'

WBP w Kielcach

4 strony

W PONIEDZIAł.EK
SOBOTA - NIEDZIELA
4 - 5 MAJA 2002 R.

JAZDYPKP

KIELC E

.

.

.-.. T W O J A
!,

G A Z E T A

ROZKŁAD

C O D Z l E N N A

NR INDEKSU 350-400 ROK LIII NR 102 (15869)

""

www.slo:ovoludu.com.pl

,

Zabili go koledzy, ciało znaleziono po 1O miesiącach Swięto kłótni

MORD ZA TELEFO
KIELCE. Policja zatrzymała dwóch
gimnazjalistów podejrzanych
o zamordowanie kolegi. Owa tygodnie temu ciało 17-latka w stanie
rozkładu znaleziono na dziallcach.
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Polach Wila-

s i ę uroczystość

kamienia węgielnebudowę świątyni Swiętej
Opatrzności. Ma ona stan•

narodu polskiego za
wolność. ·

Czytaj na stronie 4

osób uczestniczyło
w uroczystości żałob
ku czci ofiar masakry dokonałydzień temu przez 19-latka.
Czytaj na stronie 4

Czytaj na stronie 5

Przed pomnikiem Czwórki
odbyły się w Kielcach urzędowe
uroczystości 3 Maja, Ale prawica
spotkała się jeszcze przed pomni-

kiem Staszica. W Starachowicach
odbyły się dwie uroczystości i padają oskarżenia o awanturnictwo.

Czytaj na stronie 2

Popiół z młyna

Jak j uż pisaliśmy, 21 kwietnia dwaj mężczyźni d okonali makabrycznego odkrycia - na ścieżce
ogró.dków działkowych przy osiedlu Swiętokrzyskim zobaczyli but.
z wystaj ącym kawałkie m kości.
Policja ustaliła, że są to kości ludzkie. W czasie poszu kiwań odkryto
zawinięty w koc ludzki szkielet.
Cz ęść kości została rozrzucona.
Naj prawdopodobniej d oko nały
tego zwierzęta . Fragmenty zwłok
znajdowano jeszcze dwa dni póź
niej.
Znalezione ciało było w stanie tak dalekiego rozkładu, że trudno był o nawet stwi e rdz ić płeć
zwłok. Na koszuli zmarłego znaleziono jednak poziome przecięcia,
przyp ominają ce śl ady po n o żu .
Podczas dalszych badań , w tym
przeprowadzonej sekcji, stwierdzono, że jest to ciało 17 -letniego

RUDA MALENIECKA. Wczoraj do
rana siedem jednostek straży gasiło
blisko stuletni drewniany młyn.

Z ogniem walczyła Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Koń
skich oraz jednostki OS P. Zabytku nie udało się jednak uratować
- zostały z niego tylko zgliszcza.
Formalnie straty przekroczyły
. 20 tys. zł. Ale szkoda młyna ,
Policjanci eskortują ujętych gimnazjalistów- kadr :z kamery TVP Kielce
który czas świetności przeżywał
c h łopca . Sprawdzenie rejestrów
zjów dwóch 15-letnich uczniów j uż w pocz. XX wieku. Niedawno
osób zaginionych pomogło w usta- - informuje podkomisarz Krzysz- GS oddał go gminie, a samorzą
leniu jego tożsamości .
tof Kozieł z biura prasowego KWP dowcy chcieli go rozebrać .
W miniony wtorek odnale- w Kielcach. - Są podejrzani o za- Nie zdążyli.
·
(kam)
ziono natomiast osoby podejrza- bicie swojego 17-letniego kolegi.
ne o zabicie chło pca . - Policjanci Z ostali doprowadzeni do Sądu
z Wydziału Kryminalnego zatrzy- Rodzinnego, który w środę podjął
mali w jednym z kieleckich gimna- decyzję o umieszczeniu podejrzanych w Schronisku dla Nieletni ch.
Trwają ich przesłuchania .
W opinii fachowców
Według nieoficjalnej wersji ,
- Ta wstrząsająca zbrodnia została popełn iona blisko rok temu, gdy
ofiara
i podejrzani umówili się na
podejrzewani o to sprawcy mieli zaledwie po 14 lat. W naszym regionie to
działkach, żeby wąchać klej . Zapierwszy przypadek, by sprawcami tak brutalnego morderstwa były osoby
bili kolegę , po bardzo spodobał im
tak młode. To zjawisko ala rmujące - mówi podkom. Krzysztof Kozieł .
się jego telefon komórkowy.
(E)

Zapraszamy na piknik pod sosnami, na

wiel ką maj ówkę

Możesz bawi ć si ę
KIELCE. Całą serię weekendowych
atrakcji przygotowała nasza gazeta
dla mieszkańców miasta. Z nami
koniec długiego weekendu nie będzie
nudny!

Pras:za1t1v na premierę drugiej
"Gwiezdnych wojen" Gelucasa. Pokaz "Ataku klobędzie historycznym wyda-

REGION. Święto 3 Maja nie pogod?iło
naszych politycznych elit.

Już dziś od godziny 16 czekamy na was przy hotelu "Gromada" w Cedzynie. Tu, w barze "Pod
Sosnami" będzie grać kapela, pojawią się napoje i wielki grill z tanimi przekąskami , przyrządzany
mi przez mistrzów kuchni. Imprezie towarzyszyć będą konkursy
oraz kiermasz rękodzieła ludowego . Marka hotelu gwarantuje
świetną zabawę.

Kto chce - może dotrzeć tu
z nami rowerowym szlakiem " Sło
wa Ludu". Jeśli pogoda dopisze, to
ok . 15 startujemy .na wschód
przedłużeniem ul. Swiętokrzy -

rowerową giełdę

·razem z nami

skiej. Wcześniej (tuż za skrzyżo
\Yaniem ul. Świętokrzyskiej z ul.
Zniwną na górce w godz . 1415.30) ekipa "Sl!' będzie stemplowała zamieszczone poniżej kupony, które wezmą udział w losowaniu nagród "Pod Sosnami".
Z kolei jutro startuje X cykl
populamych majowych giełd rowerowych " Słowa Ludu ". Sprzedających prosimy tylko o zabranie
dokumentów tożsamości , co pozwoli uniknąć podejrzeń , żerowe
ry są niewiadomego pochodzenia.
Z tego samego powodu namawiamy kupujących, by sprawdzili, czy
upatrzony rower jest oznakowany
(numer PESEL wybity na ramie
pod osią pedałów) . Na pierwszą
giełdę zapraszamy 5 maja w godz.
12-14 na parking u zbiegu ulic
Serninaryj skiej i Wesołej (przed
redakcją "Sl!'). Wstęp wolny.

p RAD l

w parku i na

Tego samego dnia o 14.30
w parku miejskim rusza wielki festyn rodzinny "Kielecka Wiosna
-Wielka Majówka". W trakcie dłu
giej zabawy, współorganizowanej
przez naszą redakcję i Urząd Miasta, w muszli koncertowej wystą
pią m.in. zespoły Tequilla, Fliper,
Ankh, Gulivan, a gwiazdami będą

j

Sami i słynny K.A .S.A. Będą też
liczne konkursy z nagrodami, loteria (każdy coś wygra!), stoiska
z jadłem i napitkami. Patronują
Radio TAK i "Echo Dnia", a sponsorami są : UPC Telewizja Kablowa, WSP " Społem ", OSM Włosz
czowa. Gwarantujemy niezapomnianą zabawę !
(kk, red)
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KUPUJEMY PREZENTY NA DZIEN DZIECKA
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3 Maja wykorzystano także do wyborczej propagandy
imieniny: Moniki, Floriana
~ wschód: 5.14
f? wschód: 5.43
~ ZJIChód: 20.08
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ZJIChód: }6.43
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Multi lotek: 2, 10, 11,
15, 21,22,23,27,32,35,37,39,
41,43,46,51,61,63,65, 73
Numerek: 16 (11, 12, 33, 44)
PIĄTEK: Multi lotek: 2, 8, 11, 18,
21,22,24,31,40,42,44,45,50,
53, 54,62, 63,66, 76,79
Numerek: 34 (7, 10, 17, 42)

Jerzy dziękuje
Serdecznie dziękuję "Słowu
Ludu" - organizatorowi sympatycznego plebiscytu oraz czytelnikom, którzy przyłączając się do zabawy, uznali właśnie moją skromną osobę za
Najpopularniejszego Jerzego.
Konkurencja nie była prosta, bo,
jak łatwo się zorientować, wszyscy
Panowie, którzy zostą.li zgłoszeni do
plebiscytu są w naszym Regionie znani i popularni.
Ogłoszono mnie "Jerzym Pocztowym", co traktuję jako wyraz sympatii także do Poc?ty Polskiej, którą
reprezentuję, a która, jak sądzę, z
każdym dniem staje się bardziej przyjazna i popularna.
Raz jeszcze pięknie dziękuję.
Jerzy Wach

Swięto

niezgody

- l Maja
nie powinien
Uroczystości w stolicy regionu świętokrzyski eg o
utrzymuje jednak, że zabrakło dla
ściołem, w którym odprawiono
nich miejsca przy obchodach. ,,wta- rocznicową mszę.
dze wywodzące się z SLD wyko- Ten paszkwil to stek bzdur
rzystały święto wartości narodo- replikował starosta Mieczysław
wychdotworzenianowychpodziaSławek. Jego zdaniem na takie
łów. Po raz kolejny nie zaproszono
święto nie potrzeba specjalnych
do udziału w obchodach sztandazaproszeń i gdyby opozycja przyru " Solidarności" oraz ludzi z oposzła, to nikt by jej nie wygonił.
zycyjnych partii np. PO, PiS, SKL, - Dziwi mnie, że postępują tak
UPR, ROP. Nad rozsądkiem wzięprzedstawiciele partii, które pała górę niska chęć dominacji "
triotyzm mają wypisany na sztan- twierdzi opozycja w liście otwardarach - dodał prezydent Sylwetym. List kolportowano przed koster Kwiecień (SLD). · (E, pen)

Jest grób majora "Hubala"
Przy miejscu pamięci , poświęconym majorowi Henrykowi
Dobrzańskiemu na kieleckim
Cmentarzu Partyzantów spotkało
się ponad 30 pocztów sztandaro-

Groźnie

na drogach
DZIAŁoszycE. w wyniku po-

przez fiata 126 śmierć poniósł
75-letni mieszkaniec Sancygniowa.
Jednak przy świątecznym natężeniu
ruchu na drogach jedna ofiara, to i tak
niewiele. Policja zatrzymała zresztą na
Porudziu czterech nietrzeźwych kierowców. Rekordzista miał ponad 2,5
promila i szarżował lublinem. Prawdziwy drogowy dramat zacznie się w niedzielę, gdy wszyscy będą wracać z dłu
giego weekendu do domów.
(imi)

trącenia

Cykliści zapraszają
SKARŻYSKO . W najbliższą niedzielę

miejscowe Towarzystwo Cyklistów organizuje piknik rowerowy dla
dzieci i młodzieży. Będzie to zarazem
oficjalna inauguracja sezonu, na którą
wszystkich członków i sympatyków zaprasza STC. W godz. 10-13 na plantach na os. Przydworcowym odbędą się
gry i zabawy dla najmłodszych sympatyków kolarstwa. Poza pokazami sprzę
tu i sprawności rowerzystów, dzięki
Powiatowej Komendzie Policji będzie
można za darmo oznakować pojazdy.
Potem uczestnicy barwnym peletonem
przejadą przez miasto. O godz. 16 na
strzelnicy w pobliżu zalewu Bematka
rozpocznie się ognisko.
(pen)
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Przy symbolicznym grobie złożono stosy kwiatów

Szeryf

bliżej

KIELCE. Zostało już tylko dwóch
kandydatów do fotela komendanta
miejskiego policji.
W ostatni wtorek po raz kolejny zebrała się komisja konkursowa. Po testach i autoprezentacji do finału wszedł mł. insp. Ryszard VVydrzyński (dotychczas
komendant powiatowy w Jędrze
jowie) i podinsp. Robert Dybka
(komendant z Końskich).
Ostateczną decyzję o obsadzeniu stanowiska podejmie komendant wojewódzki Andrzej
Woźniak, w porozumieniu z wła
dzami samorządowymi. Nastąpi to
zapewne już w przyszłym tygodniu.
Nieoficjalnym faworytem
jest Ryszard Wydrzyński.(mow)

do

najlepiej - np. z przym
udziałem w pochodzie
buną, na której Lil:srcsucsr
przywódcy albo z "
szorstkiego papieru toaleto1weo
sklepach. Dla młodszych
Pracy to dzień wolny od pracy,
tego przyjmują go z sympati ą .
1 Maja powinien być n:~ń~:tw,nu.
świętem? Czy przy nhc01•nu'm
mie bezrobocia Swięto
zyskało utracony sens?
śmy, co na ten temat sądzą
czytelnicy.

· Uroczystości w Kielcach rozpoczęły się mszą w katedrze i

KIELCE. - Potrzebujemy dziś
mocnych autorytetów- mówił
prezydent Kielc na odsłonięciu
symbolicznego grobu "Hubala".

dzień

1 Maja to święto
najwięcej emocji wśród
Większości starszych kojarzy

REGION. Nawet rocznica Konstytucji
3 maja nie pogodziła naszych
politycznych elit. WKielcach
świętowano dwa razy, w Starachowicach skończyło się skandalem.

przemarszem przed pomnik
Czwórki. Po podniesieniu flagi i
odegraniu hymnu, głos zabrał
wojewoda Włodzimierz Wójcik.
- Konstytucja 3 maja była dziełem
rewolucyjnym. Dziś święto to jest
symbolem honoru - powiedział,
nim delegacje złożyły wieńce i
kwiaty przed pomnikiem.
Kolejna kielecka uroczystość
odbyła się przed pomnikiem S.
Staszica w parku. Spotkały się tu
ugrupowania prawicowe: PiS,
PO, "Samorząd 2002", Rodziny
Katolickie. Edward Kusztal recytował strofy Jana Kochanowskiego, odczytano wstęp Konstytucji
3 Maja. Potem politycy namawiali do głosowania na własne partie
w wyborach samorządowych.
- Chcemy przypomnieć, że od
1916 roku właśnie tu odbywały się
uroczystości 3 maja - mówił Janusz Koza z " Samorządu 2002".
W Starachowicach organizatorem uroczystości były władze
miasta i powiatu. Część środowisk

Dzień

Ogień

wych. Harcerze z 'druzyny, noszą
cej imię majora otrzymali na pamiątkę szarfę z odsłoniętego
pomnika.
Henryk Dobrzański po kapitulacji Warszawy w 1939 r. nie zło
żył broni. 50 żołnierzy ze 104 Puł
ku został_o z nim, by walczyć w
Górach Swiętokrzyskich. - Byli
pomostem między regularnym
wojskiem z Września i oddziała
mi partyzanckimi. Sam "Hubal"
jest wzorem romantycznego patriotyzmu. Zginął w Anielinie 62
lata temu, do dziś nie wiemy, gdzie
są jego prochy - przypomniał Marian Winiarski, wiceprzewodniczący kieleckiej Rady Miejskiej.
Po poświęceniu grobu złożo
no na nim górę kwiatów. Orkiestra dęta zagrała hymn "Hubalczyków". Na uroczystość przyjechał
również twórca pomnika, prof.
Józef Słonina .
(mb)

być państwo

wym świętem,
za to 3 Majajak
najbardziej. Dawniej trz
chodzić na nn,•nn.m
ma przymusu. Ale
cy mogłoby być dzisiaj
okazją dla bezrobotnych, ·
pokazali, jak władze
ją swoje obietnice. n., ......,,...
mówźli o "gruszkach na
bie", tymczasem teraz
to, co mamy. Ci ludzie
ni się upomnieć o swoje.

- Ludzie
mają rozmaite
poglądy, dlatego dobrze, że
jest możliwość

obchodzenia l i
3 Maja. Czy to
święto państwowe?
mieć wątpliwości. DawnieJ
wiadomo, jak było z pacho
mi, dziś młodzież, absolwe

nie mają pracy. Pierwszydzi
maja to odpowiedni mom
dla najbiedniejszych, by po
zali, ilu ich jest w kraju.

- Czy l
Maja powinien
być ustawowo
wolnym
dniem? Każde
wolne cieszy
ludzi, mogą odpocząć. Swięto Pracy

grozi ,lasom

REGION. Najwyższy, trzeci stopień
zagrożenia przeciwpożarowego w
lasach ogłoszono wnaszym woje·
wództwie . .
Słoneczna pogoda nie najlepiej przY-służyła się lasom Kielecczyzny. Sciółka jest już tak sucha
że wystarczy nawet rzucony nie:
dopałek papierosa, by spowodować pożar. Stąd decyzja o ogłosze
niu trzeciego stopnia zagrożenia .
Leśnicy przez cały czas patrolują
lasy. Straż wyjeżdżała wczoraj do
akcji ponad 20 razy.
-Do lasów wzywano nas sześć
razy, przede wszystkim w okolice
Włoszczowy, Opatowa, Pińczowa
Kielc i dwa razy w okolice Jędrze~
jowa. Pożar w rejonie Jędrzejowa

był najgroźniejszy. Płonęło S hektarów trawy i poszycia leśnego mówił oficer dyżurny Komendy
VVojewódzkiej PSP. Strażacy zwracają uwagę na lekkomyślne zachowanie osób, rozpalających w pobliżu lasów ogniska.
Druhowie pilnie śledzą prognozy pogody. Dwa razy dziennie
docierają do nich meldunki meteorologiczne. Wynika z nich, że dziś
będzie nadal pogodnie, natomiast
~ niedzielę ochłodzi się i wystą
pią deszcze.
- To nie oznacza jednak, że
automaty~znie zostanie odwołany
alarm pozarowy - twierdzi oficer
dyżurny straży. - Może padać tylko w niektórych regionach Kielecczyzny, a w innych nadal będzie
panować susza.
(E)

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

no mieć taki cha
przed wojną - być nrzP.znaCZV1
ne dla ludzi, którzy są
botni lub prac"~Jją w
warunkach.
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ażnik został

zwolniony na

rzekroczył

własną prośbę

granice
Rzeczywiście. Rozporządze

CE. Funkcjonariusz Straży
który prowadził auto
już stracił pracę.

już pisaliśmy 22 kwietnia
jechał służbowym daewoo
m. Na skr_zyżowaniu ul.
i Jagiellońskiej zdez małym fiatem. Według
olicji lanos wymusił
·~~~.,;~t"'"

Po badaniu na al-

okazało się, że strażnik

. 1,4 promila alkoholu.
Funkcjonariusz nie został
dyscyplinarnie, odszedł
prośbę . To jest zgodne z
- mówi Mirosław Szaprasowy Komendy
Straży Granicznej.

nie ministra spraw wewnętrznych
i administracji mówi, że postępo
wania dyscypJinarnego nie wszczyna się , jeśli funkcjonariusz złoży
natychmiast wniosek o zwolnienie
ze służby.
Jak pisaliśmy, wkrótce po wypadku poszkodowany w wypadku
kierowca "malucha" stwierdził, że
funkcjonariusze SG próbowali
namówić go do składania fałszy
wych zeznań i oferowali za to pieniądze . Prokuratura na razie bada
ten wątek przy okazji dochodzenia w sprawie jazdy po pijanemu.
Jak się jednak nieoficjalnie dowiedzieliśmy, niewykluczone, że prokurator jednak tę sprawę wyłączy
do odrębnego śle'dztwa. . (mow)

ycerze w upale
Chorągwie rycerskie

spotkały się wczoraj nad

zalewem, by stoczyć walkę
gdy białogłowy tańczyły

Na 3-majowy turniej ścią
do Kielc rycerze z SandomieStaszowa i Chęcin. Kieleckie
Artyleryjskie rozpoczęło
salwą z XVII-wiecznych
odpalał marszałek

'"'"vt.,,r""' Józef Kwiecień. Udasię okrutnie huknąć

dopiero
· razem, ale bractwo i tak
mu tytuł puszkarza.
· recytacji "Reduty Grmiał zagrzać rycerzy do walgotowali się do potyczek
szable i topory. W upal-.

nym słońcu ubrani w kolczugi i heł
my cierpliwie czekali na bój . - Dopóki sił starczy bić się będą- oznajmił Norbert Skorodzień. - Są przyzwyczajeni, żeby walczyć w czasie
upału. Rycerska potyczka, to także walka z samym sobą, pokonanie
słabości. Jymczasem panny, chroniąc się w chłodzie namiotów, popatrywały na dzielnych wojów.
Czekało ich zajęcie wdzięczniejsze
- miały zatańczyć dawne dworskie
i plebejskie tańce - kontredansa,
orlando, skakanego.
Nie zabrakło w czasie turnieju pokazów strzeleckich z muszkietów i artyleryjskich, do których
posłużyły XVII-wieczne falkonety i moździerze. Największą atrakcję - inscenizację bitwy ze Szwedami zachowano na koniec. (E)

Importerzy

boją się

Celna rewolucja
REGION. Kielecki Urząd Celny zyskał
właśnie większe kompetencje, niż
miał je jako oddział. To efekt zmian
w administracji celnej, które weszły
w życie 1 maja.

Dla uproszczenia procedur
i obniżenia kosztów zlikwidowany został Główny Urząd Ceł. Na
szczeblu centralnym mamy już tylko szefa służby celnej w Ministerstwie Finansów. Dotychczasowe
urzędy celne - w tym krakowski,
któremu podlegały oddziały w Kielcach, Końskich, Starachowicach i
Sandomierzu - zamienione zostaną na izby celne.
Co się zmienia u nas? Dotychczasowe zadania dyrektora
urzędu w Krakowie przejmuje naczelnik urzędu w Kielcach. Chodzi tu np. o wydawanie decyzji w
sprawie zgłoszeń celnych i pozwoleń na stosowanie procedur celnych. Wyjątkami będą m.in. procedury uproszczone, wyznaczanie
składów celnych i miejsc odpraw,
co pozostanie w gestii izby celnej.
Bezpośrednio pod urząd w Kielcach (już nie pod Kraków) będą
podlegały oddziały celne w województwie świętokrzyskim.
-Nowemu urzędowi w Kielcach oprócz dotychczasowych,
standardowych działań związa
nych z odprawami przybędzie
obowiązków, stanie się on organem pierwszej instancji mogącym
kwestionować np. wartość sprowadzanego towaru - mówi Robert
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SŁOWO

DLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Do

samodzielności

daleko

Mam wnuka, który uczy się
w amerykańskiej szkole. Dostrzegam jego optymizm, entuzjazm i
inwencję, które są wciąż pobudzane przez nauczycieli. Wydaje mi
się, że u nas jest odwrotnie. Szkoła raczej hamuje niż rozwija tego
rodzaju przymioty. Młodym w
wieku 18-19 łat daleko do samodzielności. W Ameryce natomiast
chłopcy i dziewczęta w tym wieku są już zdani wyłącznie na wła
sne siły. Zdzisław M.

Czy czeka nas rewolucja?

bierz z nami
Po wstępnych eliminacjach
. 50 dziewcząt z całego reJurorzy wybrali 16 finalil l maja będą one walczyć
Miss Regionu. Ale nasi
wybrać własną
PJę:knoś(;i,

która ich zda-

swoją

Miss

niem najlepiej reprezentowałaby
nasz region. Wystarczy wypełnić
kupon i dostarczyć go lub wysłać
do redakcji " Słowa Ludu"
do 6 maja. Wśród uczestników zabawy rozlosujemy nagrody niespodzianki.
(red)

Obałając:w Polsce znienawidzony ustrój, zapowiadano więcej
wolności i demokracji, sprawiedliwość i uczciwość. Tymczasem zaś,
jakiej by teraz nie tknąć dziedziny, wszędzie wielkie afery i oszustwa. Czy czeka nas kolejna rewolucja? Tym razem przeciwko tym,
co obiecywali cuda, ale zapominali dopowiedzieć, że obiecywali
wyłącznie dla siebie.

Albo pieniądze,
albo obowiązki
Zgadzam się z autorem opinii, że w Polsce podatki płacą tylko szaraczki. Najwięksi cwaniacy
nie boją się żadnych ustaw kamoskarbowych czy mandatów. Mają
wystarczająco aużo pieniędzy i
majątku, aby się od wszelkiego rodzaju obowiązków wobec państwa
wykpić lub wymigać. fan S. (tam)

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.
LUDU 4 - 5 MAJA 2002 NR 102/A

chaosu przy odprawach

Wszyscy liczą, że takie kolejki przed kieleckim Urzędem Celnym to przeszłość
Starmach, rzecznik UC w Krako- kuje jeszcze wielu rozporządzeń
wie.- Importerzy będą jednak mo- wykonawczych- dodaje.
Choć formalności związane
gli się odwoływać do izb celnych, a
w ostateczności do Naczelnego ze zgłaszaniem towarów do odpraSądu Admi.nistracyjnego.
wy celnej nie zmieniają się, to imKieleccy celnicy od lat narze- porterzy mają obawy, czy w najkall, że zwienchnicy skąpią im pie- bliższych dniach nie nastąpi pararnędzy na właściwe zorganizowaliż odpraw. Może to być związane
nie odpraw. W "Słowie" nieraz np. z uzyskaniem nowych zezwoopisywaliśmy protesty kierowców
leń na prowadzenie agencji, skiaTIR-ów przeciwko złym warun- dów celnych czy choćby przygokom odprawy (m.in. ciasny par- towarnem nowych pieczątek. Nieking) . JYmczasem rzecznik ostroż- które firmy starały się zdążyć
nie wypowiada się o samodzielno- ,z odprawą przed l maja, inne grości kieleckiego urzędu .
madziły zapasy.
- Na razie sprawy finansowe i
Warto pamiętać, że zmiany
kadrowe pozostają w gestii Izby nie dotyczą przekraczających gra(kk)
Celnej . Do omawianych zmian bra- nice turystów.

Czas na sport
i na młodość
Długi weekend -i piękna, słoneczna pogoda
sprawiły, że .setki kielczan nie 1ylko wyjechały
na atrakcyjne wczasy, nie tylko poświęciły się
pracy na dzialce, ale podjęłyteż decyzję, że czas
najwyższy zacząć ćwiczyć. Wielułudzi postanowiło pobiegać, pograć w tenisa, a przynajmniej

dużo spacerować. Teraz trzeba tylko wytrzymać
w swoim postanowieniu. O tym, czym je~ ruch
dla zdrowia, rozmawiamy z Maciejem Slefarskim, internistą z Przychodni nr l w Kielcach.

Panie doktorze, cr;y pan uprawia jakiś sport?
- Naturalnie. Dwa razy w tygodniu gram w tenisa i raz w koszykówkę. Nie wyobrażam sobie życia
bez ruchu, bez sportu. Godzę to i z
pracą, ·i z urlopem. Chociaż muszę
przyznać, że nie zawsze ja, lekarz,
byłem taki mądry. Dopiero musiałem odczuć u siebie kłopoty z sercem, by zacząć ćwiczyć.
To w takim razie proszę powiedzieć, co daje nam ruch? Chociażby na własnym przykładzie.
-To, że ruch wzmacnia serce,
zapobiega wielu takim chorobom,
jak np. osteoporoza, nadciśnienie,
miażdżyca- chyba wszyscy wiedzą.
Ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet najprostsze ćwicze
nia to poważne wzmocnienie naszego organizmu. Stajemy się bardziej wytrzymali, a przez to też i
bardziej odporni, nawet na zwykłe
przeziębienia i grypy. Gimnastyka
sprawia, że mamy więcej witalności, rzadziej nas dotyka zmęcze-

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

nie zimowe czy przesilenie wiosenne.
Sport kojarzy się nam z tęży
zną fizyczną. A jaki ma wpływ na
naszą psychikę?
- Ogromny. Jeżeli fizycznie
czujemy się lepiej, to i psychicznie jesteśmy bardziej odporni na
wszelkie załamania, depresje itp.
Kolejna kwestia - ruch pomaga
nam w utrzymaniu szczupłej sylwetki, a to poprawia nasz komfort.
Szczególnie wiosną .
Jednakniewszyscy mogą, wła
śnie ze względów zdrowotnych,
ćwicr;yć intensywnie. Co wtedy?
- Zawsze można , a nawet naindywidualny zakres gimnastyki skonsultować z lekarzem.
Może się bowiem faktycznie zdarzyć tak, że jakieś konkretne ćwi 
czenie przyniesie więcej szkody
niż pożytku. To nie zmienia jednak generalnej zasady: ruch to
zdrowie, młodość i uroda .
BEATA SZCZEPANEK
leży

3

Wmurowano

odsłonił kwadrygę
Kwadrygę Apollina na fasadzie
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej
w Warszawie odsłonił w piątek prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
Nad ważącą S ton rzeźbą prof. Adam
Myjak i prof. Antoni Janusz Pastwa
;:>racowali w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku trzy lata.

Prezydent

Jajecznica z 2520 jaj

kamień

pod

świątynię Bożej Opatrzności

Symbol patriotyzmu
Na warszawskich Polach Wi/anowskich obyła się w czwartek uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę świątyni
Świętej Bożej Opatrzności. Ma ona
stanowić wotum narodu polskiego
za odzyskaną wolność.
W ceremonii wmurowania
kam!enia węgielnego pod świąty
nię SBO i podpisania aktu erekcyjnego udział wzięli m.in.: prezydent Aleksander Kwaśniewski ,
episkopat Polski z prymasem
kard. Józefem Glempem, legat
papieski kardynał Franciszek
Macharski, nuncjusz apostolski
abp JózefKpwalczyk, przedstawiciele konferencji episkopatów

z 10 krajów europejskich i szereg osób związanych z budową
świątyni, w tym architekci Wojciech i Lech Szymborscy.
Kamień węgielny, który został
poświęcony przez papieża Jana
Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 1999 r., skła
da się z trzech części umieszczonych w specjalnej szkatule. Pierwsza część - to kam!eń węgielny
z pierwszej budowy SOB z 1792 r.
Druga - pochodzi ze zniszczonej
podczas wojny warszawskiej katedry św. Jana Chrzciciela, a trzecia
-z jasnogórskiego klasztoru.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że przyszłość

Polski, jej suwerenny byt i pomyślność narodu zależeć będą

~~~~~~~~~~~~~~, .

W Lądku Zdroju (Dolnośląskie) na najwięk
szej patelni świata (średnica 231 cm) usmażono jajecznicę z 2520 jaj

Tragedia na torach
Na trasie kolejowej Poznań Warszawa, w Nowym Dworze pod Koninem (Wielkopolska) na przejeździe
strzeżonym zgin ął w czwartek 54-letni mężczyzna, który wjechał samochodem pod pociąg Eurocity ,,Varsovia".

Budują autostradę

Warto wiedzieć
Decyzję o budowie ~świątyni świętej Boźej Opatrzności podjął
Sejm Wielki w 1791 r.• po uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Świątynia
miała stanowić wotum narodu za wyzwolenie się spod wpływów
obcych mocarstw. 2 maja 1792 r. nastąpił <3kt wmurowania kamienia
węgielnego, jednak z powOdu trzeciego rozbioru Polski dQ wzniesienia
świątyni nie doszło. Druga próba, podjęta w latach międzywojennych,
nie została zrealizowana z powodu wybuehu 11 wojny światowej.
23 pażdziernika 1998 r. Sejm podjął uehwałę. że wzniesienie świątyni
ŚWiętej Bożej Opatrzności będzie symbolem wdzięczno~ści narOdu za
odzyskanie wolności w 1989 r., 20 lat pontyfikatu Jana Pawła Ił oraz
2000 lat chrześcijaństwa.
'

Uroczystość

Erfurt w żałobie
W Goszynie koło Tczewa (pomorskie) rozpoczęły się prace przygotowawcze pod
budowę autostrady A-1 . Na zdjęciu: kar-

Na placu przed katedrą panowała przejmująca cisza, wiele
osób płakało. Obecni byli prezy-

czowanie i niwelowanie terenu

dent, kanclerz i szefowie wszystkich partii politycznych oraz dyplomaci. Na schodach przed katedrą ustawiono ołtarz i prosty
krzyż. 16 świeczników upamięt
niało ofiary, siedemnasty, stojący
niżej -również młodocianego zabójcę, który popełnił samobójstwo. Premier Turyngii Bernhard
Vogel apelował, by rozpacz i ból
zamienić w siłę i miłość. - Pogardzamy przemocą i terrorem, nie

Dostarczą żywność
1

Izrael i Palestyńczycy osiągnęli
w piątek porozumienie w sprawie dostaw żywności dla oblężonych w bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem
- podały władze palestyńskie. W piątek
miały też byćwznowione rozmowy dwustronne na temat rozwiązania konfliktu.

Chirac

zwycięży?

Arafat

4

Dokument,

chcemy, by przemoc zwyciężała,
także w grach i wirtualnym świecie pozorów - powiedział.
.
Prezydent Johannes Rau odczytał nazwiska ofiar niczym na
apelu poległych, a następnie zwrócił się do rodziców sprawcy, mówiąc, że rozumie ich cierpienie
i wstyd. Po uroczystości na miejscowym cmentarz·u odbyły się
pogrzeby ofiar.
19-letni Robert Steinhaeuser zastrzelił 26 kwietnia w ciągu
kilkunastu minut 16 osób, a następnie sam popełnił samobójstwo. Sprawca strzelał z pistoletu, celując najczęściej w głowę.
Wśród ofiar było 13 nauczycieli,
dwoje gimnazjalistów oraz funkcjonariusz policji.
(IAR, PAP)

Po opuszczeniu siedziby
Arafata przez sześciu Palestyńczy
ków, których wydania domagały
się władze izraelskie, wojsko izraelskie zniosło blokadę siedziby
Arafata. Dla Izraela wydalenie
więźniów było warunkiem zniesienia wojskowej blokady siedziby Arafata w Ramallah. Sześciu
poszukiwanych przez Izrael Palestyńczyków przebywało w jego
siedzibie od początku jej oblęże
nia. Zostali przewiezieni do Jerycha pod strażą Amerykanów i Bry-

już

Oscypek, czyli podhalański ser
z niepasteryzowanego mleka
owczego, ma szansę trafić do
polskich sklepów jeszcze przed
końcem tego roku.
Do tej pory oscypek moż
na było kupić tylko na straganach lub bezpośrednio u producentów, w góralskich bacówkach.
- W Ministerstwie Rolnictwa wreszcie finalizowana jest
praca nad rozporządzeniem
w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu ,
przetwórstwie, składowaniu
i transporcie mleka - powiedział
wicepremier minister rolnictwa
Jarosław Kalinowski i podkreślił, że dotyczy to także oscypka.

tyjczyków. Izrael zrezygnował
z żądania ich ekstradycji. Czterech więźniów zostało skazanych
przez sąd palestyński za udział
w zabójstwie izraelskiego ministra
turystyki Rebawarna Zeewiego
w październiku zeszłego
roku . Piąty to przywódca palestyńskiego ugrupowania, które wzięło na
siebie odpoWiedzialność
za zamach, a szósty jest

sprzedaż oscypka w
winien być gotowy

do
maja. Minister rolnictwa
kiedy oscypek - jako pol
dukt regionalny- ma szansę
na rynki Unii Europejskiej,
wiedział, że powinno to
jednocześnie z nrJ"\/ '<11>1
naszego kraju do
- Polska ma szansę
Unii Europejskiej l s
2004 r. razem z
CZej tego SObie nie Urt irnhr ~
W ramach UE istnieją
ści produkcji serów z mleka
pasteryzowanego. Sk9ro
to możliwe, to i u nas
możliwe. Prowadzimy
aby zapewnić to w ramach neo
cjacji, i podejmujemy inne f
maJne kroki w tej sprawie c!ał.

Samolot ru
na szkołę

wolny
ofiar izraelskiego ostrzału . -Była
to akcja w nazistowskim stylu
i zbrodnia wojenna, ale naród palestyński jest silny i będziemy
w końcu górą - powiedział .
(PAP)

wyższym palestyńskim
urzędnikiem finansowym, oskarżonym przez
Izrael o próbę przeszmu-

glowania broni z Iranu.
Po opuszczeniu
kwatery Arafat odwiedził wspólną mogiłę 25
palestyńskich cywilów,

ka przez łączność ze świ
Boga i transcendencji".
Papież Jan Paweł 11 w
słaniu skierowanym do
ków uroczystości ,
przez legata, podkreślił , że
ściół w Polsce, podejmując tę
dowę, pragnie zrealizować
tum, jakie w 1791 r. złożyli
wie Sejmu Czteroletniego
dzięce za Konstytucję 3

odnaleźć wielką godność człowie-

Armia izraelska. odblokowała Ramallah

Przewodniczttcy Autonomii Palestyń
skiej opuścił w czwartek, po pięcio
miesięcznym pobycie wareszcie
domowym, swą siedzibę wRamallah
na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Przywódca ultraprawicowego
Frontu Narodowego i kandydat na prezydenta z ramienia tej partii Jean-Mańe
Le Pen zwraca się do swych zwolenników w Pałacu Sportów w Marsylii 2 bm.
W niedzielnej (S bm.) dogrywce wyborów prezydenckich we Francji obecny
prezydent, konserwatysta Jacques Chirac pokona antyunijnego populistę Jean-Mań e Le Pena, ale mimo to Francja stanie się teraz trudniejszym partnerem
Europy- mówią eksperci.
(PAP)

zawsze ,,od niewzruszonego poszanowania przez nas naszej wolności, od utrwalania w drodze
porozumienia się wielu sił społecznych, godzenia odmiennych
interesów oraz tolerowania róż
nych poglądów" .
Kardynał Józef Gle_mp powiedział, że świątynia "ma nie
tylko przypomnieć i zrozumieć
klęski oraz niepowodzenia, ale

Po oscypka do sklepu?

ku czci ofiar masakry

Sto tysięcy osób uczestniczyło
w Erturcie w uroczystości żałobnej
ku czci ofiar masakry dokonanej
tydzień temu przez 19-latka.

Prymas Polski kardynał Józef Glemp święci kamień węgielny pod
Świętej Bożej Opatrzności. Obok kardynał Franciszek Macharski

Filipiński samolot wni~lrn1111V ~vrac,aRf
cy ze wspólnych ćwiczeń z
amerykańskimi spadł w
budynek szkoły na północ od

Samolot zniszczył sześć
w szkole w Mabalacat, ok. 100
na północ od stolicy kraju . Co
mniej 19 osób zostało zabran~
do miejscowego szpitala. Trzy o
by doznały poważnych poparz
Nie doszło do większej trag
dzięki temu, że szkoła była
mknięta z powodu wakacji.
Nie wiadomo, co było ~ ·
czyną wypadku, okoliczni nue
kańcy mówią, że samolot ekspl.

wał, zanim spadł. Części myśi.IW

Jaser Arafat pozdrawia zgromadzonych przed
jego biure"! w Ramallah

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

F-S runęły na pobliskie domy I
nity kilku mieszkańców. Siła u
rzenia była tak duża, że fragzne
samolotu rozrzucone zostały w
mieniu trzech kilometrów. (PA
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Ludu" i Radio TAK zapraszają na "Atak ldonów"
~

&Mif.Ji!&M

ędzie z nami~
Zapraszamy na premierę
"Gwiezdnych wojen"
Pokaz będzie
lnrv1•7n~·m w•vrl;rnP.1niP.·m -"Atak
zostanie w tym samym
zattrez·eni'OW<rmv w kinach
i Stanach Zjednoczonych.

Do wygrania m.in.:
e sprzęt radiowy, e sportowy, e gospodarstwa domowego, e płyty, e książki i nagrody
niespodzianki.

'

"Gwiezdne wojny" to film-lefenomen, który fascynuje
nowe pokolenia widzów,
sko nie mające sobie róww całej historii kina, wielka
i wspaniała zabawa, poopowieść o walce dobra
i konflikcie między czło
a techniką.
Akcja filmu "Gwiezdne wojczęść II - Atak klonów" ro,zgry1Olat po wydarzeniach ukaw "Mrocznym widmie".
ka nieuchronnie pogrąża
chaosie, a zagrożeniem dla
uct<ł<-t:t~u porządku staje się skuukladów planetarnych
nłmumuur•h korporacji ruch sewobec którego beznawet rycerze Jedi. Foczywspieranych
tajemniczą frakcję,

WojnyKlapoczątkiem końca

w obliczu zagraArmię Repuznajdujących się
SZOŚCI

Jedi.

WYTNIJ! ZACHOWAJ!
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DZIEŃ 11.
Podobnie jak w poprzednich także w tej części nie zabraknie efektów specjalnych
gdzie dokonuje brzemiennego w
skutki odkrycia. Tam też Anakina
i Padme, którzy czują się rozdarci
między poczuciem obowiązku ,
honorem a szczęściem osobistym,
połączy zakazana miłość. W spektakularnym finale zetrą się z sobą
potężne siły, a Anakin, Padme i
Obi-Wan dokonają wyborów, które dramatycznie zaważą nie tylko
na ich życiu , ale i losie całej Republiki.
- Mimo że "Atak klonów" ma
zwartą fabułę nie wolno zapominać, że jest częścią większej cało
ści. Ostatecznie sześć filmów zło-

ży się na 12-godzinną sagę - mówi
George Lucas. - Nie mogę się doczekać dnia, w którym ukończę
pracę . Wtedy widzowie, tak jak to
sobie wymarzyłem, będą mogli
obejrzeć wszystkie sześć filmów
razem. Saga ma w sobie coś z symfonii, która opiera się na powtórzeniach. Wybrałem pewne refreny muzyczne, które celowo powtarzam -w innym akordzie, niemniej
jednak powtarzam.
G. Lucas to pionier efektów
specjalnych. Jego "Gwiezdne woj-

ny" przyniosły wiele nowych rozwiązań, na zawsze zmieniły oblicze techniki filmowej i wydatnie
poprawiły jakość projekcji filmu
w kinach.
Aby przenieść na ekran
"Gwiezdne wojny" Lucas założył
specjalizującą się w efektach firmę Industrial Light & Magie
(ILM), która wprowadziła do kina
techniki komputerowe i zrewolucjonizowała proces twórczy. ILM
zatrudnia obecnie przeszło 1000
pracowników, których wysiłki nagrodzono 16 Oscarami za efekty
specjalne i 14 nagrodami za osią
gnięcia naukowo-techniczne. W
ILM powstały efekty specjalne na
potrzeby ponad 120 filmów, wśród
których były m.in. "Terminator 2",
"Jurassic Park" i "'lWi ster".
W "Mrocznym widmie" ILM
wykreowało nowe światy - komputerowo generowano nie tylko tło ,
ale i -liczne dekoracje, pojazdy, a
nawet postacie. W gotowym filmie
95 procent kadrów (niemal 2000
ujęć), zawierało elementy grafiki
komputerowej - trzy razy więcej
niż w jakimkolwiek wcześniej
szym, najbardziej nawet zaawansowanym technicznie filmie w historii kina. Wspaniałe efekty bę
dzie można obejrzeć również w
"Ataku klonów"- 200 Jedi i tysią
ce szturmowców walczą z ogromną armią robotów bojowych, maszynami kroczącymi i gigantycznymi robotami strzelniczymi.
· W "Ataku klonów", który 16
maja trafi na ekrany kin wystąpili
m.in.: Ewan McGregor (Obi-Wan
Kenobi), Natalie Portman (Padme) , Hayden Christensen (Anakin
Skywalker), Christopher Lee
(Hrabia Dooku) i Samuel L. Jackson (Mace Windu) .
W Kielcach, podobnie jak w
Nowym Jorku i Wcirszawie, uroczysta premiera ,,Ataku klonów" odbędzie się w nocy z 15 na 16 maja
w kinie "Romantica".
ROBERT FELCZAK

Warto wiedzieć
Pierwsze . Gwiezdne wojny" George'a lucasa powstały ćwierć wieku
temu. Film zdobył Oscary za scenografię , kostiumy, efekty, montaż,
muzykę i dźwięk i szybko stał się filmem-legendą, fenomenem, nieporównywalnym w historii kina widowiskiem, przedstawiającym walkę dobra
ze ziem, konflikt człowieka z techniką. Sukces skłonił producentów do
nakręcenia kolejnej części - Jmperium kontratakuje~. Kolejna część,
.Gwiezdne wojny: Powrót Jedi", pojawiła się na srebrnym ekranie trzy
lata później - w 1983 roku. l gdy juź wydawało się , że to .koniec gwiezdnej sagi Lucas stworzył w 1999 roku .Gwiezdne wojny, cz. l Mroczne
widmo".
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WYTNU! ZACHOWAJ!

ZASADY GRY:
Od 19 kwietnia 2002 r. do 31 maja 2002 r. będziemy publikować na łamach " Słowa Ludu" kupony z liczbami (łącznie 34 kupony) . Liczby te należy zakreślać na swoich KARTACH . W przypadku
kiedy na KARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie liczby
w diagramie odpowiadającym danej kategorii nagród, właściciel takiej karty wygrywa nagrodę odpowiadającą tej kategorii.
Regulamin zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów - Departament Gier Losowych i

Zakładów

Wzajemnych znajduje się do

wglą

du w Biurze Konkursu w Kielcach.

Warunki otrzymania nagrody:
l) Zgłoszenie wygranej najpóźniej do godziny 16 drugiego dnia
po opublikowaniu w " Słowie Ludu" ostatniej liczby do zakreślenia
w danej kategorii . Jeżeli ten dzień wypada w sobotę, niedzielę
lub w święto, wygraną należy zgłosić następnego dnia roboczego.
Zgłoszenie wygranej powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie
w Biurze Konkursu " Słowa Ludu "- Kielce , ul. Wesoła 47/49,
teł. (041) 36-36-309.
2) Dostarczenie KARTY konkursowej, którą zatrzymuje organizator loterii.
3) Zgromadzenie wszystkich kuponów, które były opublikowane
w gazecie, do dnia wygrania nagrody i przedstawienie ich przy zgłosze
niu wygranej.
4) Ostateczny termin realizacji wygranych (odbioru nagród)
z kart upływa po 30 dniach od daty wygranej.

•Sponsorem konkursu j est:

E
Auto-Salon

eAgr~
Autoryzowany Dealer
25-301 Kielce, ul. Krakowska 293
Biuro Konkursu "SI:', ul. Wesoła 47149,25-363 Kielce.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.
(041) 36-36-309 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 •

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Sygnały

Agresywni kontrolerzy z "Serinusa"

czytelników

Polowanie na

Wielkie plany
i wielka cisza
Mieszkam przy ul. Sandomierskiej i chciałbym tylko spytać, co się dzieje z planami przebudowy tej ważnej drogi. Było już
głośno o zamiarze budowy dwupasmowej jezdni, potem gruntownej modernizacji. Skończyło się
jednak na ustawieniu tutaj znaku
ograniczającego prędkość aut do
40 km/h z napisem: uwaga na wyboje. Wielkie plany i wielka·cisza.
Tylko na tyle nas stać?

Ścieżka nie dla aut
Dobrze, że z roku na rok wydłuża się kielecka ścieżka rowerowa. Źle natomiast, że pojawiają się na niej samochody. Tak jest
np. na odcinku wzdłuż zalewu, od
kortów tenisowych "Tęczy" aż po
cmentarz na Piaskach. Autami
wjeżdżają na ścieżkę młodzi ludzie. Kilka dni temu byłam świad
kiem, jak urządzili sobie w pobliżu zalewu piknik. Jeszcze trochę i
z rowerowego szlaku zostanie tylko rozjeżdżone kołami samochodów błoto. Koniecznie trzeba wstawić tutaj słupki uniemożliwiają
ce wjeżdżanie autem.
(tam)
Opinie i uwagi przyjmujemy
pod telefonem 344-48-16 (od poniedziałku do piątku w godz. 9- l6)

Kielce. Trzech kontrolerów firmy
kontrolerskiej "Seńnus" wypchnęło w
miniony poniedziałek licealistę z
autobusu nr 30, ponieważ chłopak nie
miał przy sobie legitymacji. Byli
niegrzeczni i agresywni.
Pracownicy "Serinusa" zaczęli
sprawdzać bilety, kiedy miejski autobus mijał bazary przy ul. Serninaryjskiej. Młody chłopak miał przy
sobie bilet miesięczny, ale zapomniał szkolnej legitymacji. - Kazali
mu dokupić bilet, ale on nie miał pieniędzy. Jakaś pani wstawiła się za
nim, bo widać było , że to uczeń.
Najniższy kontroler nakrzyczał na
nią, żeby się nie bawiła w adwokata.
Inna pasażerka próbowała podać
chłopakowi bilet, to zaczęli ją jeszcze raz kontrolować. Wreszcie wy-

pchnęli chłopaka z autobusu na
przystanku przed WDK. Byli bardzo opryskliwi i agresywni - opowiada kielczanka, która jechała kontrolowanym autobusem (imię i nazwisko do wiadomości redakcji).
Kontrolerzy w miejskich autobusach mają prawo sprawdzać nasze bilety i legitymacje uprawniają
ce do zniżek. Ale czy mogą zachowywać się agresywnie i wyrzucać
pasażerów z autobusów? - To jest
firma prywatna i niezależna od nas.
Sprawdzają przestrzeganie regulaminu opłat ustalonych przez kielecką Radę Miejską. W niektórych
przypadkach Geśli zgłaszają się do
nas niezadowoleni pasażerowie)
próbujemy im zasugerować, że nie
mieli racji wystawiając mandat. Ale
prawda jest taka, że pracownikom
"Serinusa" zależy na ukaraniu pa-

Publiczność

wierna

teatrowi .

6

rze to oni są bardzo mili i
ni ... Systematycznie ich szkolę,
porninam, że mają być
ale uprzejmi - zapewnia
Janczak. Niestety często tacy nie
bo ich zarobki to tylko prowizja
złapanych gapowiczów. się dowiedzieć, kto rano
działek kontrolował ten
wyciągnę finansowe koJnse:lrn•enc
- zapewnia pani dyrektor.

Warto wiedzieć
Pasażer

ma prawo obejrzeć
identyfiaktor (poWinien być
przypięty w widocznym miejscu)
kontrolera i spisać jego numer,
który podajemy firmie kontroler-

skiej, powiadamiając ją a niegrzecznej obsłudze lub odwołując
się od nałożonego mandatu. ,

Nasz telefon 36-36-207

Wprogramie: - Wyścigi rowerowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych
- Bieg przedszkolaków o nagrodę Kubusia Puchatka
- Stnelanie rodzinne z łuku
• Koncert orkiestry dętej ODK "Harcówka"
- Koncert zespołu muzycznego "SONATA•
- "Maraton Uśmiechu"
-Wystawa prac plastycznych WTZ Kielce
. Ponadto:
- Ogródek piwny
• Wesołe miasteczko
·Aukcja prac plastycznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- Liczne konkursy muzyczne, plastyczne dla dzieci i dorosłych
·Atrakcyjne nagrody
Sponsorzy:
• Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny
- "MAAG" Ośrodek Jazdy Konnej - Kielce, ul. Dymińska
- Hurtownia "BUTEX"
- "MEGA SPORT" - Kielce, ul. Duża
- "Me Donald's • Kielce, ul. Żytnia
-"WARTA" SA- Kielce, ul. Jana Pawła 118

Obchody Dni Ziemi trwały
w SP nr 34 pięć dni. Dzieci uczestniczyły w apelach, wykonywały
plakaty poświęcone ochronie śro
dowiska, przygotowywały hasła
proekologiczne. Rozstrzygnięty
też został szkolny konkurs fotograficzny "Moje osiedle w obiektywie", w którym nai lepszymi okazały się Katarzyna Zukow, Barbara Kucharczyk i Magdalena Serwatko.
(gk)

e Towarzystwo Miłośni
ków Lwowa i Kresów Połu
dniowo-Wschodnich Oddział
w Kielcach zaprasza na wycieczki: do Lwowa - 23-27
maja br. oraz do WJ.lna - 29
maja-2 czerwca br. Informacje
o programie wycieczeki zapisyu Mariana Orlińskiego, teł.
362-03-04.

bo żyją z tego, co upolują.
Niestety niekiedy sami prowokują
pewne sytuacje - przyznaje Zbigniew Michnicki, zastępca kierownika nadzoru ruchu w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacji w
Kielcach. MPK ma również wła
snych kontrolerów (około 30), ale
oni są mniej drapieżni , bo otrzymują stałe pensje.
Foniedziałkowe zdarzenie w
trzydziestce nie jest zaskoczeńiem
dla Elżbiety Janczak, dyrektor firmy kontrolerskiej " Serinus". Co
pewien czas dzwonią lub przychodzą do niej zdenerwowani pasaże
rowie. Teraz pracuje u niej 20 kontrolerów. - Praktycznie ciągle pojawiają się nowi pracownicy, bo czę
sto muszę zwalniać, głównie za
chamstwo i łapówkarstwo. Ja już nie
wiem, co im odbija. U mnie w biu-

"WIOSNA
W NOWINACH" .·
04-05-2002 r_ w godz. 1 5-00-22-00

KIELCE. Uczniowie SP nr 34zbierali
makulaturę i puszki aluminiowe,
sprzątali teren wok61 szkoły i wzięli
udział w konkursie fotograficznym.
Wszystko z okazji Dni Ziemi.

e Klub Turystów Pieszych "Przygoda" zaprasza w
niedzielę, 5 bm., na wycieczkę pieszą na trasie Jaworznia
- Rezerwat fo4oczydło - Gałę
zice - Góra Zebrowica - Rezerwat.rzepka (15 km). Zbiórka uczestników o godz. 7.30
na przys~nku MPK linii 38
przy ul. Zytniej. Wycieczkę
prowadzi Jerzy Pabian.

sażera,

GOKSiR Kryta Pływalnia ,,Perła" w Nowinach
zaprasza na festyn

Ekologiczni
uczniowie

e Klub Seniora zaprasza
na wieczorek taneczny w niedzielę, 5 bm., o godz. 16.30 do
klubu " Sabat'1 przy ul. Manifestu Lipcowego 73.

prowizję

KIElCE. Wauli Państwowych Szkół Sztuk Plaltycznych odbył się "Weekend w
Teatrze Ecce Homo". Widzowie obejrzeli cztery przedstawienia. Uznanie zyskał autorski spektakl Karoliny Krawczyk, aktorki teatru Ecce Homo, pt. " Krucjata 1212". Za jego stronę muzyczną odpowiedzialni byli Piotr Kędziora i Michał
Pastuszka. Powodzeniem cieszył się również spektakl "Martwa królewna ",
inspirowany bajką Puszkina. Jego wykońawcami byli studenci warszawskiej ·
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Na wszystkich przedstawieniach sala
była pełna, część widzów oglądała spektakle na stojąco lub po prostu siedząc
na podłodze . - Mamy swoją wierną , stałą publiczność- mówi jeden z organizatorów.
(MW)
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Możesz kupić, sprzedać, pooglądać!

niedziela 5 maja, godz. 12-14

FL.iP~!:ER
GOOLYVAN
FESTYN RODZINNY

maja, od 14.

rk Miejski wKielca

na parkingu przed siedzibą "Słowa Ludu"
(róg ulicy Wesołej i Seminaryjskiej)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowoludu

propozycja na

wycieczkę

- Kazimierz Dolny

erla nad b zegiem

Wisły

przez rajcę kazimierskiego Bartło
mieja Celeja. Budowla charakteryzuje się bardziej przemyślaną (niż
w przypadku Przybyłowskich)
kompozycją, posiada bogato dekorowaną, ogromną attykę, niemal
tak wysoką jak sam właściwy dom,
zaś w niszach stoją figury Chrystusa i Marii , patronów fundatora
kamienicy i jego syna oraz parafii
kazirnierskiej - św. Bartłomieja i
Jana.

polskiego renesansu, letnia
artyst6w, "miasteczko"
Kuncewiczowej- określeń
Dolnego jest bardzo
żadne nie oddaje
jego uroku.

Dla ducha i dla

Widok na miasteczko z Góry Trzech Krzyży
Swój największy rozkwit
Kazimierz Dolny pr ze żywał
w XVI i na początku XVII w., kiedy urósł w znaczenie jako jeden
z ważniej szych w całej Polsce
portów nadwiślańskich i ośrodek
handlu zbożem , drewnem i winem, które spławiano do Gdań
ska.

pierwszego zamku. Jak głosi legenda, wieża pełniła funkcję latarni
rzecznej - rozpalany wysoko na niej
ogień orientował płynące po Wiśle
statki i galery. Inna z legend mówi
o podziemnym tunelu, którym kazimierski zamek miał być połączo
ny z odleglym o ponad 3 kilometry,
także wybudowanym przez króla
Kazimierza, zamkiem w Bochotnicy. Podziemne przejście miało słu
żyć władcy do potajemnych schadzek z piękną nałożnicą Esterką.

ciała

Na wzgórzu , na południowy
wschód od Rynku malowniczo
wznosi się zbudowany około połowy XIV w. kościół farny. Warto
zajrzeć do świątyni i obejrzeć znajdujące się tam najstarsze w Polsce,
powstałe w XVII w. organy.
W południowo - zachodniej
stronie miasta, na Wzgórzu Plebańskim , na wprost fary stoją ko-

ściół i klasztor Reformatów, którzy przybyli tu w 1627 roku , do
kaplicy postawionej w końcu
XVI w. przez Mikołaja Przybyłę .
Proste wnętrze świątyni składa się
z nawy i prezbiterium, podzielonego ołtarzem na dwie części ,
z których tylna mieści zakonny
chór. Charakterystycznym elementem są prowadzące do kościółka,
całkowicie zadaszone, drewniane
schody.
Wracając od reformatów warto zajrzeć do piekarni Sarzyńskie
go i kupić słynnego w naszym i kilkunastu innych krajach kogucika.
Stąd już bardzo blisko na
Mały Rynek, który od XIV w. do
1943 roku stanowił centrum licznej gminy żydowskiej. Dziś na odbywającym się tu często targowisku można kupić m.in . wyroby
z wikliny, śmieszne pamiątki , a także starocie.
PIOTR LENARTOWICZ

Kamienice jak pałace

NanlrnhLri

miasta na Czerniawach stoi pomnik- cmentarz Żydów kazimierzwane macewami, tworzą pękniętą na półścianę płaczu

długość trasy 154 km

czas jazdy 2 godz. 49 min

Kazimierz Dolny

. trasy76 km
Jazdy 1 QOdz. 26 min

Centralny punkt miasta- Rynek i związana z nim sieć ulic wykształciły się w okresie renesansu.
Do najbardziej oryginalnych, usytuowanych w jego pobliżu zabytków należą stojąca na środku malownicza studnia i dwie wybudowane w 1615 roku kamienice bogatych mieszczan - Mikołaja
i Krzysztofa Przybył ów. Doskonale zachowane w swej późnorene
sansowej formie kamienice pod
św. Mikołajem i św. Krzysztofem,
z płaskorzeźbami patronów fundatorów, tworzą na pozór jedną, wydłużoną budowlę, jakby miejskiego pałacyku . Wrażenie robią bogate w niezwykłe dekoracje rzeź
biarskie, wysokie attyki , czyli
ozdobne murki budowane tuż przy
krawędziach dachów.
Pozostałe zachowane kamienice są znacznie skromniejsze
-z jednym wyjątkiem . Wyjątkowo
oryginalny przykład rodzimego
renesansu stanowi stojąca przy ul.
Senatorskiej kamienica Celejowska, zbudowana około 1630 roku

Miasto bogaciło się na handlu, a wraz z nim rosJy fortuny kazirnierskich mieszczan - Przybyłów, Górskich i Celejów, po których pozostały bogato zdobione
karnienice i liczne spichrze. Ciekawostkę stanowi fakt, że stojące
dziś w znacznej odległości od brzegu Wisły budynki, kiedyś usytuowane były niemal przy samym jej
brzegu. To po prostu koryto rzeki
przez ten czas zmieniło swój bieg.
Po ponad 150 chudych latach, w drugiej połowie XIX w. dla
Kazimierza znów zaświeciło słoń
ce. To właśnie wtedy miasto zaczę
ło wzbudzać zainteresowanie świa
ta artystycznego -zaczęli zjeżdżać
się tu artyści , poeci , a przede
wszystkim malarze z różnych stron
Europy. Wtedy też Kazimierz zaczął funkcjonować jako modna,
szczególnie wśród ówczesnej bohemy, miejscowość letniskowa.
Dzisiaj w mieście, pomimo
jego burzliwej historii, nadal moż
na oglądać wiele zabytków. Niestety, po wzniesionym w połowie XN ,
wieku przez Kazimierza Wielkiego zamku pozostały tyko ruiny, nad
którymi góruje jedynie potężna,
okrągła wieża. Wieża ta stanowi
najstarszy zabytek miasta, wchodzący prawdopodobnie w skład
Nad miastem górują ruiny zamku
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Kazimierski Rynek, w głębi fara

Warto wiedzieć

Noclegi
tl' BORT- Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTIK, Rynek 27 -rezerwacja
noclegów i wyżywienia, wynajem pokoi gościnnych w Kazimierzu i Bechotnicy - tel./fax (081) 881-00-46.
tl' Dom Dziennikarza. ul. Małachowskiego 17, teł. (081) 881-01-62.
v Dom Pracy Twórczej Architekta SARP, Rynek 20, tel./fax (081} 883-55-44.
tl' Hotel i restauracja .Dwa Księżyce", ul. Sadowa 15, teł. (081) 881-08-33,
fax (081) 881-07-61.
tl' Hotel .Zajazd Piastowski", ul. Sloneczna 3, teł. (081} 881-03-46.
V Pensjonat .U Góreckich", ul Krakowska 23, tel. (081} 881-01-90.
v Schronisko Młodzieżowe PTSM .Pod Wianuszkami", ul. Puławska 64,
tel. (081) 881-03-27- 62 miejsca noclegowe, z legitymacją PTSM 25 procent zniżki.
tl' Schronisko Młodz ieżowe PTSM, filia Strażn i ca , ul. Senatorska 23a,
teł. (0-81) 881-04-27- 50 miejsc noclegowych, z legitymacją PTSM 25 procent
zniżki .

v Camping przy Domu Turysty PTTK. uL Krakowska 81 , tellfax (0-81 ) 881-00-36.
Po za tym w niemal co drugim domu oferowane są do wynajęcia pokoje
gościn ne.

Wyżywienie
Z tym także nie ma najmniejszego problemu, ponieważ knajpek, jadłodajni
i barów jest w Kazimierzu, szczególnie w sezonie letnim, zatrzęsien ie .
Ostrzegamy jednak, że w niektórycli lokalach jest naprawdę drogo.
Jedną z wartych polecenia jest . Knajpa u Fryzjera·, gdzie wśród zestawów śniadaniowych znajdziemy .lekarstwo• dla cierpiących po szaleń
stwach poprzedniego wieczoru - .chory kotek": .alkaseltzer", żurek i kwas
z ogórków (8 zł}.
.Fryzjer" poleca także dania kuchni żydowskiej - wśród przekąsek rnamy
.ajercwibele" - siekane jajka na twardo z cebulką i tłuszczem gęsim (8 zł);
kawior żydowski - wątróbka drobiowa gotowana i mielona z cebulką i
jajkami na twardo (8 zł) ••cymes• - marchewka duszona ze śliwkami
suszonymi i miodem, przyprawione cynamonem (na ciepło)- (5 zJ},
a z zup możemy spróbować jerozolimskiej rybnej z migdałami l rodzynkami.

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

7

jesteśmy

zbyt mało aktywni fizycznie, więc częściej chorujemy. Bral~uje nam kondycj

Kieleckie i a

skie
stety, na tym kończą się oznakowane szlaki rowerowe wokół Kielc
(chyba że skorzystamy z tych pieszych). Do kolejnych trzeba dojechać kilkadziesiąt kilometrów lub
przewieźć rowery pociągiem albo
na bagażniku samochodowym.

Masz trochę wolnego czasu? Chcesz
odpocząć? Wsiadaj na rower i jedź!
W warunkach miejskich, na
dystansie do 10 km rower jest najsprawniejszym środkiem komunikacji . Jeszcze lepszym, bo najzdrowszym, na wycieczki poza
miasto.
Większość posiadaczy rowerów z braku poczucia bezpieczeń
stwa unika jednak jazdy po ulicach
i szosach. Tę psychologiczną barie-

Dookoła Wioszczawy
Ai dziesięć tras o długości od
kilku do kilkunastu kilometrówwy-

rę można przełamać , wytyczając
ścieżki rowerowe. Pierwsza i je-

dyna w Kielcach- od zalewu , doliną Silnicy, przez centrum miasta,
po las na Stadionie - stanowi oś ,
od której nawet nowicjusze mogą
rozpoczynać wyprawy poza miaPolne i leśne dróżki to najbezpieczniejsze trasy rowerowe
sto. Od kilku lat planuje się wydłu- rowerzysty, prowadzi na wschód ską" skręca w prawo i wąwozem
żeni e tej trasy na północ , od zalew ki~runku pętli autobusowej przy wspina się pod górę , zjazd koło powu lasami do Zagnańska . Obecnie ul. Sciegiennego (Dyminy), dalej mnika. Podobną trasę oznakowamożna pojeździć na drugim jej
leśną trasą okrążamy Pierścienicę ,
no w sąsiednim lesie pod Telegrakrańcu, wykorzystując np. oznakoprzejeżdżamy obok rezerwatu
fem . Rozpoczyna się powyżej dolwanie leśnych tras dla imprez spor- " Biesak" i wracamy na Stadion nej stacji wyciągu narciarskiego,
towych typu "Cyklofrajda". Do(można też skorzystać ze szlaku
trzeba skręcić do lasu, w prawo.
brze mieć z sobą dokładną mapę . pieszego do Kielc, oznaczonego Tuż przed ul. Tarnowską jest ostry
Dwie trasy rozpoczynają się u stóp kwadratami) . Druga trasa, trud- skręt w lewo i długi podjazd, ragóry Pierścienicy (pod skocznią).
niej sza, ma 4 km i oznaczona jest czej dla zaawansowanych.
Dłuższa , ok. 6 km, oznaczona na
czerwonym rysunkiem rowerzysty.
,
dr_z_e_
w_a_ch_n_ie_b~ie_s,k_im_r_y_su_n_k_ie_m
__
P......
o _w__s,_p_,
ólrrn~ym.".,......,p~o~c,....zą.....,t...,k=u...z.....,.
"niebie- Szlakiem "Słowa Ludu"
Wynajdywanie takich bezpiecznych ścieżek poza miastem
prawie nic nie kosztuje - dróżki
polne, leśne wystarczy oznakować,
aby rowerzysta wiedział gdzie jedzie. Taki właśnie, żółto-niebieski
szlak rowerowy wytyczyli i oznakowali sześć lat temu dziennikarze
" Słowa Ludu". Biegnie on z dala
od motoryzacyj!lego zgiełku ,
przedłużeniem ul. Swiętoknyskiej,
polarni do zalewu w Cedzynie. Bezpieczniej i krócej niż szosą. Nie-

tyczono w gminie Nagłowice .
W ośrodku agroturystycznym, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, tj. w Śladkawie Małym,
do oznakowania tras rowerowych
wybrano te same kolory co " Sło
wo", czyli żółty i niebieski. Opisy
kilkunastu tras w rejonie Sandomierza można znaleźć na stronie internetowej (www.pttk-sandomierz.pV
rower.htm). Krótki odcinek ścież
ki ma Jędrzejów (od zalewu przy
ul. 11 Listopada na północ) . Gmina Strawczyn wytyczyła piękną trasę po Suchedniowsko-Oblęgor
skim Parku Krajobrazowym, w sumie 36 km, z czego dwie trzecie
szosą , m.in. przez Oblęgorek (in-

Dlaczego rower jest lepszy od

formacje o trasie, teł. Jv-Jo- vJ JJ
Wzorcowy szlak wytyczono
wokół Włoszczowy, dokąd
możemy przewieźć koleją, bo
w trzech miejscach styka się ze

cjami PKP (patrz mapka).
czy ponad 80 km, ale z wielu ·
miejsc można wrócić do w•'~" 7 ''"
wy. Zaczyna się na rynku
informacyjna obok Urzędu
i po ok. 5 km dojeżdżamy do
szego parkingu z wiatą i"'".~•., r•o.l
na ognisko. Kilkaset metrów
jest leśniczówka Belina. Po 8
jesteśmy nad zalewem
·
z progiem wodnym i m,..,.,,..,.m
gowym dzikiego ptactwa. Na 12
kolejny parking leśny obok
wiska, gdzie wiosną można
zrzucone poroża jeleni. Na 47
jest zalew "Klekot", a na 53
·
Czarnca hetmana
z jego mauzoleum,
i parkiem - arboretum. :Sz<:Zel~óf~
wy opis trasy, kilometr po
trze, jest w informatorze wydan
przy pomocy Nadleśnictwa Włos
czowa, Urzędu Gminy oraz Klu
Turystyki Rowerowej " Ziem·

Włośzczowska".

mężczyzny

1. Kobieta może do woli jeżdzić na rowerze!
2. Rower nigdy nie rzuci cię dla młodszej , bardziej seksownej rowerzystki.
3. Rower nie spędza całego weekendu oglądając TV.
4. Rower nigdy nie mówi, że już więcej nie może .
5. Rower nie beka i nie chrapie.
6. Rower nigdy nie próbuje sam kierować .
7. Rower nigdy nie narzeka, że owijka wokół kierownicy jest za ciasna.
8. Rower łatwiej wyregulować , żeby działał jak należy.
9. Rower wie, kiedy ma siedzieć cicho.
10. Rower ci powie, gdy coś jest nie tak.
11. Rower nie przypisuje sobie zasług i z twoich osiągnięć.
12. Rower jest zawsze gotowy do jazdy, o każdej porze dnia i nocy.
Powyższe .argumenty" pochodzą ze strony www.mtb.miasto.kie!ce.pl
(lenar)

•
Interesujące

trasy rozciągają się także wokół zalewu w Cedzynie

ATRA ICCY.J NY

pełne świacla.enia, kompieklowa obsługa

WYPOCZVNEK DZIECI
ŚWINOUJŚCIE - DW "Kaliszanka",

.....••

••

obok Parku Zdrojowego, pokoje z pełnym węzłem sanitarnym.
W programie wycieczki: Wolll\skl Park Narodowy Międzyzdroje,
Berlin, Bansln, Heringsdorf (Niemcy), rejs statkiem.

11.07.• 25.07.2002 r.
28.07. - 09.08.2002 r.
10.08. . 24..08.2002 r.

1.160,00 zł

PILA - Republika Słowacji, DW "Hydrostav"
ośrodek w górach (Małe Karpaty), 34 km od Bratysławy,
pokoje z pełnym wązłem sanitarnym.
W programie, między innymi zwiedzanie 3 stolic: WMKień,
Bratysława, jaskinia Driny, zamek Czerwony Kamień.

28.06. - 11.07.2002 r.
11.07.-24.07.2002 r.

f

Budapeszt,

1.260,00 zł

~,:<;;~D

Kielce, ul. ~lazna 53154, tel.lfax 361-69-84, tel. 346-16-80

8

Klekot

•
•••
••
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Rząbiec

... ... ---

PKP Żelisławłce

_t::J•

- ......

linie i stacje
kolejowe PKP
kierunek
i przebieg
trasy rowerowej

drogi

•

miejscowości
wzdłuż

trasy rowerowej

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Słowoludu

wiele osób cierpi na otyłość. Na to wszystko jest jedna rada

, ch

kółkach
-

Okolice Radomia uchodzą za
atrakcyjne. Ale wystarczy
na rower, zjechać z uczęsz
tras, by i tu odkryć wiele
zakątków.
Ponieważ w okolicach

Radomamy tylko jedną typową
dla rowerzystów (do Jedlni
iska, poprowadzoną wzdłuż
kolejowych, naszym zdaniem
interesującą} , potrzebować

dobrej mapy. Radzimy
"Okolice Radomia w -skali

1: 100.000", dostępną w każdej lepszej księgami. Przyda się także plan
Radomia. Dłuższe wycieczki warto łączyć z przejazdarni koleją . Pamiętajmy, aby wykupić bilet na rower (J<osztuje 50 proc. ceny normalnego biletu). W weekendy możemy skorzystać ze zniżek, tzw. biletów wycieczkowych. Dostaniemy
wówczas 20 proc. ulgi (gdy jedziemy w jedną stronę) lub 50 proc. (gdy
jedziemy w dwie strony).

Lasu Kapturskiego i w dolinę
Mlecznej. Zaczyna się na parkingu przy rogu ul. Rybnej i Warszawskiej. Wyruszamy w dół ulicą Rybną (niestety, mocno zaśmieconą), mijamy mostek na Mlecznej i skrzyżowanie z szosą nr 7,
po czym podążamy ul. FolwaTczną, koło dawnego targu końskie
go, w stronę widocznego już Lasu
Kapturskiego. Tu wkrótce trafiamy na znaki zielonego szlaku turystycznego ż Rożek do Pionek.
Podążając leśnymi dróżkami za
znakami, osiągamy wkrótce skraj
lasu i wyjeżdżamy na bardzo ład
ne łąki (zwłaszcza teraz, wiosną)
w dolinie jednego z dopływów
Mlecznej. (Uwaga! Po obfitych
opadach deszczu przejazd przez
łąkę może być kłopotliwy.) Dalsza trasa wiedzie, wciąż za znakami zielonymi, przez Wólkę Klwatecką. Asfaltową ul. Klwatecką do
szosy numer 7 i po jej przekroczeniu - ul. Ofiar Firleja, mijamy
cmentarz komunalny na Firleju
i kierując się cały czas mocno zdewastowaną szosą, dojeżdżamy do
Krzewienia. Przez kolejny mostek
na Mlecznej i dalej ulicą Krzewień . Mijamy zakłady meblarskie
Beta i tuż przed przejazdem kolejowym na linii Radom - Warszawa skręcamy w prawo, w piaszczystą ulicę Florentyny Jakubczak.
Dróżka prowadzi wśród pól do
gruntowej drogi. Tu możemy skrę
cJć w prawo i dojechać w okolice
szpitala na Józefowie lub w lewo
- i dotrzeć do Starej Woli Gołę
biowskiej , skąd szosą wrócimy do
centrum Radomia.
Cała trasa liczy ok. l O km
i można ją przejechać nawet zwykłym , miejskim rowerem. Nadaje
się idealnie na krótką, popołudnio
wą eskapadę .

Doliną Mlecznej
Jedna z ładniejszych tras
w okolicach Radomia wiedzie do

Nad zalew w Domaniowie
Ta z kolei wycieczka w więk
prowadzi co prawda szosami asfaltowymi, ale za to mało
uczęszczanymi . Po drodze może
my zobaczyć kościoły w Cerekwi i
Jarosławicach oraz niedawno
otwarty zbiornik wodny w Domaniowie.
Wyruszamy z ul. Wolanowskiej . Tuż za Zakładem Karnym na
Koziej Górze skręcamy w prawo
na szosę do Cerekwi. Szosą tą ok.
12 km wśród pól i łąk (piękne widoki na dolinę rzeczki Dobrzyćy
koło Jarosławie!) do Krzyszkowic.
Tu skrzyżowanie z szosą Przytyk
- Wawrzyszew. Kilkadziesiąt metrów w stronę Wawrzyszewa i kolejny zakręt- tym razem w prawo,
w stronę wsi Młudnice. W Młud
nicach asfaltowa szosa się kończy
i dalej podążamy drogą gruntową
do niedalekiej już tamy zbiornika
w Domaniowi e. Tamą przeprawiamy się na drugą stronę Radomki
i w lewo traktem, który wiedzie
wzdłuż zbiornika . Po drodze
mamy do wyboru kilka naprawdę
fantastycznych miejsc na wypoczynek! Po minięciu zbiornika wkrótszości

Klubu Turystyki Rowerowej .Ziemia Włoszczowska "
Chowaniec radzi:
Sprawdź dokładnie stan techniczny roweru oraz wyposażenie lechi turystyczne.
Wybierając trasę wycieczki .licz siły na zamiary".
Jazdę rozpoczynaj wolno, aby rozgrzać organizm.
Bądź przygotowany na każdą pogodę w czasie jazdy.
Planuj postoje minimum co 20 km.
· Spożyj posiłek minimum 2 godziny przed wyruszeniem w trasę.
· W czasi e jazdy jedz tylko węglowodany i uzupełniaj straty wody
organ iźmie.

Odległości pomiędzy rowerzystami - 4 metry, każde zatrzymanie sygnapodniesieniem ręki do góry lub w bok przy zmianie kierunku.
Nigdy nie zostawiaj kolegi z defektem licząc, że sam dojedzie do grupy.
Przed rajdem uzgodnij indywidualne funkcje - szef grupy, mechanik,
pomoc medyczna, nawigator, kronikarz itp.
Zawsze wyznacz punkt zbiórki w razie gdyby ktoś się zgubił.
Na trasie dwa razy sprawdź kierunek jazdy: .Kto pyta nie błądzi" - zanim
dalej.
Szybkość jazdy dostosuj do ostatniego rowerzysty w grupie.
W lesie stosuj się do następujących zasad:
stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:
uprawy leśne do 4 m wysokości
Powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne
ostoje zwierząt
źródliska rzek i potoków
obszary zagrożone erozją
w ~asach zabrania się m.in. :
za~ 1 e_czyszczenia wody i gleby
zasm1ecenia

DomJnlka Wojdec:hoonlla
• IIOMwtolog
Kielce, ul. G. Z.Spolekiej 41
(os. Słoneczne Wzgórze)
- PEŁEN ZAKRES USŁUG

gr~nicy lasu, zabrania się działań i czynnoś~i mogących wywołać nie-

5TIJDIO 5lYLIZACJI PAZNOKCI

ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wła
lasu lub nadleśniczego
110
r>"'"'··~• - z otwartego płomienia .
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ce dojeżdżamy do wsi Brudnów,
o bardzo nietypowej , zwartej zabudowie. Stąd możemy wrócić tą
samą trasą do Radomia, ale lepszym
wyjściem jest "do pedałować" jeszcze kilka kilometrów do Wieniawy i tam przesiąść się na pociąg.
Odjazdy do Radomia o godz. 15.37
lub 17.27.
Cała wycieczka liczy (bez
powrotu do Radomia) ok. 30 km.

Rowerem po puszczy
Trasa Radom - Lesiów - Gościniec Królewski - rezerwat "Zagożdżon" - Pionki wyrnaga już nieco lepszej kondycji. Jest dłuższa
(ma ponad 40 km) i prowadzi odcinkami po bardzo piaszczystych
traktach leśnych . Jest jednak bardzo atrakcyjna i pozwala poznać
najpiękniejsze zakątki Puszczy
Kozienickiej.
Wycieczkę zaczynamy w Lesiowie, dokąd dojedziemy z Radomia szosą w stronę
Brzózy. Potem kilkaset metrów przez
wieś do czerwoner'lii'J~~
go szlaku turystycznego i wzdłuż
niego, obok szkoły
podstawowej
zjeżdżamy w przeuroczą dolinę Pacynki i wśród coraz
większych zagajników leśnych dojeżdżamy do Gościńca Królewskiego- potężnego traktu przecinającego
całą niemal Pusz-

Następnie gościńcem ok. 22 km
wśród ciągle zmieniających się
drzewostanów przyjeżdżamy do
skrzyżowania z szosą Pionki
- Brzóza (tuż obok jest wieś Przejazd) . Tam przecinamy szosę
i wciąż za czerwonymi znakami
dostajemy się w okolice rezerwatu
" Zagożdżon" . Warto zatrzymać się
tu dłużej i obejrzeć ponad 200-letni las jodłowo-dębowy, z domieszką prawie wszystkich gatunków
drzew występujących w Puszczy

Kozienickiej . Przy rezerwacie
szlak turystyczny rozdziela się
- wybieramy ścieżkę za znakami
żółtymi , która obok wsi Augustów
przy szosie Radom - Kozienice
prowadzi aż do Pionek. Tu na stacji kolejowej koniec wycieczki.
Powrót do Radomia jednym z licznych pociągów lub rowerem- szosą przez Sokoły i Siczki.
Szerokiej drogi!
KRZYSZTOF KROGULEC
ARKADIUSZ KUTKOWSKI

,.

czę Kozienicką .
Początkowy odcinek Gościńca jest

bardzo piaszczysty
i jazda tamtędy na
rowerze z cienkimi
oponami bywa
uciążliwa . Potem
jednak dostajemy
się na torowisko
dawnej kolejki wąskotorowej i pedałujemy już bez żadny ch przeszkód .

~§~S~i:=~~~
~

IIL....-:;;;;:::a~.;;,:....~~~"...:,;..:........;..~~~""""'~-..,;;-...~N
Niektóre rowerowe wycieczki bardziej przypominają terenowe wyścigi

,

OSRODEK JAZDY
KON EJ HIPOTERAPII
od dziś, bez względu~ pogodę i porę dnia
moiesz jeździć konno
Kielce, ul. Ścieglennego 207, tei.(041) 361-40-81

Zapraszamy na
O kursyjazdy konnej,
D jazda konna dla początkujących i zaawansowanych,
D jazda konna w terenie, rajdy konne, kuligi (także dla dzieci i młodzieży)
O rehabilitacja na koniu,
D organizacja ogniskoraz przejai:dżek,
ROZPOCZę;IE NOłiiiEGO KURSU CO DWA TYGODNIE

ZAPRASZA•Y

.,IGA:' SALON) ~

hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych
w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m
l eczeństwo , a w szczególności :

je

Ił,,

PON . - PT. 10.30-18.30
SOBOTA 10-14
teJ. eo• -3-390, 36-2&-ees

1- .

www. lga.klelce.com
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Zanim wyjedziesz na urlop,

sprawdź wiarygodność

biura tury.s tycznego

Gwarancja -udanych wakacji
\

mieszczeniach ogólnodos
hych.

Coraz więcej os6b spędza urlopy
poza granicami kraju. Nim jednak
zawrzemy stosowną umowę
z biurem podr6iy, sprawdźmy jego
wiarygodność, by nie było jak w
starym przysłowiu: mądry Polak po
szkodzie.

Biura podróży kuszą
klientów bardzo niskimi
imprez. I nie chodzi tu o
Iarne "first minut" lub "last
nut" , których wyjściowa cena
zazwyczaj o 20 - 30 proc.
od tej w katalogu. Czasem
wiają się ogłoszenia ofert
niewiarygodnie tanich.
- Obawy powinna
właśnie taka oferta wyjazdu
za 400 lub 500 zł na 2
do Hiszpanii, WJoch czy
- przestrzega A. Czuba. - Do
szego biura dotarło już kilka
kich propozycji, ale nawet
przedstawiamy ich naszym
tom, gdyż doświadczenie i
ność, a także dbałość o
usług nakazuje nam je na

Kiedy już znajdziemy atrak-

/

'

~.

cyjną ofertę wypoczynku, nie łap
my jej w pośpiechu. Przed dokonaniem wpłaty warto sprawdzić
kilka rzeczy, które uchronić
mogą nas od przykrych niespodzianek, gdy już będziemy się
znajdować daleko od kraju .
Może się bowiem okazać, że zamiast rozkoszować się kąpielą
w ciepłym morzu wylądujemy

na parkingu przy autokarze lub
z braku jakichś dokumentów bę
dziemy siedzieć godzinami na
lotnisku .
- Każda agencja łub biuro
podróży musi posiadać odpowiednie zezwolenie od wojewody na prowadzenie działalności .
Musi także mieć gwarancję bankową łub polisę ubezpieczeniową, która chroni interesy klientów w przypadku niedotrzymania warunków umowy- mówi Jadwiga Chmielewska, koordynator
ds. turystyki w Wydziale·Rozwoju Regionalnego Swiętokrzyskie
go Urzędu Wojewódzkiego.
Wspomniane zabezpieczenie finansowe jest bardzo ważne na
wypadek, gdyby nie doszło do
wykonania usługi przez biuro.
Np. impreza może w ogóle nie
dojść do skutku łub okaże się, że
turyści nieoczekiwanie pozbawieni zostali środka transportu .
W takiej sytuacji wojewoda, wy-

zdyskwalifikować.

Prezes Czuba przyporni
podobnie niewiarygodnie
skie ceny tuż przed swoim
miętnym upadkiem ofer
Alpina, więc teraz można
dziewać się jakichś niemi
kolejnych niespodzianek.
ANNA
że

Przed wyjazdem na urlop warto się
interesujące nas warunki

upewnić,

korzystując polisę, może pokryć

tego rodzaju koszty.
Zawierając umowę z konkretnym biurem podróży, warto
też zapytać , czy oferty sprzedaje
ono jako pośrednik, czy też jako
agent. To bardzo istotna różnica.
- Pośrednik i organizator
odpowiada za wykonanie usług
określonych umową . Natomiast
agent nie ponosi żadnej odpowiedzialności i wszelkie roszczenia klient będzie musiał kierować
np. do organizatora, który swą
siedzibę może mieć np. w Gdań
sku lub Poznaniu -tłumaczy Jadwiga Chmielewska.
Jej zdaniem, nie należy jednak w ocenie biura kierować się
nazwą widniejącą na szyldzie,
gdyż agencja turystyczna może
być pośrednikiem, ale biuro może
prowadzić sprzedaż na zasadzie
agenta .

czy pięknie wyglądający w folderze

- Ostateczną informację
w tej kwestii uzyskamy, czytając
dokumenty lub pytając o to pracownika firmy, w której zamierzamy wykupić imprezę - dodaje
J. Chmielewska.
·

Sprawdź, co kupujesz
Rozczarowania dotknąć
mogą nas nie tylko ze strony organizatora imprezy. Niekiedy
okazuje się , że winę za ewentualne urlopowe komplikacje ponosimy my sami.
- Bardzo często klienci
w ogóle nie rozumieją symboli
lub określeń umieszczonych
w katalogach - mówi Andrzej
Czuba, prezes Zarządu ATU Gołd
Tour w Kielcach . - Mieliśmy już
rozmaite przypadki niedomówień. Np. klienci nie orientują
się , czym naprawdę jest śniada-

rekłamowym

hotel, naprawdę oferuje

nie kontynentalne, co to są obiadokolacje , co oznacza symbol
"klimatyzacja w pokojach". Po
powrocie turyści składali skargi,
które nie mogły być rozpatrzone
pozytywnie, ponieważ oferowane świadczenia były zgodne
z umową.
Prezes A. Czuba radzi więc
wszystkim przed wyjazdem, by
dowiedzieli się dokładnie, ile posiłków jest przewidzianych i w jakiej formie będą serwowane na
naszej imprezie. Trzeba też zapytać o usytuowanie hotelu i klimatyzację w obiekcie. Niekiedy należy bowiem za nią dodatkowo
płacić lub jest ona tylko w po-

Warto wiedzieć
W województwie świętokrzy
skim zarejestrowanych jest
68 biur świadczących usługi
turystyczne. Ka,żdego roku 5 lub
6 biur traci zezwolenie, które
odnawiane jest co 12 miesięcy.
To, że biuro w ubiegłym roku
posiadało odpowiednie zezwole·
nie, nie oznacza, że ma je dziś .
Nim kupisz wycieczk_ę tub
wczasy, zadZWoń do Centralne·
go Rejestru Zezwoleń,
tel. (022) 693-46-27 i do służb
wojewody teł. (041) 342-12-39
(Wydział Rozwoju Regionalnego
ŚUW w Kielcach).

•

./ oblz konny - Janlw lubelski
./ obóz w Ustroniu Ie. Wisły

wypoczywać na takim .,łuzie ",
ofertę wiarygodnego biura podróży

warto się

wcześniej zastanowić

i wybrać

TANI WYPOCZVNEK
WSPANIAŁE PRZYJĘCIA WESELNE ~
l OKOLICZNOŚCIOWE.
SZKOlENIA, KONFERENCJE, IMPREZY INTEGRACYJNE

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

./ obozy iegl~rslcie, Jtzylcow•
i inne formy wypoczynku
IIIH1łMACJE:

teJ. 34-465-55.

-.zhp.org~Uhodi_kłelce
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szpitale: na
, przy ul. Kościusz
Czerwonej Górze.
i czynne w niedziele:
Pogotowiu", ul. św. Lea 1o (8-20), .cen", ul. Radomska 8 (1 0.Aptekarz", ul. Hoża 39
na codziennie (8-23),
", ul. Żeromskiego 20/
(8-15), .Gemellus", ul.
minaryjska 27 B (8-13),
", ul. Pocieszka 17
- czynna w niedziele i
.Zdrowie", ul. Sien58 (8-15) - czynna
oty i niedziele.
i z dyżurami stałymi:
ka ,.N a Rogatce"- ul.
Pawła 11 13 - czynna cole, 7.30 - 23 (w niei święta), 041/362-02.Herby" - ul. 1 Maja
(os . Herby) - czynna 7
w niedziele i święta - 9
eka . Zdrowie " - ul.
kiewicza 58 - czynna od
iedziałku do piątku w
8-22.
. Gemellus " - cało
ul. Starodoma11 (obok szpitala
ul. Kościuszki).
KA . Parkowa", Kielce,
ia, niedziele, święta
-21.00 .
041/36833 .
(gb 466)

,. Moskwa" (dol by stereo).
tel. 344-47-34- 4 i 5.V .Wielki Powrót" - USA, b.a.,
g. 12.30, 16.30; .Avalon" jap., l. 12, g. 14.15, 18.15;
.Genialny klan" - USA, l. 15,
g. 20 .30.
.studyjne" - 4 i 5. V • Yamakasl" - franc .. l. 12, g.
14; .Kroniki portowe" - USA,
l. 15, g. 15.45; .K- Pax " USA, l. 15, g. 18; .Na własną
rękę"- USA, l. 15, g. 20.15.
.Echo" (w WDK) - 361-2737 - 4 i 5 V - .Pocałunek
· Smoka", g. 16.30 i 18.30 .
BUSKO
,.Zdrój" - brak terminarza .

JĘDRZEJÓW

,. OK" - 4 V - .Mullholand Drive", g. 18; 5. V - .Cześć Te. reska", g. 18 i 20.
OSTROWIEC ŚW.
.Etiuda" - brak terminarza.
PIŃCZÓW

,.Belweder" - 4 V - nieczynne; 5 V - .Chopin - Pragnienie Miłości", g. 17.
SANDOMIERZ
·i ,.Millennium" - 4 i 5 V .Kale i Leopold" . g. 1s; • Vidocq", g. 20 .15.
SĘDZISZÓW

.. Ballada" - 4 i 5 V ca Pierścieni". g. 18.

.Wład

SKARŻYSKO-KAM.

.,Centrum" - 4 i 5 V - .Klą
twa Skorpiona", g. 17 i 19.
,.W olność" - 4 i 5 V - .Ryzykowna gra", g. 18.
STARACHOWICE
• Miejskie" - 4 i 5 V - ,.Helikopter w ogniu", g. 17.
SUCHEDNIOW
. ., Kuźnica " - brak terminarza.
WŁOSZCZOWA

..·Muza" - brak terminarza.

(nd 210)
MOWE wizyty pediatrów
eczko 041/331-69-04 .
(gb 480)
DOMOWE • Anna
s, pediatra, specjalista
b układ u oddechoo - 0605-083-013 .
(gb 1897)
Lekarska
(gb 1920)
ŁUGI

Medyczne Wojezkiego Specjalistycznego
la Dziecięcego w Kiel, ul. Langiewicza 2, tel.
55-25 - ECHO, HOL, RTG, USG. Urodynaika. Endoskopia . Testy
ergologiczne. Badania lara toryj no-bakterio l ogiczRehabilitacja.
(nn 98)
ZYCHODNIA Urologicz. Na Bocianku", Kielce,
ł c zyńskiego 7. codzien14 .00-18.00 , 362-44(nd 212)
OLODZY - Seminaryjska
361-30-60. Jagiellońska
' 346-22-99.
(nd 225)

im. S. Żeromskiego i 5. V. - .Funny Money"
19
'
Lalki i Aktora "Kubuś"
V. - nieczynny; 5. V. dy Dżil i jego pies", g. 11.
amantica" (dalby digil), lei. 366-37-19 . - 4 1
V - . Król skorpion" - USA
12. g. 10.30, 13, 15.30 :
' 20.30 .

••KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (lei. 344-23-18)
- ekspozycje stare: korpus
główny - • Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.", .Dawne
Jł uzbrojenie europejskie i
p wschodnie" •• sanktuarium
· Marszałka Józefa Piłsudskiego". Skrzydło północńe - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy
czasowe: .Zwiewne piękno.
Wachlarze Zachodu i Wschodu", .Inspiracje maryjne w
sztuce ludowej". Czynne we
wtorek w godz. 1O - 18, śro
da - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana Pawła
11 25, (te l. 344-57 -92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów biograficznych i literackich z młodzieńczych lat
pisarza. Czynne we wtorki ,
czwartki, piątki i niedziele w
godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
Uwaga. 1 maja muzeum
nieczynne.
Muzeum H. Sienkiewicza w
Oblęgorku , tel. 303-04-26 Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biograficzno - literacka. Wystawy czasowe: .Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa
Szczepanka", .Juliusz Kossak . Ilustracje do ogn iem i
mieczem" . Od 1 maja czynne codzienie w godz. 10-16.
· Muzeum Pamięci Narodowej - więzienie kieleckie z lat
1939 - 1956, ul. Zamkowa 3
- czynne we wtorki, -czwartki i
soboty w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10-17. Wystawa stała : .Modele redukcy jne"; . Zabawki dawniej i dz i ś ",

. Folklor sześciu kontynentów
- 406 lalek z całego świata" kolekcja Małgorzaty Mroczek-Stachowlak.
Muzeum Wsi Kieleckiej w
Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza XIXwiecznych chałup , XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa. Wystawa: .Ocalić od zapomnienia . Jan Bernasiewicz
- twórca ogrodu rzeźb". Wystawa czasowa: .Szmaty, sorce, kierezyje .. . Tradycyjna
tkanina i strój ludowy na Kielecczyźnie" . Czynne: od wtorku do niedzieli w godz. 10 17.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - nieczynne .'
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Święto
krzyski Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - . Pod opieką św. Barbary " - wystawa historycznych narzędzi górniczych i
okazów kopalin.
Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
. Galeria BWA .,PIWNICE" ul. Leśna 7 - wystawa prac
Władysława Hasiora ze zbiorów BWA w Gorzowie Wielkopolskim. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w
, godz. 11-17, w niedziele 11-·
15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA .,NA PIĘTRZE"
- wystawa prac Władysława
Hasiora ze zbiorów BWA w
Gorzowie Wielkopolskim . Galeria czynna od poniedziałku
do piątku w godz . 9-15, w
wsoboty i niedziele nieczynna.
. Galeria . Bartosz" - ul. Ście
~ giennego 35A - Stowarzyszenie Artystów Plastyków Nieprofesjonalnych w Kielcach wystawa malarstwa .Zimowe
nastroje" . Galeria czynna od poniedziałku do piątku w
godz . 8-16 , w soboty - 913. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - za. groda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 1809 do
, 1920 roku - czynne cały tydzień oprócz poniedziałków i
świąt w godz. 9 - 17.
~ Jaskinia ., RAJ " - czynna codziennie (oprócz poniedział
ków) w godz. 10-17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm . Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warształy
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
, kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz. 1O
- 16. Informacja: 31-18-702,
fax 311-46-90 .
w
Poronik-Mauzoleum
Michniowie k. Suchedniowa
- wystawa . Płonęły niebo i
ziemia" - czynne codziennie
oprócz poniedziałków w
' godz. 10 - 16. W soboty i
niedziele wystawa dostępna
dla grup turystycznych.
Zgłoszenia - tel. 041/25-45162 .
Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Swiętym
Krzyżu - czynne codziennie z
wyjątkiem pon i edziałków i dni
poświątecznych w godz. 1015 . Ekspozycja prezentuje
działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codzienn ie prócz pon iedziałków w godz. 9-16 . Rezerwacja biletów 31-77-018 .
BUSKO
Galeria BWA ,.Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa . Artyśc i Akadem ii Sw i ętokrzy
skiej" - malarstwo , rysunek ,
grafika, rzeźba , instalacje plastyczne . Oprócz pon i edz i ał
ków czynna codz ienn i e w
godz. 11 - 17, w ni edz iele
godz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW

W niedziele otrzymasz PREZENTI!ł

O-B O 0·400·40 O
bezpłatne

zamawianie taksówek

poniedziałku do soboty w
godz. 8- 16, w niedziele 1016.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - Retrospektywna wystawa prac Zdzisława
Beksińskiego - czynna od
wtorku do piątku w godz. 917, w soboty i niedziele w
godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzy
ska 37, te l. 265-36-51 - wystawy stałe .Dzieje Ostrowca
Świętokrzyskiego od końca
XVI w. do 1939 r." •• Wystawa zabytkowych fajansów i
porcelany ćmielowskiej".
.Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe : .Chrońmy
faunę polskich lasow" - wystawa malarstwa Adama Roskowińsklego; malarstwo
Marcina Samlickiego (18781945) - ze zbiorów Muzeum
im . S. Fischera w Bochni ;
.Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" - wystawa ze zb iorów
Muzeum Narodowego w Kielcach. Muzeum czynne wtorek - piątek 9-16.30, sob. B14.30 , niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach
- tel. 262-09-78 - .Górnic two krzemienia w neolicie",
dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski
neolitycznej. Muzeum czynne wt.- sob . 9-16, niedz. 1116.

PIŃCZÓW

Muzeu'm Regionalne - ul.
Armil Ludowej 2a - wystawy
stałe: . Pradzieje Pon idzia",
• Pińczów - historia miasta",
.Adolf Dygasiński - życie i
twórczość ", .Sławne i znane
postacie w dziejach Pińczo
wa", .Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - . Społeczeństwo
żydowskie w Pińczowie " , Wystawa poplenerowa ZPAP O.
Kielce . Pińczów 2000". Czynne wtorek, piątek w godz. 915, środa , czwartek w godz .
9-17, sobota, niedziela w
godz. 10-15 .
• Galeria .Krużg anki" - wystawa części repliki Xli-wiecznej płyty orantów wypoży
czonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe : Oddział Zamek - ul. Zamkowa
14, tel. (015) 644-57-57 czynne : od wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynne - wystawy stałe : . Kuchnia królewska " , . Historia wzgórza
zamkowego w ikonografii",
.Ekspozycja etnograficzna ",
. Ziemia sandomierska w
pradziejach i średniowie
czu" , . Srebra . Nabytki muzealne z lat 1992 - 1961 n'
.Lapidarium
zamkowe".
Wystawa czasowa : . Krzemień pasiasty - kamień
optymizmu " , .Pięć barw
smoka" - ze zbiorów Pań
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie .
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedziałki nieczynne - wystawa czasowa .Rzecz ludzka" wystawa poświęcona sylwetce i twórczośc i Bolesława Tabarsk iego .
Galeria Sztuki Współcze
snej BWA, ul. Rynek 11 nieczynna .
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9 pon i edz i ałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9
- 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im . Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od
8 do 16.
STARACHOWICE'
Muzeum Regionalne, ul.
Krywk i 1, te l. 274-62-68 ,
czynne w dn i robocze w
godz. 10-16.

Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kośc i uszk i 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

KIELCE

Muzeum .Dworek Reja",
te l. 381-45-70 - czynne od

Informacja PKS - 366-0279 .

Informacja PKP- 366-9328 , 94-36.
Informacja MZK- 345-0695 .
Taxi osobowe : - Piekoszowska - 345-15-11, Jesionowa -331-79-19; bagażowe
Sandomierska 801-31-1!1;
ciężarowe : - Mielczarskiego
- 345-41-22 .

- gratis, ceny pizzy
- od 7 do 19 zł.
Pizzeria . Magia ", te l: 36225-11. Czynna w godz. 1121, niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

PODRóiE
l

RADIO-TAXI .ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia '
0800-222-222

BILETY lotnicze - rezerwacja , sprzedaż .• Sig ma", Sienkiewicza 56 , 344-30-33 ,
366-44-32 .
(ng 148)
OMNIA

Komunikacja
Sienkiewicza 61 , 345-77-43 , 34577-46 .
(ng 158)
międzynarodowa,

TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
" RADIO-TAXI .METRO" - tel.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI " WICHROWY " - te l.
33-10-919 (dojazd gratis) .
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis) .
TAXI "N A STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI . OMEGA ORIENT " , korporacja "Łyso
góry", te l. 36-00000, 36 11111, 96- 26, numer bez-

LOT - informacje , rezerwacja , sprzedaż biletów - 36806-58.

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19 ,
366-03-03 .
www.infomax .com.pl
Świętokrzyski

Portal l nternetowy

płatny 0800-36-00-~6 .

TELE-TAXI . WALIGORY " te l. 368-7 4-00 (dojazd gratis).
TAXI . HERBY"- tel. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO- TAXI " EXPRESS " te l. 366~ 11-11, 3-600-600 .
Dojazd gratis, z nami najtaniej .
RADIO TAXI "EUROPA" (dojazd gratis, karta stałe
go klienta), tel. 3-611-611.
TAXI " BARWINEK" - tel.
801 - 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI ,.D ORION " - tel.
36-999-99 , 34-555-44 , 9623 .

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
. USTRONIE " - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadz. ki - wystawianie kart zgonu
przez lekarzy uprawnionych
-nagrobki. tel. 361-29-18,
361-39-12 .
(nj 95)
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH usługi pogrzebowe całodo
bowe , te l. 366-31-77 , 34467-88 .
(ni 24)

TB.EfUłY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe 999 .
Pogotowie Policyjne - 997 .
Straż Pożarna - 998 .
Straż Miejska - 986, 36875-15 (przez całą dobę) i
368-75-33 w godz . 7 -1:i .
Posterunek czynny w godz.
7 - 22 - 367-60-13 .
Pornoc drogowa - 366-0065 , 981 - czynna non stop .
Pornoc drogowa - 361-7976, 30-11-609 .
Pogotow ie energetyczne
Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotowie gazowe - 992 .
Pogotowie w od. -kan. 994.
Pogotowie c.o . i elektryczne PGM - czynne w godz .
15 - 23 codzienn ie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy
- tel. 361-18-33 .
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta
lin ia - 94-34 .
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe 911.
Pocztowa informacja telefoniczna - 932 .

Pizzeria ,. Studio " - tel. 36886-01 . Czynna w godz .:
pn .-cz . 10-22, p i ąt. 10-23,
sob . 12-23 , niedz . 12-22 .
Dostawa na teren ie miasta
przy zamówieniu powyże j 16

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

LUDU 4 - 5 MAJA 2002 NR 102/NABC/ABCD

złotych

l

Świętokrzyskie

StowarzyPornocy Ofiarom
Przestępstw - Komenda
Miejska Policji w Kielcach Punkt Konsultacyjny Pornocy Ofiarom Przestępstw, Kielce , ul Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w godz . 1418, tel. 0-411349-33-44 .
Świętokrzyski Klub .. Amazonka " - 366-34-54 , od
poniedziałku do czwartku w
godz . 10-14 , psycholog,
pedagog - telefon zaufania
366-17-41 w poniedziałk i
i czwartki w godz . 15 17.
Telefony zaufania - dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do
piątku w godz. 18 - 20,
lei. 345-73-46, w sprawach
rodzinnych - 368-18-67 ,
czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 8 - 17 , pomoc psycłlologiczna dla rodzin wychowujących małe
dzieci 368-16-59 , pon iedziałek , g. 15 .30-18 .
Świętokrzyskie Centrum
Profilaktyki i Edukacji 041/331 - 53- 13 - pomoc
psycholog iczna i pedagog iczna , terapia rodzin i mał
żeństw , psychoterap ia indywidualna i grupowa , pomoc
dotycząca uzależn i eń , inte rwencja kryzysowa - od poniedz i ałku do piątku w godz.
8 - 20 .
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Punkt Konsultacy j ny w
Kielcach, ul. Karczó wkawska 5A- 346-16-27 ; pon iedziałek - p i ątek - godz . 1216.
Centrum Interwencji Kryzysowej - tel. 041/366-4847 , ul. Urzędnicza 71J . Terapia ofiar przemocy, konfl i kty wewnątrzrodzinne i
kryzysy małżeńskie, problemy z osobą uzależn i oną w
rodz inie. Konsultacje ind ywidualne i grupy wsparc ia.
Zape wniamy anon i mowość .
Zapraszamy od pon i edz i a ł 
ku do niedz ieli w godz. 13
- 20.
szenie

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:

PROGRAM l - 102,7 ; TAK106 ,5; 98 ,0; 89 ,7; FAMA100,8, PLUS -107 ,9; 71 ,95 ,
MARYJA -100 ,9; 107 ,2;
7,34 , RMF -88 ,2, BIS 92 ,3, 111-96 ,2, KIELCE101 ,4, ZET -105 ,3, WAWA95 ,5, ESKA - 1 03 ,3, OPATÓW-93 ,7, MTM FM-102 ,1,
RdC-89 ,1, LELIWA -104 ,7 ,
REKORD-106 ,2.
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Dobre rady_

To warto przeczytać
- - - - - · radzi Władysław Grabka
bec niego postępowanie wyja"Przerwane milczenie"
śniające związane z posiadaniem

Dylematy konsumenta
Choć na rynku panuje dziś konkuren·
cja, a firmy i handlowcy walczą o
klientów, to jednak wiedza o naszych
prawach, jako kupujących wciąż jest
w społeczeństwa niewielka. Dziś po
raz kolejny pomagamy ją uzupełnić.

ID""* Jaka jest różnica mię

dzy rękojmią a gwarancją?

e

..

Rękojmia to inaczej odpowiedzialność sprzedawcy wobec
kupującego za wady sprzedawanych rzeczy, jeżeli wady te obniża
ją wartość lub użyteczność kon-

kretnego towaru. To odpowiedzialność z mocy prawa, więc nie może
być uzależniona ani od woli, ani

humorów sprzedawcy. W ramach
rękojmi, która trwa rok, można
domagać się od sprzedawcy; naprawienia kupionego produktu
(usunięcia wady), wymiany na produkt wolny od wad, obniżenia ceny
wadliwego artykułu. Jeżeli zauważona wada jest nieusuwalna lub po
naprawie występuje ponownieJ
można wadliwy produkt oddac
i zażądać zwrotu pieniędzy.
e Gwarancja z kolei to pisemne potwierdzenie jakości towaru
trwałego użytku. Dokument gwarancyjny daje podstawę dochodzenia od wymienionego w nim gwaranta, najczęściej producenta, odpowiedzialności w przyp~dk_u
ujawnienia wady lub popsucia się
towaru. Gwarancja nie jest obligatoryjna, a jej term i~ je~ t o~e~lony
w karcie gwarancyJneJ. Jezeh termin nie został określony, gwarancja wynosi jeden rok. C}dyby określono go tylko na poł roku, to
w następnym półroczu można d?chodzić swych praw w oparciu
o przepisy rękojmi .
ł?'r~

fi-3 Namówiono mnie do
kupienia, w trakcie pokazu organizowanego przez agentów firmy
prowadzącej handel obwoźny,
kompletu drogich naczyń. Teraz po
kilku dniach żałuję tego wyboru,
głównie z powodu zbyt wysokiej
ceny. Czy mogę towar jeszcze
zwrócić i żądać oddania pienię
dzy?

e Konsument ma prawo
w terminie l Odni odstąpić od umowy zawartej poza lokalem p_rzedsiębiorstwa lub na odległosc, np.
przez telefon, Internet, pocztę. Jeżeli więc od daty nabycia kompletu naczyń nie minęło l O dni może
pani towar oddać i żądać zwrotu

NE.::.., W sklepie z używaną

odzieżą

kupilam sweter. Po przyniesieniu do domu okazało się, że
jest bardzo niestarannie wykończo
ny, w niektórych miejscach we~na
zaczyna się pruć. Czy mogę złozyć
reklamację?

e

Oczywiście,

ma pani pra-

wo reklamować, jeżeli zauw~żona
wada nie jest następstwem uzywania swetra, ale wynika z wyjątko
wo złej jakości lub niestaranności
w produkcji. Towary sprzedawane
w sklepach z używaną odzieżą są
objęte odpowiedzialnością z t~u
łu rękojmi. Warto jednak parnię·
tać że w tego rodzaju sklepach

mogą być sprzedaw~n~ równi.eż

towary niepełnowartoscwwe. Jezeli więc sweter był takim towarem,
z obniżoną ceną i informacją
o obniżonej jakości, wtedy sprzedawca może towaru nie wymienić.
Nie ma też obowiązku przyjęcia
go i zwrócenia gotówki.

~ Kupiłem teczkę

ze
o podarowaniu jej
komuś bliskiemu. Po przyniesieniu do domu, dowiedziałem się, że
wzór teczki zupełnie nie odpowiada gustowi osoby, dla której ją kupiłem. Czy mogę towar zwrócić
bez podawania powodu? Dodam,
że dysponuję rachunkiem, a teczka w ogóle nie była używana.
skóry z

myślą

e

Zwrotu pełnowartościo -;_,
wego towaru można dokonać wyłącznie za zgodą sprzedawcy. '!ylko od jego dobrej woli zależy czy
zgodzi się zwrócić gotówkę bądź
wymienić teczkę na inną .

!Jff"' Interesują mnie prze-

dotyczące emerytur
wypłacanych przez ZUS. Gdzie
szukać szczegółowych zasad przyznawania świadczeń, sposobów
obliczania ich wysokości?

pisy prawne

e

Aktualne przepisy określa
jące zasady przyznawania emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, które wypłaca ZUS,
zawiera ustawa z 17 grudnia 1998
roku. Pełny jej tekst opublikowanyzostał w Dz. U. nrl62poz.lll8
z roku 1998.
li'r.?-to
fi-5' W czerwcu br. ukończę 55 lat, z czego w różnych firmach przepracowałam 321ata. Czy
będę mogła starać się o emeryturę?

e Kobiety urodzone przed
l stycznia 1949 roku

--.

mogą

prze-

chodzić na tzw. wcześniejsze emerytury - wyjaśnia Cezary Gątkie
wicz, rzecznik prasowy Oddziału
ZUS w Kielcach - po ukończeniu
55 lat życia i osiągnięciu co najmniej 30-letniego stażu pracy.

to numer ulgowej infollnli "Słowa Ludu"
• płacisz tylko za jeden Impuls

powraca do tematu w artykule "Przerwane milczenie".
Czytamy w nim m.in.: "Wys~czy·
ło 30 godzin od ukazama się
ostatniego numeru "Newsweeka",
aby szef Prokuratury Apelacyjnej
w Katowicach Jerzy Hop został
zdymisjonowany. 48 godzin póź
niej prokurator generalny ~apo
wiedział śledztwo w sprawie zarzutów i pytań, które pojawi~ się
na naszych łamach. Imponujące
tempo. Jakby nowy duch wstąRił
w nasz wymiar sprawiedliwości.
By w to uwierzyć, potrzebna jest
odpowiedź na pytania: czy prowadzący śledztwo będą na tyle
zdeterminowani, by zapytać
o system, który latami pozwalał
na umacnianie pozycji prokuratura Hopa? Czy to, że (...) minister Barbara Piwnik jeszcze dwa
miesiące temu stawiała szefa p~o
kuratury śląskiei za przykład mnyrn prokuratorom , świadczy
o niewiedzy ministerstwa, czy
o poziomie, jaki reprezentują pozostali prokuratorzy?

Pytań jest więcej
Jerzy Hop był prokuratorem
od początku lat 90. , szefem Prokuratury Apelacyjnej jest od ponad ośmiu lat. Każdego roku wypełniał oświadczenia majątk~we .
Od lat jeździ bardzo dobrymi samochodami. Gdy toczyło się wo-

luksusowych aut, budował nowy
dom. "Newsweek" nie dysponuje sztabem doch.odze.n_iowym ,
biegłymi, urzędmkarni s.ka~b<;>
mogą wmkhw1~
sprawdzić księgi każdej spółki.
A mimo to w ciągu kilku tygodni
dotarliśmy do licznych ~nforn:a
cji mogących sugerowac powią

wymi, którzy

zania korupcyjne. Co. zat~m sp?wodowało, że odpowiedme siuzby lekceważyły przez lata sygnały i objawy uderzającego bogac-

twa pana prokuratora?
Co robiły UOP i policja?
Czy Jerzy Hop działał sam? Według naszej wiedzy, miał wielu
przyjaciół, którym bardzo zależało na tym, by pozostał na swoim stanowisku.
Śląsk jest największą aglomeracją w Polsce. Tu w sposób
najbardziej kryminogen~y stykają się kapitał państwowy 1 pryw.atny, polityka i biznes, urzędmcy
i przedsiębiorcy. To eldorado dla
przestępców. Colloseum to tylko
jeden z wielu przykładów. Olbrzymie przekręty gospodarcz~
nie mogłyby się ciągnąć latami
bez biernej postawy części wymiaru sprawiedliwości.

Kto

umorzył

sygnałów.
Jak się nieoficjalnie
dzieliśmy, dochodzenie w
wie wszczęto także w KW

w Katowicach. Pytanie tylko
na Hopie się skończy. Na
tropy wskazuje dziś on sam
niepublikowany przez nas
ment rozmowy, którą prze
dziliśmy z byłym proku
18 kwietnia:
Jerzy Hop: - Ależ
redaktorzy, powiedzcie mi
szę, o co w tym ~szystkim
dz1. Ja naprawdę me mam
cjalnego majątku, 684
torów pracuje u mnie w
proszę mi wierzyć, że 12~
da domy - czytam w
niach majątkowych, bo ja je
pisuję. S ą tacy, którzy .
300 tys. złotych .na koncte.
'
Wierny, że odsłoni!
wierzchołek góry lodowej. Z
szych informacji, jak i z
łów czytelników wynika,
prawidłowości w śląskiej
raturze Apelacyjnej mają
Ie szerszy zasięg i są
z wielkimi śląskimi fir
Ujawniona przez
sprawa prokuratora Jer
Hopa to tylko termometr
zujący gorączkę trawiącą
sprawiedliwości. Teraz

postępowanie?
Jak wierzyć w system, w którym urzędnicy nie potrafią nawet
ustalić kto i dlaczego umorzył
dochodzenie w sprawie podejrzanego pochodzenia samochodów, jakimi jeździł Hop? - Za
moich czasów nie podjęto decyzji o zakończeniu postępowania
przekonuje były szef resortu Stanisław Iwanicki. Przeczy mu obecny zastępca prokurat<;>ra g~nera~
nego Karol Napierski - twierdzi,
że postępowanie zakończono jeszcze za Iwanickiego:Dziś, kiedy Hop nie ma już
władzy, wielu urzędników gotowych jest podjąć dochodzenie.
-Wydałem dyspozycje, by zebrano dokładne dane o stanie mająt
kowym państwa Hopów - poinformował nas naczelnik Urzędu

ny jest lekarz, który
wotwór. Czy minister B
Piwnik jest gotowa podją ć
roli chirurga?"
" Newsweek", 5.V.20
PS. Pismo publikuje
z prokuratorem
wyrn Karolem ~~pierski~,
zorującym w MmisterstwJe
wiedliwaści pracę wszyst
prokuratur. Z
że oprócz oficjalnych
karnoskarbowych i
resort skierował sprawę
Hopa do rzecznika dyscypl
nego prokuratora generał
Sprawdzanie zarzutów opinii Karola Napier
-może trwać jeszcze około
rozmowę

miesięcy.

Emerytura z ZUS

pieniędzy.

j .

W numerze z 20 kwietnia br.
tygodnik " Newsw~ek:' ?publik?wał artykuł "Pam mmister milczy", sygnalizując niebezpieczne
zjawisko "życia ponad stan•: pr~
cowników wymiaru sprawiedliwości. '!yrn razem chodziło o Jerzego Hopa, szefa Prokuratury
Apelacyjnej w Katowicach, który z pensji urzędnika państwowe
go "dorobił" się dwó~h s.amochodów bmw (dla siebie i zony)
oraz wybudował nowy dom.
W ciągu kilku zaledwie la~!
W najnowszym numerze tygodnik

Skarbowego w Rybniku
szek Sanocki. Dlaczego
śniej nie sprawdził? Bo nie

W czerwcu br. spełni więc pani oba
te warunki i będzie mogła złożyć
wniosek o emeryturę .
(tam)

Trzy

łyki

filatelistyki
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1. Z życia PZF

2. Ciekawostki

.
Pierwszy znaczek na świe
cie - znaczek angielski z 1840
roku - był kasowany kasownikiem "niemym" w kształcie krzyża maltańskiego . Stemple "nieme" były używane przez długi
jeszcze czas w różnej postaci.
Stemplami "niemymi" były także stemple korkowe . Dziś stemple "nieme" stosowane są do kasowania w urzędach oddawczych, gdy znaczków nie skasowano w urzędzie nadawczym .
Pierwszy znaczek polski kasowany był stemplami numerowymi. Każdy numer odpowiadał
innej miejscowości. Stemple
,nieme" i numerowe miały róż
~e kształty, np. koło młyńskie
w Bawarii, wieJoobrączkowe
w Prusach, owalno-belkowe
w Wielkiej Brytanii, punktowe
romby we Francji itd. W miarę
upływu czasu stemple zawierały

Na całym świecie znanych
jest wiele znaczków, które wystę
pują w pojedynczych egzempl~
rzach. Nie licząc różnych prowizoriów czy też· wydań lokalnych,
ponad lO znaczków znanych jest

nazwę miejscowości , względnie

tylko w jednym egzemplarzu. Listę najbardziej sławnych i cennych
znaczków otwiera Szwecja. Jej
3 skilling Banco żółty sprzedany

także

oznaczenie urzędu pocztowego, datę oraz godzinę .
(c.d.n.)

1996 roku za 2,3 milio
dolarów. Mauritius Post
l d i 2 d z 1847 roku wv.c:eniaili
były jako kasowane na
dolarów, a 2 d sprzedany
aukcji w 1993 toku za 1,25 .
na dolarów. Gujana BrytyJ
1-centówka z 1856 roku
na została w 1980 roku za
sięcy dolarów. 1-centówka .
z 1868 roku, typ Z-Grill (czyli
dzaj prążkowania papieru) ,
dana została w 1988 roku za
tysięcy dolarów.

3. Nowości
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http://sbc.wbp.kielce.pl/

Tematem tegorocznej
znaczków "Europa" jest
Z tej okazji Poczta Folska
wadzi 5 maja ·do obiegu l
czek pocztowy o wartości
na którym przedstawiono
Macieja Urbańca "Cyrk z
Lizą " . Projektantem --··AmJn·•
wanego znaczka jest
.
styk Andrzej Pągowski .
sprzedażny zawierał bę dt
6 znaczków.
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Telewizja

··'

Sobota, 4 maja
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tv4

5.50 Telesklep 7.20 tv. on et 7.50
6.35 Telesklep 8.35 Magiczni
Punky Brewster (82) - seńal
wojownicy 9.00 SOS Croco
Magazyn religijny 8.00 Smokom. USA 8.15 Laboratorium
9.25Kosmicznalaucjata (4/13)
Dextera 8.40 Zorro - serial
- serial dla dzieci USA 10.05
cze opowieści 8.30 Piesek Poochini 9.00 Dziwolągi 9.25
anim. 9.05 Młody Robin Hood
Braxton - film przygod .. franc .
Młody Herkules (35) - seńal
-serial anim. 9.30 Automaniak
(powt.) 11.15 Łamigłówka- te10.00 Tele Gra -teleturniej
leturniej 12.15GrandPrix-filrn
fantast. USA 9.55 Disco Polo
Uve 10.55 Goście Grosvenor
11.00 VIVA Polska!- program
obycz. USA, 1966 (180 min)
House - komedia obycz. USA,
muzyczny 13.00 Big Brother
Rozpoczyna się coroczny wy1996 (86 min) 12.30 Glina czy
Bitwa 13.40 Nowe przygody
~cig Formuły l o Grand Prix
łajdak?- komedia sens. franc.,
Robin Hooda (8/26) · serial
Monte Carlo. Wszyscyzawod·
1978 (103 min) 14.30 Raz,
przygod. USA 14.40 Ananasy
nicy są do~wiadczonymi ki e·
dwa, trzy · śpiewaj 1Y
z mojej klasy - program rozrowcami i marzą o wygranej.
15.00 4 x 4 · magazyn
rywkowy
15.15 Tenbit GSM · magazyn
15.30 Niewiarygodne, ale praw15.55 Kto was tak urządził? internetowy
dziwe-film dok.
magazyn
15.45 Czynnik PSI (1/22) 15.45 Informacje
_
16.25 Adopcje · serial dok.
seńal s. f. kanad.
15.55 Prognoza pogody
16.55 Strong Man - Siłacze
16.35 Kochane kłopoty {9/22)
16.05 Najzabawniejsze zwie- 17 .SS 13. Posterunek 2
-serial obycz.USA (powt.)
świata
(34/42) - seńal obycz. pol.
17.25 George Wallace {l) ~9~~~)~U~71ti.__),7.jO.~!<~~!Jl.lcl!I~~~~----__;·J·.,.·3.~Mi_ł,~.ć czy kocbanie (15.)
(powt.)
.
film biogr.. USA, 1~97 (IOO ·
18.00 Program
- _seńal obycz. USA
18.30 Ale plama - program
min)
18.20 Prognoza
17.25 Apetyt na miłość
rozrywkowy
jest rok 1955. George Wallace
18.30 Panorama
17.55 Jezioro marzeń (71) 19.00 TVN Fakty
jest szefemkampaniiwyborczej
18.55 Herbatka u Tadka - proserial obycz. USA
19.20 Sport
gubernatoraAlabarny Jima fol.
gram rozrywkowy
18.45 Informacje 19.25 Pogoda
soma, z którym łączą go podob20.00 Co nam w duszy gra (l)
19.00 Sport
19.35 Milionerzy- teleturniej
ne poglądy. Obaj uważają, że
_......,......,....,.,___, _ :..Jlr()_gram art _ sjyc;,zn."_..,..._!~:05 _~9gpO~ p9gQ4y_...,.,......,. 20,20 Big Brother Bitwa,_ _ _ _ 'tJłSZJISt]ł,ie rasyJ!![lpin1Jy" mje{
20.50 Słowo na IDedzidę
19.10 Zyciowa szansa
21.05 Droga do gwiazd - protakie same prawa.
21.00 Panorama
20.00 Bar- Gorące krzesła
gram rozrywkowy
19.05 Słoneczny patrol (24/
21.20 Sport telegram
21.15 Graczykawie-czyliBuła 22.10 Marsjanie atakują
44)- serial przygod. USA
21.30 Prognoza pogody
ispóła (86) -seńalkom. PoL
-kom. sl. USA, 1996 (125
20.00ł..owca androidów -film
21.35 Bugsy- film sens. USA,
21.30 Losowanie Lotto
min)
s.f. USA, 1982 (120 min)
1991 (130rnin)
" 21.45Bar-Wyniki
ZMarsakierująsięwstronę
Los Angeles, rok 2019. Na
,unnm~..__;Akcja filmu rozgrywa si
22.00 Nikita- thriller franc.-wł.,
Ziemi eskadry latających taZiemi obok ludzi żyją repliw początkach lat czterazie990 (l 12 min)
lerzy. lch załogę stanowią ziekanci, Istoty stworzone na ich
s tych. Szefowie mafii· Meyer
Ni kita- młoda złodziejka· po
/one stwory, niszczące na swej
podobieństwo. Są jednak od
Lansky i Charlie Lucky Luniezwykle brutalnym napadrodze wszystko, co żyje. Winich znacznie szybsi i silniejciano - wysyłają do Los Andzie na aptekę zostaje skazazytaniespodziewanych go~ci
s i. Niektórzy z nich są użygeles zaufanego człowieka,
na na karę ~mierci. Wkrótce
wywomjepanikęwśródludzi,
wani do niebezpiecznych
- Bej mani na Bugsy Siegela ,
wywiad składa jej propozycję,
którzy w tej niecodziennej sybadań i kolonizacji innych
którego zadaniem jest skanby dziewczyna w zamian za
tuacji liczą na pomoc Białeplanet.
troiowanie tamtejszego szefa
ocalenie pracowata jaka progo Domu . Prezydent USA
22.00 Dreszcz- film sens. USA,
mafii Jacka Dragana oraz
fesjanalny zabójca dla sekretmusi podjąć decyzję o obro1991 (105 min)
przejęcie kontroli nad hazarnej agencji rządowej.
nie.
23.45 (na żywo) Big Brother:
dem w Los Angeles.
0.10 Sekrety pokojówki -film
0.15 Na granicy światów
Bitwa
·
23.55 Gwałt - thriller USA,
erot. USA, 1998 (99 min)
(2/13) - seńal sens. USA
0.45 Zwierzęcy instynkt 2 1996 (91 min)
2.00 Samo życie (13,14) . se1.15 Stalowa granica -film s.f.
film erotyczny USA, 1993
1.25 Magia przypadku -film
ńal obycz. pol. (powt.)
USA, 1994 (110 min)
(115 min)
sens .. USA(94 min)
3.00 Muzyka na bis
3.05 Nic straconego - progra2.20 Tenbit GSM - magazyn
3.00 Zakończenie programu
5.00 Zakończenie programu
my powtórkowe
2.50 Zakończenie programu
7.00 Echa tygodnia 7.30 Spróbujmy razem 8.00 Program lokalny 9.00 M jali miłość (powt.)
9.55 Wycieczki przyrodnicze
(1!9)- seńal dok. 10.25 Kręciola
10.45 Sławny Jett Jackson (7/39)
- seńal dla młodzieży kanad.amer. 11.15 Arka Noego 11.40
Kino bez rodziców 12.10 Tajemnicze przygody Juliusza Veme'a
(12/22) - seńal przygod. kanad.bryt. 13.00 Program rozrywkowy 14.00 Familiada 14.30 Złoto
polscy (419) - telenowela pol.
15.05 Pół żartem, pół serial,
.czyli Ostry dyżur w Leśnej
Górze
16.00 Śpiewające fońepiany
17.00 30 ton! Usta, lista -lista

6.00 Disco Relax 7.00 1\vój Ie-

kan 7.15 Wystarczy chcieć 7.30

6.00 Rudzielec · seńal anim.
(powt.) 6.30 Ania z Zielonego
Wzgórza - seńal anim. (powt.)
7.00 V Max - magazyn 7.30 Zaginione cywilizacje: Mezopotamia
(l)- film dok. (powt.) 8.30 Szpiedzy i piraci (4-ost.) - serial przygad. niem.-wł.10.10 Prawo pustyni (3) - film przygod. wł .-niem .
(powt.) 1200 Zaginione cywilizacje (2) · film dok. 13.00 Mistrzostwa Polski we wspinaczce 13.30
V Max- magazyn 14.00 Wielkie
BUM -kom. USA, 1944 (71 min)
15.30 Heartbeat of the Forest
16.00 Thjne przez poufne (21)
- serial sens. USA
16.50 Nowe wcielenie (8) serial sens. USA
17.45 Dziennik
18.00 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
18.05 Projekt: Alf -kom. USA,
1996 (92 min)
Armia amerykańska dowiaduje się o istnieniu kudłatego przybysza z kosmosu, Alfa. Wojskowi naukowcy zamierzają poddać wielbiciela kotów licznej
serii ekspery~
20.00 Mistrzostwa Swiata w
hokeju na lodzie
22.20 Diagnoza morderstwo
(8) - seńal krym. USA
Gregory King, jeden z najbogatszych ludzi w midcie, zaczyna skarżyć się na kłopoty
ze zdrowiem. Jego wieloletni
przyjaciel i lekarz zaleca natychmiastową operację serca.
23.20 Wokanda - program dok.
23.50 Drogówka - magazyn
policyjny
0.20 Zakład kamy 3 - thriller
USA, 1987 (87 min)
Too Sweet jest łowcą nagród.
Podczas wykonywania kolejnego zadania zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu.
2.10 Muzyczny VIP
2.45 Zakończenie programu

J!

Niedziela, 5 maja

2

tv4

7.05 Matki, żony i kochanki
(3/22) - serial obycz. pol. 7.55
Słowo na niedzielę 8.00 Program
lokalny 9.00 vn Festiwal Kultwy Kresowej - Mrągowo 2001
(3) 9.45 Smak Europy - konsumencie, obudź się 9.55 Nie tylko
dla komandosów 10.20 Smak
Europy 10.30 Na wolności : Julia
Roberts w stepie- film dok. 11.30
Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 1200 Najwyiszy czas kom. USA, 1960 (99 min) 13.45
Smak Europy 14.00 Familiada
1430ZiotopoJsc:y {420)--t~
wdapoL
15.05 Stacja Milówka (l) koncert Golec uOrkiestra
16.00 Na dobre i na złe (l 02) seri~ obycz. pol.
17.00 Swięta wojna - serial
kom. pol.
17.30 7 dni świat - program
pub!.
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Smak Europy
19.00 Gol - magazyn piłkarski
20.00 Co nam w duszy gra program artystyczny
21.00 Panorarna
21.20 Sport telegram
21.30 Prognoza pogody
21.35 Jest jak jest (4/19) - serial obycz. poL
22.10 Prawdy, bujdy, czarne
dziury... : Czas Starszych
Panów - film dok.
23.00 Studio Teatralne Dwójki:
Miłość na Madagaskarze sztuka Petera Tuttiniego
Johnny Ritter jest starzejącym
się wlilściciel.m podupadające

go kina na peryferiach Wiednia. Pewnego dnia Johnny wyrusza na szaleńczą eskapadę
do Cannes.

0.10Sjesta -thriller USA, 1987,
(93 min)
1.45 Zakończenie programu
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6.00 Disco Polo Live 7.00 4 x
4 7.30 Ręce, które leczą 8.00
Smocze opowieści 8.30 Piesek
Poochini 8.55 Hugo 9.30
Młody Herkules (36) - serial
fantast. USA 10.00 Disco Refax 11.00 Słoneczny patrol
(111) - serial przygod. USA
11.55 Wyspa skarbów - film
przygod. amer.-kanad ., 1999
(91 min) 13.40 Largo (17) seńal sens. amer.-franc.-niem.
14.35 Raz, dwa, trzy- śpiewaj
TY - program muzyczny dla
i:lżieci

15.05 Niewiarygodne, ale
prawdziwe - seńal dok.
15.30 Fundacja Polsat '
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Polski Monopol Loteryjny Fortuna (losowanie)
16.05 Drogówka - magazyn
policyjny
16.30 Bar · Superkoktajl
17.40 V.I.P. (57) - serial sens.
USA
18.30 Bar - Wyniki
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 ~ognoza pogody
19.10 Zyciowa szansa
20.00 Idol
21.00 Wieczór filmowY z kawą
gala: Najpierw miłość kom. USA, 1999 (87 min)
Bennett (John Stamos), ofi·
cjalny narzeczony córki swego szefa, popełnił błąd, który
kosztowal firmę utratę najpoważniejszego klienta. Kiedy
pewnego dnia przypadkowo
otrzymuje czyj~ list, postanawia wykryć jego autora.
21.30 Losowanie Lotto
22.40 Idol - Wyniki
22.55 Magazyn sportowY
0.25 Magazyn Ligi Mistrzów
1.25 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

5.55 Telesklep 7.25 Laboratorium Dextera - serial anim. 7.50
Bracia -film obycz. USA, 1995
(100 min) 9.30 Niekończąca
się opowieść - film fantast.
niem., 1990 (100 min) 11.10
Droga do gwiazd- program rozrywkowy 12.15 Północ - Połu
dnie (10/24) - serial obycz.
USA 13.15 Galaktyka- teleturniej 13.45 Król przedmieścia (S):
-serial kom. pol. 14.30 Zielone
drzwi - program Fundacji TVN
15.00 Co za tydzień - magazyn
15.20 ZfNł natwy -film p:r:zygod.
amet-jap., 1995 (100 min)
Czternasteletni Rick mieszka
tylko z matką, Margaret.
Margaret pracuje w instytucie badań nad iydem goryli.
Chłopiec często towarzyszy
matce, ale nie znajduje przyjemno~ci w obcowaniu ze
zwierzętami. Jednak pewnego dnia między nim a zwierzęciem nawiązuje się nić

przyjatni.

17.15 Nauka jazdy - serial dok.
17.45 Ananasy z mojej klasy
- program rozrywkowy
19.00 TVN Fakty
19.20Sport
19.25 Pogoda
19.35 Milionerzy - teleturniej
20.20 Big Brother: Ring
21.35 ' Pod napięciem - talk-show
·
22.05 Superwizjer - magazyn
sensacji i rozrywki
22.35 Nie do wiary- opowieści
niesamowite
23.05 Noktowizjer - magazyn
dla ludzi o mocnych nerwach
23.40 Ale plama - program
rozrywkowy
0.10 Big Brother: Ring
1.15 Nic straconego

6.25 Telesklep 8.35 Delfy 9.00
6.20 Wielkie BUM -kom. USA
Grupa specjalna EKO - seńal
(powt.) 7.40 Wszystkie psy idą
anim. 9.25 Yaiba - legendarny
do nieba 9.10 Smok Castillo
samuraj - serial anim . 9.45
9.40 Ania z Zielonego Wzgórza
Dragon Bali - serial arlim.
10.10 Projekt: Alf - kom. USA
10.10 Luzaki i kujony (10/18)
(powt.) 12.00 KINOmaniaK
- seńal kom. USA 10.55 Nie do
12.30 INFORmator prawny
pary (10/13)- seńal kom. USA 12.45 INFORmator gospodar11.25 Czynnik PSI (1122) czy 13.00 A kuku 13.30 Super
serial s.f. kanad. (powt.) 12.15 . VIP - wydzrzenia i plotki - mag.
Syrenka - film obycz. USA
14.00 Pierścień i róża- film dla
(powt.) 13.55 Okrętem podmłodzieży pol., 1986 (99 min)
wodnym na Arktykę - film dok.
16.00 Tajne przez poufne (22)
14.40 Greenstone (2/8) - se- serial sens. USA
obycz. nowo3ellmd.
16.50 Bill Cosby i Straszne dzie15.35 Na wariackich papierach
ciaki 3 (15) - serial kom.
(10/14) - seńal sens. USA
USA
16.30 Słoneczny patrol (24/ 17.20 Diabli nadali (13) - se44) -serial USA {powt.)
riafkom. USA
17.20 George Wallace (2) 17.45 Dziennik
film biogr. USA
17.55 Informacje sportowe i
19.05 Jack i Jill (10/14) - sePrognoza pogodY.
rial obycz. USA
18.00 Mistrzostwa Świata w
Zbliża się data wesela Jack
hokeju na lodzie
i filia . Niespodziewanie
20.00 Youngblood -film obycz.
ksiądz, który miał udzielić
USA, 1986 (105 min)
~łubu, robi narzeczonym
Dean Youngblood marzy o
trudno~ci.
karierze profesjonalnego ho20.00 Wizje strachu-- (ilm sens.
keisty. jest młody, utalentoUSA, 1990 (105 min)
wany, ambitny i zdeterminoGraham Harris jest alpinistą,
wany. Za wszei.Juj cenę chce
jednak od czasu upadku cierpi
wyrwać się z rodzinnej farna lęk wysokości. Graham
my i osiągnąć to, czego nie
wraz z narzeczoną, Gonnie,
udo lo się zdobyć jego starszestają się celem seryjnego zabój
mu bratu, kt6ry na lodowicy, Franka BoUingera. Napastsku odniósłciężką kontuzję.
nik, by dopaść ofiary, ~dga je
22.00 Drogówka - magazyn
po wszystkich piętrach czter22.30 Supergol · magazyn
dziestopiętrowego wieżowaz.
23.05 Wokanda- program dok.
21.45 Prezydencki poker 3
23.35 Diagnoza morderstwo
(7/22) - seńal obycz. USA
(8) - serial krym. USA
22.35 Cios w serce - film sens.
0.35 Nieustraszona hiena- film
bryt. , 1991 (105 min)
sens. hong., 1979 (93 min)
0.15 Zaginiony skarb - komePewnego dnia Shing dowiadia sens. USA (100 min)
duje się, że jego dziadek zoTrzech starszych panów, bystał zamordowany. Postanałych gangsterów, spędza jewia pom~cić jego śmierć .
sień swego życia w jednym
2.20 Super VlP
z domów starców w Chicago.
2.50 Strefa P
2.55 Zakończenie programu
3.35 Zakończenie programu

·ar
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0411343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt199
041 /345-16-29 HURTOWN lA - autoczę
set zachodme BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorow Tlumtkt Blacharka Oswtetlente MOTOMARKET. Jagtalionska 23
nt184

AGENCJA INTE RLOCUM . Kielce ;
0411344-53-62.
nt192
DO wynajęcia tanio lokale biurowe,
centrum. 0604-139-195.
gb1840
DO wynajęcia : mieszkanie w Kielcach,
Kościuszki, dwupoziomowe, umeblowane
- 98m kw., garaż- 0411372-27-31 .
to17

0411362-00-29
AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.·
nt207
AUTO- SlYBY. Kielce, 361-57-17.
ng153
AUTOALARMY- 0411361-90-60.

.

b1693

AUTOALARMY 041134-434-79.
nt178

japońskich, koreańskich,

BMW.

Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.
ng152

o

Słowoludu
GA.Z E T A

CO O ZIE.NNA

W RUBRYKACH :

NA

SPRZEDAŻ

\NIERUCHOMOŚCI
'PRACA

... GUBY...__..__ __,

>- 90 % w sobotę >-60%

CHIRURGIA plastyczna dr Ryszard
- operacje twarzy, nosa, uszu,
piersi, usuwanie tkanki tłuszczowej . Kielce,
344-62-00.
gb1873
GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści. 0607/887-732.

ws85

nt172

•

l

041 /331-25-13 POKRYCIA DACHOWE
papa . blachodachowka. gonty Docteplenta. matenaly budowlane
nt154
BRAMY, automatyka, szlabany. Bańery
parkingowe. 0411366-46-52, 300-33-28.
nt176
BRAMY, ogrodzenia. 0411346-46-93.
nt158
BRAMY.NET.Pl. 04 11345 -09-41 ,
502-58-05-43.
nt1 80
DOMKI letniskowe. 013/43-539-94
kb870
MARMU R - parapety. schody
(produkCJa - montaż) Okna. Okrze1 65.
0411343- 14-77,307-35-06
nt166
TERMOKURTYNY
0411366-46-52.

wejściowe .

um i eszczającyc h

e
e
e
e
e
e
e

e

w

., Słowie

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
0411346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie ):
Budowlane,
Drzewne,
Urządzeń Sanitarnych,
Samochodowe,
Elektryczne,
Żywienia Zbiorowego,
Fryzjerskie.
ZASADNICZA

TANIO

p ry wa tn e .

USŁUGI

ciągn ik

VOLVO FL-10 (1986)
z naczepą lu b bez , stan dobry.
Tel. 602-741-055, 602-739-889.
gb1837

DOMOFONY. 041/362-31-82.

GLAZURA,
0411346-44-49.

TURYSTYKA
048137-80-307, 0601/280-977 Frankfurt,
Mannheim, lipsko- .Wojtek".
ww58

WIDEOFILMOWANIE
APP-STUDIO
- wideofilmowa nie,
- fotografowanie,

' HYDRAULICZNE . 041/3320502-542-071 .

MULTI-MEBLE -PRODUCENT.
zabudowy wymiarowe, tanio okna
Długa 22, 041/366-14-33.

-montaż

Ogólnokształcące

COMPUTEX kursy komputerowe .
041/344-32-02.
nt182

CYFROWO.
0411361-65-13
0411315-25-19.
nt156

PRZEPROWADZKI.
0600-972-890.

. ZGUBY
DOROZ Jolanta zgubiła legitymacj ę
gb1927
MI STRlYK Matra zg ubiła legitymację
studencką AŚ . .

MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.
nt186

gb1917
RABIEJ Izabela
studencką AŚ .

zgubiła l eg itym acj ę

gb1919
SOBIERAJSKI Piotr

zgubił legitymację

gb1915
STAROSTKA Joanna
cję studencką WSU.

zgubiła

zewnętrzne

BRAMY ROLOWANE

legityma-

żALUZJE

-pionowe,
-poziome.
produkcja - detal - montaż
1 MAJA 53, 0411368-34-03.

gb1901

Elitarne Studium

Służb

Ochrony

"DELTA"
w

Skarżysku-Kamiennej

8gł8iZi

"*

iiilióJ na
iZUinj
2002.2003

Siedziba szkoły: SP nr 13
w Skarżysku-Kam.
ul. Sezamkowa 23
"c
te/. 0-502 208-448, 253-05-32 a~

SYSTEMY SYGANLIZACJI
l NAPADU. 0504-712-455.

UKŁADANIE

-0411368-57-56.

Przedsiębiorstwo ~

Budownictwa Ogólnego

w dniu 13.05.2002 r. o godz. 17.00

ROLETY
tekstylne

szkolną nr 210/2000.

MATEMATYKA- 0411345-38-15.

ŚC IĄGI na maturę : polski , historia.
Kielce, 0411345-93-21 .

zawiadamia~ że

:l ~art-el ® 5

w Łanach poszukuje:
osób świadczących usługi w zakresie robót

w biurze spółdzielni
przy ul. Serninaryjskiej 28A w Kielcach
Członkowskiej

INFORMATYCZNE Studium . EDUKATOR". 0411368-07-66.
nt196

gb1855

Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"

Zebranie Grupy

ogłoszen i a

L u du "

dyjska poszukuje ślusarzy nar.zęctzioWI
;; praktyką w produkcji narzędzi
w przemyśle sa_mochodowym.
prosimy przesłać faxem: ICT
001 / 905-819-99-41 ; Tel.
061/823-24-02 wieczorem.

studencką (67679).

nt209

członków oczekujących na mieszkanie.

>- 30 % w piątek

041 /366-19-17. MEBLE holenderskie.
nn72

po: ZSZ (2,5-letnie), SP (3-letnie)
e Handlowe
(2,5-letnie)
e Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POLICEALNE:
e Fryzjerskie,
e Kosmetyka.
nt215

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie Urzędu Gminy Policzna, ul. B. Prusa 11, pak. nr 4.
Oferty dotyczące przetargu należy składać do dnia 20.05.2002 r.
godz. 9.30 w siedzibie UG, pokój nr 5.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2002 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Policzna, pokój nr 6 (sala narad).
Informacje oprzetargu można uzyskać pod teł. (048) 677-00-39, wew. 46.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki
określone ustawą o zamówieniach publicznych i specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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w poniedziałek,
wtorek, środę,
czwartek

BUDOWLANKA
Kielce,
Jag iellońska 90
041/346-16-00.
LICEUM

Pożądany termin realizacji zadania- 31.05.2002 r.

od będzie s i ę

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

nt21g-.
0411345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
POLICEALNE:
-Farmacja,
- Turystyka,
- Admnistracja,
-Telekomunikacja,
- Bankowość,
- Rachunkowość - Finanse
TECHN IKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- Żywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja
LICEUM:
- Ekonomiczne,
-Handlowe,
- Ogólnokształcące
(2-, 2,5-letnie).

na wykonanie modernizacji drogi gminnej
w Ctarnolesie na dł. 272 m.b.

Spółdzielnia

P::u1Ar••w~.ldP,n n

DROBNE

(2-letnia).
e Różne zawody.

w trybie art. 15 ust. l ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych tekst j ednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 119 poz. 773 z późn. zm.)

.J

ALUTECHN IKA,

N 1ż K 1

SZKOŁAZAWODOWA

NAUKA

nt174

r ,.

0411343-18-81 SIATKI plastikowe ,
metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
ng150

się ogłoszenia

Sratoś

drzwi

SPRZEDAŻ

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

KUPNO

BUDOWNICTWO

e GERDA e
.Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

nt219

i profilowane
kierunkach.

z

MEDYCYNA

antywłamaniowe

KREDYT ola kazdego 041 1331-66-33

nt211

UWAGA ! Tylko dla osób f i zycznych ,

0% REKLAMACJI

RÓŻNE

różnych

WYPOŻCZALNIA samochodów- 0411

369-93-36,0411368-47-77,607-319-072.

AUTORYZOWANY serwis
Sienkiewicza 66A.

Eńcsson ,

343-07-04.

LOKALE

CZĘŚC I do samochodów

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,
041/344-53-62.
nH94

TELEFONY GSM

Ogólnokształcące

SPRZEDAM mieszkanie M-3, 50 m kw.
_ piętro 11, os. Ślichowice, 93.000 zł do uzgodnienia, 0411345-68-20.
gb1893

TWOJA

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71. Radom, Warszawska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.
ng154

NIERUCHOMOŚCI

041f345.85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
DLA GIMNAZJALISTÓW
TECHNIK:
-mechanik,
- ekonomista,
- agrobiznesu,
- handlowiec.
ZSZ:
- fryzjer,
- mechanik samochodowy,
-kucharz.
LICEUM

LOKALE

AUTO-MOTO

=
~

MURARSKICH i TYNKARSKIC

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

awny arbiter
Bardzo dobrze, ale też
słabo prowadzili mecze
VI i VII kolejki spotkań
rundy wiosennej świętosędziowie piłkarscy.

Bardzo wiele zastrzeżeń mieli
Hetmana Włoszezowa
Pańtaka w meczu
Jędrzejów. Opadły
nastroje w Nidzie Piń
której działacze najpierw
uwag do Pawła Borumecz z Wierną w Ma-

, a potem uznali, iż
okay".
opn,rtn•llft>l. kolejce chwaloarbitrów - GrzeMalinowskiego i Bogdana
kolejka: Paweł Pańtak (NaJędrzejów- Hetman Włosz
-nota 5,0; Błażej Bugajski
Suchedniów - Cersanit Kieł
Paweł Borusiński (WierVli:tiU).(lJ~>L•~L - Nida Pińczów)
Grzegorz Malinowski (SparDaleszyce- Czarni Połaniec)
; Tomasz Adamski (Piast Chę
- MKS Końskie)- 8,5; Krzysz. (HEKO Czermno- ,Spar- 8,0; Sławomir Góźdź
.._,.,".tr•m•Pr7 -Granat Skar-8,0.
II kolejka: Łukasz Batu(Cersanit - HEKO) - 8,0;
Szrek (Alit- Wierna) - 8,0~
n Patyński (Czarni - Na-

świętokrzyski ej

Na dwóch biegunach ekstraklasy

przód) - 7 ,5; Paweł Borusiński
(Końskie - Wisła) - 8,0; Bogdan
Lasota (Sparta- Piast) - 8,5; Grzegorz Malinowski (Hetman - Orlicz) - 8,5; Tomasz Adamski (Granat- Nowiny)- 7,0.
l. Lasocki- 9,5 {l)
2. Lasota- 8,50 (3)
3. Borusiński- 8,5 (2)
4. Szymański- 8,5 (1), Trofimiec- 8,5 (l)
6. Wydra- 8,12 (4)
7. Krajewski- 8,0 (2), Batugowski - 8,0 (2)
9. Góźdź- 8,0 {l)
10. Marynowski -7,83 (3)
11. Szrek-7,75 (4)
12. Rębosz- 7,75 (2), Łodej
-7,75(2)
14. Bugajski -7,62 (4), Malinowski -7,62 (4)
16. Adamski- 7,5 (4), Sulik
-7,5 (2),
.
18. Patyński- 7,37 (4)
19. Łosiak- 6,66 (3)
20. Pańtak- 6,0 (2)
Przypominamy, że w końcowej klasyfikacji uwzględnieni zostaną tylko ci sędziowie, którzy
prowadzili minimum pięć spotkań
w rundzie wiosennej.
Punktacja za jeden mecz
przedstawia się następująco: 0-4
pkt. - niedostateczny; 5-6 pJ<t. dostateczny; 7-8 pkt. dobry; powyżej 8,0 -bardzo dobry.
Sponsorem "Jawnego arbitra" jest firma MOZ z Kielc.
(mac)

lidze juniorów

odzina traci
unkty
Kolejne spotkania
rozegrała świętokrzyska

liga junior6w.

Juniorzy starsi
Dwa punkty stracili piłkarze
co może mieć duże znaw walce o mistrzostwo.
Nowiny - Czarni Połaniec 0:0.
Granat/Ruch Skarżysko
Busko 1:2 (1:0), Białek
(karny), Misiakiewicz.
d Jędrzejów - Nida
3:3 {l :2).
MKS Końskie- KSZO Ostro0:3 (0:0), Waga (karny), Ma2.

KKP Korona II Kielce - RoKielce 2:2 (0:1), dla Rodzi. M. Kita.
P~uzowały: KKP Korona I
1 Star Starachowice.
l

16 41 3 8-11
15 3g 45-1
15 32 38-15
16 23 30-28
16 22 19-19
16 21 19-24
16 20 18-26
17 18 26-28
161619-29
171618-31
16 13 21-37
16 2
g-42

o

Ruch Kolportera
Jeżeli szczypiornistki

red .) i interesują nas zwycięstwa
nad drużynami, które są od nas

Kolportera Kielce

słabsze.

1. Star
2. Korona 11
3. KSZO
4. Rodzina
5. Korona l
6. Hetman
7. AKS Busko
8. Granat Ruch
9. Spartakus
10. Nida
11. Wisła
12. Czarni
13. Alit
14. Polonia

18 47 45-14
19 41 60-14
19 41 49 - 12
19 38 3 5-18
19 34 48-26
19 32 4 7-18
18 31 45-33
19 31 38-28
18 15 26-33
19 15 17-55
181418-38
19 13 19-50
191216-52
19 813-85

(wid)

ruch w g6rę tabeli.

Ruch Chorzów musi dziś wyaby zapewnić sobie utrzymanie. - Na pewno im w tym nie pomożemy- twierdzi trener Kolportera Marian Siewruk.
- Gramy bez żadnych ukła
dów dziś i za tydzień także
z walczącą o utrzymanie się
w lidze Jaroslavią . Naszym celem jest zajęcie jak najwyższe
go miejsca w tabeli (przy dobrych układach innych meczów
możliwe jest nawet piąte- przyp.
grać,

Na boiskach klasy A
· Grupal
Atest Kielce- AZS WSU Kielce2:1 (1:1), Mizdrak, Lewandowski -Abramowicz.
Zryw Skroniów - Partyzant
Wodzisław 1:0 (1:0) , Dzięcioł.
Start Słupia Jędrzejowska
- Folitechnika Kielce 1:0 (l: O).
Unia Sędziszów - Victoria
Górki Szczukowskie 1:0 (0:0),
Niewadzisz.
Polonia Białogon - Czarnovia Kielce 5:0 (3:0), H. Nawrot 3,
Handzelewicz, Myca.
1. Victoria
2. Unia
3. Politechnika
4. Atest
5. Zryw S.
6. Start
7. AZS WSU
8. Czarnovia
g_ Polonia
10. Dąb
11. Partyzant W.

14
14
13
14
13
13
14
14
14
13
13

37
34
26
23
21
18
17
16
11
10
4

33-12
46 - 5
3 8 -1 O
2 6- 3 3
21 -1 3
1 7-2 4
22-25
1 8-3 3
1 7- 2 9
1 2-3 6
12-42

Grupali
Lechia Strawczyn - Samson
Samsonów 5:0 (2:0).
MKS Stąporków- Partyzant
Radoszyce l: O {l: O) .
Astra Piekoszów - Tęcza Gowarczów 3:0 (2:0).
Lubrzanka Kajetanów - Leśnik Zagnańsk l :0 (0:0), K. Eracha.
GKS Kluczewsko -GKS Fał
ków 3:2 (1:0).
Zryw Łopuszno - Huragan
Mokra - nie odbył się.
1.lechia
2. Stąporków
3. Lubrzanka
4. Zryw l.
5.Astra
6. Kluczewsko
7. Fałków
&.Leśnik

9. Partyzant R.
10. Samsan
11. Tęcza
12. Huragan

15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
14

37
35
35
29
27
17
16
14
13
13
10
9

60-14
45- 8
3 8-1 3
2 7 -1 5
35-29
2 4-2 2
29-36
20-42
14-31
15-46
24-38
2 O-57

Grupa III
Leśnik Wiązownica - Victoria Skalbmierz 0:2 (0:1), Paster-

Z RÓŻNYCH AREN

nak, Malara.

Świt Działoszyce - Polanie
Pierzchnica 0:5 (0:4), D. Kwaśniewski 2, P. Strójwąs, L. Stangret, P. Stangret.
Gród Wiślica -Wisła Nowy
Korczyn 3:1 (1:1), Fetela, Paternak, Domagała- Muszyński .
LZS Koniemłoty - Baszta
Rytwiany 1:0 (1:0), Ogórek.
GKS Łoniów - Zorza Tempo
Pacanów 1:2 (1:2), Sołtys - Kozaczka2.
Piast Osiek - Piast Stopnica
2:2 (0:2), Bąk 2- Kawa 2.
1. Tempo
2. Polanie
3. Gród
4. Victoria
5. Koniemloty
6. Stopnica
7. Osiek
8. Łoniów
9. Wisła
10. Świt
11. Wiązownica
12.Baszta

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

40
32
30
28
28
24
21
20
15
14
6
4

o

43-1
46-21
63-33
44-23
27-2 2
42-2 3
2 g- 2 g
27-2 9
20-2'6
26-40
10-74
15-6 3

Grupa IV
KS Tarłów- Klimontowianka
0:0.
LZS Samborzec- Zryw Zbigniewice 3:0 (2:0), Ciach 2, Rę
dzi.
Sokół Jachimowice - S_tal
Kunów 2:1 (0:0), Adamczyk, Zurek-Mucha.
Marol Jacentów - Koprzywianka 0:2 (0:0), Zwolski, Rosowicz.
GKS Wojciechowice - Huragan Wilczyce 1:1 (1:0), J. Stępień
- Wójtowicz.
Pauzował : GKS Iwaniska.
1. Klimontowianka
2. LZS Samborzec
3. Ma roi
4. Kaprzywianka
5. Stal
6.1waniska
7. Wilczyce
8. Sokół
9. Wojciechawice
10. Zbigniewice
11. Tarłów

14
13
14
13
13
13
14
14
14
14
14

33
32
2g
26
23
16
16
12
10
8
5

32- 9
30- 8
3 2 -1 7
2 5-1 6
2 O-1 6 ,
21-2 4
28-33
14-26
18-3 2
13-2 O
10-42

Od dwóch porażek rozpoczęły udział w finale 8 Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
pilkarki ręczne Kolportera Kieł~

Wesoła

47/49, fax 34-46-979, http://Www.slowoludu.com.pl,

ce. Nasze zawodnlczki przez TS Pogoń Zory 13:23
i MTS Kwidzyń 16:23.

Trudne mecze
'Ihldne spotkania czekają
w najbliższy weekend naszych
• trzecioligowych piłkarzy. W sobotę o godz. 16 w Kielcach
w meczu o trzecioligowe punkty piłkarze KKP Korona zagra

z Polonią Przemyśl.
W niedzielę o godz. 17
Star podejmuje lidera III ligi
- Stali Stalowa Wola. 'frudno liczyć, by gospodarzom udało się
w tym meczu przerwać passę
wiosennych porażek.
Inny nasz trzecioligowiec
Pogoń Staszów również w niedzielę o godz. 17 zmierzy się
w Lubartowie zLewartem.

Motocrossowcy
Udanie zadebiutowali
w Międzynarodowych Mistrzo-

stwach Polski zawodnicy kieleckiego Młodzieżowego Klubu Motorowego Moto-Sport.
Podczas pierwszej rundy tej imprezy, rozegranej w Nowogardzie, w klasie licencyjnej na motocyklach yamaha podopieczni
trenera Grzegorza Moskala Jakub Chmiel i Karol Mochocki
zajmowali odpowiednio 4 i 8
miejsce.
(d)

KONKURS RADIA TAXI

W3311111
~fiDrrfu> ~~ JJ~
o

szukaj na
www.twojeauto.com.pl

(wid)
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pokonają chorzowianki,
będzie to znaczący...

Pauzował Dąb Nagłowice.

Juniorzy młodsi
Polonia Białogon - Czarni
Połaniec 1:2 (0:1), dla Czarnych:
Kierys, Majewski (karny).
Granat Ruch - AKS Busko
3 :2 (2:0), Pisarek 2, Gadecki
- Charyga, Ambroży.
KKP Korona I -Alit Ożarów
4:1 (2:0), dla Korony: Jgodziński
2, Bielawski, Molenda.
Hetman Włoszezowa - Nida
Pińczów 5:0 (1:0).
Spartakus Daleszyce- KSZO
0:2 (0:1), Leszczyński, Kutryba.
KKP Korona II- Rodzina 3:0
(2:0), Abramowicz, Michał J{oło
dziejczyk, Chmielewski.
Star - Wisła Sando mierz
- przełożony na 8 maja.

Początek dzisiejszego meczu
w hali przy ul. Krakowskiej o godzinie 17. Ceny biletów -12 i 6 zł. (s ts)
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Sport
SPRINTEiłll
Sześć na sześć
W rozegranym awansem
meczu ekstraklasy piłkarek
ręcznych Lubella Montex Lublin pokonała Vitarał }elfę Jelenia Góra 37:18 (17:9). W
drugiej połowie na parkiecie
pojawiło się tylko sześć zawodniczek Vitaralu, więc trener Montexu także wycofał z
gry jedną swoją zawodniczkę
i do końca obydwie drużyny
grały w sześcioosobowych
składach.

Myśliwce

_.,.

na mundial

Pociski antyrakietowe,
. przenośne wyrzutnie rakiet
przeciwlotniczych i myśliwce
F-16 to tylko część zabezpieczeń , jakie przygotowali organizatorzy piłkarskich Mislrzostw Swiata w Korei Płd.
na wypadek ataku terrorystycznego.

Jadą

do Lubina,

myślą

Wrócą
Jutro, o godz. 17.15
w Lubinie piłkane KSZO
rozpoczną ostatni w tym
sezonie meczligowy z Zagłębiem .
Do Ostrowca futboliści wrócą dopiero
w środę późnym wieczorem.

- Po lekkim treningu obierzemy kurs na Lubin - mówi Marek
Młodnicki , kierownik ostrowieckiej ekipy. Po jutrzejszym spotkaniu nie wrócimy do Ostrowca a
zameldujemy się w jednym ze ślą
skich pensjonatów, gdzie będzie
my przygotowywać się do środo
wej potyczki z Garbarnią Jaworzno. Nie ma sensu wracać w po nie-

w śro-dę

działek rano do Ostrowca i we wtorek znów wyjeżdżać.
. Trener Janusz Batugowski
zabiera na kilkudniową eskapadę
wszystkich, 19 zawodników. Prawdopodobne jest, że do Lubina pojedzie także Wojciech Małocha ,
choć on akurat jutro na murawę
na pewno nie wybiegnie.
-Jedziemy do Lubina, myśli
my o Jaworznie - tak można by
najkrócej scharakteryzować ostatni w tym sezonie wyjazd - kontynuuje Młodnicki . - Pewnie, bę
dziemy wałczyć w konfrontacji z
Zagłębiem o jak najlepszy wynik,
ale to już nie będzie pojedynek z.
serii "o życie ". Postaramy się po-

Futbol a wybory
Jeśli Jean-Marie Le Pen
zostanie prezydentem Francji,
wielu piłkarzy francuskiej reprezentacji Il)OŻe zbojkoto-·
wać finały Mistrzostw Swiata
- uważa francuski piłkarz Robert Pires.

Ucieczka Ullricha
Zwycięzcy wyścigu Tour
de France, niemieckiemu kolarzowi Janowi Ulłrichowi
grożą sankcje za ucieczkę z
miejsca kraksy drogowej, któ- .
rej był sprawcą - poinformowała w piątek grupa Telekom.
(PAP)

Grupa mistrzowska (wszystkie mecze w sobotę, godz. 17 .15):
Wisła Kraków ~ Amica Wronki ,
Ruch Chorzów - Legia Warszawa,
Odra Wodzisław - Pogoń Szczecin, Polonia Warszawa- GKS Katowice.
Grupa spadkowa (wszystkie
mecze w niedzielę, godz. 17 .15):
Zagłębie Lubin - KSZO Ostrowi,ec, Grodin Grodzisk Wlkp .
- Sląsk Wrocław, Widzew Łódź
-Stomil Olsztyn, RKS Radomsko
-Górnik Zabrze.
(mac)

bliźniak

Pierwszy mecz zakończył się
remisem 0:0 i do turnieju finało
wego awansowały Niemcy.
Bramki: dla Folski - Marcin
Burkhardt (52) , Paweł Brożek
(7 4); dla Niemiec - Mike Hanke
(63) , Vołkan Kirał (90) . Czerwona
kartka: Piotr Brożek - 71 minuta
za atak na przeciwnika.
Polska: Kasprzik - Iwanowski (46-Strąk} , Łukasiewicz , Dudka, Pek, Łągiewka , Pluta, Burkhardt (90-Rygielski) , Gregorek
(46-Biechoński) , Paweł Brożek ,

r

Piotr Brożek.
W 71 minucie Piotr Brożek
uderzył glową jednego z Niemców,
za co został usunięty z boiska. Jednak grający w dziesiątkę Polacy z
minuty na minutę zaczęli spisywać
się coraz lepiej . 180 sekund po
tym, jak Piotr Brożek ujrzał czerwony kartonik, jego brat bliźniak
- Paweł ponownie wyprowadził
polski zespół na prowadzenie.
Prowadzona przez Andrzeja
Zarnilskiego piłkarska reprezentacja Polski do lat 17 przegrała w
czwartek w duńskim Naestved z
Niemcami 0:1 (0 :0) w trzecim
meczu grupy D i odpadła z Mistrzostw Europy.
Bramka Lukas Podolski (75).
Polska: Fabiański , Stawowy,
Bartczak, Pędzich , Jurgielewicz,
Spaczyński , Feliński (41-Borowczyk), Kowalczyk, Lemanowicz,
Kruczek ( 76-Łatkowski ) , Solecki.
(soy)

16

kazać z jak najlepszej strony, choć
wcale nie wiem czy trener znów nie
da szansy pokazania się dublerom.
Skład wyjściowy na jutrzejsze spotkanie zespołu ostrowieckiego jest w tej chwili największą
niewiadomą. Z różnych względów
mogą nie wyjść na murawę Przemysław Cichoń, Artur Toborek,
Bogdan .Pikuta, Rafał Lasocki i
Tomasz Zelazowski.
Wszystko wskazuje na to, że i
gospodarze jutrzejszego meczu
-Zagłębie zagra spokojnie. - Jesteśmy już mocno zmęczeni mijają
cym sezonem. Liga toczy się w ekspresowym tempie. Nie ukrywam, że
niektórzy z moich futbolistów są
już mocno znużeni - mówi Jerzy
Wyrobek, szkoleniowiec lubińskiej
jedenastki. - Tym niemniej na zakończenie rozgrywek będziemy
chcieli wygrać, a co za tym idzie, by
nasi kibice mieli wesołe wakacje.
Przypuszczalne składy :
Zagłębie : Kędziora- Bubnowicz, Przerywacz, Cecot - Lizak,
Szczypkowski, Niciński, Piotrowski, Szewczyk- Osipowicz, Dobi.
KSZO: Piątek- Cichoń (Wróbel) , Lasocki, Unierzyski - Krawiec, Bilski, Pietrasiąk (Gąsior) ,
Toborek, Popiela - Zelazowski
(Grębowski) , Dąbrowski). ,

Bojowy
Wrewanżowym meczu
eliminacji pilkarskich
Mistrzostw Europy do 19
lat Polska zremisowała
z Niemcami 2:2 (0:0).

Barcelona
protestuje

o Jaworznie

Jak widać, piłkarzom KSZO ostatnio poprawiły się humory

Trzy medale
Skowerskiego
Karol Skowerski z
Contactu OK. Kielce
został mistrzem Polski
juniorów w bilardzie.

Na zawodach w Grudziądzu
"Skower" zdobył złoty medal w
odrnianie "9" oraz brązowe w "8"
i "14,1".
Na tych samych zawodach
życiowy sukces odniosła inna kielczanka, Marta Krzemińska , która
została wicemistrzynią kraju w odmianie "8". W finale Krzemińska
nieznacznie 4:5 u legia Ewie Grzyb
z Tamowa.
Wczoraj dotarła też dobra
wiadomość z japońskiej Osaki,
gdzje w zawodach z cyklu Pucharu Swiata dziewiąte miejsce zajął
najbardziej utytułowany zawodnik Contactu Radosław Babica.
Dziś w · wiłlingen (Niemcy)
rozpoczynają się europęjskie eliminacje do Mistrzostw Swiata juniorów. O osiem miejsc premiowanych awansem ubiega się 75 zawodników, w tym dwóch kielczan:
Karol Skowerski i Adam Ewald.
- Konkurencja jest bardzo silna, ale wierzę w naszych zawodników - powiedział nam prezes Folskiego Zwiazku Bilardowego Marcin Krzemiński . - Własnie na Mistrzostwach Połski w Grudziądzu
potwierdzili, że są w dobrej formie.
(sts)

Zwycięstwo

i

porażka

Bayer Leverkusen i
Madryt zagrają 15
na Hampden Park
w Glasgow w finale
piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Hiszpański zespół bę

po raz · ·
Puchar Europy. W
Santiago Bernabeu Real
podejmował Barcelonę i
czętował swój awans do
rnisem l: l . Bramkę dla Realu
townym strzałem zdobył pod
niec pierwszej połowy Raul, a
równanie nastąpiło po
czym ,strzale Ivana Helguery.
S rodowe spotkanie w
Hiszpanii było mocno Loa~<,Iu.<.u iu
Okołq godziny 15 •u-..ua'"·"v
dionu Santiago
chla bomba, co zmusiło
UEFA do zwołania specj
posiedzenia. Wspólnie z miej
wą policją i pn;edstawicielarni
dwu klubów zadecydowano.
mecz odbędzie się.
Działacze FC Barcelona
rnierzają złożyć do UEFA
w sprawie zbyt mokrej
ni na jakiej rozgrywano
Ich zdaniem najbardziej
ne" były okolice pola .,.,..n.,<m
znacznie utrudniało
dzanie szybkich
oni, że grząski grunt en'""'"'"'""
też nadmierne zmęc•~enie
. Barcelony w ntPru.r<:7P1
Tezę tę oo1twJ.,erdziii
czowych wypowiedziach
derski rozgrywający Philip
oraz argentyński napastnik
Saviola.
Rewelacjom tym 7"''r7,pr·71
madrycki ogrodnik I'lo><ILI"LILJI
rerin odpowiedzialny za
rawy: - Boisko było bardzo
przygotowane do gry, a
nawilżenia trawy odpowiedni
warunków atmosferycznych.
użyliśmy więcej wody niż
w takich sytuacjach.
miał szansę

być

nr?'Dr\I•AU IO

polskich hokeistów

Jeszcze jest szansa
Polscy hokeiści nie stracili jeszcze
szansy na utrzymanie się w hokejowej elicie.

Nasi zawodnicy muszą jednak
w niedzielę pokonać Japończyków,
zaś Włosi muszą wygrać ze Sło
weńcami, wówczas o utrzymaniu
będą decydowały zdobyte bramki
między samymi zainteresowanymi
(z wyłączeniem Japonii) .
W swym pierwszym meczu
grupy B drużyn walqących o 13
miejsce Mistrzostw Swiata Folska wygrała z Włochami 5:1 (l: O,
3 :0, 1:1) . Bramki : dla Folski Krzysztof Oliwa (6} , Jarosław
Różański (26) , Tomasz Demkowicz (34} , Mariusz Czerkawski
(35) , Leszek Laszkiewicz (47);
dla Włoch - Christian Timpone
(45) .
Znaczny wkład w sukces reprezentacji Polski miał Mariusz
Czerkawski . Obecność w druży
nie zawodnika New Jork Islanders, który w czwartek rano przyleciał do Joenkoeping i po kilku
godzinach odpoczynku przystąpił
do gry, miała duże znaczenie .
Drużyna polska nabrała pewności siebie w poczynaniach, pozbyła się " paraliżu " który towarzyszył jej w poprzednich meczach
w grupie B.

Wczoraj , w drugim spotkaniu
w grupie spadkowej, w której rywalizacja toczy się o zajęcie 13
miejsca na MS , gwarantującego
pozostanie w grupie A, Polacy ulegli Słoweńcom 2 :4 (0:0, 0:1, 2 :3).
Bramki : dla Polski- Sebastian Gonera (42} , Adrian Parzyszek (60) ,
dla Słowenii - Dejan Kontrec -

dwie (50, 52) , Gregor
(34} , Marcel Rodman (49).
Inne wyniki:
Rosja -Ukraina 3:3 ,
- Szwajcaria 3:2, Kanadacy 3:1 , Czechy- Łotwa 3 :
wacja- Szwecja 2:1, USAcaria 3:0, FinlandiaSłowenia- Japonia 4:3.

Polacy Jarosław Różański (w środku) i Tomasz Demkowicz (z lewej) fetują
lenie gola bramkarzowi reprezentacji Włoch Mario BruneH'cie

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