- 17.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział Świętokrzyski Państwo
wego Instytutu Geologicznego, ul.
Zgoda 21 - ~tawa ,.600 mln lat
historii Gór Świętokrzyskich "
- czynne od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 - 15.
Klub Stowarzyszenia ,.CIVJTAS
CHRISTIANA" w Kielcach - ul.
Równa 18 - czynny od ponie~. działku do piątku w godz.1O - 15
- wystawa rzetby Władysława
Trzpiota.
Jaskinia ,.RAJ" - czynna codziennie oprócz poniedziałków
w godz. 1O - 17 (konieczna rezerwacja miejsc).
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica) wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie
dla grup zorganizowanych
(po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie
w godz. 1O - 16. Informacja:
311-40-31 , fax 311-46-31.
BUSKO
Galeria BWA ,.Zielona" - ul.
Mickiewicza l - ~tawa tkaniny
artystycznej - Małgorzata Tokarska. Oprócz poniedziałków czynna codziennie w godz. 11-17,
w niedziele godz. 11- 15.
J(DRZEJÓW
Muzeum im. Pnypkowskich,
p/. T.
Kościuszki 7/8, teJ.
• 386-24-45 - czynne od 8 do 16.

RADIO-TAXI
· ISKRA

96-62
366-40-40
KARLtSTALEGO XLIENTA

DOJAZD GRATlS
Bonifikata do 2 0 %
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KOŃSKIE

ul. 16-go Stycznia.
DPATÓW
ul. Pocztowa 6.
OSTROWIEC ŚW.
ul. Kilińsk/ego 1.
PIŃCZÓW

·.z

SKARŻYSKO-KAM.

ul. Sokola 18.
STARACHDWICE
ul. Moniuszki 11.

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska
- 345-15-11 , Jesionowa 331-79-19; bagażowe- Sandomierska 368-06-68; clężarowe
- Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI "EURO-AUTO",
te/.
96-63, 362-13-13
i 362-23-23, czynne non stop,
dojazd gratis, rabat.
RADIO - TAXI ,.ALFA" - te/.
34444-44, 96-22 (dojazrJ gratis).
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO - TAXI "METRO" - te!.
342-22-22,
345-55-55
(dojazd gratis).
TAXI "WICHROWY" - te/.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI ,.CENTRUM" - te/.
368-00-08 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWJĘTOKRlYSKIE", ul.
~· Manifestu Lipcowego, te!.
331-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI "NA STOKU" - te/.
331-21-11 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "OMEGA" - te/.
36-00000.
RADIO TAXI "ORIENT" - teJ.
361-11-11 (dojazd gratis, karta
stalego klienta).
TELE TAXI "WALIGÓRY"
- te/. 368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI ,.DALNIA - ŚLICHOWI~

CE", ul. Szajnowicza, te/.
369-96-66, dojazd bezpłatny.
TAXI "HERBY"
te/.
"' 345-74-74 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI "EXPRESS" - te/.
~" 366-11-11 . Dojazd gratis,
z nami najtanięj.
RADIO TAXI ,.EUROPA" - (dojazd gratis, karta stalego klienta), te/. 361-1611.
TAXI "BARWINEK" - te/.
368-76-55 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "OORION" - te/.

·*'

SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orla Białego - ul.
Sloneczna-czynne od 8 do 16.
STARACHDWICE
Muzeum Regionalne - ul. Kryv.łd 1,
teł. 274-62-68, czynne w dni robocze w godz. 10 - 16.

KIELCE
Dyiwy ostre: Oddział Wewnęt/27ly
- Czarnów, Oddział Chirurgiczny
- Kościuszki.

Apteki
dniowy

dyżurujące: całotygo

dyżur nocny, dzienny
l świąteczny pełni apteka przy
pt. Wolności 1. W sobotę l niedzielę do godz. 23 czynna apteka przy ul. Serninaryjskiej 27 b
(k. bazaru).
Apteka ,.Na Rogatce" - Jana
Pawła 11 13 - codziennie (również w niedziele) od 8 do 23.
Apteka ,.Gemellus", ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala ul.
Kościuszki) - czynna codziennie,
w niedzielę i ~ęta w godz. 8-22.
Apteka .Pny Pogotowiu" - ul.
św. Leonarda - czynna codziennie w godz. 8-20.

Apteka pny ul. Jagiellońskiej
23 (obok ..Szumenu") - czynna
w każdą niedzielę w godz. 9-16.

'JELEFONY AlARMOWE

p/. Wolności 25.
PDIANIEC
ul. Krakowska 3.

PIŃCZÓW

Y

36-999-99, 34-555-44, 96-23.
Bilety lotnicze - rezerwacja
i sprzedaż - .Sigma", ul. Sienkiewicza 56, 366-44-32, 344-30-33,
LOT - Informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 952.
OMNIA - komunikacja między
narodowa , Sienkiewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.

BUSKO .
ul. 1-go Maja 1a.
J{DRZEJÓW.
ul. 3-go Maja.

IIASI.DWICE
Muzeum ,.Dworek Reja",
te/. 381-45-70
- czynne
od poniedzialku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, teJ.
263-20-48 - ,.Anna Alicja Troch/m - malarstwo" - czynna
od wtorku do piątku w godz.
9-18, w soboty i niedziele
w godz. 9-18.
Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stale: . Pradzieje Ponidzia ", ., Piń
czów - historia miasta•, .,Adolf
Dygasiński" - życie l twórczość",
. Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa ", . Przyroda Ponidzia "; w synagodze - . Społe
czetlstwo żydowskie w Pitlczowie ". Czynne wtorek, p iątek
w godz. 9-15, środa, czwartek
w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, te/.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do niedzieli w godz.
10-17- wystawy stale: ,.Kuchnia królewska", .,Gabinet numizmatyczny", .. Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii",
., Ekspozycja etnograficzna·.
• Wzgórze Świętojakubskie
we wczesnym średniowieczu";
wystawy czasowe: . Czujący kamień", .. Pienery rzetbiarskie,
Kielce 1998-1999", .Krajobrazy i zabytki dawnego województwa sandomierskiego".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne: od środy do niedzieli
w godz. 10-17 - wystawa stała:
. Dzieje Sandomierza", wystawa
czasowa: . Portret polski".
Oddział literatury - ul. Katedralna 517, te/. (0-15)
832-21-47 - czynne od wtorku
do niedzieli w godz. 9-16 -wystawa stała: .. Jazdy do Sandomierza" - ekspozycja poświę
cona związkom Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem; wystawa czasowa:
Gryfem
w herbie" - wystawa poświęco
na sylwetce l twórczości wybitnego polskiego heraldyka i genealoga Szymona Konarskiego;
..Anna Iwaszkiewicz" ze zbiorów
Muzeum Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 - 16,
w niedziele 13.30- 16.

Słowoludu

KIEDY?

G D Z l E,

.

.

KIELCE
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Pogotowie Poficyjne - 997, Straż
Pożarna - 998, Pornoc Drogowa - 366-00-65 czynna non stop
oraz 981, Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991,
Pogotowie Gazowe - 312-020
i 992, Pogotowie wod.-kan.
- 994, Pogotowie c.o., Elektryczne, PGM - czynne w godz. 15-23
w dni powszednie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy - te/.
361-18-33, Straż Miejska - 986,
368-75-15 (przez całą dobę)
i 368-75-33 (w godz. 7 -15, potem fax). Posterunek czynny
w godz. 7 - 22 - Śródmieście
- 367-60-13. TA/ - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza
- 94-77, 0/KT- Ogólnopolska
Informacja Gospodarcza - żółta
linia - 94·34, numery zamiejscowe - 911 , informacja PKP
- 366-93-28, Informacja PKS
- 366-02-79, pocztowa informacja telefoniczna - 932, pomoc drogowa 361-79-76, 30-11-609.
BUSKO
Pogotowie Ratunkowe - ul. Bohaterów Warszawy - 378-33-18,
Policja - ul. Mickiewicza - 997,
378-24-21 , Straż Miejska
- 378-26-39, Straż Pożarna
- Partyzantów 4 - 998, 378-4498, Szpital - ul. Mickiewicza 67,
te/. 378-24.01 do 05, Izba Przyjęć - te!. 378-20-49.
KAZIMIERZA WIELKA
Pogotowie Ratunkowe - 999,
357-11-10, Policja - 997,
352-17-17, Straż Pożarna
- 352-11-19, Szpital - uf. Kościuszki, te/. 52-18-31, Izba Przy• jęć- 352-15-18.
DPATÓW
Szpital - 868-27-63.
OSTROWIEC ŚW
. Razem pokonać przemoc"
- 267-12-20.

do piątku w godz. 18 - 20, te/.
345-73-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67. czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8 - 17, pomoc psychologiczna
dla rodzin wychowujących · małe
dzieci - 346-53-11, poniedzialek,
g. 15-18, świętokrzyski Klub ,,Amazonka" - 366-34-54, od poniedziafku do czwartku w godz.
1D-14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-17-41 w poniedzialkj i czwartki w godz. 15 - 17.

8.00Muzyczny relaks
8.22 Sąd kryminalny- film
fab .
9.12 Bellamy-film krym .
prod. austr.
10.15Kreskówkowy świat
- bajki
, 11.00 Muzyka Ameryki
- Erogram muzyczny
12.05 Swiat dalekich podróży- film krajoznawczy
12.28 Swiat bez tajemnic
-film dok.
12.51 Ekonomia? Nic
trudnego!
13.05 Bonanza- western
prod. USA
14.00Telezakupy
16.00 Niebezpieczne kobiety- dramat obycz.
prod. austral.
16.50 Program krajoznawczy
17. 15 Wiadomości TIG<,
Prognoza pogody
i komunikaty
17.30 TKK proponuje
· 17.35Worek sportowy
18.05Kreskówkowy świat
-bajki
18.35 Kamyk- dokument
biograficzny prod .
polskiej
19.20 Reportaż z planu filmowego Quo vadis
19.30 Jak pomóc polskiej
biedzie- program publicystyczny
19.45Przyjaciel- reportaż
20.00 Wiadomości TKK
- wersja dla niesłyszących
20.22 Cichy Don ( 1) -dramat prod . ros.
· 21.36Wpatrzony w niebo
-reportaż

Młodzieżowy

telefon zaufania
- 34-463-56 - dyżury psychologów i pedagogów - środy, czwartki 18- 20, dla ludzi z problemem
alkoholowym - od poniedziałku

22.00 Wiadomości TKK,

Prognoza pogody
i komunikaty (powt.)
22. 15 Bądź zdrów (powt.)
22.45Program na jutro

. ..

A N O N S E
TEL 344-85·15 • "ZDROWIE"· CODZIENNIE 721 - WllYTY DOMOWE LEKARZY SPECJALISTÓW,
PEŁNY ZAKRES usług pielępniarskich, ULTRASONOGRAFIA, EKG, HOLTER, PROBY WYSIŁKOWE, ECHOKARDIOGRAFIA, LASEROTERAPIA, BIGOM- ODCZULANIE, Warszawska 34.
NATURA -lek. derm. JadWiga Stodolna- specjalista
akupunktury - Kielce, Spacerowa 6, tel. 361-68-04,
GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ .- zamrażanie zmian skórnych i naczyniek, akupunktura
antynikotynowa, leczenie otyłości, embrioblasty, kolagen, laser, zabiegi kosmetyczne.
USŁUGI MEDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJAUSTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO , Kielce,
ui.Langiewlcza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJAUSTYCZNEJ PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ , Kielce, ul. Kościuszki
3: Usługi Pielęgniarskie (361-53-07, 361-55-25,
wewn. 224, 316), EKG (361-55-25, wewn. 225,
344-4Q-51, wewn. 21 -ul. Kościuszki 3), RTG, USG
(361-55-25), ECHO (361-55-25 , wewn . 225 ,
344-40-51, wewn. 21 - ul. Kośc i uszki 3). Badania
Holtera (361-55-25, wewn. 225), EEG (361-55-25,
wewn . 341 , 361-54-60), Badania urodynamiczne
(361-55-25, wewn. 313), Gastroskopia- helikobakter p. (361-55-25, wewn. 350), Analizy laboratoryjne
(361-55-25), Testy alergologiczne (361-55-25,
344-40-51, wewn. 24 - ul. Kości uszki 3), Badania
spirometryczne (361-55-25, wewn. 264, 244-4Q-51 ,

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

wewn. 40 - Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia
(361-54-00) , Badania peloptyczno-ortoptyczne
(344-40-51, wewn. 36- ul. Kościuszki 3), Rehabilitacja
- laseroterapia (361-55-25, wewn. 291 ), Badania laryngologiczne (361-55-25, wewn. 341 , 288), Badania
psychologiczne (361-55-25, wewn. 327), Stomatologia
dla osób niepełnosprawnych (bezpłatne) 361-55-25,
wewn. 238.
GABINETY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY- ul. Seminaryjska 27b, 361-3Q60 i Jagiellońska 23, 346-22-99 - specjaliści urolodzy.
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - lecznica .. Medistar", ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA) , czynne NON STOP - tel. 344-39-45.
NAGŁA POMOC LEKARSKA - Pediatrzy, Interniści ,
Laryngolodzy, Chirurdzy, Neurolodzy, EKG
- 331-56-50.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY - dr n.
med. Michał Piecewlcz - specjalista psychiatra
- poniedziałki , środy, p iątki w godz. 16 - 18, soboty
w godz.10- 12, Kielce, ul. Sienkiewicza 77, wizyty
domowe - tel. 33-22-853, 0-602-705-991.
POGOTOWIE POGRZEBOWE .. USTRONIE "
• USŁUGI CAŁODOBOWE , WYSTAWIANIE KART
ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH ,
tel. 361-29-18, 361-39-12.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
- usługi pogrzebowe całodo bowe, tel. 366-31-77,
344-67-88.
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ZNIŻKI

DROBNE

NA

JEŚLI...
... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w .Słowie Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia
UWAGAI Tylko dla osób fizycznych,

AUT~

umieszczających

ALUFELGI. opony, naprawa i l!lflCJWaQa felg.
Wamzawska 170, 041/33.2-22-12.

OTO

0001 S.C. ALrrApowypadkowe, zniszczone .
kupię. 0604-522-334.

ALrrO ·RADIO.•WIBTRONIC" Kielce, Paderewskiego 22.

w

TO.•.
... otrzymasz 30, 60 lub 90 % zniżki
na dodatkową emisję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym przez siebie dniu.

,.Słowie

Ludu"

* JAPOŃSKICH

*BMW
*DAEWOO
* KIELCE, PAKOSZ 53
• 041/361-18-56

ALrrO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.

za442

dg5950
ne-kupię. 060Hl17-279.

AUTOALARMY

CAŁODOBOWO,

041/

~79.

zi205

0411343-17-57. ,ALTOM"- ALrrOALARMY,
immobiiSeiY "Błaupunkf', centralzamki.
zi203
041f344..85..25. MOTOART: silnikowopodworo,.,.e, (zachodnioeuropejskie), wymiana amortyzatorów - gratis.
0411345-1&-29. HURTOWNIA-części· samochody zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA
arnortyzatoróN. Tlumiki. Blachar1<a. Oświetlenie.
MOTOMARKET, JagiellOOska 23.
041/362-00-29
ALrrONAGAZ
Kielce, Pakosz53.
RATY.

AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzo-

sowa 25, 361~1-71 . Radom, Warszawska 115,
tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k/Kielc,
346-52-05.
CZĘŚCI do samochodów zachodnich. Sprzedaż hurtowa, detaliczna. MOTOZBYT, SloNackiego 18, teł . 041/361-12-94, Krakowska 204,
teł.

34&4241 .
zn127

FORD ·części zamienne. Kielce, Górników
S1aszicowskich 15, 34-502-52.
za449

AA ALrrOALARMY, lmmobilisely, radioodlwaizacze, gbśniki, najlepiej, najtaniej. Kielce, 041/

HURTOWNIA części do samochodów za.
chodnich. Szeroki asortymen~ wysoka jakość,
dobre oeny. BEZPtATNA WYMIANA amortyzatorów SACHS. KiM Auto-Części, Kielce, Sbwacr

344-~7.

kiego6, 041/344-~73, 361~1-06.

WARSZAWSKA

l ~ WYŻSZA SZKOLA EKONOMICZNA

nr rej. MEN 35

zw. dr hab. Edward Wiszniewski

Szkoła kształci

w systemie dziennym, zaocznym
i wieczorowym na kięrunku

ZARZĄDZANIE

PANELE:
-p.:lOOgcMoe

Zarządzania

0% REKLAMACJI
eGERDAe
ANTYWtAMANIOWE
DRZWI

DRZWI
0411368-02-32.

zt221

OKNA.
/'J.JII:xyzr:many partner
FIRMUS.
Kielce, Osobna 6.
361-0046,
0602--168-413.

Pt.YTA~V-100frezcma.l
na. 041134-630-61 .
d!f402

l
21245

PROOUCENT deski podlogo.Yej, boazerii,
parapetów, schodów, 0411254-10-20.
STROPY- TERNA- Producent 041/302-12-90.

041J366..$.52. DRZWI: antyMamafliooNe,
stalowe, p.paż.
21215

STYROSUPREMA, suprema, pustaki, bkxz.
ki. Nowiny, Przemysi)wa 26, 041134&54-13, 041/

362-4&-76 PARKIETY, mozaiki, schody,
listwy, kleje, lakiery.•Fioor". Kielce, Zagnań
ska 232 (8-17).

344-07~.

NAUKA

dg2983

KUPNO
teł.

041J34.454.00
COW EDUKACJA

Kielce, Gagańna 5.

SKUP makulatury, ul. Prosta 32,
0411368-78-02.

LOKALE
041/34422-48.LOKUM- nieruchomości.

M:TALCRAFT
·UCHYLNE
-SEGMENTOWE
- OGROOZENIOWE
·KRATY ROLOWANE
KIELCE, 041/361-52-00, DYMIŃSKA 20.

GINEKOLOGIA- doświadczeni spec~liScC
0603-18-98-73,0501-94-31-94. .

dg6441

kd1216

BRAMY XXI WIEKU

GINEKOLOG- leczenie- zabiegi.
06021335-083.

dg5832

041/36&-19-17 ZDECYDOWANIE najtańsze
bramy, automatyka, ogrodzenia . producent
zh394

dg5631

OGŁPSZANABÓR

(semestr jesienny)

DO SZKÓŁ:
- ZAOCZNYCH,
• WIECZOROWYCH:
Policealnego Studium
Administra<:ji;
Liceum Ogólnokszlalcącego;

Technikum:
• Żywienia Zbiorowego,
. Handlowego,

041J34..463..63. ..EUROLOCUM-1" NIERU-

-~.

CHOMOŚCI, od 1984, SienkieY,;cza 9.

0411343-92-50 ·DOMENA· Nieruchomości.

. difXiOO

BRAMY na 100 lat- HORMANN, garażowe,
przemyslc7Ne, drzwi, blamy v.jazdowe, napędy,
maszty flagcme. Kielce, Dymiiska 18, 041/36104-63, 362-08-75.

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

CENTRUM OGROOZEŃ . Bramy (580,00).
Sialki. PAMIR. Krakowska 261. 0411368-32-15.
21213

04113660C>-93,36&-1~1.34455-89CHEMA

2rl217
041/344-98-98 PARTNER· nieruchomości.

DIN • Export • ŚWIĘTOKRZYSKA Gielda NienJ.
chomości, Kielce,!A. Sienkiewicza 67 i Okrzej 158.

zz276

FOLIA:
dactvNa

041J368.05.57 JX)M' Nieruchorrości, kredyty.

tl.D:Mł<ra

2łl431

ogocncza
stretch
SIATKA Z \IVI:.ÓKNA SZKLANEGO DO
SYSTEMU OOCIEPLEŃ
Ceny produoenta. Polskie atesty. .)<L"
Kielce, DomaszoNska 115, Rolna 8,
teł. 34493-97, 369-~.

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zawiadamia,
Iż uruchamia punkt informacyjny w Opocznie dla kandydatów na studia
w WWSE. Punkt mieści się w Zespole Szkół Samorządowych nr 1
- ul. Mańi Cuńe-Skłodowskiej 5. Punkt Informacyjny czynny jest
od 11 lipca 2000 r. we wtorki i czwartki, w godz. 9-14.
Szczegółowe informacje w siedzibie Uczelni:
www.wwse.waw.ids.pl

MEDYCYNA

Zagnańskal

dg5937

e Zarządzanie
e Zarządzanie finansami
e Zarządzanie gospodarką samorządu terytorialnego
e Zarządzanie zakładami pracy chronionej
e Zarządzanie mediami lokalnymi
e Marketing
e Bankowość
e Podatkowo-rachunkowa
e Handel zagraniczny

02-667 Warszawa, ul. Abramowskiego 4, tel. 646-85-55, fax 646-85-54

~-

-ścienne

SANOOMJERZ. 015'833-2442,L'NONSKA 17.
d@36

l MARKETING

Uczelnia oferuje na
Wydziale Stosunków Gospodarczych i
następujące specjalizacje:

e-mail:wwse@wwse.waw.ids.pl

trzypoi<ojcM'e 59m, Pionier. EUROLOCUM-

BUDOWNICTWO

BRAMSTAL - BLACHY: trapeza.Ne, dachćMI
kowe. ONDUUNE. Rynny, obnibki. Bramy garaŻl:1Ne. 041133149-62.
zl219

2rl215

Rektor - prof.

Okrzej 56, 041/344-3745.

041J366..$.52. BRAMY. Automatyka. Zapory parkingoY.e.
21216

HAKI holownicze - 041/361-57-04.

lł>c-, l

PANELE. listwy, schody. Promocja.

2h423

TANIO - czteropokojcM'e 75m, śr.-łv-wir-ol

0001 S.C. ALrrA powypadkowe kupię - 041/
344-72-96.

s.c. Auta powypadkowe, skorodowa-

prywatne.

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA, FAKRO. Drzwi zewnętrzne, weoMJętrzne. Parapety,
rolety. Montaź, raty.• DROKPLASr, Kielce,
Nowa 5, 041/361-71-90,361$52.

SKLEP- HURTOWNIA
• CZĘŚCI DO SAMOCHODóW

dg5949

0001

ogłoszenia

34488-03 FAKTOR.

Szydłówek

21122
~NEn.dumśd,0411368-24-34.

zn147

za451

AGENC.LI\INTERLOCUM. Kielce. 041f.344..53.S2.

GLAZURA

e

~

Górny •

mieszkania, lokale (raty, ulga).

zl210

'T'EfW<OTA
LUSTRA
-700wzrxóN
• od 12,99mkw.
HURT-DETAL

AKCENT, ul. Karczówkawska 5A,
teł. 0411368-70-93 .

2h417

A:.YTOM2X

COMPUTEX- Wakac);ne kursy

COMPLEX DOM, 041J368.43.86.

Jagielońska 41 A

zn140

34-514-66.

we. 041/344-32..()2.

DO WYNAJĘCIA garaż- Kielce, Zagórska.

Zarząd

Gminy w Bagarii,

woj. świętokrzyskie, 28-210 Bogoria,
teł. (015) 867-40-86, fax (015) 867-42-81
ogłasza

"Budowę nowych punktów świetlnych
przy drogach publicznych, wojewódzkich
i powiatowych oraz przy drogach gminnych
w osiemnastu miejscowościach na terenie gminy Bogoria".
.L Przedmiotem przetargu bC(dzie cena ryczałtowa za wykonanie punktów
świetlnych

oddzielnie przy drogach wojewódzkich i powiatowych oraz
oddzielnie przy drogach gminnych, zgodnie z warunkami technicznymi.
2. Termin realizacji prac: 15 dni od podpisania umowy.
~Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie:
l 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych} do dnia 14. Vlli.2000 r., do godz. 15 przy drogach powiatowych i wojewódzkich oraz 200 zł (słownie: dwieście
zł) przy drogach gminnych.
~ Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 100 zł) można
odebrać w siedzibie Zamawiającego, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy,
ul. Spacerowa 11, pok. nr 4lub za zaliczeniem pocztowym.
5. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Roman Pompa, Barbara Malec.
6. Terminskładania ofertupływadnia 14.VITI.2000r., ogodz. 15.
LOtwarcie ofert nastąpi dnia 16.VIll.2000 r. o godz. II w Gminnym
OśrodkuKultury w Bogorii, ul. Spacerowa 3.
8. Postępowanie będzieprowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
2.._Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o
zamówieniach publicznych oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji
123/zg
istotnych waruoków zamówienia.

12

dg6537

parapety
.ALUTECHNIKA*
Paderewskiego 31'5
343-{)7-04

0411368-07~.

DO wynajęcia 120mkw - biuro (umeblowane), mieszkanie. 041/361-89-26.
dg6524

zl238

przetarg nieograniczony na:

EOUKATOR
STUDIUM
INFORMATYCZNE

369-2149.

OK-N-A
ROLETY

OKLAND • producent okien, drzwi; PCV
w systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe,
Kielce, Staszica 1 (lpiętro) . Tel./fax 041/
343-01-66, 303-1 &-57.

M-2 Podkarczówka. M-3 KSM, M4 Ślichowi
ce, Słonearie Wzrftze, ŚWiętokrzyskie, sprzeda

,.Kontrakf', 368-33-22, 344-32-40.
zźD9

M-3. 041/332~.

az y
,.KRZYSZTOF''
Kiełc:e, ul. Karczówkowska 10, tel361-51.02
czynna pon . - Plttł•k 8 do 18
aobot.8 do 12
kura prawa Jazdy

Organłz.uje
ka~.ABCD

EdoC

EdoB

w termiDach 29.07. - sobota. godz. 9,
31.07. • ponledz., godz. 16
02.08.- środa, godz. 16
04.08. • ph1tek, godz. 16
oraz kurs 1Dstruktor6w
nauld jazdy od XI
Szkoła posilłda własny

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

SPECJALNOŚĆ

041/344-19-54.
STUDIUM lnfonnatyki - 04
041/331-71-19.
dywidualnie.041/361-27-95.
SZKOŁA OetektyM)w i Pmrn.Nnikliw 011"
ny .OCHRONIARZ" prowadzi nabór.
344-39-82.

MALOWANIE- naiJysk- tapelcwanie. Gwa-

NIERUCHOMOści

ROLETY,
041f368-4!hl6.

kd1505

0411332~- FRANKFURT-

óji239

Manmeim.

MALOWANIE - tapetowanie - szpadlkmanie. ProfesjJnalnie. 0411332-28-21.

dg6547

dfP!51

gladż.

MALOWANIE, czysto, tapeta.vanie,

0411332-47-€0 KIELCE- Mannheim.

dg5527
048137-00-307,0601-200-977 FRANKFURT,
MANNHEIM, Upsko .Wc:i,f~K.

nw122
ANTWERPIA - Niemcy, Holandia, Belgia
- wtcrló, piąll<i. 0811825-62-45, 0603-951-239.
ms127

DOMEK letniskowy przy zalewie w Chlewiskach do wynajęcia. Cena 40,00 zł za dobę. Kontakt na teł. ~17-17-02.
rrg261

panele. 0411368-36-66.
:zb11
NAPRAWA pralek, lodówek.•Domus",
342-JS-15, 0604-783-188.

FRANKFURT - przejazdy. 0481378-23-75,
0602-12-26-52.
ms132

PANELE- 0411362-53-70.

0-502-30-22-a5.
żALUZJE tanio. 0411369-86-37.

dg6491

PANELE- PROFESJONALNIE, 0411362-70-40.

ZGUBY

dg6500

-----------=-;;::;

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

CERBlN Justynie skradziono legi1.ymaqę
szl<olnąliceum ()gólnokszlalcą nr2.

=

PROFITECHNIKA

ROLETY

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

KSEROKOPIARKI

AJ..AAMY- żALUZJE
1 MAJA124

041f368-49-03.
122

PROMONT -SERW1S,041~1(}.91 .

23446
PRZEPROWADZKJ Tanio- transportSt 041/
36&-78-36, 061J3.34..36..01.
dg6478
R-0-l..-B-1-T
ROlETY ANTY'M:AMANIOWE
OKNA

ROLETY ANTYWŁAM
ALUTECHNIKA, Paderewskiego 5,

343-07-04.

ROlETKl

:>ł\MVUL"CJJ'ł[:O\.;>V pracownika do działu
~~·--~~m~a~

ZAPRASZA

ODDZIAŁY

PANELE, 041f366.{)6.56.

HOLANDIA docelowo. 081/825-92-09,
0601-292-449.
ms128

USŁUGI

żALUZJE pioncme, rolokasety, roielki tekstylne- produkcja, montaż. Hurtownia MATERJA..
ŁOW VERTIKALNYCH. Kielce, 344-90-84,

dg6348

BRAMY-OKNA

LAST MINUTE! Obozy mlodzieżoNe:- H~
nia -14 dni (w renie szkolenie windsurfingowe);Wlocł1y- 12 dni .• Selva Traver. Kielce, Rynek 8.
0411344-40-10, 344-36-56.

żALUZJE - pioncme, poziome, roielki - producent 0411368-68-77.

żALUZJE wszystkid1 typów. 0411331-45-56.

:zb12

kd1614

zl244

MALOWANIE- tapetoNanie. 041134-561-94.

TURYSTYKA

kat B, konieczna znajonrvn'"""onw:~nia Ms Ollice, Corel. Oferty
w Dąbrowie 350 kll<ielc.

Ż-M..-U-Z..J.E

rancja. 041134-458-11.

OSTROWIEC, 041J266..40.67.

OSTROWIEC

zl241

VERTICALE
1 MAJA122

041/303-1647- TELEW1ZYJNE.

041f368-4!hl6

dg6528
0411331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,

ROLET- 0411362.()3-67, Kusocińskiego 50.
zh419

R-0-l..-E-T-Y
ANl'M'tAMANJOWE

ROLOKASETY

dg5467
0411368-21-63; 0004-353-266. USŁUGI~

liczne.

dg6534

zrl2.07

SUKNIE ŚLUBNE
zt239

dg5932
CZVSZCZENIE dyNanóN, verticali, 041/
36&-78-a5.
DOClEPLENIA ścian, stropodad-.ów - weł
styropianem. 041~19-96.
kd1503
GLAZURA - hydraulika - 041/362-53-70.

8-81 SIATKI plastikoYłe, metalowe,

drfli53

23441

GLAZURA- solidnie. 041/317-73-93,
OOX>-37-46-99.
dg6241
GLAZURA,

hydraulika,

remonty.

GLAZURKARSKO- posadzkarskie. 041/
361.a6-84.

dg6544
HYDRAULICZNE. 041/34-567-17,
0603-053-837.

dg6355

dg5317
MALOWANIE- 0411362-53-70.

dg6552
Zarząd

BRAMY l GARAŻE
zi200

.ROLET"- PRODUCENT ROLOKASET
ROLET ANTY'M:AMANIOWYCH, •
żALUZJI PIONOWYCH
Kusocińskiego 50, teł.ITax 362.Q3.67.
zh418
ROLOKASETY, rolety , verticale,
producent, hurt detal, 041/3n-02-02.

JEDRZEJÓW

WOLBUD. Żwiowa5. 361~92. 1 Maja136.

Oficyna Wydawnicza

34&32-00.

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

zl248

OPRAWA OBRAZÓW

żaluzje,

PROMOCJA. Chęcińska 14,041/361-37-49.
zl247

SZPACHLOWANIE, glazura, rygipsy- 041/

362-45-57.

dg6546
TAPfCERKA drzwi,

zarno, 041f366..78-a5.

dg6387

TRANSPORT 1,51 0.8zUkm. 041~77-77,
()004.546.980.
cg:B11
UKŁADANIE

koslki - wysoka

KLIMATYZACJA
KUMAlYZACJA
WENTYlACJA

KOŃSKrE

.AQUAKUM"
KIELCE, UL MASSALSKIEGO 14
041/368-86-00

Firma Handlowa IMPULS

ul. Piłsudskiego 48
HJ.-4łł-·'J3. 0601-695-499

041~71.()1 .

.zd219

jakość,

041/362-33-17.

dg6532

INSTALACJE wod.-llan., C.O., gazowe, przyłą:za. 0411368-83-44, 0602-477-044.

WYPQŻYCZALNIA Kielce, Sardomielska 76,

34-422-23.

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

041134644-49.
dg6162

OGŁOSZEŃ

ZPPRf'oSZJ!oMY 8-17

602-32-78-25.
CYKLJNCNIJANIA, lakierow.rie, 041134641-33.

PUNKTY
PRZYJMOWANIA

UNIROLEX- SYSTEM 0411368-31-33.
zl207

343-07-03.

BALUSTRADY. Ogrodzenia. 0411368-29-94, (}.

ną,

ROLMAX, GÓrna 19, 0411344-9(}.84.

MARKIZY
BRAMY
VERTlCALE
ROLETKilEKSTY\.NE
parapety
ALUTECHNIKA
Paderewskiego3

0411331-31-n SZKLENIE u klienta.

teł.

zl243

zl242

róMlież~.

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

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

KSEROKOLOR

VERTlCALE
ROLElKilEKSTYLNE
.ALUTECHNIKA"

SOLEX- Sienkiewicza 66A.

zl212

343-07-04
zl2.40

Gminy Radouyca

przelarg nieograniczony
na "wykonanie oświetlenia ulicznego
w ciągu dróg powiatowych na terenie
gminy Radoszyce".
ogłasza

Specyfikację istotnych wanmków zamówienia
public2IJego mo:ina otrzymać w Ul7.l((lzie Gminy
Radoszyce, ul. Żeran<ikiego28 (te!. 041-373-50-a4).
Termin sklad.ania ofert
do dnia 9.Vlli.lOOO r., god.z. l O.
Otwarcie ofert
~
w dniu 9.VID.2000 r.. 2odz. 10.30.
r-

OSTROWIEC
Ostrowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa

ul. Kochanowskiego S, pok. 4
(041) 262-83-15,262-83-31
fax (041) 262-44-57

teł.

PIŃCZÓW
Sklep ,KLEKS

ul. 7 Zródeł 8
tel. (041) 357-44-10

LAT KSZTAŁCIMY DOROSŁYCH

STARACHOWICE

Zespołu Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych
1m. gen. Wł. Sikorskiego WYDZIAŁ DLA DOROSŁYCH
w Kielcach , ul. Jagiellońska 32
ogłasza nabór na rok szkolny 2000/2001

.

ni kum Zaoczne i Wieczorowe
Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalnościach :
i eksploatacja pojazdów samochodowych
maszyn

cealne Studium Samochodowe

RadioMTM

ul. Krywid 18
teł. (041) 275-11-11

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10, p. 211,
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.
BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel. (041) 251-16-09,251-16-08
teLlfax (041) 251-16-07

WLOSZCZOWA
Biblioteka Publiczna

W NASZEJ SZKOLE JEST BEZPŁATNA
DU 1 SIERPNIA 2000 NR 177

teł.

ul. Kościuszki 11
(041) 394-23-13, 394-34-33
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6.35

Zwierzęta świata :

Krokodyle na antypodach - film dok.
7.05 Zwierzyniec braci
Kratt-serial przyrodniczy
7.30 Wszystko gra: Organy - program dla dzieci
7.45 Teatrzyki Kulfona
i Moniki: Bajka
o słowiku - program
dla dzieci
8.00 Powrót Arabeli: Dziekan zmienia decyzję
- serial dla młodzieży
prod. czeskiej
8.30 Wiadomości
8.40 Prognoza pogody
8.45 Tajemnicza kobieta
- telenowela
9.30 Cybermania - teletumiej dla młodzieży

~

9.50Komputerowa magia
kina
program
dla dzieci
10.00 Święty- serial sens.
prod.ang.
11.00Dekada: Dziesięćlat
walki z inflacją- cykl
dokumentalny
11.30 Nasz wszechświat:
Zderzenie - serial
dok.
11.40 Unterwegs mit Susanne - kurs języka
niemieckiego
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny
12.20 Klan- telenowela
13.40 Kino letnie: Dzień
czwarty- dramat woj.
prod. pol.
15.00 Album Powstania ·
Warszawskiego: Decyzja
15.25Wiadomości

15.35Moda na sukces- telenowela
16.00 Rynek - magazyn
gospodarczy
16.20 Raj - magazyn
dla młodzieży
16.45 Do Sydney z Jedynką - teleturniej
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
- quiz muzyczny
17.50 Gość Jedynki
18.00 Matki, żony i kochanki - serial obycz.
prod. pol.
19.00Wieczorynka: Witaj,
Franklin - film anim.
19.30 Wiadomości
20.10 Dziennik telewizyjny - program satyryczny Jacka Fedorowicza
20.20 ].A.q. - Wojskowe
Biuro Sledcze- serial
sens. USA
21. 10Przerwać to powstanie ...
21.40Wyprawy przez piekło : Zatonięcie "Batavii" -serial dok.
22.35 Monitor Wiadomości

23.00 Sportowy flesz
23. 10 Dziewczyna o rudych włosach - dramat woj. prod. hol.
1.00 Powitanie z Afryką:
W tunezyjskiej oazie
- serial dok.
1.151lyptyk Korsykański:
Dolina Tavigano -film
dok.
1.30 Miniatury włoskie:
Portret księcia Urbino - felieton
1.45Telezakupy
2.00 Zakończenie progra-

mu

14

6.30Telezakupy
7.00 Dziennik krajowy
7.20 Złotopolscy: Konkurent- telenowela
7.50 Studio urody- magazyn
8.00 Program lokaiiłY
8.30 Złotopolscy: Zyciowe remanenty - telenowela
9.00 Stawka większa niż
życie : Spotkanie- serial woj. prod. pol.
10.00 Familiada - teleturniej
10.30Wojna domowa: Co
każdy chłopiec - serial obycz. prod. pol.
11.30Kinofamilijne: Sara
- film obycz. prod.
ang. -irl.-fr.

Finn, przyjeżdża do
Francji, gdzie kilka lat
temu jego dziadkowie
zginęli w wypadku samo. chodowym, a młodsza
siostr- wówczas dwuletnia Sara- zaginęła. Okazuje się, że w cygańskim
taborze jest dziewczynka tym samym imieniu ...
13. 05Milość i namiętność

- telenowela
13.50 McGregorowie- serial przyg. prod. austral.
14.40 VI Gala Piosenki
Biesiadnej: Warszawa da się lubić
16.00Panorama
16. 10Złotopolscy: Ślubne

kłopoty, Łzy - telenowela
17.05W okolice Stwórcy:
Paraflada 2000 - magazyn
~ 17.30 Program lokalny
18.20Panorama
18.45 Prognoza pogody
18.55 Va banque - teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30Taki to mroczny czas
20.00Wieczór z Jagieiskim
na bis
20.55 Biała wizytówka:
Zarząd przymusowyserial obycz. prod .
pol.
22.00 Panorama
. 22.20 Prognoza pogody
22.25 Sport telegram
22.30 Radio Powstańcze
Błyskawica: 1 sierpnia 1944
" 22.40 Wieczór filmowy
- Kocham kino: Eroica- dramat woj.

Film składa się z
dwóch noweli. Bohaterem pierwszej jest Dzidziuś,który zostaje
wciągniętyw sprawy powstania warszawskiego.
Akcja drugiego opowiadania toczy się w ohozłe jenieckim.
0.00 Niebo złote ci otworzę ... -poezja Krzysztofa Kamila Baczyń
skiego
0.30 Mieszane uczucia
- program publicystyczny
1.20 Polskie kino wspomnień : Seszele- dramat psych. prod. pol.
2.55 Na pełnym morzu
- serial obycz. prod.
szwedzkiej
3.35 Agent 86- serial kom.
USA
4.00 Zakończenie programu

6.40 Anna (158) - telenowela
7.30Telesklep
7.45 Fantastyczna czwórka - serial anim.
8.10 She-Ra Księżniczka
mocy - serial animowany.
8.35 Dennis rozrabiaka
-serial anim.
9.00 Łebski Harry - serial

6.00Piosenka na życzenie
7. 00Jeździec srebrnej szabli - serial anim.
7.25 Sok z żuka - serial
anirn.

7.50 Folityczne graffiti
- program publicystyczny
8.00 Allo, Allo- serial kom.
prod. ang.
8.35 Herkules -serial fantastyczny USA
9.30 Świat według Kiepskich - serial kom.
prod.pol.
10.00 Rodzina zastępcza
-serial kom. prod. pol.
10.30 Luz Maria - telenowela
11.30Bill Cosby i straszne
dzieciaki - serial
kom. USA
f 12.00 Oni, ona i pizzeria
- serial kom. USA
12.30 Disco Polo Live
13.30 Sekrety rodzinne
-program rozrywkowy
14.00 Dyżurny satyryk
kraju - program satyryczny Tadeusza
Drozdy
14.30 Gospodarz- teleturniej
' 15.00 Karate Kot - serial
anirn.

; 15.30 Informacje
15.55 Xena, wojownicza
księżniczka - serial
przyg. USA
16.45
Z głową w chmurach
1
·
- serial obycz. prod.
b raz.
" 17.45 Luz Maria- telenowela
18.35 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Zbuntowany Anioł
- telenowela
"" 20.00 Rodzina zastępcza
-serial kom. prod. pol.
20.30 Film 'JYgodnia: Niejednogłośny werdykt
-film sens. USA
~~

l
11

Film jest opowieścią
o losach irlandikiej rodziny McGuinn, od po~ '

~ koleń zajmującej się
boksem. Głowa rodzi-

ny- Dan jest trenerem ;
dla którego sport jt},st
czymś niezbędnym i
ważnym- choć nie najważniejszym. Oan nie
musi za wszelką cenę
zwyciężaćl byudowod-,,
nić swoją wartość.

Kie-

dyś

jego starszy syn,
Ray, ulegŁ pokusie zrobienia szybkiej karier~.
Niestety, zdradę rodztny i norm moralnych
przypłacił życiem. Teraz.
całą nadiieję, rodzina
' McGuinn pokłada w
młodszym synu. Eddie
chce bowiem wziąć odwet na mordercach brata...
20.50 Losowanie LOITO
i Szczęśliwego Numerka
22.25 Świat według Kiepskich - serial kom. ,
Folska
22.55 Wyniki losowania
LOITO
23.00 Informacje i biznes
informacje
23.15 Prognoza pogody
23.20 Folityczne graffiti
23.30 Ró~owa landrynka
- magazyn erotyczny
0.00 Super Express TV

anim.

9.25 Inspektor Gadget
- serial anim.
W 9.45Telesklep
10.00 Zwariowana forsa
- program rozrywkowy
10.30Babilon V- serial SF
USA
11.20 Telesklep
12.00 Nigdy cię nie zapomnę - serial obycz.
•
prod. meks.
~ 12.50 Angela - serial
obycz. prod. meks.
13.45Fantastyczna czwórka - serial anirn.
14.05 Sh e-Ra Księżniczka
mocy - serial anim.
14.25 Dennis rozrabiaka
- serial anim.
t 14.50 Łebski Harry - serial

f

anirn.

15.15 Inspektor Gadget
-serial anim.
' 15.40 Szkoła złamanych
serc - serial dla mło
dzieży prod. austral.
16.10Bajerw Bel-Air- serial kom. USA
16.40 Esmeralda - serial
obyczajowy prod.
meks.
17.35Maraton uśmiechu
- liga dowcipów
- program rozrywkowy
18.05 Nigdy cię nie zapomnę - serial obyczajowy prod. meks.
19.DOTVN Fakty
19,25Sport
19.30 Pogoda
19.35 Angela - serial
obycz. prod. meks.
20.30 Jak tylko potrafisz
-kom. USA
22.40TVN Fakty
22.45 Pogoda
22.50 Melrose Place - serial obycz. USA

Peter na miejscu
•wypadku znajduje rannego mężczyznę, któremu udziela pierwszej
pomocy i odwozi do
szpitala. Po drodze
·przekonuje się jednak,
że Bob Matthews nie
pamięta wiele z tego, co

6.00Teledyski
6.40 Sunset Beach- serial
obycz.USA
7.25 Odjazdowe kreskówki: Gorączka pod koszem,
Zabójczy
smok, Dragon Ball
-filmy animowane
9.00 Komando Małolat
- serial krym. prod.
niem.
9.50 Zwariowana kamera
- program rozrywkowy
10.40 Beach Patrol- serial
obycz.USA
11.30 Teleshopping
12.35 Beczka śmiechu
-program rozrywkowy
13.00 Sunset Beach - serial obycz. USA
13.45Trzy razy Zofia- telenowela
14.10 Z ust do ust - serial
dla młodzieży prod.
austral.
14.35 Odjazdowe kreskówki: Gorączka
pod koszem, Bionix,
Zabójczy smok, Dragon Balł - filmy animowane
16.35 Sunset Beach - serial obycz. USA
17.20Beach Patrol- serial
obycz. USA
18.05 Komando Małolat
- serial krym. prod.
niem.
19.00 Zoom - magazyn
sensacji
19.30 Beczka śmiechu
-prognunrozrywkowy
20.00Kapitan Jack- kom.
sens. USA
21.50Wzywam dr. Brucknera - serial obycz.
prod. niem
DoktÓr Thomas
Bruckner p~;acuje . w

prestiżoWYm berlińskim

szpitalu. Razem ze swoimi współpracownika
mi zajmuje się skomplikowanymi przypadkami, z którymi nie mogli
sobie poradzić lekarze
~ zinnychośro~ów.:?'•

22.40 Oblicza Nowego
Jorku - serial sens.
USA
23.25 Zoom - magazyn
sensacji
23.50Kapitan Jack- kom.
sens. USA (powt.)
1.300blicza Nowego Jorku- serial sens. USA

6.00 nuta.pl muzyczny
7.00 Rozwód po
kańsku USA
7.30Muzyczne listygazyn muzyczny
B.30 Sally czarownica
rialanim.
9.00Attack Killer
es - serial anim.
9.30 Motamyszy z M
- serial anim.
10.00Crime
krym. USA
11.00 Sabrina "'"',."'"t'
czarownica - s
kom. USA
11.30 Real TV: Z .
wzięte - serial
(powt.)
~ 12.00 Rajska plaża rial dla młodz
USA
13.00 nuta .pl muzyczny
14.10 V maxmotoryzacyjny
14.40Muzyczne listy gram muzyczny
15.45 Piłka w grzeanim.
16.15 Creepy Cła
-serial anim.
16.45Motomyszy z
-serial anim.
17. 15 Młody H
- serial przyg.
17.45 Dziennik
18.00 Cobra- serial
USA
18.55 Rajska
dla UWCIU..C~<;•C V
19.55 VIP - UTlTri<>r7 P..
i plotki
' 20.05 Dziennik
20.25 Real TV: Z
wzięte - serial
~ 20.55 Ally McBeal •
kom. USA
22.45 A kuku 23.15
i plotki
23.25 Jak iść , żeby
zajść - program
kacyjny
23.30 Podwójne
nie - thriller
1.25V max-magazyn
toryzacyjny
1.55 VIP - wyd
i plotki
2.05 nuta.pl muzyczny
3.05 Muzyczne listy gazyn muzyczny
4.05 Zakończenie
mu

się wydarzyło . J?amięta

jedynie kolor samochodu oraz fakt, że kierowcą była kobieta. Po powrocie dp domu Peter
postanawia przemalować swój samochód.
Michael próbuje wytłu
maczyć Megan, dlaczego ją okłamał, ale ona
nie zamierza go słu
chać, Craig odkrywa,
kto ukradł Cooperowi
jego projekt. Chce jednak jeszc,ze dociec dlaczego to zrobił ...
23.40 Prawo i miłość - serial sens. USA
0.30W upalną noc- serial
sens. USA
1.20 Granie na zawołanie
- program rozrywko-

wy

TVN- godz. 20,30 .,Jak
tylko potrafisz"· komedia,
USA, reżyseria: Buddy van
Horn, obsada: Clint ' .
Eastwood, Ruth Gordon,

Sondr.rLocke,Geoffrey

Lewis, Willlam Smith, Harry
Guardino.
Philo Beddoe, •kierowca ciężarówki i bokser-amator pokonuje
w walce lokalnego mistrza
i zostaje zauważony przez
mafioso Jamesa Beekmana, który organizuje walki i szuka przeciwnika dla
swojego pięściarza jacka
Wllsona. Philo chce już się·
wycofać z boksowania, ale
przyjmuje zaliczkę 10 ty-

0. 15Pożegnanie
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, Sławomir Smółka w Strzelcu Lider Market?
Wczoraj po raz pierwszy z
trzecioligowym zespołem
pilłcarzy KKP Korona

Spór o trenera

trenował Przemysław

Marek Smolarczyk będzie
trenerem drugiej drużyny
Strzelca LM Kielce.

ie zagra
lański?
Bramkarz MKS Końskie
Adam Wołański
przebywał na obozie w
Zakopanem zpilłcarzami
Strzelca Lider Market.

Szkoleniem juniorów młod
szych zajmie się Tomasz Olesiński
a młodzicy ćwiczyć będą pod
okiem Tomasza Strząbały.
Takie decyzje podjął wczoraj zarząd Strzelca Lider Market.
-Trenera Smolarczyka przedstawiać nie muszę. Jest nie tylko
doskonałym fachowcem, ale także
bardzo dobrym wychowawcą. Postawiliśmy na niego, gdyż jest gwarantem tego, iż nasza młodzież
będzie rozwijać swoje umiejętno
ści - podsumował decyzje prezes
klubu Andrzej Jung.
Okazało się jednak, że powyższy podział wywołał niezadowolenie u ... Edwarda Strząbały,
szkoleniowca pierwszej drużyny.
Tuż po ogłoszenitJ decyzji Strzą
bała senior mówił nawet o "podważaniu jego autorytetu i rezygnacji z pracy w klubie".
-Nikt nie podważa autorytetu i nikt nie chce, by trener odchodził. Wiemy ile zasług ma p. Strzą
bała w budowaniu kieleckiej piłki
ręcznej. Klub nie jest jednak jego
prywatną instytucją i nie on będzie
ustalał kto ma kogo trenować
- powiedział nam jeden z działaczy
pragnący zachować anonimowość.
"IYmczasem działacze Strzelca Lider Market nie ustają w po-

Już

szukiwaniu zawodników, którzy
mogliby wzmocnić "siódemkę "
zdobywcy Pucharu Polski. Prawdopodobne jest, że dziś zapadnie rozstrzygnięcie w sprawie przejścia do
Kielc Sławomira Smółki, byłego
zawodnika Warszawianki.
Bez wątpienia Edward
Strząbała jest człowiekiem, któremu kielecki szczypiorniak za-

Wczoraj do godziny 16 do
Polskiego Związku Koszykówki
nie nadeszło zgłoszenie z MKS
Rybnik. Termin upłynął o półno
cy. Jeżeli do tego czasu działacze z
Rybnika nie przysłali zgłoszenia i
potwierdzenia wpłaty 5000 zło-

'Biegały w deszczu
'
Anna Kądziela z Ostrovii Ostrowiec zajęła piąte
miejsce w bięgu na 800 m:.
Na mitingu lekkoatletycznym
w Siedlcach. Podczas nieustannie padającego deszczu
Kądziela uzyskała czas 2.12,19
min. Zwycieżyla Małgorzata
Jamróz z Erisu Piaseczno 2.{)9,51 m1n.

Ptywak kieleckiej A:rk.f

Przemysław Czoków repre-

zer,ltował Polskę podczas zakończo;nych w niedzielę w
Dunkierce pływackich Mistrzostw Europy. Spisał się Dn
na miarę możliwości. W wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym zajął 37. pozycję z

czasem 25,22 sek. Na dzvukrotnie dłuższym dystansie
~ był29 uzyskując wynik 54,13

sek.

Szlakiem Orlich Gniazd
Jeszcze
Smolarczyk (z lewej) był pierwszym trenerem "siódemki" Strzelca lider Market

tych wpisowego, ich miejsce w ekstraklasie zajmie STK.
Jak powiedział wiceprezes
Polskiego Związku Koszykówki,
Alojzy Chmiel, rybniczarne nie dostaną już ani dnia więcej czasu na
podjęcie decyzji o zgłoszeniu do
ligi. Formalna decyzja o składzie
ekstraklasy, zaakceptowana przez
prezesa PZKosz. Kajetana Hą
dzelka zapadnie dziś.
(sts)

2000

jka jak z bajki
boje wydziału stalowni huty
Wtrudnych warunkach
"Ostrowiec" występujący jako Kokontynuowany jest
meta. Niestety, w konfrontacji z
piHcarski turniej Ogrody
Miłkowem nie byli w stanie uzy2000.
skać choćby remisu.
- Podziwiam tych chłopaków.
to futboliści w każdym Przecież to są amatorzy, walczący
niezwykle zażarcie za darmo. Mimo to, po zakończo
<lJteJ>sze wyniki.
nej ·pracy zakładają strój piłkarski
"bajeczny'' mecz ro- i biegają po błocie - chwali kolenap<lStnik Halki Team Da- gów z huty Ryszard Binensztok,
Zawodnik ten strzelił wiceprzewodniczący SNZZPPiS,
goli ekipie Borii, co jest · jeden z organizatorów imprezy.
teg,Qro,cznei edycji turWczorajsze wyniki: FC Ko. takżeold- pernika- Raptory 2:2 (2:2) . Woź-

jednak, gdyby p. Edward zrozumiał, że czasy, gdy on był ,.Bogiem
i carem w klubie" minęły. Teraz
jest tylko trenerem i nic poza tym ...
MACIEJ CENDER

·,

· Firma,,Jezierski" z Lekomina będzie w nowym sezonie piłkarskim strategicznym
sponsorem czwartoligowej
drużyny Orlicz Suchedniów.

·Europejska przymiarka

tylko godziny
Kilka godzin pozostało
koszykarlcom STK
Starachowice do "awansu" do ekstraklasy.

wdzięcza bardzo dużo, o ile nie
najwięcej. Fachowiec, fanatyk,
człowiek oddany sprawie... Zalet
pod adresem Strząbały można by
wymieniać sporo. Dobrze byłoby

Z RÓŻNYCH AREN

niak, Opałka - Fiszer, Osuch; Valencia- Ostrovia 2:4 (0:2) Rzeszut,
Baranowski- Małkiewicz 2, Połe
tek 2; KS Kolonia Robotnicza Camele 2:4 (l :2) Jakubowski, Romański - Witczak 2, Kulkiewicz,
Rulak; KS Boria- Halka Team 1:16
(0:9) Kozieł- Bajka 7, Surowiec
5, Gierada 2, Zieliński 2;LZS Mił
ków- Kometa 5:2 (3:1). Walczyk
2, Król, Łucki - Opara, Brożek .
Wszystkich piłkarzy biorą
cych udział w turnieju Ogrody 200
ubezpiecza TUR "Warta". Patronat
sprawuje "Słowo Ludu". (mac)

Do kadry
o~ stycznia?
Szczypiornistki Kolportera Kielce nie będą
powoływane do kadry
narodowej do końca
tego roku.
Z taką prośbą do trenera kadry Marka Karpińskiego zwrócili
się prezes Kolportera Marek Rolak i trener Marian Siewruk, po
tym, jak powołanie na turniej zagraniczny otrzymały Izabela Duda
i Krystyna Wasiuk. - Jesteśmy beniaminkiem ekstraklasy, więc chcemy jak najlepiej przygotowac się
do sezonu -mówi Siewruk. - Mam
cztery nowe zawodniczki, więc
drużyna musi się na nowo zgrywac,
trzeba opracować nową taktykę a
czasu jest niewiele. Dlatego poprosiłem trenera Karpińskiego, żeby
Wasiuk i Duda nie jechały na turniej na Węgry. W tym samym czasie mamy grac serię meczów na
Ukrainie. To będą ostatnie spańn
gi przed ligą, w której mamy bardzo trudny start. Od stycznia Wasiuk i Duda są do dyspozycji trenera kadry.
Powołanie do kadry młodzie
żowej ,,Ateny 2004" na turniej w
Gliwicach otrzymała też Agata
Rołak.
(sts)

,
Sukcesem ~eleckich ko,' larzy amatorów zakończył się
rozegrany na ziemii często
chowskiej 2-etapowy ogólno'Poski wyścig Masters ,.Szlakiem Orlich Gniazd". Wśród
zawodników w wieku 31 -41
lat bezkonkurencyjny był Wal- .
,.,;demar ~~masiński Q(IM Auto
OCzęściErowar Belgia). natOF
miast grupie zawodników"
iS\::00-letnich zwyciężył Hen~
:fyk Januszek (Kieleckie 'Ibwa"
·,reystwo Cyklistów) . Oto loka-ty pozostałych naszych za~
wOdników: 30-40 lat - 4. To-

w

maśz Stępień (Skarżysko), 41-

50 łat 4. Marek Sorbian (Bli~). ·9. Adolf Kulpa (KTC)o,
51:-60 lat 9. Bronisław Kucybała {Buskie Towarzystwo
~ cyklistów).

Dąbrowski

za Młynarczyka
Marek Dąbrowski zastą
pił

na stanowisku trenera

Połaniec Daniela
Młynarczyka. Dąbrowski prowadził ostatnio młodzieżowe:

Czarnych
,,

grupy w Siarce.

-.
(d, mac, soy}

Redaktorzy wydania

Artur Potaczała
Marek Maciągowski
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Waterpolo zamiast futbolu
Williams i Chang
Amerykanka Venus Williams wygrała turniej tenisistek w Palo Alto (suma nagród
535 tys. USD), pokonując
w finale swoją rodaczkę- lindsay Davenport 6:1, 6:4.W rywalizacji panów na kortach w
Los Angeles najlepszy okazał
się Michael Chang (suma nagród 375 tys. USD). Jego finałowy rywal, Amerykanin Jan
Michael Gambill, doznał kontuzji kostki i skreczowal po
dwóch setach.

Na pucharowym podium
Marcin Sobala zajął trzecie miejsce w turnieju szablistów w Moskwie, w ramach
szermierczego Pucharu Świa
ta. Zawody wygrał Rosjanin
Stanisław Pozdniakow, pokonując w finale Węgra Domonkosa Ferjancsika 15:9 .
W ćwierćfinale Polak pokonał
Francuza Matthieu Gourcliana 15:11 , w półfinale przegrał
z Perjanesikiem 11:15.

Mokry
Wminiony weekend
w Ostrowcu rozgrywany
był turniej pillei wodnej.
Zupełnie nieoczekiwanie
w mecz piłki wodnej przekształci
la się drugoligowa inauguracja pił
karska. Mecz KSZO - Włókniarz
ostrowieccy kibice pamiętać będą
bardzo długo . -Jak sięgam pamię
cią nigdy chyba jeszcze nasi piłka
rze nie walczyli w takich warunkach - wspominał w przerwie wychowawca wielu pokoleń piłkar
skich w Ostrowcu Marek Góra.
Faktycznie, zespołom przyszło
zmagać się nie tylko z rywalami ,
ale przede wszystkim z kałużami
wody. - Nie było sensu walczyć
na takiej murawie - twierdzili na

początek

pomeczowej konferencji trenerzy.
Mimo wszystko arbiter i obserwator dopuścili do gry. Okazało się ,
że trudne warunki przeszkadzały
także ... sędziowskiej " trójce".
Arbiter główny często nie nadążał
za akcjami. Wielokrotnie woda zasłaniała mu obraz gry. Były zatem
błędne interpretacje wślizgów, zagrań przy odbiorze piłki , itd. Dobrze, że chociaż piłkarze grali fair
i obyło się bez groźnych urazów.
- Mecz nie powinien się
odbyć - mówił zdenerwowany
po ostatnim gwizdku Andrzej Jasiński , kapitan Kietrza. Przecież
rywalizacja nie miała nic wspólnego z zasadami gry w piłkę nożną .
Dodatkowo arbiter wyraźnie
sprzyjał miejscowym, widząc tylko nasze faule. Szczytem było nieodgwizdanie rzutu karnego w 88

minucie, gdy na przedpolu Ostrowca faulowany był Jacek Rusznica.
Co ciekawe, krytyczne głosy
pod adresem arbitra s1ychać było
także w obozie gospodarzy. - Mówiąc najkrócej i najdelikatniej sę
dzia nie miał najlepszego dnia. Aż
dziw bierze, że w naszej drugiej
lidze są tacy sędziowie ... - skomentował krótko Andrzej Wójtowicz,
kibic KSZO.
Najwięcej obiektywizmu zachował bramkarz Włókniarza
Grzegorz Żmija:- Piłka wyzwala
ogromne emocje, dziś dodatkowo
spotęgował je fakt, iż przyszło grać
w trudnych warunkach. Myślę, że
wynikiem najbardziej sprawiedliwym bylby remis. Cóż, nie udało
się i dlatego w ekipie KSZO panuje euforia, a moi koledzy są sfrustrowani- powiedział.
(mac)

Bójki kibiców
w Sztokholmie
Specjalne oddziały policji musiały interweniować,
gdy doszło do starć między kibicami po niedzielnym meczu
pierwszej ligi szwedzkiej AIK
Sztokholm - IFK Goeteborg
(0:1). Gdy przyjezdni fani
wsiadali do autobusów,
pod stadionem Rasunda zostali zaatakowani przez miejscowych chuliganów.

Reuter odpocznie
Kapitan piłkarskiego zeBorussii Dortmund
-Stefan Reuter nie wystąpi na
boiskach, przez najbliższe
trzy miesiące, z powodu kontuzji kolana.
społu

...

Chłopiec

czy dziewczynka?
Australijscy meteorolodzy zapewniają, że nie powtórzy się sytuacja z dwóch ostatnich lat, gdy w terminie
igrzysk, w Sydney padały rekordowo obfite deszcze. Specjaliści od pogody winili za to
silny prąd La Nina, powstają
cy nad Pacyfikiem. La Nina
(Mała Dziewczynka) często
nadchodzi wkrótce po pustoszących w ostatnich latach
amerykańskie wybrzeża huraganach, wywołanych przez
prąd El Nino (Mały Chłopiec) .
(PAP)

TE LE KIBIC

Tak cieszyli się pilkarze KSZO po meczu z Włókniarzem

Z Paryża
do Sydney

Grzegorz

Supermaratońskiej
Paryż-Moskwa-Sydney 2000 pnekroczyli w Słubicach granicę Polski.
Pobiegną przez Poznań, Warszawę do Terespola. Do miasta
Igrzysk Olimpijskich dotrą
13 września . Pobyt biegaczy

w Warszawie potrwa 13 godzin
i będzie jednym z najdłuższych na
całej trasie. Sztafetawystartowała
25 lipca z Paryża. W jej składzie
znajduje się 13 biegaczy z Rosji,
Kazachstanu i USA.
(PAP)

W generalnej klasyfikacji obu
rund, w klasie weteran, najlepszy
okazał się kielczanin Grzegorz
~orodyński z Klubu Motorowego
SeJf, zaś tuż za nim sklasyfikowany został radomianinRyszard Augustyn z Radomskiego Towarzystwa Motorowego. Dzięki "temu
obaj nasi zawodnicy znacznie
przyb1iżyli się do tytułów w Mistrzostwach Polski.

- Jestem pod wrażeniem
jazdy Grześka Horodyńskiego ,
któremu gratuluję zwycięstwa .
Dla mnie najważniejsze jest to, że
w oba dni wyprzedził on mojego
najgroźniejszego konkurenta
w walce o tytuł mistrza Polski
- Zbyszka Przybyłę. Dzięki temu
do dwóch ostatnich eliminacji
w Jaszczurowej przystąpię jako lider i zrobię wszystko, by prowadzenia nie oddać . Walka na pewno
będzie bardzo trudna - powiedział
nam R. Augustyn.

Największą niespodzianką
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Znakomicie spisali się nasi motocykliści podczas VII i VIII eliminacji
Mistnostw Polski w rajdach enduro.

była

WIZJA SPORT: 20.00 Piłka
Pucharu Ligi Niemieckiej w Leverkusen.
EUROSPORT; 18.30 Lekkoatletyka : Mityng Grand Prix
w Sztokholmie, 22.30 Piłka noż
na: Mecz towarzyski AC Milan
- Real Madryt.

DEK

faworytów

Enduro w ulewie

Wponiedziałek
uczestnicy Transkontynentalnej Sztafety

nożna : F.inał

IIII::
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Horodyński pogodził

IIELCE,łllSZEIISIJBIO!J,tal.345ł172
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postawa Grzegorza Horodyń
skiego, który pogodził głównych
faworytów - Ryszarda Augustyna
i Zbigniewa Przybyłę z AK Głogów.
-Zwycięstwem na bieszczadzkich trasach w Iwoniczu, praktycznie zapewniłem sobie tytuł drugiego wicemistrza Polski . Walka była
bardzo zacięta, a największe trudności sprawiały wszystkim anormalne wręcz warunki pogodowe.
Ulewne deszcze sprawiły, że trasa
rajdu zamieniła się w rwące strumienie. Mimo iż w ostatnim dniu
zamiast trzech okrązeń, jechaliśmy
tylko jedno, do mety nie dotarła
ponad połowa zawodników- mówi
G . Horodyński .
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