OBOWIĄZKowyo/o. 355l/.DOSZKOOOWA
l WCIĄŻ CZEKAJĄ lil
·

:c::M?LARZ

W3P w Kielcach

Przejścia na
przejściach

SOBOTA • NIEDZIELA
9 • 10 CZERWCA 2001 R..

Wciąż odbieramy od czytelników sygnały o niebezpiecznych przejściach dla pieszych w Ki~lcach.
Czytaj na stronie 9
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Czy MKS

Końskie

•

sprzeda miejsce w lidze?

Zywa

EKSTRAKLASA
ZA POl MILIONAl"'

pochodnia
Młoda kobieta podpaliła się

.

wczoraj pod jednym z kieleckich
wiaduld6w.
Na pomoc natychmiast rzucili się przechodnie. Jak mówi policj a poparzona zdołała powiedzieć dwa s łowa: " Z adbajcie
o dzieci". Jej stan jest bardzo cięż
ki. Prawdopodobnie dzisiejsza
noc zdecyduje o tym czy kobieta

Działacze z ł.odzi chcą zapłacić MKS
Końskie pół miliona złotych

przeżyje.

Czytaj na stronie 2

za miejsce w ekstraklasie piltarzy_
ręcżnych.

Przed miesiącem piłkarze
MKS Końskie odnieśli historyczny sukces, wywalczając
pierwszy w historii miasta awans
do ekstraklasy. Euforia z tego powodu była ogromna: świętowali
zawodnicy, szkoleniowcy, działa
cze, a przede wszystkim kibice,
którzy już za kilka miesięcy będą
mogli oglądać w akcji najlepsze
męskie "siódemki" w kraju.
Tymczasem przed kilkoma
dniami w Końskich pojawił się
przedstawiciel zdegradowanego
z ekstraklasy zespołu z Łodzi
z nieoczekiwaną ofertą.
-Jeśli będziemy grać z najlepszymi dostaniemy od sponsora dwa
razy więcej pieniędzy. Stać nas na
zapłacenie nawet pół miliona zło
tych MKS za odstąpienie miejsca
w ekstraklasie. Wiemy, że konecki
klub ma kłopoty finansowe - to argumenty wyłożone przez łodzian .
Na czym miałaby polegać ta
niecodzienna roszada? Otóż
w przypadku ewentualnej fuzji
klubów z Końskich i Łodzi, drużyny MKS oraz MSPR Puszyński
mogłyby się zamienić miejscami
w ligowej hierarchii.
Sytuacje takie zdarzały się
w ligach piłkarskich, w których dochodziło już do kilku fuzji, w efekcie których w ekstraklasie pojawiały się nowe zespoły. Przykła
dem głośna umowa sprzed kilku
lat między Sokołem Pniewy i G KS
Tychy.
- Nie wyobrażam sobie sytuacji, byśmy przyjęli ofertę z Łodzi.

Przewi.duj,
zapobiegaj,

ręczni

broń się

1

Strażacki

rekord Polski
Ile czasu potrzeba, żeby przebiec
z drabiną w rękach 30 metr6w i
wspią_ć się na trzecie piętro? Strażacy
udowodnili wczoraj wKielcach,
że wystarczy na to ... 13,93 sekundy!

Tak cieszono si ę w Końskich z awansu do ekstraklasy
Co by na to powiedzieli kibice?
Nie po to walczyliśmy o awans
do ekstraklasy, by teraz sprzedawać miejsce w lidze, nawet za kwotę kilkakrotnie większą od propo-

nowanej - stwierdził kierownik
sekcji piłki ręcznej MKS Końskie
Jarosław Piskorek.
DARIUSZ WIKŁO
Czytaj także na stronie 15

Pertraktacje w szpitalu w towarzystwie komornika

Mateusz wyjechal z matką
spotykała się

KIELCE. Kielecki komomik włączył
się wczoraj w sprawę przekazania
matce uprowadzonych przez ojca
dzieci. Pertraktacje trwały wszpitalu
cały dzień. Mateusz dołączył do matki
i siostry.
O tej bulwersującej sprawie
pisaliśmy w " Słowie" wielokrotnie. Ponad dwa lata temu CezaryJ.
uprowadził dzieci ze Stanów Zjednoczonych. Sądy nakazały mu oddanie Sindi i Mateusza matce.
Mężczyzna twierdził, że przek~e

je byłej żonie, jeśli tylko ~a przy]edzie ze Stanów do PolskL
Trzy tygodnie temu młoda
kobieta pojawiła si~ ~nas~ kraju. Przez kilkanascie dni matka

Od początku tego roku bandyci zaatakowali w województwie
45 kobiet. Atakowane były
w domu , na ulicy, w samochodzie,
w sklepie. Jak ustrzec się napadu?
Jak się bronić przed przemocą?
Kobietywinny przestrzegać kilku
zasad, dzięki którym będą bezpieczne. Jakich?
Czytaj na stronie 7

z Sindi i Mateuszem

w Kielcach. Córka zamieszkała

z nią w hotelu. W minioną środę
CezaryJ. miał przekazać Mateusza
matce. Chłopczyk nie chciał jednak jechać z Natalią J. Wieczorem
ojciec zawiózł go do szpitala z powodu kłopotów z żołądkiem. Detektyw Rutkowski, który pomagał
matce w odzyskaniu dzieci, zapowiedział, że nie będzie odbierał
siłą Mateusza.
Wczoraj wykonaniem orzeczenia sądu i przekazaniem Mateusza matce zajął się komornik.
.Ponieważ chłopczyk przebywał
w szpitalu , władze palcówki
nie zgodziły się na wejście do pla-

cówki policji. Potem zakwestionowano upoważnienie do ode-

brania dziecka, które wystawione było na wuja Natalii . J. ,
a nie na nią samą.
- Wszystkie formalne przeszkody zostały usunięte. Z informacji od lekarzy wynikało , że stan
zdrowia chłopca zezwala na zabranie go ze szpitala - powiedział sę
dzia Adam Kabziński , rzecznik
Sądu Okręgowego w Kielcach.
Wczoraj przez cały dzień
na wynik pracy komornika czekali w szpitalu ojciec CezaryJ. wraz
ze swoją rodziną oraz matka dzieci Natalia J. Wieczorem Mateusz
opuścił szpital i pojechał z matką
do Warszawy. Towarzyszy im komornik, który oceni warunki, w jakich przebywać będą dzieci.
(MAG)

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

Bieg z drabiną hakową i wspinaczka po ści~e to jedna z konkurencji w sportach pożarniczych.
Do wczoraj rekord Folski ustanowiony w tej dziedzinie w 1993
roku wynosił 14,03 sekundy. Pobił go na ścianie ćwiczeń przy kieleckiej siedzibie PSP Karol Utrata z Chełmna, w woj. kujawsko-pomorskiego -jeden z 66 straża
ków startujących w XI Święto 
krzyskim Turnieju w Dwuboju
Pożarniczym.

Czytaj na stronie 2

Mniej
dyrektorówWkieleckich szkołach będzie mniej
kierowniczych etat6w.
Na wniosek szefa Wydziału ·
Miasta zlikwidowane zostaną stanowiska wicedyrektorów w "mechaniku" przy uL
Jagiellońskiej, Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 14, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego ,
Zespołach Szkół Zawodowych nr
l , 3 oraz "elektryku". Miasto uzasadnia decyzję zmniejszającą się
liczbą uczniów.
(br)
Oświaty Urzędu

Przechodnie gasili

•

Broń

płonącą kobietę

Zywa pochodnia
KIELCE. 49-letnia kobieta podpaliła
się wczoraj pod jednym z kieleckich
wiadukt6w. Lekarze walczą o jej
życie.

słońca

Wschód

4.20
lmienir(. Anny, Felicjana
Zachmurzenie: duże

Kilka minut po godzinie
dwunastej kobieta zeszła z ulicy
pod wiadukt na ul. Krakowskiej.
Chwilę później sprzedawczyni
z pobliskiego sklepu zauważyła

pod wiaduktem żywą pochodnię.
Na pomoc natychmiast rzl!cili się
przechodnie.
- Właściwie to oni ugasili
ogień . Nosili wodę w wiadrach
- mówi Tomasz Terlecki, zastępca
komendanta IV Komisariatu Policji w Kielcach.- Zadzwonili też po
policję i pogotowie.
Kobieta straciła przytomność.
Pogoiowie zabrało ją do szpitala

Sytuacja baryczna: Polska południowa jest pod wpływem zatoki
niżowej, związanej z niżem znad południowej Skandynawii. Na wschodzie i południu Małopolski zaznaczy
się wpływ frontu chłodnego. Z zachodu napływa wilgotna masa powietrza

polarno-morskiego.

Prognoza pogody: w dzień bę
dzie pochmurno z przejaśnieniami .
Miejscami przelotne opady deszczu
i burze, lokalnie mogą być dość silne.
Na zachodzie regionu, po południu , poprawa pogody. Temperatura maksymalna od 20 do 22 st. Wiatr umiarkowany,
w czasie burz silniejszy z zachodu.
W nocy pochmurno z przejaśnie
niami, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 do 12 st. C.
Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

GRY LICZBOWE
CZWARTEK
Numentlt
32 (21. 22. 3&, 43)
Mułli Lolek:
2, 4, &. 7, •• 12, 16, 17, 18. 33, 41,

47,51,55,5963,65,69,77,78
PIĄTEK
łllnllr*

21 (14, 18~ 22. 42)
Mulił Lotek:
16, 17, 18, 2&,21. 28,31,32, 38, 42,
56, 58, 62, 64, &5. 61, •• 73. 74,78

Złom i arze
grasują
SKARiYSKO. Na gorącym uczynku
czterech złodziei

przyłapała policja
złomu.

W nocy przez niezabezpieczone okno włamali się do hali jednego z przedsiębiorstw budowlanych w likwidacji. Chcieli stamtąd wynieść części maszyn o wartości ok. 2 tys. zł. Właściciel przedsiębiorstwa, który o zdarzeniu poinformował policję, na jednym ze
skarżyskich złomowisk odnalazł

~

... 06,5 FM

JUŻ W SOBOTĘ NA ANTENIE
RADIA TAK!!!
Od 10.00 spotkanie z gwiazdą
w Radiu TAK, którą będzie zespół
LOMBARD!!!
Program poprowadzi Dagmara
Gąsowska-Hudzik. Do wygrania
mnóstwo płyt i kaset zespołu ! !!
Zadzwoń do nas : 362-22-00
i 362-23-00 !!!
USŁYSZ NAS NA: 98,00 i 106,5
FM.

Redaktorowi

ALEKSANDROWI
PIEKARSKIEMU
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składają

koleżanki

i koledzy
z redakcji "Słowa Ludu"
f

2

inne skradzione mu przedmioty.
- Rozpoznał 59 podłogowych płyt
żeliwnych, 23 formy stalowe i trzy
żeliwne. Przesłuchany ojciec wła
ściciela punktu skupu zeznał, że
od jednego z zatrzymanych kupił
w ostatnim czasie za 400 zł dwie
tony złomu. Jego wartość rynkowa została oceniona na 300 tys. zł
- poinformował rzecznik skarży
skiej policji Krzysztof Skorek. {pen)

Maturzyści

w Czerwonej Górze. Ma poparzenia 3 i 4 stopnia na całym ciele. 1\varz i klatka piersiowa wygląda
ły okropnie, były praktycznie zwę
glone - opowiada T Terlecki .
Kobieta ma 49 lat. Z relacji
męża wynika, że leczyła się w szpitalu neuropsychiatrycznym. Wyszła w ubiegłym miesiącu.
Policjanci poczuli dziwny zapach, być może palnej substancji
czy cieczy. Dookoła rozsypane
były zapałki. Prawdopod_obnie
kobieta sama się podpaliła . Swiadkowie twierdzą, że w tym miejscu
nie widzieli nikogo, oprócz kobiety.
- Ta pani odzyskała przytomność, ale jej stan jest bardzo ciężki
- powiedział nam wczoraj po południu doktor Cezary Kotwa z Oddziału Chirurgii szpitala w Czerwonej Górze.
Jak mówi policja poparzona
zdołała powiedzieć dwa słowa :
"Zadbajcie o dzieci" . Jej stan jest
bardzo ciężki. Prawdopodobnie
dzisiejsza noc zdecyduje o tym czy
kobieta przeżyje .
MONIKA WOJNIAK, el

Pierwszy
broń myśliwską

dukcji . Była :;cn.ow~m~
salce, na której
Gospodarz miał 8
nicji . Na strychu
znaleźli też szczęki,

!owe pułapki na
i poroże jelenia.
kańców Krasocina
własnej produkcji i 18
amunicji do karabinu
którą schował w
niach gospodarczych.
- Nasz powiat to
centach lasy i wielu
tu z kłusownictwa.
szek Zmarzły,
danta powi
we Włoszczowie. ·
śnie mają broń .

w WSH

KIELCE. Prawie 200 tegorocznych
maturzyst6w odwiedziło Wyższą
Szkołp Hamllową.

Podczas dnia otwartego absolwenci szkół średnich mieli okazję zapoznać się z ofertą, jaką dysponuje szkoła. Do ich dyspozycji
były władze uczelni i wykładowcy.
Można było dowiedzieć się o kierunkach, które można studiować
oraz o kadrze, prowadzącej zaję
cia.

~to

KRASOCIN. Nie/egalną&
· znaleźli policjanci udWóei
mieszkańc6w Krasocina.

Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek administracja systemami bezpieczeństwa.
Podobał się pokaz sztuk walk
Wschodu w wykonaniu studentów,
nad którym czuwał instruktor Jacek Słowak. Chętni zwiedzali budynki uczelni, m.in. sale komputerowe i strzelnicę. Część absolwentów przyjechała na uczelnię
ze skompletowanymi dokumentami. Niektórzy zdecydowali się je
złożyć.

(ross)

kupi wakacje?

czy pieniędzy z pomocy społecznej
i z naszych środków - powiedział
" Słowu " ks . Stanisław Sł<;>wik,
dyrektor Caritas.
Organizatorzy chcą sprzedać
100 miejsc, każde po 400 zł. InAle tylko część z nich zostanie
formacje można uzyskać pod nr.
wykorzystana. - Bo na tyle wystartelefonu 344-67-78.
(ibo)
ŚWIĘTOKRlYSKIE. Caritas Diecezji
Kieleckiej przygotował 167 miejsc
na wakacyjny wypoczynek dla dzieci
i młodzieży.

sownia orvllin~~me,/. JJ.
rzecznik
maraszalkowi
czasu to będzie
skorzysta z
na uroczystą
Strażakó w z

Góry " W środę
"Marsza łek

Warszawiew
towym w kwestii
żania programu
zacji Obsza
skich". W
miast
wyścigu

jaźn i

z

polsk

kiej."

PisaliśmY

że marszałek 'b

wojewodzie ~tuz
wych. Sluszme.

Po siedmiu latach prób udało się w Kielcach

Strażacki
KIELCE. Ile czasu potrzeba, żeby
przebiec z drabiną wrpkach 30 metr6w
i wspiąć się na trzecie piętro? Strażacy
udowodnili wczoraj wKielcach, że
wystarczy na ID... 13,93 sekundy!
Bieg z drabiną hakową i wspinaczka po ścianie to jedna z konkurencji w sportach pożarniczych .
Do wczoraj rekord Polski ustanowiony w tej dziedzinie w 1993 roku
wynosil14,03 sekundy. Pobił go na
ścianie ćwiczeń przy kieleckiej siedzibie PSP Karol Utrata z Chełm
na w woj . kujawsko-pomorskim
-jeden?- 66 strażaków startujących
w XI Swiętokrzyskim Turni eju
w Dwuboju Pożarniczym. Padł też
nowyrekord województwa Dariusz
Górzyński z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skarżysku-Kamien-

rekord
Polski
•

nej (można go już nazwać etatowym
mistrzem regionu) poprawił swój ży
ciowy wynik z 14,60 sekund
na 14,55.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze
miejsce przypadło Karolowi Utracie,
a drugie i trzecie reprezentantom
Centralnej Szkoły Pożarniczej
w Częstochowie: Karolowi Majdzikowi i Zdzisławowi Kołbasiukowi.
Najlepszy reprezentant Świętokrzy
skiego Dariusz Górzyński ogólnie był
siódmy.
- W turnieju startowali zawodnicy z pięciu województw. To sprawdzialł umiejętności strażaków, a jednocześnie przyg~towanie do Mistrzostw Europy i Swiata- podkres1a
Zbigniew Serafin, rzecznik prasowy
KW PSP w Kielcach.

Nagrody i puchary strażackim

mistrzom wręczył na stadionie Bu-

Podczas zawodów na torze przeszkód
dowłanych komendant wojewódzki
PSP Stanisław Gacek i przedstawi-

ciele firm, sponsorów nagród, czyli:

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

wcA~t
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tysięcy zł. dla odehocłŻących z ZPWTrzuskawica Według

ielkie
dchudzanie
lvo7vc11u:: zarząd

ZPW

zmniejszyć

IPro~ronu'Jfl pracownikom

wzamian za

cając np. część produkcji na soboty,
kiedy to prąd jest tańszy.
W Zakładach Przemysłu Wapienniczego ,,'frzqskawica" pracuje teraz około 1,3 tys. osób. Zarząd liczy, że na odejście zdecyduje się około dwustu pracowników.
Wśród propozycji, złożonych załodze jest m. in. możliwość skorzystania z zasiłków przedemerytalnych lub odebrania wysokich odpraw. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w grę wchodzą sumy w
granicach 40 tys. zł. na osobę.
W ubiegłym roku "Trzuskawica" sprzedała towary za około 160
mln zł, osiągając przy tym 4,5 mln
zł zysku netto. - Bieżący rok jest
niestety gorszy- mówi K. Kobos.-

Przemysłu Wapienniczego ~'Ilzuskawica'' to najwłęk
"branży w kraju; kontroluje około jednej trzeciej rynt uo11~gtyrn roku firma miała być sprywatyzowana. w ostatniej
podpis1mi·a umowy wycofał się jednak belgijski koncern

najiblliis";zy<:b
•
Ministerstwo Skatbu Pań~ravvdo,J)ó:łołlnie ""''" 1" . , ; zaproszenie do inwestorów, zaintePl1fW1lt:v,r:aclą "'Ii"zuskawicy". Zdaniem preześa K Koinw·est\rcviJile zakładu wynoszą 200 mln zł.

e aparaty,

bezpłatne

badania

FLo~E#( ~'W'"~''

w ~L.b J~~7
stfłASTIA~
f'tP~~K· -

taki, jak w 2000 r. JYlko w maju,
który był zazwyczaj miesiącem
bardzo dobrej sprzedaży, nasze
obroty spadły o 30 proc.
W sprawie wprowadzenia
"programu ratunkowego" w życie,
trwają konsultacje z załogą. Zakła
dowa " Solidarność" przyjęła propozycję zarządu niechętnie, odrzucając większość zapowiadanych zmian. Wyjątkiem jest "program atrakcyjnych odpraw". "Solidarność" zagroziła, że jeżeli zarząd nie wycofa się z proponowanych zmian, wystąpi do ministra
skarbu państwa z wnioskiem o
jego odwołanie . Związkowcy domagają się także zwołania Rady
Nadzorczej, na której miałby być
głosowany wniosek o odwołanie
dwóch członków trzyosobowego
zarządu fmny. "S" grozi też rozpoczęciem od 16 czerwca strajku
okupacyjnego.
:

l

•

•

SŁOWO
- . _-'';, ...
DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Praca, a płaca

sluchiwa·nie

Solec Zdrój

LA. KREATOR Kielce

na Festyn w ramach akcji
"KREW DAREM ŻYCIA"
Zdroju w niedzielę 10.06.2001
od gopz. 14.30 do 19.00

Pracuję ciężko i uczciwie, a
rękę dostaję 1500 złotych miesięcznie. Nie wyobrażam sobie
jak muszą tyrać ci, którzy odbierają, tak jak np. w NBP, po kilkadziesiąt tysięcy? A może to odbywa się naszym kosztem? Dziwi
mnie też absolutna wolność w pła
cach prywatnych spółek. Skoro nie
można likwidować kominów pła
cowych w tych firmach, a są
ogromne - od tysiąca zł dla robot-

na

- Zainteresowanie jest spore
- mówi Andrzej Rzepka, szef Folskiego Stowarzyszenia Protelyków Słuchu. - Okazuje się, że ta
akcja była bardzo potrzebna. Dużo ·
osób ma problemy ze słuchem, ale
do tej pory nie zgłaszało się do lekarza.
Również wczoraj, w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się
cykl wykładów na temat wad słu
chu. Przy okazji Paweł Rajherd,
prezes Folskiego Stowarzyszenia
Słuchu i Andrzej Rzepka, szef kieleckiego oddziału stowarzyszenia
przekazali bezpłatnie dziesięć aparatów słuchowych, które odebrały
Barbara Podsiadło, kierownik
Regionalnego Oddziału Pols~ego
Związku Głuchych i Maria Górecka-Lasota, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
z Wadami Słuchu.
(bas)

r.

imprezy: parking przy Urzędzie Gminy
W programie artystycznym:
8
USKOWIANIE, GRUPA MUZVCZNA " 88",
artystyczna młodzieży szkolnej z Solca Zdroju!
do

~ fZfK . B~t .

Początkowo zakładaliśmy sprzedaż nawet wyższą od ubiegłorocz
nej, ale musimy zrewidować tę zapowiedź . Również zysk nie będzie

l

a

nika, do 30 tys. dla prezesa - to
niech państwo kontroluje czy te
pieniądze nie są wliczane w koszty usług, towarów? Janusz J. z Kielc

Z miłości, ale do czego?
Jeszcze do wyborów daleko,
a już ujawniło się mrowie kandydatów. Nawet najmniejsze partie,
liczące w regionie po kilkunastu
członków, chcą mieć swoich ludzi
w Sejmie. Spytam tylko; z miłości
do Polski, społecznego działania,
czy d.o władzy? Władysław O .
(tam)
Na opinie czekamy pod telefonem ulgowej infolinii lub 344-48-16.

Pros1my o zabranie dowodu osobistego)
Media patronat
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Poszkodowani
wciąż czekają
-

W czwrtek w Kielcach odbył Się IV Wojewódzki Zjazd Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez Ill Rzeszę. Dyskusję zdominowały żal i
:r:ozgoryczenie~ że byłym robotnikom przymusowym i więźniom tak długo każe się czekać na rekompensatę za lata niewolniczej pracy. Powtarzano opinię. że to co się proponuje, to raczej jałmuż
na. a nie odszkodowanie. Rozmawiamy z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia, panią Krystyną ł..ukasik.

Kto w województwie święto
krzyskim czeka na odszkodowania? Kiedy wreszcie pieniądze trafią do uprawnionych?
- Na odszkodowania czeka
4660 byłych więźniów i robotników, z czego większość to byli robotnicy rolni. Grupa ta szybko jednak się kurczy, od wprowadzenia
3lata temu komputeryzacji, zmarło około 400 osób. Wypłaty, jak
usłyszeliśmy od przedstawiciela
Fundacji Polsko-Niemieckie Fajednanie, zaczną się w lipcu br.
Bundestag zaakceptował całe
przedsięwzięcie, trwa jednak weryfikacja wybranych wniosków
przez stronę niemiecką. Wypłata
nastąpi w dwóch ratach, przy czym
pierwsza będzie stanowić 75 proc.
przyznanej kwoty.
O jakie chodzi kwoty?
Zgodnie z postanowieniami
strony niemieckiej, w zależności
od rodzaju represji, do 2 tys. marek dla robotników rolnych, do 4
tys. marek - robotników przemysłowych i do 15 tys. marek dla więź
niów obozów.

Czy na pomoc Stowarzyszenia mogą liczyć także ci, którzy nie
są jego członkami, nie wypełniali
wniosku o odszkodowanie? Jakie
powinni })odjąć starania?
- Oczywiście! Osoby te jak
najszybciej powinny wziąć od nas
i wypełnić wniosek o odszkodowanie, tak aby przed 11 sierpnia
br. trafił do Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Każdy z poszkodowanych może też liczyć na
pomoc Stowarzyszenia i Fundacji
w udokumentowaniu okupacyjnej
gehenny.

Czym zajmować się będzie
Stowarzyszenie, kiedy odszkodowania zostaną wypłacone?
- Być może, o ile starczy sił i
zdrowia, podejmiemy starania o
odszkodowania z tytułu utraty
mienia czy zdrowia. Na pewno
ważnym celem będzie organizowanie samopomocy, bo przecież są
wśród nas ludzie schorowani i w
podesz1ym wieku.
Rozmawiał

TADEUSZ MARYNlAK

Problemy z badaniem cholesterolu

Odczynnika brak
KIELCE. Przez miesiąc wprzychodniach nie można było omaczyt
poziomu cholesterolu. Dostarczona
właśnie partia koniecznych do tego
odczynnik6w starczy tylko na tydzień.

Uwaga Honorowi Krwiodawcy!

19.00 czeka na Was (w Urzędzie Gminy) Ekipa Reg.
"IU(Iaw(~:1\Ał:..z Kielc. Mamy dla Was atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Sa w/d

Poziom cholesterolu powinny badać przede wszystkim osoby
starsze i chore na serce. Nie mogą
tego robić bo w kieleckich przychodniach zabrakło koniecznego
do tego odczynnika. Pacjenci są

oburzeni. Od kilku dni monitują
w przychodniach i w dyrekcji
ZOZ. - Mam chorobę nadciśnie
niową i muszę systematycznie badać cholesteroL Niestety, dowiedziałam się, że na razie nie ma takiej możliwości - powiedziała w
wtorek " Słowu" pacjentka przychoąni przy uL Sobieskiego.
W czwartek do przychodni
rozwieziono odczynnik, który dostarcza jedna z warszawskich firm.
-Ale wystarczy go tylko na tydzień

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

-wyjaśnił Cezary Goczyński, dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach .
Wyjaśnił, że już od pewnego
czasu firma nie wywiązuje się z
umów. -Kapią nam dostawy, mimo
ze nie zalegamy z płatnością - powiedział.

Niewykluczone, że ZOZ
zmieni kontrahenta. Dyrektor
Goczyński rozmawiał o tym z
prawnikami.
(ibo)
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Kral-Swlat
Szaleniec- nożownik zabił w japonii ośmioro dzieci

Janowski

oskarża

Masakra w szkole
Ośmioro dzieci zmarło w wyniku ran
zadanych im przez szaleńca, który
wdarł się wczoraj do szkoły podstawowej na przedmieściu Osaki.

SejmoNBP
Minister finansów Jarosław Bauc
komentując odrzucenie przez Sejm
projektu nowelizacji ustawy o NBP
powiedział, "że jeszcze raz zwyciężył
rozsądek ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za kraj".

Nie wiedzieli co robią
Grupa 27 posłów, głównie z
AWS, która podpisała się pod wnioskiem o wotum nieufności wobec minister skarbu Aldony Kameli-Sowiń
skiej poinformowała, że wycofała
swoje podpisy. Posłowie uznali, że
zostali zmanipulowani.
Jurczyk

Osaki, w której pracował jako
woźny.
Wieść o ataku nożownika
wywołała panikę, bowiem rodzice w pośpiechu usiłowali dostać
się do szkoły, żeby dowiedzieć się
o los swoich pociech i zabrać je
do domu . Przerażone dzieci wybiegły z budynku szkoły i zgromadziły się na boisku, skąd za-

Policjant podejrzany o napad

Dzielnicowy

Policja

bandytą?

Policjant

był

dzielnico-

wym w jednej z komend na Pod-

by.

Z willi do arii:IIK.W
Sąd Okręgowy w Gorzowie aresztował Grzegorza J., podejrzanego o
kierowanie zorganizowaną grupą
przestępczą o charakterze zbrojnym.

4 7 -letni Grzegorz J. został
zatrzymany w środę w Poznaniu .
Prokuratura przedstawiła mu lO
zarzutów, w tym o kierowanie

- zorganizowaną grupą przestępczą
o charakterze zbroj':lyrn.

Aborcja na falach
Pragnące dokonać aborcji mieszkanki Irlandii, wktórej obowiązuje
jej zakaz, będą mogły dokonać tego
zabiegu, korzystając z usług lekarzy

holenderskich.

To jednak BSE

Pływająca klinika ma w przyszłym tygodniu przybić do Dubli-

Partia ~acy wygrała ~lx>ry w Wielkiej Brytanii

Triumf labourzystów
Triumf Partii Pracy wbrytyjskich
czwartkowych wyborach parlamentarnych oznacza, iż po raz pierwszy
w historii obejmie ona władzę na
drugą kolejną kadencję.

Irańskie

kobiety głosują w lokalu wyborczym. Wybon:y w Teberanie wiwatowali
wczoraj na cześć prezydenta Mohammada
Cbatamiego, który spodziewa sif powtórzvt swe miażdżące zwydfSIWO spned czlereclllat, aby slwteczniej łamat opór kon-.ałysłów,llloiiJIMcych jego rałormy.

Grzegorz J. jest
kilku nieruchomości w
dwóch luksusowych
Łącznie przez
aresztowano 14 osób.
mowała się m.in.
haraczy, napadami
ki, kradzieżami
podkładaniem matencuow•
chowychi
.
podejrzany 1est takze o
bójstwa.

Irlandki usuną ciążę na holenderskim

przyjęte
Sejm przyjął weto prezydenta do
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Weto

Co wybierze Iran?

południem.

zatrzymała groźnego przestępcę

'

- Zatrzymany podejrzany jest
o napad rabunkowy na jeden z
banków na terenie Podkarpacia w
1999 roku - powiedział Wiesław
Dybaś, rzecznik prasowy policji w
Rzeszowie.
(PAP)

kłamcą

(BSE) -czyli "choroby szalonych krów''.

Pradze-Południe

ranny w napadzie, do
doszło wczoraj tuż przed

karpaciu . Ma 11-letni staż służPolicjanci z Rzeszowa oraz Biura
Spraw Wewnętrznych Komendy
Gł6wnej Policji zatrzymali funkcjonariusza, który jest podejrzany o
napad na bank.

Marian Jurczyk został ponownie
prawomocnie uznany za " kłamcę lustracyjnego".

Władze Republiki Czeskiej poinformowały oficjalnie o wykryciu w tym
kraju pierwszego przypadku bydlęce
go gąbczastego zwyrodnienia mózgu

Ochroniarz banku na

W masakrze rannych zostauczniów i
trzech nauczycieli.
Ofiarami padły dzieci z
bierali je rodzice.
pierwszej i drugiej klasy, tzn. w
wieku 6-8 lat, sześć dziewczynek u~_;z.v~;;I'I;IuJtuW szkolewItamikoło
i dwóch chłopców. Atak nastąpił
krótko po rozpoczęciu zajęć.
'
Policja podała , że 37 -letni
napastnik posługiwał się nożem
o tS-centymetrowym ostrzu i został ranny w trakcie aresztowania.
Przewieziono go do szpitala. Szaleńca obezwładnił wicedyrektor
szkoły i jeden z nauczycieli, który podczas szarpaniny został lekkoranny.
Według policji, napastnik Mamoru Takurna-pracował jako
woźny w innej szkole. Jego motywy pozostają zagadką, ale podobno powiedział policji, że zażył w
piątek rano potężną ilość - środ
ków antydepresyjnych, lO-krotnie większą od dawki, jaką przepisał mit lekarz.
Szkolny dziedziniec tuż po ataku szaleńca
ło także dziewiętnastu

Gabńel Janowski (niemeszony) powiedział
wczoraj w Sejmie, że policja w sposób brutalny usunęła go oraz towarzyszące mu osoby z gmachu Kancelarii Premiera, gdzie
czekali od godzin popołudniowych w czwartek, domagając się rozmowy zpremierem.
Policja zaprzecza oskarżeniom posła.

Takurna zeznał, że "miał już
wszystkiego dość" i chciał, "żeby
go złapano i stracono". Według
informacji, udzielonych anonimowoprzez przedstawiciela policji w
-Osace, Takurna powiedział też , że
kilkakrotnie próbował popełnić
samobójstwo, ale bez powodzenia.
W 1999 roku Takurnę aresztowano za wsypanie środka uspodo herbaty czterem na-

Napad
na bank

Według wczorajszych wstęp
nych wyników ze wszystkich okrę
gów wyborczych (poza 18 pół
nocnoirlandzkimi) , przewaga Iabourzystów w 659-osobowej
Izbie Gmin będzie wynosić co
najmniej 165 mandatów ponad
arytmetyczną połowę.

Według szacunków BBC,
Partię Pracy wsparło obecnie

45,7 procent wyborców, a na konserwatystów padło 29,6 procent
głosów.

Głównym przegranym obecnych wyborów są konserwatyści,

którzy najprawdopodobniej jednak zachowają dotychczasowy
stan posiadania w Izbie Gmin czyli 165 mandatów.
Cieniem na zwycięst wo
Blair'a kładzie się frekwencja
wyborcza- około 63 proc. -najniższa od pierwszej wojny świa
towej, w której siłą rzeczy nie

na, skąd zabierze kobiety, które pragną dokonać aborcji. Po wypłynię
ciu na międzynarodowe wody będą

się one mogły poddać
zabiegowi zgodnie z
wiązującym w
-Naszym .
nienie bezpieczneJ .
tom, w których kraJU
jest nielegalny oraz
wiedzy na terna~
tyki - powi ed zlała
organizacji "Kobiety na
Joke von Kampen.

Dnia 7.VI.2001 r. zmarł najukochańsZY
dziadziuś i pradziadziuś

śp. płk
WŁADYSŁAW
Msza

św. za zmarłego odprawiona zostanie

11 czerwca, o godz. 14,
w kościele garnizonowym. .
Pogrzeb na cmentarzu w Cedzyme.

głos?wali rn~żczyźni , zaangażo

waru w
kraju .

WOJnę

poza granicami
(PAP)

2084/rg
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Kto jutro wyjdzie z domu Wielkiego Brata?

.

oga s1ec
Europie dostęp
nie jest tak drogi, ·jak
walki o tańsze surfowasię już politycy.

również

Rasekretarz sta-

nu w Ministerstwie Ochrony Śro
dowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa, który na ręce marszał
ka Sejmu złożył interpelację poselską w sprawie cen dostęl?u
do Internetu.
- Mimo różnych, co prawda
nieśmiałych, prób dopuszczenia
konkurencji TP S A ma wciąż 95procentowy udział w rynku ( ... ).
W II półroczu 2000 r. liczba internautów w Unii Europejskiej wzrosła o 55 proc., a ceny dostępu
do Internetu spadły o 23 proc.
W ocenie Komisji Europejskiej
ten imponujący wynik osiągnięto
dzięki otwarciu rynku usług telekomunikacyjnych na konkurencję
-czytamy w interpelacji.
Natomiast w Internecie
pojawiły się sygnały o podjęciu
akcji protestacyjnej przez abonentów TP SA. Protest, mający
za zadanie obniżenie przychodów monopolisty ma polegać
na "bojkocie" telefonów stacjonarnych.
(eref)

E DOSTĘP DO INTERNETU
operator

30godz.

60 ~- 120 godz.

TPSA

105zł

210 zł

420zł

TPSA

210zł

420zl

840zt

T-Online

55 zł

105 zł

190zł

90zl

90zl

90zł

85zł

brak

brak

150zł

300zł

595zł

{3) British Telekom

Wanadoo

kłamią

Karty nie

,

- To Klaudiusz odejdzie w niedzielę
z domu Big Brothera. Towarzyszyć
mu będą dość nie sprzyjające
okolicmości- m6wi wr6żka Ewa.
Wróżka Ewa w czasie trwania astatmego programu Big Brother Ring przy pomocy tarota wróżyła zwycięzcę. O dziwo, karty
pokazywały jej, że zwyc,ię?ców jest
dwóch. Alicja miała wygrać, choć
towarzyszyły jej nie sprzyjające
okoliczności ze strony ludzi. Przy
karcie Klaudiusza pojawiła się karta sądu , która mówi o niespodziewanym pomyślnym rozwiązaniu .
Wróżka Ewa znała zasady panują
ce w domu BB i zdawała sobie
sprawę, że takie rozwiązanie
nie wchodzi w grę. Potem okazało
się, że jej wróżba sprawdziła się
w stu procentach: Alicja niby wygrała , ale przegrała i Klaudiusz
wrócił do domu Wielkiego Brata.
Wróżka Ewa, zachęcona
prawdomównością kart, jeszcze
raz postawiła tarota domownikom.
Oto, co ich spotka w najbliższej
przyszłości:
W niedzielę dom Big Brathera opuści Klaudiusz. Towarzyszyć
mu będą nie sprzyjające okoliczności. Obok niego karta wieża.
Wyleci z hukiem. Ka~ mówią, że

Klaudiusz nie zrobi kariery
po odejściu z domu BB. W następ
nym głosowaniu ma odpaść Manuela. Ma tyle samo gorących zwolenników, co i przeciwników. Manuela po odejściu z domu zostanie
osamotniona i nie zrobi kariery.
Małgorzata znajdzie się w finało
wej trójce. Nie wygra, lecz przeży
je transformację osobowości. Pobyt w domu BB wiele ją nauczy,
zrozumie pewne rzeczy. Towarzyszy jej dobra "karta świat". Rozpocznie nowy etap w życiu . Czeka
ją poqróż, być może za granicę.
Zycie w domu Wielkiego Brata wiele nauczy też Janusza.
Na początku w jego rodzinnej

0,35 zł za 6 min - np. w nocy
0,35 zł za 3 min.
taryfach każda następna minuta (5,5 gr)
połączenia wyłącznie

oraz w godz. 18-8 w inne dni tygodnia

miesięczny

czasie połączenia 1 h w soboty
oraz w godz. 19- 8 od ~niedziałku do piątku

Kto zgarnie

Gf&

główną

nagrodę?
, sonda serwisów: www.bigbrother.tvn.p[]
"

W~jewództwie święto1 na ziemiach byłego
go tytoń uprawia
_plant~torów. Więk
nlch ZaJmuje się tym
nastu, a nawet kilkuk lat. Ostatnio tytor.iaJopce: coraz trudniej
e a_c swój produkt, a
s 1!11 ceny są według
kle. Plantatorzy nie
to, słyszeć o likwistow /n.in .. dlatego, że
a 1 w Dle duże pie-

każdego kupionego kilograma
liści . Ale pod warunkiem, że w~
roku kupią ich więcej niż plano-

do

wali. ·

Producenci papierosów
przystali na ten układ i odbiorca liści z woj. mazowieckiego
i części świętokrzyskiego - Zakłady JYtoniowe z Radomia, które początkowo podpisały kon·trakty z rolnikami na skup jedynie 1600 ton, po deklaracji ministerstwa zwiększyły ofertę
o 1000 ton. Krakowski Philip
Morris Folska SA weźmie
od świętokrzyskich plantatorów
około 3 tysięcy ton.
- Coraz trudniej jest wysyłać
za granicę polski tytoń, bo cały
świat narzeka na jego nadwyżkę .

opuści dom
Wielkiego Brata?

, www.b.brother.prv.pl •

thi ~l

JANUSZ

- 28%

52.6%

16.76%

KLAUDIUSZ

- 3%

t:.;: . .'{31,98%
-~-~

Kto
następny

opuści dom
Wielkiego Brata?
sonda serwisu: www.b.forum.prv.pl

43%

~ANUELA

ki
1.0J 5 r96%

12%
MAŁGORZATA

1 2.75%

b%
miejscowości czekają go złośliwo
ści ze strony mieszkańców i podwładnych. Wielu ludzi będzie mu
dokuczać. Potem jednak nadejdą
szczęśliwe jasne dni dla Janusza.

·
Sprzyja mu "karta słońce".
To Alicja według wróżki Ewy
dostanie główną nagrodę. Tarot
mówi, że ma bardzo silną osobowość. Towarzyszy jej "karta moc".
Po wyjściu z domu rozpocznie

plantatorom tytoniu

-Jeszcze pięć lat temu w regionie rolnicy sprzedawali rocznie prawie 8 tysięcy ton tytoniu,
kilka lat wcześniej nawet 12 ~
sięcy ton. Ale w tym roku zanosi
się na to, że może uda im się
sprzedać mniej niż połowę tego,
co w ubiegłym roku - narzeka
Stanisław Doros, prezes Okręgo
wego Związku Plantatorów JYtoniu .
W związku z trudną sytuacją
plantatorzy domagają się stabilizacji rynku tytoniowego. Wiosną
tegoroku ruszyli do ataku i tak dłu
go pisali protes~ i petycje, że niedawno Ministerstwo Rolnictwa
wyasygnowało 62 mln złotych ,
z których będzie się dopłacać zakładom tytoniowym po 2,30 zł

następny

AUCJA

tytoniowe ograniczają produkcję

ją popalić

Kto

nowy etap w swoim życiu. Będzie
ono znacznie lepsze od tego, które
było do tej pory. Tarot mówi, że
program " Big Brother" będzie
miał niespodziewane zakończenie,
bardzo korzystne dla Alicji.
Co mówią internetowe sondy o najbliższej przyszłości mieszkańców domu Wielkiego Brata
patrz wyżej .
(Ber)

Piasek jedzie
na Bałkany
-Jestem perfidny i dlatego ponownie

Kilogram ,.wirginii" kosztuje około 5 zło~~ - "skro
niowskiego mocnego" tylko
3,50 Za tonę tytoniu można
• więc u.zyskać maksymalnie
około 5 tysięcy złotych. A zbudowanie profesjonalnej suszarni tytoniu kosztuje około
· 30 tysięcy.

Ze względów finansowych i zdrowotnych coraz mniej ludzi pali
papierosy - ocenia prezes Doros.
- Na domiar złego kwitnie przemyt papierosów, a do Folski co rok
zza wschodniej granicy wjeżdża
bez cła 18 proc. wszystkich sprzedawanych paczek.
(ew)

pojechałbym na Eurowizję - m6wil

Andnej Piasek Piaseczny podczas
spotkania !e swoimi tanami.

- To chyba zrozumiałe , że
przed wyjazdem mówiłem o zwycięstwie , przecież nie jechałem
do Danii po to, żeby przegrać. Podczas i po głosowaniu było mi potwornie głupio, jednak nie mam
sobie nic do zarzucenia- opowiadał Piasek swoim fanom o Konkursie Piosenki Eurowizja 2001.
Wielbiciele piosenkarza, którzy zgromadzili się w środę w kieleckiej w restauracji "Monte Carlo", pytali najczęściej o najbliższe
plany artysty i jego aktorskie przedsiywzięcia.

- Podczas wakacji będę konPolsce. Szykuje się
również wyjazd na Bałkany. Najprawdopodobniej w lipcu zaśpie
wam na międzynarodowym festiwalu w Belgradzie, natomiast jesienią rozpocznę pracę nad nową pły
tą. W " Złotopolskich" jeszcze mnie
zobaczycie. A film fabularny? Gdyby była taka propozycja dokładnie
bym ją przemyślał. Aktorstwo to
trudny zawód i poważne wyzwanie
(eref) .
- mówił a~sta .
certował w całej

Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej

Sprostowanie

czerv:ca 2001 r. zostało opublikowane ogłoszenie
. Osrodka Informacyjnego .,Radom-Media" SA
Slę_ odbyć Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Treść
została przez nas mylnie podana, wkradł się błąd

Nadzlvyc •
b , ZaJne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Yc: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

~
~

ogłasza

przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki
fiat 126p, nr rejestracyjny KJG 2831, rok prod. 1995.

Samochód można oglądać w Oddziale Banku w Kazimierzy Wielkiej,
ul. Reja 17, wdniacb20.VI.-2l.VI2001 r., wgodz.l2-14.
Oferty w zamkniętych kopertach składać należy do dnia 25.VI.2001 r.
Bank zastrzega sobie prawo
do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

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

Gdy właściciel lokalu
grozi eksmisją
Na pytania czytelników odpowiada
aplikant adwokacki Maksymilian Szydłow
skiz Kielc.

W czerwcu ubiegłego roku zawarłem umowę najmu na lokal handlowy. Z właścicielem ustaliliśmy
czas trwania najmu do czerwca
2003 r. W kwietniu 2001 r. wynajmujący wysłał do mnie pismo,
w którym oświadczył, iż lokalem
jest zainteresowana inna osoba, która oferuje mu dwukrotnie wyższy
czynsz i z tego względu rozwiązuje
ze mną umowę ze skutkiem nakoniec czerwca 2001 r. Zastrzegł on
również, iż w pnypadku dalszego
zajmowania pneze mnie jego lokalu
skieruje sprawę do sądu o eksmisję. Czy postępowanie właściciela
jest zgOdne z prawem?
Z treści pytania czytelnika
wynika, iż wynajmujący - właści
ciel lokalu złożył najemcy oświad
czenie woli o rozwiązaniu umowy
najmu za wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec czerwca 2001 r.
Przedmiotem umowy jest lokal
użytkowy, zaś czas jej .trwania został przez strony ściśle oznaczony.
Z definicji umowy najmu zawartej w Kodeksie cywilnym wynika, że rzecz będąca przedmiotem
najmu może być wydana najemcy do
używania przez czas oznaczony lub
nie oznaczony. Określenie czasu
trwania umowy zależywyłącznie od
stron, z ograniczeniem wynikającym

z art. 661 Kodeksu cywilnego, według którego najem zawarty na czasdłuższy niż łat 10 poczytuje się po
upływie tego terminu za zawarty na
czas nie oznaczony. Istota stosunku
najmu z określonym czasem jego
trwania ma zapewnić najemcy uży
wanie lokalu przez ściśle oznaczony czas, zaś wynajmującemu stałe
dochody w postaci czynszu najmu.
Jak się wydaje intencją takiej regulacji było, aby najem lokalu na czas
oznaczony był stosunkiem trwałym,
który nie może być wcześniej rozwiązany, poza przypadkami wyraż
nie przewidzianymi prawem. Lokal
taki z reguły służy bowiem do wykonywania działalności zawodowej
i przedwczesne wypowiedzenie najmu mogłoby pociągnąć za sobą negatywne skutki dla najemcy, jak również i dla wynajmującego. Przepisy
o najmie lokali nie przewidują zakończenia w drodze wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, nawet w przypadku uwzględ
nienia takiej możliwości w umowie.
Z tych przyczyn działanie
właściciela lokalu jest sprzeczne
z prawem i wszelkie działania
zmierzające do rozwiązania umowy zawartej z czytelnikiem będą
bezskuteczne. Nie będzie także
skuteczne powództwo o eksmisję
czytelnika z lokalu.

Turystyczne atrakcje

Tysiącletni

Bartek

To warto~ przeczytać
~~~~~ radzi Władysław Grabka
Kto rządzi Polską? -można
zadać uzasadnione pytanie na niewiele ponad sto dni przed wyborami parlamentarnymi.
"Rząd Jerzego Buzka staje
się z każdym dniem konstrukcją
polityczną coraz bardziej skomplikowaną" - konkluduje Janina Paradowska w najnowszym wydaniu
tygodnika.

POliiYKA
Autorka pisze dalej: Na dobrą sprawę przed każdym posiedzeniem Rady Ministrów premier
powinien członkom swego gabinetu zadawać dwa pytania: Pan w jakim dziś komitecie wyborczym?
Czy to komitet jeszcze prorządo
wy, czy już opozycyjny? Dopiero
potem premier sarn sobie mógłby
zadać pytanie: Czy z tą drużyną
można jeszcze rządzić?

Rząd

przedwyborczy

Przedwyborcze przetasowania sprawiły, że tak partyjnie zróż
nicowanej Rady Ministrów jeszcze nie było . Można powiedzieć,
że koalicyjny rząd AWS - UW był
monolitem wobec stanu obecnego. ( ... )Kampania wyborcza ma
swoje prawa, jest konkurencją budowaną w opozycji do rządzą
cych, opiera się na kontestacji
przynajmniej fragmentów polityki rządu. Jymczasem w konstytucyjnym składzie Rady Ministrów
reprezentowane są obecnie trzy
komitety wyborcze, a może być
ich więcej, bowiem są ministrowie, którzy nie podjęli jeszcze
ostatecznej decyzji, z jakiej listy
wystartować w wyborach . .
Najliczniejszą grupę stanowią ministrowie wierni premierowi, czyli zgromadzeni w komitecie AWS Prawicy. W tym komitecie oprócz premiera jest także
dwóch wicepremierów, minister
zdrowia, transportu ( .. .). Ma swo-

ją reprezentację Fiatforma Obywa-

telska w osobach ministra obrony
narodowej i szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Nie wiadomo, gdzie ostatecznie
wyląduje minister rolnictwa Artur
Balazs, na razie droczący się z Fiatformą. Nadspodziewanie silną reprezentację ma komitet Prawo
i Sprawiedliwość ministra Lecha
Kaczyńskiego, do którego zgłosili
akces ministrowie kultury i łącz
ności.( ... )

Zgrzyty w maszynerii
( ... ) Taka maszyneria nie
sprawnie działać i w miarę
rozwijania się kampanii wyborczej będzie nieuchronnie działała coraz gorzej. Już obecnie
niedawny konflikt między premierem a szefem UKIE Jackiem
Saryuszem-Wolskim, w sprawie
daty przyjęcia do UE, interpretowano właśnie faktem przynależności obydwu panów do róż
nych komitetów wyborczych ,
choć akurat taka interpretacja
nie miała wiele sensu. Podejrzeń
się jednak nie uniknie i będzie
ich coraz więcej, zwłaszcza że
mówienie jednym głosem nie
było specjalnością gabinetu Jerzego Buzka. ( ... )
Każdy z komitetów, który ma
swoich ministrów, jest w sposób
naturalny zainteresowany tym, by
jego przedstawiciel rządowy prezentował się jak najlepiej i przyniósł kampanii wyborczej najwię
cej pożytku. Widać to wyraźnie na
przykładzie ministra sprawiedliwości, którego medialna aktywność wprost powala. Minister zabiera głos w każdej spraWie, od
piłki nożnej po Jedwabne, byłe tylko przebić się do opinii publicznej i poprawić swe notowania.
W tej sytuacji rządowymi outsiderami stają się ministrowie, którzy
nie mają swojego zaplecza politycznego. To też już wyraźnie widać na przykładzie ministra finansów Jarosława Bauca, który I:lle ma
szans, aby zajęto się przygotowaną przez niego reformą podatków.
W poważnych sprawach ten rząd
może

nie jest bowiem w stanie
żadnej decyzji.
(... ) Kampania
zawsze okresem ·~<.u-.,ccum ,
dzącej ekipy, a wyborczy
odzwierciedla ostateczną
Jym razem praktycznie nie
du jak ocenić i rozliczyć
odpowiedzialność spada '
mi era i słabnący komitet
wicy. Ministrowie •~L•'-•Lu ortu
cież po różnych
jących na razie większe
wyborcze niż resztki AWS ·
jeśli dziś deklarują
naprawdę ich
już walka o miejsca na

dydatów. (...)

Bezsiła

premiera

Premier pow'inien
nak zdobyć się na
ministrów, którzy Vf'""~"'·""l
ugrupowanie. PrzynaJ
acja byłaby czysta, a
ministerialne nie

"polityka", 9.

TRZY ŁYKI FILATELISTYKI
1. Z życia PZF
Pod Bartkiem odpoczywali polscy królowie
obóz. Dla upamiętnienia swojego
Lato sprzyja turystycznym wyprawom,
pobytu Sobieski rozkazał umieścić
przypominamy więc najatrakcyjniej·
w dziupli drzewa rusznicę, turecsze miejsca regionu. Oto kolejna
ką szablę i gąsiorek dobrego wina.
nasza propozycja.
Dziupla zarosła, a dąb do dziś kryje we wnętrzu królewskie dary.
Kto odwiedza Góry Święto
Bartek ma 30 metrów wysokrzyskie, nie może ominąć dębu kości , a jego obwód przy poBartka w podkieleckim Zagnań wierzchni ziemi wynosi 13,4 mesku, tysiącletniego staruszka, zali- tra. Nie omijały go żywiołowe klę
czanego do najstarszych drzew ski. W 1906 roku pożar uszkodził
wPolsce.
drzewo, skutkiem czego korona
Podobno odpoczywał pod dębu pozostała asymetryczna .
nim Bolesław Krzywousty, a Kazi- 10 lat temu uderzył w niego pjomierz Wielki sprawował pod dę run i trzeba było podeprzeć uszkobem sądy. Legenda wiąże go rów- dzone konary. Staruszek trzyma
nież z królową Marysieńką i jej
się dzięki betonowym plombom
mężem Janem Sobieskim. Gdy król
i sztucznemu nawodnieniu.
Sobieski powracał z wyprawy pod
Warta uwagi jest także aleja
Wiedniem, Marysieńka pospieszy- drzewwzdłuż drogi sąsiadującej z
ła mu naprzeciw, docierając aż do
Bartkiem. Tworzące ją lipy, jesioStarego Sącza. W drodze powrot- ny i klony liczą od 250 do 300 lat.
nej królewska para postanowiła zaOglądanie Bartka nic nie
trzymać się przy Bartku, a poniekosztuje, a dla zmotoryzowanych
waż nadciągała noc, rozbili tu
turystów jest tu obszerny parking.

6

Filatelistyka polska jest nadal żywotna i twórcza, mimo iż
sporo filatelistów pozostaje poza
Polskim Związkiem Filatelistów.
Przestali być członkami związku ,
ale pozostali filatelistami. Czy ich
nieobecność w PZF ma dowodzić,
że ogniwa związku zrezygnowały
już ze starań o ich odzyskanie?
Takie twierdzenie byłoby z góry
błędnym założeniem . Z faktu , że
" zrejterowali" z członkostwa w
PZF, liczne koła wyciągają wnioski. Oto podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, trwających
w kołach PZF, nie tylko mówi się,
ale także czyni różnorodne działania, aby ćzęść tych filatelistów
wróciła w szeregi PZF. Trudne to
i mozolne działanie, ale na pewno
z biegiem czasu przyniesie efekty.

emisję serii "Poczet Królów i Ksią
żąt Polskich" według Jana Matejki. Emisja ta rozpoczęła się 4 grudnia 1986 roku. W ciągu 15lat wydano 44 znaczki, począwszy od
Mieszka I i Dąbrówki, a na Auguście Pornatowskim kończąc. W tej
wyjątkowo długiej serii, można
było zaobserwować także gwałtow
ne zmiany nominałów na przeło
mie lat 80. i 90., przypominające o
szalejącej w tym czasie inflacji.

Przygotowane do emisji w 1990
roku znaczki o nominale 40 zł
(Bolesław Krzywousty) i 50 zł
(Władysław Wygnaniec) zostały
wprowadzone do obiegu w 1991

roku z nadrukiem nowych
ści- 1000 zł i 1500 zł. W
nominał znaczka z
II osiągnął warto~ć
5000 złotych. Dopiero ~
·
.. o d 1995 r· sytuac)
rrunaq1
mowałasię.

3. Nowości

w kwietniu poczta ·

wyemitowała dwa znaczki,
tującna nich sporty
białe szaleństwo,

naczkę górską . Oto
tych znaczków.

2. Ciekawostki
W październiku ubiegłego
roku Poczta Polska zakończyła

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

SŁOWO

LUDU 9 - 10 CZERWCA

2(XJ1

iety atakowane są na ulicy,.. w sklepie, w samochodzie

PARAGRAFEM

r ewiduj,

Bez prądu

b_ roń si_ę!

obiegaj i
e

powinny przesirzedzięki którym
ezoi,eczJ:ueJsze - radzi Elż
ńs ka-Komorowicz,

prasowy świętokrzyskiej
przewidywaćnie
zapobiegać mu
reagować w czasie

czerJSIV{O,

Najbardziej brutalne
na kobiety zdarzają się
lub w nocy, dlatego
rto samej spacerować
zaułkach. Lepiej wyna taksówkę niż nana niebezpieczeństwo.

Nie wybieraj

się

sama

nocną podróż.

e Nie zatrzymuj się, gdy ktoś
pokazuje ci, że coś się dzieje
z twoim autem. Porlobnie jeśli komuś zepsuł się samochód i prosi
cię o pomoc. Niestety, to może być
bandycka sztuczka.
e Warto wozić z sobą telefon
komórkowy. Parniętaj o alarmo- '
wym numerze lU.
e Jeśli mipastnicy z,ajadą ci
drogę, nie wysiadaj z samochodu,
zablokuj drzwi i włącz klakson.
e W czasie jazdy po mieście
zamykaj wszystkie drzwi. Uważaj
zwłaszcza, kiedy zatrzymasz się
przed czerwonym światłem. Zło
dziej może doskoczyć do samochodu, otworzyć drzwi i ukraść ci
torebkę, a nawet samochód.

_
Zanim otworzysz drzwi
e

Spójrz przez wizjer, zapytaj obcego przez zamknięte drzwi
o cel jego wizyty. Załóż przy
drzwiach staroświecki łańcuch.
e Jeśli jesteś sama w domu,
w ogóle nie wpuszczaj obcych
do mieszkania. Przestrzegaj przed
tym także swoje dzieci.
e Uważaj na inkasentów, elektryków, żebraków, listonoszy, akwizytorów, urzędników, agentów
ubezpieczeniowych, pracowników
ZUS lub Kasy Chorych. To mogą
być przebierańcy. Jeśli ich wpuścisz , dokładnie obejrzą twoje
mieszkanie, zabezpieczenia drzwi,
okien. Mogą też od razu cię

WĄWORKÓW, pow.
Opatów. W czwartek mieszkańcom Wąworkowa zabrakło światła. Pogotowie energetyczne przyjechało, aby usunąć usterkę, ale okazało się, że
złodzieje skradli 3,5 kilometra aluminiowych przewodów.
Straty obliczono na 6 tys. zł.

Gościnne występy
KIELCE. W środę około
godz. 14 policjanci zauważyli

Bezpieczna w samochodzie
w

POD

waj bohaterki, nie szarp się. Lepiej zrezygnować z oporu niż zostać pobitą.
Jeśli już zostaniesz napadnięta zapamiętaj wygląd napastni-

e

ków - wiek, wzrost, twarz i znaki
szczególne.

na ul. Paderewskiego samochód BMW z krakowskimi numerami rejestracyjnymi.
W środku było czterech mło
dych mężczyzn, których zachowanie wydało się policjantom podejrzane. Jednócześnie
patrol dostał zgłoszenie o wła
maniu do jednego z mieszkań
przy ul. Paderewskiego. Policjanci sprawdzili podejrzaną
czwórkę. W samochodzie znaleźli radioodtwarzacz, trzy
aparaty telefoniczne, złotą
bransoletkę, sprzęt fotogra- ·
ficzny, kosmetyczkę z dokumentarni To wszystko czterej
panowie wynieśli z mieszkania jednej z kielczanek. Łupy
są warte 3 tys. zt Zatrzyfnani
mężczyźni mają od 22 do 28
lat, nigdzie nie pracują.

eechowe .,·winko
KIELCE. 55-letni kielczanin zdemolował cztery windy
w trzech blokach przy ul. 'fraugutta. Ukradłmetalowe obudowy, które chronią przyciski
w windzie. Łup sprzedał na
złomowisku, a za zarobione
pieniąiki zaprosił kolegę na
winko. Policjanci złapali ich
przed sklepem, kiedy kończyli
spożywać swój zakup. Administracja osiedla wyceniła
szkody na tysiąc złoty. Amator
łatwego zarobku za swój łup
dostał na złomowisku ... 7,5 zł.
Wsamraznawino.
(mow)

okraść.

nawet nie zauważysz, że zostaniesz
okradziona.
e Nie trzymaj wszystkich
pieniędzy w jednym miejscu, najlepiej porozdzielać je do kilku
kieszeni. Dokumenty trzymaj oddzielnie.
e Torebkę trzymaj przewieszoną z przodu, nigdy na plecach.
e Obserwuj, co się wokół ciebie dzieje.

Miej

się

na

e Jeżeli ktoś rzeczywiście ma
do ciebie jakąś ważną sprawę,
to zawiadomi cię telefonicznie
i umówi się na spotkanie.
Nie wierz w to, że urzędnik pofatygował się do ciebie sam.
e Jeżeli złodziej ukradł ci
klucze do mieszkania, np., z torebką; to najbezpieczniej jest zmienić zamki.
e Jeśli przestępca dostanie się
jednak do twojego domu nie uda-

baczności

Mamyłup

w banku
e Bądź szczególnie ostrożna.
Zwracaj uwagę, kto za tobą stoi
w kolejce. Nie łudź się, że stojący
za tobą elegancki pan, to intelek~ualista. Być może, kiedy zobaczy,
ze wypłacasz sporą kwotę pienię
dzy, pójdzie za tobą lub powiadomi wspólnika przez telefon komórkowy.
e Jeśli wypłacasz więcej pieniędzy, poproś znajomego, by poszedł z tobą.
e Parniętaj , że okolice bankomatu są obserwowane przez zło
dziei. Nie wypłacaj dużych kwot.
. e . C~oń PIN swojej karty,
me wpiSUJ go na karcie, ani w notesie w widocznym miejscu.
e Zasłaniaj sobą ekran i klawiaturę bankomatu tak, aby ktoś
stojący za_to~ą nic nie zobaczył.
• UnikaJ bankomatów w miejs~ch odludnych, nie wypłacaj piemędzy w nocy.
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CHĘCINY Wiele trudu ·
zadali sobie złodzieje, którzy
sforsowali solidne drzwi w jednej z altanek w ogródku dział
kowym pod Chęcinami i wła
mali się do pomieszczenia.
Niestety, ten wielki wysiłek
wcale im się nie opłacał bo
w altance nie było nic godnego uwagi. Zdesperowani niepowodzeniem musieli się zadowolić marnym łupem- ukradli dwie butelki piwa.

Po co im parasol?
CIEKOTY. Nieznani
sprawcy odkręcili w nocy jedtm z parasoli ogródkowych
z napisem .,Jyskie'\ Ciekawe
czy postawią go na swojej
działce, czy kompletują konkurencyjny ogródek z piwem
"tyskim".
.

Po złotówce na łebka
KIELCE. W biały dzień
na ul. Paderewskiego trzech
chłopców w wieku około
18 lat napadło na przechodma. Zdjęli mu z ręki zegarek
i kazali oddać portfel poszkodowany nie stawiał oporu.
W portfelu miał tylko 3 złote,
czyli na każdego złodziejasz
ka. przypadło po złotówce.
(ew)
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Pomogła

interwencja

mi eszkańców

W Rykoszynie

Błękitny

Ulica będzie
poprawiona

festiwal
Wodociągów Kieleckich ·
nieczyszczenia są groźn~ i
zasady funkcjonowania
czalni ścieków. .LJuue •"'~""~
film i quiz. Najlepszymi
wody okazały się
SP w Jaworzni (I
Piekoszowie (II), SP
nie (III) . Nagrody
gmina Piekoszów. A na
czekał jeszcze
g~t<_>wany przez mamy.
WlC!ele szko~y zapewniają,
typowe lekqe ekologii to u
nie przypadek.
- Współpracujemy z
nalnym Ośrodkiem
logicznej w Krakowie,
w szkole klub " Błękitny
- mówi Marzena
log i nauczycielka SP w
nie, - Festiwal
wszyscy, nauczyci
wspaniali rodzice uczniów.

'

,
Festiwal odbył się z 9kazji
Swiatowego Dnia Ochrony Srodowiska. Niewielka szkoła z podkieleckiego Rykoszyna zaprosiła do
udziału w imprezie uczniów
wszystkich podstawówek gminy
Piekoszów. Przyjechało sześć ekip.
Zobaczyli imprezę, jaką mogłyby
się chlubić renomowane wielkomiejskie szkoły. Były świetnie dobrane kojarzące się z wodą błękit
ne dekoracje, pantomima przedstawiającą bieg Wisły i warsztaty.
W specjalnie przygotowanych
punktach dzieci mogły przy pomocy pracowników "Sanepidu" zbadać wodę ze swoich miejscowości,
dowiedzieć się od pracowników

mieszkańców.

Miss na scenie

ekolog ii

PIEKOSZÓW. Festiwal poświęcony
wodzie z pantomimą, konkursami i
nagrodami dla uczniów- to sposób
uczenia ekologii, jaki zastosowała
Szkoła Podstawowa w Rykoszynie.

KIELCE. Podziurawiona nawierzchnia
ulicy SukowskieJ: jeszcze w tym roku
ma byt załatana dzięki interwencji
-Przejeżdża tędy miejski autobus i prywatne samochody,
wszyscy niszcz~y sobie podwozie na tych wybojach. Drogowych
dziur jest dużo jak w sitku. Po
ostatnich ulewach asfalt dodatkowo się wybrzuszył, pofałdował .
Miasto o nas nie dba, nie remontuje drogi - skarży ~ię Izabela P. ,
mieszkanka dzielnicy.
Ulica Sukowska ma ponad
kilometr długości. Trzy lata temu
na c_.?ęść nawierzchni nałożona
Ulica Sukowska ma ponad kilometr
została nowa warstwa drogi tak
zwana: "nakładka". Te miejsca uli- Przy Sukowskiej nie ma wykonacy do dziś wyglądają zadbanie. Na nych rowów odwadniających . Po
deszczu woda spływa asfaltem, a
małym wzniesieniu, tuż za tutejszym kościołem zaczyna się " se- ulica wygląda jak rzeka. JYiko prży
rowa d[oga", pełna dziur i wybrzu- nielicznych domach wykopane są
rowy, ale i te nie mają odpływu.
szeń. Zeby nie wpaść w jedną z
-W tym roku wykonamy dalkolein najlepiej jechać środkiem
jezdni. A że droga ona dość wą szą część " nakładki " na naska, wyminięcie auta jadącego z wierzchnię drogi: od zatoki autonaprzeciwka jest bardzo trudne. busowej w stronie miasta. Kosz-

uczą

1q -

tować to będzie około
80 tysięcy złotych. Od ulicy Sciegiennego pod górkę, aż do kościoła na-

wierzchnia w zasadzie jest zrobiona. W przyszłym roku wykonać
chcemy projekt odwodnienia
i uzyskać pozwolenie na jego wykonanie - obiecuje Stanisław Kamiński , dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.
(Olek)

Gdzie

si ę bawić?

Lina Tarzana

,.

Slichowice
piszą listy
KIELCE. Od 1 czerwca w sklepie
przy ulicy Połowniaka 15 wysyłać
można listy, dokonywać opłat czy
odbierać awizowane listy polecone.
- Nie jest to urząd pocztowy,
ale nasza agencja, która ma uprawnienia do większości czynności
załatwianych w urzędach. Mieszkańcy nie mogą tylko wypłacać
pieniędzy z czeków. Agencje otworzyliśmy przy współpracy z właści
cielem sklepu, który zgodził się
przyjąć na siebie nowe obowiązki
- wyjaśnia Marian J ezieżański
z Rejonowego Urzędu Poczty
w Kielcach.
Mieszkańcy Ślichowic , aby
~~łać list, nie muszą iść do najbliższego urzędu na osiedlu Pod
Dalnią. Z agencji można korzystać
j~ż od maja, od czerwca po~zerzył
s1ę zakres oferowanych na Slichowicach usług pocztowych i mieszkańcy tutaj mogą odbierać przesyłki.

(Olek)

Milana Wodyk Miss Polonia Regionu Świętokrzyskiego 2001 występuje jako aktorka w spektaklu amatorskiego Teatru "Pegaz". W czwartek można ją było
l!lbaczyt na scenie_ Kiel~ckiego Ce,?Wm Kultury. Grała w przedstawieniu "Jedź
~~~ ze mną do Paryza m1asta snów spektaklu , który wyreżyserował autor sztuki
1prowadzący teatr Andrzej Skorupski.
{br)

Wielopoziomo·wy garaż
KIELCE. Wyliudomnie wielopoziomorrego praźll zaproponował Jan
Gwiztla, wi~prezydent Kielc,
RPZieloi wKielca&h.
-Chcę się dowiedzieć, czy fir-

ma komunalna jest w stanie upo-

8

rać się z tym zadaniem. Na razie

ni~ zdradzimy lokalizacji, gdzie
rruałby stanąć garaż - mówi wice-

prezydent.
Rejonowe Przedsiębiorstwo
Zieleni jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.
(ber)

KIELCE. W kolejnym naszym odcinku
poświęconym osiedlowym podwórkom, prezentujemy plac zabaw
wparku im. Oygasińskiego
na Bocianku.
Ten plac jest całkiem nowy,
otwarto go przed Dniem Dziecka.
Ładna drewniana wioska indiań
ska przyciąga dzieci także z sąsied
nich osiedli. Dla najmłodszych jest
karuzela i kompleks przeszkód
z drabinkarni i zjeżdżalńią. Maluchy mogą przebiec też po ruchomym moście . Dla starszych dzieci
atrakcją są łańcuchowe huśtawki

i gwóźdź całego placu : "lina Tarzana". Na rozpiętej między dwo-

ma słupami linie 7 J'ł"11 esz,o~~t
prowizoryczne
rym dziecko siada
Tarzan zjeżdża kilka
lej. - Jest tylko trochę za
tu , dzieci muszą
wać co chwilę innym
.kilku dni, a ju ż jest
Przydałyby się patrol~ .
skiej lub policji - twter~
T., babcia jednego z .
Patrole faktycznte,
przydały. Jak
·
jeden z nauczycieli
.
ły, na placu odb~a stę
huśtawkami ". J)Woch
nich chłopców pobiera
młodszych kolegów za
"linie Tarzana".

motoryzacyjny

lotnisko w Masłowie

9 czerwca 200 I r., od godz. l O
W SZJF8Qki słaQą:

~
cer~an1

•t

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

o~imtorzy:

·
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Klelee
na pasach piesi nie

czują się

bezpiecznie

zą Serninaryjską
z Wesołą. Samochody jeżdżą tutaj
ze zbyt dużą szybkością r rzadko
się zatrzymują, aby przepuścić grupę oczekujących osób. Kłopoty z
włączeniem się do ruchu mają także kierowcy, wyjeżdżający sprzed
budynku Nidy. Choć nie odnotowano tutaj w ostatnich miesiącach
wypadków, nie oznacza to, że jest
to bezpieczne skrzyżowanie.
-Ulica Serninaryj ska wprawdzie ma w tym miejscu wyspę rozdzielającą jezdnie, ale i tak jest
szeroka - mówi Wojciech Obara,
zastępca naczelnika sekcji ruchu
drogowego KMP. - Nie jest to
więc skrzyżowanie wygodne dla
pieszych. Na dodatek jedna z
jezdni posiada spadek. Moim
zdaniem samochody, hamujące
na skrzyżowaniu Serninaryjskiej
ze Słowackiego, nie są jednak w
stanie nabierać na tym odcinku
zbyt dużej szybkości. Gdyby poruszały się z szybkością 40 km
na godzinę, to nie powinno dochodzić tutaj do żadnych niebezpiecznych kolizji.
Zdaniem Zygmunta Poleskiego, kierownika wydziału drogowego Miejskiego Zarządu Dróg,
nie bardzo wiadomo, jak polepszyć technicznymi rozwiązaniami
bezpieczeństwo na tym skrzyżowa-

.. Czytelników

,,Słowa

Ludu"

ejścia
przejściach

Piesi nie czują się pewnie na tym przejściu
niu. Pamięta ono odległe czasy, gdy
liczba samochodów w Kielcach
była kilkakrotnie mniejsza i wówczas nie było problemu ani z przekroczeniem jezdni, ani z włącze
niem się do ruchu. Całkowita przebudowa skrzyżowania wymagała
by wy~urzeń , a o tym póki co nie
mamowy.

- To skrzyżowanie ma przecież znaki informujące o przejściu
dla pieszych, a mimo to część kierowców ich nie respektuje i nie
zmniejsza szybkości - mówi Zygmunt Poleski. - Rozprzężenie daje
o sobie znać w zachowaniu się kierowców, a często także pieszych.
EWA ZIÓŁKOWSKA

Kup-przyjaciela
Powracamy do prezentacji psów ze
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dyminach. Chętni, chcący przygarnąć zwierzęta, mogą zgłaszać się do.
placówki.

obok Śląskiej. Jestem inwalidą bez
stopy i nigdy nie zdążę.
Prezentowane przez nas psy
e Kto stał w czasie deszczu nie przeszły jeszcze dwutygodniona wysepce_przy Sandomierskiej, wej karencji- dopiero po tym czana wprost Sląskiej , ten wie, że to sie, jeśli nie zgłosi się właściciel,
okropna pułapka. Po obu stronach będą mogły trafić do nowego pana.
drogi gromadzi się woda, a auta je
rozbryzgują na przechodniów.
Brązowa ,
e W Kielcach, inaczej niż np.
średniej wielkości
w Warszawie czy Krakowie, piesuczka. PrzYPornina nieco foksterieszych traktuje się niczym stada
kaczek. Strach przechodzić nawet
ra . Jest smutna i
niezbyt ufna, niena światłach. W takich miejscach .
chętnie podchodzi
jak np. w pobliżu dworca PKS na
Czarnowskiej, na Jagiellońskiej, do ludzi, choć patrzy na przechoaby przejść przez pasy trzeba od- dzących z nadzieją w brązowych
oczach.
czekać nawet 5-l O minut!
e Już na początku maja ruCzarno-biaszyły hulajnogi. Uważam, że admiły pies. Z ciekanistracje osiedli powinny wyznawością podbiega
czyć dla dzieci jakieś specjalne
do krat. Niezbyt
ścieżki i miejsca. Nawet na osiepewnie macha
dlowej dróżce, gdzie nie wolno jeogonem, jakby
chać szybciej j'!k 40 km/h jest zbyt
stracił nad_zieję ,
niebezpiecznie.
e Pora na jakąś kampanię zachęcającą pieszych, tych którzy
muszą korzystać z przejść czy dróg
. o zmierzchu lub nocą, w światełka
odblaskowe. Obowiązkowo powinny nosić je dzieci szkoln~.
Koszt ·niewielki, a zwiększeme
bezpieczeństwa bardzo wyraźne .
Uczniowie VII LO im. J. Pilsudskiego
Często jeżdżę ul. Sandomierską, w
wKielcach mieli okazję sprawdzić
światłach zamontowanych tam laswoją majomość języków obcych.
tarń mało co widać!
(tam)
Na kolejne sygnały i opinie
Szkoła wraz z działającym w
dotyczące bezpieczeństwa na paniej Regionalnym Klubie Europejsach czekamy pod telefonem ulgo- skim zorganizowała Dzień J ęzy
wej infolinii lub 344-48-16.
ków Europejskich. Do szkoły zaproszono gimnazjalistów i licealistów ze szkolnych klubów europejskich, nie tylko z Kielc, ale również z Bodzentyna czy Dwikoz.
Najpierw "piłsudczycy" zaprezentowali swoim kolegom pro-

że zgłosi się po niego właściciel.
Jest nieduży - idealny do wzięcia
do domu, w sam raz na foteL

Czarny piesek
zwraca uwagę białym kołnierzem i
skarpetkami w tym
samym kolorze.
Musiał boleśnie
przeżyć rozstanie

ze swoim panem kiedy podejdzie się do klatki, przeraźliwie piszczy i ufnie przytuła
mordkę do ręki.
Duża

wilkowa ta
suczka
o
podpalanym
kolorze sierści, młoda.
Łagodna. Ze

spokojem
pozowała do zdjęć naszemu fotografowi, przybierając pozy niczym
zawodowa modelka. Kręcą się wokół niej cztery szczeniaczki. Może
znajdzie się ktoś, kto przygarnie
ją razem z przychówkiem?

(ross)

Europejskie liceum·
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Z okazji 10 rocznicy
pobytu Jana Pawła II w Kielcach w niedzielę o godz. 17 w
amfiteatrze "Kadzielnia" odbędzie się II Wielki Święto
krzyski Koncert Charytatywny dedykowany Ojcu Swięte
mu. Zagrają: Marek Grechuta z zespołem Piwnicy pod
Baranami, Krzysztof Krawczyk oraz zespół góralski Krywań. Ponadto wystąpią: Kielecki Teatr Tańca, 'Dziecięcy
Zespół Puls Max, Animato
oraz Anna Kochowicz. Dochód z koncertu przeznaczony jest na Katolickie Domy
Dziecka.
e W Kieleckim Centrum
. Kultury w sobotę o godz. 19,
odbędzie się koncert piosenek
z przedwojennej Warszawy,
lwowskich i biesiadnych w
wykonaniu Staśka Wielanka i
Kapeli Warszawskiej -"Stare
hity z Warsaw city''. Cena biletu25 zł.
· e W kieleckim Jazz Klubie w niedzielę o godz. godz.
20 wystąpi jazz~rock.owa for,macja "Chochól~oopera
tion" w składzie Andrzej Chochól - gitara, Tadeusz Rybarczyk- saksofon, Grzegorz Stę
pień - gitara basowa, Marek
Mątyiski - wrkusja: Cena biletU 20 zł.
_·;, ",

e

gram artystyczny w czterech języ
kach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Były skecze,
krzyżówka po angielsku. Do zwiedzenia francuskich zabytków za- ·
chęcali Gabriela Detka i Agnieszka Karbownik. Bajkę o Czerwonym Kapturku w wersH niemieckiej opowiadał Łukasz Zurawski.
Zaproszona młodzież uczestniczyła w warsztatach - musiała
narysować plakat, związany z Unią
Europejską, zachęcający m.in. do
odwiedzenia Kielc i regionu świę
tokrzyskiego.
(ross)

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

e wsobot~wgodz.16-

20w filii Szkoły Podstawowej
na 15 w Dornaszowieach (ul.
Wikaryiska 2) odbędzie się
festyn rodzinny "Mamo, tato
baw się ze mną". W programie m.in. występy uczniów;
konkursy z nagrodami, skoki
na pompowanej żyrafie i rodzinne grillowanie.
.e Wojew~ki Dom l(ultury (Kielce, ul. Sciegiennego
6) zaprasza na "Giełdę staroci", która odbędzie się w sobotę o godz. 8 na górnym holu
WDK.
e Zarząd Koła nr 2
"Amur'' Folskiego Związku
Wędkarskiego organizuje w
niedzielę Spławikowe Mistrzostwa Koła. Zapisy wsiedzibie Koła (Kielce, ul. Sło
neczna 4, teł. 345-22-62) we
wtorki i czwartki w godz. 1618.
e Świętokrzyski Klub
Kolarzy "Kigań" zachęca do
udziału w niedzielnej wycieczce rowerowej. Zbiórka
uczestników o godz. 9 na
skrzyżowaniu ulic Kapitulnej
i Sienkiewicza. Trasa: KielceLekomin - Wrzosy - Sucha
Góra- r~zerwat Dalej ów- Rezerwat Swinia Góra- KrasnaPiaski - Matmurzyn- Oblęgo
rek - Bugaj - Szczukowice
Kielce (84 km).
e Klub Turystów Pieszych "Przygoda" zaprasza w
niedzielę na wycieczkę pieszą
na trasie Turów- Góry Sokole
- Kręciwilk (16 km}. Zbiórka
uczestników na dw. PKP w
Kielcach o godz. 620.
e HODI przy Komendzie Chorągwi ZHP w Kielcach organizuje kurs kierowników placówekwypoczynku.
Bliższe informacje i zgłosze
nia prosimy kierować do 1O
bm. na adres: Kielce, ul. Sienkiewicza 25, tel. 34-465-55.
e Zarząd Wojewódzki
W~ego Ochotnicz.ego Pogo~owta Ratunkowego organizuJe kurs na patent sternika motorowodnego. Informacje w
ąiedzibie WOPR {Kielce, uL
Zytnia l) lub pod nr te L
344-92-18.
(eref)
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Dyżury ostre szpitali: 9. VI.Oddział Wewnętrzny - Czarnów,
Chirurgiczny - Kościuszki;

1O. VI.- Wewnętrzny i Chirurgiczny - Czerwona Góra.
Apteki czynne w niedziele: . Przy
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), .Centrum", ul. Radomska
8 (1G-20), .. Pigularz", ul. Jagiellońska 23 (9-16), .Alfa", ul. Że
romskiego 20124 (8-15), . Gemellus", ul. SeminaJYjska 27 B (8-13),
.Małgosia", ul. Pocieszka 17 (823) - czynna w niedziele i święta.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka ,.Na Rogatce " - ul. :Jana
Pawła 11 13- czynna codziennie
7.30 - 23 (w niedziele i święta)
041/362 - 02 - 25.
Apteka " Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 722, w niedziele i święta- 9- 19.
Apteka "Gemellus" - cEiodobowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki).

APTEKA .Parkowa",
PRZY - ŻYTNIEJ (WALIGÓRY)
dyżuruje codziennie 7.3021.00,
(niedziele i święta),
041/368-30-33.
(dg 12813)

.

USWGI MEDYCZNE
__,....,.__ """""""'
-

_,_"

-........;.

--·

......._~

...

344-85-15 - "ZDROWIE"
-CODZIENNIE.
(zd612)
GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seminaryjska 27b,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(zd622)
POGOTOWIE STOMATOLO·
GICZNE - Lecznica .,Medistar",
ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP te/. 344-39-45.
(zd 618)
USWGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25
- ECHO, HOLTER, RTG, USG.
Urodynamika. Endoskopia. Te·
sty alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(zn 404)
USG- 0600-301-666- (dg14290)
NAGlA Pornoc Lekarska
- 331·56·50
(dg 14512)

•

TEATRY
Teatr im. S. Żeromskiego
- 9.-1 O. VI.- .. Wieczór kawalerskr. g. 19.
Teatr Lalki i Aktora .. Kubuś"
- 9-10.V/.- .O dwóch takich co
ukradli księżyc", g. 9 i 11.

-·

• ,.Romantica" (dalby digital),
te/. 366-37-19. - 9-1 O. VI.- .. Królewna Śnieżka" - USA, b.a., g.
10.30, 14.30; .,Dziennik Bridget Janes• - USA, 1.15, g.
12.30, 16.30, 18.30, 20.30.
"Moskwa" (dalby stereo),
te/. 344-47-34 - 9-10. VI.- . Pieniądze ta nie wszystko"- pol.,
1. 12, g. 10.15; . Zycie jako
śmiertelna charaba przenaszona dragą płciową"- pol., l. 1.15,
g. 12.15; .Dr T. i kobiety" USA, l. 15, g. 14.15, 20.15;
• Królewna Snieżka" - USA, b.a.,
g. 16.30; .. Dziewczyny z druży
ny"- USA, l. 15, g. 18.15.
,.Studyjne" - 9-10.VI.- .W pustynii wpuszczy"- pol., b. o~ g. 16.15;
.,Prymas- trzy latą z tysiąca"- pol.,
l. 15, g. 18.30; .Zycie jako śmier
telna choroba przenoszona drogą p/ciową·- pol. l. 15, g. 20.30.
UWAGA! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet
tylko 10 złotych (nie dotyczy
• W pustyni i w puszczy").
"Edro" (w WDK)- 361-27-37- 91a VI.- .Cela" -/.FA L 15, g. 16, 18.

RADID-TAXI
SKRA - EUROAUTO

Na zamówienie szkól istnieje
możliwość organizowania seansów "Syzyfowych prac".

Muzeum Narodowe - pałac bi·
skupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (te/. 344-23·18) - ekspozycje stale: korpus główny .. Wnętrza zabytkowe z XVII
i XVIII w.", . Dawne uzbrojenie
europejskie i wschodnie",
. Sanktuarium Marszalka Józefa
Pi/sudskiega". Skrzydło p6/nocne: Galeria malarstwa polskie, go i sztuki zdobniczej (od XVII
w. do 1939 r.). Wystawy czasa- _
we: Henryk Czarnecki (18891972) Wystawa monograficzna; Józef Czapski (1896-1993).
Z kolekcji rodziny Popief de Boisgelin. Czynne we wtorek
w godz. 10 -18, środa - niedziela w godz. 9-16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (te/. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza.
Czynne we wtorki, czwartki, piąt
ki i niedziele w godz. 9- 16 oraz
środy w godz. 11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku; te/. 303-04-26 wystrój mieszkania pisarza oraz
wystawa biograficzno-literacka.
Wystawy czasowe: ..Zamki i warownie w akware~ach Zbigniewa
Szczepanka" i .Krzyżacy" A. Farda - polski film stulecia. Muzeum czynne codziennie prócz
poniedziałków w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 KIELCE
1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
Informacja PKS - 366-02-79.
we środy, piątki, soboty i nieInformacja PKP- 366-93-28,
dziele w godz. 10 - 14. Grupy
94 -36.
zorganizowane mogą zwiedzać
Informacja MZK· 345-06-95.
w innym terminie - te/. (041)
Taxi Osobowe - Piekaszowska
342-19-82.
- 345-15-11, Jesionowa - 331Muzeum Zabawkarstwa - ul.
79-19; bagażowe- SandomierKaściuszki 11 - czynne codzienska 368-06-68; ciężarowe
nie oprócz poniedziałków
- Mie/czarskiego - 345-41-22.
w godz. 10-17. Wystawy: .Modele redukcyjne", .. Dawnych zaRA0/0 TAXI ..ALFA"
bawek czar", .Stu węgierskich
- TEL. 344 44-44, 96-22
huzarów"- obrazy, lalki z kolek(DOJAZD GRATIS).
cji dwutygodnika .Cudowny
Bezpłatna lnfolinia
świat lalek z porcelany", lalki Iza0800 - 222 - 222
beli Bogacz-Rostworowskiej, lalki z Pracowni Artystycznej .. KaTAXI · ul. Miefczarskiega
sia" z Pilzna.
- 366-40-40 (dojazd gratis).
Muzeum Wsi Kieleckiej w KielRADIO-TAXI .,METRO " • te/.
cach - Park Etnograficzny
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
w Tokarni - wnętrza XIX-wieczgratis) .
nych chałup, X/X-wieczna apteRADIO-TAXI
"OMEGAka, dwór z Suchedniowa, wyORIENT", karporacja . Łysogó
stawy: .Szmaty, sorce, kierezyry·, 36-00000, 36-11111 ,
je. Tradycyjna tkanina i strój lu96-26, _numer bezpłatny
dowy na Kielecczytnie", .Opo0800 36-00-36.
wieści o rzeczach zwyczajnych"
TAXI "WICHROWY " • te/.
- tradycyjne rzemiosło ludowe,
33-10-919 (dojazd gratis).
.. Dokąd idziemy, Cyganie?".
TAXI ., ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
Czynne: wtorek · niedziela 10
ul. Manifestu Lipcowego,
· 17, paniedziałki - nieczynne.
te/. 331-55-55 {dojazd graMuzeum Wsi Kieleckiej - Owotis).
rek 1.1Jszczyków - ul. Jana Pawła
TAXI "NA STOKU " - te/.
11 6 - wystawa czasowa .. W pod368-10-04 {dojazd gratis).
róży. Rzeczy niezbędne i pr.zyTELE-"TAXI
"WALIGÓRY"
datne· - czynne codziennie
- teł. 368-74-00 (dojazd graprócz sobót w godz. 1O - 15.
tis).
Muzeum Wsi Kieleckiej - zaTAXI " HERBY" - te/. 345-74-74
groda Czernikiewicz6w w Bo(dojazd gratis).
dzentynie, ul. 3 Maja - Wnętrza
RADIO· TAXI
" EXPRESS "
mieszkalne od 1809 do 1920
- te/. 366-11-11, 3·600-600.
roku - czynne cały tydzień
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
oprócz poniedziałków i świąt
RADIO· TAXI
" EUROPA "
w godz. 9 - 17.
· (dojazd gratis, karta stalego
Muzeum Zbior6w Geologiczklienta). te/. 3-611·611 .
nych - Oddział Świętokrzyski
TAXI " BARWINEK" • te/.
Państwowego Instytutu Geolo368-76-55 {dojazd gratis).
gicznego, ul. Zgoda 21 - wyRADIO-TAXI "DOR/ON" - te/.
stawa .,600 mln lat historii Gór
36-999-99, 34-555-44, 96-23.
Świętokrzyskich " - czynne
ad poniedziałku do piątku
ł(liSł.OOI
w godz. 8 - 15.
Galeria Fotografii, ul. PaderewPOGOTOWIE POGRZEBOWE
skiega 12 - wystawa .,Koloryt"
"USTRONIE" • usługi całodo
Krzysztofa Gierałtowskiego - czynbowe, wystawianie kart zgonu
na wtorki, piątki w godz.
przez lekarzy uprawnionych. Tel.
11-16, w saboty w godz. 11-15.
361-29-18, 361-39-12 .
Galeria BWA " PIWNICE"
(ZZ 677)
- ul. Leśna 7 - Wystawa tatoPRZEDSIĘBIORSTWO USWG
KOMUNALNYCH
usługi
pogrzebowe
całodobowe ,
te/. 366-31-77, 344-67-88.
(zl277)

J!OGIIZEBOWE

1ElERIIY AlARMOWE

.&:JUTA STAŁEGO LLIE...'VT.-4.

:..-..-CIJII·~

DOJAZD GilAns

godz. 7 -15. Pasterunek czynny
w godz. 7- 22, 367·60-13.
. Pornoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
l Pornoc drogowa • 361-79-76,
. 30-11-609.
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie Gazowe - 312-020
i 992.
, Pogotowie wod.-kan. - 994. ·
• Pogotowie c.o. i eleldryczne,
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23
w dni walne ad pracy- te/. 36118-33.
TAl - Ogólnopalska Informacja
Gospodarcza - 94-77. ·
OIKT - Ogólnopalska Informacja Gospodarcza - żółta linia
- 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

,.Pizza Domlnium " zaprasza
na bezpłatną dostawę gorącej
· pizzy te/. 368-08-45 - zadzwań
i zamów już dziś! Lokal z ogródkłem Kielce, Rynek 7. Otwarty
jest codziennie 11 .00-22.30,
a w piątki i sabaty do 23.30.
Kuchnia Chińska · Kielce, ul.
Jana Pawła 11 12. Dowóz gratis
pr.zy zamówieniu powyżej trzech
dań. Tel. 361 - 16 · 05, 0607 143 . 123.

KOMONiKACJA

96-62 'U' 96-63
366-40-40
o

grafii Jana Splawana. Galeria
czynna od poniedziałku da piąt
ku w godz. 11·17, w niedziele
od 11 do 15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA .. NA PIĘTRZE"
-Zdzisław Surawiec- malarstwo,
tkanina artystyczna. Galeria
czynna od paniedziałku da .piąt
ku w godz. 9 -15, w soboty
i niedziele nieczynna.
Jaskinia " RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 9-17.
Klub Civitas Christiana. Kielce,
ul. Równa 18 - czynny
w gadzinach 10-15.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie
dla grup zorganizowanych
(po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik·Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa .. Płonęly nieba i ziemia" czynne codziennie oprócz pa- ·
niedzialków w godz. 10 - 16.
Wsoboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia- te/. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskięgo Parku Nato·
dowego na Swiętym Krzyżu
- czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flary i fauny.

0-BCJ0-400-400

' bezpłme zam.wianie taksówek

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska • 986, 368· 75-15
(przez caJą dobę) i 368-75-33 w

Sabota
8.00 Muzyczny relaks 9.00
' Telezakupy 1O. 00 Muzyczny relaks 1O. 15 Kreskówko wy świat • bajki 11.00
Księga dżungli - film przyg.
13.00 Kreskówkowy świat
- bajki 13.30 Z jak zdrowie
- prog. medyczny . 13.45
Dla ciebie - poradnik 14.00
Różni ludzie, różne sprawy
14.33 Zemsta · film abycz.
15 .30 Telezakupy 17.00
Muzyczny relaks 17. 15 Wiadomaści TKK - Przegląd Ty. godnia 18.05 Kreskówkawy
świat - bajki 18.35 Smaczne tanie gotowanie 18.50
Świat roślin - prog. przyrodniczy 19.08 Świat bez
tajemnic 19.35 Czy wiesz ...
20 .00 Wiadomaści TKK Przegląd Tygodnia 20.27
S iedemnaście mgnień wiosny - film wojenny 21.41
Miniatura filmowa 21.47
Tryptyk wileński - film
22. 15 Świat dalekich padróży - film dok. 22.37 lam-

Niedziela
8.00 Muzyczny
felezakupy 10.
relaks 10.15
świat - bajki 1
naście mgnie ń

wojenny 12.22
- film 13.
kawy świat- bajki
dalekich padróży
13.52 Zamki i
szaiińskie i słupskie1
Zycie zwierząt rodniczy 14.33
jemnic - prog. pop
15. 15 Księga dżungli
przyg. 17.00
faks 17.35 Duch
nia - film do k.
skówkawy świa t .
18.35 Dzikie i
film dok. 19.08
leński

TEATR IM. STEFANA 7:n,n"Mr~KJI:r.n
W KIELCACH
zaprasza na spektakl

OMNIA • Komunikacja Między
narodowa, Sienkiewicza 61,
345-77-43, 345-77-46.
(za 934)
Bilety lotnicze - rezerwacja ,
. sprzedaż.•Sigma", Sienkiewicza
56, 366·44-32, 344-30-33.
(za 933)
LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów -368-06-58.

Robin Hawdon

"WIECZÓR KAWALERSKin
reżyseńa Piotr Szczerski

9, 10czerwca, godz. 19

Krzyżówka
,1ELEfOIY ZAUFANIA

ił

rozrywka

.

Swiętoknyski

Klub "Amazonka"- 366-34-54, od paniedzialku da czwartku w godz.
10 - 14, psycholog, pedagog
- telefon zaufania 366-17-41
w poniedziałki i czwartki
w godz. 15- 17.
Telefony zaufania - dla ludzi
. z problemem alkaholowym
- od poniedziałku do piątku
w godz. 18 - 20, te/. 345-73. 46, w sprawach rodzinnych
- 368-18-67, czynny ad poniedziałku da piątku w godz.
8 · 17, pomoc psychologiczna
dla rodzin wychowujących małe
dzieci 346-53-11, poniedziałek.
g. 15-18.
Świętokrzyskie Centrum Prolilaletyki i Edukacji - 041/33153-13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia ro, dzin i małżeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa,
pomoc dotycząca uzależnień,
interwencja kryzysowa - od poniedziałku da piątku w godz.
8-20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach, ut.
Karczówkawska 5A - 346-1627; poniedziałek, wtorek, godz.
9-20, środa , czwartek, piątek,
godz. 16-20.

2

7

kcxnbinator
sus wdół

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

TAK-106,5; 98,0; 89,7,
FAMA-1 00,8, PLUS-1 07,9;
71 ,95,MARYJA· 100,9; 107,2;
7,34, RMF-88,2, BIS-92 3
1/1-96,2, KIELCE-101 ,4,
105,3, WAW.,-95,5, ESKA103,3, OPATOW-93,7, MTM
FM-1 02, 1, RdC-89, 1, tELiWA -104,7, REKORD-106,2.

przed
!helą

ZEr:

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

eunuch
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SŁOWO

LUDU 9 -

Słowoludu

2

tv4

07.00 Edla tygodnia 07.30 Spró- 06.00 Disco Relax 07.00 Dyżur
razen (&()() Program Jo. ny satyryk kraju - program sakaJny 09.00 Doogie Howsa; le- tyly(Z[}y 07.30 W drodze- makarz med)ąny 09.25 Gospodar- gazyn 08.00 Tom i Jeny (19) ka w J)M)jce09.50 XX Międzyna serial 08.25 Akademia przedrodo'lly Festiwal Muzyki Cerszkolaka 08.40 Faceci w czerni
(l) - serial 09.05 Thjemniay rykiewnej 10.15 Poznąjmy je ~
(S) 11.10 Ulica Sezamkowa 11.40 cerze (5) - serial 09.30 Pnwer
Kino bez rodziców 13.05 Arka Rangers (212) - seriallO.OO DiNoego 13.3S Co łudlie powiedzą?
soo Polo live lO.SS Błękibty or(38{40) 14.00 Nagroda literacka der - film wojenny 13.40 Pio- Nike 2001 14.1S Familiada senka Mamy i Taty - relacja
14.50 Złotopolscy (332): N'Jgdy ..z koncertu 14.30 Dyżurny satyryk kraju- program satyly(Z[}y
się z tobą nie ramiodę
bąjmy

Ftona Show, Richard E.
23.30

Grant
23.55 Jak upolować mężczyznę,
czyli seks w wielkim mieście (23): System kastowy
- serial komediowy,
USA, reż. Allison Anders
00.25 Bez osłonek- film sensacyjny, USA
02.00 Zakończenie programu

00.20
00.50
02.45
05.00

Philip Noyce
Roswell: W kręgu tajemnic (8) ..: serial SF, USA
'fragikomicme wypadki
z życia Titusa (6) - serial
komedi<M)'
Objąć mrok - thriller
erotyczny, USA
Muzyka na BIS
Zakończenie programu

~------------------·Niedziela,
-

2

07.00 Tełeskłep ~.00 Punky
Brewster (28) - serial komedi<r
wy, reż. Nick Abdo, wyk. George Gaynes, Soleil Moon Frye
m.2S Patrol Jin Jin (S) - serial
animowany 08.4S Huckelberry
Finn (11) - serial 09.10 Walter
Melon (10) - serial 09.30 Plaże
Mahbu (7) - serial obyczajowy
10.20 Big Brother- reality show
11.00 VIVA Polska! - program
muzyczny 13.00 Automanlak magazyn motoryzacyjny 13.30
1Tema- dramat kryminalny

07.00 Teledyski 08.00 Odjazdowe kreskówki: Dragon Bali Z filmy animowane 10.40 W poszukiwaniu dziewiczej przyrody
(lO)- serial przyrodniczy, Francja 11.30 Serce matki- film obyczajowy, reż. Wolfgang Muehlbauer, wyk. Christiane Neubauer, Francis Fulton 13.10 Klinika
uniwersytecka (8) - serial obyczajowy, reż. James L Conway,
wyk. Rebecca Cross, Hillary
Danner 14.00 Muchas gracias,
Willi Wuff- film dla dzieci

00.10 Na tropie zbrodni (8) serial sensacyjny, USĄ
wyk. Nicbolas Carnpbell,
Sue Mathew, Donnelly
Rhodes, Venus Terzo
OLOS Słodka śm.ierć- film obyczajowy, USA, reż. Gary
Wmick, wyk. Michael Imperioli, Mira Sorvino
02.3S N'tc straconego- powt.

tyC2Ily,
rez.
ry Hippołyte, wyk.
rah Shelton, Nick Cassavettes, Miles O'Keeffe
00.40 Bez fikcji: Gdy kaskader
popełnia błąd 2 ..:. dok.
01.3S Opiekunowie 2 - film SF,
USA1990
03.20 Przekroczyć granice film obyczajowy, USA
05.00 Teleshopping

czajowy,
Bryt.
01.05

Anioł ciemności

(18)- serial sensacyjny, USA, reż.
Joss Whedon, wyk. David
Boreanaz, Charisma Carpenter, Glenn Quinn
02.00 Muzyczny VIP- magazyn muzyczny
02.3S Zakończenie programu

10 czerwca-----------------------·
tv4

07.05 Film dla niesłyszących
07.55 Słowo na niedzielę 08.00
Program lokalny 09.00 Doogie
Howser, lekarz medycyny (63)serial 09.25 Niezwykła Siódemka 09.50 Studio sport: Gala
bokserska 10.1S Kręciola 10.40
Zagłada pewnej cywilizacji film dok. 11.30 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 12.00
Gdzie się podziała siódma kompania? - komedia 13.30 Studio
sport: Gala bokserska 13.SS 30
ton! Usta, lista 14.30 Familiada

06.00 Disco Polo Live 07.00 07.00 Telesklep 08.00 Patrol Jin
'IWój lekarz 07.1S Wystarczy Jin (6) -serial animowany 08.25
Buckeiberty Finn (12) - serial
chcieć 07.30 Jesteśmy 08.00
Tom i Jerry (20) - serial m.30 animowany 08.4S Walter Melon
Tajemniczy rycerze (6) - serial (11) - serial animowany 09.05
SF 09.00 Hugo - program dla Mały romans- film obyczajowy
dzieci 09.30 Power Rangers _lO.SS Gra z fortuną - film oby(213) - serial 09.SS Disco Relax czajowy, reż. Betbany Rooney
lO.SS Sabrina, nastoletnia cza- 12.30 Droga do gwiazd - pr<r
rownica (93) - serial 11.20 Du- gram rozrywkowy 13.30 Nauka
sza człowiek (16) - serial 11.50 jazdy - serial dokumentalny
Gang Olsena 7- komedia 13.4S 14.00 Przygody Supermana (4)
Podwójna akcja (14) - serial -serial przygodowy, USA 14.SS
Co za tydzień - magazyn
14.35 Zakręcony (11) - serial

07.00 Teledyski 08.00 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane 10.40 Śladami małp - film
dokumentalny 11.3S SeaQuest
(43) - serial, USA, reż. David
Burke, wyk. Roy Scheider, J<r
nathan Brandis 12.25 Muchas
gracias, Willi Wuff - film dla
dzieci, Niemcy, reż. Maria Theresia Vł.:lgner, wyk. Anja Krauze, Balou Martin 14.00 Słonecz
ny patrol (8) - serial, USĄ reż.
Scott Brazil, wyk. David Hasselhoff, Parker Stevenson

casc:os, Marc Gomes
22..30 Studio Teatralne Dwójki:

23.30 Na
00.3S Roswell:

obyczajowy,
wyk. Rob Lowe, Moira
Kelly, Bradley Whitford
Studio festiwalowe
Big Brother: Naj_ - reality show
Przełamując fale - dramat psychologiczny
N'IC straconego - programy powtórkowe

ry
rah
Cassavettes, Miles O'Keeffe
Cobra- oddział specjalny (23)- serial sensacyjny
W akcji- magazyn
Pościg - thriller, USA,
reż. Peter Pistor, wyk. Daniel Baldwin, Oaudia
Schiffer
Teleshopping

Druga matka - ~
Hanny Krall. Polska, rez.
Izabella Cywińska, wyk.

Przemysław Kaczyński,

Maria Ma"~

06.00 Droga do Avonlea (54) ·serial 07.00 V Max- magazyn
motoryzacyjny 07.30 Bazylika
św Piotra - film dokumentalny
~ Wilkolaczek (10) - serial
09.00 Droga do Avonlea (SS) serial 10.00 Przygody Rio Tin
Tina . (3S,36) - serial 11.00
Ucieczka do raju (12) - serial
12.00 Kaskaderzy z Hollywood
- serial 13.00 V Max - magazyn
motoryzacyjny 13.30 A kuku program rozrywkowy 14.00
Dragonwyck- dramat

.
23.30 Ziemia - ostatnie starCie
(42,43) -serial SF
OO.SS Zakończenie programu

kręgu

tajemnic (9.) - serial SF, USA,
wyk. Shiri Appleby, Jason
Behr, Brendan Febr, Katherine Heigl
OUS Magazyn Ligi Mistriów
02.25 FWA 1V- mag. sport<M)'
02.55 Muzyka na BIS
05.00 Zakończenie programu

oo.30
00.40

01.30
04.10

01.20
02.10
02.55

04.25

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

Przygotowata firma Teleprogram, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10111

06.25 Droga do Avonlea (SS) serial dla młodzieży, Kanada
reż. Richard Benner/George
BIoomfield 07.25 Dragonwyckdramat obyczajowy, USA 09.15
Droga do Avonlea (56) - serial,
Kanada lO.lS Przybysze: Milenium- film SF, USA 12.00 Dajcie nam święty spokój (2) - serial sensacyjny, USA 13.00 Sto
twarzy Damona (4) -serial sensacyjny 13.30 KINOmaniaKmagazyn 14.00 Zdradliwa Alaska- film przygodowy, USA

22.20 Dwa światy-

show

w chiesiątkę- film
sensacyjny, Hongkong,
reż. Cory Yuen, wyk.
Agnes Aurelio, Joyce
Godenzi, Sarnmo Hung
Kam-Bo, Carina Lau
OL05 SuperVIP-pr.muzyczny
01.3S Strefa P- mag. muzyczny
02.10 Zakończenie programu

23.1S
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ZNIZKI

NA

JEŚLI...
... ogłoszenie drobne,
które zamieściłeś w "Słowi e Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy
w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia

"Słowa

DROBNE

Ludu"

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

UWAGA! Tylko dla osób fizycznych. umieszczających w •• Słowie Ludu " ogłoszenia prywatne.

BRAMY (560,00), ogrodzenia (34,00), siatki, kraty. PAM IR , Krakowska 261.
041/368-32-15.
zt590

AUTO-MOTO
0411343-17-57. AUTOALARMY, centralzamki. GPS. RATY.
zt575
041/345-16-29. HURTOWNIA- autoczę
ści zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka. Oświetlenie .
MOTOMARKET, Jagiellońska 23.

zt621
AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.

za932
AUTO RADIO Hl-FI. WiBtronic, 366-28-49
Kielce.

za936

WYPO.lYCZALNIA samochodów .
041/362-06-20.
zt625

BUDOWNICTWO

041/343-92-50- DOMENA- Nieruchomości. www.domena.kielce.pl
dg14605
LOKAL 25 mkw. do wynajęcia. 0607-123-168.
dg14897
SPRZEDAM
-041/311-02-07.

mieszkanię

2-pokoj owe

MEDYCYNA

FIRMUS.
Kielce, Paska 6.
362-91-00.
zt619

----------------~~

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
06021335-083.
kd3231

ZATRUDNIĘ ślusarza

zt669

0604-11-43-09.

BUDOWLANKA
Kielce, Jagiellońska 90
041134-616-00

- spawacza .

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż następujących pojazdów:

l. Kamaz 55111, nr rej. ROA-4205, rok produkcji 1988, nr
nadwozia 76038, nr silnika RA 0100022 - wartość
szacunkowa 10.900zł.
2. Spycharka ZSRR TlOOM, rok produ!ccji 1977, nr fabryczny
99583, nr silnika 653873- wartość rynkowa4.400 zł.
Pojazdy można oglądać na terenie Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5 w dni
robocze, w godz. 8-15.
Oferty należy składać do dnia 20.VI.2001 r.,
do godz. 10, w pokoju nr 12.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.VI.2001 r., o godz.
l 0.30, w sali nr 13 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. Aleksandrowicza 5.
m1na-

Skarbowy w Grójcu

oglllSZil przetarg nieograniczony
sprzątanic

i utrz~ manie cz~ stości w obiektach t: rzędu
Skarbonego \\ Grójcu. ul. Ks. Piotra Skargi 35.

Wymaganyterminrealizacji zamówienia: 19.VIII.200 l r. -18.VIII.2002 r.
Wykonawcy powinni spełniać warunki określone w art. 19 i art. 22
ust. 2 Ustawy z dnia JO czerwca 1994 r. o zamówiQJ.iach publ.
(Dz. U. z 1998r.,nr 119,poz. 773zpóźn.zm.)
Postępowan.ie będzie prowadzone
z zastosowaniem preferencji krajowych.
Szczegółowe warunki ofertowe można odebrać osobiście
w Urzędzie Skarbowym w Grójcu, pok. l 08.
Oferty, zgodnie ze wskazaniami określonymi w warunkach
ofertowych, należy składać do dnia 24.Vll.2001 r., do godz. 15
w Urzędzie Skarbowym w Grójcu, ul. Ks. Piotra Skargi 35
w kancelarii. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu w dniu
25.VII.2001 r., wpok. nr5, o godz. 10.
n.316

HYDRAULICZNE. 04
0-502-542-071 .

zt673

•

MALOWANIE natryskowePOZVCZKI bez poręczycieli ekspresowo.
Kielce, Piotrkowska 39a/4, 0411343-31-50
kd3648

R-0-L' B-1-T
ROLETY
ROLETKJ
MOSKITIERY
0411346-12-58.

PRZY JME z i em i ę na działkę Kie lce
- 0608-08-39-81 .
dg14767

SPRZEDAŻ

R-0-L-E-T-Y

ANTYWŁAMANI OWE

ROLETKI TEKSTYLNE
nowa kolekcja materiałów
MARKIZV TARASOWE
SIATKI
przeciw owadom •
VERTIKALE

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

za937
FORD Mondeo 1.6 (1 994 ) benzyna .
608-52S-535.
dg14892

CENTRUM KSZTAŁCENIA
BUDOWLANYCH
.ZGODA"
TECHNIKUM
- budowlane
-drzewne

BRAMY

KRATY
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
0411343-07-03.
Rabaty do 12%

HYUNDAI Atos samochód ciężarowy uniwersalny. (1998). 0607-123-168.
dg14894

- urządzeń sanitarnych .
POLICEALNE
-proj ektowanie architektoniczne
-budownictwo ogólne
-geodeta
- urządzenia sanitarne
-BHP
LO INFORMATYCZNE
041/361-27-06
0602-449-409.

LOKAL handlowy 28 m kw. sprzedam, wy-

dzierżawię, S lichowice - Dewońska 19,

0603-114-765, 0609-654-505.
dg14880
OPEL astra 1,4 16V {1 996/97). 90 KM,
salon. 041/369-80-95.
dg14910

COMPUTEX - Kursy komputerowe.
0411344-32-02.
zt627

za955
SZKLARN I Ę

paw. 360 m kw. po cenie

zło

mu. 014/62-50-522.

yy74
KRAWIEC Kamil zgub~

TOWARZYSKIE

MARKSOFT -' kursy komputerowe .
041/343-12-52.
zt629

ŁAPINSKI Grzegorz zgubH

Sg14787

dg14862

TURYSTYKA

NIERUCHOMOŚCI
DOM mieszkalny z zabudowaniami, z dział
ką 9 arów sprzedam. Korytnica 27 (g m. Sobków). 041134-592-44, po 20.
dg14907
GARA.l centrum Kielc, notarialnie,
20m kw., murowany. 0607-123-168.
dg14895
S PRZEDAM domek- Kielce, Hoża 6 . Oglą
dać sobota - niedziela (1 1.00-13.00).
dg14812
SPRZEDAM działkę 1200 m kw. (31 na 39
m), 5 km od centrum Kielc. 0607-123-168.
dg14896

dencką.

dencką.

MISIA. 0606-598-496.

MATEMATYKA- 0411345-3S-15.

Ż-A-L-U-Z-J-E

VERTICALE
0411346-12-58.

PIASEK z dostawą do Kielc- 18 zł/tona .
041/361-27-01, 345-53-69.
-

zt653

048/37--80-307, 0601/280-9n Frankfurt,
Mannheim, Lipsko .Wojtek".

mw308
KOŁOBRZEG - kwatery. 094/351-68-82

po 16.
:lg14705

SIUDAK Monika zgubila

dencką Wyższej Szkoły

w Kielcach.

USŁUGI
041/36S-12·73 TE LEWłZYJNE.
dg14917
BALUSTRADY. Kraty. Ogrodzen i a .
041/366-29-94.

dg14840

Bank Spółdzielczy w Kielcach
oglaua przetarg ofertowy na wykouanie remontu kodowui

wraz z~ koda w budyulw Oddziału w Bodzentynie.
Ślepe kosztorysy oraz warunki przetargu można uzyskać
u Nacze.lnika Wydziału Administracji w dniach oclll.VI.
d.o 18.VL, w godz. 8--9, pok. 206, w Kielcach, uL Złota 9.
Oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie banku do
dnia 28 czerwca 2001 r. Bank zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
_.
3

Zarząd Gminy Raków, ul. Ogrodowa l,
26-035 Raków, teł. (041) 353-50-31, fax (041) 353-50-18

og/llSZII przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego
l) zadanie inwestycyjne- 600.000 zł
2) wydatki bieżące- 290.000 zł
Tennin realizacji zamówienia- do 31.XII.2001 r.
Spłata kredytu - 5 lat. Wadium poz. l - 6.000 zł. Wadium poz. 2 - 2.900 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 20 zł) można odebrać
w siedzibie Zamawiającego, pokój m 28, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami -Danuta Banaś,
teL 353-50-31, pok. 29, w godz. od 8 do 15.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. 15.
Tennin składania ofert upływa dnia 24. Vll.200 l r., o godz. 13.
Otwarcie ofert nastąpi 24.Vll.2001 r., o godz. 14 w siedzibie
Zamawiającego, pok. l.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
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 warunki dodatkowe.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie, cena (koszt)- 100 proc.
Wartość musi obejmować wszelkie koszty udzielenia kredytu. 3rnna-

HYDRAULICZNE.
0603-053-837.

RÓŻNE

• Uceum Ogólnokształcące
(z informatyką)
e TECHNIKUM :
-Budowlane
- Urządzeń Sanitarnych
-Drzewne
-Mechaniczne
-Samochodowe
- Elektryczne
- Telekomunikacyjne
- Żywien ia Zbiorowego
-Handlowe.
e SZKOŁY ZAWODOWE
- 2-letnie
e POLICEALNE.

- leśne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Radomiu, ul. Aleksandrowicza 5

12

AGENT CELNY. Kurs. Ucencja. Praca . Zapisy: Kielce, Dom Rzemiosła, Warszawska
34 , wtorki, środy . . ADVISER " (0-22)
- 62S-70-56, (0-22)62S-37-83.
dg14671
AKWIZVTORÓW OFE zatrudn ię, atrakcyjne wynagrodzenie. 0602-55-82-81 .
kd3n1

0411368-07-66
STUDIUM INFORMATYCZNE
(policealne, zaoczne).

OKNA. DRZWI antywłamaniowe ELMIX
Grunwaldzka 28 041 ,345-18-60
zt664

e GERDA•

na

NAUKA

GLAZURA, TERAKOTA. PŁYTOMEX, Jagiellońska41a . 041134-514-66.
zt607

LOKALE

PRACA

zt631

~~~~E
DRZWI

Urząd

Sg14676

DACHY. PAMIR , Krakowska 261 .
041/368-32-15.
zt592

zt668

za931

VIAGRA - 0-607-419-480.

BRAMY, automatyka, szlabany. Promocyjne ceny. 041/366-46-52,300-33-28.
zt617

AUTOALARMY 041 34-434-79
AUTOSZVBY. ,.Autofenix" Kielce, Wrzosowa25, 361-61-71 . Radom, Warszawska 115,
tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.

GINEKOLOGIA - doświadczeni specjali06031189-873.
ms313

ści.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

1

"Przebudowę istniejJtcej komory poqczeniowej kanaliza~ji
deszczowej u zbiegu ulic: Thrystycznej i Klonowej w Kielcach".

l. Wprzetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. l 9
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki ustawy o zamówieniach publicznych
oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferefiCji krajowych,
3, Termin realizacji: 3J.VIII.200J r.
4. Informacje dotyczące skladania ofert oraz Warunki Uczestnictwa
w P_rzeta~ (cena 20 zł) można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu
Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, pole. 2, te/. ..362-15-69, w. 102,
w godzinach 7.30- l 4/ub za zaliczeniem pocztowym.
5. Oferty pisemne należy składać w zalakowanych kopertach w sekretariacie
Miejskiego Zanądu Dróg w Kielcach, pole. 26, w terminie do 26. V/.2001 r.,
®godz. 9.30.
6. Otwarc~e ko_p~rt z_ofert_ami nastąpi w dniu przetargu- 26. VI2001 r., o godz.
10, wszedzibzeMieJskiegoZanądu
w Kielcach, sala nr J.
__

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

SŁOWO LUDU 9- 10 CZERWCA

Auto z salonu,
mn •l~nmlwesą ciągle

tonkuretrclą dla salonów.
najważniejsze
0 autogiełdach

wregionie.

prowadzi Automobileślnik - Słomczyn
te!. 664-59-89, czynna
nu:c'"''"'"' w godz. 6- 14.
aut.
. za samochody osoboza dostawcze - 50 zł,
- 70 zł .
biletów dla sprzedają
. i akcesoria samochostoisko - 20 zł, duże
30 zł. Ku pujący - wstęp
znajduje się
biuraftrm
lennc'n"'"7••nia pojazdu .
druk urno-

godz. 7 do 13, latem od 6 do 13.
Od 800 do 1000 aut.
Opłaty za samochody osobowe i dostawcze - 40 zł. Kupujący
-wstęp wolny.
Bilety sprzedawane są
w trzech kasach przy wjeździe
na giełdę : od strony toru wyści
gowego (odcinek leśny), od strony restauracji "Stodółka" i przy
skrzyżowaniu dróg Tumlin - Wykień.

Dla kupujących są do dyspozycji dwa parkingi klubowe, parking przed restauracją, punkt kserograficzny (pok. 31 , p. I, budynek główny) i biuro usług detektywistycznych.
Radiowęzeł informuje o sprzedaży, zamianie oraz kupnie aut
i części samochodowych. Ogłosze
nia przyjmuje punkt w przyczepie
campingowej na małej pętli toru.
Kasy dysponują testerami pienię
dzy.
Dojazd: autobus MZK Kielce, l_inia nr 9: Grunwaldzka szpital, Zytnia, Paderewskiego, Okrzei,
Robotnicza, Pawia, l Maja, Niewachlów, Kostomłoty, Miedziana
Góra. Godziny odjazdu (Grunwaldzka szpital) w niedzielę :
6, 7.50, 9.35, 11 .17, 13.05. Z parkingu przy kinie "Romantica" kursują prywatne busy.

Sandomierz

prowadzi Automobil_teren toru wyścigo
Miedzi anej Górze
, te!. (041) 303-16-60,
kazdą niedzielę, zimą od

giełdy

Kupujemy
Tydzień temu radziliśmy gdzie kupić
używane auto. Dziś o tym, jak
sprawdzić stan techniczny pojazdu.

Najlepiej zacząć od weryfikacji ważności badań technicznych w
dowodzie rejestracyjnym. Później
wypada wziąć auto pod lupę i dokładnie przejrzeć .
NADWOZIE
Najpierw należy sprawdzić,
szy samochód nie był uszkodzony.
Swiadczyć o tym może różny oocień lakieru na poszczególnych elementach karoserii, pochlapane lakierem uszczelki czy listwy ozdobne.
Trzeba dokładnie przyjrzeć
się autu, czy nie widać na nim śla
dów korozji. Jej ogniska mogą pojawić się szczególnie w miejscach
łączenia blach, na szybkach i lustrach reflektorów.
Drzwi, maska i klapa bagażni
ka powinny zamykać się bez oporu, a szyby w drzwiach bez problemu opuszczać i podnosić . Uszczelki okienne nie mogą być kruche,
ani porowate.
PODWOZIE (sprawdz ić na
kanale)

lub komisu

używane

-Sprawdź, czy płyta podłogo
wa nie była świeżo zabezpieczana
przed korozją. Może to wskazywać
na zatuszowanie ognisk rdzy.
Sprawdzenia wymagają także przer
.
wody hamulcowe.
-Jeżeli znajdziesz wycieki oleju spod silnika, może to oznaczać
zużycie uszczelki lub pękniecie gło
wicy. Sprawdź przy okazji szczelność miski olejowej.
- Oceń luzy na połączeniach
układu kierowniczego i jezdnego
oraz stan amortyzatorów pod ką
tem zaolejenia.
-Jeżeli opony nie zużywają się
równomiernie, może to oznaczać
problemy z amortyzatorami, geometrią lub wyważeniem kół. Bieżnik
powinien mieć glebokość min. 4

mm.

- Układ wydechowy musi być
pewnie osadzony i nie może być w
nim dziur - przeprowadź próbę
głosową na wysokich obrotach przy
włączonym silniku.
SILNIK
- Sprawdź zaciski na akumulatorze i samą baterię - nie powinna być starsza niż 4-5 lat. Bieguny
nie mogą być utlenione, ani wyżar
te przez kwas.
- Na silniku ani na końców
kach przewodów gumowych nie
może być śladów płynu chłodzące

Giełdę prowadzi Giełda
Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej na targowisku miejskim przy ul. Przemysłowej , czynna w każdą sobotę . Na plac gieł
dowy można wjeżdżać już o godz.
3, transakcje można zawierać
do godz. 14. Ok. 500 aut.
Opłaty: samochody osobowe
- 15 zł, dostawcze -16 zł, ciężaro
we- 17 zł, sprzedaż części zamiennych i akcesoriów samochodowych
- 4 zł za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni.

go.
-Zmierz poziom oleju i płynu
hamulcowego.
WNĘTRZE
- Pasy bezpieczeństwa nie powinny być wytarte, pocięte , ani postrzępione na brzegach. Automat do

ich zwijania powinien pracować
bez zarzutów.
- Pod wycieraczkami i w bagażniku nie powinno być wilgoci.
- Nadmierne zużycie nakła
dek pedałów, tapicerki, okładzin

ś,rednie ceny giełdowe sprzed tygodnia w tysiącach złotych

kierownicy może wskazywać na
próby zaniżenia przebiegu.
- Sprawdź, czy stacyjka nie
nosi śladów próby uruchamiania
auta czymś innym niż kluczyki .
Sprawdź przy tym kolumnę kierownicy, czy nie była siemontowana.
JAZDA PROBNA
- Zimny silnik nie powinien
mieć problemów z zapalaniem. Na
biegu jałowym musi pracować równo, bez towarzyszących dziwnych
szelestów. Powinien chętnie nabierać obrotów i równo ciągnąć na
wszystkich biegach.
-Przejedź się po drodze o nierównej nawierzchni i nasłuchuj
dziwnych odgłosów dochodzących
z zawieszenia.
-Na bocznej, mało uczęszcza
nej ulicy przeprowadź próbę hamulców. Powinny "brać" równomiernie, najpóźniej w połowie ruchu pedału i nie piszczeć w trakcie
hamowania. Jeżeli trzeba pompować pedałem, to albo układ jest zapowietrzony, albo okładziny hamulcowe starte. Ręczny nie powinien
reagować zbyt późno . Zarówno
przy hamowaniu, jak i przy j eździe
na wprost nie może być żadnych
oznak ściągania .
- Sprzęgło powinno chodzić
lekko i bez szarpnięć. Przekładnia
musi bez oporów przełączać biegi
i nie powinna wydawać przy tym
dziwnych odgłosów. To, czy sprzę
gło jest sprawne, najlepiej sprawdzić na drugim lub trzecim biegu,
gwałtownie przyspieszając - jeżeli
auto rwie do przodu, a silnik dziw. nie nie wyje, to wszystko jest w po-

"

rządku.
- Koło

kierownicy nie powinno w czasie jazdy wibrować . Jeżeli
tak się dzieje, auto może mieć problemy z wyważeniem kół lub z koń
cówką drążka kierowniczego. (g)

Dni Otwarte u Renault i Mercedesa

Premiery
po Poznaniu
2 ,3

9 .5

Wdwóch radomskich salonach
samochodowych odbędą się podczas
weekendu Dni Otwarte.
W salonach Renault: E. Karasiewicza w Radomiu, "Ofion" w
Kielcach i Ostrowcu, "Ikar" w Kielcach i W Kocieliński w Busku bę
dzie można obejrzeć nowy model
francuskiego koncernu - ·clio II
prim. Jak zwykle będzie można
dokonać przeglądu swojego samochodu. Odbędą się też konkursywłaścicielem clio II stanie się osoba, która podczas Dni Otwartych
zaproponuje najlepsze hasło-na
zwę dla kręgu użytkowników po-

jazdów tej marki. Natomiast wśród
osób, które w tych dniach zamówią nowy model clio rozlosowanych będzie l O elektronicznych
organizerów. Salon będzie czynny
w sobotę i niedzielę między godz.
9a 17.
Podobna impreza odbędzie
się w salonie Mercedesa, Chryslera i Jeepa przuy ul, Garbarskiej .
Będzie można tu oglądać dwa
nowe modele chryslera i mercedesa, odbyć jazdy testowe i skorzystać z możliwości dokonania przeglądu swojego samochodu. Salon
będzie czynny w sobotę i niedzielę między godz. 11 a 16.
(uss)

•l
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Bokserzy bez medalu
Krzysztof Szot przegrał
ze Szwedem Maidem Jelilim
15:28 w ćwierćfinale wagi
piórkowej (~7 kg) w 11 ~
strzostwach Swiata amatorow
w boksie, które odbywają się
w Belfaście. Drugiego reprezentanta Polski, Grzegorza
Kiełsę (ponad 91 kg) , wyeliminował także w ćwierćfinale
Niellllec Witali Boota 20:14.

Historyczna umowa
Polski Związek Piłki
Nożnej podpisał w czwartek
w Warszawie umowę o współ
pracy z Rosyjską Federacją
Piłkarską. Jest to pierwsze w
historii porozumienie pomię
dzy związkami piłkarskimi
obu krajów.

Etap Cippuliniego

,,

-Włoch Mario Cipollini
(Saeco) wygrał w piątek w
Busto Arsizio dziewiętnasty
etap wyścigu kolarskiego Giro
d'ltalia. Różową koszulkę lidera zachował jego rodak Gilberto Simoni (Lampre).

Będzie siódmy mecz
W szóstym meczu finało
wym o Puchar Stanleya hoke:
iści New Jersey Devils przegrali
w East Rutberford z Colorado
Avalanche 0:4. Stan rywalizacji w play off wyrównał się na
3:3 i o zdobyciu trofeum zadecyduje siódmy mecz.

Lekkoatletyczne gwiazdy nie

Gala ,,królowej"

Kulig na czele
Po siedmiu odcinkach
specjalnych w klasyfikacji generalnej 58 Rajdu PolskiegQ
- eliminacji Mistrzostw Europy o najwyższym współczyn
niku trudności 20" prowadzi
załoga Janusz Kulig i Jarosław
Baran (ford focusem WRC) .

Triple-double "Margo"
Świetny mecz w zespole
Utah Starzz rozegrała Małgo
rzata Dydek. Połka poprawiła
rekord koszykarskiej ligi
WNBA w ilości bloków w jednym spotkaniu i po raz pierwszy w karierze zaliczyła tzw.
triple-double.
(PAP)

rozmawiają

Medaliści olimpijscy,
mistrzowie świata i
Europy wystąpili
wczoraj w Poznaniu
w mityngu Lekkoatletycznych gwiazd
" Żywiec Cup".

Z zapowiadanych wcześniej
gwiazd do Polski nie przyjechała
tylko jarnajska sprinterka Merlene Ottey. Na stadionie Olimpii
wystąpili natollllast nasi mistrzowie olimpijscy z Sydney- Szymon
Ziółkowski i Kamila Skolimowska,
Jan Żelezny, Ato Boldon, Bruny
Surin, Allen Jonson, Mark Crear,
Shown Crowford, Christian Malcom Darren Campbell, Samuel
Mat~te, Janina Korolczyk, Kajsa
Bergqvist, Żanna PintusewiczBiock, Deon Hemrnings, Debbie
Ferguson.
Organizatorzy mityngu przeznaczyli na kontrakty dla startują
cych zawodników 350 tys. zł. Choć
nie brakowało wartościowych rezultatów, "gwiazdy" jednak nie
błyszczały.

Kobiety młot - l. Kamila Skolimowska - 68,48, 2. Agnieszka
J?ogroszewska - 67,98, 100m. - l.
Zanna Pintusewicz-Biock (Ukraina)- 11,07 (drugi rezultat na świe
cie w tym roku) , 2. Debbie Ferguson (Bahama) - 11 ,13, 3. Torri
Edwards (USA) -11 .32.400 m ppł
- l . Deon Hemmings (Jamajka) -

Szwedka Kasja Bergqvist podczas wczorajszego konkursu skoku wzwyż

56, 14, 2. Anna Olichwierczuk
- 56 21 400 m- l. TatianaLewina
(Ro~ja)- 52,30; kula- l . Janina Karolczyk- 19,28, 2. Natalia Ostapczuk (obie Białoruś) - 18,75, 3.
Krystyna Zabawska- 18,73; 3000
m przeszk. - l. Justyna Bąk 9.44,36 (rekord Polski).
Mężczyźni -100m. -l . Bruny
Surin (Kanada)- 10,17, 2. Shawn
Crawford (USA) -10,20, 3. Marlon
Devonish (WBrytania) -10,30, 4.
Marcin Krzywański -10,37, 5. Ryszard Pilarczyk -10,37; 110m ppł
- 1. Mark Crear (USA) - 13,39, 2.
Shuan Bownes (RPA) - 13,42, 3.
Allen Johnson (USA) - 13,46, 6.
Artur Kohutek - 13,77; młot- l.

Szymon Ziółkowski- 81,27, 2. Tibor Gecsek (Węgry) - 78,28,3. Balazs Kiss (Węgry) - 78,12, 6. Maciej
Pałyszko 76,55, 400 m ppł -l. Hadi
Soua Al-Scmaily (Arabia Saudyjska) - 48,88, 2. James Carter (USA)
- 49,01 , 3. Marek Plawgo- 49,31 ;
3000 m. - l. Iwan Heszko (Ukraina)- 7.52,33, 2. Gennaro Di Napoli (Włochy)- 7.54,51, 3. Michał
Bartoszak -7.54,95, 400 m. -l. Robert Maćkowiak- 45,48, 2. Piotr
Haczek - 46,25; 800 m. - l. Jan
Borzakowski (Rosja) - 1.45,27, 2.
Paweł Czapiel:'wski - 1.45,38 ,
oszczep -l. Jan Zelezny (Czechy) 91 ,23, 3. Rajmund Kółko- 80(WI
, 6~)

W finale French Open

Mundial co 2 lata?
Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) rozważy możli~ość organizacji Mistrzostw Swiata w cyklu dwuletnim zamiast czteroletnim.

Kolporter .
i Strzelec

błyszczały

SOBOTA
EUROSPORT: 11.45 Jeź
dziectwo: Zawody Pucharu Narodów w Modenie, 15.00 Tenis ziemny: Turniej French Open w Paryżu- finał kobiet, 18.00 Kolarstwo:
Wyścig Gi!o d' Italia, 2~ . 3?- Mistrzostwa Swiata superb1ke ow w
Lausitz -trening.
DSF: 11.15 NBA Basketball
Challenge w Hamburgu , 14.45
Koszykówka: Liga niemiecka - 3
mecz finału play-off.
TVPI: 18.05 Turniej tenisowy French Open w Paryżu , 0.15
Grand Prix Wielkiej Brytanii na
żużlu w Cardiff.,
,
TV KRAKOW: 18.30 Swiato.wa Liga Siatkówki: Polska - Grecja.
CANAL+ : 17.00 Piłka noż
na: Pierwsza liga polska - Legia
Daewoo Warszawa - Wisła Kraków, 20.25 Żużel : IMŚ -Grand
Prix Wielkiej Brytanii.
WIZJA SPORT: 2.00 NHL
Puchar Stanley'a- 6 mecz finału

Colorado Avalanche- New Jersey
Devils.
NIEDZIELA
EUROSPORT: 10.30 Tenis
ziemny: Turniej French Op_ęn. w
Paryżu , 12.00 Mistrzostwa SWiata superbike'ów w Lausitz, 18.30
Kolarstwo: Wyścig Giro d'Italia,
20.30 Wyścigi formuły Nascar w
Dover.
DSF: 12.00 Piłka nożna: Puchar Konfederacji -mecz o 3 llllejsce, 20.15 Piłka nożna : Puchar
Konfederacji - finał.
TVP 1: 23.35 Rajdowe Mistrzostwa Polski - Rajd Polski,
O.l O Turniej tenisowy French
Open w Paryżu .
TVP 2: 9.50 i 13.30 Gala bokserska.
TV KRAKÓW: 19.00 Zawody Pucharu Świata w kolarstwie torowym - Szczecin 2001.
WIZJA SPORT: 18.00 Piłka
nożna: Półfinał Pucharu Brazylii,
1.30 NBA - 3 mecz finału.

Kuerten • C.orret·
Brazylijczyk Gustavo Kuerten po raz
drugi z rzędu zagra w finale wielkoszlemowego turnieju tenisowego
w Paryżu.

W piątek Kuerten pokonał
Hiszpana Juana Carlosa Ferrero
(nr 4) 6:4, 6:4, 6:3. Mecz trwał
dwie godziny i dziesięć minut.
Obydwaj tenisiści spotkali się w
paryskim półfinale również przed
rokiem. Wtedy Brazylijczyk wygrał w pięciu setach.
24-letni Kuerten dwukrotnie
triumfował na kortach Rolanda
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Gustavo Kuerten ma szanse mów wygrać na kortach ·1m. Rolanda

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