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Wyrzucone

pieniądze

na wakacyjny poradnik
l

LETNI. BOL GlOWY
KIELCE. Urząd Miasta zapowiada
wielką akcję letnią dla dzieci. Wydał
nawet na ten temat " Vademecum ".
Zanim jednak czegoś się z niego
dowiemy- mocno rozboli nas głowa.
"Vademecum wakacyjne "
w Urzędzie Miasta.
Jak wynika z przedmowy książecz
ka została opracowana z "myślą
o najmłodszych kielczanach, którzy spędzą wakacje w domu, by
mogli najlepiej wypocząć".
Myli się jednak ten, kto sądzi,
że poradnik ułatwi mu zaplanowanie wakacji. Pierwsze strony zajmują nazwy organizacji, z których
część ukryta jest za takimi skrótami, jak np.: UMKS "Lafarge Nida
Gips" czy PKS "Rodzina". 15 razy
powtarza się przy nich zapis "prowadzenie szkolenia sportowego".
Gdzie i kiedy odbywają się szkolenia, czy są płatne? Tego nie ma, podobnie jak telefonów i godzin pracy wymienionych firm.
Informacji czy zajęcia są płat
ne brakuje także w części ,,Vademecum" o klubach osiedlowych
i imprezach kulturalnych. Zaskakuje zestaw propozycji. Co, np. , zainteresuje dzieci w biesiadzie literackiej świętokrzyskiego Oddziału
ZLP lub w spektaklu baletowym
"Rosyjski Hamlet" w KCK?
otrzymaliśmy

Miller odi'ZIICił posililat
Stoibera o anulowanie
dotyczącydt powojennego
rzesiEidle~lia

Niemc6w.
CzytaJ na stronie 4

Omijaj rondo
KIELCE. Długi sznur samochodów
i ogromne zamieszanie w centrum
towarzyszą remontowi ronda
Giedroycia. Aby uniknąć korlców,
najlepiej omijać tę część miasta.

Uważajcie

na blokady!
Fostanowiliśmy wyjaśnić wąt
pliwości dzwoniąc pod podany

w ,,Vademecum" telefon. -Na jakie
zajęcia można wysłać 15-latka?
-zapytaliśmy. - Zaraz powiem - usły
szeliśmy skonsternowany głos. Potem zapadło milczenie, zaszeleści
ły kartki. Ktoś bardzo chciał pomóc.
- Np. "Piramida" organizuje sportowe. Podam telefon. Albo podam
telefon do Urzędu Miasta- ciągnął
coraz bardziej speszony głos .
- A czy oni w ogóle jeszcze
przyjmują dzieci? - dobiliśmy drugą stronę pytaniem.- Nie mam tego.
Podam telefon do Wydziału Spraw

Ośmiolatek poszedł

Obywatelskich. I do PTTK! I do Wydziału Oświaty i Nauki! Najlepiej
dzwonić w poniedziałek rano. Albo
proszę do nas zajrzeć, skserojemy
to "Vademecum"- tak zakończyła
się rozmowa.
-Przygotowaliśmy 200 egzemplarzy ,,Vademecum" . We własnym
zakresie! - informuje Leszek Rejmer, szef Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej . Podkreśla, że
terminów imprez w ,,Vademecum"
nie ma, bo nie były znane. -Decyzja
o dofinansowaniu akcji letniej zapadła przecież na ostatniej sesji
Rady Miejskiej! -mówi.
(br)

w las

ną

Spędził całą

Wczoraj zamknięto południo
wą część ronda Jerzego Giedroycia, a na północnej jezdni wprowa-

REGION. Po długich poszukiwaniach
policja odnalazła B-letniego Tomka,
który zaginął w lasach pod Ostrowcem. Chłopiec przetrwał noc, bo
wdrapał się na myśliwską ambonę .

dzono ruch dwukierunkowy. Nowa
organizacj~ ruchu nakazuje jadą
cym ulicą Zytnią skręt na lewy pas
ruchu i pokonanie ronda według
żółtych, poziomych oznaczeń .
- Skręty są bardzo ciasne,
a sznur samochodów powoduje, że
oznakowanie jest praktycznie niewidoczne. Korki są bardzo długie,
ulicą Ogrodową jedzie się w godzinach szczytu kilkanaście minut
- narzekają kierowcy.
Więcej na stronie 9

Tomek wraz z niewiele starszymi kuzynami postanowili wybrać
się na jagody. Szybko zabłądzili.
aj młodszy Tomek nie miał siły iść
dalej . Kuzyni zostawili go i sarni
poszli dalej szukać drogi . Malec
zasnął i kiedy się obudził , był cał
kiem sam. Ruszył w drogę. W tym
czasie kuzyni dotarli do leśniczów
ki w Zawałach i wraz z leśniczym
wrócili po Tomka. Już go nie znaleźli . O 17 zawiadomiono policję .

jagody,

REGION. Dziś Samoobrona chce
blokować 17 punktów na drogach
województwa. Protestować ma
5 tysięcy rolników. Po/icja może użyć
armatek wodnych l kul gumowych.
J eśli protest powiedzie się ,
to w godz. 11-14 Swiętokrzyskie
może ogarnąć totalny paraliż. Rolnicy mają blokować drogi krajowe i wojewódzkie. Będą przepuszczać tylko karetki . Kłopoty może
my napotkać też w miastach, z największym bezrobociem. Drogowcy apelują , aby nie wybierać się
dziś w drogę.
Więcej na stronie 3

odnalazła

go dopiero policja

noc na ambonie

300 ludzi przez wiele godzin
lasy z psami tropią
cymi . Wczoraj rano jedna z grup
przeczesywało

sińska-Bogacka ,
Oddziału Dziecięcego.

ordynator
(mow)
Więcej na stronie 5

znalazła chłopca

w okolicach wsi
Mitkawska Karczma . oc spędził
na myśliwskiej wieżyczce.

Dziecko natychmiast trafiło do
szpitala w Ostrowcu. Było odwodnione, ałe przytomne. -Jest w dobrej
formie , zostanie
kilka dni na obserwacji- powiedziała
nam Longina War-

Chłopiec znajduje się

ELAKS W OGRODZIE
http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Niecodzienny protest na sesji sejmiku

Partyjne

Plakatem w wójta

życzen ia

KIELCE. Dwaj mieszkańcy gminy
Morawica pojawili się zplakatami
na sesji sejmiku wojew6dztwa.
Protestowali przeciwko w6jtowl,
zarzucając mu opieszałość w podejmowaniu decyzji l stronniciośt.

CIŚNIENIE
trócllo: Progrnet Radom

Protestujący pojawili się, gdy
na salę obrad wszedł spóźniony
wójt Morawicy Marian Buras.
Obaj dzierżyli plakaty, na których
wypisali swoje krzywdy. Janusz
Klikowicz, właściciel gospodarstwa z Obie, napisał: "Szanowny
Panie Marianie Burasie przestań
nas okradać, oddaj pszenicę ·
z Agencji Rynku Rolnego, przestań się mścić" . Dziennikarzom
tłumaczył, że od dwóch lat we wsi
nie. było wiejskiego zebrania,
mieszkańcy nie mogą odwołać
niechcianego sołtysa, źle dzielone były dary dla powodzian. -Gdy
zebraliśmy podpisy ~a odwoła
niem sołtysa, to Zarząd Gminy

nazjum, a szkołę przenieść
by pikietujący opuścili salę obdo Dębskiej Woli - wyjaśnił . Werad. - Radni nie skoncentrują się
dług niego także drugi z protestuna pracy- wyjaśnił. Mężczyźni
ustawili się więc przed wyjściem · jących nie ma racji. -To radni byli
przeciwni przekształceniu jego
i powiesili swoje plakaty tak, by
działki. Na czterech hektarach pan
radni mogli je zobaczyć w przeBroda mógłby zrobić 40 działek
rwie obrad. - Niech ktoś wreszbudowlanych, każda warta 25 tycie zauważy nasze problemy!
sięcy- stwierdził wójt.
-mówili.
Pikietujący zarzekali się, że
Wójt Buras oblegany przez
nadal będą dochodzić swoich radziennikarzy tłumaczył, że to rocji. '!Ymczasem wójt nie krył zdedzaj przedwyborczej gry inspironerwowartia: - Moja cierpliwość
wanej przez jego przeciwników.
się skończyła . Podam ich do sądu
- Konflikt o sołtysa w Obieach poo szkalowanie - powiedział.
jawił się wówczas, gdy postanowiIWONA BORATYN
liśmy zrobić we wsi gminne gim-

KJELCE. Lewica jest
pomysłem wysyłania
życzeń dla nauczycieli.

Jak już
"Samorząd

2
do kieleckich peaagO!!ÓVi
kartek z pO<lZJęl<o\lrani~

programowe stowarzv~1•
Ten pomysł
regionalnego SLD
Długosza, który
bę_upolitycznienia

raj

odpowiedział, że są fałszywe

Multilotek:
7,9, 12, 17, 23,24,
25, 33, 36, 41' 55,
59, 60, 61, 62 , 64,
66, 75, 76, 79
Numerek:
11 (22, 32, 38, 41)

·cementowa blokada
na drodze
KIEL~E- Ciężarówka z cementem na kilka godzin zablokowała oba
pasy ruchu w miejscowości Koliszawy na trasie nr 74 Kielce - Łódź .
W wyniku poślizgu ciężarówka, która wiozła cement, wpadła do rowu .
Oba pasy drogi stały się nieprzejezdne. Po~icja kierowała ruch objazdami
przez Zamów. W tym czasie ściągano

na miejsce wypadku specjalistyczny
sprzęt, bo do wyciągnięcia samochodu konieczny był dźwig. Drogę odblokowano późnym popołudniem .
(PAP)

Robią

mleko,
walczą o jakość

WŁOSZCZOWA. Miejscowa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
otrzymała nominację do nagrody
"Najlepsza Polska Jakość", przyznawaną za wieloletnie osiągnięcia w produkcji towarów i usług. Jej konkurentem w walce o ten tytuł jest Spółdziel

nia Mleczarska w Ostrowi Mazowieckiej. Gdyby świętokrzyskiej OSM
udało się wygrać , byłaby pierwszym
zakładem mleczarskim w kraju, który
sprzedawałby serki i jogurty opatrzone tym prestiżowym znakiem jakości .
(ew)

Cieszmy się- latem,
póki jest ciepło
REGION. Dziś mamy czwarty
lata i jak na tę porę roku przyswetry możemy zostawić
w domu. Co prawda synoptycy zapowiadają, że rano może jeszcze być pochmurnie, ale po południu wyjrzy
słońce, temperatura podniesie się
do 23-24 stopni i nie powinno padać.
O parasolach możemy zapomnieć
przez dwa następne dni, ale w weekendmówmożebyćdeszczowo.
(ew)
dzień
stało

2

- pokazywał listę z podpisami.
Z kolei Marian Broda z Bilczy na swoim plakacie informował, że wójt od czterech lat utrudnia mu przekształcenie gruntów
w działki budowlane. - Kazał mi
najpierw uzbroić teren! -oburzał
się . Jego zdaniem wójt pomaga
tylko swoim i bogatym.
Przewodniczący sejmiku
Władysław Fokrzepa poprosił ,

Stypendia
czekają

na dzieci
REGION. Gimnazjaliści zteren6w
popowodziowych, kt6rzy dostali się
do szk6ł średnich, mogą dostać
stypendia wramach humanitamej akcji
pod hasłem "Przywróćmy radość".
Akcję organizują: FolskaAkcja Humanitarna oraz Coca.:Cola.
Sty_pendia mogą otrzymać, m.in.,
absolwenci gimnazjów ze Swięto
krzyskiego.
Pornoc kierowana jest do rodzin, które nadal w wyniku żywio
łowej klęski znajdują się w cięż
kiej sytuacji. Dzieci; które będą się
uczyć w szkołach średnich, mogą
otrzymać po 200 złotych miesięcz
nie na wydatki związane z dojazdami, mieszkaniem czy wyżywie
niem. Nie muszą być . uczniami
o bardzo dobrych ocenach. Waż
ne, aby stypendyści byli uczniami
pilnymi, nie opuszczali lekcji.
Termin składania wniosków
mija 15 lipca. Stypendia może
otrzymać około setki uczniów
z naszego regionu. -Rozesłaliśmy
informacje do szkół w 30 miejscowościach, m.in. w : Połańcu , Skarżysku Kościelnym, Nowym Korczynie, Bielinach, Sukowie, Dal~szycach , Kunowie, Ostrowcu
Swiętokrzyskim , Zawichoście

i Owikozach-mówi Dariusz Czarny z rAH . - Teraz czekamy na odpowiedzi. Muszą one być jednak
zaopiniowane przez kierowników
ośrodków pomocy społecznej
w gminach.

Wnioski powinny zostać zło
na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna S, lok. 3,
00-031 Warszawa (z dopiskiem
"Przywróćmy radość. Stypendia").
(br)

Czy narodził się nowy sposób na dyskredytowanie gminnej władzy?

Zginął ;

bo na wyścigowym torze były koleiny

Bolidem po
KIELCE. Wyrokiem skazującym
dla jednego z organizatorów rajd6w
zakończył się proces w sprawie
pamiętnej śmierci zawodnika na torze
w Miedzianej Górze.
Krzysztof W. roztrzaskał się
przy prędkości ponad 200 kilometrów w swoim bolidzie. Do wypadku doszło sześć lat temu, ale dopiero wczoraj zapadł wyrok. Sąd Rejonowy uznał, że jeden z organizatorów rajdu Henryk K jest winny
nieumyślnego spowodowania
śmierci Krzysztofa W. oraz naraże
nia 30 zawodników eliminacji samochodowych Mistrzostw Polski
na utratę zdrowia i życia. Skazał go
za to na karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy
lata, 5 tysięcy złotych grzywny oraz
obciążył go kosztami procesu.
Do tragicznego wypadku doszło 14 czerwca 1996 r. na odcinku
drogi krajowej na torze w Miedzianej Górze. W czasie ostatniego treningu Krzysztof W. stracił panowanie nad swoim pędzącym bolidem.
Chwilę potem uderzył w bandę,
w wyrtiku czego auto roztrzaskało
się, a jego elementy raniły jeszcze
pracownika obsługującego tor. Ranny zawodnik zmarł pięć dni później .
Prokurator oskarżył w 1999
roku członka Komisji Torów Wyścigowych PZMot Henryka K.

śmierć

Do jego obowiązków należało ,
m.in., sprawdzenie trasy. To on występował z wnioskiem o wydanie licencji na zawody. Zrobił to, mimo
że zauważył w nawierzchni pewne
nierówności.

Są

na to

REGION. Świętokrzyskie
Onkologii
W rankingu .. H~~eC2'POSi~OIIIe
na najlepszy szpital
wyróżnienie, zwłas1~cza

śmy najmłodszym

kologiCZJlym w Polsce ·
rektor SCO Stanisław
Uważa on, że do :;UKtX>UI''
nil się młody i

- Biegli orzekli, że nawierzchnia toru nie spełniała wymogów,
a przyczyną wypadku były koleiny
-, uzasadniał wyrok sędzia Andrzej .
Slusarczyk. - Potwierdzili to także
zawodnicy, którzy skarżyli się
na głębokie koleiny. Nawet zgłaszali
to u organizatora i podnosili zawieszenia w swoich samochodach wyścigowych.
Oskarżony twierdził, że
l czerwca, kiedy przeprowadzał badania. nierówności na. torze były

niewielkie. Jednak według-sądu powinien on przewidzieć, że po tym
odcinku drogi jeździły samochody
ciężarowe i mogły spowodować
powiększenie się kolein.
-Zawodnik jedzie tak, aby zdobyć jak najlepsze miejsce. Jest to
sport, który ma wkalkulowane ryzyko. Ale nie można jednak stawiać
zawodnikowi zarzutl.i, że nie potrafił ominąć kolein. On powinien mieć
do dyspozycji dobrą nawierzchnię
- mówił sędzia. - Poza tym można
było na tym odcinku ograniczyć szykanami prędkość, ale tego nie zrobiono.
Wyrok nie jest prawomocny.
MARTYNA GŁĘBOCI(A

Panu Dyrektorowi

STANISŁAWOWI

GLICY

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

żone

MATKI
składają
492/gm

pracownicy Oddziału Generali T.U. SA. w Kielcach

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Region
" Słowa" porządkują straże

ły

tu

nadużycia

Nieprawidłowości, naduży
.~-.m,~łvlllanie autorytetu

inspektor
PSP u kieleckich
naczelników już
czekają na dymisję
miejskiego.

także nadużycia funkcjonariuszy,
którzy wykonywali czynności kontrolno-rozpoznawcze- poinformował nas wczoraj rzecznik KG Witold Maziarz.
Komendant główny nakazał
wymienić wszystkich pracowników Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej w
Kielcach. Nakazał też wstrzymać
wydawanie zgody na dodatkowe
prace oficerom, którzy przeprowadzali kontrole. Zostaną wprawa. dzone nowe zasady przyznawania
zezwoleń na pracę po służbie. Chodzi" o wyeliminowanie tzw. koleżeńskich kontroli .
S tanisław Gacek, komendant
wojewódzki odsunął już od służ
by naczelników wydziałów kontrolno-rozpoznawczych. Ten z Komendy Wojewódzkiej przeszedł na
emeryturę, ten z miejskiej - :rostit'
przeniesiony. Komendant Gacek
poprosił też starostę i prezydenta
Kielc o opinię na temat komendanta miejskiego Ryszarda· S tępkow
skiego. -Nasza ocena jest pozytywna - zdradził wczoraj wicestarosta
Ryszard Barwinek. Do środy opinię przedstawi prezydent Włodzi
mierz S tępień.
(mb)

iliony wiernych
dą do papieża
Diecezjalne Biuro PielwKielcach nie będzie
wyjazdów na spotkanie
11. Owejściówki
Błonia można pytać -

nizatorzy sierpniowej
· w Polsce szacują,
na Błoniach w Krakouczes tniczyć ponad dwa
ludzi, choć np. z praso. wynika, że w spaJanem Pawłem II chce
l pięć milionów osób!
rekord - to
wiernych, którzy
w spotkaniach pod-

czas pielgrzymki w 1999 roku. AJe
tamta wizyta trwała blisko dwa tygodnie , a papież odwiedził
21 miast. Teraz będzie w kraju zaledwie cztery dni i ograniczy się
do dwóch miast.
Mieszkańcy regionu , którzy
chcieliby pojechać na spotkanie,
nie powinni liczyć na pielgrzymkę organizowaną przez diecezjalne biuro.- Wejściówki są rozprowadzane w parafiach. Jeżeli możemy coś poradzić , to wybranie się
do Krakowa pociągiem . Tam już
od dworca wszystko będzie zorganizowane. Grupowy wyjazd autokarem, byłby bardziej kłopot li
wy- powiedziano nam tutaj wczoraj .
(br)

"ertelna szybkość

człowi eka zako ńczyła si ę szybka jazda bmwna skrzyżowaniu
Ściegiennego. Kierowca stracił panowanie nad samochodem,
~~krętu do rowu, przekoziołkował i uderzył w jadące z naprzeciwka
lła uderzenia wyrzuciła z auta jednego z pas~żerów, ~~ry zg inął n.a
1
rze_ch pozostałych mężczyzn wylądowało wszpitalu. PohcJa przypomlzzm,aną pogody macznie pogorszyły się warunki jazdy, a wakacyjna
a .kółkiem" może kończyć się dramatem.
(DG)
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Połicja użyje

armat wodnych i gumowych kul, ale ...

Chłop

nie

popuści

REGION. Dziś Samoobrona zamierza
zablokować 17 punktów na drogach
województwa. Protestować ma
5 tysięcy rolników. Policja zapowiada
użycie armatek wodnych, gazów
łzawiących, a nawet kul gumowych.
Jeśli zapowiadany na dziś protest Samoobrony odbędzie się według opracowanego wcześniej scenariusza, to na trzy godziny województwo świętokrzyskie może
ogarnąć totalny paraliż . W godz.
11-14 rolnicy mają blokować aż 17
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich. Przepuszczać będą wyłącznie karetki pogotowia.
Kłopoty możemy napotkać

nie tylko w terenie. W miastach, w
których panuje największe bezrobocie, Samoobrona zapowiada
wielkie manifestacje. Chociaż pozwolenie na takie akcje wydały tylko władze Ostrowca, to mieszkań 
cywsi mogą z transparentami zjawić się także przed urzędami miast
w Starachowicach i Skarżysku.
Jeśli rolnicy będą zdeterminowani, może dojść do prawdziwych
bitew.- Policja będzie usuwać blokady i rozpędzać manifestujących
- zapowiada rzecznik policji Elż
bieta Różańska-Komorow i cz .
- Gdy funkcjonariusze napotkają
opór - użyją armatek wodnych

Na poprzednich blokadach rolnicy zjawiali s i ę uzbrojeni w narodowe i religijne
symbole
i gazów łzawiących . Jeżeli i to nie
JYmczasem poseł Samoobroposkutkuje, mają pozwolenie na ny Józef Cepil zapewnia, że mieszużycie gumowych kul. JYm razem
kańcy wsi przygotowali pokojopodróżni nie będą godzinami stali
wy protest. - Rolnicy zachowywać
w korkach! -zapowiada rzecznik. się będą spokojnie, boimy si ę tylPodczas usuwania ewentual- ko nieprzemyślanych działań ponych blokad samochody będą kie- licji i prowokatorów, którzy mogą
rowane objazdami. Ewa Sajor przeniknąć do naszych szeregów.
z Zarządu Dróg Krajowych i Au to- My w imieniu całego narodu chces tra d w Kielcach powiedziała, że my zaprote s tować przeciw coraz
przygotowano specjalne znaki dro- większej biedzie w kraju , brakogowe, obawia si ę tylko, żeby prote- wi perspektyw dla młodyc h , ignostujący nie zniszczyli nawierzchni
rancji władzy i kłamliwym infordróg, co zdarza się podczas blokad . macjom o dobrobycie, jaki nas
czę ka po ws tąpi eniu do Unii Europejskiej- mówi.
Warto wiedzieć
Dz i ałacze Samoobrony zapoPoseł Cepil jest pewny, że razem z Samoobroną dziś na drogi wyjdą
wi ad a j ą, że kie rowcy sto j ący
członkowie PSL, Izby Rolniczej oraz Kółek Rolniczych. - Niewykluczone,
w korkach otrzymają ulotki wyjaże tak się stanie. Polityczne nieporozumienia na górze są, ale w swojej
śniające powód rolniczego protedeterminacji na drogi mogą wyjść wszyscy m i eszkańcy konkretnych wsi,
stu.
Jednak drogowcy a pel u ją, aby
bez wzg l ędu na przynależność partyj ną - uważa poseł PSL Józef
nie wybierać się d ziś w d rogę , jeSzczepańczyk .
śli nie jest to ko~ieczne.
ELZBIETA WIKŁ O

Na rowerach
przyjechali
z Europy
REGION. Po 12 dniach rowerowego
rajdu do Brukseli młodzi rolnicy
wrócili do kraju. Pnekonali się,
że z powodzeniem mogą konkurować
z farmerami z Niemiec, Holandii
i Belgii.

W połowie czerwca 49 rolników z całej Polski wsiadło·na rowery i ruszyło w Europę . Przez l O
dni przejechali ponad 640 kilometrów, a po drodze podglądali gospodarstwa swoich zagranicznych rówieśników. Dwa ostatnie
dni spędzili w Brukseli, gdzie byli
gośćmi unijnych instytucji.
- Na własne oczy przekonaliśmy się , że polskie gospodarstwa wcale nie są gorsze od unijnych. O ni mają więcej nowoczesnych maszyn, ale jeśli my dostaniemy podobne szanse rozwoju, to
możemy z nimi konkurować_- powiedział Andrzej Iwański ze Swię
tokrzyskiego, który przez cały czas
trwania rajdu dzielił się z nami telefonicznie swoimi wrażeniami.
Uczestnicy rajdu byli zdziwieni, że rolnicy w krajach "pięt
nastki" biorą tak d użo kredytów i
nie mają kłopotów z ich spłatami.
Za kilka dni odbędz ie się spotkanie dzielnych rowerzystów z premierem, na którym podzielą się oni
spostrzeżeniami z podróży. Na razie odpowi adają na pytania sąsia
dów i rodziny.
(e'N)

Porno po kielecku
Kawiarnia Polityczna
Radia TAK 1o&,sFM
Z Henrykiem Długoszem (SLD), Mariuszem
Gorajem (PiS), Konstantym Miodowiczem (PO) oraz
Józefem Szczepańczykiem (PSL) rozmawia Robert
Siwiec
R.S. - Wczorajsze " Słowo
Ludu" poinformowało, iż w kilku
kieleckich wypożyczalniach kaset
wi~eo dostępny jest film pornograficzny zaczynający się sceną nakrę
con ą przed pomnikiem imienia
Szarych Szeregów w Kielcach. a
cokole widnieje napis: "Harcerzom poległym za Ojczyzn ę".
K. M .- To skandal! Mamy do
czynienia z perwersją. Ludzie, którzy stworzyli ten film , chcą tylko
szokować . To działanie powinno
zostać jak najszybciej i zdecydowanie przecięte . Dysponujemy w
naszym państwie prokuraturą, która musi jak najszybciej wyzwolić
nas od tego oburzającego zgorszenia. Szkoda, że ten skandal dotyczy sfery, z którą związane są emocje wielu młodych ludzi.
J. Sz. - Panie pośle, powiedzmy krótko: idiotyzm do kwadratu!
K. M. - Do sześcianu!
M . G. - Moja rodzina ma głę
bokie korzenie harcerskie, więc
mnie to bezpośrednio dotyczy. Liczę na tyle szybką i skuteczną interwencję odpowiednich służb, by tego
typu "twory'' nie miały racji bytu ...

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

R. S. - Nie wiem , czy szybkość i stanowczość w załatwieniu
tej sprawy w zupełności panów
zadowqli, skoro na przykład Tadeusz Zołnierczyk , szef Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta,

m.in. powiada : " ie wiem, czy
możemy coś na takie zjawiska
poradzić '".

K. M .- To jest demoralizują
ca wypowiedź ...
H . D. - Ale jest prawdziwa!
P·mowie, co może zrobić dyrektor wydziału, który...
·K. M. - Zawiadomić prokuraturę!

H. D . - Jeśli prokurator Tomaszewska ten artykuł w " Słowie
Ludu" przeczytała , powinna natychmiast zaqąć interweniować!
Czy Tadeusz Zoinierczyk.. zwięk
szy nakłady na policję? Czy
zwiększy ilość patroli? Niech każ
dy robi swoje.
Kawiarnia Polityczna Radia
TAK w każdy poniedziałek pomię
dzy 9:00 a 10:00.
Do usłysz e nia na 98 FM
106,5 FM
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Kolejny podejrzany
Były wiceprezes PZU Życie SA
Jerzy B. jest kolejną osobą podejrzaną w aferze PZU. Warszawska Prokuratura Apelacyjna postawiła mu wczoraj zarzut nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, czego skutkiem była "szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach" dla PZU SA. Grozi
za to do lO lat więzienia .

Więcej

rządu
najnowszych badań
CBOS, w ostatnich miesiącach liczba
zwolenników rządu niemal nie zmieniła się (30 proc. w czerwcu, 31 proc.
w kwietniu i maju} , jednak zauważal
nie przybyło jego przeciwników - z 27
proc. w maju do 33 proc. w czerwcu.

przeciwników

Według

Ruszył

festiwal

Stoczniowcy zablokowali Szczecin

Mają

Marsz protestu

Dębski

Strzelanina w Dortmundzie
Dwie osoby zginęły wczoraj
w Dortmundzie od kul wystrzelonych
z jadącego samochodu przez nieznanych napastników. Dwie dalsze osoby
zostały ciężko ranne - poinformowała niemiecka policja.

Arafat otoczony

Jacek Dębsk i zo
strzelony po wyjśc iu z
cji na Saskiej Kępie
wie w nocy z 11 na 12
2001 roku. Już kilka
po zabójstwie policja
la Halinę G., która
ru towarzyszyła min
ona wywabiła go z
Zabójca oddał jeden
sto w głowę . Halinie
wiano zarzut po
zbrodni. Ona też mu

kilkutysięczny tłum zablokował

centrum Szczecina.

Wczorajszy, kolejny już protest stoczniowców przybrał bardziej
dramatyczny przebieg niż poprzednie dwa marsze ulicami miasta. Doszło do przepychanek z policją.
Stoczniowcy najpierw udali
się przed gmach Urzędu Miejskiego, gdzie mieści się Powiatowy Urząd Pracy. Robotnicy nieśli
ze sobą transparent z napisem
"Miller, Piechota, stocznia wam
nie wybaczy". Skandowali m.in.:
" Złodzieje! Chcemy chleba!
Sprzed urzędu kilkutysięcz
ny tłum udał się na trasę wjazdową
i wyjazdową z miasta, blokując na
jakiś czas po drodze największe
skrzyżowania w mieście. Policja

dzieć zabójcę.
Według nieoficj

Protestujący stoczniowcy zablokowali
w Szczecinie
don policjantów próbował siłą
zepchnąć z jezdni protestujących.
Po kilku nieudanych próbach
policja zrezygnowała . Po półgo
dzinnej blokadzie robotnicy powrócili do stoczni.
Stocznia Szc zecińska nie
pracuje od marca. Około 6 tys . jej
pracowników przebywa na. przy-

Echa rewizjonizmu
Premier Leszek Miller odrzucił
wczoraj postulat anulowania aktów
prawnych dotyczących powojennego
wywłaszczenia i przesiedlenia
Niemców.

Do takiego "szlachetnego
gestu" wezwał w niedzielę Polskę
i Czechy kandydat CDU/ CSU
na kanclerza Niemiec Edmund
Stoiber. - Zbiorowe wypędzenie
· było i pozostaje bezprawiem
-podkreślił Stoiber i dodał, że odcięcie się od tej przeszłości jest
we własnym interesie Polski.
- Odrzucamy tego rodzaju
argumentację . Nie dopuszczamy
stawiania znaku równości między
dekretem Benesza i sytuacją, która miała miejsce w Polsce - powiedział premier. Miller podkreślił , że decyzje o przesiedleniu
mieszkańców terenów, które znalazły się w granicach Polski po II
wojnie światowej , były podejmowane przez koalicję antyhitlerowską . - Poza tym, te dekrety nie
dotyczyły obywateli polskich, tylko obywateli Niemiec. A zatem
sytuacja prawna jest zupełnie
inna niż to miało miejsce w Czechach - zaznaczył premier.
Stanowisko szefa polskiego
rządu skrytykowała wczoraj niemiecka prasa. Konserwatywny
dziennik "Die Welt" nie zgadza

Na razie czekamy
Zdaniem Włodzimierza Cimoszewicza nie ma na razie powodów
do oficjalnej reakcji Polski
na wezwanie Stoibera.
- Wszyscy politycy, niezależnie
od kraju i momentu, a więc także
podczas kampanii wyborczej,
powinni zachować i silne nerwy,
i zdrowy rozsądek, i nie
otwierać zamkniętych rozdziałów przeszłości. Z tego nic
dobregg nie wynika - powiedział
szef polskiej dyplomacji.

się z oceną premiera Millera, że
wypędzenia Niemców z Czech nie
można porównywać z wypędze

niami z Polski.
"To nie tak, Panie Miller!
Gorzka prawda brzmi: Londyn
i Waszyngton dały w obu przypadkach wcześniej swą zgodę na wypędzenie . Również polscy politycy współorganizowali wypędze
nie" -odpowiada "Die Welt".
Wypowiedź Stoibera wzbudziła także emocje wśród wielu
polskich polityków. Większość
z nich uważa , że słowa niemieckiego polityka podważają podstawy powojennego ładu politycznoterytorialnego i destabilizują poczucie spokoju społecznego oraz
własności mieszkańców. (PAP)

wyczarowała ...

Blisko 1800 złotych straciła w niedzielę
mieszkanka Nieszawy koło Ciechocin/ca
(woj. kujawsko-pomorskie). Pieniądze
ukradła " czarownica" sprowadzona
do odczynienia ldątwy.

Ofiara kradzieży od dłuższe
go czasu skarżyła się na rozmaite
dolegliwości . Gdy doszła do wnio-

macji ,ze źródeł zb
CBS! zatrzymany
kilka miesięcy
M. może być zabój cą
Były minister
strzelony na zlecenie
B., ps. "Baranina",
go już w Austrii
gangu pru
ustaleń organów
ski miał
z gangsterami, a
stwa były nieroz liczone

tło

Premier Miller: Odrzucamy postulat Stroibera

Czarowala i
Izraelskie czołgi wjechały wczoraj do Ramallah na Zachodnim Brzegu Jordanu, otaczając kwaterę Jasera
Arafata w centrum miasta. Także wczoraj w czasie nalotu izraelskich śmi
głowców w Strefie Gazy zginęło sześciu Palestyńczyków, w tym wysokiej
rangi działacz Hamasu .
(PAP)

t.Jeszcze wczoraJ mtal być
chiwany.

nie zasiłku- krzyczeli
protestujący stoczniowcy. Potem
płacy,

próbowała skierować maszerują

Dzień Wolności Podatkowej
Centrum Adama Smitha ogłosi
ło , że Dzień Wolności Podatkowej
wypada w tym roku 24 czerwca. Oznacza to, iż wszystkie pieniądze , jakie
zarobiliśmy od l stycznia do wczoraj ,
są równowartością płaconych przez
nas podatków. Ekonomiści z Centrum
uważając , że podatki w Polsce są za
wysokie i źle skonstruowane, wezwali
do zmiany systemu dochodów publicznych.

Podejrzewany o zan1arnrm....
hyłego ministra sportu
Dębskiego Tadeusz M.

~r_zewieziony do .W~rszawy
-Złodzieje! Chcemy chleba! Pracy,

cych na jeden pas ruchu. Wówczas
doszło do drobnych przepychanek.
Ostatecznie tłum protestują
cych zablokował Trasę Zamkową
i ulicę Energetyków, odcinając
większą część miasta. Tam stoczniowcy usiedli na jezdni i torowisku tramwajowym. Wówczas korKoncertem kantorów z Izraela,
Kanady i USA z towarzyszeniem Chóru Kantorów Wielkiej Synagogi w Jerozolimie, który odbył się w niedzielny wieczór w krakowskiej synagodze
Tern pel, zainaugurow.ano w Krakowie
12 Festiwal Kultury Zydowskiej.

zabó

sku, że to efekt rzuconej przez kogoś klątwy, odszukała i wezwała
zarekomendowaną przez znajome
" czarownicę ", której zadaniem
było odczynienie uroku . Prawdopodobnie wykorzystując nieuwagę
kobiety podczas zdejmowania klą
twy, "czarownica" spenetrowała
mieszkanie i ukradła blisko
1800złwgotówce.
(PAP)

wczoraj trasy wjazdowe i wyjazdowe

musowych urlopach i nie otrzymuje wynagrodzenia. W sądzie jest
wniosek o upadłość stoczni. Chociaż pojawiła się koncepcja powołania nowej spółki stoczniowej
na bazie jednego z 30 podmiotów
wchodzących w skład holdingu,
nie zapadły wciąż żadne wiążące
decyzje w tej sprawie.
(PAP)

stępcie pieniądze .

Kpiny z pra
Dziennikarze opozycyjnej gazety
białoruskiej " Pahonia " zostali
wczoraj uznani za winnych zniesła
wienia prezydenta Łukaszenki
i skazani na kary więzienia .

Redaktor naczelny "Pahonii" Mikola Markiewicz dostał
karę dwóch i pół roku więzienia ,
którą ma odbyć w zakładzie karnym otwartego typu. Pawła Mażejkę skazano na dwa lata pobytu
w takim zakładzie . Wyrok nie jest
prawomocny.
Obaj dziennikarze byli oskarżeni
o rozpowszechnianie
w prasie i Internecie
kłamliwych informacji na tematAleksandra Łukaszenki ,
m.in. mieli zarzucać
prezydentowi zabojstwa politycznych
oponentów.
Zdaniem obserwatorów cały proces był jedną wielką
kpiną z prawa. Sę
dzia Tatiana Klimowa
nie dopuszczała Obserwatorzy twierdzą , że wyrok został
wniosków obrony, pod dyktando prezydenta Łukaszenki

Senatorowie przekroczyli swe upr

D'Hondt niekonstytucy
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że

tryb wprowadzenia przez Senat
poprawek zmieniających metodę
przeliczenia głosów na mandaty
w wyborach samorządowych jest
niekonstytucyjny.

Senatorowie wnieśli poprawkę zmieniającą system przeliczania
głosów z tzw. metody Saint Lique

na system D'Hondta. Ta pierwsza
sprzyja średnim i małym ugrupo-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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waniom politycznym.
.
szym partiom, które dosraly
cej głosów w danym oi<ręgll
llybunał uznał,

poprawki ~r•'lWli<W'4•·
rzystnydla
tern d
konstytucyjne
.
waz wyszedł poza m~ ten
zacji. W uchwaloneJ
noweli nie było żadnych
noszących się do spodsobO
ty
czania głosów na man a ·
sząc

policjantów szukało ośmioletniego Tomka, który wybrał się na jagody

trach w-wielkim lesie
Ośmioletni Tomek
noc do końca życia.
wvcieńiCZOjrJif wdrapał
.•....<."..,,.. ,.ambonę. Dzięki

wlesie dp rana.
początek

wakacji ośmioletni
u babci w Ostrowsię tam ze swoimi kuczternastoletnim Dominii jedenastoletnim Arturem.
'li, że w niedzielę wybio. na jagody. Babcia się zgoWstali o świcie, już o czwarGodzinę później wyszli z
Wzięli z ·sobą kanapki i na-

nie przyjechał,
to poszli na piechotę
. M i e liśmy pojechać "pięt 
do Samówka, ale autobus
·
No to poszliśmy na
- opowiada Tomek . Szli
do Adamowa, czyli pokilometrów. Tam skrę
- Chcieli lasami dojść
Krzyża nówka, w której
·ą rodzice Artura- mówi
Gablewski, zastępca kopolicji w Ostrowcu.
jedenastoletni Artur zapewkolegów, że zna te tereny.
jednak cała trójka przekosię, że w lesie łatwo zgubić
- Z a błądziliśmy. Chodzilikół ko i nie wiedzieliśmy,
jest eś my - opowiada Tomek.
Oko ł o południa chłopcy spowlesie dwóch mężczyzn na
Zapytali o drogę . Usły
do wsi już blisko i poszli
kierunku. Ale zno-

wu mieli pecha. Skręcili w niewła
ściwą stronę i znów się zgubili.
Mały Tomek był już bardzo
zmęczony. Nie miał siły iść dalej.
Usiadł koło stosu drewna. Kuzyni
zostawili mu butelkę z piciem, a
sami postanowili iść dalej i poszukać drogi . - Zasnąłem , a gdy się
obudziłem, chłopaków już nie było
- wspomina chłopczyk. - Wystraszyłem się, krzyczałem "ratunku",
wołałem ich, ale nikogo nie było .

Zniknął bez śladu
Artur i Dominik dotarli
wreszcie do leśniczówki w Zawałach. Opowiedzieli wszystko leśni-~
czemu i razem z nim wrócili po
Tomka. Ale już gonie znaleźli. W
miejscu, gdzie widzieli go po raz
ostatni, została tylko butelka po
napoju. Leśniczy natychmiast zadzwonił na policję. Było około
godz. 17.
Na poszukiwania 1_'omka wyruszyło blisko stu policjantów z
województw świętokrzyskiego i
mazowieckiego. Prawie do półno
cy przeczesywali lasy. Pomagały im
policyjne psy. W pewnej chwili zła
pały nawet trop, ale wkrótce ślad
znów się urwał. Policja nadawała
w radiu i telewizji komunikaty o
zaginionym dziecku . Wreszcie poszukiwania trzeba było wstrzymać.
- Przez całą noc modliłam się,
żeby udało się go znaleźć - wzdycha matka Tomka.

Kto spotyka w lesie dzika
Jymczasem chłopiec błąkał
się samotnie po nieznanej okolicy.
- Robiło się ciemno i balem się coraz bardziej . W pewnej chwili zobaczyłem na ziemi jakieś ślady, chy-

Tomek musi jeszcze kilka dni zostać w szpitalu na obserwacji
ba dzika. Wystraszyłem się, że zropsy, specjalnie przeszkolone do pob i mi coś złego : Zobaczyłem drewszukiwań zaginionych ludzi. Okonianą wieżę i wspiąłem się na nią
ło godz. l O jedna z grup penetro- relacjonuje swoje przygody. ~a wała okolice wsi Miłkowska
myśliwskiej ambonie spędził noc.
Karczma. Wołali Tomka po imieZasnął , bo był bardzo wyczerpany.
ni u. W pewnej chwili zobaczyli, że
Wczoraj o świcie poszukiwamacha do nich z myśliwskiej wienia ruszyły na nowo. JYm razem życzki . Obudziły go ich krzyki.
Tomka szukało ponad trzysta osób:
Chłopiec natychmiast trafił
policjanci, strażacy, straż leśna .
do szpitala w Ostrowcu. Był zmęZ Nowego Sącza przywieziono czony, odwodniony, ale zdrowy i

Dla klientów banków

zdrożeje energia elektryczna.

rodzina zapłaci miesięcz
o3 zł więcej.
Wzrost opłat spowodowany
wprc>wa.ctzeniem podatku akobciążone zoPnPropl·ur7
(2 groatogo<:!Zilrlę). Energia
w poszczególnych
kraj u . Podwyżki najmieszkańców Ka(ponad 8 proc.),
będą w Olsztynie
(2,5 proc.) . Różnice
przede wszystkim stąd ,
zakłady zabrały się za
zację przestarzałych siem u~zą wysyłać energię na
duze odległości - a to, jak
kosztuje.
. województwie świętokrzy
l regionie radomskim pod5,7 proc. Na raza prąd poszczególne
cennika zmienią się nastę-

upadłość

być tragedią

RatUnek z funduszu
Klienci białostockiego Banku
Wschodniego w panice wycofują
swoje pieniądze, bojąc się upadłości.
Czy nasze pieniądze w innych
bankach są bezpieczne?
W ostatni piątek Komisja Nadzoru Bankowego NBPwprowadziła w Banku Wschodnim zarząd komisaryczny. Mimo że zarówno
przedstawiciele NPB, jak i samego
banku zarzekają się, że ·pieniądze
właścicieli lokat nie są zagrożone,
to zaraz po podaniu informacji i
dymisji zarządu przed siedzibą ban-

ku ustawiła się długa kolejka klientów. Nie zważając na tracone w wyniku zerwania lokat odsetki, wybierali pieniądze. To samo było w sobotę i wczoraj, kiedy to lokaty zrywało po kilkaset osób. JYlko w pią
tek klienci wycofali z banku 14 mln
zł, tracąc przy tym blisko pół miliona złotych odsetek.
Na Kielecczyźnie i w regionie radomskim Bank Wschodni
nie ma swoich oddziałów. Dantejskim scenom przed siedzibą białostockiej placówki możemy się
więc przyglądać bez emocji. Nigdy
jednak nie wiadomo, czy bank, w

.

t energia 0,1560 zł za 1 kwh
0,1454 zł) ·
'
usługi przesyłowe
O 1993

~ kwh (było 0,1906 zł)';

Oplata przesyłowa 1,24 zł
(było l ,02 zł);
.
abonamentowa 1,7 zł
ląc (bez zmian).
efekcie gospodarstwo zumiesięcznie 150 kwh
zapłaci o 3 zł więcej a w
roku o blisko 36,5 zł ~ięcej
(kk)

nie musi

którym teraz trzymamy pieniądze,
nie będzie następny na liście tych
z największymi kłopotami.
Klienci wszystkich działają
cych w Polsce banków mogą liczyć
w razie upadłości ich placówki na
takie same prawa. Nie ma znaczenia, czy bank jest własnością skarbu państwa, czy prywatnych akcjonariuszy. Jednak wybierając bank
dla siebie, warto kierować się nie
tylko wysokością proponowanych
nam odsetek. Wręcz przeciwnie rażąco wysokie oprocentowanie loka f może być podejrzane. Bywa, że
oznacza to, iż bank rozpaczliwie
szuka pieniędzy, za wszelką cenę
próbując je ściągnąć z rynku. Ale gdy
już mu się to uda, pojawia się problem z odpowiednio zyskownym
ulokowaniem pieniędzy - tak, żeby
zarobić na obiecane klientom odsetki. No i zaczynają się schody...
Gdy dochodzi do dramatu
i oglaszane jest bankructwo banku, możemy liczyć na zwrot pie· niędzy z Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, na l~óry systematycznie składają się wszystkie banki . Ale uwaga! ie wszyscy odzyskają całą swoją gotówkę .

Wprawdzie gwarancjami BFG
są objęte wszystkie działające w Polsce ~ ale fundusz ma obowią
zek zwrócić pieniądze właścicielom
lokat tylko do pewnej ~sokości .

Depozyty we wszystkich polskich bankach są chronione przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
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przytomny.- Jest w dobrej formie ,
ale zostanie kilka dni na obserwacji - powiedziała nam Longina
Warsińska - Bogacka, ordynator
oddziału dziecięcego. - Porozmawia z nim też psycholog.
- Babcia mówiła. że się możemy zgubić. Następnym razem do
!~su pójdę tylko z mamą- obiecuJe
.cmek.
MO IKA WOJNIAK

Zgodnie z prawem gwarancjami obimienne,

jęte są wszystkie depozyty

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

Warto wiedzieć
Właściciel

lokaty w upadłym banku
zwrotu

może się spodziewać
calości

depozytu, jeżeli wartość
rachunku nie przekroczyła 1 tys.
euro {w przeliczeniu na zlotówl<i
jest to obecnie około 3.8 tys. zł).
W przypadku, gdy wartość
depozytu waha się między 1 tys.
a 18 tys. euro, posiadacz takiej
lokaty dostanie z powrotem
równowartość w złotych 1 tys.
euro plus 90 proc. pozostalej
kwoty. Kwoty przekraczające
15 tys. euro nie są objęte gwararr
ąami . Komuś, kto ma na lokacie w
upadłym banku - dajmy na to
- 20 tys. euro, czyli 76 tys. zł, BFG
Z'M'ÓCi 1 tys. euro plus 90 proc.

z 18 tys.

euro. Do wszystkich tych

wyliczeń

przyjmowany jest kurs
euro z dnia upadlośó banku.

zarówno złotowe, jak i walutowe,
wraz z odsetkami, naliczonymi do
dnia upadłości banku . Wszyscy prywatni właściciele lokat mają więc prawo do zwrotu pieniędzy, tyle że od
dnia upadłości -już bez odsetek.
Jak widać. nawet bankructwo
banku nie musi nas pozbawić wszystkich oszczędności. Chcąc dodatkowo zmniejszyć ryzyko utraty części
pieniędzy, warto lokować swoje pieniądze w kilku instytucjach. W przypadl' u bowiem kilku depozytów, założonych w jednym banku przez jedną osobę, przy zwrocie pieniędzy
przez fundusz liczy się jako jeden.
ie pomoże więc założenie trzech
lokat po l tys. euro- chyba że zrobimy to w kilku bankach.
ARTURPOTACZAŁA

5

informator ogłoszeniowy

Zmierz ciśnienie-,
zbadaj cholesterol

Często

p om oc m edyczna przychodzi zbyt

Zawal na ·sygn l

w zależności od wieku) powinny
wynosić : skurczowe 100-130, rozkurczowe 60-85 mm słupka rtęci.

Przed zawałem możemy się bronić.
Nie lekceważmy nawet najmniejszych
sygnałów wysyłanych przez nasze
serce. Bardzo ważne są badania
kontrolne.

Jedna trzecia Polaków, ldórzy mają
zawał, nie dociera do lekarza na czas
e Powinniśmy także mierzyć · -takie są wyniki najnowszych badań.
poziom cholesterolu, przynajmniej Przyczynajest prozaiczna:
raz do roku . Jest on substancją nie- nie umiemy rozpoznać :Jbjawów tej
groźnej choroby.
zbędną do prawidłowego funkcjonowania mózgu i hormonów płcio
Zawał serca to martwica mię
wych. Dzieli się na dwie odmiany:
tzw. dobry cholesterol (HDL) oraz śnia sercowego, którą powoduje
nagłe zablokowanie jednej z tęt- •
zły (LDL) . Nadmiar tego drugiego prowadzi do zwężania naczyń nic doprowadzających krew. Przychodzi najczęściej niespodziewakrwionośnych , ich zaczopowania,
a w rezultacie do zawału . Prawi- nie. Może wystąpić w każdej sytuacji, zarówno podczas wysiłku , jak
dłowa wysokość całkowitego cholesterolu to 200 miligramów w l 00 i odpoczynku. Jednak jest to schomililitrach krwi, przy czym im rzenie, na które "pracujemy" latamniej jest LDL, a więcej HDL, tym mi . Dlatego tak ważne jest ciągłe
ryzyko zachorowania jest mniej- kontrolowanie swego organizmu,
sze.
(bas) zwłaszcza poziomu cholesterolu
i ciśnienia tętniczego . No i przede
wszystkim -profilaktyka.

e

Nadciśnienienie lub tzw.
ciśnienie skaczące (w jednym momencie niskie, za chwilę bardzo
wysokie) to krok do zawału .
Nie daje wyraźnych objawów, stąd
często nazywane jest skrytym zabójcą. Dlatego przynajmniej raz
do roku , nawet j eżeli nam nic
nie dolega, powinniśmy mierzyć ciśnienie [można to zrobić w każdej

przychodni, np. przy okazji wizyty
u lekarza z powodu grypy czy przeziębienia). Prawidłowe średnie
wartości (minimalnie zmieniają się

Ruch na zdrowie
Brak regularnego wysiłku fizycznego, to pierwszy krok do rozwoju
i w konsekwencp do zawału . Ruch poprawia krążenie krwi,
przyspiesza przemianę- mateńi. To z kolei wpływa na obniżenie ciśnienia,
spadek poziomu cholesterolu i, oczywiście, ułatwia zrzucenie zbędnych
kilogramów. Najlepiej jest ćwiczyć systematycznie: 1O - 15 minut dziennie.
Jeśli jest to niemożliwe, chociaż raz w tygodniu idźmy na aerobik,
do fitnes-clubu, na basen. Więcej też spacerujmy, rezygnujmy z wind
czy ruchomych schodów.

Organizm ostrzega

miażdżycy

Zawał następuje nagle. Jednak
często wcześniej można zaobserwować jego symptomy. Są to: dła
wiący ból w klatce piersiowej ; wrażenie ucisku po lewej stronie; uczu-

POMYŚl. O CWOił!H ZJiBAeH
Leezniea Medistar SA tel. 344-39-45, 368-28-02
Kielce, ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA)

e

stomatologia
e protetyka
• rtg

Sklep Medyczny
ul.

Jagiellońska

67, tel. 3663132

O ciśnieniomierze elektroniczne
O glukometry
O inhalatory
O kule, laski, balkoniki,
baseny

Jesteś świadkiem zawału?
267/N

DEHTA-MED"
"

O artykuły przeciwodleżynowe
O aparaty do masażu
."
O żele USG, EKG
~
O dezynfekcja
"'
O odzież medyczna

Jesteś chory, zmęczony, ledwo żywy? Zapraszamy do nowo otwartego

~

Centrum Terapii Tlenowej Kielce,
piętro, teł.

Natychmiast dzwoń po pogotowie.
ZAKŁADY NAPRAWCZE
SPKZĘ1U MEDYCZNEGO SP.

25-953 Kielce, ul

św.

J.

Leonarda 4

tel/fax (041) 344-52-75

f#;ł{i,tfii,Z f4;t i~Z d
./
./
./
./
./
./

Zanim jednak przyjedzie karetka,
pomóż choremu, liczy się każda minuta:
IfJ-• ułóż go wygodnie;

ID"'

rozepnij

koszulę

pod

aparatów słuchowych
aparatury medycznej
aparatury laboratoryjnej
aparatów do mierzenia ciśnienia
·aparatury stomatologicznej
serwisy gwarancyjne
i pogwarancyjne

Ji}"' gdy pacjent jest ·
tomny, nie oddycha, robimy
ne oddychanie;
. . J.V"• jeżeli na tętnicy
nie wyczuwamy tętna ,
my masaż serca
.

szyją, otwórz okno;
.li}" jeżeli chory ma torsje, -- mykłatkę

przechyl mu głowę na bok tak, by
się nie zadławił ;

Zanim przyjedzie
karetka

Czynne Pon.- Piątek 8-19 Sob. 8-14

ul. Mała 17/2, I
Proponujemy Państwu:

cie silnego pieczenia w okolicy ser..ca; ból za mostkiem promieniujący
w Iqerunku lewej żuchwy, ramienia,
pleców, a sporadycznie- dołu brzucha; duszność, wymioty, oblewanie
się potem, nagłe omdlenie.

Gdy wystąpi zawał powinniśmy natychmiast wezwać pogotowie

pie około 60 lll:l,.,K< lw
BEATA ~ ~ ~ ~··n ,

Do- zawału dochodzi; gdy krew tętnicza nie może dopłynąć
do serca. U młodych, zdrowych tudzi tętnice mają duży przekrój,
gładkie i erastyczne ściany mogą się swobodnie kurczyć
i roz~urczać, a krew przepływa swobodnie, dostarczając tlen
do komórek. Z wiekiem naczynia stają s1ę mniej elastyczne,
się ich przekrój, na ich ścianach odkładają si ę złogi tłuszczu,
cza cholesterolu. Stan taki oazywarpy m iażdżycą lub
Gdy utrzymuje się przez dłuższy czas, zaczyna się. choroba
krwienna serca, tz'.v. wieńcówka A jej następstwem bywa
sciej właśnie zawał. Z miażdżycą walczy się. - nie licząc
- przede wszystkim odpowiednią dietą i ruchem.

AUDIOPROTETYKA Andrzej Rzepka
APARATY SŁUCHOWE, SPRZĘT MEDYCZNY

344-52-00,0604 902150

Terapię tlenową
1. Lecznkzo:
Schorzenia naczyń wieńcowych, po zawale, arytmie spowodowane niedolawieniem ·mięśnia
sercowego, niedo- i nadciśnienie krwi, niedokrwienie kończyn, choroba wrzodowa nóg,
niedokrwienie mózgu, trudności w koncentracji, migreny, niedokrwienie siatkówki, tinjtus
i zald6cenia równowagi, chronicm e zapalenie oskrzeli i astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie
wątroby, otłuszczenie wątroby, również po chorobie alkoholowej, chron•cme stany zapalne,
wszystkie schorzenia złośl iwe, stwardn ienie rozsiane
2. Proflłaktycznie:
Duże sukcesy w odtruwaniu organizmu i wątroby (picie, palenie, zażywanie lekarstw), wzrost
wydolności i odpornośc i organizmu, tlen rozrzedza krew, poprawa ukrwienia (krew gęstnieje u ludzi
żyjących w stresie), poprawa krążenia włośniczkowego, przedłuża życie (o ok. lO lat), poprawa
jakości skóry, przysp ieszenie przemiany mateńi (efekt jojo), polepszenie potencji (lepsze
wypełnienie ciał jamistych), pozytywne myślen ie, regulacja ciśnienia.
3. Korzyści, które odnosi organizm dzięki terapii tlenowej:
Zwi,kszenie odporności (mobilizacja organizmu do lepszego radzenia sobie z chorobami
i stresami), podniesienie poziomu energetycznego (wic;cej energii i radości życia), dotlenienie
mięśnia sercowego i poprawa pracy układu krążenia (wzmocnienie serca, wyrównanie ciśnienia),
odtrucie i oczyszczenie, polepszenie sprawności flZ)'cmej i psychicznej organizmu (lepsze wyniki.
w nauce i sporcie}, redukcja skutków stresu i depresji, poprawa przy zależnych od dolawienia
chorobach oczu, obniżenie <:>;ęstotliwości i natężenia migren, opóźnienie procesu starzenia,
przyspieszenie procesu przemiany mateńi (wspomaganie w odchudzaniu).

aparaty do mierzenia

ciśnienia,

stetoskopy, glukametry

PORADY LEKARSKIE
Kielce, ul. Przecznica 3, tel. 343-24-60, 343-24-61
Kielce, Rynek 16, tel. 343-16-06; e-mail: audiopro@ki.anet.pl
www.audioprotetyka.com.pl

~~i'I\E D ł CJ-\~~ Zakład Elektroniki Medycznej

P r om ocyjf.la

sprzedaż

aparatów EKG

ZAMIEŃ STARY ELEKTROKARDIOGRAF NA NOWY
RABAT DO 1000,00

Zł..

25-029 KIELCE, ul. Krakowska 20, tel ./fax 361-07-10

Kosmetykę tlenową
Działanie

biologiczne powoduje, że skóra staje się jak alabaster. Aktywny tlen w połączeniu
z łagodnym masażem przy pomocy prądu powietna zwiększa przepuszczalność i zdolność skóry
do przyswajania substancji odżywczych.
Efekry kosmetyki tlenowej to: zwiększenie wilgotności skóry, stymulacja regeneracji, więlc:sza
elastyczność, wygładzenie skóry i poprawa wyglądu, nie widać na niej zmęczenia i wygładzają się
zmarszczki.

Sauna na podczerwie.ń

Nowośc111

Oczyszcza skórę i tkanki podskórne z toksyn. likwiduje napic;cie i stres, spalasz od 900 do 2400 kcal.
PO KURACn TLENOWEJ NASTĘPUJ E RZECZYWISTA REWITALIZACJA ORGAJIIIZMU

6

lek. med. JarosłaW

O leczenie

zębów

(laseroterapia, usuwanie kamienia
piaskarką.)

O chirurgia

O protetyka

O RTG panoramiczne
Bezpłatne przeglądy i znieczulenia. Czynne 8-20

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

Poniedzlalek
Wtorek
Środa
Czwartek

}

8.00- J}.lf
,_..

JS.OO· 1

Kielce. ul. warszav;ska 1.,
tel. 331-9743

Urnowaz
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Lek. med. Jan Wójcik..,
SPECJALISTA ~
UROLOGII
Prywatna Praktyka Lekarska
teł.

•

podstawą naszych posiłków
być warzywa i owoce,
rośliny strączkowe: fasosoczewica. Polecane są

zu(ly warzywne, chudewynajlepiej z indyka, kurcielęciny. Pijmy wy. chude mleko, jedzmy chude
- pełnoziamiste. Niesą ciężkie, pieczone mię
masło, smalec, wszelkiego
lody, budynie, czejesteśmy smakosząmi
jest nam odmówić sobie
śniadania, obiadu czy ko-

zproduktazastępować

gulasz lepiej zjeść z kaszą
ni ż z ziemniakami.
dieta ma podwójną zapozwala na utrzymai kondycji, ale dziala
----,·-. __
(bas)

1e
dla kardiologa

teł.

Lek. med.

Ewa Wiewiórowska
specjalista pulmonologii
i alergologii,
~
pediatra
przyjmuje:

lek. s tom. EWA GĄTKOWSKA
specjalista ortodonta

lek. stom. MICHAŁ GĄTKOWSKI
specjahsta protetyk

Kielce,
od

Jarońskich

3 (dawna Pomorska)

poniedziałku do czwartku
teł. 344-45-52

14- 19
277'nd

Gobinet okulistyczny

dr Mic~al ReiJmont ~
Szeroki zakres usług
okulistycznych, m.in.:
komputerowe badanie wzroku,
c.fobór soczewek kontaktowych
i okularów.
Postępy w kardiochirurgii zwiększa szansę zawałowców

- farmakoterapia -w zastrzyku dożylnym podaje się leki rozpuszczające zakrzep w tętnicy ;
-kardiologia inwazyjna, czyli angioplastyka (inaczej koronaroplastyka lub balonikowanie)
-polega na wprowadzeniu do tęt
nicy specjalnej rurki z "balonikiem" i w miejscu, gdzie nastąpi-

na przeżycie
naczynia, napompowaniu balonika, co powoduje rozpychanie ścian ;
-kardiochirurgia, a więc tzw.
bypassy (pomosty aortalno-wień
cowe)- polega na ominięciu zwę
żeń za pomocą fragmentu naczynia pobranego z innej części ciała
pacjenta.
(bas)
ło zwężenie

ul.

Mała

to główni
wrogowie naszego serca. Spróbujmy
walczyć z tym chorobami, korzystając
np. ze starych przepisów.

Oto niektóre z nich:
e przez 14 dni pić na czczo
po pół szklanki soku z surowych
ziemniaków;
• rano (na czczo) i wieczorem (dwie godziny po ostatnim
posiłku) zjeść jednego grapefruita;
e w ciągu dnia wypijać dwie,
trzy filiżanki zielonej lub czerwonej herbaty;
e wycisnąć 50 gram czosnku
i zalać szklanką wódki. Odstawić w

Prywatny Gabinet
Urologiczny

Eligiusz Juda
Kielce, ul. Gałczyńskiego 7
(os. Bocianek)

sobota. godz. 7 - 11
rejestracja. teł. 362-44-11
(codziennie 14-18)

CBODHL\ DLA RODZINY

trzy razy dziennie po osiem kropli;
e pić trzy razy dziennie
szklankę soku z arbuza;
e pół szklanki startych, surowych buraków zmieszać z połową
szklanki miodu kwiatowego. Przechowywać w lodówce lub ciemnym,
chłodnym miejscu. Zaźywać po jednej łyżce stołowej trzy razy dziennie, na 30 minut przed jedzeniem;
e wycisnąć sok z 3 kg cebuli,
dodać 500 g miodu , 25 połówek
orzecha włoskiego i zalać to pół
litrem wódki . Odstawić na 10 dni
w ciemne, chłodne miejsce. Stosować: jedna łyżka stołowa trzy
razy dziennie.
(bas)

344-47-01

kardiolog Muek

Str~czyńakl

tel. O 602 232 875
tel. 41 /362 75 95 (wieczorem)

OSTEOPOROZA
•·

Badania
i biodra

krtgotłupa

Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 75
!Przychodnia Specjalistyczna nr 3),

godz. 11 .00-16.00

tel. 41/ 331 05 68

KLONOWSKA ANNA
specjalista
JermatolofJ-Wenero(oiJ
• przyjmuje w gabinecie prywatnym
we wtorki, godz. 16-17
przy ul. Sienkiewicza 41, Medicus
• wizyty domowe codziennie
o
~

Tel. 0604 229-614, (041) 34-25-144
wtorki, piątk116.oo-1s.oo

KIELCE, ul. Boczna 15 (od ul. Pakosz)

ROMAN BURDA
ofcn.~jc

zabiegi z zakresu

CHIRURG:II PLASTYCZNE.J i OGÓLNE.J
(redukcja nadmiaru powłok brzusznych, operacje biustu, przepuklin,
stulejki, odstających uszu, korekty blizn itp.)
Tel. O 602 329 501
174/NC

Specjalistyczny Sklep Medyczny

"STYMAT"
Radom, ul. Giserska 4
Tel./fax (0-48) 36-511-88

Kielce, ul. Sandomierska 105

344-46-64

+ Badania stroboskopowe z oceną budowy l czynności narządu głosu

teł.

./ T osty wysiłkowo
./ Holtor
./ ECHO - serc•

Gabinet Chirurgiczny

Ewa i Robert Brnnrirscy]
teł.

14,

KARDIOLOGIA

ciepłe miejsce na trzy dni. Stosować
Miażdżyca i nadciśnienie,

my

w godz. 17- 19

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

Z przepisów babuni

eracje

środa

Kielce. ul. Seminary:jska 15A
teJ. kom. 0606919344

Choroby układu kardiologicznego są
nadal pierwszą przyczyną zgonów
w naszym kraju. Jednak w ostatnich
latach dzięki postępowi w medycynie
coraz więcej ludzi udaje się uratować.
-W ostatnich latach wskaźnik
umieralności na schorzenia ukła
du krążenia spadł poniżej 50 procent- stwierdził podczas konferencji prasowej prof. Grzegorz Opolski z Akademii Medycznej w Warszawie. - Poprawił się dostęp
do specjalisty i jakość świadczeń.
Teraz najważniejszym wyzwaniem
dla kardiologów, ale także całego
społeczeństwa, jest przyspieszenie
momentu, w którym chory trafia
pod opiekę kardiologa.
Zdaniem Opolskiego, 30 procent zawałowców umiera przed
przewiezieniem do szpitala. Dzieje się tak, gdyż zbyt późno zwlekają z wezwaniem pomocy. JYmczasem współczesna medycyna zna
wiele metod skutecznej terapii.
W zależności od rozległości zawału stosuje się trzy podstawowe metody leczenia. Są to:

kom. 0604556344
362-44-11 po godz. 14

Umowa z

Mazowiecką Kasą

Chorych.

oraz leczenie foniatryczne nauczycielił osób pracujących głosem

+ Badania okulistyczne z wykorzystaniem nowoczesnego
sprzętu

komputerowego

+ Kompleksowe badania profilaktyczne pracowników
+ Kompleksowe badania kierowców wszystkich kategorii
+ Badania wydolności układu oddechowego komputerowym spirometrem
+ Gabinety specjalistyczne - okulistyczny, laryngologiczny,

"LEISMED"

Kielce, ul. Mała 1
tel. 34-46-200

foniatryczny, neurologiczny

+ Podstawowa opieka zdrowotna - medycyna rodzinna, interna l pedlatria
UMOWY Z KASĄ CHORYCH ORAZ USŁUGI PRYWATNE
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Zaopatrywanie pacjentów w:
1) aparaty słuchowe, wkładki indywidualne firm Oticon,
Phonak, Siemens
2) sprzęt ortopedyczny
3) peruki, protezy piersi
4) sprzęt stomijny firm ConvaTec, Dansac
5) pieluchomajtki, wkłady anatomiczne
6) obuwie ortopedyczne
Ponadto aparaty do mierzenia ciśnienia, glukometry,
stetoskopy i inne.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Świętokrzyski Urząd Wojewódzki uważa roszczenia Żydów za

NOTATNIK

Gmina walczy o swoje

e Klub Otyłych "Bez
kompleksów" zaprasza dzisiaj, 25 bm., do Klubu "Witeź"
- o godz. 17 na gimnastykę,
a o godz. 18 na spotkanie nt.
"Zalety masażu w odchudzaniu".
e OKK "Miniatura", ul.
Zagórska 65, zaprasza na wycieczkę do Kazimierza Dolnego (25lipca). Informacje i zapisy w klubie w godz. 8-20, teł.
368-05-30.
e Liga Ochrony Przyrody informuje, że są wolne miejsca na obóz ekologiczny dla
uczniów gimnazjów i szkól
podstawowych. Szczegółowe
informacje, teł. 343-14-42
e Klub Terapii Naturalnej udziela bezpłatnych porad
z zakresu medycyny naturalnej i radiestezji w każdy
czwartek od godz. 16 do 19
w Klubie .~teź" przy ul. Karczówkowskiej 20.
e Stow~szenie Przewodników Swiętokrzyskich
organizuje 29 bm. wycieczkę
pn. " Perełki architektury".
Informacje pod nr. teł. 368-4678 oraz 344-60-73.
e Na krytej pływalni w
Sitkówce-Nowinach do 5lipca można popływać za pół
ceny. Każdy, kto od poniedziałku do piątku wykupi bilet wstępu na jedną godzinę,
drugą otrzyma za darmo. Promocja nie obowiązuje w weekendy i nie dotyczy grup zorganizowanych.

w Świętokrzyskim
jewódzkim, pr;~y~(Oti)WI•i·
wiem opinię na
trudniejsza do
jest kwestia
Serninaryjskiej.
pie UZUpełniania uvn.UIIIIPn '
Nie dostaliśmy jeszcze
wy wniosku w s
·
-dodaje Anna Hanus,
torWSOiM. W
zostałych ad
przez gminę 7tufrm •~t. "

KIELCE. Gmina żydowska domaga
się zwrotu pięciu nieruchomości
w Kielcach. Komisja Regulacyjna
w Warszawie właśnie rozpoczęła
postępowanie w tych sprawach.

Termin przyjmowania podań
od gmin minął w ministerialnym
referacie lO maja. Przez ponad miesiąc trwało porządkowanie wniosków z całej Polski. - Wnioski, jakie złożyła nasza gmina, dotyczą,.
m.in. cmentarzy, budynków dawnych synagog, szkół religijnych, siedzib dawnych gmin i żydowskich
organizacji charytatywnych- informuje Bożena Wawrzyniak, dyrektor ds. administracyjnych gminy
żydowskiej w Katowicach.
Komisja Regulacyjna wszczęła postępowanie w stosunku
do nieruchomości przy ul. Czarnowskiej 2, Warszawskiej 17, Ko' ściuszki 25, Serninaryjskiej 21
i 23 oraz ul. Pakosz (cmentarz).
- Niektóre sprawy ciągną się od
1999 roku . Dzieje się tak dlatego,
że procedura postępowania jest
bardzo żmudna. Trzeba dotrzeć
do wszystkich dokumentów
i uzgodnić stanowiska stron. A to
jest właśnie najtrudniejsze. Cieszymy się , jeśli uda nam się do-

lWI' R•

·LOMBARD
ul. Sienkiewicza 19

(wejjde od .na, MaleD
tel. 116-40 -tl , ·0 -IOI-44t-OII

uważa , że

Gmina żydowska domaga się, m.in., zwrotu budynku po dawnej synagodze
prowadzić do ugody - mówi Mał
gorzata Matuszewska z KR. Miejski geodeta Tadeusz Dąbkowski
dowiedział się o wnioskach gminy od " Słowa" . - Nie dostaliśmy
jeszcze żadnej informacji z War-

W KSM o rem ontach, stacji paliw i

MPK w rankingu

Prezydencka
obietnica

Rok temu kielecki MZK
KIELCE. Pismo samorządowe
"Wspólnota ·~ opublikowało ranking
cen bilet6w- od najtańszych
do najdroższych • w autobusach
miejskich 47 miast.
Kielce są na 35 miejscu.

wycenił jednorazowy bilet na
1,8Q zł , podczas gdy mieszkań
cy Zagania i Szczytna jeździli

tylko za 1,30, a warszawiacy za
2,40 zł . Najdroż~ze opłaty za
przejazd były w Zychlinie - aż
2,50 zł.
Prezydent Kielc Włodzimierz
Stępień jest zadowolony z wyników sondy. - Warto zauważyć , że
takie same ceny jak u nas są we
Wrocławiu i Białymstoku , a w
większości miast wojewódzkich
jest już drożej - komentuje prezydent.
(mb)

SIPDREX biały, szary SILIKATY
POROTHERM
STYROPIAN
CERAMIKA BUDOWLANA
transport,
Kielce, ul. S1enk1ew1cza 608,

~

tel. (041) 366-00-94

~

ul ŚCiegiennego 35
25-380 Klelee
tel. 381-28-78

www.multlpc.pl

muiUpcOmllltlpc.pl

OFERUJE
~
• Komputery
• Kasy fi ska l ne
• Oprogr•mow•mQ
• Doradztwo ' op1aka s erwtsows
• Kompleksowa obsług• fi rm 'sklepow

8

IZKOł.A JAZDY
n\."-,...
A ui.SemJnarpa5
1.";;;1
IIII. 343-27-a,
Kielce,

V~

~~~~~ ~~

Zllp'MZil Da IDirsy ....... jazdy

Ut. A. B. C. ~ E/C. ElB. D
~
• 26.06 plz. 17.00 (śr.-pt.)
• ka1dypon. g. 10.00 (lwrsywakaqjne)
Zaii.ld dla acmi6w l aportowców
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szawy. Jakiś czas temu gmina ży
dowska pytała nas jedynie o lokalizację kilku nieruchomości
- mówi Dąbkowski. .
Problem zna za to Wydział
Spraw Obywatelskich i Migracji

stawne. - Nie ma
l września 1939
się tam synagogi
gminy żydowskiej . G
prawda, posługuje się
"dom modlitwy", ale
to nie jest to samo
A w przypadku
Czarnowskiej akt n<>P""'; .•• ,
gminy nigdy nie był
ny przez przedwojenne
stwo Wyznań Reli
i Oświecenia Publicznego
mentuje Anna Hanus.
Po uzupełnieni u
tagi Komisja Regulacyjna
do Warszawy przedstawicieli
ny i władz kieleckich. Nie
no jeszczeterminu

Bilety nie takie tanie

"Wspólnota" wzięła pod uwagę ceny biletów jednorazowych
i miesięcznych pod koniec 2001
roku . Autorzy rankingu podkreśla
ją , że koszty, jakie ponoszą pasażerowie , są uzależnione przede
wszystkim od wysokości dotacji
z budżetu miasta. Kielce uplasowały się na 35 pozycji.

.~

ll""t..i.i::l• • ..,

rozładunek

PHU Maraton 316 B , tel. (041) 301-14-70
Biuro handlowe , Kielce, ul. Sienkiewicza 30

:;
~

Ob'' icszczcnie o lic~ tacji
Komornik rew. I-go przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kam. mający
kancelarię przy ul. Plac Floriański 3 w Skarżysku-Kam. podaje
do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2002 r. o godz. 11.00
w Sądzie Rejonowym wSkarżysku-Kam. odbędzie się

drugi termin licytacji nieruchomości
położonej

w Bliżynie składającej się z działki gruntu o powierzchni 30 a
74 m kw. i budynku piekarni. Nieruchomość ma wządzoną księgę wieczystą
KW 12219 w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kam. Wydział Ksiąg.
Nieruchomość została oszacowana na kwotę 127.500,00 zł. Cena
wywoławcza w drugim terminie licytacji wynosi 85.000,00 zł.
Przystępującydolicytacjiwinniwpłacićwadiumwwysokości 12 .750,00złw

dniu licytacji w kancelarii komornika w gotówce lub postaci książeczek
oszczędnościowych. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch
tygodni przed dniem licytacji oraz przeglądać akta egzekucyjne w Sądzie
Rejonowym w Skarżysku-Kam .
Nieruchomość obciążona jest hipotekąprzymusową w kwocie 9:129,57 zł
wraz z odsetkami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
w Skarżysku-Kam.
1231/km

KSM. -Jest szansa, że ulica Daleka
doczeka się remontu -zapowiedział
prezydent Kielc podczas Walnego
Zebrania przedstawicieli KSM.

Zebranie przedstawicieli
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedli Zagórska-Połu
dnie, Zagórska-Północ, Sandomierskie i Sady odbyło się w pią
tek w Klubie "Polonez". Na spotkanie przybyli też prezydent
Kielc Włodzimierz Stępień i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Rupniewski.
Zebrani spółdzielcy natychmiast wykorzystali moment
na przeforsowanie najbardziej
gnębiących ich spraw.
- Od ośmiu lat walczymy
o przeprowadzenie remontu ul.
Dalekiej - grzmiała z mównicy
Grażyna Kurtek, radna i członek
rady osiedla Sandomierskie. - Ponieważ wciąż słyszeliśmy o braku
funduszy na ten cel, społeczność
lokalna we własnym zakresie opracowała potrzebną _dokumentację ,

wykonała

plany i zebrała wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia budowy. Rada Nadzorcza spółdzielni zadeklarowała, że
udzieli nam pożyczki w wysokości 100 tysięcy złotych na ten cel.
Pozwolenie na budowę zostało
wydane , ale sprawa utknęła
w martwym punkcie. Co zatem
jeszcze mamy zrobić , by doczekać się remontu ulicy, która bardziej przypomina polną drogę niż
miejską?

- Miasto dołoży ze swojej
kasy ok. 450 tysięcy złotych . Niebawem rozpoczniemy procedurę
przetargową i remont na pewno
ruszy - obiecał prezydent.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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lepiej omijać rondo Giedroycia

korku
rzez centrum
Długi sznur lnfbiących

i ogromne zamieszanie
toW<II'ZY'Szą remontowi
,ciotfJrnllr.Jra.

Aby uniknąć stania
najlepiej omijać

Aby przejechać przez rondo, trzeba uzbroić się w cierpliwość

Z opinią kierowców zgadza
się Stanisław Kamiński, dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg, ale- jak
wyjaśnił " Słowu " -wprowadzenie

z remonlem ronda należy korzystać z objazdów, które zostały
dla jadących z ul Paderewskiego do Jana Pawła 11 Żytnią. Armii Krajowej i Krakowską.
jadąc od strony ul. Zytniej i Grunwaldzkiej w kierunku skrzyżowaMrrun::~rvi<::. I<IAi z ul. Ściegiennego i ul. Jana Pawła 11, w celu
korków w rejonie ronda najlepiej skorzystać z objazdu
ulicami Armii Krajowej, Krakowską i Jana Pawła 11. Tu jednak
też czekają utrudnienia, na wiadukcie na ul. Krakowskiej
część prawego (południowego) pasa ruchu.

lll!W:łd7nrle -

Wąchocku

ramach akcji Lato 2002"
zorganizow~e osiem wyPrzyrodniczo-turystycznych.
· · P1TK (Kielce, ul.
20c, teł. 34-45914, 34od poniedziałku do piątku
· 9-17). Udział w wyciecz. . bezpłatny. Wyprawy odSI~ w środy, a trwają sześć
g?dzin. Przed każdym
- Jak nas zapewniono
czekają na zgłosze
_piątku . W ponie-~ nr.~ft~-zapełnienie wolSWietli,cmn i klubom

innego rozwiązania organizacji
ruchu było niemożliwe .
- Rozważaliśmy całkowite zamknięcie ruchu na rondzie, to jednak sparaliżowałoby centrum miasta. Najlepszy z możliwych jest również termin przeprowadzenia prac,
w wakacje natężenie ruchu jest dużo
mniejsze, chociażby dlatego, że kursuje o 20 procent mniej autobusów ·
-mówi Stanisław Kamiński .
Południowa część ronda Giedroycia będzie zamknięta przynajmniej do końca lipca. W sierpniu
rozpocznie się remont drugiej czę
ści ronda. Utrudnienia w centrum
potrwają do końca wakacji. (eref)

Frezarka
w akcji

i wielkiego pieca w Starachowicach . Wyjazd 5. lipca,
godz. 9 z parkingu przy uL Zytniej. ŚRÓDMIEŚCIE. Od dziś kierowcy
4) Łysica- wyprawa z możli muszą liczyć się z utrudnieniami
wruchu kołowym na ul. Leśnej.
wością zdobycia certyfikatu potwierdzającego wdrapanie się na
Prace remontowe przebiegórę, w drodze powrotnej Psary
i Masłów. Wyjazd 31.lipca, godz. 9 gają planowo i obejmują swym
zasięgiem coraz większy obszar.
z parkingu przy ul. Zytniej.
5) Rezerwaty Kielc - odwie- Dziś na skrzyżowaniu ul. Siendziny w pięciu rezerwatach poło kiewicza z ul. Leśną drogowcy
rozpoczną zrywanie nawierzchżonych na terenie miasta Kielc.
Wyjazd 10 sierpnia, godz_. 9, zbiór- ni , a następnie przeniosą się na
odcinek deptaka biegnący do ul.
ka na parkingu przy ul. Zytniej.
6) Bolechowice, Chęciny, Staszica.
- O godzinie 8 na plac budoMiedzianka, Zelejowa - szlak
atrakcji geologicznych. Wyjazd 14 wy wjedzie frezarka i w związku
sierpnia, godz. 9 z parkingu przy z tym do południa kierowcy muszą liczyć się z kilkurninutowymi
ul. Zytniej.
7) ~entrum Edukacji Ekolo- blokadami - powiedział nam kiegicznej Swiętokrzyskiego Parku roW!Jik budowy Henryk Bałdyga
Narodowego- poznanie parku "od ze Swiętokrzyskiego Przedsię
biorstwa Robót Drogowych
wewnątrz". W drodze powrotnej
zwiedzanie Bodzentyna, przejazd "Trakt". - Natomiast w środę lub
przez " Żeromszczyznę". Wyjazd w czwartek, kiedy przystąpimy do
21 sierprlia, godz. 9 z parkingu rozbiórki konstrukcji drogi, uli- ca Leśna zostanie wyłączona z
przy ul. Zytniej.
8) Ośrodek Rehabilitacji Pta- ruchu .
Wykopy prowadzone na
ków w Ostrowie i hodowla strusi
w Dębskiej Woli._Wyjazd 28 sierp- deptaku między ul. Małą a Leśną
nie dostarczyły na razie więk
nia godz. 9 z ul. Zytniej .
szych odkryć archeologicznych.
Jedynym znaleziskiem są skoruDzikie drużyny na start
py glinianych naczyń kuchennych pochodzące z XVIII i XIX
Piłkarze tworzący drużyny
osiedlowe i podwórkowe mogą wieku. - iestety, nie jest to cenne znalezisko- zapewnił " Słowo"
wziąć udział w Turnieju Dzikich
archeolog Waldemar Gliński.
Drużyn organizowanym przez KS
-Tego typu szczątki można napo" Orlęta" Dąbrowa (zgłoszenia ul.
Warszawska 338, w godz. 10-14, tkać podczas większości prac
gdy są trenerzy) . Turniej będzie ziemnych prowadzonych w miastach.
trwał przez całe wakacje. Start w
(ALa)
przyszłym tygodniu.
(br)
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Klelee - Region

a '' Bartka''
1002 urodziny
-

ZAGNAŃSK. Uczestnicy "Urodzin

przewodniczący Rady Powiatu Kie-

leckiego Henryk Milcarz. Natotlliast
najbardziej aktywny sponsor- Zbigniew Mróz, właściciel firmy "Konzbi>' z Tumlina, zadeklarował jeszcze większe wsparcie finansowe dla
kultury w Zagnańsku.
Ogromny rysunek wykonany
Występy zespołów młodzieżo
wych i ludowych, biesiada okraszo- . przez naszego redakcyjnego plana wiejskim smalcem i swojskim styka, Michała Obiedzińskiego
bigosem, "zlot najszczęśliwszych wzbudził żywe zainteresowanie.
ojców świata", prezentacja koncep- Dowodem tego był zeszyt z podcji zagospodarowania terenu wokół pisami pod projektem pomysło
dawcy przedsięwzięcia - radnego
dębu, licytacja chleba na rzecz chorego dziecka, wspinaczka po dębie z Zagnańska Władysława Kowa·
speców od zgłębiania tajemnic ja- lewskiego.
- Jest to jedna z propozycji,
skiniowych, popisy jazzowe Włod
ka Kiniorskiego "K}niora"- wszyst- ale zagospodarowanie tego terenu
ko to było na II Swiętokrzyskim wymaga współdziałania służb woZlocie Ekologicznym, czyli l 002 jewody, Rady Powiatu, Nadleśnic
twa Zagnańsk, konserwatora przyUrodzinach Dębu "Bartek".
Kilkuset mieszkańców Za- rody i wielu innych jeszcze instytucji i organizacji. Cieszyć się należy,
gnańska i okolicznych miejscowoże pojawił się już pierwszy pomysł
ści miało okazję uczestniczyć w
niedzielnym festynie zorganizowa- - mówił nam Henryk Milcarz.
Podczas imprezy prezentowanym przez: Bartkowe Bractwo,
Nadleśnictwo Zagnańsk, pod patroły się miejscowe zespoły młodzie
natem Rady Powiatu Kieleckiego i żowe: "Siedem chwil siedem", "Saprzy wsparciu finansowym licznych rin", jak również kieleckie "Forsponsorów.W latach 80. organizo- tis" i "No Name". Gwiazdą był,
wane tu były przez uczniów Tech- oczywiście, Włodzimierz Kiniorski
(Kinior). Regionalny charakter zanikum Leśnego słynne na cały kraj
"ltllieniny "Bartka". Od ubiegłe akcentował zespół KGW "Tumligo roku z inicjatywy Bractwa Bart- nianki". Powiekowym dębie wspikawego obchodzone są Urodziny nali się członkowie sekcji wspinaczkowej Kieleckiego Klubu SpeDębu "Bartek".
Bractwo Bartkowe powstało leologjcznego, Wiesław Krupski i
na bazie Towarzystwa Przyjaciół Paweł Michalski, którzy mieli za
zadanie sprawdzenie instalacji odZagnańska. Jak poinformowała n~
jego szefowa, radna powiatu, re- gromowej zainstalowanej w 1998
daktor naczelna "Gazety Zagnań r. Ekspertyza wypadła dobrze .
skiej" - Urszula Rysińska, organi- Swoje arcydzieł~ gliniane prezenzacja ta jest ponad Illiejscowymi towała Elżbieta Klimczak- artystka ludowa z Obie, gm. Morawica.
podziałami.
- Bardzo potrzebne jest to Całość prowadziła niezmordowabractwo skupiające mieszkańców nie Urszula Rysińska, udanie licygminy. Choćby w celu zorganizo- tując bochenki chleba. Cały uzyskany dochód przekazany został na
wania takiej biesiady.
- "Uro!iziny" na stałe wpisane pomoc dla chorego chłopca z gminy Zagnańsk.
zostały do kalendarza imprez regionalnych i powiatowych- mówił nam
ANDRZEJ PISKULAK
złożyli ponad 250 podpisów
popierających projekt zagospodarowania terenu wokół dębu.

Bartka"

Powiekowym dębie wspinali się członkowie sekcji wspinaczkowej Kieleckiego
Klubu Speleologicznego

W związku z planowaną zmianą siedziby na ul. Zagnańską 153 Dorbud S.A.

1. Halę magazynową nieogrz,ewaną o pow. 1300 m kw. w tym
pomieszczenie na biuro przy ul. Kolberga 9 w Kielcach
2. Obiekty przy ul. Miłej 73 usytuowane na działce o powierzchni
4 000 m kw., w tym:
- obiekt biurowy o powierzchni 380 m kw.
- hala produkcyjna ogrzewana wraz
z zapleczem o powierzchni 700 m kw. ·
Oferty prosimy przesyłać na adr~ Dorbud SA, 25-618 Kielce, ul. Miła 73.
Osoba uprawniona do kontaktu Pan Sylwester Mazanka,
tel. (041) 345 61 09, tel. Kom. 607 26 90 64
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Zachwycajacy "Rosyjski Hamlet"

Ten wspan·aly
balet Ejfmana
KIELCE. Kilkuminutową owacją
na stojąco dziękowała publicznośt
artystom Sankt- Petersburskiego
Teatru Baletu Borisa Ejfmana
za spektakl "Rosyjski Hamlet".
Sala widowiskowa Kieleckiego Centrum Kultury była wypeł
niona niemal do ostatniego miejsca, chociaż bilety na spektakl nie
były tanie. Kielecka publiczność
wiedziała, że trzecia wizyta w Kielcach Teatru Borisa Ejfmana, przed
którym otworem stoją sceny całe
go świata, 'będzie wydarzeniem artystycznym.
"Rosyjski Hamlet" nie jest
przedstawieniem historycznym.
Odwołuje się tylko do losów carycy Katarzyny Wielkiej i jej syna
Pawła. Jestto-dzięki inscenizacjoemu przepychowi - baśniowa
opowieść o władzy i intrygach słu
żących jej utrzym~niu, przemocy
i płynących z niej konsekwencjach, i słabym człowieku, który
nie potrafił się w tym świecie odnaleźć. Reżyser i twórca spektaklu
Boris Ejfman pokazując nam to
wszystko w sposób niezwykle eks-

~pektakl

"Rosyjski Hamlet" Borisa Ejfmana byłwydarzeniem ,.rtu.tu.....

presyjny, odwołuje się do naszych
emocji. Wrażenia potęguje muzyka Beethovena i Mahlera.
W niedzielny wieczór na kieleckiej secenie pojawiły się największe gwiazdy teatru: Jelena
Kuzmina (caryca), Igor Markow
(jej syn Paweł) i Albert Galiczanin (Faworyt). Ich baletowe i teatralne kreacje oraz perfekcjona-

Plebiscyt "0 Dziką Różę"

Dzisiaj zobaczymy
KJELCE. Gogolowskim " Ożenkiem"
w inscenizacji Linasa M. Zaikauskąsa
rozpoczyna się w Teatrze im.
S. Zeromskiego przegląd przedstawień
w ramach plebiscytu ,.0 Dziką Różę".
W dziesiątej edycji teatralnego plebiscytu głosy widzów zadecydują o przyznaniu statuetki
"Dzikiej Róży" najpopularniejszemu aktorowi kończącego się sezonu oraz o wyborze najpopularniejszego spektaklu. Drugą "Dziką
Różę" otrzyma aktor wybrany
przez dziennikarzy.
W tym tygodniu teatr przypomni przedstawienia, które miały
swoją premierę w kończącym się
sezonie. Po "Ożenku" kolejno zobaczymy, "Kaczo" (środa, 26 bm.) ,
"Króla Leara" (czwartek, 27 bm.)
i "Funny Money" (piątek, 28 bm.).
Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 19, a będzie je moż
na zobaczyć za danno- wystarczy
tylko w kasie teatru -od godz. 16wyrnienić plebiscytowy kupon na
bilet upoważniający do obejrzenia
przedstawienia. Uwaga: jedna oso-·
ba może jednorazowo otrzymać
dwa bilety za dwa kupony. Kupony, które pozwolą także oddać głos
na wybranego aktora i spektakl,

"Ożenek

będziemy drukować w "Słowie"
do soboty, natomiast w teatrze wystawiona będzie specjalna urna,
do której będzie można je wrzucać.
Finał plebiscytu odbędzie się
w sobotę, 29 bm., na scenie kieleckiego teatru. Poznamy wtedy
dwóch laureatów "Dzikiej Róży"
- jednego wybranego przez publiczność, drugiego - przez dziennikarzy. Podczas koncertu .finało
wego aktorzy Teatru im. S. Zerom-

~ DzikąRóżę
TYPUJĘ NAJPOP~SZEGO AKTORA

oraz SPEKTAKL
TEATRU IM. S. ŻEROMSKIEGO
w sezonie 2001/2002

Najpopularniejszy aktor................................................ ···-···········
Najpopularniejszy spektakL ........ - ................ :............................ .
Imię i nazwisko głosującego ...................................................... ·······
Adres/teł.. .................................................................................. .

Kupon upoważnia do otrzymania bezpłatnego biletu na spektJkl
,.OŻENEK" M. Gogola
w dniu 25.VI. 2002 o godz. 19.00

Nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą KW 29165 przechowywaną w Sądzie
w Ostrowcu ŚWiętokrzyskim. Wartość oszacowania 215.785,69 zł.
Będącą przedmiotem sprzedaży nieruchomość można oglądać codziennie w godz.
pod adresem j.w. Bliższych informacji udziela syndyk telefon 0-601 98 44 26. Pisemne oferty z
proponowanej ceny proszę składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Syndyk sprzeda też: fryzy, deski, odpady drzewne, samochód Star.
'

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Co- 6 d z l e -Ki e dr_
bo., g. 10, 11.45, 15.45, 17.30;
"Piękny umysł"- USA, l. 15, g. 13.1 5,
20.45; .Dzień świra" - pol, l. 18, g.
19.
"Studyjne" - .3 Zero" - Iran., 1. 12,
g. 16; ,.Męska sprawa" - pol. l. 15,
g. 17.45, 20.15; .YYYREEK!!! Kosmiczna nominacja" - pol., 1. 12, g.
18.30; .Dzie.1 świra" - pol., l. 18, g.
21.
"Echo" (w WDK) - 361-27-37 "Igraszki losu" - USA, l. 15, g.
16.30, 18.30.

BIJSK(}.ZIRiJ
"Zdrój" -_nieczynne.
JĘDRZEJOW

z dyżurami

stałymi:

ka .,N a Rogatce"- ut.
Pawła 11 13 - czynna co- e. 7.30 - 23 (w nie ·
i święta), 041/362-02-

"Herby" - ul. 1 Maja
(os. Herby) - czynna 7 wniedziele i święta - 9 .Zdrowie" - ul. Sien58 - czynna od podo piątku w godz.
"Gem ellus" - cało
ul. Starodomaszowbok szpitala przy ul.
i).

.. Parkowa", Kielce ,
i niedziele, święta 7.3000. 041/368-30-33.
(gb 1923)

(gb 2269)
OD NIA Urologiczna
1anku",- Kielce. Gał7, codziennie
18.00, 362-44-11 .
(nd 248)

(nd 249)

Wl E STOMATOLOLecznica "Medistar",
ka 34 (DOM RZEczyone NON STOP,
-4 5, 368-28-02 .
(nd 264)
Medyczne WojeSpecjalistycznego
Dzie cięcego w KieiLangiewicza 2, tel.
- ECHO, HOLTER,
· Urodynamika. EnTesty alergologiezla lab oratoryjno1 g1czne. Rehabilita(nn 116)

im. S. Żeromskiego . g 19.
lki i Aktora " Kubuś "

"DK" - brak terminarza. ·
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda" - "Dziewczyna na urodzirrl', g. _17; "Azyl", g. 19.
PINClDW
"Belweder" - .Kariera .Nikosia Dyzmy", g. 17.
SANDOMIERZ
"Millennium" - .Piękny umysł", g.
18; "Blade - wieczny łowca 2", g.
20 .30 .
SĘDlJSZÓW
.
"Balla.da" - nieczynne.
SICARZYSKD-KAM.
"Centrum" (dolby digital) - piekła rodem", g. 17, 19.
"Wolność" - "Blade - wieczny łow
ca 2", g. 19.
STARACHOWICE
"Miejskie" - . Gwiezdn e Wojny:
cz. 11- Atak klonów", g. 10, 17,
19.
SlJCHEDIIJÓW
"Kuźnica" - brak terminarza.
WWSZCZOWA
"Muza" - .Vidocq", g. 18.

.z

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamko wy 1 (tel. 344-23-18)
- ekspozycje stale: korpus
główny - .Wnętrza zabytkowe
_ z XVII i XVIII w.", . Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie", . Sanktuar ium
Marszalka Józefa P iłsudskie
go". Skrzydło pólnocne - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej . Wystawy
czasowe : .Marian Czapla. W
30-lecie pracy twórczej", .Ptaki - cudaki, czyli urok sztuki
naiwnej" . Czynne we wtorek
w godz. 1O - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (te l. 344-57 -92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza .
Czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 10 - 16.
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", .Juliu sz Kossak. Ilustracje do «Ogniem i
mieczem»". Czynne od wtorku do niedzieli w godz. 1016.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne we wtorki, czwartki l soboty w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa ul. Kościuszki 11 - czynne
codziennie oprócz poniedziałków w godz . 10-17.
Wystawa stała : .Mod ele redukcyjne"; . Zabawki dawniej
i dziś", . Folklor sześc iu kontynentów - 406 lalek z calego świata" - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak.
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Ki elcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrza
XIX-wiecznych chałup, XIXwieczna apteka , dwór z Suchedniowa . Wystawa : . Ocalić od zapomnienia . Jan
Bernasiewłez - twórca ogro-

W niedziele otrzymasz PREZENT! l!

0-800-400-400
bezpłatne zamawianie taksówek

du rzeźb". Wystawa czasowa: . Szmaty, sorce , kierezyje ... Tradycyjna tkanina i
strój ludowy na Kielecczyź
nie ", • Winogrodnictwo pod
zaborem ".
Czynne : od
wtorku do niedzieli w godz.
10- 17.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - . Bukowina - kulturowe dziedzictwo" - wystawa obrazująca tycie Polonii na rumuńskiej Bukowinie. Czynna od poniedział
ku do piątku i w niedziele w
godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Pa ństwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 . Pod opieką św . Barbary" - wystawa historycznych narzędzi
górniczych l okazów kopalin.
Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria SWA "PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - . Małgorzata Bielecka
- malarstwo". Galeria czynna od
pon i edziałku do piątku w godz.
11-17, w niedziele w godz. 1115, w soboty nieczynna.
Galeria SWA . NA PIĘTRZE "
- .Irena Janowska - Grodziska
(1929 - 1991 )". Galeria czynna
od poniedziałku do piątku w
godz. 9-15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Galeria . Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - wystawa malarstwa Barbary Obary. Galeria
czynna - od poniedziałku do
piątku w godz. 10-16, w soboty - 10-18. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda 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 w godz. 9 - 18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie telefonicznym) czynne codziennie w godz. 1O
- 16. Informacja: 31-18-702 ,
fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michninwie k. Suchedniowa - wystawa . Pionęly niebo i ziemia"
- czynne codziennie oprócz
poniedziałków w godz. 1O - 16.
W soboty i niedziele wystawa
dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - tel. 041/
25-45-162 .
Muzeum Przyrodn iczo-l eśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
- czynne codziennie z wyjąt
kiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz. 10-15.
Ekspozycja prezentuje działy
archeologiczny, geologiczny,
flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codzlennie prócz poniedział
ków w godz. 9-16. Rezerwacja biletów 31-77-018.
BUSKO
Galeria SWA . Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej
Zdzisława Surowca w 30-lecie
pracy twórczej. Oprócz poniedziałków czynna codziennie w
godz. 11 - 17, w niedziele
godz. 11 - 15.

JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkow~k ich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum . Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
SWA · ul. S i enn ieńska 54 , lei.
263-20-48 - . Szkło artystyczne" ze zbiorow wałbrzyskiej
SWA. Czynna od wtorku do
p i ątku w godz. 9-17, w soboty i niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzy
ska 37, tel. 265-36-51 - wystawy stale . Dzieje Ostrowca
świętokrzyskiego od końca
XVI w. do 1939 r.", • Wysta-

wa zabytkowych fajansów i
porcelany ćmielowskiej",
.Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego". Wystawy czasowe : . Chrońmy
faunę polskich lasow" - wystawa malarstwa Adama Roskow iń skiego ;
malarstwo
Marcina Samlickiego (18781945) - ze zbiorów Muzeum
lm. S. Fischera w Bochni ;
. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion · - wystawa ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Kielcach . Muzeum czynne wtorek- piątek 9-16 .30, sob. 814.30, niedziela 13-16.30 .
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach teł. 262-09-78 - . Górnictwo
krzemienia w neolicie", dwie
podziemne galerie turystyczne, skansen wioski rteolitycznej. Muzeum czynne wt.- sob.
9-16, niedz. 11-16.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stale: . Pradzieje Ponidzia", .Piń 
czów- historia miasta", .Adolf
Dygasiński - tycie i twórczość",
. . Sławne i znane postacie w
dziejach Pińczowa ", . Przyroda
Ponidzia"; w synagodze - "Społeczeństwo żydowskie w Piń
czowie", Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce . Pińczów
2000" . Czynne wtorek, piątek
w godz. 9-15 , środa, czwartek w godz. 9-17, sobota, niedziela w godz. 10-15.
Galeria . Krużganki " - wystawa części repliki Xli-wiecznej
płyty orantów wypożyczonej 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",
. Ziem ia sandomierska w pradziejach i średniowieczu", .Srebra . Nabytki muzealne z lat
1992- 1997", .Lapidarium
zamkowe". Wystawa czasowa:
.Krzemień pasiasty - kamien
optymizmu ", . P ięć barw smoka" - ze zbiorów Państwowe
go Muzeum Etnograficznego
w Warszawie.
Oddz i ał Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 10-17, w poniedziałki
nieczynne - wystawa czasowa
.Rzecz ludzka" - wystawa poświęcona sylwetce i twórczości Bolesława Taborskiego .
Ga leria Sztuki Współczesnej
SWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kośc ieln ej , ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła B i ałego
- ul. Słoneczna - czynne od 8
do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Reg ion alne, ul.
Krywki 1, te l. 27 4-62-68,
czynne w dni robocze w godz.
10-16.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36 .
Informacja MZK- 345-06-95 .
Taxi osobowe: - Piekoszowska - 345-15-11 , Jesionowa
-331-79-19 ; bagażowe
Sandom ierska 801-31-18 ;
ciężarowe : - Mielczars iego 345-41-22 .
RADIO-TAXI " ALFA "
- lei. 344-44-44 , 96-22
(dojazd gratis) .
bezpłatna infołinia

0800-222-222
TAXI - u l. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "M ETRO " - tel.
342-22-22, 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI .WICH ROWY " - tel.
33-10-919 {dojazd gratis).
TAXI . ŚWIĘTOKRZYSKIE ",

ul. Manifestu Lipcowego, tel.
331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI . NA STOKU " - tel.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI " OMEGA
ORIENT ", korporacja "Łyso
góry", te l. 36-00000 , 36 1111 h 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36 .
TELE-TAXI . WALIGÓRY " teł. 368-74-00 (dojazd gr::tis).
TAXI " HERBY"- tel. 801-4100 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . EXPRESS " te l. 366-11-11 , 3-600-600.
Dojazd gratis, z nami najtanlej.
RADIO TAXI " EUROPA " (dojazd gratis, karta stalego
klienta), tel. 3-611-611 .
TAXI . BARWINEK " - tel. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI . DORION " - tel.
36-999-99 , 34-555-44, 9623.

USlUGI POORZEBOWE
AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
. USTRONIE " - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki
-wystawianie kart zgonu przez
lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 361-29-18, 36139-12 .
(nj 109)
041 / 34-43-944
HADES ·KIWIORSKI, całodobowe pogotowie pogrzebowe , karty
zgonu, chłodnia.
(nc 180)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI "

•

e

Bezpłatna chłodnia

Karty zgonu
• Pomn iki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78 , 343-17-52 .
(nc 182
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi ~o
grzebowe całodobowe, tel.
366-31-77' 344-67-88 .
(ni 52)

TEl.fFONY AlARMOWE
Pogotowie Ratunkowe 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998 .
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 36875-33 w godz. 7 -15. Posterunek czynny w godz. 7 - 22
- 367-60-13 .
Pornoc drogowa - 366-0065 , 981 - czynna non stop.
Pornoc drogowa - 361-7976 , 30-11-609 .
Pogotowie energetyczne
Kielce - miasto i teren - 991.
Pogotow ie gazowe - 992 .
Pogotowie wod .-kan. - 994.
Pogotow ie c.o. i elektryczne PGM - czynne w godz. 15
- 23 codziennie i w godz. 7 23 w dni wolne od pracy - tel.
361-18-33 .
TAl - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-7T.
OIKT - Ogólnopolska lnfor•
macja Gospodarcza - żólta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932 .

JBIZBłE NA 1BfRił
Piueria . stud io" - tel. 36886-01. Czynna w godz.: pn .cz. 10-22, piąt. 1G-23, sob. 1223, medz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamówieniu
powyżej 16 złotych - gratis,
ceny pizzy - od 7 do 19 zł .
Piueria . Magia", teł : 362-2511. Czynna w godz. 11-21, niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

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

Portal Internetowy
KARTING ,

WYPOŻYCZALNIA GOKARTÓW,

- Miedziana Góra (Tor . Kielce")
- Klelee ul. Prosta (Ośrodek
Sportu)
Czynne codziennie
w godzinach 11.00-21.00
tel. 0605-336-033

TELEFONY ZAUFANIA
Świętokrzyskie Stowarzysze nie Pornocy Oliarom Przestępstw - Komenda Miejska
Policji w Kielcach - Punkt Konsultacyjny Pornocy Ofiarom
Przestępstw, Kielce, ul Mickiewicza 9; poniedziałek-piątek w
godz. 14-18, tel. 0-41/34933-44 .
Świętokrzysk i Klub . Ama zonka " - 366-34-54, od poniedziałku do czwartku w godz.
10-14, psycholog. pedagog
- telefon zaufania 366-17-41
w poniedziałki i czwartki w
godz. 15 - 17.
Telefony zaufan ia - dla ludzi
z problemem alkoholowym od poniedziałku do piątku w
godz. 18 - 20. tel. 345-7346 , w sprawach rodzinnych
- 368-1 8-67. czynny od poniedziałku do piątku w godz.
8 - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących
małe dzieci 368-16-59 , poniedziałek, g. 15.30-18.
Świętokrzysk i e
Centrum
Prolilaktyki i Edukacji - 041/
331 - 53 - 13 - pomoc psychologiczna i pedagogiczna .
terapia rodzin i małżeństw ,
psychoterapia indywidualna i
grupowa, pomoc dotycząca
uzależnień, interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii - Punkt
Konsultacyjny w Kielcach , ul.
Karczówkawska SA- 346-1627; poniedziałek - piątek godz. 12-16.
Centrum Interwencji Kryzy sowej - tel. 0411366-48-47 ,
ul. Urzędnicza 7b . Terapia
ofiar przemocy, konflikty wewnątrzrodzinne i kryzysy mał
żeńskie, problemy z osobą
uzależnioną w rodzin ie. Kon- •
sultacje indywidualne i grupy
wsparcia . Zapewn iamy anonimowość . Zapraszamy od
poniedziałku do niedzieli w
godz. 13 - 20.

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie :

PROGRAM l - 102,7 ; TAK
- 106 ,5; 98 ,0; 89,7 ; FAMA
- 100 ,8, PLUS -107 ,9;
71 ,95 . MARYJA -1 00 .9;
107 ,2 ; 7,34 , RMF -88 ,2,
BIS - 92 ,3, 111-96 ,2, KIEL CE-1 01 ,4,
ZET-1 05 .3.
WAWA -95.5 , ESKA-1 03 ,3.
OPATÓW-93.7 , MTM FM 102 .1. RdC-89 .1. LELIWA
-104 .7. REKORD -106 .2

PODRÓŻE
BILETY lotnicze - rezerwacja,
.Sig ma", Sienkiewicza
56, 344-30-33, 344-30-35 .
(ng 208)
sprzedaż.

OMNIA - Komunikacja między 
narodowa , Si en iewicza 61 ,
345-77-43, 345-77-46.
(ng 198}
LOT - informacje, rezerwacja,
biletów - 368-06-58.

sprzedaż

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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GLAZURA- hydnaulika-

BRAMY.NET.Pl. 041/345-09-41 ,
502-58-05-43.
nt181

AUTO-MOTO

MEDYCYNA

TURYSTYKA.

SYSTE MOW DOCIEPLEN
Welna m1nera1na. styrop1an 041 345-42-58
0600-886-064
nt252

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
0602/335-083.
kb625

041 /332-40-08 - FRANKFURT
-Mannheim.
gb2091

DOMKiletniskowe 013/43-539-94
kb1065

GINEKOLOGIA- doświadczen i specjaliści. 0607/887-732.
ws99

l

0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
-0411344-72-96.
gb2618
0001 S.C . AUTA powypadkowe,
zniszczone- kupię . 0606-257-181 .
gb2619

C E ~ TRUM

HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Dornaszawice 174F
041/342-84-32.

041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt200
l

0411344-85-25 MOlOART SilnikOwo-podwoziowe (zachodmoeuropeJskle ). wym1ana
amortyzatorow - grat1s
'
nd250
041 /345-16-29 HURTOWNIA- autoczę
SCI zachodnie BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorow Tłum1k1 Blacharka Osw1et1en1e MOTOMARKET. Jag1ellonska 23
nt185

MAR MUR - pa rape ty sch ody
(produkCJ a - montaz ) Okna. Okrze1 65
041 /343-14-77. 307-35-06
nt1 67

NIERUCHOMOŚCI

drobne

ZA

gb2469

PRZEPROWADZKI.
0600-972-890.

Słowo iU(iii
,,. ••·
nt179

napełnianie .

gb2208
AUTOSZVBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25,361-61-71 . Radom, WarszaVo~ska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.
ng203

___ ....... ·-·

w
dowolnej
rubryce
OKNA

PCV

PROMOCYJNE
Łódzka

-

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

zlecających ogłoszenia

308, 041 1346-19-17

OKNA . drzw1 . parapety AdaptacJa
.. Drokp last·. K1elce . No wa 5

wnętrz

041 /361-88-52
nd259

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
Warszawska 170, 041/332-22-12.

041 /303-16-47- TELEWIZYJNE.
gb2410

DLA ZAPRACOWANYCH i wygodnych,
gotówkowe w domu klienta .
041/340-72-81, 372-29-68 wewn . 34,
Końskie, 048/384-55-24, 0691-196-523.
gb2720
pożyczki

japońskich, koreańskich ,

INTER CARS S.A. Dystrybucja części
do samochodów zachodn ich . Kielce ,
Słowackiego 6, 0411361-61-06, 344-23-73.
nd243

USŁUGI

.. Okno· .
nt259

BMW.
Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.
ng204

RÓŻNE

producent

CENY

CZĘŚCI do samochodów

PARAPETY -

najładniejsze

ELEGANCKIE
041/345-04-21.

przyjęcia

041/331-29-83- HADES- dodatkowe
drzwi, również stalowe.
gb2351

weselne!

wzory.

041/361-20-40 . TELEWIZYJN E
-Walczak.
gb2463

gb2407

Producent •VINYL PLUS". 041/362-05-00.
nn119

KREDYT dla kazdego 041 /331-66-33
nt220

041/361-64-24, 361-46-59 TELEWIZORY,
magnetowidy - Sowiński.
gb2512

PARKIET. 041/384-75-24.
tj77

KREDYTY. 041 /346-18-24.

VERTICALE - żalu zje ·
-producent. 0411368-68-77.

gb2697
TERMOKURTYNY

POŻVCZKA- 041/34-07-103.

gb2441

nt175
WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabrycz-

Chęcińska

14,041/362-12-97.

gb475

nd251

BALUSTRADY.
041/251-21-93 .

gb2482

041/344-63-63 EUROLOCUM- od 1984, .
Sienkiewicza 9.

gb2723
CYKLINOWANIE 041/366-02-65.

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

--------------------~
~
~
15~
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce ,

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe ,
napędy. BLACHY dachówkowe, trapezowe
-producent. 041 /331-49-62.
nt236
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041 /366-46-52, 300-33-28.
nt177
BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt159

CYKLINOWANIE - 041 /303-12-78,
0692-98Q-816.
gb2488

041 /366-19-17. MEBLE holenderskie.
nn73

nt193

nn68
BALUSTRADY, ogrodzenia , kraty
rozsuwane. 041/25-44-559.
gb2643

SPRZEDAM M-4 64 m kw. l

p i ętro,

Os. Na Stoku. 041/332-44-58.
gb2726
SPRZEDAM

układanie .

gb2474

ng206

0411344-53-62.

0411366-19-17. Autobnamy.

Ogrodzenia.

SPRZEDAŻ

drzwi

nt173

TELEFONY

gb2722

antywłamaniowe

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

Ogrodzen ia .

POŻVCZKI. 041 /366-26-06.

LOKALE

0% REKLAMACJI

BALUSTRADY.
041 /366-29-94.

POŻVCZKI. 041/34-30-142.

na . LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,

BUDOWNICTWO

AUTOMATYCZNE pralki , lodówki
-naprawa . 041/331-53-20, 0607-979-098.
gb2587

wejściowe .

041/366-46-52.

pilnie

M-3.

Tel.

0602-571-927.
gb2617

gb2598

~~o~~~o~~

C~f;!~~~~~~ S l D l N G mt!"'ł•

CZYSZCZENIA dywanów, tapicerek,
verticali, 041 /331-45-56.
gb2170

NIEMIECKIE KOMBAJNY zbożowe ,
traktory. 0121387-15-66, 0603-79-12-65.
gb2717

ALUTECHNIKA, D~rlle re'~ 5 ""
CZYSZCZENIA dywanów, verticali.
0411366-78-86. •

OLEJ opalowy, 041/254-60-07.

343-07-04.

gb2716
kb1107

MATRYMONIALNE
RAZEM w Kielcach, ul. Czarnawska 22,
_ 343-43-53, www.razempolska.com.pl

CYKLINOWANIE. 041/361-02-95.
gb2415

CINQUECENTO 900 (1996), poduszka,
immobiliser, multilock. 0601 /471-323.
gb2721

DOCIEPLANIE styropianem,
041/31-14-942, 0605-737-g24.

WAPNO hydratyzowane, fol iowane
na paletach, cena hurtowa 220 zł,
detaliczna 230 zł. Kielce, ul. Kolberga 4,
346-16-84' 345-74-07.
gb2639

B
12

PRZEPROWADZKI- 041 1361

,...A.~

.. ....

AUTOALARMY 041 /34-434-79

..

PANELE- 041/362-53-70.

PRZEPROWADZKI -tanio
0603-34-36-01.

zamówicie Państwo
1 ogłoszenie drobne . ·
w dowolnym wydaniu
"Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową gratisową
emisję w wybranym
przez siebie dniu.

nt208

AUTOKLIMATYZACJE 041134-305-04.

HISZPANIA- przejazdy. 041/30-61-387,
0504-071-741 .
gb2650

Jeśli

ogłoszenia

041/362-00-29
AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

MALÓWANIE- 041 /362-53-70

NAPRAWA pnalek- 04

FRANKFURT- Mannheim. 041/344-08-59,
0502-79-25-82. Robert.
gb2408

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,
0411344-53-62.
nt195

PROMOCJA

AUTOALARMY. 041/361-90-60.

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia,
Belgia - wtorki, p iątki. 081/825-62-45,
0603/95-12-39.
ws96

VIAGRA. 048/366-91-02, 0604/529-343.
wg82
nd260

AUTO- SZVBY. Kielce, 361-57-17.
ng202

048137-BQ-307, 601-28Q-977. FRANKFURT, Mannheim, Lipsko - .Wojtek".
ww74

GLAZURA ,
0411346-44-49.

+
+
+
+

I'IIZBJSIĘIIIQI--CY.IIf

biCk:p~n

KIELCE, ul. Skrzellewska SS

tel. 345-59-71, 346-03-41

TOWAROWY
TRANSPORT BETONU- POMCEMENT LUZEM
BLOCZKI BETONOWE
LABORATORIUM BETONU
-

!

ROLET - 041 /362-03-67

wełną,

skiego 50. JUŻ OD 165 zł/m I<W

gb2358
WMK, Leszczyńska 1. 04

DOMOFONY. 041/362-31-82.
gb2725

I-Si~"";;-ni7K";ięg~ch ....\

l Oddział Okręgowy w Kielcach,
l ul. Zagnańska 84a, teł. 368-60-68
l
zaprasza czlonl..-ów
l Klubu Biegłego Księgowego
l
i Klubu Księgowego

l
l
l
l
l

l

w dniu 25 czerwca br. o godz. 16.00

1

l

na spotkanie dysk11syjne na temat
"Zmilllly w ZPSilluzch

l
l

l

"--~L~~C!l!!!l..!-::.._~~J

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

SŁOWO LU DU 25 CZERWCA

Telewizja Jtt.Uf·Jłłtt!tJ

BUDOWLANKA

l GARAŻE

Kielce,
JagieHońska 90

0411346-16-00.
Zwirowa 5. 0411361-66-92,

136. 041/346-32-00 .•
nt241

LICEUM
• Ogólnokształcące
po: ZSZ (2,5-letnie), SP (3-letnie)
e Handlowe

NAUKA

(2,5-letnie)

e Ekonomiczne
(3,5-letnie)

0411344-54-00
EDUKACJA

e
e

Kielce

POLICEALNE:
Fryzjerskie,
Kosmetyka.

Gagańna5

nt216

OGŁASZA NABÓR
do szkół:
ZAOCZNYCH
WI ECZOROWYCH

CKB.ZGODA"
041 /361-27-06
POLICEALNE

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- projektowanie architektoniczne
- budownictwo ogólne
-geodeta
-drogi
- mosty
- ochrona

środowiska

- adrroinistracja
-BHP
LICEUM

rządowy

~LNOKSZTAŁCĄCE

nt229

po: ZSZ (2,5-letnie)
SP (3-letnie).

0411345-85-88

nt225

PROMOTOR
Kielce,

CKB.ZGODA"

Podklasztorna 117

0411361-27-06

POLICEALNE:

TECHNIKA
-budownictwo ogólne
- urządzenia sanitarne

. Admnistracja.
. Telekomunikacja,

-drzewne
-

leśne (specjalność

technik

leśnik)

ZASADNICZA
. Rachunkowość

SZKOŁA ZAWODOWA

-Finanse
TECHNIKA:

(2-letnia)
-zawody budowlane.
nt226
COMPUTEX kursy komputerowe .
041/344-32-02.

·Telekomunikacja

nt183

LICEUM:
INFORMATYCZNE

Studium

. EDUKATOR". 0411368-07-66.
nt249
nt210

655 Podróże maJe i duże: Quirimba wyspa szczętiwa- rep. 7.15 Telezalrupy
7.30 lassie (37) - serial przygod. kanad. 8.00 Wiadomości 8-10 Prognoza
pogody 8.15 Dźwiękogra-quiz muzyczny 8.40 Trzy szalone zera (2113) - serial
przygod. poL-niem. 9.10 Rower Błaże
ja 9.40 Frasier (2) - serial kom. USA
10.05 A teraz Susan (2) - serial kom.
USA 10.35 U siebie 11.00 Rok w~
cizie 11.25 ZUS radzi 11.40 Telezakupy
12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty - świat, ludzie, pienią
dze 12.25 Nowe przygody Flippera (2) serial przygod. USA 13-10 Rewolwer i
melonik (2) - serial sens. bryt. 14.05
Klan (498, 499)- telenowela
15-00 Wiadomości
15.10 Bądź i rządź - magazyn samo-

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

041/345-85-88

15.35 Plebania (89, 90)- serial obycz.
pol.
16.35 Moda na sukces (1658) - telenowela USA
17.00 Teleexpress
17.20 Piłkarski Express
17.30 Gość Jedynki
17.45 Lokatorzy- serial kom. pol.
18.15 Forum - program pub!.
19.05 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Kino po naszemu : Tato - dramat obycz. pol.
Michał, wzięty operator filmowy,
mieszka wraz z żoną Ewą i siedmioletnią córeczką Kasią. Od niedawna
pomiędzy małżonkami dochodzi jednak do konfliktów. Pewnego dnia Ewa
dokonuje samookaleczenia i wola
o pomoc, oskarżając męża o pobicie.
22.10 Na tropach zbrodni: Wyznania
lekarza sądowego - serial dok.
23.05 Monitor Wiadomości
23.20 Plus minus - magazyn ekonomiczny
23.55 Kino w dalekiej podróży : Dział
przesyłek niedoręczonych - kom.
austral., 1998 (91 min)
1.30 Sprawy rodzinne (2/22) - serial
obycz. USA
2.15 Zakończenie programu

7.50 Studio urody - magazyn 8.00
Program lokalny 8.30 Zlotopolscy
(powt.) 9.00 50 lat TVP: Kabaret
Dudek - wieczór jakiego nie by lo (l)
- program rozrywkowy 9.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
10-15 Wielka odmiana (22/26) - serial obysz. austral. 11.10 Krajobraz
Pol ki: Srode)(, Polski - Łódzkie zaprasza - magazyn 11.30 Znaki czasu - magazyn 12.00 Tajemnice królestwa oceanu (1/ 10) - serial dok .
12.30 Panorama 12.45 Studio sport:
Mundial 2002 - studio 13.20 Studio
sport : Mundial 2002 - mecz półfina
lowy15.30 Studio sport : Mundial 2002
- studio
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Zgadula - teleturniej
16-55 Złotopolscy (292,293) - telenowela pol. (powt .)
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Podróże z euro
18.55 Szpital na peryferiach (1/20)
- serial obyc:z. czech.
1950 Podróże z euro
20.00 Mundial 2002 - raport
20.30 Bialo-czerwoni - magazyn pilkarski
21.00 M jak miło ć (38)- serial obycz.
pol. (powt.)
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Wieczór filmowy - Kocham
kino: Blokersi - film dok.
Blokersi to film o polskiej s ubkultur z e hiphopo w ej . Opo w iada
o młodych ludziach z wielk omiejsk ich blokowisk , o tym jak żyją ,
jaka jest dzisiaj ulica w Polsce.
W§ród nich wy róż nić należy raperów, graffici arzy, break dan ce'o wcó w i l u d z i zw i ąz an ych
z k ult u rą h ip hopu.
0.00 Wieczór artystyczny: Malta 2002
LOO Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Robocop 7.25 Piesek Poochini 7.50 Wysoka fala (powt.) 8.45 Sloneczny patrol (powt.) 9.40 Podryw kontrolowany 10.05 Różowe lata siedemdziesiąte(powt. ) 10.30 Samo życie
(powt.) 11.00 Serca na rozdrożu
(powt.) 11.50 Z glową ~chmurach
(94) ~ telenowela 12.4~ Zycie ja_k poker (58) - telenowela 13.15 Swiat
wedlug Kiep kich - se ńal kom. pol.
13.45 Rodzina zastępcza- serial kom.
pol. 14.15 Graczykowie- serial kom.
pol.14.45 Rodzina zastępcza - serial
kom. p9l.
15.15 Swiat wedlug Kiepskich - serial kom. pol.
15.45 Informacje
16.00 Studio Mundial
16.10 Serca na rozdrożu (54) - telenowela argent.
17.05 Strażnik Teksasu (139) - serial
sens. USA
18.00 Mundial 2002 - mecz 1/2 finalu- l polowa
18.45 Informacje
19.00 Sport
19.05 Prognoza pogody
19.15 Mundial 2002 - mecż 1/2 fin ału- 2 poł owa
20.00 Studio Mundial
20.30 Samo życie (68) - serial obycz.
pol.
21.00 Ognisty podmuch - dramat
sens. USA, 1991 (132 min )
Steph en i Brian McCaffreyowie pochodzą z rodziny, w której od pokoleń m ężczyźni pracowali jak o stra żacy. Dla wszystk ich by ło zatem
oczywiste, że pewnego dn ia bracia
równ ież staną do walki t ogniem
21.30 Losowanie Lotto
23.35 Informacje, Sport
23.50 Prognoza pogody
23.55 Graffiti - program pub!.
0.10 Przyjaciele (98) - seria l kom .
USA
0.40 Playboy: Nocne eskapady 2 (15)
- magazyn erotyczny
1.35 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

nt187

PROMOTOR
Kielce,
Podklasztorna 117

PODYPLOI'v:OWE Studia Rachunkowości .
Wydzoał

DLA GIMNAZJALISTÓW

tv4

Ekonomiczno - Rolnoczy SGGW.

Tel. 0221843-90-41 (61), wewn. 112-15,
048/331-09-01 .
kb1137

SUKNIE ŚLUBNE
WYPOLYCZALNIA- Kielce, Sandomierska 76, 34-422-23.
ng1 97

OPRAWA OBRAZÓW
nt212
61- 83-00 - INFORMATYKA,

NOWOCZESNE WZORY, Chęcińska 14.
nt191

DAMPRACĘ
inne języki . Intensywnie.
40% zniżki . 041 /344-74-07.
nt242

KARTEL zatrudni murarzy - tynkarzy,
glazurkarzy. 041 /38-06-122.
nt257

. inne języki. Intensywnie.
40% zniżki . 041/ 344-81-95.
nt243

NAJLEPSZY dystrybutor Ca liforn ia
Fitness Polska proponuje współpracę

inne języki . Intensywnie.
EMPIK, 40% zniżki . 041 /344-74-07.
nt244

- lekarzom, pie l ęgn i arkom , terapeutom
oraz

za interesowanym

wysokimi

zarobkami. 0611857-81 -73, 0604/209-687,
www.naturalnewitaminy.pt
kb1 118

BUDOWLANKA
Kielce,

ZATRUDN I Ę w Radomiu wykwalifikowa-

Jagiellońska 90

nyc h

0411346-16-00.

ang li stów,

wyso kie

za rob ki.

048/610-30-45, 0604/60-87-82.

TECHNIKUM

ws101

· R.~ ~2,5-letnie):
-vuuw~ane,

• Drzewne,

WIDEOFILMOWAN IE

Urządzeń Sanitarnych
· ~o

•

• Elektryczne

,

APP-5TUDIO

•z
.....· . .
• ~~•en1a Zbiorowego,

- wideofilmowa nie,
- fotografowanie,
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5.35 Kropka nadi-program pub!. 5.50
Tajemnice pocałunku (22/99) - telenowela meks. (powt.) 6.35 Telesklep
7.05 Brzydula (105/1 69) - telenowela
k oł u mb. (powt.) 7.50 Huckelberry
Finn-serial anim. 8.15 Przyjaciel Bob
- serial anim. 8.40 Podróż do serca
świata 9.05 Przygody Animków
9.30 (na żywo) Tele Gra- teleturn iej
10.35 Telesklep 11.50 Rozmowy
w toku - tal k-show 12.50 Galaktyka teleturniej 13.25 Podróż do serca świa
ta 13.50 Przygody Animków 14.15
Beverly Hills 90210 (200) - serial
obycz. USA (powt.)
15.15 Milionerzy- teleturniej (powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (106/169) - leJenowela kolu mb.
17.10 Tajemnice poealuoku (23/99)
- telenowela meks.
.
18.00 Rozmowy w toku - talk-show
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i - program publ.
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Spotkanie z nieznajomą - film
sens. USA, 1996 (115 min)
Sheila Haines, była gwiazda telewizyjnego show, a obecnie debiutująca
pisarka, niemal w ostatniej chwili
wsiada do odjeżdżającego wliUnie
pociągu. Udaje się do swego męża,
z którym żyje w separacJi, aby ostatecznie załatwić przedhaajqce się formalności rozwodowe. Towarzyszką jej
podróży jest tajemnicza, niezrównoważona psychicznie Margo Anthony.
Podczas rozmowy okazuje stę, ze
Margo zna wiele tajemnic z prywatnego życia swej współpasażerki.
2155 Granice - serial dok.
22.30 TVN Fakty
22.45 Potępieniec (4/13)- serial sens.
USA
23.45 Mortal Kombat (4/22) - serial
sens. USA
0.45 Tenbit.pl - magazyn internetowy
1.45 Extra Wizjer - magazyn
2.05 Nic straconego - programy powtórkowe

6.55 Telesklep 7.10 Dragon Bali Z
- serial anim. 8.00 Labirynt namięt
ności (35/80) - telenowela meks. 8.50
Nigdy cię nie zapomnę (32/94) - telenowela meks . 9.40 Melrose Płace
(124) - serial obycz. USA (powt.)
10.30 (na żywo) ł.amislówka - teleturniej 11.00 Asy wywiadu (12/13) serial sens. USA (powt.) 11.50 Telesklep 13.50 Porywy serca (1/90) -telenowela meks. 14.40 Wojowniczki
z krainy marzeń - serial anim.
15.05 Maska - serial anim.
15.30 Dragon Bali Z - serial anim.
(powt .)
16.15 Pelna chata (35/192) - serial
kom. USA
16.45 Krok za krokiem (65/67) - serial kom. USA
17.15 Medicopter 117 ( 17/36) - serial sens. austr.-niem.
18.10 Asy wywiadu (13-ost.) - serial
sens. USA
19.05 Melrose Place (125) - serial
obycz. USA
20.00 Mistrz w swojej kla ie - film
obycz. USA, 1999 (90 mi n)
Rich Donato jest wotnym w szkole.
Przez lata pracy zdobył zaufanie prułożonych i sympatię młodzieży. Swoich podopiecznych zawsze wspiera
w trudnych chwilach i znajduje dla
nich czas, by ich wysłuchać. Powtarza im, że nauka powinna być dla
nich ważna, mimo że sam nie był
dobrym uczniem i nie ukończył szkoły. Pewnego dnia okazl.lje się, żeRich
może zostać zwolniony z pracy.
Dyrekcja placówki odkrywa bowiem,
że Donato nie ma matury i zgodnie
t obowi4tującym prawem nie powinien być zatrudniony w szkole. By
utrcymać posadę, musi jak najszybcieJ zdać egzamin dojrzaltJ§ci .
2L45 Klaun (24/27) - serial sens .
niem.
22.40 Duże czy małe - film obycz.
USA (powt.)
0.15 Mistrz w swojej klasie - film
obycz . USA (powt.)
1.45 Zakończenie programu

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

6.00 Strefa P 6.30 Super VIP 7.00
Muzyczne listy 7.50 Arthur 8.15
W paniala podróż Nilsa Holger ona
8.35 ~eetleborgs 9.00 Fiorella (powt.)
9.55 Zyciowa szansa - teleturniej 1050
Cień aniola (powt.) 11.40 Tato, co ty
na to (7)- serial kom. prod. USA 12.05
Kaskader (10) - serial przyg. prod .
USA 13.00 Strefa P 13.50 Arthur
14.15 Kapitan Star 14.35 Beetleborgs
15.00 Fiorelła (54) - serial obycz.
prod. peruw.
16.00 Bieg po szmal (19)- serial kom .
prod. USA
17.30 HOT CHAT - program public.
17.45 ~ziennik i Prognoza pogody
18.00 Zyciowa szan a - teleturniej
19.00 Najemnicy (9) - serial sens.
prod . USA (powt.)
20.00 Ucieczka z Mar a - film SF
prod. USA
Druga polowa XX I wieku. Ptątka
astronautów udaje się na Marsa. by
przygotować czerwoną planetę do
zasiedlenia. Niestety. podetos podróży awarii ulega główny komputer...
21.50 Dziennik
22.05 Informacje portowe i Prognoza pogody
22 .15 Baza Pensacola (l) - serial
sens. prod. USA
23.15 Wesoly babiniec - serial kom.
prod. USA
23.45 Tajemnica guwernantki - horror prod. USA
fenny , cór/w pastora. wychowana
w atmosferze pełnej milości i zrozumienia, od najmłodszych łilt marzylo o zawodzie nauczycielki. Pewnego dnia dziewczyna zgadza się 11a
domowe nauczanie dwójki rodzetlstwa, mieszkającego w stojącym na
uboczu domu.
1.35 X Laski - program erotyczny
2.05 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
2.55 Muzyczny VIP - magazyn muzyczny
3.30 KINOmaniaK - odjazd owy
magazyn fil mowy
4.00 Zakończenie programu
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"Słowo
Japonia

Ludu" na mundialu!

słabsza piłkarsko

-To jest
Mundial dla zwykłego Japończyka już
się zakończył. O tym, że w Jokohamie
odbędzie się finał wiedzą pnede
wszystkim .. . Europejczycy.

Chyba ze względu na fakt, że
Japonii odpadli z rozgrywek w 1/8 finału zainteresowanie
mundialem w tym kraju jest znacznie mniejsze niż w Korei.
Tokijskie lotnisko Narita nadal udekorowane jest kilkudziesię
cioma flagami państw uczestniczą
cych w imprezie. Na specjalnych
wieszakach rozmieszczone są także flagi FIFA. Kilka czy kilkanaście kilometrów dalej praktycznie
nie czuje się klimatu piłkarskiego .
Ot, ludzie się spieszą , jedzą, czytają gazety, rozmawiają. Nie, nie
o futbolu.
- Dla naszych kibiców piłka
skończyła się wraz z~ jak przegraliśmy z Thrcją 0:1 - usprawiedliwiają swoich fanów miejscowi
żurnaliści. -To jest czymś normalnym. Mundial i futbol są dla nas
tylko dodatkiem. Ci eszyliśmy się
z wyróżnienia i faktu, iż najlepsze
zespoły grają na naszej ziemi- dopiłkarze

dają Japończycy.

i

o~ganizacyjnie

już

Godzina 13.30,

Misinostwa Świata w piłce nożnej
odbywają się po raz siedemnasty.

Jak

Pyfanie nr 24
Wytypuj wynik meczu Korea
-Niemcy?
Na odpowiedzi czekamy dziś
w godzinach 12-13 pod kieleckim
numerem telefonu 363-62-98. (sts)

TVP 2 i POLSAT SPORT:
13.20 Półfinał MS 2002: Niemcy
- Korea Południowa.
POLSAT: 13.20 Pólfinał MS
2002: Niemcy - Korea Południo
wa (powt.).

Korea • Niemcy
Prawdopodobne składy:
Niemcy (3-5-2): l - Oliver
Kahn; 21 - Christoph Metzelder, 15
-Sebastian Kehl, 2- Thomas Linke;
22 - Torsten Frings, 19 - Bernd
Schneider, 8- Dietmar Hamann (lub
16 - Jens Jeremies), 13 - Michael
Ballack, 6 - Christian Ziege; 11 Miroslav Klose, 7 - Oliver Neuville
Korea Płd. (3-5-2): l - Lee
Woon Jae; 4 - Choi Jin Cheul, 20 Hong Myung Bo, 7- Kim Tae Young;
21- Park Ji Sung, 6- Yoo Sang Chul,
22 - Song Chong Gug, 10 - Lee
Young Pyo, 13- Lee Eul Yong; 19Ahn Jung Hwan, 9- Seol Ki Hyeon.
Sędzia główny: Urs Meier
(Szwajcaria)
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inny mundial

na , Hiddink nauczył ich grać
- mówi Hideoshi Nukomi z Yokohama Moming.
O Hiddinku mieszkańcy kraju Kwitnącej Wiśni wyrażają się
w samych superlatywach: - Doskonały fachowiec, cziowiek, który
w swoim zawodzie umie wszystko.
Szkoda, że my nie mieliśmy takiego szkoleniowca. Też byśmy się
dłużej cieszyli - padają stwierdzenia w Centrum Prasowym.
Co ciekawe, kibice Japońscy
mają pretensje do byłego selekcjo-nera kadry, FrancJtza Philippe Troussiera. - Francuz był w komfortowej sytuacji. Nie musiał grać eliminacji, nie musiał tracić nerwów.
Teraz, gdy wszystko jest już wiadome, wydaje się, że w przygotowaniu naszego zespołu popełnio
no wiele błędów. Forma przyszła
na mecze kontrolne, między innymi z Polską, a nie na mundial - koń
czy Nukorni.
Ale nie tylko forma japoń
skich piłkarzy budziła wątpliwości.
Kibice mają pretensję do trenera Philippe Troussiera (w środku)
Mimo ogólnie znanego perfekcjoWidać jednak po niell, że barłu . - Wielu krytykuje Koreańczy
nizmu w działaniu wydaje się, że
dzo często zazdroszczą Koreań ków, wielu uważa, że przekupuj ą lepiej do mundialu przygotowana
czykom tego, że podopieczni Gu- sędziów. U nas panuje inna opinia. jest Korea. Japończycy przygotowausa Hiddinka zaszli aż do półfina- Korea jest w tym roku bardzo moc- li zdecydowanie mniej materiałów

Wygraj z nami
Wszyscy telefonujący wczoraj
do redakcji znali tę odpowiedź,
a w losowaniu szczęście uśmiech
nęło się do Adama Dziedzica
z Kielc i Marka Banachowicza
z Ryczywołu . Zapraszamy po odbiór nagród do redakcji " SL",
a nasza zabawa trwa dalej .
Do wspólnego oglądania meczów zapraszamy do Studia Mundial " Słowa Ludu" w namiocie
obok Klubu " Katharsis" przy ul.
Silnicznej w Kielcach.

od Korei

Worłd

Cup Stadium w Seulu

głodne

Korea Płd. i Niemcy spotkają się dziś
w pierwszym półfinałowym meczu
piłkarskich Mistnostw Swiata.

Niemcy po raz 10. w historii
w 1/2 finału, ich rywale po
raz pierwszy.
Awans Niemiec do półfina
łu mistrzostw nie jest niespodzianką . Mimo że ostatnio kraj
ten nie odnosił wielkich sukcesów
w imprezach najwyższej rangi, to
jednak jest to reprezentacja z
ogromnymi tradycjami piłkarski 
mi, trzykrotny mistrz świata, nierzadko wymieniana w gronie faworytów przed rozpoczęciem turnieju .
Natomiast obecność Koreań
czyków w półfinale to niespodzianka bardzo duża. Reprezentacja Korei Płd. wcześniej pięcio
krqtnie występowała w finalach
MS i w 14 meczach nie odniosła
ani jednego zwycięstwa. Teraz
przed własną publicznością n idzie
jak burza" , chociaż wiele wątpli
wości wzbudziły decyzje arbitra w
ćwierćfinałowym meczu Koreań
czyków z Hiszpanami. .
Trener Niemiec Rudi Voeller uważa, że jego zespół przed
wtorkowym meczem nie jest faworytem. - W poprzednich spotkaniach to my byliśmy faworytem. Teraz jest inaczej, dzięki
czemu nie odczuwamy tak dużej
presji. Moi pilkarze muszą być
przygotowani na całkiem nowe
doświadczenie. Spodziewamy się
tego, co nas czeka. Wiemy jak
mieszkańcy tego kraju przeżywa
zagrają

przejechać dookoła kulę

- Zrobiliśmy kilka tysięcy
trów, chcąc obejrzeć mecze
go zespołu musieli ś my j
po całym kraju. A =~"'""nn
ponia jest droga. Na
piwo jest totalnie -~~ ..u"'L•~u
tdde .,si uśki "- rzucają
leni kibice.
Nie policzono jeszcze.
nów futbolu odwiedziło ja
ale już dziś można
twierdzenie, że było ·
wanie mniej niż w
nii dużo było jedynie
i Irlandczyków. Z Belgii
ło niespełna 300, z
a z Kamerunu 25
to się ma wobec, przvkt;ado,.vol
sko dwóch tysięcy fan ów
zentacji Polski.
MACIEJ

J

Kto zastąpi
Engela?

wilki

ra Koreańczyków Guusa Hiddinka, który w Korei Płd . stał się narodowym bohaterem.
Nadal niepewny jest udział
we wtorkowym spotkaniu niemieckiego pomocnika Dietmara
Hamanna, który uskarża się
na kontuzję prawego kolana, doznaną w ćwierćfinałowym meczu
z USA. Zawodnik ten brał udział
w poniedziałkowym treningu na
płycie głównej ~tadionu w Seulu,
ale ostateczna decyzja w sprawie
jego występu ma zapaść krótko
przed spotkaniem.

reklamowych,
nie jest przepływ mrt'r~,. ~::
nii FIFA - dziennikarze.
nia International Press
zostawiają także wiele do
Nie tylko żurnaliści, ale
bice narzekają na -·t,~'"'Lac 1 t.
potkani Anglicy twierdzą,
niądze wydane w Japonii

Półfinałowe " szaleństwo "

Prace nad poszukiwaniem
trenera piłkarskiej rem·eze1~tacii
Pc!ski mają rozpocząć się w

kompletnie już opanowało Koreańczyków. Na dzisiejszy mecz wybiera się prezydent Korei Płd . Kim
Dae Jung, oczywiście aby być
świadkiem zwycięstwa "The
Reds" . Wczoraj koreańskie linie
lotnicze "Korean Air" poinformowały, że jeżeli zespół Guusa Hiddinka zakwalifikuje się do finału ,
to zaoferują one 350 członkom fan
clubu koreańskiej reprezentacji,
tzw. "Czerwonym Diabłom" darmowy przelot do Jokohamy
na mecz finałowy...

ją każde zwycięstwo koreańskich
piłkarzy - powiedział niemiecki

selekcjoner.
-Oczekujemy tego meczu jak
stado młodych głodnych wilków.
Jesteśmy tak blisko. Nie mamy nic
do stracenia. Zagramy tak, jak graliśmy do tej pory- to opinia trene-

Gracze piłkarskiej re.prezentacji Niemiec na wczorajszym treningu wSeulu

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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cki
Amie e
Jeśli nagle nie wystąpią

nieprzewidziane przeszkody, to Rafał Lasocki
przeniesie si, z KSZO
do Amiki Wronki.
ramach transferu klub
polski przekaże do
gotówkę i piłkarza,
To młodzieżowy
Polski, wypożyczony
Górnika Zabrze. Posię więc nasze informakilku tygodni, że kapizagra w nowym sezonie
UEFA.
pierwsza interesująca ino transferach w KSZ O.
bardzo chce odejść
Wojciech Małocha, ale
drogi, a dotychczas ofeza niego sumy są na pozio. · trzeciej ligi.
Wli:lllUIJIU 1 czy jakiś nowy
pojawi się w Muszynie,
wczoraj rozpoczęło się
tygodniowe zgrupowa.
piłkarzy. Wciąż
rozmowy z pomocnikiem

Kolpo rter strategicznym sp onsorem KKP Ko rona?

iłkę

Bo
mie - jak zresztą ed dawna wiadomo - zawsze leżało na sercu
dobro kieleckiego sportu i obecnie nie wykluczamy, że Kolporter SA będzie strategicznym
sponsorem trzecioligowej druży
ny piłkarskiej. Ta dyscyplina jest
dla nas interesująca pod wzglę
dem marketingowym. Czekamy
na konkretną i atrakcyjną dla nas
ofertę ze strony władz klubu
i ffiiasta.
Przypomnijmy, że od pięciu
lat Kolporter SA jest strategicznym sponsorem kieleckich piłka
rek ręcznych grających w ekstraklasie. Przez ostatni rok sponso-

Niewykluczone,
że firma Kolpońer SA
zostaniestrategicznym
sponsorempilbrzy
KKP Korona Kielce.
- Wszystko zmierza w tym wła
śnie kierunku -stwierdził wczoraj
prezes KKP Korona i wiceprezydent Kielc Marek Piotrowicz .
- Rozmawiamy także z drugą dużą
firmą z regionu, która jest zainteresowana sponsorowaniem naszego klubu.
- Poważne rozmowy na temat sponsorowania piłkarzy toczą się od kilku tygodni - potwierdza rzecznik prasowy Kolportera Maciej Topolski. - Naszej fir-

rował także drużynę męską.

W czołówce krajowej znajdują się
brydżyści KSS Kolporter.

Piłka nożna zawsze była jednak namiętnością prezesa Krzysztofa Klickiego (obecnie sp·ędza
urlop na mundialu w Korei i Japonii- przyp. red.) i wielu pracowników firmy. Co roku organizowane
są piłkarskie Mistrzostwa Polski
Kolportera, w których grają pracownicy oddziałów firmy. W ostatnim turnieju wystąpiło ponad
dwustu zawodników. Kielczanie
mają jeszcze świeżo w pamięci
mecz, w którym Kolporter pokonał "Orły Górskiego" 3:1.
'frzecia liga to jednak z pewnością za mało jak na ambicje firmy. Jeżeli Kolporter zostanie sponsorem Korony, można się będzie
spodziewać marszu kielczan w górę
futbolowej hierarchii.
(sts)

Łęczna Pawłem Bugałą,
odejścia Lasockiego
będzie ponadt-o lewy

(ewentualnie
i stoper.
dwa tygodnie temu
na tę ostatnią pozydoświadczony Jacek Matyjak s ię dowiedzieliśmy,
do KS ZO odradził mu je~
·
pseudofachowki ch! Zanim sprawa
la, Matyja podpisał
z Ruchem Chorzów.
· piłkarze KSZO trew Muszynie dwukrotnie.
południem byli na "spacegórach, po obiedzie trenoboisku. -Warunki do ćwi
vuv•cJI.t. v n~~u mamy bardzo
etap przygotowań
sezonu przepracujemy
pożytecznie - pakierownik drużyny
IVIlnrl nu• •"
{sts)

Dwójka reprezentantów
T~czy Społem Kielce
zpowodzeniem stalfowala
wrozegranych w miniony
Wellrn~l!hMistrzostwach

juniorów 111 tr6jboju ·
medal w kategońi
do 60 kg wy\valczyła
Leszczyńska, uzyskurezultat 365 kg. Bli·v•u,van i· .,. jej wyczynu był
kg Michał Wilk. któ.. .
755 kg muIC s1ę czwartą lokatą.

że w roli trenera.
wystąpił

podczas
kielczanin Arka(wid)

Wrona do Szwecji
'JYczkarka Budowlanych
wystartuje w najbliższych
dniach w reprezentacji Polski
w dwóch międzynarodowych ·
mityngach w Szwecji. W sobotę kielczanka wygrała konkurs skoku o tyczce rozegrany w ramach zawodów w Sopocie, wynikiem 3,80 m wyrównując rekord życiowy.

Kielczanie w Antaya
Na trzecie w tym sezonie
zawody z cyklu łuczniczego
Grand Prix Europy wyjechali
dwaj kielczanie, zawodnicy
Stelli - Arkadiusz Ponikowski
i Bartosz Mikos. Na torach
w Turcji walczyć będą o przepustki do Finlandii na lipcowe Mistrzostwa Europy.

Pod siatką na plaży
W Pińczowie rozegrano
pierwszy turniej o mistrzostwo woj. świętokrzyskiego
w siatkówce plażowej. Wfmale Piotr Nowaczek i Łukasz Kiniorski z Kielc pokonali 21 :17
Janusza Krawicza i Michała
Majewskiego z Pińczowa.
Mecz o 3 miejsce: Paweł Otwinowski (Warszawa) i Marcin
Figarski (Skarżysko) pokonali 21 :19 Sławomira Wyrzyckiego (Busko) i Andrzeja Mi tka
(Pińczów) .

Opuchar "Kruka"
Zwycięstwem drużyny

Drużyny Kolportera i "Orłów Górskiego"

Sukcesy

ci a
ropie

· Z RÓŻNYCH AREN

osłabionych

po niedawno rozegranym w Kielcach meczu

kielczan

Stena na podium
łowska

Dobrze spisali się
łucznicy Stel/i podczas
rozegranych 111 Zamościu
zawod6w V rundy
Pucharo Polski oraz ligi drużynowej.
-Mimo iż pojechaliśmy na te
zawody bez naszych dwóch najlepszych zawodników, reprezentantów kraju Bartosza Mikosa i Arkadiusza Ponikowskiego, to i tak
zajmowaliśmy miejsca na podium.
Także wyniki są dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski - mówi trener
Steli Wiktor Pyk.
Puchar Polski: juniorki
młodsze eliminacje- 2. Anna Machulska (SteUa) - 539 pkt., 4. Urszula Niemiec (Olimp Suchedniów)- 531 pkt., 8. Dańa Soko-

Górnika Łączna zakończył się
. rozegrany w Suchedniowie
turniej piłkarski drużyn amatorskich o puchar "Kruka".
Wyprzedziła ona zespoły Kruka Suchedniów, Ptomienia
Michniów i Ferajny Suchedniów. Najlepsi strzelcy: Wierzbiński (Kruk) i Łakomiec
(Górnik) , którzy zdobyli po
4 gole. Organizatorem turnieju
i fundatorem głównego trofeum
był Aleksander Daniel Dulęba.

(Stella) -490 pkt., 18. Aleksandra Młynarczyk (Olimp)- 426
pkt.; finały 4. Machulska, 5. Sokołowska, 6. Niemiec.
Juniorzy młodsi eliminacje
- 2. Wojciech Zawiasa - 591 pkt. ,
10. Tornasz Przepióra (obaj Stella) - 542 pkt., 15. Jacek Gałczyń
ski (Olimp) - 511 pkt. ; finały
- 4. Zawiasa, 8. Przepióra.
Juniorzy eliminacje - 2. Leszek Ruszkawski (Stella) -595 pkt.,
finał l. Ruszkowski.
Seniorzy eliminacje - l. Dobrowolski- 654 pkt., 4. Sebastian
Bątor (obaj SteUa) - 631 pkt.; finały - 2. Dobrowolski, 6. Bątor.
W rywalizacji ligi drużynowej
SteUa w składzie : Rafał Dobrowolski, Sebastian Bątor, Leszek Ruszkowski, Wojciech Zawiasa zajęli
2 miejsce za Surmą Poznań. (wid)

Wakacyjny futbol

Koszykarze
z Domatora
Na 1J011fY1JJ boisku pny ul.
Kredolilej wKielcach zakończył
się kosz)łarski tumiej opuchar
pnaesa SM Domator.
W finale, po bardzo ciekawej
i emocjonującej grze drużyna And
l wygrała 80:72 z CB 4. Prezes Domatora Marek Babiński , wręcza
jąc okazałe puchary, nie ukrywał
swojego uznania dla umiejętności
finalistów. - Mając takich koszykarzy na osiedlu, możemy śmiało
rywalizować na szerszym forum.
Porozmawiam z prezesami innych
spółdzielni na temat powołania ligi
międzyosiedlowej .

Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu
turnieju . Nagrody ufundowały pani
Thresa Górska, SM Domator oraz redakcja "Słowa Ludu" .

Ognisko Świętokrzyskie
TKKF w Kielcach wspólnie
·z Wojewódzkim Szkolnym
Ośrodkiem Sportowym organizują wakacyjny turniej pił
karski drużyn osiedlowych,
IJ.ywalizacja toczyć się będzie
w dwóch grupach wiekowych
(roczniki: 1990-1991 oraz
1988-1989). Zgłoszenia przed
południem w siedzibach
TKKF przy ul. Sienkiewicza
68 (366-02-33) oraz WSOS
przy uL Prostej 57 (361-81-38)
oraz po godz. 15 teł. 346-2278 w terminie do S lipca. (d)

KONKURS RADIA TAXI

tr3311111
~fiD!ifu> ~ JJ

~

szukaj n a
www.twojeauto .com.pl
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Ludu" na mundialu!

większości Japończyków

mistrzostwa

już się skończyły

~

Smierdzący·

mundial
wydają takie decyzje? pytał tuż-przed odlotem Hiszpanów

dziowie
Zupełnie inna jest dziś

mundialowa atmosfera
w Korei i Japonii.

do domu trener Jose Camacho.
Wtórowal mu kapitan jedenastki
hiszpańskiej Femando Hierro: -To
są ostatnie w mojej karierze mistrzostwa. Sędzia główny i boczni
sprawili, że do końca życia będę
krzywo patrzył na futbol. Byliśmy
bardzo dobrze przygotowani do
turnieju . Koreańczykom strzeliliśmy dwa gole. Oba nie zostały uzna- ·
ne, pytam więc, ile razy trzeba trafić do. ich siatki by wygrać?

świ at przeciw FIFA i Korei
Wczoraj podano oficjalnie
straty spowodowane zbyt hucznym
świętowaniem kibiców, po wygranej podopiecznych trenera Guusa
Hiddinka z Hiszpanią 5 :3 i awansie do półfinału . Ich bilans wielki
nie jest, ale zawsze ... Policja aresztowała na kilka bądź kilkanaście
godzin 21 Koreańczyków. Więk
sŻość z nich była "za bardzo pijana i nie słuchała poleceń stróżów
prawa". Jeden trafil za kratki, gdyż
uderzył niemieckiego kibica ,
a dwóch z radości rozebrało się
do " rosołu ".
Oczywiście , kary były dla
wszystkich symboliczne, bo tutejszy wymiar sprawiedliwości także
kibicuje swojej drużynie i jak napisał "Korean Herald" " sędziowie
rozumieli doskonale postępowa
nie kibiców".
Koreańczycy szaleją a piłkar
ski świat krytykuje ich i władze
FIFA. Hiszpańscy dziennikarze
wyszli wczoraj ostentacyjnie
z FIF-owskiej konferencji prasowej,
głośno wyrażając swoje zdanie na
temat Keitha Coopera. - To już nie
jest bandytyzm, to jest... Przepraszam, nie dokończę, bo nieparlamentarne słowa cisną mi się na ję
zyk- mówi Juan Martinez, dziennikarz z Półwyspu· Iberyjskiego .

Będą zmiany?
Choć z ust oficjeli
padają żadne deklaracje,
śniej mówi się o
nicznych

-Niemcy i Brazylia się boją
Dziś i jutro rozegrane zostamecze półfinałowe. Ich faworytarni są Brazylia (gra z Turcją) i
Niemcy (z Koreą).
- Tak, jesteśmy lepsi od Turcji, ale się boimy. Nie rywala a sę
dziego - oficjalnie mówi Cafu, kapitan "Canarinhos". W pierwszym
meczu na mundialu pokonaliśmy
Turków, ale potem głośno było, że
sędzia nam pomógł . Moim zdaniem arbiter wcale nam nie pomagał. Oby teraz nie było tak, że
"sprawiedliwy" będzie gwizdał dla
rywali ...
Ale niepokój Brazylijczyków
jest niczym w porównaniu z obawarni docierającymi z obozu niemieckiego. Ponoć do sprawy obsady sędziowskiej wtrącali się najwyżsi rangą politycy niemieccy.
'frener Rudi Voller, też jest szczery: - Jesteśmy lepsi od Koreańczy
ków. Tak jak Włosi i Hiszpanie.
ną

Francesco Totti (z lewej) i Alessandro Nesta i ich koledzy z reprezentacji Włoch
·

czują się skrzywdzeni przez sędziów

Podobnego zdania jest także
większość dziennikarzy obsługu
jących imprezę. Czech, Dominik
Stuhravy, dodaje: -O ile, o poraż
ce Włochów zadecydowało wiele
czynników, nie tylko arbiter, to
porażka Hiszpanów wzięła się
przede wszystkim z nieudolności
sędziowskich . Tak nie może być .
Trzeba coś z tym zrobić .

Przedstawiciele południowej
Europy- Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy planują wysłać do FIFA
ostry list protestacyjny, w którym
główny nacisk położony zostanie
na sprawy sędziowskie. "Czarni"
decydują o tym, kto ma grać dalej , a
FIFA głowę chowa w piasek. Czy
ci ludzie nie mają oczu i nie widzą,
że mundial śmierdzi od tego, że sę-

CZÓW nlłlc<~r•<lnt'h

nii bmska. Być może na ·
juniorskich turniejów
rodowych wprowadzone
kamery wideo, które stać
równi z ostatnim
drużyny broniącej s ię .

ra wykryje; że piłkarz
jest na pozycji spalonej,
miast wyśle sygnał do arbitra
n ego.
Mówi się , że do
dobnie jak w hokeju
że wideo. Jeśli arbiter
miał pewności jaką
zję , natychmiast skcmsuiltu]e
sędzią technicznym i
piero podjęte zostaną

decyzje.
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Sponsorami wyjazdu na ~8 są:

VIVE
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