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Tramwaj
w autobus

Czy personel Dom u Pornocy dopuścił się zaniedbań?
l'

GRUZLICA -ZABII:.A

KRAKÓW - PIŃCZÓW. Wagon
tramwajowy staranował wczoraj
w centrum Krakowa autobus PKS
z Pińczowa .
Do wypadk!J doszło rano
krakowskiego dworca PKS.
Jeden z wagonów tramwajowych
wypadł z torów i uderzył w bok
autobusu z Pińczowa . W wyniku
wypadku ranne zostały 23 osoby,
większość z nich poraniły odłam
ki szkła. Trzy osoby, trzeba było

KIELCE. Oskandaliczne zaniedbania
oskarża Sabina P. personel Domu
Pornocy Społecznej przy ul. Żerom
skiego. Siostra pani Sabiny zapadła
w tej placówce na gruźlicę i zmarła.

koło

Barbara P. była pensjonariuszką Dąmu Pornocy Społecznej

(br)

Czytaj na stronie 4

przy ulicy Zeromskiego w Kielcach
już od 24 lat. Trafiła tu po wypadku. Wymagała stałej opieki, a rodzina nie miała warunków, by się
nią opiekować. Na początku maja
44-letnia pani Barbara straciła nagle przytomność i upadła. Zaraz
potem przewiezionoją do szpitala
na Czarnowie, a potem na Czerwoną Górę. - Była u nas zaledwie
jedną dobę. Nic nie mogliśmy zrobić, zmarła - relacjonuje Małgorza
ta Jędrzejczak, ordynator I Oddziału Z achowawczego szpitala
w Czerwonej Górze.
Sekcja zwłok wykazała, że
Barbara P. miała zaawansowaną
gruźlicę. - Prątkowała - mówi dr
Jędrzejczak. Według niej, choroba rozwijała się przynajmniej
od kilku tygodni. - Przebieg gruź. licy zależy od odporności organizmu, im jest on słabszy, tym szybciej choroba postępuje. Prowadzi
to do gruźliczego zapalenia płuc
i wtedy szanse na ratunek są nikłe
- wyjaśnia pani ordynator. Zaznacza, że zmarła zajmowała w DPS
pojedynczy pokój. - Być może
nie uskarżała się, a·personel nie zauważył zmian chorobowych? -zastanawia się pani doktor.
Sabina P. twierdzi, że odwiedzała siostrę regularnie. -Już kilka miesięcy przed śmiercią zauważyłam, że bardzo schudła, bo nie
mogła jeść. Salowe zabierały peł
ne talerze. W czasie świąt wielkanocnych dostała sinicy. Prosiłam
personel o-wykonanie badań. Ich
wynik był niepokojący, ale siostry
nie przewieziono do szpitala. Nikt

hospitalizować.
- Nie zawinił ani kierowca,
ani mątorniczy - mówi dyspozytor

zajezdni PKS w Krakowie, do której odholowano pińczowski autobus.- Przez skrzyżowanie ulic Lubicz i Rakowickiej prawidłowo
przejechał pierwszy wagon tramwaju , natomiast, drugi wyskoczył
ze zwrotnicy i bokiem uderzył
w autobus.
(ew)

Czyj

błąd?

KIELCE. Wada konstrukcyjna lub błąd
przy montażu był przyczyną zapadnięcia się trybuny w kieleckim Liceum
im. J. Słowackiego .
~
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się nią

nie interesował -opowiada
Sabina P. Uważa, że siostra zmarła
z powodu braku należytej opieki
i zaniedbań personelu. - Kiedy to
ludzie umierali na gruźlicę!? W latach 50., gdy nie było leków- mówi.
I zapowiada, że zwróci się do prokuratury o zbadanie sprawy.
Benedykt Mróz, dyrektor
Domu Ppmocy Społecznej
przy ulicy Zeromskiego, twierdzi,
.że placówka działa bez zarzutu.
-Nie wiem, dlaczego siostra zmarłej stawia nam tak poważne zarzuty. Z naszej strony nie było żadnych
zaniedbań . Opieka lekarska była

prawidłowa - zapewnia dyrektor
Mróz. -Mamy wiele podziękowań.
Nigdy nie było skarg - dodaje.
W DPS prowadzone jest
obecnie kwarantanna, która ma
wykluczyć ewentualne dalsze przypadki gruźlicy.
(i bo)

W Domu Po!Jlocy Spoprzy ulicy Z eromskiego mieszka ponad l 00 pensjonariuszy. Opiekuje się nimi
60-osobowy personel - m.in.:
lekarze, pielęgniarki, siostry
zakonne.
łecznej

W piątek, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,
zapadły się dwa rzędy rozsuwanej
trybuny w LO im. J. Słowackiego .
Cudem nikomu nic się nie stało .
Wczoraj do Kielc przyjechali
przedstawiciele producenta trybun. - Najprawdopodobniej przyczyna tkwi w tzw. wózktl jezdnym
- kółkach, po których trybuna się
rozsuwa. Nie wiadomo na razie
czy został on zaprojektowany
w złym miejscu, czy też ktoś popełnił błąd przy jego montażu
- mówi Marek Mazurkiewicz, który czuwał nad wyposażeniem sali.
Firma Folsport z Bielska-Białej wyprodukowała i sprzedała ok.
30 trybun tego typu. -Jeśli to bę
dzie konieczne przebadamy wszystkie trybuny i usuniemy wadę - zapewnia Mieczysław Szczygieł, dyrektor handlowy Polsportu. (mow)

Najlepsi polscy kolarze studentami Wszechnicy Świętokrzyskiej

Pierwsza kadrowa
rodowej i jedl).ocześnie grupy zawodowej LOTTO PZU. Ich celem jest zdobycie medalu
.na Igrzyskach Olimpijskich
w Atenach - mówi trener kadry
Andrzej Piątek . Dlaczego reprezentanci Folski zdecydowali się
Już od roku na Wszechnicy
na studia? -Kariera kolarska nie
Świętokrzyskiej nauki pobiera
była mistrzyni świata juniorekAnna
będzie trwała wiecznie i potem
Szafraniec i mistrz Folski orlików trzeba coś w życiu robić. Ukoń
Marcin Szafraniec. Wczoraj doku- czenie st.udiów na pewno im to
menty złoeyli w szkole także mi- ułatwi . Zeby mogli studiować,
strzyni Europy juniorek Magdale- przez najbliższe lata naszą bazą
na Sadłecka i czwarty zawodnik treningową będzie podkielecka
Mistrzostw Świata w drużynie Ma- Cedzyna -wyjaśnia trener kadry
riusz Kowal. Będą studiować zaocz-~ Andrzej Piątek .
nie wychowanie fiZyczne, z egza- Obecność tych młodych luminów są zwolnieni, ponieważ mają dzi na liście naszych studentów
klasę sportową mistrzowską.
dowodzi, że nasza pozycja wśród
-Ta czwórka, plus Marek Ga- polskich uczelni zaczyna się
liński, to członkowie kadry nautrwalać- komentuje rektor WŚ,

KIELCE. Niemal cała kadra narodowa
kolarzy górskich zdecydo~ała się
na studia na Wszechnicy Swiętokrzy
skiej.
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prof. dr hab .
czyk.

Mieczysław

Adam-

SŁAWOMIR

SIJER

Oprócz kolarzy górskich
na wszechnicy studiują też
Barbara Krzywda - mistrzyni
Polski w judo, Katarzyna Wierciak - duathlon, mistrzyni Folski, Bartosz Mikos - łucznik,
mistrz Polski, olimpijczyk
z Sydney, Radosław Truszkowski - zdobywca Pucharu
Polski w zapasach, Mariusz
Witecki - reprezentant Folski
w kolarstwie szosowym, Mariusz Jurasik - reprezentant
Polski w piłce ręcznej, Arkadiusz Mateja - narciarz, brat
reprezentanta Folski w skokach, Roberta.

D
Zapłacjł

za Radio Ma-hm-ryja

burtą

Adamski za
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Poseł Władysław

Adamski (SLO) nie będzie ponownie
kandydował do Sejmu.

Wschód słońca 4.20
Imieniny: Marii, Władysława
Zachmurzenie: małe
Sytuacja baryczna: cały obszar województwa jest w obszarze
wysokiego ciśnienia. Do regionu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie.
Prognoza pogody: na całym
obszarze będzie słonecznie, bez opadów i ciepło . Temperatura maksymalna w dzień wyniesie 23 do 25 st. C.
~iatr będzie słaby północno-zachod

ni.
Nocą

pogodnie. Niebo prawie
bezchmurne. Temperatura minimalna
od 12 st. do 14 st. C . Wiatr słaby
zmienny.

że Adamski nie zostanie
SLD wiąże się z jego antyklerykalnymi poglądami. Poseł z
Ostrowca dawał im wyraz niejed-

Władysław Adamski,lat 38, mieszka w Ostrowcu. Posel od 1991 roku. W tamtych wyborach startował jako działacz Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych z listy SLD. Dostał ponad 8
tysięcy głosów i jeden z dwóch mandatów poselskich
dla kieleckiej lewicy. W następnych wyborach głoso
wało na niego prawie 30 tysięcy osób, a w 1997 roku
-około 13 tysięcy. Od 1995 rąku przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Wolności Swiatopoglądowych. Także wiceprzewodniczący Komisji Regularninowej i Spraw Poselskich. Komisja
Etyki karała go także za spotkanie w restauracji sejmowej z Bogusławem Bagsikiem, skazanym nieprawomocnym wyrokiem sądu na
9 lat więzienia.

Kręcą

nokrotnie, często bezpraclonowo i
wręcz niegrzecznie. Tak było na
przykład w czasie jednej z debat sej-

To,

posłem

w imię

mowych przed dwoma laty. Adamski mówiąc wtedy o prowadzonej
przez ojców zakonnych rozgłośni
radiowej powiedział: "Radio Ma . tu wyraźnie odchrząknął - ryja" .
Został za to przez Komisję Etyki
ukarany upomnieniem.
-W ubiegłym tygodniu na ze- braniu posłów związkowych przewodniczący OPZZ Maciej Manicki stwierdził, że nie powinienem
ubiegać się o mandat z powodu wypowiedzi o Radiu Maryja. Skoro nie
mam poparcia OPZZ postanowiłem
zrezygnować z kandydowania
-mówi Władysław Adamski. (elza)

Dla
głyby w
istni eć.
ję si ę w

KIELCE. Wczoraj w mieście zakoń
czył się pierwszy etap 20 rajdu
niepełnosprawnych, który wyruszył
z Lublina do Belgradu.

sklepach.
trzebna ·
wyprawa samochodem,
tliwe szukanie miejsca
kingu, wygrzebywanie
na kaucję za koszyk. W
nawet osiedlowych
można dostać te same
bez tych wszystkich

W tym roku połowę liczącej 4

Uwaga kierowcy: widzialność
i warunki drogowe dobre.

GRY LICZBOWE
NUMEREK

ni kupcy na
kilogram ziemniaków
tówkę, a w sklepie
dwa złote. A dla mme,
każdy grosz jest ważny.

przyjaźni

Sytuacja biometeorologicz- . tysiące kilo111etrów trasy osoby nie-

na: korzystna.

Hi permarkety wvr':ld,,;.
jak grzyby po deszczu.
kielczan, czy uważają , że
py-olbrzymy są potrzebne.

dowidzące przejadą na rowerach
- tandemach, którymi kierować
będą ich pełnosprawni przyjaciele. - W podróż wyruszyło 30 osób,
ale podczas przejazdu przez Niemcy, Austrię, Słowenię i Chorwację
dołączą następni -mówi jeden z organizatorów imprezy Andrzej
Góźdź. - Rajd Euro-Tour to podróż
przyjaźni niepełnosprawnych
mieszkańców krajów, które są lub
będą członkami Unii Europejskiej.
Dziś rano rowerzyści wyjadą
do Częstochowy.
(ew)

21 (9, 10, 37, 44)

MULTILOTEK
5, 7, 13, 17, 23, 25, 29,

33, 34, 36, 37, 45, 49, >
50, 51, 54, 65, 66, 78, 80.

PSL

ogłosiło listę

kandydatów do parlamentu

Marszalek na czele
ceny z 26.06.2001, godz. 11.00

KUPNO SPRZEDAŻ

401
545)0
172

SlYUNG
·AUSTR. {100)

KORONA

St.OW.(100}

570
176

16,74

18.15

~;20

53,50

23,50

25.50

7,50

9.50

Ceny podaje KanfoT

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Józef Szczepań

czyk, marszałek Sejmiku Województwa świętokrzyskiego otwiera listę
kandydatów PSL do Sejmu RP.
Reszta nazwisk jest w kolejności
alfabetycznej.
Wczoraj w świetlicy Zespołu
Szkół Medycznych w Kielcach
. odbyła się wojewódzka.konwencja wyborcza PSL. Ustalono na
niej, że lista kandydatów do Sejmu zostanie wyborcom zaprezentowana w porządku alfabetycznym,
ponieważ "każdy kandydat jest
jednakowo ważny". Wyjątek uczyniono dla marszałka Józefa Szczepańczyka. Jego nazwisko znajdzie

Alfred Domagalski.
Na liście znajdą się działacze
PSL: Mieczysław Adamczyk, Jan
Borek, Leszek Bugaj, Dariusz Dą
browski, Jan Gałka, Ignacy Gierada, Ryszard Korycki, Jacek Latała,
Stanisław Masternak, Jan Moskwa,
Stefan Pacak, Adam Pałys, Mirosław Pawlak, Wanda Popczyk-Fiecek, Edward Przywala, Czesław
Siekierski, Henryk Sikora i Waldemar maska; reprezentanci Wojewódzkiego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych:
Jadwiga Basiak, Wiesław Basiak,

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

~

TEŚCIA

106,5 FM

składa

3996/kr

Zarząd i współpracownicy
z Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót
Mostowych Spółka Akcyjna }V Kielcach.

Koleżankom

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

oraz
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strony słyszałem, że
marketach często
dzi, wyrzucają
wybierają sobie
jest w porządku . . z
Zdjęcia : Danus

LUCYNIE DOLEZIŃSKIEJ, WANDZIE
BARAN, MAŁGORZACIE KIJ .

BARBARZE NOWAK

cen

Od 20.00 na Najlepszą Listę
Przebojów w tym Układzie Słonecz
nym zaprasza Michał Paszkiewicz.
Zadzwoń do nas: 362-22-00
i 362-23-00 !!!
USŁYSZ NAS NA: 98,00 i 106,5
FM.

Stanisława Błażejowska, Paweł

Bomba, Teresa Klimczak, Kazimierz Kotowski, Maria Sokal; Polskiej Racji Stanu: Bogusław Moskal, Maria Salwa, Ryszard Zamojski; Stowarzyszenia "Zieloni": Marek Barcieki i Wiesław Sowiar;
Związku Pielęgniarek i Położnych - Dorota Szlufik; Swiętokrzyskiej
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczo
ści: Cezary Wojtczak; Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Stowarzyszenia Pornocy Szkole- Jerzy Sobierajski.
_ Do Senatu kandydować będą:
Stefan Fastuszka i Piotr Stępień
- senatorowiekadencji 1993-97 oraz
Alfred Domagaiski były poseł, prezes świętokrzyskiego PSL. (elza)

Pani Prezes

.u llatynam"

moźJiwość negocjacji

się na czele listy. - Musi być na niej
ktoś znaczący, utożsamiany z formacją polityczną - tłumaczył prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

MATKI

składają

Dyrekcja i pracownicy Inspektoratu

w

540/ zk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

WZISŁAWA KAPIŃSKJEGO
byłego długoletniego pracownika Inspektoratu PZU SA
Wyrazy serdecznego współczucia

RODZINIE
składają
541/zk

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

Dyrekcja i pracownicy Inspektoratu pZU
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gniją, warzywa anemiczne, pszczoły zdychają Według

l ęska
Przetwory z
zrobić pod koniec
może być za późno.

nie zaczął się wysyp
prawie połowa owo- skarży się Krystyna
- Cena 85 - 90 groszy
gwarantuje nawet
produkcji, a gdzie
Zbieraczom możemy pła
. · po 70 groszy za koszykto chce przyjść do
się. W tym roku zawieUkrainy, któlat przyjeżdżali w okolice
zbierać truskawki. Teraz
wprawdzie się pojawili,
odjechali twierdząc, że
im się taki zarobek.
jakość tegorocznych trunarzekają też przetwórcy.

na polach

Adam Miłoszewski z firmy KerryNiesprzyjająca pogoda zaFolska w Kielcach twierdzi, że szkodziła również warzywom. Jedowoce są źle wybarwione, zawie- ną trzecią marchwi, pietruszki i
rają za dużo wilgoci i są nietrwałe.
buraków trzeba było zasiać od
·Do tej pory skupiono zaledwie nie- nowa, bo woda wymyła nasiona z
cały tysiąc ton, choć planowano
ziemi. Zapowiada się też marny
p ięć razy tyle.
·
urodzaj owoców. Na drzewach jest
Wczoraj po raz pierwszy od mało zawiązków. Część kwiatów
kilku dni wyjrzało słońce. Ale zda- wymarzła, część zniszczył wiatr i
niem redaktora Andrzeja Zalew- deszcz, a jeszcze innych nie zapyskiego z "Ekoradia" nie na długo, liły pszczoły.
bo już zbliża się do nas niż i pod
Już wiadomo, że w tym roku
koniec tygodnia znów może zacząć nie będzie akacjowego miodu. W
padać. Ponownej fali deszczu . lesie jest też mało spadzi, więc i
tego gatunku miodu nie będzie
mogą już nie przetrzymać zboża i
warzywa. - Są rejony, gdzie opady zbyt dużo. - Nadzieja jeszcze w
i wiatr położyły od S do 20 pro- kwitnącej lipie i gryce- mówi Jacent plantacji zbóż- mówi Czesław nina Kozak z Wojewódzkiego
Uzar z Wojewódzkiego Ośrodka Związku Pszczelarzy w Kielcach .
Doradztwa Rolniczego w Modli- Najgorsze jest to, że od wielu tyszewicach. - Od pogody zależy czy godni wiele tych pracowitych owate rośliny odżyją. Jednak już dziś dów nie wraca do uli, bo nagle dowiadomo, że ziarna zbierze się stają się w strefę opadów.
mniej niż przed rokiem.
ELŻBIETA WIKŁO

eciobójczyni skazana
Na dwa lata więzienia,
na 5 lat, skazał
Okręgowy w Kielcach

· Annę P.
nocy 26 marca 1999 r.
.urodziła zdrowego nowonie zamieszkanym pokoswoich rodziców, w jedniedaleko Buska Zdro-

z

Sawki

ju. Po porodzie kobieta udusiła
dziecko i ukryła jego zwłoki. Nikt
w rodzinie nie wiedział, że Anna
była w ciąży, nikt też nie zauważył
porodu. Zdaniem biegłych, kobieta w trakcie czynu była pod wpły
wem silnych emocji spowodowanych porodem.
Sąd uznał kobietę winną

dzieciobójstwa. Wczorajszy wyrok
(MAG)
nie jest prawomocny.

narkomanią?

s dealerów
P~t ko~sultacYiny, w
którym moioa uzyskać pomoc
specjalistów, m.in. terapeutów,
mieści się w Kielcach przy placu Panny Marii l (tel. 344-3986). JestczYnny Od poniedział
ku do piątku w godzinach 1019, a w soboty od 10 do 14.
jeśli oni nie zajmą się dziećmi, zrobią to dealerzy, ponoć nie dotarły
do Kielc z Biura Przeciwdziałania
Narkomanii. Odbyło się tylko spo-

tkanie na temaf interdyscyplinarnego charakteru profilaktyki.
- To żadna radość, że Caritas
Kielecka była jedyną organizacją,
która podjęła tygodniową akcję mówi ks. Andrzej Drapała, wicedyrektor Caritas Kieleckiej.- Trzeba przede wszystkim zdiagnozować sytuację. Dać alternatywę mło
dym ludziom, aby nie sięgali po
prochy. Przeko!fać, że narkotyki
miękkie, takie jak marihuana, to

jednak narkotyki. Namó~ić do
współpracy z terapeutanu. Tego
problemu na co dzień się nie widzi, choć dla wielu osób jest statutowym obowiązkiem . Chciał.bym
podziękować " Słowu ". za udZiał~
kampanii, poważne potraktowarue
problemu, bo on taki jest.
(br).

nę i dziewczynę za to, ~o z.robił -

mówi Wiesław Motyczynski, z komisariatu II policji w Kielca~h. Napisał, w co trzeba go ubrac na
pogrzeb, zadysponował naw~t,
który zakład pogrzebowy powiadomić .
(mow)
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DLA CZVTELNIKOW
ulgowa infolinia

wrażliwości
Jestem byłą uczennicą eksmitowanej niedawno nauczycielki,
którą zmuszono do opuszczenia
mieszkania, bo zajmowała się w
nim bezdomnymi zwierzętami.
Głęboko przeżywam ten fakt, bo
wiem, że dzięki tej kobiecie, zarówno ja, jak i setki kielczan, nauczyliśmy się m.in. rozumienia teatru i
sztuki. Zyskaliśmy od niej wiele,
bo jest człowiekiem wielkiej wiedzy i wielkiej wrażliwości. To ta
wrażliwość skłoniła jq do zajmowania się bezdomnymi zwierzęta
mi. Z wdzięczności za wszystko
jestem gotowa, a myślę, że poprą
mnie inni, wspomóc akcję uzyskania prawdziwego mieszkania, kt6re obiecał wiceprezydent Kielc.
lnez W,

Z wielkiej

Sprzedawcy niejednacy
Dzwonię po przeczytaniu refleksji ,,Biznes ponad prawo". Nie
ma racji strażnik miejski mówiąc,
że sprzedawcy alkoholu nie przestrzegają przepisów i sprzedają go
nieletnim. Nie wolno uogólniać. Od
8 lat prowadzę sklep monopolowy
i przestrzegam obowiązujących
mnie zasad. Problem tkwi gdzie
indziej. Po prostu zbyt często wódkę dla nieletnich kupują dorośli. To
im trzeba zwracać uwagę i ich
uczulać na zagrożenia.
Teresa G., nazwisko do
wiadomości redakcji

Wakacyjne
pokusy
Wakacje to czas wypoczynku, ale i pokus, zwłasz
cza dla dorastającej młodzieżyJ która wyrwała się spod
skrzydeł rodziców. O tym, jak uchronić nasze dzieci
rozmawiamy z Krzysztofem Gąsiorem, psychologiem i
terapeutą rodzinnym.

Co może grozić naszym dzieciom na wakacjach?
- Przede wszystkim kontakty
z alkoholem, próby "zakosztowania" środków odurzających, przygodne kontakty seksualne i wpływ
sekt. Wszystko jednakowo niebezpieczne i przed,wszystkim trzeba
nasze dzieci ostrzec.
Ale jak to zrobić? Dorastają
ce dzieci niechętnie słuchają dobrych rad dorosłych.
- Wszystko zależy od formy.
Na początek radziłbym w szczerej
rozmowie wysondować, jaki jest
stosunek naszych pociech do wymienionych kwestii. Czy mają już
wyrobiony pogląd, czy raczej do
tej pory specjalnie nie interesowali się tymi pokusami. I potraktować nastolatka po partnersku. Nie
nakazywać, nie zabraniać, nie grozić - to nie tylko nic nie da, ale odniesie skutek przeciwny. Lepiej
poprowadzić rozmowę w tonie :

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

życzenia.

A jak skontrolować wyjazdy
bez opiekunów, z grupą kolegów i
koleżanek?
-Jeżeli dziecku się nie ufa, to
lepiej nie pozwolić na taki wyjazd .
Natomiast bezwzględnie trzeba
ustalić , gdzie jedzie, na jak długo i
z kim . Mieć adresy jego kolegów,
by w razie czego skontaktować się
z rodzicami . Można, jeżeli nastolatek ma telefon komórkowy,
dzwonić od czasu do czasu. Ale nie
codziennie.
Czy po powroeie

należy

do-

kładnie wypytywać dziecko, co
robiło?
- Raczej rozmawiać na temat,
jak było. Przy tym dyskretnie obserwować , czy zachowanie nastolatka się nie zmieniło .

BEATA SZCZEPANEK

Panu Mecenasowi
RAFAŁOWI

Życzenia dla taty
We wczorajszymwydaniu "Sezamu" zamieściliśmy ok. 1000 ży- '
czeń dla tatusiów z okazji ich
sobotniego święta • Dnia Ojca.
Niestety, nie wszystkie życzenia
od dzieci udało nam się zmieścić
w naszym specjalnym dodatku.
Te, które nie ukazały się we wtoek, opublikujemy w jutrzejszym
wydaniu "Słowa". Sprawdźcie,
może dzieci za naszym pośred
nictwem właśnie wam złożyły

czy wiesz? Czy słyszałeś? Wierzę,
że jesteś mądry i dorosły, nie bę
dziesz robić głupstw. ..

NOWAKOWI
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
sldadają
Zarząd
3998/kr
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Coraz gorsza sytuacja w finansach

"Krakowiak" odroczony
Katowicki Sąd Okręgowy przerwał wczorajszą rozprawę w procesie
Janusza T., pseud. "Krakowiak" i 35
innych osób oskarżonych o przynależ
ność do jego gangu. Przyczyną odroczenia rozprawy była nieobecność odpowiadającego w tym procesie z wolnej stopy Cezarego G. Sprawa gangu
"Krakowiaka", określana jako największy proces gangsterski w Polsce.

Bagsik znikomo szkodliwy
Ze względu na,znikomą szkodliwość społeczną czynu, wojskowaprokuratura umorzyła śledztwo w sprawie
nieprawidłowości przy zamówieniu
przez wojskowe lotnictwo kurtek dla
pilotów w zakładach w Kurowie, którymi kierował wtedy Bogusław Bagsik.

Zasypani w pracy
Dwóch robotników pracujących
przy wykopach w Hrubieszowie w
Lubelskiem zostało wczoraj przysypanych ziemią. Jeden nie żyje, drugi odniósł poważne obrażenia.

Ciasłoń wiedział?
Pękala powiedział , że
Ciastań być może miał jakiś udział w
zabójstwie księdza Jerzego Popiełusz
ki. Pękala jest świadkiem w procesie
byłego szefa SB Władysława Ciastonia oskarżonego m.in. o kierowanie
zabójstwem księdza w 1984 r.

Leszek

Jak zalatać

Niewypały pod szkołą
W pobliżu jednej ze szkół podstawowych , w gdańskiej ·dzielnicy
Wrzeszcz, podczas prac ziemnych wykopano pociski z czasów II wojny świa
towej. Ewakuowano obsługę placówki.

Jeśli rzeczywiście tak się stanie, konsekwencją będzie zwięk
szenie się deficytu.
Dziura w państwowej kasie
jest faktem, a najnowsze informacje także nie są najlepsze.
Chociaż w maju nieco zmalało
bezrobocie, to jednak wzrosła
inflacja i coraz wolniej rośnie
eksport. A wyraźnie zwalniająca
gospodarka nie gwarantuje wzrostu dochodów budżetowych .
Wielkość dziury w budżecie jest
jednak rozbieżna w różnych ocenach. Rząd szacuje, że zabraknie ponad 7 mld złotych, analitycy, że 10 mld, a doradca prezy-

POLACY O UNII
Kto za kto przeciw ?

Starcia w Belfaście

Koń-

zebra

Klacz Tilly będąca kucem rasy szetlandzkiej, wraz ze swym źrebakiem na farmie w
północno-zachodniej Anglii. źrebak będą
cy krzyżówką kuca i zebry przyszedł na świat
przed 8 dniami. Gdy zabierano Tillyz miejscowego parku safari, gdzie przebywała
na pastwisku razem zsamcem- zebrą, nie
zdawano sobie sprawy że klacz jest już cię

Zastępca szefa katowickiej
tury UOP został zattzvmranun..

f!Jnkcjonariuszy Centralnego
Sledczego.

- Dwa najbliższe budżety - co
najmniej - będą budżetami ąie
zmiernie trudnymi, w których
trzeba będzie liczyć każdy grosz
- mówi Marek Belka.
Lider opozycji Leszek Miller ponagla rząd do działania .
- Jeżeli rząd będzie chował
głowę w piasek, udawał; że się nic
nie dzieje, to za dwa - trzy miesiące będzie jeszcze gorzej. Sytuacja wymaga szybkic.h interwencji, bardzo ważnych decyzji.
I te decyzje rząd powinien podjąć natychmiast - powiedział szef
SLD.
W odpowiedzi minister fi- ~
nansów Jarosław Bauc stwierdził,
że "nie ma takiego terminu" .
- Myślę, że od terminu waż
niejszy jest taki zbiór informacji,
który uczyni tę zmianę bardziej
wiarygodną - powiedział Bauc.
(TAI)

tać budżet.
- Rozwiązanie związane ze
zmianą tegorocznego budżetu
odpowiedzialnie będzie można
przedstawić wtedy, kiedy ono bę

dzie ostateczne - mówi minister
finansów Jarosław Bauc. Rząd
analizuje teraz Jl!OŻliwy rozwój
sytuacji i dlatego także na następ
nych posiedzeniach gabinetu nie
musi dojść do rozstrzygnięć.
Za brak reakcji w sprawie finansów, gabinet premiera Buzka
zbiera cięgi od niektórych ekonomistów. Doradca prezydenta prof.
Marek Belka ostrzega, że finanse
publiczne są bliskie zapaści.

Papieski apel
o jedność

Kiedy jiowinnJśmy
przystąpić

do Unił Europejskiej
1 O% przed rokiem 2003
18% w 2003 rokU
11% w 2004 roku
~w 2005.roku tub

Ponad 300 tysięcy wiernych przybyło
wczoraj na lwowski hipodrom, by
modlić się na mszy świętej celebro~ wanej przez papieża Jana Pawła 11
:§ w obrządku łacińskim.

1~w0gółe

20"- nle ma zdania

.

:0

o

~

wejściu

do UE

Sojusz

prze~<azał

zł

50 tys.

Natalii Papale

SLD dla córki generała ·
Klub SLD przekazał 50 tys. zł Natalii
Papale, córce zamordowanego
przed trzema laty komendanta
gł6wnego policji Marka Papaly.

W nocy z poniedziałku na wtorek w północnoirlandzkim Belfaście
ponownie doszło do starć protestanckich i katolickich ekstremistów.

denta prof. Marek Belka- że jeszcze więcej.
Gdy nie wiadomo dokład
nie, ile brakuje w budżecie, to
trudno ustalić, ile pieniędzy i którym ministrom należy zabrać. Nie
wiadomo także, jak właściwie ła

Dopiero po dogłębnej analizie rząd
zdecyduje, jak zniwelować dziurę
wbudżecie. Większość ekonomist6w jest pewna, że dojdzie do
nowelizacji budżetu.

ZUS na cmentarzu

żydowskiego.

przestęp

budżet-

Białostocka Prokuratura Rejonowa wyjaśnia czy doszło do znieważenia miejsc pochówku podczas budowy nowej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w mieście. W

trakcie prac ziemnych odkopano tam
kilkaset ludzkich kości oraz kilkanaście czaszek. Według przedstawicieli
warszawskiej żydowskiej gminy wyznaniowej, budowa może być prowadzona w miejscu dawnego cmentarza

Oficer UOP

państwa

Kwotę tę Klub SLD zebrał
w 1998 r. ze składek własnych
posłów i senatorów i postawił do
dyspozycji "odpowiednich organów państwa" z przeznaczeniem
dla osoby lub osób, których informacje bezpośrednio przyczynią się do wykrycia zbrodniarza
i wyjaśnienia motywów zamachu.
~
- Mimo upływu lat, sprawa
~ nie została wyjaśniona. W tej sy~ tuacji, w związku z niezwykle
:f ciężką sytuacją bytową rodziny
0
generała, która dotąd nie otrzymała odszkodowania ani renty,

Panu

Prawie cała liturgia, z wyjątkiem kilku fragmentów, odprawiona została ku zaskoczeniu wielu
po polsku. Według rzecznika Watykanu Joaquina Navarro-Vallsa,
był to ukłon w stronę polskich
pielgrzymów. Dzisiejsza msza ma
być z kolei całkowicie ukraińska .
Jan Paweł II- bardzo żywio
łowo przyjęty przez wiernych polsko-ukraińskimi okrzykami

Zamieszki w Macedonii
Klub SLD zdecydował przekazać
wspomnianą kwotę córce zamordowanego - czYtamy w komuni- .
kacie klubu .
Pieniądze te mają być przeznaczone na naukę i potrzeby materialne Natalii Papały, a kwota ta
ma być spożytkowana z chwilą osią
USA zaapelowały w nocy z poniegnięcia przez nią pełnoletności działku na wtorek do mieszkańc6w
powiedział Leszek Miller. (PAP)
Macedonii ozachowanie spokoju.

To j uż prawie
wojna domowa

leszek Miller oraz Natalia i
rzata Papała

RAFAŁOWI

Małgo

NOWAKOWI

demons
przed gmachem.
Skopje, domagaJ.
nia prezydenta 1
protestował --Na,_".,,w
·wieniu uzbroj
rebeliantom
przeszkód z pods do
Araczinova. Doszło
szek.
Wczoraj po
.
dent Macedonii Bons
zaapelował o spokój i~ w
d u , woJ·ska i obywatelii
.
, twJe.
ceniu pokoju w pans

Koleżance EWIE WACił

TESCIOWEJ
składają
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Pracownicy Mega Plus SA
i Megaterm Plus Sp. z o.o.
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OJCA
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- Wzywamy wszystkich
Macedonii do zachowania spokoju i wykorzystania obecnego zawieszenia broni
do politycznego uregulowania
konfliktu - powiedział rzecznik
Departamentu Stanu Philip Reeker.
W p o niedziałek , późnym
wieczorem, około 5 tys . Macemieszkańców

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

2125/ rg

"Niech żyje papież"
w swojej homilii, by oba
żyły w braterstwie.
.
-Czas już oderwać
lesnej przeszłości.
obydwu narodów muszą
w imię jedynego
dynemu Ojcu,
tego samego Ducha
ry jest źródłem i
wezwał wiernych
Podczas mszy
dokonał beatyfikacji
skich duchownych:
lwowskiego, arcybiskupa
Bilczewskiego i Zygmunta
dowskiego.

2001

itafium
ajesiona

Zamieszanie na rynku

Co

aby zadzwonić
do innego miasta, będziemy musieli
wykręcać o wiele dłuższe numery.

na razie nie udało-się
zarazy.

choroba spawodozniszczenie
cennego drzewa. W
zginęły 2 miliony
jesionu Uedna kosztuje
Ponadto leśnicy w wieze względów epidemusieli spalić ok.
całkowite

iśmy

wykręcić

Już wkrótce,

giną jesiony, atakonieznaną chorobę_.

Niedługo na rynku połączeń
międzymiastowych, oprócz Telekomunikacji Polskiej SA, swoją działalność rozpocznie trzech innych
operatorów. Stanie się tak za sprawą rozporządzenia ministra łącz
ności dopuszczającego konkurencję na rynku połączeń międzystre

f owych. Nowymi operatorami
200 tysięcy kilkuletnich, półtora będą: Netia, Niezależny Operator
metrowych drzewek. Tak było, Międzystrefowy oraz firma Enerm.in., we Włoszczowie, gdzie ro- gis.
sło najwięcej jesionów i w NadlePo podniesieniu słuchawki ,
śnictwie Suchedniów.
po zerze, a przed numerem kierunNad sposobem walki z tajem- kowym trzeba będzie wybrać czteniczą zarazą pracuje kilka ośrod
rocyfrowy numer dostępu do sieci
ków akademickich oraz naukow- międzystrefowej, czyli numer opecy z Instytutu Dendrologii PAN w ratora. I tak TPSA to 1033, NOM
Kórniku, ale na razie bez sukce- 1044, Netia 1055, a Energis 1066.
sów. Leśnicy mają jednak nadzieW telewizji pojawiły się już
ję, że sytuacja wróci do normy.
reklamy TP SA informujące
Ostatnimi laty różne choroby ata- o zmianach, które mają nastąpić
kowały inne gatunki drzew liścia
od lipca. JYmczasem, jak się dostych, np. dęby i brzozy, ale udało wiedzieliśmy wczoraj, w lipcu żad
się je uratować . -Liczymy na to, że
nych zmian w rozmowach między
z jesionem będzie podobnie- mówi miastowych nie będzie .
P. Kasprzak.
- Numery tzw. dostępowe trzeWedług mitologii skandyba będzie wykręcać dopiero wównawskiej na ściętym jesionie miał . czas, gdy umowę z TP SA podpisię opierać cały świat. Co się stasze jeden z nowych operatorów
nie, jeśli Ziemia straci swoje opar- międzymiastowych - mówi Jarocie?
sław Łukasik, rzecznik prasowy TP
MATEUSZ BOLECHOWSKI SA w Kielcach.

w seansie przekazywania energii

ech moc

będzie

z tobą

będzie musiał podpisać umowę.

Nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Jest to jedynie czysta formalność, musimy po prostu wiedzieć,
komu i gdzie przesyłać fakturę za
połączenia WYkonane z naszej sieci.
Pozostali operatorzy na razie
nie chcą rozmawiać o terminach.
- Energis jako ostatni otrzymał
koncesję na świadczenie usług
międzymiastowych i nadal negocjuje z TP SA. Nasza sieć jest już
gotowa do świadczenia usługi.
Gdy tylko załatwimy konieczne
formalności, umożliwimy korzystanie z naszego numeru -powiedziała nam Marzena Rogalska, dyrektor ds. PR Energis.
Który operator umożliwi nam
więc tańsze rozmowy, np. ze znajomym w Warszawie? Niestety, na
razie niemożliwe jest przedstawienie cenników, jakie będą obowią
zywały u poszczególnych operatorów. Nie chcą oni ich ujawniać, bo
-jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy- czekają, aż TP SA przedstawi swoją najnowszą ofertę . TP SA
planuje bowiem zmiany w swoim
cenniku usług, wprowadzając

~,.t:ruw:muspeldakl.

z nim spieszą
starsi, choć
tez kilku dwudziesto-

więl_csz_c>ści·

po 45 zł, skrupulatnie
. wejściem wysoki
zkJ:otkofalówką. - Kielrn ~asto w Polsce, gdzie
ozna pić wodę z krabardzo dobra, dlatego
tu zestarzeć - mówi
ow_ak. Czyta listy
od ludzi, któpon1osrt. Pyta,
nactzonvc:h na sali
telewizyjnych sean-
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od lipca program pilotażowy,
w którym dostępne będą trzy taryfy, nazywane przez TP SA "pakietami". Klienci będą mogli wybrać
jeden z trzech abonamentów.
Z nowej ofert skorzystają na
początek mieszkańcy okolic: Radomia, Gdańska, Katowic, Wrocła
wia, Łodzi i Krakowa. Pozostali
- m.in. z Warszawy i Szczecina
-dopiero od września. Wybierając
pakiet najtańszy tzw. oszczędny, za
23 zł (bez VAT) otrzymają 15 darmowych jednostek taryfikacyjnych. Impulsy będą do wykorzystania o dowolnej porze dnia i w
dowolnym czasie. Za wariant pośredni (tzw. pakiet niedrogi) zapła
cimy 30 zł. W zamian otrzymamy
lO -darmowych impulsów, ale opła
ta za trzyminutową rozmowę lokalną wyniesie 58 gr. W standardowym abonamencie- nie różniącym
się od dotychczasowego - nie przysługują nam darmowe rozmowy.
ROBERT FELCZAK (che)
Uwaga: nie będzie żad
nych zmian na rynku połączeń
lokalnych, międzynarodowych
oraz w telefonowaniu do sieci
komórkowych. Numeru dostępu nie będziemy także wybierać przy połączeniach mię
dzymiastowych, wykonywanych z budek telefonicznych
TPSA.
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klaskać.

Przed "zabiegiem " każdy
z uczestników spotkania wypełnia
kupon, w którym wpisuje swoje
• nazwisko, imię oraz dolegliwości.
Zbiera je pani Jadziunia. Są potrzebne Zbigniewowi Nowakowi
do utrzymywania stałego kantak~ tu ze swoimi "pacjentami".
~
Nadeszła pora na kulminacyjS ny punkt spotkania. Rozlega się
~ spokojna, nastrojowa muzyka.
~ Zbigniew Nowak kieruje swe dło. a: nie ku ludziom. Na twarzach około 80 uczestników widać skupiesów mrowienie, ciepło, a może nie. Wszyscy zgodnie wykonują
drgawki. Zgłosiło się pięć osób. przećwiczone wcześniej gesty. Po
Więcej przyznaje, że czuje ciepło
kilku minutach jest już po wszystwychodzące z jego energetyczneKim. Na zakończenie rozlega się
go zdjęcia, nalepionego na butelki klaskanie. To przecież ostatrU gest
z wodą mineralną.
w procesie przekazywania energii.
Zbigniew Nowak daje rówPo zabiegu energetyzowania
nież do zrozumienia, że jest zdecywody Zbigniew Nowak rozpoczydowanYm przeciwnikiem palenia na jeszcze seanse indywidualne.
papierosów. Pani Jadzi unia, bo tak Towarzyszący mu asystent mężczy
zwraca się do swojej pomocnicy, zna, po cichu podpowiada, na co
zbiera papierosy od wszystkich pa~ cierpi dana osoba (odczytuje to
laczy na sali. Na znak, że od dziś z kartek, które wypełniali uczestnie będą już im potrzebne. Pan nicy spotkania) . Z . Nowak wykoZbyszek twierdzi, że jego energia nuje przed każdym dziwne gesty,
pomoże ludziom uwolnić się
przypominające odganianie owaod nałogu . Opowiada o swoim ko- dów. Po każdym takim zabiegu
ledze chirurgu, który po "otwarciu" pani Jadziunia spryskuje wodą
nałogowego palacza musi napić się
z butelki rękę Zbyszka Nowaka.
wódki, bo z wnętrzności pacjenta Jednocześnie męż<:zyzna z mikrowydostaje się niemiłosierny smr~. falówką odstawia na bok krzesło
Po serii dobrych rad Zbi- osoby, która została już zbadana,
gniew Nowak prze~h~dzi do prze- zmuszając ją tym samym do
ćwiczenia gestów, jakie trzeba bę
opuszczenia sali.
dzie wykonywać po~c~as przek~
Pośp i ech jest konieczny.
zywania energii. Najpierw nalezy Zbyszka Nowaka jeszcze dziś czeodwrócić dłonie wewnętrzną stroka kolejne spotkanie w innym mieną do góry, potem zbliżyć i; do sieście .
bie. Gdy zaczną nas parzyc, trzeba
KINGA KANGIER

po zerze?

Najbliżej podpisania umowy
z TP SA jest Netia. -Usługa zostanie wprowadzona od l sierpnia
- zapowiada Jolanta Ciesielska,
rzecznik prasowy Netia Telekom
SA. -Aby móc korzystać z naszego numeru dostępowego abonent

je rozsunąć na większą odległość,
a następnie przyłożyć do klatki
piersiowej. Potem wystarczy
strzepnąć, jak po myciu oraz za-

energii trwa tylko trzy
część spotkania
Nowakiem to precyzyj-

połączeń międzymiastowych

UWAGA KLUBOWICZE!!!
>'

e PO BILETY na koncert STACHURSKY'EGO i "KAPELJ"
w Amfiteatrze "Kadziełnia" 30 czerwca zapraszamy:
Michała Krukowskiego i Mariusza Ponikowskiego

e

TALONY na konsumpcję w pizzerii "Dominium" w
Kielcach wygrali: Agnieszka Wójcik, Michał Mochoń i
Marta Cybulska
Prpsimy o telefoniczne potwierdzenie realizacji
nagród do czwartku (29 czerwca) godz. 12,
te/. w Kielcach 36-36-223.
Po tym terminie tracą ważność.

Jutro i w

piątek

rozlosujemy również bilety do
Jazdy Konnej "MAAG" w Dyrninach

Ośrodka

/'~-------------------------------------Uwa·ga!
- ..\

Tylko dla klubowiczów
bilety na koncert STACHURSKY'EGO i "Kapeli",
30 czerwca w amfiteatrze na Kadzielni, o godz. 20,

20o/o taniej,
,
\
.. ..

ilość miejsc limitowana.
Do nabycia w redakcji Radia . TAW przy ul. Wesołej 47149,
te/. 362-09-60

--------------------------------------

,'
,'

PRZYWILEJE CZVTELNIKÓW, NALEŻĄCYCH DO KLUBU:

+ udział w losowaniu biletów i zaproszeń na imprezy kulturalne
+ udział w losowaniu nagród
+ prawo uczestnictwa w akcjach promocyjnych
+ korzystanie z rabatów na zakupy i usługi w sieci
firm honorujących kartę

+ 25% zniżki na prenumeratę dziennika ,.Słowo Ludu"
na IV kwartał 2001 (chętnych prosimy o kontakt
z redakcją teł. (0-41) 36-36-223).

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Nowe-ściany na lato

Poradnik
tapeciarza
e dokładnie przv1:>:otnu
wierzchnie ścian ,
dzie, zdemontować
przypodłogowe, a wszelkie

mieniącą się warstwę

Raz na jakiś czas pragniemy zmienić
wnętrze naszego mieszkania. Aby
zmiana była naprawdę zauważalna,
musimy zadbać przede wszystkim
o ściany. Możemy jepomalować
lub zgodnie z duchem czasu pokryć
modną tape tą .

Rynek oferuje rozmaite rodzaje tapet. Ich kolory, wzory, matei:iał , z którego są wykonane zaspokoją gusta każdego klienta.
Konserwatystpm można polecić
tapetę typu raufaza. Najczęściej
spotykana raufaza jest bezbarwna (biała) , z charakterystycznymi
wypustkami . Fo wytapetowaniu
pomieszczenia najlepiej pomalować ją na biało . Jeżeli użytkowni:
kowi znudzi się biały kolor, może
zmienić go na dowolnie wybrany
(raufazę można malować 12 razy
bez uszczerbku na jej wyglądzie) .
Wygodniccy mogą kupi ć raufazę
kolorową , która na swej powierzchni posiada jed w abiście
~· .fJJ
. . ·*"··
.·;w..
. ł
lf''
-,.'
:,~.'

(firma Erfurt, RTA). Tapeta dwuwarstwowa,
tłoczona, winylowa także skupia
w sobie wiele zalet. Jest wyjątko
wo wytrzymała i łatwa w użyciu .
Nie zawiera w swoim składzie
PCV i szklanych włókien, dzięki
czemu nie szkodzi zdrowiu. Dzię
ki dużej rozpiętości wzornictwa
nadaje się i do kuchni i do salonu.
Nowością na cynku są tapety stworzo!'le na bazie najnowszej technologii Tripex. Charakteryzują się
one bardzo gładką stroną odwrotną , trwałością struktury materiału i odpornością na nacisk (tapeta Novaboss ) . Najbardziej popularne są tapety papierowe. Gład
kie lub wzorzyste, w całej gamie
kolorów mogą być na ścianie zarówno pokoju d-ziecinnego, jak
i sypialni. Zmywalne są trwalsze.

zaszpachlować;
ściany
śniej fa rbą
zmyć, powleczone
szlifować i odkurzyć,
n e powłoki emtdsyjne
umyć - po wyschnięciu

e

rozrzedzonym klejem
e sprawdzić czy
ki tapety do ,.·,,c~~ a·· ~
nia mają ten sam
e przed ·
cinki, dla ustalenia
zmierzyć wysokoś ć

Dodatkowymi elementami
ozdobnymi mogą być wąskie paski
- bordery, które można dopasować
do każdej tapety (oprócz raufazy) .
Faski przykleja się w połowie ścia
ny i w ten sposób oddziela część
tapety dolnej od górnej (np. tapeta
dolna ciemnozielona, górna w.bia.łe i zielone pa~ki , border ze zdobnym motywem roślinnym) .
Parnietajmy o kupnie dobrego kleju do tapet. Eksperymentowanie z tanimi , niesprawdzonymi
klejami może skonczyć się odpadnięciem tapety po kilku miesiącach
użytkowania .
(PaM)

~

r ··- .. - .. - .. - .. _.. _.. _.. _.._.. _.. _.. _.. _,.,
«-.

-

s.c. !
l OKNA DRZWI l
!
DREWNIANE
l
!
STOLIUDU
l
!l BUDOlEX

l

l

wtoszaown M-'

KIELCE, ul. SKRZETLEWSKA 4,
tel. 366-26-98

w kilku miejscach (ustalić
do którego ma sięgać
· e do cięcia
duża, płaska powierzchnia
ny stół lub np. kartonowe
wanie lodówki u łożone na
dze). ponadto metalowa ·
długości 60 cm i ostry
e przygotowany klej
rozprowadzać po tapecie
malarskim, dolny fragment
gości) złożyć do wewnątrz
nie przeszkadzał przy
ni u górnej części tapety· i
wić na lO minut do
e po przyklejeniu
tapetę szczotką lub
kiem do usunięcia """lha,..,,\111
trza, nadmiar kleju
gąbką, by po wyschnięciu
stały błyszczące plamy kleju.

BRUfi.tf@/1 kostki brukowej
Produkcja- układanie
i
chodnikowych
obrzeży

...........
l

' UNI OEC~
gr. 6 an

c:rt:.r

Biuro

dachówki ceramiczne
i cementowe, płyty faliste
dachówki ceram. blaszane
gonty bitumiczne, papy
folie dachowe, rynny pcv
~>x.::::n"_-..,....,. okna dachowe, ocieplenia
centralne odkurzacze

BEHATOH ~
gr. 6 i 8 cm ~

Sprzedaży

i Informacji

-Radom, Rajec Szlachecki 141,
tel./fax 381 43 30, 362 33 27,
teł. kom. 0502 039 315

KAMIEŃ

POI.NY
50 x 50

•

. ·.

···.·

J

cm . \; . j
...,.

310/MW

~

~

PlYTA CHODNIKOWA

40x40 an

+ KLEJE l SZPACHLE
2
1m -5,1 5zł
+ PŁYTA GIPS.-KART.
+ TYNKI AKRYLOWE
+SIATKA WŁ. SZKLAN.E 1m2 -2,12 zł

Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

+ U SŁU GI

VVŁOSKIE

STOŁY l KRZESŁA~. .,........_...,..

O K U C H E NN E
O KAWIARNIANE
O BAROW E

BOGATE
WZORNICTWO
SZEROKI

OKNA l
· Z PCV
Profil Thyssen,

•
•
•
•
TRANSPORT GRATIS • OBMIAR l KOSZTORYSOWANIE GRATIS
10 LAT PISEMNEJ GWARANCJI • APROBATY ITB, ATESTY PZH

25-116 Kielce ul. Ściegiennego 257, teł. (041) 362 05 70

. . . b'te l
1'd ealna smezna

l uksusowa

raool.KDIT:

bardzodobrze kryjąca
~
zapewnia oddychanie ścian '\.~
atrakc~na cenowo
~.,lA.tJER~~

ltonfa!!J
PRODUCEN'f
Radom ul. Mireckiego

teiJfax (048)

cENY
KONKIJKENCl'

MOżLIWOŚĆ

HURTOWNIA FARB l LAKIERÓW

-PRDME!iA·

NEGOCJACJI

26-600 Radom ul. Faska 9, teł. (048) 381 35 20
37-400 Nisko ul. Sandomierska 253, tel./fax (015) 84 12 110
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Wczoraj
na Krupówkach

staw swe serce
•
a nog1
uam.aWJćirmynaszych czytelni-

w ogólnopolskiej akcji
serce na nogi".
rrnna:urs11wr:już wkrótce
są najmniej

aktywnym

rue SJJOif!CZieils:twem w Euro-

z tym najczęściej
· na serce, a panowie żyją
krócej. To jednak można
. zrzucić trochę tłuszczu,
kondycji i podreperować
Od lipca rusza ogólkampania "Postaw swanogi". Honorowy panad nią prezydent RP,
Kwaśniewski, a do akwłączyła się najsłyn

lekkoatletka Irena

•

Nad Giewontem było wczoraj widać
chmury, ale górale gwarantują,
że będzie pogoda.
- Przyjeżdżajcie tutaj - powiedział nam wczoraj Grzegorz
z Kielc, który wypoczywa w stolicy Tatr. -W ubiegłym tygodniu byłem przerażony, bo woda wielkimi potokami spłynęła do centrum
i ledwie uszedłem z życiem. Ale
dziś świeci słońce. Jestem optymistą, choć temperatura nie przekracza 17 oc. , a ciśnienie leci na łeb
na szyję i nie podobają mi się ciem-

cząć ćwiczyć. Niekoniecznie to
musi być poranna gimnastyka.
Może to być rozpoczęcie codzien-

nych marszów, marszobiegów, biegów, jazdy rowerem, na rolkach,
pływania, tak by dojść do ok. 2
godzin aktywności w tygodniu.
Każda z tych czynności będzie
odpowiednio punktowana. Np·.
za wysiłek od 10 do 29 minut- 3
31
punkty, od 30 do 59 minut- 7 punk~
tów, itp. Każdy z uczesb)ików musi
sam notować sobie punkty na specjalnym kuponie (będzie on dru::i
kowany, m.in., w .. S~'). Aby wziąć
udział w losowaniu nagród, a głów
ną jest wycieczka do Indii i NepaKielce jako pierwsze miasto
lu, trzeba przynajmniej w jednym przez jedną osobę (nie z rodziny)
w Polsce chcą udostępnić magiz letnich miesięcy (lipiec, sierpień, i poddać się próbie wysiłkowej.
strat turystom. Dochody z biletów
Więcej szczegółów podamy
wrzesień) zdobyć 80 punktów. Ale ·
uwaga, nie ma nic na piękne oczy: na początku lipca. Informacje na mają być przeznaczone na remont
Urzędu Miasta.
ci, którzy wejdą do ścisłego fina- ten temat można też znaleźć w poNiekonwencjonalny pomysł
czcie internetowej www.cinłu, będą musieli mieć świadectwo
podsunęło samo życie. W Urzędzie
(bas)
uprawiania ćwiczeń potwierdzone di.org.pl.
Miasta już kilkakrotnie pojawiły się
wycieczki. Najczęściej były to klasy szkolne i przedszlwlaki._Nawet
prezydenci z uśmiechem pokazywali dzieciakom swoje gabinety. Ale
także dorośli są ciekawi, co słychać
znajdzie wspaniały okaz, to zapra- na magistrackich pokojach.
Z deszczu jest przynajmniej taki
szamy do oddziałów naszej redak- Ogromna populamość " Big
pożytek, że rosną po nim grzyby,
cji w Kielcach i w Radomiu Broihera " pokazała, jak bardzo
lub prosimy o poinformowanie ludzie lubią podglądać innych,
więc warto wybrać się do lasu ..
o swoim trofeum przez telefon. zwłaszcza znane czy wybitne osoNa bazarach sporo jest grzy- Oto nasze numery:
by- powiedziano nam w magistraKielce: (041) 34-44-816
bów. To znak, że najwyższa pora
cie. - Dlatego zrodził się pomysł
Radom: (048) 362-37-36.
rozpocząć sezon grzybobrania.
udostępnienia urzędu zwiedzają
Zrobimy zdjęcie, napiszemy, cym. Oczywiście odpłatnie. A pieJym bardziej że w lasach są też
poziomki i pierwsze jagody. Przy- a pod koniec wakacji nagrodzi- niądze z biletów bardzo się przypominamy o naszym konkursie my superrekordzistę.
dadzą . Tu ciągle trzeba coś re(mors)
wakacyjnych rekordów. Jeśli ktoś
montować, kupować meble.

m raz
gruszę
warto zabrać z sobą
na urlop? Oto kilka
w skompletowaniu
na wakacje poproPiętak z kielec-

dłużej?

.

J sezon na ogóTkl
~ Z biletem do prezydenta

A może grzybki?

l

n e chmury nad Giewontem i Czerwonymi Wierchami. Górale jednak zapewniają, że będzie pogoda. No, może mają w tym swój interes, bo turystów mało . Na Krupówkach w knajpkach niewielki
ruch. Jagody są, oscypki też. Wieczorem wybieram się na Posiady
Góralskie, czyli gawędy opowiadane przez tubylców w Białej
Izbie. Jutro mam w planie koncert
akordeonowy w Muzeum Włady
sława Hasiora. Szkoda tylko, że
Teatr Witkacego będzie otwarty
dopiero 15 lipca. Może zostanę tu

Nasz wakacyjny ranking

Urząd ma być dostępny
dla wycieczek od sierpnia. Trasa
zostanie opracowana tak, by zwiedzający nie paraliżowali pracy
urzędu i mogli zobaczyć najciekawsze pomieszczenia. Udostęp
nione będą , m.in ., podziemne
schrony przeciwlotnicze, archiwum miasta, sale obrad Rady
Miejskiej, sekretariaty prezydentów i miejsca, w których przygotowuje się kawę dla VIP-ów. Za
specjalną opłatą (coś w rodzaju
biletu ., gołd ") można będzie
wejść do oficjalnego gabinetu
prezydenta i jego drugiego osobistego pokoju, posiedzieć fotelu
ojca miasta, otrzymać uścisk dło
ni i kartkę czerpanego papieru
"Pamiątka z Kielc", z wytłoczo
nym widoczkiem magistratu,
datą, nazwiskami i podpisami
pełnego składu urzędującego Zarządu Miasta.
(br)

kąpielisk

Zalew w SuchednioWie ****
Wypożyczalnia sprzętu pływającego i
~
czysta plaża - to główne atrakcje

zalewu wSuchedniowie.

(agawa)

UDu 2

Teren wokół zalewu, którym
zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest posprzątany, choć o nieco
przerzedzone trawniki można by
lepiej zadbać . Piasek na niewielkiej
plaży jest czysty. Jego powierzchnia już wkrótce zostanie wyrównana, więc będzie można rozłożyć się
z kocem. Nad bezpieczeństwem
kąpiących się czuwa czterech ratowników WOPR Można wziąć
lekcje pływania pod ich okiem.
Na turystów czekają pokoje
w pensjonacie i domki kempingowe. Nocleg od osoby kosztuje 25
zł za dobę . Opłaca się zostać
na parę dni, bo np. za pobyt do pię
ciu dni zapłacimy 21 zł, a powyżej
15 dni -14 zł. Jest też pole namiotowe. Doba kosztuje 5 zł od osoby, plus 3 zł za rozbicie namiotu
trzyosobowego, a czteroosobowego, np. z werandą - 4 zł. Za ustawienie na polu samochodu osobowego zapłacimy 3 zł, a 5 zł za bu sa.
Na terenie ośrodka jest kawiarnia, gdzie moż~a niedr?go
zjeść. Niestety, na razte menu Jest
dosyć skromne, nic poza typ~wy
mi daniami fast food, np. ptzza
(5 zł), szaszłyk (8 zł), kiełbasa
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- (4 zł). Jak zapowiada właściciel
ka kawiarni, jak rozpocznie się sezon, oferta będzie większa.
Dodatkowe atrakcje to plac
zabaw dla dzieci, boisko do piłki
plażowej oraz dwa korty tenisowe
(6 zł za godzinę giy), a także sauna (20 zł dla czteroosobowej grupy). Są estetyczne sanitariaty
i prysznice, a także ubikacja, przystosowana dla osob niepełno
sprawnych. Goście
mogą

Cennik w wypożyczalni
sprzętu sportowego (za 1 godz.):
kajak dwuosobowy
rower wodny dwuosobowy
rower wodny czteroosobowy
łódź wiosłowa trzyosobowa
łódź żaglowa dwuosobowa
przejazd motorówką do zapory

- 4 zł
-4-8 zł,

-12 zl
- 8zł
-10 zł
-10 zł

korzystać

z czteropalnikowej
kuchenki na gaz.
Do
suchedniowsklego kąpie
liska można dojechać z Kielc pocią
giem. Ze Skarżyska
dociera tu miejski
autobus linii nr 3.
Łatwo dotrzeć też

busami z Bodzentyna . Goście , przyjeżdżający własnym

autem, mogą zostasamochód
na niewielkim parkingu bezpłatnie .
W skaliodO
do 6 kąpieli s ku w
Suchedniowie przyznaliśmy 4 punkty.
KATARZYNA
ROSSIENIK

wi ć

Wczoraj wSuchedniowie kąpielisko było jeszcze pustawe

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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zrobić

z niebezpiecznymi odpadami?

Opony w lesie

Grażyna Wesołowska - kielecka
radna, która połączyła mandat
z fotelem dyrektora w szkole dzierża
wiącej lokum od miasta ma zrezygnować z jednego lub drugiego.

Niektórych z niebezpiecznych
odpadów nie można wyrzucać na
śmietnik. Problem jest tym większy,
że niewiele jest w Kielcach firm,
zajmujących się ich przetwarzaniem.
Najwięcej kłopotów

przysparza papa, usuwana po remontach dachów. Miejskie Przedsię
biorstwo Oczyszczania nie wywozi ze śmietników papy ani innych
produktów ropopochodnych
- składowisko śmieci w Promniku nie przyjmuje tego typu odpadów. -Zajmujemy się tylko odpadami komunalnymi , a nie niebezpiecznymi. Nie przyjmujemy też
opakowań z farb i lakierów- wyjaśnia Dariusz Lisowski , kierownik składowiska w Promriiku ,
którym zawiaduje Zakład Gos~odarki Odpadami Komunalnynu.
Problemem są też zużyte
opony samochodowe. W Kielcach
jest jedna firma- Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych Fart, zajmująca się przerabianiem opon na
granulat, który potem wykorzystuje się m.in. do produkcji kostki
brukowej. Firma przyjmuje opony bezpłatnie, ale zainteresowanie
jest niewielkie.
Oddawać można zużyte oleje, przeważnie silnikowe (ale również hydrauliczne bądź elektroizolacyjne, wykorzystywane jako
chłodziwa). Skupuje je firma Ranf! ex. - Co miesiąc firmy i osoby

Opony także

należą

do niebezpiecznych odpadów

prywatne dostarczają nam ok. 300
ton oleju. Odprowadzamy go do
rafinerii w Jedliczach, gdzie jest
prżerabiany na pełnowartościowe
paliwo - mówi Mirosław Oczkowicz, specjalista ds. rozliczeń w
spółce Ranflex.
Adam Rogaliński, inspektor
z Miejs~iego Inspektoratu
Ochrony S rodowiska w Kielcach,
przyznaje, że w mieście zarówno
z firmami, przetwarzającymi odpady, jak i ze świadomością ekologiczną ludzi, jest nie najlepiej .
- Łatwiej jest ludziom pozbyć się
odpadów w lesie, niż dostarczyć
je do odpowiedniego przedsię
biorstwa - mówi A. Rogaliński .
- Dysponujemy Ii~tą firm, które

Przeprowadzka na czas remontu

Poczta jak nowa
ulicy Sienkiewicza - przestrzega
Anna Sapryk. JYmczasowa przeWprzyszłym tygodniu okienka
prowadzka jest konieczna, gdyż
pocztowe dla klientów z budynku
pobliski, stary ·budynek Poczty
przy p/. Niepodległości, przeniesione
Głównej będzie rozbudowany webędą do dworca PKP.
dług najnowocześniejszych stan-Zajmiemy dwa pomieszcze- dardów. Przebudowa potrwa do
n,ia na pierwszym piętrze hali końca roku .
Dotychczasowy budynek
dworcowej: byłą świetlicę i punkt,
gdzie kiedyś mieścił się antykwa- urzędu , przy dworcu PKP, zostariat - zapewnia Anna Sapryk, za- nie wysunięty o siedem metrów do
przodu w stronę parkingu. Będzie
stępca dyrektora Rejonowego
miał półkolisty kształt i cały bę
Urzędu Poczty w Kielcach.
-W tymczasowym lokalu na dwor- dzie oszklony. W środku znajdzie
cu PKP klienci obsługiwani będą się jedna duża sala operacyjna, a w
w takim zakresie, jak dotychczas • niej jedenaście stanowisk obsługi
w budynku Poczty Głównej koło klienta. Będą oni mogli korzystać
dworca. - Podczas przeprowadz- także z kawiarenki internetowej,
ki na dworzec, w przyszłym tygo- banku pocztowego i punktu filatelistycznego. Zmienione zostanie
dniu, mogą być trudności w pełnej
wejście do budynku.
obsłudze klientów. W tych dniach
(Olek)
lepiej więc udać się do urzędu przy

Zaśpiewa

przyjmują niebezpieczne odpady.
. Straż Miejska często ma do
czynienia z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Przeważnie jest to
gruz, usunięty po pracach budowlanych i remontowych, ale razem z
nim są puszki z resztkami zużytych
farb olejnych, zaplamione farbą
worki czy kawałki eternitu. -'!Ylko niewielu zaśmiecających udaje
się złapać na gorącym uczynku. W
tym roku były to cztery osoby. Trzy
ukaraliśmy mandatami na sumę
1500 zł, jedna z nich będzie mieć
sprawę w kolegium - informuje
Paweł Wyrozumski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej .
KATARZYNA ROSSIENIK

O radnej , która jako szefowa
prywatnej szkoły mieszczącej się
w budynku miejskiego ZSZ znalazła się w dwuznacznej etycznie sytuacji, głośno było w gazeta<;:h.
Opozycyjna w RM prawica przedstawiła opinię prawną przygotowaną w Kancelarii Sejmu RP Wynika
z niej, że P.Ostępowanie Grażyny
Wesołowskiej jest niedopuszczalne.
- Rozmawiałem z radną - poinformował w tym tygodniu Robert
Siejka, szef Klubu Radnych SLD
w kieleckiej RM . - Powiedziałem,
że do końca czerwca powinna zrezygnować z funkcji lub mandatu .

Za uliczny

hą.ndel

Drugim skutkiem
jest określenie przez
wek, jakie mają
wynajmowaniu
placówkach oświatowych.
został już przedstawiony
Oświaty i Nauki Rady
Proponowane stawki to 17
za godzinę wynajmowania
daktycznej, ok. 24 zł za
nię komputerową i 27
gimnastyczną. Przy
pomieszczeń
·
proponowane są opłaty
ne: 6 zł za l m kw.
·
- Chcielibyśmy
sporządzono listę
piących korzyści. z

nalnego - komentuje
Krzysztof Stępniewski ,
nicząc;y opozycyjnej w RM
noty Swiętokrzyskiej ".

"na dziko"

Truskawkowe
mandaty

Wolnoć

Tomku
Regulaminy określające, co i kiedy
wolno w komunalnych domach
są nieważne. Wczwartek uchyli
je oficjalnie Rada Miejska Kielc.
Oprawione w ramki zasady
życia w komunalnych domach wiszą jeszcze w niektórych blokowych klatkach. Nawet jeśli gdzieś

ich nie ma, lokatorzy przyzwyczaili się, że reguły gry we wspólnych
domach określa miasto. A jeśli ktoś
ich nie przestrzega - interweniować
można u władz samorządowych.
JYmczasem "zasady porządku domowego" uchwalone dla kielczan
w 1993 roku, straciły aktualność po
zmianie prawa lokalowego.
- W budynkach powstały
wspólnoty i to one decydują o swoich porządkach domowych- mówi
Czesława Szczukiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Kielc.
(br)

Owocowy sezon w pełni. Na kieleckich osiedlach i wcentrum chodniki
pozastawiali handlarze "na dziko ",
oferujący wkoszykach truskawki,
jagody i grzyby.
- Codziennie musimy usuwać
ulicznych handlarzy, blokujących
koszykami przejścia dla pieszych.
Najwięcej jest sprzedawców truska- _
wek. Przy Rynku, gdy funkcjonariusze przechodzą ulicami, handlarze
znikają, a gdy patrol przejdzie pojawiają się ponownie - opowiada Paweł Wyrozumski, rzecznik prasowy
Straży Miejskiej w Kielcach.
Nielegalny handel na ulicach
jest karany. Od początku miesią-

Stachursky
niepokorny",

Wsobotę, 30 czerwca, o godz. 20,
w kieleckim amfiteatrze na Kadzielni
wystąpią Stachursky i zespól Kapela.
Stachursky jest muzykiem,
którego płyty osiągają nakład kilkuset tysięcy egzemplarzy. Niezmiennie lokujący się na najwyż
szych pozycjach notowań list
przebojów, nagradzany platynowymi płytami , grający muzy kę
dance Stachursky, to jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów. W tym roku wystąpił na
Festiwalu Polskiej Piosenki w
Opolu. Stachursky zagra swoje
największe przeboje m .in. "'IYP

8

Ultimatum
dla radnej

" Czuję

i wiem" i

"Wierzę" .
Drugą muzyczną atrakcją bę

dzie występ grającej porywające i
melodyjne piosenki rockowo-folkowe grupy Kapela, której liderami są
bracia Paweł i Rafał Pieczarka.
Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w Radiu TAK (ul. Wesoła
47/ 49) , biurze podróży Omnia
(ul. Sienkiewicza 61) , Orbisie
(ul. Sienkiewicza 22) i salonie Kolportera (ul. Sienkiewicza 78) . Dla
czytelników " Słowa Ludu", którzy
dzisiaj o godz. 11 zadzwonią do
naszej redakcji pod nr. teł.
36-36-223, mamy 5 bezpłatnych
wejściówek.
(eref)

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

-

·elkie

oszczędzanie
Cieszę się, że jest praca i nie bę
zwolnień , no i że mamy wypłatę na pensje w każdym miesią
cu. Na podwyżki nas nie stać bo
choć w ostatnich miesiącach bilans
MZK wynosi 400 tysięcy na plus,
mamy jeszcze kilkaset tysięcy zło
tych straty z zeszłego roku - tłu
maczy Stanisław Nowak . Jak

dla pracowników MiejskieKomunikacji w Kielcach
Biletywolnej jazdy będą
oszczędza się na każdym
nawet wodę!

dzie

Związkowcy

z MZK zap owi a d a ją protest

nisław Nowak przyjął pismo
związkowców zapowiadające protest zbiorowy, ale czuje się bezsilny: - Nie mogę podważać uchwały
rady. Według mnie powinno się raz
jeszcze ten temat przedstawić na
sesji i przedyskutować. Uchwała
została podjęta i z dniem l lipca

roku ruszy budow a

niadek" z halą
kosztować od 6 do 6,5 mln zł. Pieniądze dadzą władze miasta.
- W tegorocznym budżecie
jest zarezerwowane 2 ,3 mln zł na

i dokumentacja techgotowe. - Szkoła nie
· miejsca, więc staramaksymalnie wykoczyteren - mó~ Juliusz
"Sniadka".
V U,HlJIC ....

będzie miał

7 tys. m kw. W hali
pelnowymiarowe boiska do
r~znej, koszykówki i siatI mniejsze pomieszczenia
np. do gimnastyki koJest też miejsce na za: szatrue, przebieralnie, naCale przedsięwzięcie ma

pierwszy etap budowy- zapewnia
Alojzy Sobura, wiceprezydent
Kielc. -A jeśli już zaczniemy, to na
pewno zarezerwujemy też pienią
dze na skończenie inwestycji. Dla
tak renomowanej szkoły nowoczesna hala to konieczność.
W tej chwili szkoła czeka na
pozwolenie na budowę. Później
trzeba zorganizować przetarg i
wyłonić firmę, która zrealizuje
inwestycję. - Jest realna szansa,
żeby budowa ruszyła w paździer
niku tego roku - uważa dyrektor
Zaborowski.
(mow)

niejszy deficyt
działem pieniędzy. Radni zajmą się
tym na jutrzejszej sesji. Propozycje brzmią m.in. tak: 238 tys. zł dla
MZK na modernizację systemu
łączności autobusowej , 416 tys. na
dodatki mieszkaniowe dla kielczan,- 149 tys. zł na dofinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach
zastępczych, 139 tys. zł na doo/wianie uczniów, 420 tys. dla Kieleckiego Centrum Kultury, 25 tys.
zł na działalność bieżącą Domu
Środowisk Twórczych, 112 tys. zł
na akcję letnią dla dzieci spędza
jących wakacje w mieście, 200 ty~.
zł na odbudowę spalonego paWIlonu na stadionie lekkoatletycznym
przy ul. Bocznej . Sp~ro, ~o. 500
tys. złotych ma dostac J?Oliqa na
budowę dwóch kotłowru z prz~ą
czami gazowymi potrzebo~ 'ł!
nowej siedzibie Komen?y MieJskiej, mniej dostaną stra_zacy - na
modernizacje ogrzewarua w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2
planowane jest 40 tys. zł.
(br)
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wchodzi w życie, bilety wolnej jazdy będą 'f_YCOfane - mówi Stanisław Nowak.
Związkowcy domagają się ,
załoga MZK otrzymała podwyżkę wynagrodzenia, ponieważ
od półtora roku nie uległo ono
zmianie. - Podwyżek nie będzie.

aby

' : ' -·'.

..

SŁOWO
~. ~
DLA CZYTELNIKOW

ulgowa infolinia

W czwartek Rada Miejska
ma się zająć podwyżką opłat na
targowisku. Bardzo mnie to intryguje, ponieważ sam prowadzę
punkt handlowy, z czego coraz trudniej wyżyć. Nie wiem czy dojdzie
do uchwalenia podwyżki, ale już
teraz chcę zaprotestować. W okre-

twierdzi likwidator, w obecnej sytuacji MZK wymagane są skrajne
oszczędności - pracownicy mają
ukrócone wszystkie wydatki. Nawet na kłódkę czy część zamienną
muszą pisać podanie z uzasadnieniem - tłumaczy Nowak. - W ła
zienkach wisi instrukcja, że nawet
wodę należy oszczędzać - dodaje
Ry~zard Piskulak.
Aby pozyskać pieniądze dła
zakłapu, prywatnym firmom zostaną wydzierżawione dwie myjki
autobusowe i punkty sprzedaży
biletów. - Chcielibyśmy, żeby to
nasi pracownicy przejęli je w dzierżawę, ale jeśli nie będzie ochotników z załogi , weźmiemy innych,
którzy się zgłoszą - mówi Stanisław Nowak. Na dzierżawę myjni
autobusowej już został ogłoszony
przetarg. Pozyskujemy też pienią
dze z reklam.
(Olek)
sie 3 ostatnich lat opłaty te wzrosły
trzykrotnie; od 200 do 600 zł miesięcznie za pawilon. Do tej pory
trzymano się jednak zasady, że podwyżka zostaje wprowadzona z początkiem roku . Teraz nagle zapowiada się to samo w czerwcu! Nie
pamiętając, że każdego z nas obowiązuje rok rozrachunkowy. A
poza tym, że handel z dnia na dzień
jest coraz mniej opłacalny. Nie stać
nas na opłacenie składki ZUS, a
mielibyśmy płacić więcej za kawałek ubitego klepiska?
(tam)

•
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NOTATNIK
-·

e DŚT pałacyk Zieliń
skiego zaprasza w środę, 27
czerwca , o godz. 18 na rozmowy 9 książce prof. Stanisława Zaka pt. "Witold Gombrowicz - (autobiografia, autokreacja, legenda) ".
e Ośmiodniowy bezpłat

ny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy pod hasłem "Bądź
aktywny" organizuje dla mło
dzieży ze szkół ponadpodstawowych Wojewódzka Komenda OHP.. Podczas warsztatów
będą prowadzone zajęcia z
psychologiem oraz liderem
Klubu Pracy, który m.in. poradzi, jak można przygotować
się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak powinno się pisać
C.V. Zajęcia przewidują też
sztukę negocjacji. Ponadto
organizatorzy zapowiadają
wyjście na basen i do kina.
Obóz odbędzie się
w dniach: 2 .VII. - ll.VII .
i 23.VII.- l. VIII. od godz. lO
do 15. Informacje o zapisach
na kurs można uzyskać pod
numerem telefonu 344-46-11
w godzinach Ód 8 do 16 lub
osobiście w siedzibie CEiP. ul.
Górna 2.9 (budynek Eltoru).
e Swiętokrzyski Klub
Tańca i Tańca Sportowego
"J ump" zaprasza dzieci, mło
dzież i dorosłych do udziału
w letnim obozie rekreacyjno-tanecznym w Sanoku. Termin
obozu od 11 do 20 lipca.
Szczegółowe informacie pod
nr. teł. 345-88-39, ul. Zytnia
Hala widowiskowo-sportowa,
od poniedziałku do piątku w
godz. 15-16.30.
e Osiedlowy Klub Kultury KSM "Słoneczko" (Kielce,
ul. Romualda 3) organizuje
zajęcia w czasie wakacji. W
ramach zajęć odbędzie się 5
tygodniowych turnusów w terminach 25.VI-27.VII. Zapisy
i bliższe informacje w klubie
pod nr. teł. 368-05-31. (eref)

pogodz18

PIĄTEK

KOLE.JNY DODATEK
e
e

Paznokcie od Picassa
Kwiatowe wzory
- kobiece i romantyczne

e Zdrowe opalanie
e Młoda kapusta

-

i kurczak po polsku

a

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury ostre szpitali: Oddział
Wewnętrzny - Czarnów, Chirurgiczny - Ko~ciuszki.

Apteki czynne w niedziele: .,Przy
Pogotowiu", ul. ~w. Leonarda 10
(B-20), . Centrum", ul. Radomska
B (1D-20), . Pigularz", ul. Jagiellońska 23 (9-16), .Alfa", ul. Że
romskiego 20124 (B-15), .. Gemellus", ul. Seminaryjska 21 B (B-13),
.. Małgosia", ul. Pocieszka 11 (B23) -czynna wniecizje/e i ~więta.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 1113- czynna codziennie
1.30 - 23 (w niedziele i ~więta)
0411362-02-25.
Apteka .,Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna l -22,
w niedziele i ~więta - 9 - 19.
Apteka "Gemellus" - calodobo·
, wa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Ko~ciusz
ki).
APTEKA . Parkowa",
PRZY - ŻYTNIEJ (WALIGÓRY)
dyżuruje codziennie 1.30-21.00,
(niedziele i ~więta),
041/36B-30-33.
(dg 12B13)

USlU~

MEDYCZNE

344-85-15 - .,ZDROWIE"
-CODZIENNIE.
(zd612)
GABINETY UROLOGICZNE
- BEZOPERACYJNE LECZENIE
PROSTATY - Seminaryjska 2lb,
361-30-60. Jagiellońska 23,
346-22-99 - specjaliści urolodzy.
(zd622)
KOMPUTEROWA diagnostyka
znamion barwnikowych. Wykrywanie nowotworów skóry.
Dr H. Brodecka, Kielce, Mała
14. 041/34-315-15. (zz 6B9)
NAGŁA . Pornoc
Lekarska
- 331-56-50
(dg 14512)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica . Medistar",
ill. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSl:.A), czynne NON STOP te/. 344-39-45.
(zd 61B)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewlcza 2, te/. 361-55-25
- ECHO, HOLTER, RTG, USG.
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakterio/Ógiczne.
Rehabilitacja.
(zn 404)

Teatr im. S. Żeromskiego
- nieczynny.
Teatr Lalki l Aktora .. Kubuś"
- nieczynny.

"Romantica" (do/by digital), te/.
366-31-19. - "Królewna Snieżka"
USA, b.a., g. 11.15; .Mumia powraca " - USA, 1.15, g. 13, 15.30,
1B, 20.30.
"Moskwa" (do/by stereo),
teł. 344-41-34 - .. Dziennik Bridget
Jones·- USA., 1.15, g. 11.45, 16,
20.30; ..B00e gdzie~?"- USA.
l. 15, g. 13.45 .Nazywał się Bagger Vance·. USA, J. 15, g. 1B.
"Studyjne" - - .. Dr T. i kobiety" USA, l. 15, g. 15.45; .,Bracie
gdzie jesteś? "- USA, l. 15, g.
1B.15, .Próba sił", USA, /. 15,
g. 20.15.
UWAGA ! Tanie poniedziałki oraz
seanse przed godz. 15 - bilet
tylko 10 złotych.
.,Echo" (w WDK) - 361-21-31. 102 dalmatyńczyki" - USA, bo.,
g. 16, 1B.
Na zamówienie szkól istnieje
możliwość organizowania seansów .,Syzyfowych prac".

MUZEA
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zam-

kawy 1 (teJ. 344-23-1B) - ekspozycje stale: korpus główny .. Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w.·•• Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie ", .Sanktuarium
Marszalka Józefa Pilsudskiego".
Skrzydło północne: Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej (od XVII w. do 1939 r.).
WYstawy czasowe: Henryk Czarnecki (1BB9-1912) Wystawa
monograficzna; Józef Czapski
(1B96-1993). Z kolekcji rodziny
Popiel de Boisgelin. Czynne -we
wtorek w godz. 10 -1B, ~rada
niedziela w godz. 9-16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (teJ. 344-51-92) - ekspo. zycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z
młodzieńczych Jat pisar.za. Czynne we wtorki, czwartki, piątki i
niedziele w godz. 9 - 16 oraz
~rody w godz. 11-IB.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku, te/. 303-04-26
- wystrój mieszkania pisarza
oraz wystawa biograficzno-literacka . Wystawy czasowe:
.. Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka ".
Muzeum czynne codziennie
prócz poniedziałków
godz.
10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne
we środy, piątki, soboty i niedziele w godz. 10 - 14. Grupy
zorganizowane mogą zwiedzać
w innym terminie - te/. (041)
342-19-B2.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Ko~ciuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-11. Wystawy: . Modele redukcyjne ",
. Dawnych zabawek czar",
. Stu węgierskich huzarów"obrazy, lalki z kolekcji dwutygodnika . Cudowny ~wiat lalek z porcelany", lalki Izabeli
Bogacz-Rostworowskiej, lalki
z Pracowni Artystycznej .Kasia " z Pilzna.
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza
XIX-wiecznych chałup, XIXwieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy: .Szmaty, sorce, kierezyje. Tradycyjna tkanina i strój ludowy
na Kielecczytnie", .Opowieści
o rzeczach zwyczajnych "
- tradycyjne rzemiosło ludowe, .Dokąd idziemy, Cyganie?". Czynne: wtorek - niedziela 1O - 11, poniedziałki
- nieczynne.
Muzeum Wsi Kieleckiej Dworek Laszczyków - ul. Jana
Pawła 11 6 - wystawa czasowa
• W podróży. Rzeczy niezbęd
ne i przydatne" - czynne codziennie prócz sobót w godz.
10 - 15.
.
Muzeum Wsi Kieleckiej-- zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1B09
do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz poniedziałków
, i ~wiąt w godz. 9- 11.
Muzeum Zbior6w Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - wystawa . 600 mln lat historii Gór
Świętokrzyskich " - czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. B- 15.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - wystawa . Koloryt" Krzysztofa Gieraltowskiego
- czynna wtorki, piątki w godz.
11-16, w soboty w godz.
11-15.
Galeria BWA " PIWNICE"
- ul. Leśna l - WYstawa fotografii Jana Splawana. Galeria czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 11-11, w niedziele
od 11 do 15, w soboty nieczynna
Galeria BWA .,NA PIĘTRZE "

w

RADIO-TAXI
ISKRA - EUROAUTO

96-62 'U' 96-63
366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA
• U Jłimo - UIUI tiD argot/llie~Jił
DOJAZD GRATIS

10

0-800-400·400
bezpłatne

zamawianie taksówek

Zdzisław

Surowiec - malarstwo,
tkanina artystyczna. Galeria
czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 9 -15, w soboty
i niedziele nieczynna.
Jaskinia "RAJ" - czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 9-11.
Klub Civitas Christiana. Kielce,
ul. Równa 18 - czynny
w godzinach 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: 31-18-102, fax 31146-90.
Pomnik-Mauzo/eum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa . Płonęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10 - 16.
Wsoboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych.
Zgłoszenia- te/. 041125-45-162.

Pornoc drogowa - 366-00-65,
9B1 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-19-16,
30-11-609.
Pogotowie Energetyczne Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie Gazowe - 312-020
i 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne, PGM- czynne w godz. 15
- 23 codziennie i w godz. l 23 w dni wolne od pracy - te/.
361-1B-33.
TA/ - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911.
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

B.OO Muzyczny relaks
9.00 Telezakupy
10.00 Muzyczny relaks
10.15 Kreskówkowy świat
-bajki
11.00 Saga rodu Pal/iserów (11)
12,0d Jazz w muzeum
13. DO Kieskówkowy świat - bajki
13.30 Świat dalekich podróży
13.50 Zamki i pałace
14.00 Życie zwierząt
14.35 Sze~ć pistoletów
- western USA

Kinow e

15.30 Telezakupy
11.00 Muzyczny relaks
11.15 Wiadomości TKK
Prognoza pogad;
i Komunikaty
11.40 Ludzie l sprawy
1B.05 Kreskówkowy świat
18.35 Porozma wiajmy 0
19.10 Prawo ziemi (l)
20.00 Wiadomości TKK
20.25 Podróż dookoła
głowy - komedia
21.55 Ratownicy
22.05 Wiadomości TKK
22.20 Ludzie i sprawy
22.35 Program na

nowości

Mumia powrac

~uzeum Przyrodniczo-Leśne
Swiętokrzyskiego Parku Naro-

dowego na Świętym Krzyżu -czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych
w godz. 10-15. Ekspozycja prezemuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.

KIELCE
Informacja PKS - 366-02-19.
Informacja PKP· 366-93-28,
94 -36.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa- 33119-19; bagażowe- Sandomierska B01-31-1B; ciężarowe
- Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI .ALFA"
- TEL. 344 44-44, 96-22
(DOJAżD GRATIS).
Bezpłatna lnlolinia
OBOO - 222 - 222

TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "METRO" - te/.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd
gratis).
RADIO-TAXI
,.OMEGA·
ORIENT", korporacja . Łysogó
ry ", 36-00000, 36-11111 ,
96-26, numer bezpłatny
0800 36-00-36.
TAXI "WICHROWY" - te/.
33-10-91§1 (dojazd gratis).
TAXI "SWIĘTOKRZYSKIE",
ul. Manifestu Lipcowego,
te/. 331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI ,.NA STOKU" - te/.
36B-10-04 (dojazd gratisl.
TELE-TAXI
"WALIGOR Y"
- te/. 36B-14-00 (dojazd gratis).
TAXI ,.HERBY" - te/. 345-74-74
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI "EXPRESS"
-te/. 366-11-11, 3-600-600.
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI
,.EUROPA"
- (dojazd gratis, karta stałe
go klienta), te/. 3-611-611 .
TAXI .,BARWINEK" - te/.
B01 - 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI ,.DORJON" teł. 36-999-99, 34-555-44,
96-23.

POGOTOWIE POGRZEBOWE
,.USTRONIE" - usług i cało
dobowe, wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawni onych .
Te/.361-29-18,
361-39-12.
(ZZ 611)
PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

KOMUNALNYCH pogrzebowe całodobowe,
teJ. 366-31-17,
344-61-BB.
(z/ 277)
usług i

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 991.
Straż Pożarna - 99B.
Straż Miejska - 9B6, 368-1515 (przez całą dobę) i 368-1533 w godz. l -15. Posterunek
czynny w godz. l - 22,
361-60-13.

OBOZY, kolonie, wczasy krajowe i zagraniczne. SELVA TRA·
VEL, 0411362-59-00, 362-6B69.
selva@selva.com.pl,
www:selva.com.p/; internetowa
sprzedaż ofert.
(kd 3443)
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 -36B06-5B.

Świętołrzyslci Klub .Amazonka"
- 366-34-54, od poniedziałku do
czwartku w godz. 10 - 14, psycholog, pedagog - telefon zaufania 366-11-41 w poniedziałki i
czwartki w godz. 15 - 11.
Telefony zaufania - dla ludzi
z problemem alkoholowym od poniedziałku do piątku w
· godz. 1B - 20, te/. 345-1346, w sprawach rodzinnych 368-1B-61, czynny od poniedziałku do piątku w godz. B 11, pomoc psychologiczna
dla rodzin wychowujących
małe dzieci 346-53-11 , poniedziałek, g. 15-1B.
Świvtokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - 041/33153-13 - pomoc psychologiczna
i pedagogiczna, terapia rodzin i
małżeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień, interwencja
kryzysowa - od poniedziałku do
piątku w godz. B-20.
Po/skie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ul. Karczówkawska SA - 346-16-21;
poniedziałek, wtorek, godz. 9·20, ~rada, czwartek, piątek,
godz. 16-20.

Druga część kasowego
przeboju z 1998 roku. Akcja rozgrywa się osiem lat
później. Rick i Evelyn pobrali się i zamieszkali
w Londynie. Szczątki kapła-

na lmhotepa i jego
nejAnck-su
wają przez te
skim muzeum.
mieście wybucha
nych zdarzeń .

Krzyżówka

rOzrywka

RADIJ~----

Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

TAK-106,5; 9B,O; B9,7, FAMA·
100,B,
PLUS-101,9;
11,95,MARYJA-100,9; 101,2;
1,34, RMF-8B,2, BIS-92,3, 11196,2, KIELCE- 101 ,4, ZET·
105,3, WAWA-95,5, ESKA103,3, OPATÓW-93,7, MTM
FM-102, 1, RdC-89,1, LELIWA
-104,7, REKORD-106,2.

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

27 czerwca

2

tv4

07.20 Studio urody - magazyn
07.30 Złotopolscy - telenowela,
reż. Janusz Dymek, wyk. Ewa
Ziętek,
Henryk Machalica
Agnieszka Sitek, Paweł Wawrw::ki 08.00 Program lokalny 08.30
Ulica Sezamkowa - program dla
dzieci 09.00 Witaj, smutku- melodramat, USĄ reż. Otto Preminger 10.30 Ziemia - ostatnie starcie
(3) - serial SF, USA, reż. Allan
Eastman, wyk. Kevin Kilner, Usa
Howard, Leni Parker ll.15 Euro-Quiz - program dla młodzieży
liAS Ich pięcioro (31) - serial dla
młodzieży, USĄ reż. Rodman
F1ender, wyk. Mathhew Fox, Scott
Wolf, eve Carnpbell12.30 Szko..
da, że cię tu nie ma - Na górskich
szczytach - fibn dokurrientalny,
Wlk. Bryt 13.00 VI Festiwal Kabaretowy Camping Europa 2000Na bis!!! 13.50 Jubileusz Kościoła
- reportaż 14.10 Miami Sands
(78) - serial obyczajowy, USA

06.00 Piosenka na życzenie 07.00 05.45 Kropka nad i- program puRoborop (31) - serial animowany, blicystyczny 06.00 Kamila (73) USA 07.25 Folityczne grafliti - serial, Meksyk, wyk. Biby Gaytan,
program publicystyczny 07.40 Eduardo Capetillo 06.45 TeleMacGyver (9) - serial sensacyjny, sklep 07.00 Potęga miłości (8) USĄ wyk. Richard Dean Andertelenowela, Meksyk, wyk. Luceson, Dana Elear, Elyssa Davalos TO, Jorge Salinas, Susana Zabale08.35 Herkules (17)- serial fanta- ta 07.50 Patrol Jin Jin (2) - serial
styczny, USA, wyk. Kevin Sorbo, animowany 08.15 Podróż do serMichael Frurst 09.25 Dziki księżyc ca świata (3) - serial animowany
(13) - telenowela, Argentyna, reż. 08.40 w.dter Melon (28) - serial
Jorge Montero/Miguel Colom, animowany ,09.05 Przyjaciel Bob
wyk. Gabriel Corrado, Milie Steg- (29) - serial animowany 09.30 Th.man, Carina Zampini 10.20 Cud
lesklep 10.30 Big Brotber 11.15
miłości {43) - telenowela, Peru,
Rozmowywtoku - talk show 12.00
reż. Augusto Thmayo, wyk. Sonya
Naukajazdy-serial dokumentalSmith 11.15 Słodka trocizna , ny 12.30 SuperwUJer 1VN - ma(117) -serial obyczajowy, Brazylia, gazyn sensacji i rozrywki 13.00
reż. Daniel FllhQ"Ricardo WadPatrol Jin Jin (22) - serial animodington, wyk. Gloria Pires, Jose
wany 13.30 Podróż do serca świa
WJ!ker 12.05 Przyjaciele (60) - se- ta (3) - serial animowany 13.55
rial komediowy, USA 12.35 Adam Walter Melon (28) - serial animoi Ewa (128) : serial obyczajowy, wany 14.20 Przyjadeł Bob (29) Polska 13.05 Zyciowa szansa - te- serial 14.45 Krok za krokiem
leturniej 14.00 Disco Relax
(36) - serial komediowy, USA

serial

06.00 Teledyski 07.00 Odjazdowe
kreskówki: Dragon BaU Z - fibny

animowane 09.15 Thleshopping

09A5 Śmiej się razem z nami -

program rozrywkowy 10.10 Izabella (135) - telenowela, Peru,
reż.

Eduardo Macias,. wyk. Ana
Colchero, Christian Meier, Teddy
Guzman 11.05 Perła {41) - telenowela, Meksyk, reż. Antulio Jimenez Pons, wyk. Silvia Navarro,
Leonardo Garcia, Andres Garcia
Jr, Gabriella Hassel Junior żąda
od Bernarda zwrotu dziesięciu tysięcy dolarów. 1j;mczasem Roberta
spiera się z brutern na temat tego,
kto ma zarządzać Juvenile... ll.SO
W akcji - magazyn 12.15 Tel e- ·
shopping 13.15 Conan (21) - serial SF, Niemcy/USA, reż. Charles
Bail/Martin Denning, wyk. Ralf
Moeller, Danny Woodburn, Robert McRay, Jeremy Kemp 14.10
lzabella (136) - telenowela, Peru,
reż. Eduardo Macias

Dragon BaU z - .fihny animowane
17.35 Conan (22) - serial SF,
N"Iem.cy/USĄ reż.

Charles

BaiiiMartin Denning, wyk.
Ralf Moeller, Danny Woodburn. Robert McRay
W 9m odcinku Conon i jegoprzyjacielepoma!P.ią królowej Vllcie w pokonaniu
potK'ora zamieszkującego
jezioro. Stwora koniroluje
czarownik dziafajq.t:y

wroz z żonq i dziećmi.
wela, Peru,
Augusto
16.00 Panonuna
Tamayo, wyk. Sonya Smith,
16.10 Złotopolscy - telenowela
Roberto Mateso, Alberto
16.40 Pożegnanie Jana Pawła ll
Isola, Yvonne Frayssinet
na lotnisku we Lwowie
· 18.40 Informacje
17.30 Program lokalny
18.45 Kurier 1V
18.20 Prognoza pogody
19.10 Hoop Sport Magazyn
18.30 Panorama
19.20 Iniki księżyc (14) - teleno18.50 Dwójkomania
wela, Argentyna, reż. Jorge
18.55 Jeden z dziesięciu - teleMontero/Miguel Colom,
turniej
wyk. Gabriel Corrado,
Mili
.
. .e

wadzić do pojednania zwaśnionych przyjacip~ mał
żonków, ich rodzin. Opusz. czalj studio szczęśliwi, chociaż nadal pełni obaw, ay
wszystko zostało im ~ba

obyczajowy. Polska
- Dwa światy - reality show
21.20
- melodramat, USA. reż. Joyce Chopra wyk Jaclyn Smith. Till
Eikenbeny, Mary Place
21.30 LOsowanie LOITO i
Sza.ęśliwego Numerka
23.10 Infimnacje i biznes inb"-

-serial sensawyk. T1Ill Daly, Mykelti Williamson
Beverły Hills 90210 (75) serial obyczajo\\-y, USA
Doktor Martin wniera z
powodu »}lewu. Ponieważ
rui pr.wJ wypadkiem treno-

czane i ay potrafot zapomnieć o doznanych krzywdach i upokorzeniach
Rozmowy w toku
1VN F~ sport i pogoda

C)"jny,

tml:: Giną, ~'>0' PTZ>ia-

maqe

ciele podejrzewają. że Gina
pośrednio
·

23.30 Prognoza pogody
23.35 Polityane graftiU - pro-

dolef..'t.l:in"Ue.TJ[:l..

tego,

au-

tor planu napaści na Polskę
i

Francję,

współtwórca

agresji na Związek Radziecki, choć nie należał do
pupilków Hitlera, służył mu
wiernie zgodnie pruską trudycjq dochowywania przysięgi żołnierskiej. Po zdobyciu Sewastopola dostał bulawę marszałkowską, ale
w marcu 1944 został zdymisjonowany.
00.50 Europejski przegląd pił
karski
01.25 Zakończenie programu

Przybysz
sensacyjny

00.25 Max- film ob)a.., Kanada
ZApracowane małżeństwo
porzuca pewnego dnia miejskie życie i - z cierpiącym no
nieuleczalnq clwrobę ~m
Maksem - osiedla się na pustyni Mojave. Wbmv żonie i
zdrowemu rozsądkowi Andy uważa, że świeże powietrze i czysta woda ocalą życie
chlopca. Nie wyobrażają sobie, jak ciężkie będzie życie w
tym SWOtiJ111 klimacie.
02.05 Muzyka na BIS
05.00 Zakończenie programu

Pnyjaciólki
melodramat

Właścicielka prywatnej
agencji detektywistycznej
w Pabn Springs przyjmuje
sprawę bogatej kobiety,
która podejrzewa swego
męża o zdradę. Kobieta
odkrywa, że rzeczywiście

Spotkanie po latach
dwóch przyjaciółek - znanej modelki Dany i Barbary, szczęśliwej matki i żony
- sprawia, że odżywają
dawne urazy. Udane dotąd
małżeństwo Barbary i Alexa rozpada się. Sprzeczka

ną Meksykanką.

1VN Fakty
Koncert Stinga (2)
Big Brotber
Supergliny - magazyn
Superwizjer 1VN - magazyn sensacji i rozrywki
01.30 Automaniak - magazyn
motoryzacyjny
02.00 Nic straconego - programy powtórkowe

Śclgany(8)

21.20

śledzony mężczyzna spotyka się z młodą i atrakcyj-

niej okres.
22.45
22.55
23.45
00.30
01.00

młodych małżonków koń

czy się tragicznie.

Podążając

portaż

.Eidpa realizPromw filieresuje się międz;· illll;ml impolllljąqymi 11J"CZJTIOllli i asią
gtlięciami pojedy11c:yclt ludzi W H}daiJiu .rpecjolt!Jm
zoboa::;my hZy tJ/ezHjide llisrotie· .r:!f!1)fRio ijegr:J po/l~

qjno "'»Jr;da, tp:ykując :tYciem. biolr! ~UI.ziol w wojnie

za wskazów-

kami, udzielonymi mu
przez administuttora strcr
ny internetowej, Kimble
udaje się do San Francisco. Chce tam odnaleźć
Nicholasa Armenasco, że
glarza, któty najprawdopodobniej ma coś wspólnego z Jednorękim.

lbompson, Malcolm Gets
18.30 Dwa światy - reality show
19.00 Paciłic Blue (57)- serial sensacyjny, USA, reż. Ralph
Hemecker
Do Palermo przyjeżdża córka dawnej szkolnej przyjaciółki TC. Dziewczyna szuka
pracy i chwilowo nie ma
gdzie mieszkać. W obojgu
narasta wzajemna fasC)?lai dochodzi da zbliżenia.

Głównym bohaterem seńa
h1 jest detekryw policji - ::JX>l
::om :myc=aj11y Chińczyk Sammo Law (S. Hung
który w W)'jqtkowych .sync
acjach zamienia się w lnistrza wschodnich s::tuk
ki i wbrew poz«<nl .
stanie obezwładnić

sportowe

nie HJiflawione są no niebezpieczeństwo podczas pmcy
w kopa/niud1 z/oto i srebm;
w f(pmbodży doletor /?ichner gra no wiolonczel? oby
zdobyć środ/cijxmzebne do
U/lZy1TIOnio szpilola.
22.50 Upiory przeszłości - ftlm
obyczajowy, USA
00.30 Komando 'Małolat' (3) serial sensacyjny, Niemcy
01.20 Śmiertelna przysięga
thriller, USA
02.50 Upiory pneszłości- fibn
04.20 Teleshopping

Śmiertelna przysięga

20.45

mowany
16.15 Spidennan (62)- serial an.H
mowany,USA
16.45 Ja się zastrzelę! (15) - seri
komediowy, USĄ reż. Da1)1 Bates, wyk. George Se
gal, Laura San Giacomo
Wendie Mallick
17.15 Dwa ŚWiaty-reality show
17.45 Dziennik
18.00 Karolina w mieście (19) serial komediowy,
reż. Joshua D<l<o• w"..u'""

•USA, rez.
Met7,ger
2L45 52 minuty: Pod wiatr - re-

wszyscy

winiają ją o coś, czego nie
zrobiła. David tymczasem
stara się pomóc Donnie
pTZetrwać ten trudny dla

sensacyjny

22.35

18.30 W akcji - magazyn
19.00 Komando 'Małolat' (3) serial sensacyjny, Niemcy,
wyk. Fabian Harloff, Turkiz
Talay, Michael Deffert
Porucznik Jarcyk z departamentu policji w Kolonii
wpada na oryginalny pomysł, jak walczyć z przestęp
czością młodocianych Postanawia wysłać na ulice

06.25 Muzyczny VIP - magazyn
muzyczny 07.00 KINOmaniaK odjazdowy magazyn filmowy
07.30 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 08.20 Spiderman (61) serial animowany, USA 08.45
Bobby kontra wapniaki - serial
animowany, USA 09.15 Super
Mario Brothers (62) - serial dla
dzieci 09A5 Dwa światy - reality
show 10.15 Bieg po szmal (S) - serial komediowy, USA, wyk. Robert Wuhl, Jim Turner, Sandra
Oh, Michael Boatman 10.45 Karolina w mieście (18) - serial komediowy, USA 11.15 Dwa światy
- reality show 11.45 Na południe
(6) - serial sensacyjny, Kanada
12.40 Młody Indiana Jones (6) serial przygodowy, USĄ reż. Vic
Armstrong/BilleAugust 13.40 KINOmaniaK- odjazdowy magazyn
filmowy 14.10 Muzyczny VIP magazyn muzyczny 14.45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny

thriller

20.00
Tom Weston, przecięt
ny, żonaty Amerykanin,
spotyka fascynującą kobietę, Bobbi. Postanawia się z
nią ożenić. Przedstawia ją
nawet swojej żonie jako
narzeczoną przyjaciela W
pewnym momencie der
chodzi do wniosku, że musi pozbyć się jednej z żon.

22.15 Program publicystyczny
22.30 Dorośnij (12) - serial komediowy, USĄ reż. Andy
Cadiff/Mark Cendrowski
Dwa światy- reality show
~ucja - dramat histol)'CZI!y, USA, reż. Hugh
Hudson, wyk. Al Pacino,
Donald Sutherłand, Nastassja I<inski, Joan Plo.vright
02.30 Spotkajmy się - magazyn
03.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny
04.00 Strefa P - pr. muzyczny
04.35 Zakończenie programu

Rewolucja

dramat

0.00
Akcja filmu rozgrywa się
w l T/6 roku. Kolonie ametykańskie będące perłą imperium brytyjskiego wypowiadają

posłuszeństwo

królowi Jerzemu, co staje
się przyczyną wojny z Anglikami. Ogłoszenie deklaracji niepodległości wywcr
łuje narodową euforię.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
http://sbc.wbp.kielce.pl/

Przygotowa/a firma Teleprogram, 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 10/11

NAJWIĘKSZA kielecka hurtownia płytek
ceramicznych, elewacyjnych, gresów, sanitariatów, armatury. Import, raty. Ul. Cedro Mazur 7 (Cedzyna, cmentarz) 0411368-01-65.
Oddziały : Zagnańska 71 , 0411362-68-70,
Wspólna 19,366-27-99.
dg15337

BUDOWNICTWO
0% REKLAMACJI
ANTYWŁAMANIOWE

DRZWI
e GERDA e
FIRMUS .
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO . Drzwi zewnętrzne , wewnętrzne .
Parapety, rolety. Montaż . RATY.•DROKPLAST", Kielce, Nowa 5, 0411361-71-90 .
zd623

zt619

OKNA. DRZWI antywłaman i owe ELMIX.
Grunwaldzka 28 041 /345-18-60

0411366-19-17. Bramy- producent, automatyka - iiJlporter.
zn407

zt664
OKNO S.C . - producent okien PCV - niemieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar.
Mikrowentylacja gratis. 041 / 346-19-17 ,
Kielce, Łódzka 308, Skarżysko-Kamienna ,
Sikorskiego 4 , 041 /25-25-288.
zt572

Systemy instalacyjne:
~ centralnego ogrzewania
y> wody użytkowej

<7 gaz01-ve
</ kominowe
Zakład

Inst., Sa nit., Ogrz_ i Gazu
RADOM, ul. Sobieskiego 1
tel 0~03 60-92-72

ANG IELSKI, INNE JĘZYKI , supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 0411344-74-07.

23 mkw l piętro 45.000 zł. 041/368-60-31 .
dg15324

FUNDACJA Szkolna . Ekonomik"
langiewicza 18 - Nabór do szkół
stawowych , policealnych d l<ł

zt6n
AGENCJA INTERLOCUM. Ki elce,
041/344-53-62.
zt597
CHEMADIN Export - Świętokrzyska Gieł
da N ieruchomości . Kielce, ul. Okrzei 15B,
lei. 041/366-13-61 , tel./fax 366-05-93.
Zlfj79

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI, supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 0411344-74-07.
zt679

Słowoludu
TWOJA

GAZETA

z

NA

CO-DZłENNA

DROBN

... ogłosze nie drobne,
które za mi eściłeś w .Słowie Ludu"
nie od niosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem
do Biura Reklamy . Słowa Ludu"
w ciąg u 5 dni od ukazania

PANELE
BOAZERYJNE
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO,
Okrzei 56, 041/344-37-45.

• MARKSOFT - kursy
041/343-12-52.

N 1ż K 1

JEŚLI...

PODŁOGOWE

- w systemie zaocznym i '""""""•••·na rok szkol. 2001/2002. Informacja.
tariat, 041/361-80-66.

ANGI ELSKI, INNE JĘZYKI, supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 041/344-74-07.
zt678

~

TO...
... otrzymasz 30, 60 lub 90 "'o
na d od atkową e misję
ogło sze ni a o tej samej treści
w dowolnie wybranym
przez siebie dniu.

s i ę ogłosze ni a
za938

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

1łOWOGU$NE

SYSTEMY
GRZEWCZE

BRAMY na 1 00 lat - HORMANN
PROMOCJA WIOSENNA
garażowe, przemysłowe, wjazdowe,
Drzwi przeciwpożarowe, uniwersalne.
Kielce, Dymińska 18.
041/361-04-63,
041/362-08-75.
zd620

Usługi lnst..Sanit.,

C.O. i Gaz.
RADOM, ul. Osiedlowa 17/25
lei. 0-502 59-40-41

DO wynajęcia mieszkanie 51 m kw. Uroczysko. 041 /331-68-63 wieczorem.
dg15305

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

PARKIET, 041/38-47-524.
u'554
PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,
37, 041 /345-44-84.
zd611

BRAMY, napędy- produkcja. 041/331-49-62.
zt637

Łazy

e
e

Systemy instalacyjne:

ODSTĄPIĘ dzierżawę

za939

V' kompleksowo
<:1 szybko

WWW.BRAMY.NET.PL - automaty, szlabany. 041/346-19-73, 502-58-05-43.

~ tan io

zt646

P.H.U . TONIC
RADOM, ul. Ordona 1
tel. ~1 81-14-50

LOKALE do wynajęcia, parter 100m kw.
i piętro 30 mkw. Busko ul. Partyzantów 19 a
lei. 041 377-92-36 - wieczorem.
ub134
M3 Świętokrzyskie , Bocianek, 63 m kw.
Ślichowice, 90 mkw. z garażem Śl ichowice ,
sprzeda Kontrakt. 0411368-33-22, 366-33-45.
Zlfj98

PRODUCENT:
deska podłogowa
boazeria
e schody
• parapety.
041/254-10-20.

BRAMY, ogrodzenia, automatyka - kompleksowo. Kielce, Dymińska 20, 0603-199-624.
dg15309

l-<

DO wynajęcia lokale biurowe 100 mkw.
centrum. 0604-139-195.
dg15251

lokalu handlowego
przy ul. 1 Maja 122. Tel. 0604-26-34-33.
zt745
SPRZEDAM 50 m kw Ślichow ice lp.
041/368-90-63,352-66-11 .
dg15294
SPRZEDAM lokal handlowy Busko .
0606-393-043.
dg15287

LOKALE

t

041/343-92-50- DOMENA- Nieruchomowww.domena.kielce.pl
dg14605

ści .

DOMKI
drewniane ,
013/43-539-94.

SPRZEDAM 'mieszkanie 73 m kw.
041/368-49-03.
dg15319

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

----------------------~kd~3~5~30

z~

GLAZURA, TERAKOTA. PŁYTOMEX, Jagiellońska 41a. 041/34-514-66.

041/344-98-98, PARTNER- Nieruchomośc i.

--------------=
zt60
~7

dg15155

Gdzie

ogrzewanie
-tam

Gdzie

Herz

Herz

-tam oszczędność

NAUKA
0411344-11-55
OMEGA -SZKOŁY POLICEALNE:
MEDYCZNE
- TECHNIK FARMACEUTYCZNY
- TECHNIK DENTYSTYCZNY
-KOSMETYCZKA
ARTYSTYCZNE
-PROJEKTANT MODY
ŚREDNIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2 LATA i 2 ,5 ROKU
LICEUM EKONOMICZNE.
zd616
041/361-83-00
STUDIUM INFORMATYKI
policealne zaoczne.

041/368-07-66
STUDIUM INFORMATYCZNE
(policealne, zaoczne).

zt669

energii
wTwoimdomu
p<H;hłania

centralne ogrzewanie.

?'

Ch<:esz oszczędzać
• Ptol o $)'Stemy gne.wcze

Herz..
<::'term~

1509001

<::'~POWII'Im

O regulacy)la %aWCIIy grajhQar-urapn~
t:lzląc:zk~zap,.,~

lf'A

w •

11

e

z

c

o

m

p

1

®

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI , supertanio ,
superintensywnie superskutecznie. Szkcła
Języków Obcych EMPIK. 041/344-74-07.
zt674

tiERZ. Armatura l Systemy Grzewcze Spółka z o.o.
32-'l20 Wlelk:zka, ul. A. Grottgera 5a. teł. {012) 289 02 20. w (012) 289 02 21

,

Absolwenci!
ZOZ Kielce, Paderewskiegó 55
366-49-71 , 345-58-04
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEUM TECHN ICZNE:
ekonomiczno - administracyjne
usługowo- gospodarcze
LICEUM ZAWODOWE:
kucharz
kelner
krawiec
fryzjer
sprzedawca
TECHNIKUM:
fryzjerskie
technologii żywienia .
kd3753
ALFA najstarsza w regionie Szkoła Detektywów(1994), najniższe czesne. 041/36Hi9-53.
dg14644

~ PEXIAIIPęX

w- w

ERA. Radom, ul. Wloza 8, tel. 0-48 363-47-69. 362-97-27
l
HYDROSOLAR, Radom, ul. Zbrowskiego 96/98, teł. 0-48 344-84-90 '
PROTOR
. • Ra d om, Ul. -r.,artaczna 6 , t el. 0- 48 363- 12-12
l
TANIE GRZANIE, Siedlce, ul. Brzeska 134, teł. 0-25 632-86-30
,
3825/KR

ANGIELSKI, INNE JĘZYKI, supertimio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 041/344-74-07.
zt681

Ochrony - nabór Kielce, ul.
041/344-39-82. Radom, ul. c:; ;"n~ ;"w;,. , .
0481362-13-13.

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI , supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych Ę:MPIK. 041/344-74-07.
zt682
ANGIELSKI, INNE JĘZYKI, supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 041/344-74-07.

e
e

zt683
BUDOWLANKA
Kielce, Jagiellońska 90
041/34-616-00
e Uceum Ogólnokształcące
(z informatyką)
TECHNIKUM:
-Budowlane
- Urządzeń Sanitarnych
-Drzewne
- Mechaniczne
-Samochodowe
- Elektryczne
- Telekomunikacyjne
- Żywienia Zbiorowego
-Handlowe.
SZKOtY ZAWODOWE
- 2-letnie
".
POLICEALNE.

ANGIELSKI , INNE JĘZVK I, supertanio ,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 041/344-74-07.
zt675
ANGIELSKI, INNE JĘZYKI , supertanio ,
superintensywnie, superskutecznie.
J
ków Obcych EMP
041 1344 7
7
ęzy
IK.
· 4-0 .
zt676

Szkoła

,
PRO-FIL
Kielce, ROMUALDA 3,
0411368-17-43.
REWELACYJNE KURSY
WAKACYJNE
język angielski
język niemiecki.

PRO-F IL
Kielce, ROMUALDA 3,
0411368-17-43.
LO dla DOROSŁYCH
cykl 2-letni i 2,5-letni
OGŁASZA NABÓR 2001 -2002
rewelacyjna oferta cenowa
cztery miesiące gratis!

e

PSYCHOLOGICZNA
041/344-19-55.

e

dg15267

80o/o

ANGIELSKI , INNE JĘZYKI, supertanio,
superintensywnie, superskutecznie. Szkoła
Języków Obcych EMPIK. 041 /344-74-07.
zt680

REKLAMA- pierwsza, jednorQCZil<l.
alna z uprawnieniami. 041 /344-19-54

e

zt631
CENTRUM KSZTAŁCENIA

SZKOtY PRO-FIL
Kielce, ROMUALDA 3,
0411368-17-43.
ŚREDNIE :
- liceum Ogólnokształcące,
- Technikum Fryzjerskie.
POLICEALNE:
-ekonomiczne
- turystyczne
- architektoniczne
MEDYCZNE:
- fizjoterapia,
- technik farmaceutyczny.

DOROSŁYCH

0411345-85-88
TECHNIKUM:
- Samochodowe,
- Poligraficzne,
- Telekomunikacyjne,
- Fryzjerskie,
- Budowlane,
-Żywien ia,

LICEUM :
-Handlowe,
- Ekonomiczne,
· - Ogólnokształcące
POLICEALNE
- Farmaceutyka ,
- Higienistka dentystyczna,
- Turystyka ,
- Bankowość,
-Telekomunikacja,
- Administracja,
-Finanse,
- Rachunkowość.

041 /344-98-98 Partner sprzeda
Oblęgorek.

zt663

e
e
e
e

CKB.ZGODA"
KIELCE, _
ZGODA31
041/361-23-22
0602-449-409
WIECZOROWE.
ZAOCZNE
LO (informatyczne)
TECHNIKUM
-budowlane
-drzewne

SPRZEDAM 2000 m kW z ir\sk.
spodarczym (100m kW.)· Cm
ce. 0606-23-23-16.

- leśne .

e POLICEALNE

e

: budownictwo
-geodeta
-architekt
- BHP
-transport
- drogi, mosty
ZASADNICZE
- budowlane.

SPRZEDAM działkę 0 poWz budynki em mieszkalnym.
041/385-73-06.
.

zt742

•

COMPUTEX - Kursy komputerowe.
041/344-32-02.
zt627
DZIENN IKARSKA
·
specja ln osć
.
1
1
04 1344- 9-55.
------------------------=zr:.:.,,=16

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

12 - - - - - - -- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

działkę

()'łlłana

SPRZEDAM
bud
Krakowska (105zVmkW-l ·

SŁOWO LUDU

200 1
27 CZERWCA

VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
zatrudni nauczycie la języka angielskiego
w pełnym wymiarze godzin od 1.1X.2001r.
Wymagane kawalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie (filologia angielska) z przygotowaniem pedagogicznym .
dg15334
ZARTUDNIĘ

zd607
6-29. HURTOWNIA - autoczę
. BEZPŁATNA WYMIANAamorBiacharka. Oświetlenie.
Jagiellońska 23.
zt621

magazyniera. 041/362-17-77.
dg15299

ZATRUDNIĘ technika budowlanego oraz
murarzy - dekarzy. Jędrzejów, 386-18-78.
dg15289

ZATRUDNIMY do zaopatrzenia i zbytu ze
znajomością branży bucloiNianej. 041J34..2!Hl67.

dg15313

SZKLARSTWO
OPRAWA obrazów, lustra, usługi szklarskie. Turystyczna 1, 041/331-54-79.

zd603

4963

Hl-FI. WiBtronic, 366-28-49

SPRZEDAŻ
041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metale.
we, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za937

za936
126P (1992). 0606-25-35-44.
250,-; Centralzamki 250,-;
200, - ;
Autobloka dy.

HYDRAULICZN E - 041134-567-17,
0603-053-837.
dg15151

TURYSTYKA

MALOWANIE - 0411362-53-70.

CIĄGNIKI, kombajny również NEW HOLLAND - BIZONY, maszyny rolnicze. Tanio!
Kredyt do 0%, MOTO-AGROMAX, Kostomloty 260b, 303-13-49.
zd614

FIAT Siena 1.4 (1998) 35 tys. 0604-420-369,
0411361-77-09 wieczorem.
dg15303
M ERCEDES 123 2400 (83). 0604-699-679.
dg15310
NIEMIECKIE kombajny zbożowe , prasy,
stan dobry. 012/387-15-~.
dg14568
PIASEK z dostawą do Kielc- 18 zVtona.
041/361-27-01,345-53-69.
za955
ROWERY Merida, Trek, Giant, amortyzatory RTS, ROCK-SHOK. Sklep rowerrJNif .Pią
tek - Sport•, Kielce , uJ. Piotrkowska 6,
0411344-52~ Prornoqa rcmeróN TREK 10%.
bs14

dg15285

041/332-47-60 KIELCE- Mannheim.
dg14688
048/37-B0-307, 0601/280-977 Frankfurt,
Mannheim, Lipsko .Wojtek".

mw308
ANTWERPIA- Niemcy, Holandia, Belgia wtorki, piątki. 081/825-62-45, 0603/95-12-39.
ms295
BIURO Turystyczno-Usługowe . POLTUR",
Radom, ul. Prażmowskiego 13 , tel/fax .
048/363-12-47, 048/340-24-69, Tarnobrzeg,
pl. B. Głowackiego 36, tel/fax. 0151823-68-25,
015/ 822-13-89, oferuje obóz w Breonej
k. Wisły (Beskid Śląski) -obóz z naukąjazdy
konnej (1 godz/dzień), OSK, pok. 2-3 osobowe. Terminy 30 czerwca - 12 lipca, 12 - 24
lipca, 5- 17 sierpnia. Cena 830 zł.
xx17
BIURO Turystyczno-Usługowe . POLTUR",
Radom , ul. Pra żmowskiego 13, tel/fax .
0481363-12-47, 0481340-24-69, Tarnobrzeg, pł.
B. Głowackiego 36, tel/fax. 015/823-68-25,
015/822-13-89, oferuje kolonie letnie w Grzybawie k. Kołobrzegu ; 8 - 151at, 200 m/ plaża ,
stadnina koni, DW .Puchatek", pok. 3 - 4
osobowe. Terminy: 25 czerwca - 8 lipca,
(930 zł); 7 - 20 lipca, 19 lipca - 1 sierpnia,
1 - 13 sierpnia, (980 zł) .
xx18

dg1 5332
AUTOMATY zręcznościowe, darty, piłkarzy
ki, bilardy, cymbergaje, bujaki, alkomaty.
Najtaniej! 0601122-72-22, fax 042/653-56-08.
kd3740

BIURO Turystyczno-Usługowe .POLTUR",
R adom, ul. Prażmowskiego 13, tel/fax .
048/363-12-47,048/340-24-69, Tarnobrzeg ,
pl. B. Głowacl<iego 36, tel/fax. 0151823-68-25,
015/822-13-89, .oferuje kolonie letnie w Gronju k/ Bukowiny Tatrzańskiej ; 8-15 lat,
OW .Groń", komfortowe pokoje, plac zabaw,
boisko. Terminy: 25 czerwca - 8 lipca, 8- 21
lipca, 21 lipca - 3 sierpnia , 3 - 16 sierpnia.
Cena 730 zł.
xx19
BIURO Turystyczno-Usługowe . POLTUR",
Radom, ul.· Prażmowskiego 13, tel/fax.
048/363-12-47, 048/340-24-69, Tarnobrzeg ,
pl. B . Głowackiego 36, teVfax. 015/823-68-25,
0151822-13-89, oferuje obozy i kolonie letnie
w Karwii - Karwieńskich Błotach - k. Jastrzę
biej Góry; 8- 161at, piaszczysta plaża , pok.
4 - 6 osób, boiska (pHka nożna , siatkówka,
· koszykówka). Terminy 27 czerwca -10 lipca,
(830 zł); 9 - 22 lipca, 21 lipca - 3 sierpnia,
2-15 sierpnia, (880 zł); 14- 25 sierpnia, (640 zł).
xx20

dg13912
wY POŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW
QUATTRO
041/34-64-750

SIATKI - 041/332-38-02.
dg14936

zt566
samochodów .
zt625

SUSZ z lucerny. Producent, tellfax
-041 /3154-105w godz. 7.00-15.00.
dg15193

TOWARZY SKIE

MALOWANIE - fachowo - tapetowanie
-szpachlowanie. 041/361-16-80.
dg15293
MALOWANIE- gładż- natrysk -tapetowanie. Gwarancja. 041/34-458-11 .
dg14375

CLUB zatrudni dziewczyny, zakwaterowanie. 0503/013-240.
kd3881
kd3955

MMALOWANIE - natryskowe , gładkie .
041/369-87-30.
dg15314
MYCIE ciśnieniowe elewacji, sidingu , piaskowca. Kielce, 31-51-118 .
dg15025
NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.
041 /331-22-32.
dg14682
NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.
dg13837
NAPRAWA pralek- 041 /369-82-22.
dg15116
NAPRAWA pralek, lodówek, .DOMUS".
362-23-70.
dg15297
PANELE- 041 /362-53-70.
dg15284
PANELE
0411362-70-40.

PROFESJONALNIE,

PROFESJONALNE wylewki wykonywane
maszynowo, zac ierane mechanicznie .
tel. 0411386-56-22 , 368-59-38,0604-883-076.
u·570
PRZEPROWADZKI tanio - transport 5 t.
041/366-78-36,0603-34-36-01 .
dg15050

ANTYWŁAMANIOWE

dg15273

041/331-29-83- HADES- dodatkowe drzwi,

róWnież stalowe.

0604-137-235 - PRYWATNE pogotowie
ALKOHOLOWE . Esperal.
dg15329

WCZASY 14 DNI
NAD MO.RZE~

(pokoje z nowym• łaz•enkailil)

nocle gi od 400 do 690 :d
noclegi + wyływienie _
od 620 do 810 :d
~..,
06rodek WypoeZVnkO'WY
•MUSZELKA•
W SIANOŻifiTACH

tel. 071/343-67~ 344-73-43

041/332-29-64, 34-437-04- TELEWIZVJNE.
dg15225
041/361-64-24, 361-46-59 TELEWIZORY,
magnetowidy - Sowiński.
dg14983
BAL USTRADY. Kraty. Ogrodzen ia .
041/366-29-94.
dg15292

06021335-083.
kd3231
GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.
0603/189-873.

ms313

VIAGRA (048)366-91-02, 0604/529-343.
mg537
VIAGRA. 0-607-419-480.
-----------=
dg·1;.;.
46
;;,;.7-'6

Agata zgubiła legitymację
dg15315

SKRADZIONO legitymację studencką
na nazwisko Kinga Tutaj.
dg15339
SKRADZIONO l egitymację siudencką
na nazwisko Agnieszka Kołodziejczyk.
dg15341
SORNAT Agnieszka zgubiła legitymację
WSEiA Kielce.
dg15311
WIERCIOCH Zbigniew zgubił legitymację
studencką.

dg15306
WÓCIK Marcin zgubił legitymację WSEiA.
dg15322

KSEROKOPIARKI
B IUREX, 34-44-222, 34-32-222.

zl280
PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .
za930

ROLETY ANTYWŁAM

WYPOŻVCZALNIA - Kielce, Sandomierska 76, 34-422-23.
za929

R-0-LE-T-Y
PRODUCENT- . UNIROLEX"
Krakowska 255,
368-31-33.
zt643
REM-DOM Kompleksowe wykańczanie
0411344-98-66.
dg15174

wnętrz.

ROLOKASETY, roletki, verlicale. PROMOCJA! 041/369-85-21.
dg14B03
TRANSPORT 1,5 tony, 85
041 1366-77-77. 0608-353-631.

gr/km .
dg14962

UKŁADANIE

ROLMAX, Góma 19, 041/344-90-84.
zd605

kostló brukowej- 0411303-85-91 .
dg15260

UKŁADANIE, produkcja kostki brukowej,
Morawica. 041/31-17-469, 0604-786-619.
dg14392

VERTICALE - żaluzje - rolety - producent.
0411368-68-77.
<lg13957

BRAMY l GARAŻE
WOLBUD . Żwirowa 5 . 361 - 66-92 ,
1 Maja 136. 346-32-QO.
zt657

OPRAWA OBRAZÓW
NAJLEPIEJ! Najtaniej, Chęcińska 14.
zt578

KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA, wentylacja, kurtyny powietrzne . .AQUAKLIM", Kielce, Massatskiego 14, 041/368-86-00, 041/369-71-{)1 .
zd615

SZYBY ZESPOLONE
PRODUKCJA, montaż. Kolonia 11 . 041/
368-47-50.
zd604

RÓŻNE

VlDEOKJELCE. 041134-500-72, 0602-666-510.
BUDOWA, tynki, wylewki - tanio, solidnie.
041/300-11-09, 0600-549-085.
dg15321

<lg15256

CYKLINOWANIE. 300-12-99.

CZVSZCZENIE dywanów- 0411331-75-64.
dg14714
DOC IEPLENIA budynków - so lidni e,
tanio, szybko. 0411331-46-11.

041 /343-80-63 POŻVCZKI.
dg15232

Ż-A-L-U-Z-J-E
VERTICALE
041/346-12-58.

CYKLINOWANIA -lakierowanie - 332-40-32.
dg15317

dg14542
GINEKOLOG - lecze nie, zabiegi. Łódź

NIEDZIAŁEK
studencką.

SUKNIE ŚLUBNE

zt601

dg14715

MEDYCY NA

dg15318

UNIROLEX- SYSTEM 0411368-31-33.
zt645

ROLETKI TEKSTYLNE
nowa kolekcja materiałów
MARKIZV TARASOWE
SIATKI
przeciw owadom
VERTIKALE
BRAMY
KRATY
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041/343-07-{)3 . .
Rabaty do 12%

REMONTY kompleksowe, glazura, terakota. 041/311-{)5-19.
dg15338

dg14768

żeczkę zdrowia.

ROLET- 041/362-{)3-67, Kusocińskiego 50.
za940

R-0-L-E-T-Y

BIURO Turystyczno-Usługowe . POLTUR",
Radom, ul. Prażmowskiego 13, teVfax. 048/
363-12-4 7, 048/340-24-69 , Tarnobrzeg ,
pl. B. Głowackiego 36, teVfax. 0151823-68-25,
015/822-13-89, oferuje kolonie letnie naWę
grzech - Balatentured-uzdrowisko nad Balatonem, 12- 18 lat, zakwaterowanie- internat,
pok. 2 osob, park, boisko, hala sportowa.
Terminy 7- 18 lipca, 17- 28 lipca, 27 lipca
-7 sierpnia, 6- 17 sierpnia . Cena 990 zł.
xx22

MISIA. 0606-598-496.

dg15316

ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3, 343-07-{)4.
zt603

R-0-L-B-1-T
ROLETY
ROLETKI
MOSKITIERY
041/346-12-58.

1490zł.

041/303-16-47- TELEWlZVJNE.

Arkadiusz zgubił legitymację

PRZEPROWADZKI. 041/361-87-19.
dg14594

KAMASUTRA. 041/362-62-53:
dg15320

KOŁODZIEJ
studencką.

dg15336

zt609

USŁUGI

dg15323

KRAWIEC Kamil zgubił studencką ksią
MALOWANIE, szpadllowanie-0411361-77-76.
dg15201

BIURO Turystyczno-Usługowe . POLTUR",
Radom , ul. Prażmowskiego 13, tel/fax .
048/363-12-47,048/340-24-69, Tarnobrzeg,
pl. B. Glowackiego 36, teVfax. 0151823-68-25,
0151822-13-89, oferuje obóz młodzieżowy we
Włoszech - Alassie ki San Rema - Riwiera
Wioska, hotel • Astra Group Hotel, pok.
4 osob. Termin 27 lipca- 16 sierpnia. Cena

FRANKFURT. 041134-425-79 KRZYSZTOF.
dg14726

ANGIELSKA Małgorzata zgubHa legitymację studencką.

xx21
SIATKI- 041/344-71-93.

ZGUBY

KUPIĘ stare meble , obrazy, srebra, lam-

zt611
żALUZJE pionowe, rolokasety, rotelki tekstylne - produkcja , montaż. HURTOWNIA
MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH, K ielce,

344-90-84.
zd606
ŻALUZJE tanio. 0411369-86-37.

dg15173

za966

py. Kościuszki 1O, 344-32-40.
zz681

POŻVCZKI- 041134-30-142 .
dg14737

POŻVCZKI bez poręczyciel i ekspresowo.
Kielce, Piotrkowska 39a/4, 041/343-31-50
kd3648

dg15054

REKLAMA samochód . Polonez• (99).
041/34-401-16.
dg15257

GLAZURA, hydraulika, remonty.
041 /346-44-49.

żALUZJE . Verticale . Roletki. Tanio!
041/366-38-26.

SZUKAM wspólnika z kapitałem do Fitness
Clubu. 041/344-11-66.

<lg15226

dg15330

zm24

ELEKTROINSTALACJE. 041/302-33-12.
dg15117

ŻALUZJE , verticale,
041/366-38-26.

roielki

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zarząd

Gminy w Morawicy

informuje, ie dysponuje przeznaczonym do wydzierżawienia budynkiem
szkolnym o pow. ui;ytkowej 302,58 m kw., położonym w Brudzowie na
działce nr 455 o pow. 0,46 ha.

ul. Wyspiańskiego 12/5
39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 8236655 ,.fax 8230178

Budynek jest w bardzo dobrym stanie technic:mym, wyposażony we wszystkie media
niezbf(dne do jego funkcjonowania.
Atutarni położenia nieruchomości jest dogodny dojazd z Kielc, położenie w centrum
miejscowości, spokojna okolica.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert w sprawie dzierżawy wraz z określeniem
w nich planowanej działalności .
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr teł. 31-14-692, wew. 34lub 35.
1/kr

Zarząd

Agencji
.z

Zarządu Nieruchomości Spółka

siedzibą

z o.o.

w Radomiu, ul. Starowolska 13A

-ze 100 proc. udziałem Skarbu .Państwa- zaprasza inwestorów
do sklawlnia ofert w sprawie przystąpienia do Spółki popnez
podwyższenie kapitału i objęcie nowych udziałów.
Zainteresowane podmioty prosimy o przedkładanie pisemnych ofert
na adres: Agencja Zarządu Nieruchomości Spółka z o.o. w Radomiu
-Biuro Zarządu , 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53, pokój 401.
9!!_~

3

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG w KIELCACH
na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Serninaryjskiej z ul. Żeromskiego wraz z przebudową
południowego wlotu ul. Żeromskiego.
l. Terminrealizacji31.V/11.2001 r.
2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki ustawy o zamówieniach publicznych
oraz wymogi określone w Warunkach Uczestnictwa w Przetargu.
3. Postępowanie będzieprowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
4. Informacje dotyczące składania ofert oraz Warunki Uczestnictwa w Przetargu
można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach,
ul. Prendowskiej 7,pok. 3, tel. 362-15-69, W.103, w godzinach 7.30-15.30.
5. Oferty pisemne należy składać w zalakowanych kopertach w sekretariacie
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, pok. 26, w terminie do 10. Vll.2001 r.,
do godz. 9.30.
6. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu przetargu - 10. Vl/.2001 r.,
o godz. l Ow siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, sala nr l .

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
W KIELCACH, UL. ARTWIŃSKlEGO 3
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zakup i dostawę pianki do wylewania osłon
indywidualnych (polistyren ekstrudowany)
stosowanych w radioterapii w Modelarni
. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Formularz zawierający Opis Przedmiotu Zamówienia można
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 120, 113,
nrtel. (041)36-74-280.
Cena formularza 30 zł.
Uprawnionym do udzielania informacji Oferentom jest
mgr Bogumił Selerski, nr te l. (041) 36-74-328.
Oferty należy składać w sekretariacie ŚCO (p. nr 202) do dnia
5. V/1.2001 r., do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego (p. nr 204) w dn. 5. V/1.2001 r., o godz. 10.302124119
uzyskać

Błyskotliwy

Już

14

teł.

33

Wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Zarząd

Biura Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A.
w Kielcach
Informuje, że posiada do wynajęcia

w budynku, Biura, ,~okalizowanyril ·,
w centrum miasta PrZY ulicy
·
św. Leonarda 18, pomieszczenia biu'rowe
o powierzchni ·Qk. 380 m kw.·na 11 piętrze.·
Pomieszczenia te

mogą być

wykorzystane

również jako sale wykładowe.

Oc;:zekujemy na oferentów zainteresowanych
wynajmem całości pomieszczeń.
2116/
Zarząd

Budynków Mieszkalnych

w

Jędrzejowie, ul. Reymonta 21
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanilf remontu
pokrycia dachu o powierzchni 357,32 m kw., częściowej wymiany
obiDbek blacharskich (rynny, pasy pod- i nadrynnowe) na budynku
mieszkalnym przy ul. Przemysiowej 7a w Jędrzejowie. .
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem . przetarg na remont dachu
- Przemysłowa 7a" należy złożyć w sekretariacie ZBM lub przesłać pocztą
dodnia20.VI1.2001 r.
W ofercie należy podać :
-proponowaną wartość remontu dachu budynku wraz z obróbką blacharską
- termin wy"konania robót budowlanych
- okres gwarancji
- warunki płatności
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie ZBM w dniu 25.VII.2001 r.,
ogodz.9.
Zarząd Budynków Mieszkalnych zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Zarządzie Budynków
ieszkalnych, tel. (01 033-41) 386-10-41 .
573/u"

Błyskotliwa

Promocja! 2.500 . zł taniej*

RITA MOTORS

ul. Magazynowej 5,

23/bs

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

z

UKF 104,7 Fil

pomieszczenia biurowe
o pow. 42 m kw. oraz wiatę
obudowaną o pow. 40 m

Doradzamy w wyborze systemu i urządzeń.
Pomagamy w projektowaniu i montażu systemów łączności
radiowej.

samochód.

ciężarowa

posiada do wynaj ęcia
radioleiiwa

duży wybór markowych i nowoczesnych radiotelefonów
oraz osprzętu i akcesoriów.

*Oferta ważna do 30.06.0 l. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie.

wersja

Komunalnych Spółka z
w Kielcach,

Autoryzowany dealer firmy MOTOROLA
oferuje:

od 32.990 zł*

Dostępna

Przedsiębiorstwo

RADIO "LELIWA" sp. z o.o.

cena!

206Fl
PEUGEOT
*szczegółypromocjiwsalonie

homologacją

Kielce,-ul. ąomaszowska 52, tel. (041) 344-30-10, 368-12-35 (36)
Ostrowiec Sw., ul. Kilińskiego 35b, (041) 247-95-45
tJ9flD
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09 jutra kolarskie Mistrzostwa Polski
Po wakacyjnej ptzerwie
dziś o godzinie 17
rozpoczynają treningi
piłkatze KSZO Ostrowiec:

Sześciu
Sześciu kolarzy
reprezentować będzie
grupę

Fomax-Cyclo

..__.......i.ll.....u Korona na kolarskich

Misttzostwach Polski.
Od jutra na trasach wokół
Sosnowca rywalizować będą kobiety, orliki i elita. W tej najbardziej prestiżowej grupie rywalizować będzie Paweł Mela, ścigający
się aktualnie we Włoszech.
W kategorii orlików o medale walczyć będą: Mariusz Witecki

(soy)

świętO
Małogoszczu
~

sporo emocji czeka kibiców

i miłośników tańca
w Małogoszczu.

wa Ludu", która patronuje sobotniemu wydarzeniu. Dla każdego
przygotowaliśmy niespodziankę
w postaci atrakcyjnych gadżetów

oraz nagrody, które wylosowane
będą wśród tych, którzy kupią bilety. Całkowity dochód z ich sprzedaży klub przeznacza na cele ~ha

rytatywne.
Zapraszamy na nowy stadion
Wiernej. Foczątek zabawy w sobotę o godzinie 10.45.
(sts)

Jeżeli chcecie
podzielić się

zinnymi swoimi
sposttzeżeniami,

(jazda na czas i ze startu wspólnego), Artur Górecki (na czas i start
wspólny), Paweł Adamczyk (start
wspólny), Jacek Morejko (na czas
i start wspólny) i Artur Szarycz
(na czas i start wspólny). Morejko
i Szarycz ścigają się we francuskiej
grupie AC Chaterloat, a Kielce reprezentować będą po raz pierwszy.
Jak przygotowani są pozostali? Witecki (PSF Niort, Francja),
Adamczyk (GSC Blagnac, Francja) i Górecki (Zali Euromobil
Fior, Włochy) od początku sezonu jeżdżą na Zachodzie, w wyści-

Rym

prżed

a nie dla działaczy. Dlaczego nikogo nie zapytano o radę? A pan ~
niek chyba nie uczył się geografii.
Wzorce sprawdzone w Szkoc~i,
Szwajcarii lub na Węgrzech moze
są dobre dla tych krajów. Pols~ jest
jednak dużo ~ększa od ~azd~go
z nich. Uczmy się np. od Niemc~w.
Czekamy codziennie pod nr.
(041) 36-36-298 lub 36-36-253.
(sts)

gach elity. Największy tegoroczny
sukaes Witeckiego, to zajęcie drugiego miejsca wśród orlików w pię
ciaetapowym wyścigu elity w Bretanii. Adamczyk kilkakrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce także rywalizując z elitą.
Górecki ma na swoim koncie dwa
starty w wyścigach Pucharu Świa
ta, kilka miejsc w "dziesiątce",
a w kraju wygrał wyścig w Biłgo
raju i był drugi w Koziegłowach~
w wyścigu polskiej elity.
- Wyścigi na Zachodzie są
dużo szybsze niż polskie, więc chyba forma jest - mówi Adamczyk.
-Jeśli dopisze szczęście, powinniśmy powalczyć o czołowe miejsca
na mistrzostwach kraju.
W elicie wystartują także kieł
czarne, reprezentujący inne kluby:
Zbigniew Piątek i Kazimierz Sta~
fiej (Mróz Supradyn Witaminy)
oraz Mariusz Bilewski (CCC Mat).
Program mistrzostw.
Czwartek: jazda indywidualna na czas kobiet (24 km), orlików
(30 km) i elity (45 km) .
Sobota: jazda indywidualna
ze startu wspólnego kobiet (120
km) i orlików (180 km) .
Niedziela: jazda indywidualna ze startu wspólnego elity (250
km).
SŁAWOMIR SIJER

Krajew skim

Jawny arbiter
Zakończyliśmy klasyfikację " Jawnego

arbitra ". Wiosną 2001 roku w IV
lidze najlepszym arbitrem okazał się
Krzysztof Rym.
Ten doświad czony arbiter
miał trochę "szczęścia w nieszczę

samorządowe

oraz
m · scowej Wiernej
ny sposób uczcić
piłkarzy do IV ligi.
w sobotę Wierna romecz z beniasy - KS Z O

na start

Od lewej: Paweł Adamczyk, Artur Górecki i Mariusz Witecki

arskie

Z RÓŻNYCH AREN

ściu". Oto bowiem p. Krzysztof
doznał kontuzji, która .. . pomogła
mu w zwycięstwie, gdyż prowadził
tylko 6 spotkań. Jego najgroźniej

si rywale mieli na koncie znacznie
pojedynków.
·
Drugie miejsce zajął (drugi
raz z rzędu) Daniel Krajewski
z Ostrowca. Wypada zatem mieć
nadzieję, że jesienią br. p. Daniel
przypuści szturm na pozycję lidera. Triumfator z jesieni ub. roku
-Tomasz Adamski finiszował znakomicie, ale nie był w stanie odrobić strat z początkowej fazy rundy.
Nie klasyfikowaliśmy jedynego drugoligowca świętokrzyskiego
- Grzegorza Szymańskiego, gdyż
w IV lidze prowadził tylko cztery
mecze.
Noty ostatniej kolejki: Marcin Patyński (MKS Końskie- Nida
Pińczów) - nota 6,0; Andrzej Lasocki Oezierski Orlicz Suchedrnów - Wisła Sandomierz) - 9,5;
Tomasz Adamski (Star Starachowice - Czarni Połaniec) - 9,0; Filip Robak (Cukrownik Włastów Piast Chęciny) - 6 ,5; Krzysztof
Łodej (Łysica Bodzentyn - Nowiwięcej

ny) - 8,0; Daniel Krajewski (Orlę
ta Kielce- Hetman Włoszczowa) 9,0; Sylwester Góźdź (GKS Rudki -Naprzód Jędrzejów) - 8,0; Jarosław Łapka (Spartakus Daleszyce - Alit Ożarów) - 7,5; Bogdan
Lasata (Sparta Dwikozy- Granat
Ruch Skarżysko)- 8,0;
·
Klasyfikacja końcowa:
l. Rym 8,50 (6) .
2. Krajewski 8,44 (9)
3. Wydra 8,40 (5)
4. Lasocki 8,20 (8), Adamski
8,20 (8)
6. Lasata 8,18 (9)
7. Trofimiec 8,12 (4)
8. Borusiński 8,11 (9)
9. Batugowski 8,00 (9)
10. Patyński 7,77 (9)
11. Góźdź 7,90 (9)
12. Łodej 7,82 (9)
13. Robak 7,68 (8)
14. Malinowski 7,68 (8)
15. Klimek 7,62 (4)
16. Łapka 7,50 (8)
17. Szrek 7,43 (8)
18. Rębosz 7,08 (6)
19. Stelmaszczyk 6,85 (7)
20. Kucharczyk 5,80 (5)
Noty za poszczególne mecze
przedstawiały się następująco :

0-4 niedostateczny; 5-6 dostateczny; 7-8 dobry; powyżej 8 - bardzo
dobry.
Sponsorem "Jawnego arbitra" jest kielecka firma MOZ.
(mac)

Protest lii-ligowców

~

Prezesi związków piłkar
skich z Kielc, Rzeszowa i Lublina skierowali do PZPN pismo, protestując przeciwko
stronniczemu prowadzeniu
rozgrywek III ligi przez Małopolski Związek PN. Prezesi
oskarżają krakowian o faworyzowanie swoich drużyn
w walce o awans do II ligi i
utrzymanie się w UL PZPN
zdecydował, że rozgrywki III
ligi w sezonie następnym poprowadzi Kraków. W kolejnym już jednak PZPN.

Start w sierpniu
12 sierpnia rozpoczną się
IV ligi i ligi okrę
gowej Swiętokrzyskiego
Związku Piłkj Nożnej w sezonie 2001/2002 . Klasa A
wystartuje 19 sierpnia. 'JYlko
sześć pierwszych drużyn
z każdej grupy utrzyma się w
tej klasie. Pozostałe utworzą
klasę B. Terminarze rozgrywek
wszystkich lig poznamy 9 lipca, a na 27 lipca zaplanowano
spotkanie z przedstawicielami
wszystkich klubów z okręgu.
rozgryw~

Strzelcy na o limpiadę
Strzelcy z HKS 47 Kielce
startowali w Mistrzostwach
Polski juniorów. Barbara
Chrut wywalczyła 13 miejsce
a Piotr Wałek 14. Awans
do finału Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży wywalczyli: K. Pawełczyk i M. Janus.

Pierwszy przegrali
l :3 przegrali pilkarze
Granatu/Ruchu Skarżysko z
SM S w Z ielonej Górze w
pierwszym meczu półfinało
wymMistrzostw Polski juniorów młodszych. Rewanż w sobotę w Skarżysku.

· Zwyci ęstwo w Krakowie
Anna Styrcz z Budowlanych Kielce uzyskała w trójskoku 11,18 m i wygrała konkurs z okazji 95-lecia Cracovii, rozegrany na stadionie krakowski~AVVF.

(s~)

KONKURS RADIA TAXI

V33lllll
~~~~.D~

szukaj na
www.twojeauto.com.p l

Wybierz swoją
"11 " KSZO
Z przyczyn technicznych kolejny kupon naszego konkursu
"Wybierz swoją jedenastkę KSZO
Ostrowiec" ukaże się w jutrzejszym numerze " Słowa Ludu".

Redaktorzy wydania
DariuszRyń

Bożena S morawska
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P~Iska pokonała Francję w Lidze Światowej siatkarzy Brożyna

Broniąca tytułu, amerykańska tenisistka Venus Wll-

liams- rozstawiona z numerem
drugim - awansowała we wtorek do drugiej rundywielkoszlemowego turnieju na kortach
trawiastych w Wirobledonie
(z pulą nagród 12,2 mln dolarów). 20-łetni Australijczyk
Lłeyton Hewitt, rozstawiony z
numerem piątym, pokonał
Szweda Magnusa Gustafssona.

Ray kończy
Jeden z najlepszych hokeistów ligi NHL Raymond
Bourque, który w tym roku
zdobył z Colorado Avalanche
Puchar Stanleya, postanowił

Pięć

setów emocji ·

Polscy sialkarze nie stracili

jeszcze szansy na awans do

pólfinałów Ligi ŚWiatowej.

Polska- Francja 3:2 (21:25,
25:22, 19:25, 26:24, 15:13).
Polska: Stelmach, Prus, Murek, Gruszka, Stancelewski, Papke oraz Wójcik (Iibero) , Gołaś ,
Pcygiel, Musielak, Michalczyk
Mecz rozpoczął się nadzwyczaj obiecująco dla polskiego zespołu. Potem, głównie dzięki bar-

dzo nietypowej i skutecznej zagrywce Frantza Granvorki przewa-·
gę zdobyli Francuzi.
Drugi set zaczął się niemal
identycznie - od prowadzenia Polaków 3:0. Potem straciliśmy kolejne cztery punkty i trener Ryszard
Bosek wprowadził do gry Roberta
Prygiela, który zastąpił słabiej spisującego się Pawła Papke. Prygiel
wraz z partnerem klubowym z Warki/Czarnych Jarosławem Stancelewskim dwukrotnie skutecznie
blokowali ataki Francuzów; ra-

zakończyć karierę.

Dydek przegrywa
Drużyna koszykarskiej
ligi WNBA, w której występu
je Małgorzata Dydek - Utah
Starzz- doznała piątej poraż
ki w obecnym sezonie rozgrywek. W poniedziałek przegrała na własnym parkiecie z Seattle Storm 47:65.

Dudek w Barcelonie?
Jerzy Dudek, bramkarz
reprezentacji Połski
i holenderskiego Feyenoordu
Rotterdam, ponownie znalazł
się na liście życzeń klubu FC
Barcełona - poinfonnowarportał internetowy "Płanetfootball".
piłkarskiej

Hagi selekcjonerem
Gheorghe Hagi, były kapitan piłkarskiej reprezentacji
Rumunii i zawodnik, m.in.,
Steauy Bukareszt, Realu Madryt i Barcelony, został we wtorek mianowany nowym trenerem rumuńskiej kadry narodowej .

Transfer roku
Prezydent brazylijskiego
klubu Cruzeiro Belo Horizonte Jose Perella de Oliveira Costa potwierdził, że utalentowany napastnik tego klubu Geovanni Deiberson został sprzedany do hiszpańskiego zespołu PC Barcelona.
(PAP)

TELEKIBIC
EUROSPORT: 15.00 Lekkoatletyka: Elirnii)acje do reprezentacji USA na MS 2001, 17.00 Piłka
nożna : Mistrzostwa Europy kobiet
w Niemczech - Szwecja - Anglia,
19.00 Kolarstwo: Wyścig Dookoła
Katalonii - 7 etap Boi-TaUli - Eis
Cortalsd ' Encamp 176km.
DSP: 15.45 Kolarstwo: Tour
de Suisse- 9 etap.
,
TVP1 : 17 .15 Finały Ligi
Swiatowej w sia~ówce mężczyzn.
TV KRAKOW: 20.00 Finały
Ligi Swiatowej w siatkówce męż
czyzn.
WIZJA SPORT: 15.30 Kolarstwo: Tour de Suisse- 9 etap.

Po ataku Holendra Mike van der Goora (z prawej) piłka przechodzi przez dziurawy blok Włocha leondino Giombiniego (17)

Smuda znów
w Wiśle
Dużo zmian zachodzi

na.
Wychówanek Cyclo
Kielce na każdym
·
czołówce . W jeździe
n ej na czas (2 etap)
sce. Na górzystym, trzecim,
siódme miejsce, pracując
cowych kilometrach dla
Widać , że forma Brożyny
przecież najważniejszy

nu - Tour de France ·
przednim.

Kolejny triumf zapaśniczki z Borkowic

Złote

ostatnio wklubach
piłkarslciej e/cstraklasy.

Franciszek Smuda został we
wtorek wybrany na nowego trenera piłkarzy mistrza Polski Wisły
Kraków. Jego asystentem będzie
Kazimierz Kmiecik. Z obydwoma
szkoleniowcami klub podpisał
roczny kontrakt.
Zarząd klubu piłkarskiego
Stomil Olsztyn nie przedłużył kontraktu z trenerem Zbigniew Kieżunęm. Szkoleniowcowi podzię
kowano za utrzymanie zespołu w
ekstraklasie i ... wręczono wypowiedzenie.
19 piłkarzy Legii Warszawa
wróciło z urlopów i wznowiło treningi . Do końca tygodnia będą
ćwiczyli na klubowym obiekcie,
potem wYjadą na zgrupowania do
Austrii i Niemiec. Drużyna z Ła
zienkowskiej przystąpi do nowego sezonu w zmienionym składzie.
Do zagranicznych klubów zostali
wypożyczeni Marcin Mięciel (Borussia Moenchengładbach) , Tomasz Sokołowski (Maccabi Natanja) i Paweł Wojtała (Werder Brema). Z kolei Marka Citkę przesunięto do rezerw.
Trener Dragomir O kuka szuka wzmocnień. Od poniedziałku
podczas treningów testowani byli
nowi zawodnicy - Wojciech Szala
z GKS Katowice i Jugosłowianin
Stanko Sipłica z FC Cukaricki
Belgrad.
(soy)

domski skrzydłowy miał też kilka
udanych akcji w ataku. Po zbiciu
Stancelewski ego Polską prowadziłajuż 18:12 i aż do stanu 21:15wygrywała sześcioma punktami.
Trzecia odsłona przebiegała
pod dyktando trójkolorowych, a
zakończył ją as Granvorki.
W czwartej partii nasi rywale mieli nawet meczbola, którego
jednak nie wykorzystali. O tym, że
doszło do piątego seta zadecydowały skuteczny atak Gruszki i
szczelny blok Stelmacha . .
Ostatnia część spotkania
przebiegała pod dyktando Francuzów. Przy ogłuszającym dopingu
publiczności Polacy wyrównali na
11:11 , a potem punkty zdobywano już na zmianę . Dwie ostatnie
akcje meczu wygrali gospodarze,
po skutecznych atakach po blokach Frygiela j Murka.
Grupa F
W pierwszym wtorkowym
meczu Włochy wygrały z Holandią 3:1 (21 :25 , 25 :16, 25 :21 ,
25:19). Wdrugimmec~Kubapo
konała ~osję 3:2 (29:27, 18:25,
25:21 , 22:25, 15:13). w zgodnej
opinii fachowców było to dotychczas najlepsze spotkanie katowickiego turnieju .
Dziś: Rosja - Holandia (11) ,
Kuba- Włochy (13) , Polska- Jugosławia ( 17 .30) , Brazylia - Francja (20).
(past)

sumo Edyty

Edyta Witkowska powięk
szyła swoją kolekcję

.trofeów o dwa złote
medale Mistrzostw Polski
w sumo.
W zawodach rozegranych w
Kratoszynie w międzyuarodowej
obsadzie panna Edyta nie miała
sobie równych zarówno w wadze
do 80 kg, jak w kategorii open.
-Nie było jednak wcale łatwo
stanąć na najwyższym stopniu podium- zwierzyła się " Słowu" Wit. kowska. - NajWięcej wysiłku kosztowały mnie pojedynki finałowe .
Zawodniczka z Borkawie
zmierzyła się w nich z Moniką
Michalak i dwukrotnie została
triunńatorką .

Jeszcze kilka dni przed turniejem nie było pewne czy zapa
śniczka z Barkowic wystartuje w
imprezie. Trenerzy zastanawiali się
bowiem, jak wałki sumo wpłyną na
formę Witkowskiej przed wrześniowymi Mistrzostwami Świata w
zapasach, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. Obawiano
się też kontuzji, podobnej do tej ,
jaka przydarzyła się Edycie podczas ubiegłorocznego championatu Europy.
- Doszliśmy jednak do wniosku , że umiejętności nabyte w
sumo przydadzą się w pojedynkach
zapaśniczych -wyjaśnił trener Platana Borkowice Józef Maciej czak.
Sama mistrzyni zapewnia, że
traktuje tę dyscyplinę jak najbardziej poważnie .
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Czy to sumo, r:zy zapasy? Edyta Witkowska (wyżej) może z góry patrzeć na rywalki

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