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spadochroniarz

POCZTĘ

KIELCE. Wotwartym wczoraj supernowoczesnym Urzędzie Pocztowym
może już wkrótce będą sprzedawane
znaczki z podobizną ... klienta.

nieznane są przyczyny czwartstrzelaniny na lotnisku wlos
podczas której szaleniec
dwie i zranił pięć osób.
Czytaj na stronie 4

Mimo że zmodernizowany
· budynek poczty przy dworcu PKP
obsługuje klientów już od poniedziałku , jego uroczyste otwarcie
odbyło się wczoraj. Przecięcia wstę
gi dokonali: Leszek Kwiatek, dyrektor generalny Poczty Polskiej,
Jerzy Wach dyrektor PP w Kielcach
oraz wojewoda świętokrzyski i prezydent Kielc. Symboliczny klucz
do budynku dostarczył... spadochroniarz, który skoczył z wysokości 800 metrów, lądując po kilkudziesięciu sekundach tuż przed wejściem do budynku poczty.
Klimatyzowany i skomputeryzowany Urząd Pocztowy będzie
czynny całą dobę . Szef Poczty Polskiej zapowiedział , że już wkrótce
kierowana przez niego firma zaoferuje klientom wiele nowych usług ,
m.in.: bazy danych, bezpłatny dostęp do Internetu oraz pocztę hybrydową, dzięki której dokumenty
przesyłane będą drogą elektroniczną, a następnie błyskawicznie dostarczane. -Jeśli ministerstwo zgodził oby się , abyśmy drukowali
znaczki, byłyby one sprzedawane
w automatach, co więcej, za niewielką dopłatą widniałaby na nich
· podobizna naszego klienta- powiedział Leszek Kwiatek.
(eref)

Komendant
zrezygnował
KIELCE. Jerzy Rzońca zrezygnował
z funkcji szefa 11 Komisariatu Policji.

-japońskie stadiony to
perełki. Czy po mi'"' 'lll~n.... ~ ... są jeszcze potrzebne?

Czytaj na stronie 16

II Komisariat Policji obejmuje obszar. m.in. , takich 9siedli, jak:
Czarnów, Pod Dalnią, Slichowice.
To typowe blokowiska, więc służba
w tej jednostce nie należy do najlatwiej szych. Komendant Rzońca
złożył rezygnację 30 czerwca.
Jak się nieoficjalnie mówi. przeło
żeni zmusili go do tego argumentując. iż kierowana przez niego jednostka ma najgorsze wyniki w mieście .
a policyjnej giełdzie mówi
się, że Jerzego Rzońcę zastąpi na
stanowisku Tomasz Terlecki - obecnie zastępca szefa IV Komisariatu
Policji.
(mow)

Rynek
na plamie
KIELCE. Magistraccy urzęd
nicy nadal szukają w archiwach
Urzędu Miasta projektu modernizacji Rynku , który wygrał 10 lat
temu konkurs. My mieliśmy wię
cej szczęścia - odnaleźliśmy część
rysunków. Od dwóch lat wiszą one
w gabinecie Stowarzyszenia Architektów Polskich w pałacyku
Zielińskiego . Jedna z pracownic
znalazła je za szafą dwa lata temu
i powiesiła , żeby zakryć brzydkie
plamy na ścianach. Mato kto wiedział, że zdobiące ściany rysunki ,
to część projektu sprzed 10 lat, bo
nie są opatrzone żadnym podpisem.
Czytaj na stronie 9

Kolporter
chce Korony
KIELCE. Firma Kolporter SA jest
gotowa sponsorować Kielecki Klub
Pillcarski Korona, ale stawia twarde
warunki.

- Pierwszym warunkiem jest
rezygnacja wszystkich członków
stowarzyszenia Kielecki Klub Filkarski KKP Korona . Po drugie,
gdybyśmy zdecydowali się zostać
sponsorem, to drużyna będzie występować pod nazwą Kolporter
i będzi e promować naszą firmę
- powiedział nam rzecznik prasowy Kolportera Maciej Topolski.
Czytaj na stronie 15

Spadochroniarz ląduje przed wejściem do budynku poczty

Wielki

płacz

/MIELNO. Grad wielkości gołębich jaj
zniszczył wczwartek tysiące hektarów
upraw. Wciągu kilku minut nawałni
cy hodowca tytoniu stracił BO tys. zł.

po gradzie

Zboża były dojrzałe , za tydzień moż
na było rozpoczynać żniwa - mówi

wójt gminy Zygmunt
Brzeziński .

- Nagle nadciągnęły z dwóch
stron czarne chmury. Gdy się spotkały, rozpętało się piekło. Waliły

pioruny, padał grad wielkości gojaj - opowiadają mieszkań
cy Imielna. Gdy po nawałnicy rolnicy wyszli na pola, widok był przerażający : powalone zboża , poszatkowane liście ziemniaków i tytoniu , rozmyte drogi .
- Pierwsze szacunki mówią
o ok. 5 tysiącach hektarów zniszczonych użytków rolnych . Nasi
rolnicy ponieśli ogromne straty.
łębich

Hodowcy tytoniu , rodzina Lniaków z miejscowości
Stawy, w ciągu paru
minut stracili 80 tys.
zł. Tyle warta była
sześciohektarowa ,

nie ubezpieczona
plantacja.
BEATA
Z OJKOWA
Czytaj
na stronie 5

Zniszczone liście tytoniu nie nadają s ię do zbiorów

CZ
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Czy zabawki trafią do budynku przy ul. Leonarda?

sobota, 6 lipca 2001
imieniny: Dominiki, Gotarda, Łucji, Teresy

Lalki na walizkach

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

Agresywny syn
OSTROWIEC. Sąd aresz.
30-letniego mieszkańca
Bodzechowa podejrzewanego
znęcanie się nad swoją 7
matką. KiJka dni temu · on•·•-'"'
Maciej M. pobił ją w nocy.
ził zabójstwem , w końcu
ją, aby oddała mu 30
które natychmiast kupił W01JKe llrlll
Pobita kobieta zawiadomi
licję. Okazało się, że syn
tował ją co najmniej od roku.
tował

KIELCE. Nie zanosi się na to, by
Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach
przeniosło się do internatu przy ul.
Jagiellońskiej Nieoficjalnie pojawiła
się już nowa propozycja -budynek
przy ul. św. Leonarda.
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Czwartek
Multi lotek: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 19,
24,27,28,33,38,41,56,64, 67,
72, 77, 78, 79
Numerek: 27 (8, 12, 25, 33)

Niecały miesiąc temu władze
miejskie zaproponowały Muzeum
Zabawkarstwa przeprowadzkę do
internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Jagiellońskiej .
Początkowo muzeum miałoby
otrzymać tylko jedno piętro . Dwa
pozostałe przez najbliższych kilka lat nadal zamieszkiwaliby
uczniowie. To nie jedyny mankament tej propozycji. Nie najlepszym pomysłem było też przeniesienie muzeum poza centrum
Kielc.
- 11 czerwca, tuż po oględzi
nach internatu, zwróciłem się do
Zarządu Miasta o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie nowej
siedziby - mówi Ryszard Zięzio ,
dyrektor Muzeum Zabawkarstwa.
- Dotychczas nie mam żadnej odpowiedzi. W związku z tym nie
wypowiedziałem umowy najmu
obecnego lokalu przy ul. Kościusz
ki 11 . A powinienem to uczynić
na trzy miesiące przed wyprowadzką.
Dość enigmatycznie na temat

przenosin Muzeum Zabawkar-

Od lat władze miasta nie mogą znaleźć siedziby dla unikatowych zbiorów
jedynego w Polsce Muzeum Zabawek
ten jest własnością województwa.
s twa wypowiedział się wiceprezy- Nic mi nie wiadomo na temat
dent Alojzy Sobura. Stwierdził
przenosin muzeum, ale wiem ze
mianowicie, że internat przy ul.
wstępnych ustaleń, że kamienica
Jagiellońskiej to była tylko "nie
przy ul. Leonarda zostanie przezobowiązująca propozycja". W
kazana miastu- mówi Mariusz Olzwiązku z tym władze miejskie
szewski, dyrektor departamentu
czekają na ciekawsze oferty. Nie
spraw społecznych Urzędu Mardowiedzieliśmy się jednak- jakie.
szałkowskiego . - W zamian mamy
TYmczasem nieoficjalnie pootrzym!łć od władz miejskich bujawiły się informacje, że jedną ze
dynek Swiętokrzyskiego Centrum
wspomnianych przez wiceprezyDoskonalenia Nauczycieli.
denta ofert jest kamienica przy ul.
(E)
Leonarda 9. Jak dotąd, budynek

Piątek

Multi lotek: 1,2,9, 19, 23,29,31,
32, 33,35,36,39, 48,52,56,64,
69,71,72,7!1
Numerek: 16 (27, 28, 34, 44)

Do premiera Millera o kieleckim kuratorium

Kadrowa czystka
czy reorganizacja?

Podatek
za śmieci
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Za kilka miesięcy
gminom nie będzie się oplacało tolerowanie nielegalnych wysypisk śmieci.
Zniechęci je wysoki podatek ekologiczny.

Nowe przepisy w ustawie o odpadach zobowiązały starostwa
do skontrolowania wszystkich wysypisk śmieci. W regionie świętokrzy
skim jest ich ponad 40.
- Jeśli obiekty te nie spełniają
wymogów ekologicznych i nie da się
ich zmodernizować , zostaną zlikwidowane- mówi Małgorzata Janiszewska z Woj~wódzkiego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska w Kielcach .
Część wysypisk zostanie dopuszczona do eksploatacji warunkowo. Gminy będą wówczas zobowiązane
do stworzenia odpowiednich zabezpieczeń , aby miejsca te nie przyczyniały się do degradacji środowiska .
Inspektorzy ochrony środowiska
otrzymają wreszcie skuteczne narzę
dzia represji. Od przyszłego roku
za tolerowanie nielegalnych wysypisk
będą mogli nakładać na gminy wysokie kary pieniężne . Jeśli wysypisko
będzie używane niezgodnie z przepisami, gminy zapłacą podatek ekologiczny. Będzie on dziesięciokrotnie
wyższy niż pobierane przez gminy
opłaty za składowanie śmieci. Podatek ten zostanię przekazany na Fundusz Ochrony Srodowiska.
Inspektorzy będą także mogli
wydawać decyzje o zamknięciu wysypisk. Już teraz wiadomo, że taki los
spotka wysypisko w Mieronicach
pod Małogoszczą, o którym pisaliśmy
w " Słowie".
(E)
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KIELCE. Sprawa zwolnienia prawie
połowy pracowników kieleckiego
kuratorium trafiła do Sejmu. Poseł
Przemysław Gosiewski wystąpił
o wyjaśnienia do premiera
i ministra edukacji.
Przemysław Gosiewski z Prawa i Sprawiedliwości złożył interpelację dotyczącą zwolnienia
przez kuratora Ryszarda Kasperka 4 7 procent pracowników kieleckiego kuratorium. Poseł informuje m.in. , że jako przyczyną wypowiedzeń podano likwidację oddziałów zamiejscowych, zmianę
organizacji pracy i brak możliwo
ści zaproponowania innego stanowiska. TYmczasem nowy regulamin
organizacyjny kuratorium wprowadzający owe zmiany został zatwierdzony przez wojewodę 30
kwietnia- w dwanaście dni po wrę
czeniu wypowiedzeń pracownikom. W dodatku wątpliwości nasuwa i ta data zatwierdzenia dokumentu , ponieważ jeszcze pod koniec· maja radca prawny kuratorium stwierdziła podczas rozprawy w Sądzie Pracy w Końskich , że
regulamin dopiero będzie "dziś lub
jutro" (sprawy pracowników, którzy podali kuratora do sądu , będą
się odbywać także w Kielcach) .

Dokładnej analizie sposobu
zwalniania pracowników z kura-torium towarzyszą pytania posła
Gosiewskiego, kierowane do premiera Leszka Millera i minister
edukacji Krystyny Łybackiej. Poseł chce wiedzieć m.in., dlaczego
wojewoda świętokrzyski zgodził
się na ową reorganizację kuratorium, ile będzie kosztować hurtowe zwalnianie pracowników (odprawy)? Czy kosztów- w przypadku osób urlopowanych ze szkół
na czas pracy w kuratorium
- nie przerzucono na samorządy?
Czym kierował się kurator podejmując takie decyzje?
Kurator Ryszard Kasperek
nie chce polemizować z opinią
posła Gosiewskiegr. -'To nie była
czystka- stwierdził, gdy zapytaliśmy go o zwolnienia. - Prowadzimy rozmowy z pracownikami .
Dość liczna grupa, chyba więcej
niż połowa, znajdzie zatrudnienie . Muszą złożyć oferty, ale ja
także wychodzę z propozycjami .
Część ludzi odchodzi na emerytury.
O zwolnionych hurtem dyrektorach wszystkich wydziałów
kuratorium kurator mówi:- Powiedziałem, że jeżeli będą zainteresowani, to czekam na ich oferty.
BARBARA RYNKOWSKA

Masz sp~awę dla reportera?
Zadzwon!

c:p

0801 357 266
m numer ulgowej infolinil ,.Sio- Ludu"
-płacisz

tylko za jeden Impuls

OSIEK. Tylko w tym
dniu zamaskowany
padł na domy trojga starsnrt• • t
Judzi. Policja powołała spe~qal1~ •.r'
grupę do ścigania napastm
dwóch pierwszych napadów
szło w poniedziałek w nocy
wsi Mikołajów. W czwartek
ranem zamaskowany męż·<:Z}7.n:I M c
wyb!l szybę w oknie i
do jednego z domów w
waści Ossala. Bandyta
szafy 50 zl i dalej
mieszkanie. W tym
dził się właściciel domu.
mężczyznami doszło do
niny. W pewnym"'"'.,., ~'""'
dyta chwycił za patelnię i
nią gospodarza w głowę.
ucield.

zatrzymany

CHAŃCZA. Policjanci

trzymali czterdziestolatka
dejrzewanego o zgwałcen ie
latki. Kilka dni temu
na była wraz z
prezie w jednym z
- wczasowych. WHXZIDreim
·na chwilę na zewnątrz .
atakował ją i zgwałcił
my mężczyzna. t'm>zK•oal'''
zgłosiła gwałt w policji.
KIELCE. Pijany mężczyzna próbował
rysopis.
Już dwa dni późn iej
wręczyć łapówkę policjantom.
Iicjanci zatrzymali podej
go. Dziewczyna rozpoznala
W nocy z czwartku na piątek
Jak się okazało , 40-letni
mieszkańcy jednego z bloków
czyzna mieszka w okolw·,m• -'
przy ul. Jagiellońskiej wezwali poWcirszawy, nad zalew w,__ ...~ ..-.__.
licję, by uspokoiła rozrabiające
przyjechał na wakacje.
go na klatce mężczyznę . Na miejsce pojechał dwuosobowy patrol
z II Komisariatu . Na klatce funkKto go znał?
cjonariusze zastali 29-letniego
SKARŻYSKO. W c:JW<tn~•
Dominika P. Był pijany, więc poo godz. 19.45 na
stanowili go odwieźć do Izby Wyulic Krasińskiego i
trzeźwień. W radiowozie mężczy
szło do wypadku.
zna najpierw zaczął ubliżać poliwymusił n'ten/Vs2~ensru•o
cjantom, a później ... zaproponopod koła samochodu
wał im łapówkę. Dawał każdemu
nął na miejscu. ie mial
po 500 zł , byle tylko go wypuścili.
bie dokumentów.
·
Policjanci okazali się nieprzekuppomoc osoby, które
ni . - Za próbę wręczenia łapówki
zidentyfikować.
,"·.""''"'n ~
i namawianie do odstąpienia od
ok. 50 lat. był ubrany w
czynności służbowych grozi mu
spodnie. jechał na r7r•rwonu
nawet do 8 lat więzienia - mówi
składaku . Można dzwonie
Robert Gwóźdź, oficer prasowy
numer 39-51-260. 39-51
Komendy Miejskiej Policji w Kiel(do godz. 15.30) lub 39-51
cach.
(mow)
(przez całą dobę) .

Nieprzekupni
policjanci

Z

głębokim żalem

zawiadamiamy,

że

w wieku 54 lat

śp. STANISŁAW

zmarł

SZUSTER

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w poniedziałek, Slipt-a

2002 r. o godz. 14 w kościele Chrystusa Odkupiciela w Nowinach.
po którym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Stary w Kielcach
Pogrążeni w głębokim smu tkU
żona ,

dzieci i

Rodzinie zmarłego

STANISŁAWA

SZUSTERJ\

wyrazy szczerego współczucia
składają

Slowoluelu
aaztte
ifiiłliifiiii

Gwałciciel

właściciele i pracownicy firmy KAPRO~

IM

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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rzały

na ulicach

wciągu ostatnich dni kilka

ńc:. l. .ktrze/ai10 w centrum

miasta.
nie ma powodów
tni:l•••w,,k,_ ale sprawców jeszcze_
że

\\ .ś rodę ktoś strzelił w okna
iego Zarządu Budynków

u~t.•.:~~• UI· Paderewskiego. Kula wpa-

pokoju na trzecim

piętrze.

ltrd•tzczeście przebywający w

nim
nie został ranny. Najopodobniej strzelano z w iaL bo policjanci znaleźli
u ś rut.
samego dnia, o godz. 22,
rozmówca powiadotów, że w okolicach
c,..,,.,p~,,.., czterech
pijaz wiatrówki. Kiedy
przyjechali na miejsce,
j uż nikogo. Anonimowy
k twierdził, że czwórka

strzelców jeździła terenowym
oplem. -Udało się ustalić jego wła
ściciela, ale nie przesłuchaliśmy go,
bo przebywa poza Kielcami - powiedział nam Robert Gwóźdź, oficer prasowy kieleckiej policji.
Dwa dni wcześniej na ul. Kościuszki młoda dziewczyna została postrzelona w nogę, też prawdopodobnie z wiatrĘ>wki . - To są
pojedyncze przypadki nieodpowiedzialnej zabaWy, nie mapowodów do paniki - uważa R. Gwóźdź.
Zabawa jednak może skoń
czyć się groźnie. Nie tylko sińca
mi czy krwawiącymi ranami . Jeśli
śrut trafi w oko, może dojść do trwałego kalectwa. Za jego spowodowanie można trafić do więzienia
nawet na dziesięć lat.
Wiatrówki gładkolufowe
można kupić bez zezwolenia. Według ustawy o broni i amunicji ,
wiatrówka po prostu nie jest bronią.
(mow)

policyjnego ogródka

. Opodwójnym pechu może mówić kobieta przejeżdżaj!JCa wczoraj skodą
iedziby miejscowej policji. Najpierw doprowadziła do wypadku, wymuszameż1aallawd opodobni e pierwszeństwo na fiacie . A potem staranowała ogrodzenie
'~"~-- n ależące go do rewiru dzielnicowego. -Przynajmniej policjanci mieli blimentowali zgromadzeni gapie. Kierująca skodą została odwieziona
AGIIIIłl i t~ l a w Końskich.
(MW)

ita

śpi ewaczka zażądała

p ryśna

pokojówki

gwiazda

bliźniaczki
Znakomita polska śpiewacz
mał,as-llod.lewskaprzywiozła

im. KrystynyJamraz
gwiazdorski program,
gwiazdorskie nawyki.

nystka znana jest w świecie,

ztego, że użyczyła swego gło
emu kastratowi Farinelleftlrnie Gerarda Coriewaczka występuje w najpres tiżowych salach Euro. i Azji. Niedawno naCurą płytę "Era of love".
przyjeździe do Bu... pokojówki, która
także podczas występu arscenie. Anonsowana jako
fes tiwalu nie zawiodła
· p~bliczności . Wystąpi
na który złożyły się
G. F. Haendla. Zachwynym głosem, bezbłędną
1

oryginalną urodą, którą

ała głęboko wycięta grafiz tafty, z przodem ozdoczarnym szyfonem haftozłotą nicią. Gwieździe to')

~U DU

W pajęczynie zysku
\

REGION. Po wykrytej przez nas
strażackiej aferze Komenda Główna
zapowiedziała kontrole w kolejnych
komendach w województwie. Sprawą
zajmuje się również Departament
Bezpieczeństwa Powsze_chnego
w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych i Administracji.

Przypomnijmy. W maju opinieetyczne praktyki niektórych oficerów z PSP. Najpierw, kontrolując firmy, sklepy
i instytucje, stwierdzali oni nieprawidłowości w dokumzntacji
bhp i przeciwpożarowej . Potem
polecali, by niedociągnięcia te odpłatnie usunęły firmy z nimi zwią
zane. W grę wchodziły spore pieniądze , bo za poprawki brali od
100 do 10 tys. zł . Kontrola, którą
zlecił po naszych publikacjach
wojewoda, nie potwierdziła, że
oficerowie łamali prawo, wykorzystując autorytet urzędowy. Duże
nieprawigłowaści i nadużycia
wykrył dopiero inspektor z Komendy Głównej PSP- ale jedynie
w Kielcach , bo tylko tu skierował
go komendant główny. Dopiero
wtedy posypały się głowy w Komendzie Miejskiej. Odwołany
został jej szef, a wszystkich oficerów z wydziałów kontrolno-rozpoznawczych przeniesiono do innych zadań.
Nasi czytelnicy sygnalizowali, że tego typu nieprawidłowości
wystę~ują także w innych mia. stach województwa świętokrzy
skiego- w Skarżysku, Ostrowcu ,
Włoszczowie , Sandomier.w . Kilka lat temu na podobne zjawiska
saliśmy

l

:

l

•

•

,;* -·~ ·• SLOWO
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Wymagać,

byle
nie od siebie
Powstał Międzynarodowy

]}y-

buna! Sprawiedliwości. Będzie mógł
sądzić obywateli wszystkich państw,
oprócz Amerykanów. Demokracja
amerylwńslw widać polega IUl tym,
że wymaga się przestrzegania prawa od innych, tylko nie od siebie.

Konflikt o wpływy

warzyszył Zespół

Instrumentów
Barokowych Il Tempo, który zagrał
także kilka utworów instrumentalnych mistrzów baroku. Na specjalne życzenie artystki zapowiadał ją
znany krytyk muzyczny Jan Ekiert.
Był to najsłabszy element koncertu . bo konferansjer mówił za długo
i zbyt zawile.
Ponieważ przez cały czwartek
padał deszcz, promenadowy koncert Aleksandry i Hanny Gajeckich
przeniesiono do sanatorium "Marconi". Siostry bliźniaczki , grające
na fortepianie na cztery ręce ,
od razu podbiły serca publiczności .
W sobotę w sanatorium "Marconi" Piotr Paleczny zagra oba
koncerty F. Chopina, a w niedzielę
w południe w kościele NP NaJświętszej Marii Panny odbędzie
się koncert muzyki sakralnej
z udziałem Romy Owsińskiej - sopran oraz Pawła Korept~ i ~ober
ta Grudnia - organy. Wieczorem
w hali sportowej Teatr Muzyczny
z Łodzi zaprezentuje musical
"Skrzypek na dachu ".
LIDIA ZAWISTOWSKA
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Nadal otrzymujemy sygnały o " strażackim biznesie"

Dymisja ministra finansów
upewnia mnie w przekonaniu, że
istnieje konflikt między urzędem
prezydenckim a rządem . A chodzi
pewnie o wpływy w rządzącej partii. Ze społecznego punktu widzenia dużo zdrowsza byłaby jednak
sytuacja, gdyby prezydent i premier
reprezentowali różne, a nie te same
opcje polityczne.
Zdzisław M.

Wolniej!
Przerażają ostatnie doniesienia o wypadkach drogowych .
Nie tylko te poza granicami kraju
z udzialem autobusów wycieczkowych. Nie ma dnia, aby jakiś samochód osobowy nie zjechał ze swojego pasa ruchu, nie spad! do rowu,
nie uderzy! w drzewo. Cztery, trzy,
dwie, znów trzy ofiary śmiertelne
w jednym wypadku - to nasza codzienność. Wolniej! To plalwtowe
hasło powinno przyświecać nie tylko kierowcom. Inaczej wyginiemy
w drogowych kolizjach.
(tam)

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.
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natknęli się również dziennikarze
w Katowicach i Dąbrowie Górniczej.
A jednak tydzień temu rzecznik Komendy Głównej PSP poinformował nas, że nie będzie już
więcej kontroli . - Jestem przekonany, że nieprawidłowości w straży, o jakich pisała wasza gazeta, to
tylko kwestia lokalna - stwierdził
Witold Maziarz.
Tymczasem szeregowi straża
cy z całej Polski nie mają wątpli
wości , że opisane przez nas zjawisko istnieje wszędzie . Na ich stronie internetowej można przeczytać: "Czysty zysk łatwo uzyskuje
się , korzystając z organów kontrolnych. Najłatwiej osiąga się go
przy pomocy układów, bez obawy
o konkurencję. PSP w Polsce od-

porna jest na wszelkie zmiany
i opleciona pajęczyną prywatnych
spółek ."

Wczoraj Komenda Główna
zmieniła decyzję i przyznała. że
wkrótce pod lupę zostanie wzięta
straż w Skarżysku . - Po wydarzeniach kieleckich nasza u waga
szczególnie koncentrować się bę
dzie na ocenie prowadzonych działań kontrolnych i dodatkowej pracy zarobkowej oficerów - mówi
Witold Maziarz, rzecznik KG PSP.
O " strażackim biznesie'· poinformowaliśmy również szefa
tv.SWiA. Sprawę bada teraz Departament Bezpieczeństwa Powszechnego, który wkrótce przedstawi swoje stanowisko.
MAGDALENA
BRZEZINSKA

atakuje
z zaskoczenia
Trąba

Drzewa połamane jak zapałki i zerwane dachy to skutek trąby
powietrznej, która przeszła nad jedną z miejscowości w województwie warmińsko-mazurskim. O trąbach powietrznych rozmawiamy
z Józefem Warmuzem, synoptykiem z krakowskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Czy można przewidzieć nadejście trąby?
-Niestety, nie. Możemy przewidzieć tylko burze i silne wiatry.
Trąba pojawia się nagle . Je}-atak
trwa zaledwie kilkadziesiąt minut.
Mimo to jej siła uderzenia jest
ogromna.
Jest to podobno przerażające
widowisko.
- Trąba to pionowy wir powietrza , który powstaje pod
chmurami burzowymi . Wygląda
jak ciemny, rozszerzający się
słup o średnicy od kilkudziesię
ciu do kilkuset metrów. Pręd
kość wiatru w trąbie dochodzi
do stu metrów na sekundę . Jeśli
opuści się ona niżej, sieje prawdziwe spustoszenie. Teren, przez
który przechodzi , jest niewielki ,
długości najwyżej kilku kilometrów. Jednak obszar ten wygląda
potem tak , jakby przejechał
po nim gigantyczny walec . Duże
trąby, które zdarzają się w Ameryce Północnej, porywają z sobą
nawet samochody i zwierzęta .

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

Trąba

przypomina niewielki tropikalny cyklon , choć występuje
tylko w strefie klimatu umiarkowanego .
W Polsce trąby są rzadko-

.

ścią?

- Co jakiś czas się zdarzają .
a przykład w maju 1958 roku
odnotowano prawie dzień po dniu
dwie trąby powietrzne w okolicach
Rawy Mazowieckiej i Mińska
Mazowieckiego. Ich powstawaniu
sprzyja zderzenie ciepłego i wilgotnego frontu z powietrzem polatnomorskim.
Czy takie zjawiska nie są
ze zmianami naszego
klimatu?
ie ulega wątpliwości , że
ldimat się ociepla. W ciągu ostatnich kilkudzi esięciu lat tak groź
ne zjawiska, jak: powodzie, huraganowe wiatry i trąby powietrzne

związane

zaczynają się nasilać .
Rozmaw i ała

EWA ZIÓŁKOWSKA
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Kra j- Swi a t
Ze stanowiskami pożegnali się Barbara Piwnik, Andrzej Celiński i M arek Bel

Katastrofa
Jako katastrofalne oceniają skutki
wichury w północno-wschodniej Polsce energetycy, leśnicy, rolnicy i straża
cy. Wiele miejscowości wczoraj wciąż
nie miało prądu. Wichura. która przeszła w czwartek wieczorem i w nocy nad
Puszczą Piską, uszkodziła około 3-4
mln drzew - poinformował rzecznik
Lasów Państwowych Waldemar Tomkiewicz. W surnie strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1,5 tys. razy.

Zmarł Zdzisław Mrożewski

W Warszawie, w wieku 93 lat ,
zmarł aktor Zdzisław Mrożewski
- poinformował Związek Artystów
Scen Polskich. Do jednej z najbardziej
znanych jego kreacji należała postać
Gabriela Narutowicza w "Smierci
prezydenta".

Zatruci w pracy

Rewolucja w rządzie
Marka Belkę na stanowisku
ministra finansów zastąpi Grzegorz Kołodko , Barbarę Piwnik Grzegorz Kurczuk, a Andrzeja Celińskiego Waldemar Dąbrowski.
Ministrowie Belka i Celiński
sami poprosili o dymisje, minister
Piwnik została odwołana na wniosek premiera Millera.
-Sądzę , że jest taka potrzeba
- tak Leszek Miller odpowiedział
na pytanie o przyczynę wniosku
do prezydenta o odwołanie z funkcji Barbary Piwnik.
- Można uznać, że jest toczę
ściowa rekonstrukcja- powiedział
premier na wczorajszej konferencji prasowej. -Wydaje się, że jest
to dobry moment, kiedy dwóch
ministrów składa rezygnację- odpowiedział premier, pytany dlaczego zdecydował się na taką rekonstrukcję teraz.

Szaleniec

zabił

Dlaczego zmiany w rządzie są
tak duże?
Najbardziej chyba zaskakująca jest dymisja minister Piwnik
(przebywającej obecnie na urlopie). Według nieoficjalnych informacji uzyskanych w źródJach zbliżonych do resortu sprawiedliwości wynika, że jednym z powodów
dymisji minister Piwnik był nacisk "partyjnych dołów SLD" na
premiera w tej sprawie.
Andrzej Celiński powiedział,
że złożył rezygnację, ponieważ nie
mógł dłużej pracować w nieprzyjaznej mu atmosferze środowisk
twórczych. Dodał , że była to jego
własna decyzja, nie wymuszona
żadnymi naciskami politycznymi.
Marek Belka o zwolnienie z
pełnionych obowiązków sam poprosił premiera, uzasadniając to
"ogólnym zmęczeniem". Jednak
- według obserwatorów sceny politycznej -jego odejście może być
związane z nasilającym się konfliktem między środowiskiem skupionym wokół premiera Millera a
"obozem" prezydenta Kwaśniew
skiego. Belka uważany był właśnie
za "człowieka prezydenta".
(PAP)
aż

Podanie się do dymisji Marka Belki
rozpoczęło lawinę zmian w rządzie .
Odejdą również minister kultury
Andrzej Celiński oraz minister
sprawiedliwości Barbara Piwnik
-poinformował wczoraj premier
Leszek Miller

w Los Angeles dwie osoby

Strzały

na lotnisku

Siedem osób zostało zatrutych w
wypadku , do którego doszło w zakła
dach mięsnych, należących do Henryka Stoklosy w S miłowie w Wielkopolsce. Pracownicy zakładów prawdopodobnie zatruli się biogazem.

Odchodzą
Marek Belka nauk
prof.
ekonomicznych. Mini"strem finansów był w dwu
ostatn ich rzą
dach
SLDPSL.

Grzegorz Kołod
ko - będzie zarzą
dzał finansami
państwa już po
raz drugi. Kołod
ko jest zaciekłym
krytykiem szefa
NBP leszka Balcerowicza

Barbara Piwnik
- pochodząca
spod Ostrowca
sędzia od lat 80.
pracowała w·
warszawskich
sądach. Prowadziła m.in. spra-

Grzegorz Kurczuk- poseł SLD,
radca prawny.
Ukończył studia
prawnicze ll3
UM~ S w lublinie,\studia doktoranckie odbył
w ZSRR.

węFOU.

Genui" skazany

Magakradzie
- W nocy do wolno stojące
go domu na warszawskich Bielanach wtargnęło czterech męż
czyzn. Skuli kajdankami przebywającą w domu kobietę i skradli
dzieła sztuki oraz samochód nis-

Pasażerowie

i personel lotniska wwydzielonej jego części tuż po strzelaninie
ści, gdy w całych Stanach, w tym
także na lotnisku międzynarodo

Nadal nieznane są przyczyny
czwartkowej strzelaniny na lotnisku
w Los Angeles.

Jak poinformowała FBI ,
mężczyzna, który w.czwartek wieczorem zabił na lotnisku dwie osoby i zranił pięć, po czym sam zginął zastrzelony przez ochronę
izraelskich linii El Al, był Egipcjaninem i mieszkał w USA od 10 lat.
,
Motywy ataku są nieznane.
Swiadkowie mówią, że wydawało się im, iż mężczyzna rozmyśl
nie celuje w Izraelczyków, gdy
otworzył ogień w miejscu , gdzie
pasażerowie czekali na odprawę
przed lotem El Al do Tel Awiwu.
Atak nąstąpil w dniu amerykańskiego Swięta Niepodległo-

Wyrazy

głębokiego

wym w Los Angeles, wprowadzono szczególne środki bezpieczeń
stwa, aby zapobiec zamachom
terrorystycznym.
Strzelanina spowodowała
panikę na lotnisku.
- Ludzie biegali na wszystkie strony jak mrówki - powiedział .Steven Haney, który był
świadkiem ataku . - Krzyczeli ,
kryli się i uciekali , wołając
"0 mój Boże!".
Zdaniem strony izraelskiej ,
był to akt terroru . Jednak rzecznik FBI przyznając , że "istnieje
taka możliwość " zastrzegł, że
na formulowanie jednoznacznych wniosków jest jeszcze
za wcześnie .
(PAP)

wspólc:;ucia z powodu

śmierci

MĘZA
Były oficer SS 93-letni Friedrich
Engel, znany jako " Rzeźnik Genui ",
został wczoraj skazany przez sąd
w Hamburgu na siedem lat więzienia
za wydanie rozkazu likwidacji 59 więź
niów we Włoszech w 1944 r.
(PAP)

4

przewodniczą

cym Komitetu
Kinematografii.

Obrazy warte - według okradzionej
kobiety- pięć milionów dolarów
skradło wnocy z czwartku na piątek
w Warszawie czterech sprawców.

Z zakładnikiem w banku

"Rzeźnik

Waldemar Dą
browski jest od
1998 roku dyrektorem naozelnym Teatru Wielkiego. Od 1990
do 1994 roku był

Andrzej Celiń
ski - poseł SLD
o zaskakującej
drodze życiowej
. Związany z
opozycją od lat
60. w 1996 r.
opuścił UW i w
1999 r. przyłą
czyłsię do SLD.

Istnieje
Policja otoczyła wczoraj po połu
dniu filię banku Suedwest w Stuttgarcie w Niemczech po otrzymaniu informacji, że przebywający w nim mężczy
zna wziął zakładnika- podała miejscowa policja. - Przypuszczamy, że zakład
nikiem jest menedżer banku - powiedział rzecznik policji Olef Petersen.

z rządu

naszej

koleżance

JADWIDZE TWOREK
składają

koleżanki
524/ gm

i koledzy z Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Kielcach

szczegółowy

san almera - powiedział
z Komendy S
Policji.
Okradziona kobieta
policji, że zrabowane
dzieła polskich malarzy z
i XIX v.·ieku, a ich wa1tość
lo pięć milionów dolarów.
na razie nie informuje. co
nie skradziono, ani też nie
twierdza wartości płócien .

Jasiński

plan ataku na Irak

Wkrótce wojna
z Saddamem?
Sztab armii amerykańskiej opracował już szczegółowy plan ataku
na Irak- poinformował wczorajszy
"New York Times".

Gazeta powołuje się na informacje, uzyskane od osoby, która
" miała okazję do_
brze zapoznać się "
z dokumentem. Sciśłe tajny plan zakła
da jednoczesne dokonanie ataku na
Irak przez siły powietrzne , lądowe
i morskie. Celem akcji byłoby odsunię
cie od władzy Saddama Husajna.
Zgodnie z planami Pentagonu,
przedstawionymi na
łamach "New York
Times", setki amerykańskich samolotów, stacjonowanych w bazach na
terenie
ośmiu

nych punktów w Iraku - w
lotniska. drogi i ośrodki
Specjalne oddziały ope
bądź agenci CIA mieliby
samym czasie uderzyć na
broni bądź laboratoria. w
może być magazynowana
dukowana broń masowej
oraz rakiety.

państw, miałyby
dokonać zmasowa-

nego ataku na okolo tysiąc strategicz-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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wałnica spustoszyła wi ększość

rad jak

gołębie

zniszczyło tysiące

i tytoniu. Najbardziej

_ .,,n'"'ll wioski w okolicach

(Świętokrzyskie). Zadłużeni

ubezpieczeni rolnicy załamują

- Widziałem jak wędrowała
ura gradowa. Zaczęło się w
· h, przeszło na MichaMierzwin, a nasilenie nastą 
w Jmielnie- wspomina Sła
ir Chrzanowski. Tak jak wieicsz kańców gminy dokładnie
ię t a moment, kiedy runął
- By ło kilka minut po godz.
polami, łąkami i podwórzaw irowały lodowe kule wiei. go łębich jaj. Nawałnica szasekundy. Powaliła zboża,
la owoce w sadach, zdzieowa ła ogródki, zbombardotyto ń i ziemniaki - opisuje
rzanowski.

dzie
ękna

-W połowie lipca zwykle u nas są już żn iwa. Wtym roku na pewno tak nie będzi e
-mówią rolnicy z okolic lmielna
maczy Joanna Lniak. Mówi, że
plantacja żywiła trójkę jej dzieci.
- Będziemy musieli żyć z głodo
wej renty teściowej -z ałamuje się.
Zniszczone zbiory były warte 80 tys. zł. - Do tego trzeba dołożyć opryski, maszyny, paliwo,
p racę - wylicza straty gospodyni.
Nie dostanie odszkodowania, bo

O fiary III Rzeszy

bitwa

rycerzy weźmie udział
winscenizacji historycznej
grunwaldzkiej.

l ak poinformowałJózef Podo-

Gminnego Ośrodka Kultury,
i w Gietrzwałdzie,
'u'"'"'"'""'" Polach przygola do bitwy idą pełną parą.
· Bitwa Grunwaldzuje obóz rycerski, w którym
mm. namioty Jagiełły i WieiMistrza. Gotowe są już palibramy wjazdowe i tarany. S re.
grodzisko będzie moż
ledzać od poniedziałku.
Do Grunwaldu przybywają już
W tym roku będzie ich okotysięcy. Przyjadą z Polski,
er. Włoch, Czech, Francji, LiŁotwy, Białorusi, Niemiec i
L W inscenizacji bitwy oparl' wydarzeniach historycznych
1
PCa 1410 roku weźmie udział
około 1.5 tys. rycerzy z liczbractw i drużyn. Ze względów
muszą być oni od. i władać w miarę
· ·walki.

jaja

Zn;:ni są już laureaci konkursowej
wysta wy Przedwiośnie .

plantacja była nie ubezpieczona.
- Składka jest zbyt droga. Wynosi
10 procent wartości zbiorów. Nie
byłoby nas stać - podkreśla.
Lniakowie mają do zapłace
nia 30 tys. zł kredytu za kupioną
dwa lata temu suszarnię olejową .
W sezonie płacą 6 tys . zł za energię. - Dzieci trzeba przygotować

Pięć ton zboża
Jerzy Tutaj z Helenówka specjalizuje się w uprawie zbóż ,
głównie pszenicy, jęczmienia, bobiku. Obsiane ma 50 hektarów.
- Ponad 12 hektarów poszło w powietrze- macha ręką rolnik . Stracił 5 ton zboża. Wczoraj mimo
lepszej pogody nie miał ochoty
wyjść w pole. Wyliczył szkody na
25 tys. zł. -W ubiegłym roku pła
ciłem ubezpieczenie. Przerwałem
w tym, bo sądziłem, że już żaden
kataklizm nas nie nawiedzi - pan
Jerzy nie może sobie wybaczyć
braku przezorności .
Wójt Imielna Zygmunt Brzeziński biega po polach i ogląda
straty. W powalone zboże nie wjadą kombajny. Wysypane z kłosów
ziarno trzeba będzie zaorać, tytoń
wyrzucić.- Jak to zobaczyłem nie
mogłem uwierzyć - mówi wójt.
Poszkodowani nie mogą na wiele
liczyć.- Będziemy się starać o niskoprocentowe kredyty z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Wystąpiłem też o pomoc do wojewody- wyjaśnia wójt
Brzeziński.
·
Rzecznik wojewody święto
krzyskiego Beata Ryń poinformowała "Słowo", że gdy tylko znane
będą straty Włodzimierz Wójcik
wystąpi do rządu o uruchomienie
rezerwy budżetowej.
IWONA BORATYN

Laureatką Grand Prix za
przesłany na konkurs malarski
tryptyk została kielecka artystka
-Małgorzata Bielecka. Jej obrazy
można aktualnie oglądać na wy-

stawie w galerii BWA w Kielcach.
Malarka prezentowała niedawno
swoje prace w Niemczech. Była
już nagradzana na Przedwiośniu ,
ale po raz pierwszy przyznano jej
pierwszą nagrodę . Laureatem drugiej jest również wcześniej nagradzany kielecki rysownik - Włady
sław Szczepański . Całkowitą niespodzianką jest trzecia nagroda,
którą otrzymał za rzeźbę Mirosław Kołsut z Radomia. Artysta ten
bowiem po raz pierwszy wziął
udział w Przedwiośniu. Kolejne
n&grody przypadły Wacławowi
Stawcekiemu z Kielc (rzeźba) ,
Andrzejowi Markiewiczowi z Radomia (rysunki), Mateuszowi Kamleńskicmu z Radomia (rysunki) ,
Krzysztofowi Mańczyńskiemu z
Radomia (malarstwo) , Jackowi
Nowakowskiemu z Kielc (malarstwo). Ryszardowi Gancarzowi z
Sandomierza (rysunki), Arturowi
Zającowi z Jędrzejowa (malarstwo) .
Na konkurs nadesłano 235
prac 78 autorów. 101 prac zostało
zakwalifikowanych na wystawę ,
która otwarta zostanie w kieleckiej
galerii GWA we wrześniu.
- Tegoroczny konkurs miał
bardzo dobry poziom i wystawa
zapowiada się bardzo ciekawie
- twierdzi Marian Rumin , dyrektor BWA w Kielcach.
(E)

ni eci e rpliwią s i ę

W kolejce po odszkodowanie
Wciąż jeszcze nie wszyscy byli

robotnicy przymusowi III Rzeszy
odebrali l ratę odszkodowania.
Niektórzy mają wątpliwości czy
doczekają, choć Fundacja " PolskoNiemieckie Pojednanie " zapewnia,
że pieniądze wypłaci najpóźniej do
końca 2002 r.

- Najdłużej na pieniądze czekają ci z poszkodowanych - wyjaśnia Magda Cieszkowska, rzecznik
prasowy Fundacji - którzy do
wniosku nie załączyli pełnej dokumentacji, lub wypełniając wniosek popełnili jakieś błędy wymagające wyjaśnienia. Chcemy jednak, aby wszyscy uprawnieni, któ-

rzy nie otrzymali do tej pory ani
złotówki, należne kwoty I raty odebrali jeszcze w tym roku.
- W województwie święto
krzyskim spośród około 4 700
członków Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę I ratę świadczeń otrzymało już nieco ponad 90 proc. uprawnionych. W kolejce pozostali faktycznie tylko ci, którzy muszą uzupełnić złożoną dokumentację

- szacuje Krystyna Łukasik, prezes
Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.
Radomski Oddział Terenowy
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę zrzesza około 2000 osób, którym przy-

Gmina Miasto Pionki
ogłasza p rzeta rg nieogra niczony na wykonanie
modernizacji kotłown i w budynku Pub licznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Pionkach.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych i spełniają wymogi określone w
warunkach wykonania zamówienia. Wysokość wadium- 5 .000 zł. Wymagany
termin realizacji zamówienia do dnia 31 .Vll1.2002 r.
Warunki wykonania zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
ti- w Pionkach, ul. Kolejowa97, pokój 33, w godzinach pracy Urzędu Miasta Koszt
warunków- 10 zł. Kryterium wyboru oferty- l 00 proc. cena
Termin wvkonania ofert: JS.V/1.2002 r. do ~odz, 13 w siedzibie
zamawiającego, pok. nr l.
Termin otwarcia ofert: 18. VIJ.2002 r. o ~odz. 13.10 w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 33.
Infonnacji na tematprzetargu udzielaPiotrStolarski,pokój 33, teł. 341-42-31.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Zarząd Miasta Pionki
1326/km
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Przedwiośniu

do szkoły. Nie wiem jak sobie poradzimy - martwi się Joanna
Lniak.

sekundy, by czwartkowe

Składki były za duże
Ze wstępnych szacunków
ka, że grad zniszczyluprawy
nad 6 tysiącach hektarów.
rp ialo 13 z 22 wsi, najbarlmielno, Wygoda, Stawy,
kow ice , Borszowice. G rad
zczędził największej w gmi6-hektarowej plantacji tytona l e żącej do rodziny Lnia. ze Staw. - Nic nie zbierzemy.
gi są takie, że trzeba obciąć
z dołu i cztery z czubka, a
podziurawił grad- tłu-

l po

upraw w g minie lmielno
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sługuje odszkodowanie z tytułu
niewolniczej pracy. - Nikt nas nie
informuje jak rozsyłane są pienią
dze, ale szacujemy że I ratę odebrało do tej pory około 60-70
proc. uprawnionych - ocenia Stanisław Urbanek, prezes Oddziału
w Radomiu.
Mimo że termin składania
wniosków o odszkodowanie z tytułu niewolniczej pracy na terenie
III Rzeszy minął z końcem 2001
roku wciąż pojawiają się osoby
pytające o możliwość otrzymania
świadczenia . - Ustalony przez stronę niemiecką ostateczny termin
składania wniosków (do 31 grudnia 2001 r.) obowiązuje - mówi
Magda Cieszkowska. - Szansy na

Zarząd

odszkodowanie nie tracą jednak ci
. z poszkodowanych. którzy choć
nie przedstawili formalnego wniosku składali w fundacji jakieś podania, deklaracje czy dokumenty
potwierdzające doznane represje.
W wyjątkowych przypadkach komisja rozpatrzy też prośby osób,
które z uzasadnionych powodów
(np. pobyt w szpitalu) nie mogły w
terminie złożyć wymaganego wniosku.
W lepszej sytuacji są byli robotnicy obozów pracy w Austrii.
Ostateczny termin składania wniosków o odszkodowania świadczeń
austriackich mija 26 listopada
2002 r.
(tam)

Gminy w Radza nowie

ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów
l. Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogołinie
2. Publicznego GimnazjumwRogolinie

szkól:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora winni spełniać wymogi
określone w Rozporządzeniu ME z 15 lutego 1999 r. (Dz. U. nr 14, poz. 126 z
1999 r. z późniejszymi zmianami).
Oferty kandydatów powinny zawierać:
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i s taż pracy
- aktualny kwestionariusz osobowy
- ocen ę pracy
- dokumenty potwierdzające inne f army doskonalenia zawodo wego
i osiągnięć pedagogicznych
- pisemne zgłoszenie do konkursu z podaniem motywacji
- zaś wiadczenie lekarskie potwierdzając e stan zdrowia niezbędny
do zajmowanego stanowiska.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zaklejonych kopertach
opatrzone napisem ,,KONKURS" do dnia 15 . Vłl.2002 r. w sekretariacie Urzędu
Gminy w Radzanowie.
O terminie przeprowadzenia konkursu zainteresowane osoby zostaną
owiadornione indywidualnie.
132711<

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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opaleniznę
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wysportowaną sylwetkę można zadbać

jeszcze przed urlopem

Wakacyjny relaks w mieści
Ozdrową, wysportowaną sylwetkę
i piękną opaleniznę warto zadbać
jeszcze pned wakacyjnym urlopem.
Jedną z ciekawszych form relaksu , szczególnie dla kogoś, kogo
nie stać na wyjazd nad morze, jest
wizyta w kieleckiej Jaskini Solnej
znajdującej się przy ul: Paderewskiego 48. Przy relaksującej muzyce można tu poinhalować się
morskim klimatem mającym dobroczynny wpływ na różnego rodzaju choroby. Można tu też kupić przeznaczoną do kąpieli sól
pochodzącą znad Mórza Czarnego (kg kosztuje 30 zł).
- W jej skład wchodzi wiele
cennych dla zdrowia i urody minerałów - mówi Teresa Dutkiewicz, właścicielka jaskini. -Znajdują się w niej bowiem, m.in.: magnez, potas, sód, glin , jod, brom
i związki siarki, które nie tylko
wpływają uspokajająco na nasz
organizm, ale także poprawiają
krążenie krwi , likwidują obrzęki
i podnoszą odporność na infekcje.
Ponadto sól napina i wygładza skórę, czyniąc ją jędrną i jedwabistą
dodaje właścicielka jaskini.

w

Inhalację
jaskini
Sól z Morza Czarnego można
też wykorzystać do przeprowadze··
nia inhalacji, które pomogą nam zła
godzić objawy astmy i pozbyć się
nawet najbardziej uporczywego kataru. - Na pół litra gorącej wody
wystarczy wziąć dwie łyżki soli - ra-

Pod okiem instruktorów w Studiu Wega szybko stracimy zbędne kilogramy

dzi Teresa Dutkiewicz. -Następnie
pochylamy się nad miedniczką, przykrywamy głowę ręcznikiem i przez
15 minut wdychamy opary.
Do końca lipca za 45-minutowy seans zapłacimy -tylko 15 zł.
A co dostaniemy w zamian?- Każ
dy, kto wejdzie do naszej jaskini,
może mieć wrażenie, że znalazł się

w bajkowym Il)iejscu - zapewnia
właścicielka. - Sciany wyłożone są

~ Kielce, ul. Targowa 18, tel. 343-02-33, 33-22-971, Ostrowiec św., AJ. 3 Maja 13,

!!Ę_~ tel. 265-39-78, Starachowice, ul. Piłsudskiego 60. tel. 274-72-51
~~~~·

NAJLEPSZE WAKACJE POD

Sł.ONCEM

OBOZV ~ODZIEżOWE: Grecja 17 .VII. - 30.VII., 26.VII· B.VIII, 13.VIII-26.VIII, cena 1.150 zł
DLASTUDENTÓW l NIE TYLKO: Grecja 22.VIII. -4.1X.. 31 .VIII.-13.1X., cena 799zł
WOLNE MIEJSCA W AUTOKARZE: Kielce- Świnoujście 191ipc:a 11 sierpnia, Kielce- Karpacz 1811pca

A\'l4:ł·$iWł •I,!tf#itlM~ ł;!i$l,J:(1 ;J$~1
LAST MINUTElli GrecjaChalkldiki17.VII. - 30.VII., cena od 263 EURO
Hiszpania Co s ta Brava -11.VII. - 24.VII .. cena 384 EURO (zwytywieniem)
Włochy Lacjum- 26.VII. - S.VIII. cena 334 EURO (z wyżywleniem i wycieczl<ą do Rzymu)
Chorwacja-13.VIII. -24.VIII. , cena 345 EURO (z wyżywieniem)
INFOUN/A : OBCU 29-39-02. Ubez ecza nas GERUNG

202/nc

c

~

M

Jeśli

nie

udało

Ci

się wyjechać

nad morze,

centrum mikroklimatu morskiego
już czeka na Ciebie w Kielcach!
Zapewniamy:
V' wzmocnienie odporności organizmu
u dzieci i dorosłych
V' poprawę procesu przemiany materii
(wspomaganie odchudzania)
V' oczyszczanie organizmu z toksyn
V' dobroczynny wpływ na choroby układu
oddechowego, sercowo-naczyniowego i inne.
ul. Paderewskiego 48
tel./fax 041/34-32-225
od godz. 9 do 21

ZAPRASZAMY
7 dni w tygodniu
6

blokami solnymi, z sufitu zwisają
sople podświetlone dyskretnym
światłem w kolorze niebieskim
i fioletowym. Na klientów czeka
siedem rozkładanych foteli, na któryc,!1 można się bardzo wygodnie
ułożyć, i cały zestaw kaset relaksacyjnych do wyboru. Można zamówić szum oceanu, wiatru, śpiew
ptaków i wiele innych kojących
nerwy melodii.
Do jaskini można zabrać też
dzieci, które na pewno o nie będą
się tam nudzić. Specjalnie dla nich
przygotowano bowiem muszelki,
rozgwiazdy i kolorowe wiaderka,
łopatki, grabki.
Pobyt w Jaskini Solnej
nie tylko nas zrelaksuje, ale także
przyniesie dobroczynny wpływ w
przypadku wielu chorób, np. płuc ,
tarczycy, schorzeń przewodu pokarmowego i dermatologicznych.

Aerobik i sztuki walki
Połączenie aerobiku i elementów sztuk walki, komputerowe odchudzanie - to tylko część
atrakcji, jakie czekają na amatorów pięknego wyglądu w Studiu
Wega 2000 w Kielcach przy ulicy
Sienkiewicza 65.
Wakacyjną odnowę najlepiej
rozpocząć od ... opalenia się . Komu
nie udało się złapać prawdziwego
słońca, może skorzystać z nowoczesnych łóżek opalających .
W Studiu Wega do wyboru jest ich
aż 11 . Bezpieczeństwo usługi zapewnia, między innymi , dyplom
ukończenia Akademii Opalania,
który właściciele klubu zdobyli na
Akademii Medycznej w Gdańsku .
Osoby z klaustrofobią nie powinny się obawiać- łóżka opalaj ące są
dość przestrzenne. Minuta wizyty
w solarium kosztuje od l do 1,90
złotych . Minuta skorzystania z łóż
ka opalającego twarz , dekolt lub
plecy to wydatek 0,50 zł .
Ciekawym pomysłem są także zajęcia tae-bo, czyli połączenia
aerobiku ze sztuką taekwondo
i boksem. Jak zapewniają instruktorzy, ćwiczenia takie nie tylko

kształtują sylwetkę , ale również
poprawiają kondycję umysłu. ,
Lato to dobry czas także na

zrzucenie zbędnego tłuszczyku .
Dla leniwych Studio Wega proponuje komputerowe odchudzanie.
Po jednym zabiegu kosztującym
40 złotych można stracić w obwodzie nawet do trzech centymetrów.
Kto jednak woli wyciskać
z siebie siódme poty, może skorzystać z zajęć power stepu czy siłow
ni. Na 60 minut gimnastyki trzeba
wydać lO złotych, a pracy na przyrządach - 7 złotych . W ramach powrotu do formy Wega proponuje
także masaże. Za relaksujący całe
ciało zapłacimy 35 złotych, a masaż
kręgosłupa i pleców, a także zwalczający celluli t kosztuje 20 złotych.
Po gimnastyce warto "nakarmić" organizm jednym z napojów
energetyzująch dostępnych na
miejscu łub odświeżyć się pod jednym z dwóch natrysków.

opaleniznę do Heliossa
Ze zdobyciem opalenizny jeszcze przed urlopem nie powinni rnieć

Po

też kłopotów radorniani e. Co
da leżenie pod lampami to
samo, co słoneczna kąpiel
jeziorem, ale aura ostatnio
zostawia nam wyboru. Poza
coraz więcej miejsc, w
opalaniem można także
na siłowni albo z instruktorką
biku, czy skorzystać z sauny.
Osoby, które lubią
przyjemne z pożyteczny m .
wybrać się do ., Helioss CI
ul. Staroopatowskiej 6B.
larium są tu: siłownia,
w;1dzone są treningi a
Za minutę opalania trzeba
liÓssie" zapłacić, w
·
mocy lamp i klimatyzacj i.
gr do l zł. Na miejscu m oż
że kupić kosmetyki do sol
Można tu także skorzysta(
łowni - jednorazowe
··
wydatek 10 zł, karnety (w
ności od liczby treningów)
tują od 35 do 95 zł. Mi e
·
karnet na aerobik, w
od liczby spotkań w
kosztuje od 40 do 60
dzinny relaks w saunie
tylko 15 zł, a lO zł, jeśli
zowo korzysta z niej w
jedna osoba.
Sport i relaks proponuje

że Ośrodek

acyjny "Mega" przy
za 13. Opałanie na małym
kosztuje 70 gr łub l zł (w
ści od mocy lamp), a na
z klimatyzacją i oddziel
parni na twarz l zł. Jest
solarium stojące , które
równomierną opaleniznę nutę opalania zapłacim y
W weekendy opalanie na
kich łóżkach kosztuje tylko
Instruktorki "Megi"
nu ją paniom także kilka
aerobiku . Można go
z callaneticsem lub
z ciężarkami (aerobik
dwa tfeningi w tygodniu
my 30 zł. za trzy 35 zł, a za
40 zł. Jeśli zdecydujemy się
na dwa spotkania w
damy 40 zł. na trzy 45
ry 50 zł. Zajęcia odbywaj ą
od godz. 9 oraz po połudn
czorem. W ciągu tygodnia
czynny od godz. 9 do-21 ,
od godz. 9 do 19, a w ·
godz. 10 do 17.
(Ala.

Instruktorki z ośrodka "Mega!' oferują dla pań kilka rodzajów aerobikU

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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J?r:? - Niestety, syn nie nabył
jeszcze uprawnień urlopowych. Prawo stanowi, że osoba,
która pierwszy raz podejmuje pracę, może pójść na urlop najwcześniej z upływem 6 miesięcy pracy
(wtedy może otrzymać jedynie połowę przysługującego urlopu) .
Prawo do urlopu w pełnym wymiarze pracownik nabywa dopiero
po roku. Każdy, kto ma dłuższy staż
pracy, nabywa prawa do nowego
urlopu l stycznia każdego roku .

a=

,l

Wcześniejszy

powrót

do pracy
o urlopach
czytelników "Słowa
". zadane w trakcie czwartkowe" głośnego telefonu", odpowiadaprawnicy Okręgowej Inspekcji
wKielcach - Milena Procko,
-Agnieszka Turbakiewicz.

terminu

niesionych przez pracownika w tej
sytuacji. Nie oznacza to jednak, że
taki obowiązek prawny nie istnieje. Można go wyprowadzić z analogii do art. 167 paragraf2 kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika
w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Najmniej 14 dni
Mam 26 dni urlopu. Słyszałam, że
urlop można dzielić na części, ale
przynajmniej raz powinien on trwać
i[:&~ 14 dni. Czy to prawda?

-W myśl art. 164 paragraf2
dopuszczalne jest
terminu urlopu przez
rorrl(l~l.lfr'~ w sytuacji, gdyby niepracownika spawodola poważne zakłócenia toku
Oceny potrzeb uzasadniaprzesunięcie dokonuje praawca. W kodeksie pracy brak
regulacji zobowiązujących prado zwrotu kosztów po-

-Tak. Pracodawca powinień wyrazić zgodę na urlop, aby trwał on
przynajmniej 14 kolejnych dni,
czyli lO dni roboczych plus wolne
soboty i niedziele. Mówi o tym artykuł 162 ·kodeksu pracy.

Pierwszy urlop
Mój syn poszedł w kwietniu
do pierwszej pracy. Teraz chciałby
pojechać na tydzień na Mazury.
Ile może dostać urlopu?

Jestem od kilku dni na urlopie, ale
chciałbym go przerwać. Mój dyrektor
się na to nie zgadza. Czy ma rację?

~":;.s- Tak, dyrektor może odmówić

zgody na pana wcześniejszy
powrót do pracy. Być może chce,
aby wykorzystał pan przynajmniej
raz dwutygodniowy urlop, jak nak~uje kodeks.

Komu świadczenie
Prowadzę przedsiębiorstwo zatrudniające pięć osób. Pracownicy
domagają się wypłacenia im
świadczeń urlopowych. Jak problem
ten regulują przepisy?

Ji:ff""- Zakładowy

fundusz

świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej

20 pracowników (w przeliczeniu
na pełne etaty) . Pozostali pracodawcy mają obowiązek wypłacać
swoim pracownikom świadczenie
urlopowe. Powinno być ono wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi, który wykorzystuje
w danym roku urlop w wymiarze
najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wypłata świadczenia

powinna nastąpić najpóźniej
w ostatnim dniu poprzedzającym
urlop. Wysokość świadczenia
w 2002 r. wynosi 658,57 zł (brutto). Kwestie te regulują przepisy
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakła
dowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ekwiwalent, ale
po zwolnieniu
Czy mogę nie iść na urlop i w zamian
za to dostać ekwiwalent pieniężny?

ID "-To niemożliwe. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
przysługuje tylko osobom zwalnianym z pracy.
Po przepracowaniu prawie roku
zwolnilam się na własną prośbę.
Odchodząc z pracy 1/ipca br. spytalam
o urlop wypoczynkowy i usłyszałam, że
mi nie przysługuje. Czy to zgodne
z prawem? Chciałabym też wiedzieć
czy do okresu, od którego zależy
wymiar urlopu wypoczynkowego,
wlicza się czas przeb}wania na zasiłku
dla bezrobotnych?

Pracownikowi przysługu
je prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek
pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu, przysługuje mu
urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresl! przepracowanego
u tego pracodawcy. W razie niewykorzystania urlopu z powodu
rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent należy
wypłacić niezależnie od tego czy
do rozwiązania umowy o pracę
doszło z inicjatywy pracodawcy
czy pracownika.

.H'ff"'-

Zgodnie z art. 30 ust. l ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, okresy pobierania zasiłku
dla bezrobotnych wlicza się
do okresu pracy wymaganego do
nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Oznacza to,
że okresy te bierze się pod uwagę
ustc.lając wymiar urlopu.

Na

części

etatu

Jestem zatrudniona na 115 etatu na
czas określony. Wlipcu miną cztery
miesiące od podpisania umowy. Jak
długi urlop mi przysługuje?

Może pani dostać 9 dni
wolnego. Ponieważ pracuje pani
tylko na 1/5 etatu, pracodawca liczy urlop według zasady; jeden
dzień pracujący i kolejne cztery
dni nieroboczc, kiedy nie ma pani
obowiązku świ adcz enia pracy.
W pani przypadku nie można stosować zasady, że do urlopu wlicza
się tylko dni robocze, bo wtedy
mogłaby pani nie przychodzić
do pracy przez dziewięć tygodni .

_!:[.?"-

Jak

liczyć

wynagrodzenie

Jak oblicza się wynagrodzenie
za czas urlopu?

w-''" -Jeśli

ma pan stałą miesięcz
to dostanie pan normalne wynagrodzenie za każdy dzieJ1 .
urlopu . Jeśli jednak pana pobory
są co miesiąc w różnej wysokości ,
wówczas pracodawca oblicza śred
nią pensję z ostatnich trzech miesięcy i dzieli ją przez liczbę dni roboczych w miesiącu. Potem wystarczy tylko tę cyfrę pomnożyć
przez liczbę dni urlopowych
i mamy wysokość wypłaty.
TADEUSZ MARYNlAK
KRZYSZTOF LOSZ
ną pensję,

,l

'~

noczonych- 41, w Wielkiej Brytanii- 49, a w Norwegii- 51.( ... )

(
J j f r'
/j

Dla wybranych ...
szpitali
Tak zwana reforma zdrowia,
społeczeństwu przez
Buzka, doprowadza
aoJt'r7e·n~t""' i pracowników służzdrowia do rozstroju nerwowe. Są jednak polityczne kręgi tak
prawnego i organizacyjnego
przywiązane, że jakakolwiek
naprawy bezwzględnego bała
u Jest a priori krytykowana.
,.reformy służby zdrowia"
Maksymowicz i Knysok
krytykę zmian, a służba
torile w długach. Wielu kligrozi upadek, brak
na podstawowe mateoplaty za energię a nawet
Stanem szpitali zajmuje się
nowszym wydaniu tygodnik

~o reporterskim przedstau k~ tastrofalnej sytuacji fi. l wielu szpitali z różnych
ow kraju autorzy artykułu
Kowalski i Rafał Pieśni ak
':1 - i~.: Szpitale zadłużają
swmdczą usługi, na które
· nie stać. lnnym ponarastania długów są bezczęsto zakupy sprzętu.
raportów NIK ponad po. . aparatury kupowanej do szpi~~st wykorzystywana w mniej
) proc., zaś co czwarte urzą
; -.w mniej niż 15 proc.
.. kanstwowe szpitale, podohJa huty - zadłużają się, bo mogą
. na to pozwolić, nie obawia~ ~ę konsekwencji. Czterokrotw latach 1994-97 - oddłużano
natych mtast
· zaciągały nowe zo-

bowiązania.

Ci, którzy tego nie robili, tracili, bo mieli gorszy sprzęt ,
leki, procedury.( ... )

Błędne kolo
Po reformie administracyjnej
urzędy marszałkowskie , pełniące
funkcję organów założycielskich
szpitali, godziły się na zamianę dłu

gów na kredyty, które same gwarantowały. Zadłużenie postępowało,
ponieważ firmy sprzedające sprzęt
i leki miały "dobre wierzytelności".
Dopóki państwo umarzało lub restrukturyzowało długi , dopóty krę

ciło się błędne kolo zadłużenia.

(...)
Nie tylko w Polsce publiczna służba zdrowia jest zadłużo
na. Dzieje się tak w całej Europie, bo państwa Starego Kontynentu żyrują długi szpitali. Zadłu
żenie placówek brytyjskich,
szwedzkich czy włoskich jest
większe niż w Polsce, ale tam dłu
gi nie narastają w niekontrolowany sposób. Reformy nie powiodły
się ani w Wielkiej Brytanii, ani
we Francji, Włoszech czy Skandynawii . Także rządy Czech, Wę
gier i Słowacji nie potrafią sobie
poradzić z zadłużeniem szpitali .
Na służbę zdrowia wydajemy
55 - 60 mld zł rocznie. To dwa razy
mniej niż kraje rozwinięte Zachodu, które mają wyższy PKB- w stosunku do PKB na służbę zdrowia
wydajemy więcej niż możemy! Bankructwa szpitali nie byłyby niczym
złym , gdyby odbywały się według
reguł rynkowych, czyli żeby upadały placówki najgorsze. W Polsce
mamy przecież za dużo łóżek szpitalnych (w niektórych specjalnościach nawet o40 proc.). Na lO tys .
mieszkańców przypadają u nas 62
łóżka, w Danii- 35, w Stanach Zjed-
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Żaden rząd III RP - łącznie
z obecnym -nie miał recepty na oddłużenie szpitali . Ministerstwo
Zdrowia przygotowało za to projekt
powołania krajowej sieci szpitali
publicznych. - Placówki, które znajdą się w sieci od l stycznia 2003 r.,
będą miały zagwarantowane kontrakty z Narodowym Funduszem
Ochrony Zdrowia. (... ) Dla dyrektorów sieciowych szpitali będzie to
wygrana na loterii: ich placówki zostaną oddłużone i zapewni się im
bezpieczeństwo finansowe.
Kiedy powstał projekt stworzenia sieci szpitali, pojawiła się pogło
ska, że trafią do niej placówki najlepiej wyposażone w aparaturę medyczną. Najlepszy sprzęt mają zaś
przeważnie ci, którzy mają najwięk
sze długi. Mało tego, dyrektorzy zadłużają szpitale jeszcze bardziej, aby
dokupić nowoczesną aparaturę .

1\vorzenie sieci oznacza de facto rezygnację z poddania służby zdrowia
regułom rynku (... ) bo szpitale, które
znajdą się poza siecią, oraz placówki
prywatne będą upośledzone.( ... )
"Wprost" 7.VII.2002

***

Artykuł uzupełniony jest rejestrem najbardziej zadłużonych szpitali w kraju. Region świętokrzyski

nie wypada w tym rejestrze najgorzej.
O ile bowiem, np., Szpital Kliniczny
nr l w Gdańsku ma ponad 58 mln zł
długu, a Szpital Wojewódzki w Legnicy ponad 53 mln, to znajdujące
się na liście : Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze tylko 6
mln, Neuropsychiatryczny w Kielcach
l ,80 mln, a dła Nerwowo i Psychicznie Chorych w ~orawicy l ,50 mln
złotych. Daje to Swiętokrzyskiemu
drugie, po woj. opolskim, miejsce
w rankingu "najoszczędniejszych"
w kraju .

1. Z życia PZF
Do grupy marginaliów zalikarty analogiczne lub tzw. karty maximum
(CM) . Karta maximum to widokówka, której obraz jest identyczny z głównym motywem naklejonego na niej, po stronie ilustrowanej, znaczka pocztowego,
zbliżonego tematycznie lub motywowo do przedstawionego rysunku karty i znaczka, względ
nie kasownika pocztowego miejscowości związanej w jakiś sposób z motywem karty i znaczka.
Karta analogiczna, czy karta
maximum, ma ten jedyny zwią 
zek z filatelistyką, że dla jej sfabrykowania trzeba się posłużyć
znaczkiem pocztowym i stemplem pocztowym, nie w celu od 7
bycia drogi pocztowej , lecz celem stworzenia przedmiotu zbieractwa . Elementem karty maximu m. mającym znaczenie
dla zbieracza, jest jedynie kasownik pocztowy, gdyż tylko on
może być włączony do zbioru .
Ostatnią grupę marginaliów,
stanowią druki reklamowe dotyczące znaczków nowo wprowadzonych do obiegu (foldery) .
czyć też należy

Jecie istnienia Muzeum Poczty
i Telekomunikacji , projektu
Agnieszki Sobczyńskiej, a na trzecim miejscu znalazł się blok 134
" lO-lecie Radia Maryja", projektu Jacka Brodowskiego .

Nowości
W roku bieżącym mija dwusetna rocznica urodzin Ignacego Domejki (1802 -1889) , wybitnego polskiego patrioty i uczonego. W Chile, gdzie przebywał
aż do śmierci w 1889 r., stworzył
naukowe podstawy eksploatacji
bogactw mineralnych tego kraju. założył sieć meteorologiczną .
Był profesorem i ponad 15 Jat
rektorem chilijskiego Uniwersytetu w Santiago . Z tej okazji
Poczta Polska wspólnie z Pocztą Chile wydały znaczek pocztowy. W Polsce wszedł on do obiegu w dniu 3 lipca . Jego wartość
nominalna wynosi 2 ,60 zł. Oto
reprodukcja .
(Kas.)

3.

•--~ ---- -·····----·-·····-·•

2. Ciekawostki
Według czytelników " Filatelisty" -pisma ZG PZF, w konkursie - plebiscycie na najład
niejszy znaczek Polski roku
2001 laureatem został blok
nr 130 "Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem ", projektu Alojzego
Balcerzaka. Na drugim miejscu
u plasował się blok nr 133 "80-

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

.
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Ett.Uf,IJit.ttJ Kle l c e
Informacja o
- e Klub "Superata" zaprasza w sobotę na aqua aerobik na basenie ośrodka
,:Przedwiośnie" w Ameliówce.
Odjazd autokaru o go_dz.
17 .l Osprzed hali przy ul. Zytniej. Bliższe informacje pod
nr. tel. 342-26-68.
e Qddziat Świętokrzy
ski PITKzaprasza w sobotę,
6bm., na wycieczkę na trasie
Chałupki :: Pińczów- Micha-' ,
łów. Cena 20 zł, informacje
~"pod nr. teł. 34,4-77-43 lub
344-59-14.
'
..
.
'· "., e Ill'Wakacyjny Rodzinny FestYą ,,Azymut" - niedziela, 1 bm., godz. 11-15, muszla
koncerto,wa w parku miejskim:'
e Swiętokrzyski Klub
Turystów Kolarzy "Kigari" zaprasza w niedzielę, 7 bm., na ·
V Rajd Rowerowy ,,Pogoń,za
słońcem" na trasie Kielce- Sw.
Katarzyna - Bodzentyn - Psary- Masłów - Kielce (85 kilometrów). Bliższe informacje
w biurze PITK, ul. Warszawska 20. tel. 34-45-914.
fi Klub Turystów Pie_szych ,,Przygoda" zaprasza w
niedzielę, 7 bm., na wycieczkę
ria trasie Łagów - Raków (15
km). Zbiórka uczestników na
.dworcu PKS Kielce o godz. 7.

J!

" ~ , e Koło , Przewodników
Swiętokrzyskich "Bartek" za-

, prasza w

niedzielę,

7 bm., na

wyCieczkę pieszą na trasie:

-podwyżce

ceny to ·plotka

Wymieniają

resowani powinni osobiście
szać się do Referatu t\\'Id<~n:ll•·
Kierowców w UM (wejśc
ul. Leśnej, pokoje: 24, 25, 26).
dział czynny jest codzie 1
z wyjątkiem sobót, w
od 7.30 do 15.30. w J.IVIU<OU Łld

KIELCE. Rozpowszechniana w
Internecie informacja o podwyższeniu
kosztów wymiany starego prawa
jazdy okazała się nieprawdziwa.
Mimo to wywołała burzę - w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta
przybyło petentów._
- Wszyscy chcemy zdążyć
przed l sierpnia, gdyż wtedy za
wymianę zapłacimy tylko 70 zł, a
nie 300 zł - mówili ludzie stojący
w kolejce.
Jednak Mariusz Cołoszyń
ski, zastępca dyrektora Wydziału
Komunikacji, Handlu i Usług UM,
dementuje krążącą po mieście
plotkę. - To kompletna bzdura.
Koszt prawa jazdy nie zmienił się
i nadal będzie wynosił 70 zł
-mówi.
Przypomnijmy, że osoba,
która chce wymienić prawo jazdy,
powinna zabrać ze sobą stare prawo jazdy, jedno zdjęcie paszportowe, dowód osobisty oraz wnieść
opłatę w wysokości 70 zł. -Doku-

Warto wiedzieć
Prawo jazdy wydane w okres1e
r: do 31.12.1983 r.
należy wyrnienić do 31.12.2002 r.
Więcej czasu na zamianę mają
właściciele dokumentów
wystawionych po 198:1 r.,
czyli tych wydawanych:
• od 01.01.1984 r. do 31.04.1993
- termin wymiany do 31.12.2004.
e od Q1.05.1993 r. do 30.06.1999r.
- termin· wymiany_do 30.06.2006,
e po 01.07.1999 r. -termin
wymiany do 30.06.2006r

Od 01.01.1971

WWydziale Komunikacji petentów nie brakuje
m en ty wydawane są na podstawie cze·n ia- dodaje dyrektor Cołoszyń
aktualnego badania lekarskiego, ski.
Na prawo jazdy czeka się ok.
dlatego przed podjęciem decyzji o
wymianie prawa jazdy proponuję 2 tygodni . Stary dokument oddaje
się przy odbiorze nowego. Zaintesprawdzić ważność tego zaświad-

Niełatwo
zostać
-

Remont w toku

'

wychowawcą

Kiie- Kliszów (1 Okm). Zbiór-

ka uczestników o godz. 8.30
na dworcu PKS w Kielcach.

·e Stow,.arzyszenie Przewodników· Swiętokrzyskich
organizuję 13lipca wycieczkę
na trasie Ojców- Dolina Prąd
nika. Bliższe informacje pod nr.
tel. 368-46-78lub 344-60-73.
e Harcerskie Biuro JUrystyczne _,, Ska1.1t", ul. Sien. kiewicza '25, teł. 368-20-82,
'organizuje akcję "Lato w mieście''. W programie półkola- · ·
nii m.in. wycieczki pisze i kra- ,~
joznawcze, zajęcia świetlico
we, wyjścia do kina i na basen, jazda konna, ognisko.
Przygotowane propozycje
skierowane •są do dzieci w
wieku 8-13 lat. Turnusy w dn.
8.07-L07, 22.07-2.08, 5.08- ,
16.08, 18.08-30.08. Świetlica ·
będzie czynna w godz. 10-15 "
przez pięć dni w tygodniu.
Całkowity koszt za dwutygodniowy turnus wynosi 60 zł.
e HBT " Skaut" organizuje 16 bm: wycieczkę autokarowa do Sandomierza. W
programie zwiedzanie miasta, ·
przejście podziemną trasą turystyczną i wąwozem królowej Jadwigi, rejs statkiem po
Wiśle. Zapisy i informacje w
"Skaucie", ul. Sienkiewicza
25 (II piętro), teł. 368-20-82.

prawo

-~

Zbadaj zęby
W sobotę i niedzielę (6 i 7
bm.) w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej ,,Citodent" w Kielcach przy ulicy
Ogrodowej 3 odbędą się bezpłatne przyjęcia pacjentów
przez lekarzy stomatologów
różnych specjalności. Będzie:

można zrobić przegląd jamy

ustnej, uzyskać fachową poradę i dokonaćnapraw uzębienia.
Nię trzeba mieć skierowania.
Żeby zostać przyjętym,

nale~y mieć ze sobą numer
PESEL i legitymację ubezpieczeniową; Przyjęcia w sobotę
i niedzielę odbędą się w godz.
8-16. Bliższe informacje pod

nr. tel 36-15-122.

8

KIELCE. Szansę na połączenie pracy
z wypoczynkiem daje posada
wychowawcy kolonijnego. Otaką
pracę pytają głównie ludzie młodzi.
Nie wszystkim udaje się ją znaleźć,
bo również w tej branży jest tłoczno .
Aby zostać dyplomowanym
opiekunem, trzeba mieć 18lat, wykształcenie średnie (matura nie jest
wymagana)iukończyćodpo\\riedrll

KIELCE. Trwa remont instalacji
gazowej przy skrzyżowaniu ulic
Jagiellońskiej i Grunwaldzkiej. Prace
rozpoczęły się na początku czerwca i
potrwają prawdopodobnie do połowy
lipca.
Na odcinku od ronda przy
ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Chalubińskiego stare rury gazowe zostaną zastąpione nowoczesnymi
rurami plastikowymi. Będą wykonane także nowe przyłącza do budynków przy ulicy Jagiellońskiej i

Zarząd
ogłasza

· kurs. - Przystępna cena szkolenia
(ok. 120 zł) i ciekawe przedmioty
sprawiają, że chętnych jest bardzo
dużo, dlatego kursy organizujemy
dwa, trzy razy w roku - mó\\ri Urszula Kamińska z Towarzystwa Wiedzy
kilku przy Piekoszowskiej . Da- Powszechnej w Kielcach.
riusz Wesołowski, kierownik robót, powiedział " Słowu ", że wymiana instalacji odbywa się metodą przeciskową , która pozwala
ograniczyć do minimum utrudnienia zarówno w ruchu samochodowym, jak i pieszym. - Dzięki prze- DYMINY. Od Blipca Schronisko dla
ciskaniu nie rozkopywaliśmy ulic, Bezdomnych Zwierząt w Dyrninach
a chodnik jest zajęty przez nas tyl- będzie otwarte dłużej.
ko częściowo -mówi.
Od najbliższego poniedział
Na zlecenie Zakładu Gazowku
Przedsiębiorstwo
Usług Komuniczego w Kielcach wszystkie pranalnych, które zarządza schronice wykonuje firma Bakama.
skiem w Dyminach, przedłuża go(pp)

Gminy w

W schronisku

dziny otwarcia placówki. Od
niedziałku do czwartku
je gości w godz. 8-16, w
8 do 17, a w soboty od
Naszą intencją jest, aby
interesowany nabyciem psa
zrobić to po pracy - argu
wicedyrektor PUK
Grzegorczyk.

Zarząd Gminy Policzna
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna

przetarg nieograniczony na

··-~-

Materiały do przetargu można uzyskać za odpłatnością w wysokości
25 złotych w siedzibie U14ędu Gminy w Łącznej, budynek nr 1,
pokój nr4, w godzinach od 7.30do 15.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej
Kamionki 60, do dnia 14.VIII.2002 r., do godz. 10.
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej urzędu w dniu
14.VIII.2002 r. o godz. 11 .
Oferent przystępujący do przetargu winien wnieść wadium
w wysokości 10.000,00 zł w formie określonej w SIWZ.

a) cena- 90 proc.
b) warunkigwarancji-10proc.

diużej

-----------

Łącznej

Złożone oferty oceniane beda wg następu@cych

Szkolenie obejmuje 36
dzin zajęć teoretycznych 1
tycznych, a jest zakończon e
minem.
Ukończenie kursu jest
przepustką do biur
Te zaś mają już swoje zam
grupy ludzi i nie potrzebuj ą
nowych pracowników. - Co
zatrudniam około 60 ""'"h""'"'
ców, z czego 20-30 to osoby
mówi Marian Tusznio,
Agencji Turystycznej MA
śli zatrudniam nowego opi
to jest to zawsze osoba
mi przez kogos , ,.",,.,~.,~
pewien, że mam dobrą
chowawców- dodaje

krvteriów:
1330/km

ogłasza

przeztarg niczogrqniczony na dowóz:

t/ uczniów do szkół w Policznie, Czarnolesie i Wilczowoli
t/ uczniów do gimnazjum w Policznie
t/ dzieci na imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe na terenie
i województwa
t/ sportowców klubu .. GRYF" Policzna na rozgrywki sportowe na
szkolny200212003, tj. od J.IX2002 r. do 31. VI/1.2003 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w
Gminy Policzna, pokój nr 15.
Termin składania ofert upływa dnia 14. Vill.2002 r. o godz. 8.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.VIII.2002 r. o godz. 10 w
zamawiającego, pokój nr6 (sala narad).
W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o
pub~c~y~h oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych
zamoWiema.
Ogłoszenie zostało opublikowane w Bliuletynie Zamówień Publicznych nr
z dnia 27. V/.2002 r. pod poz. 38625. Strona Internetowa
www.uzp.gov.pVbiulety/2002/l 071107.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy UrzędU·

l
l
l
l
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Kle l c e
Dotarliśmy

ino , gry i zabawy przei do lasu, wyjazd do Kuroi Młodzawy - to tylko wybra:.An.,...7,,,..·e. Dzieciom jednak
podobała się wycieczKazimierza nad Wisłą. - Naj·szy był przejazd statkiem po
i karmienie rybitw - wspoKarolina Adamczyk. Dla
la Janowskiego zaś najważ
by ła miła opieka.

Półkolonie trwały tylko dwa
tygodnie i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla większości dzieci takie zajęcia były jedyną szansą
wyjazdu poza miasto w czasie wakacji. Opłata za tygodniowy pobyt
dziecka wynosiła 50 zł. - Już na
początku czerwca lista zapisów była
zamknięta -mówi Barbara Sędek .
- Ostatecznie mieliśmy pod opieką
50-osobową grupę -dodaje.
Niestety, pieniędzy na organizowanie kolejnych półkolonii w
"Ziemowicie" już nie ma. W klubie do końca wakacji będą prowadzone codzienne dyżury i dzieci
będą mogły bawić się na miejscu.
(just)

omputery
starej łaźni
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do zaginionych szkiców Rynku

Projekt na plamach
l

KIELCE. Projektu na remont Rynku,
który wygrał konkurs 1Olat temu,
nadal szukają unędnicy w archiwach
Unędu Miasta. My odnaleźliśmy
część rysunków, które od dwóch lat
wiszą wgabinecie Stowarzyszenia
Architektów Polskich wpałacyku
Zielińskiego.

Nawet pracownicy biura nie
wiedzieli, że rysunki zdobiące ich '
ściany, to część projektu sprzed lO
lat, bo nie' są opatrzone żadnym
podpisem. Nina Modrzejewska z
biura stowarzyszenia znalazła je za
szafą dwa lata temu i powiesiła ,
żeby zakryć brzydkie plamy na
ściai)ach . O ich istnieniu i lokalizacji powiadomiła nas architekt
Danuta Jaroszyńska-Ziach , która
również brała udział w konkursie
na modernizację Rynku .
Główną nagrodę otrzymała

wtedy praca Artura Hajdorowiczą,
Mariusza Jaklewicza, Krzysztofa
Giemzy i Marka Siudy. Jej głów
nymi założeniami jest usunięcie
fon~anny, wyeksponowanie ponuiika Sw. Tekli i wyłączenie z Rynku
ruchu samochodowego. - Rynek
powinien być przede wszystkim
odsłonięty. Przekupki i kwiaciarki powinny zostać , bo to jest jakiś
koloryt i lokalna tradycja, a poza
tym Rynek zawsze służył do targów. Można by jedynie pomyśleć
o ustawieniu jakiegoś blatu do ban-

Językowego,

które
remoncie nie wykorzypomieszczeń w VI LO .

Remont rozpoczął się w czaku szkolnego, ale idzie wy. szybko i prawdopodob. ratce się zakończy. PozoJU Z tylko prace wykończe
. Szkoła zyska ponad 100
ow . kwadratowych po hm.
Ce ~trum Informatyczno-Inbędzie w pornieszczekiedyś była łaź
się w nim m .in. dwupo wi ększona i skompute-

re
ana czytelnia oraz stanowi-

Zarząd

Gminy w Brodach

ul. Staszica 3, 27-230

dlu - mówi współautor Krzysztof
Giemza.
Remont Rynku podniósłby
od razu standard kamienic wok ó ł ,
handlowcy mogliby też wejść w
podwórka i stworzyć tam centra
kupieckie i usługowe . - W tej chwili Rynek nie jest w ogóle placem.
Zeby tak się stało , trzeba usunąć
fontannę , wyłożyć wszystko ładrtą

ZAPRASZAJĄ

Słowoludu

ska komputerowe z dostępem do
Internetu dla uczniów.
Na Centrum Językowe zaadaptowano dawną salę gimnastyczną. Będzie ono przystosowane do przeprowadzania nowych
matur z języków obcych. Na stałe
będą tam zamontowane urządze
nia odtwarzające i kino domowe.
- Będziemy mieli w tym roku
ponad l 000 uczniów, którym trzeba zapewnić odpowiednie warunki nauki . Będzie więcej miejsc
i możliwości zdobywania wiedzy
z różnych źródeł. Budując wcze-śniej nową halę sportową zadbaliśmy o rozwój fizyczny naszej mło
dzieży, a nowe centra mają pomagać w rozwoju naukowym- powiedziała Maria Gnatowska-Jankovic, dyrektor VI LO im. Słowac
kiego .
(pp)

Jeden z odnalezionych przez nas szkiców Rynl<u
kostką . Potem p ojawią si ę tu kawiarenki i życi e wreszcie zacznie
pulsować- uważa Krzysztof Giemza.
(mb)

Przez cały czas czekamy na
opinie i uwagi na temat
remontu Rynku pod numerem teL
36-36-147 lub 344-44-8 16.

państwa

NA:

MECZ l
&WIAZD.
REPREZENTAC.JA
ARTYST,óW -POLSKICH j
REPREZENTAC.JA
' KIEI:C./

)

.

te/. 271-13-40

iętej kopercie oznaczoną klauzulą
doku.me~nt;~t:jJ oczyszczalni i kanalizacji sanit.arnrell
"'t;Jscow·o...:rJ Lipie" należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

nr 17, do dnia 23.VII.2002 r., do godz. 10.
ofert nastąpi 23.VII.2002 r. o godz. 10 w siedzibie
ącego , w pokoju nr 18.
zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie
wykluczeniu z postępowania z powodów wymienionych
warunki wynikające z art 22 ust. 2 pkt. 1-4 Ustawy
Publicznych.
na temat prowadzonego postępowania można uzyskać
. Zamawiającego. Uprawnionymi do kontaktu z oferentami są
rcy Referatu Inwestycyjnego, teł. 271-12-05, fax 271-1 ... ~~.........._.
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SZPITALE, APTEKI
Dyżury
pełn ią
szpitale :
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
. Przy Pogotowiu ", ul. św. Leonarda 1O (8-20), .. Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20),
.Aptekarz", ul. Hoża 3g - czynna codziennie (8-23) , .Alfa".
ul. Żeromskiego 20/24 (815) .• Gemellus". ul. Sem inaryjska 27 B (8-13), .Małgo 
sia", ul. Pocieszka 17 (8-22)
- czynna w niedziele i św ięta,
.Zdrowie". ul. Sienkiewicza 58
(8-15)- czynna w soboty i
niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce "- ul.
Jana Pawła 11 13 - czynna codziennie , 7.30 - 23 (w niedziele i święta) , 041/362-0225 .
Apteka .,Herby" - ul. 1 Maja
1g4 (os. Herby) - czynna 7 22, w niedziele i św i ęta - g 1g.
Apteka .,Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku do piątku w godz.
8-22 .
Apteka ., Gemellus " - cało
dobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala przy ul.
Kościuszki) .

APTEKA .. Parkowa ". Kielce,
Żytnia , niedziele, święta 7.3021.00. 041/368-30-33 .
(gb 1g23)
APTEKA . Kielce , Źródłowa 20
czynna w sobotę 6.VII.2002 .
w godz. 8.00-1g.oo. w niedzielę 7.VII. 2002 . od 8.30 do
14 .00 .
(gb 2g42)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Jana Pawła 11 7a.
STARACHOWICE
- ul. Rad9mska 52.

344-85-15 - . ZDROWIE " CODZIENNIE.
(nd 286)
STOMATOLOGIA - czynna
NON STOP - Lecznica . Med istar", Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSŁA) , 041/344-Jg.
45, 368-28-02 .
(nd 2g2)
UROLODZY - Sem inaryjsl<a
27. 361-30-60 . Jagiellońska
23 , 346-22-gg _
(nd 307)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szp itala Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2. teł.
361-55-25 - ECHO , HOLTER,
RTG , USG . Urodynamika.
Endoskop ia. Testy alergologiczne. Badan ia laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 133)

TEATRY

;a

',

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

KINA
1
"Ro~antica"

(dolby digital) ,
teł. 366-37-1g. - 6-7.VII.- "Spider-Man" - USA. l. 12, g. 11 .30,
13.45, 16, 18.15; .Wehikuł czasu" - USA, l. 12, g. 20.30.
. Moskwa " (dolby stereo). teJ.
344-47-34 - 6-7 .VII.- .Lito i
Stich" - USA, bo., g. 1O, 11.45,
15.30. 17.15: .. Wehikuł czasu"

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 "B' 96-63
366-40-40.
KARTA STALEGO KLIENTA

wyjiiZJI Ul •iASto • COIIł tfq NZgodJUenill

DOJAZD GRATIS

- USA, l. 12, g. 13.30, 1g; .. Centrum świata" - USA. l. 18, g. 21.
" Studyjne " - 6·7.VII.- .. Szkoła
uczuć" - USA, l. 12, g. 14.30,
18.30; .Wehikuł czasu" - USA, l.
12, g. 16.30; .. Suplement" - pol.,
l. 15, g. 20.30.
. Echo" (w WDK) - 361-27-37 6-7.VII. - nieczynne.
BUSKO-ZDRÓJ
. Zdrój" - brak terminarza.
JĘDRZEJÓW
. DK" - 6.VII.- .Król Skorpion",
g. 20; 7.VII.- "Król Skorpion",
g. 18, 20.
OSTROWIEC ŚW.
. Etiuda" - . Epoka lodowcowa",
g. 11 , 17; .. Impostor- test na
człowieczeństwo ", g. 1g.
PIŃCZÓW
" Belweder" - 6.VII.- nieczynne; 7.VII.- . Ocean·s eleven- Ry:
zykowna gra", g. 17.
SANDOMIERZ
" Millennium " - . Rób swoje,
ryzyko jest twoje". g. 20.
SĘDZISZÓW
"Ballada " - 6.VII.- nieczynne;
7.VII.- "Showtime", g. 18.
SKARŻYSKO·KAM.
"Centrum" (dol by digital) - •Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja",
g. 17; . K-Pax". g. 1g.
• Wolność " - brak terminarza.
STARACHDWICE
.,Miejskie" - brak terminarza.
SUCHEON/ÓW
• Kuźnica " - brak terminarza.
WLOSZCZOWA
.. M.uza" • brak terminarza.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy 1 (teJ. 344-23-18)
- ekspozycje stale : korpus
główny - " Wnętrza zabytkowe
z XVII i XVIII w.", . Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie", . Sanktuarium
Marszalka Józefa Pilsudskiego". 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, ś roda - niedziela w godz. g - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (teł. 344-57 -g2) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i literackich
z młodzieńczych lat pisarza .
Czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 1O - 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 Zb igni ewa
Szczepanka ", .Juliusz 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 i soboty w godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa ul. Kościuszki 11 - czynne
codziennie oprócz poniedziałków w g od z. 10-17 .
Wystawa stała : .. Modele redukcyjne"; . Zabawki dawn iej
i dziś", .Folklor sześciu kontynentów - 406 lalek z calego świata " - kolekcja Mał
gorzaty Mroczek-Stachowiak , wystawa zabawek - prac
dyplomowych absolwentów
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie .
Muzeum Wsi Kieleckiej

EL~~~A

*•·@···

RADIO-TAXI
96-25

3-611-611
0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

w Kielcach - Pa rk Etnograficzny w Tokarn i - wnętrza
XIX-wiecznych chałup, XIXwieczna apteka. dwór z Suchedniowa. Wystawa : . Ocalić od zapomnien ia. Jan
Bernasiewicz - twórca ogrodu rzeźb" . Wystawa czasowa: .. Szmaty, sorce , kierezyje ... Tradycyjna tkanina i
strój ludowy na Kielecczyt- .
nie", • Winogrodnictwo pod
zaborem ". Czynne : od wtorku do niedzieli w godz. 1O 17 .
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - nieczynne.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddzi ał Świętokrzysk i
Państ wowego Instytutu Geolo gicznego, ul. Zgoda 21 . Pod op ieką św . Barbary" - wystawa historycznych narzędzi
górniczych i okazów kopalin.
·• Galeria Fotografii , ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA .,PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - . Małgorzata Bielecka
- malarstwo". Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
11-17, w niedziele w godz. 1115, w soboty nieczynna.
Galeria BWA . N~ PIĘTRZE"
- .Irena Janowska - Grodziska
(1 g2g - 1gg1 )". Galeria czynna
· od poniedziałku do piątku w
godz. g-15, w soboty i niedziele
nieczynna .
Galeria . Bartosz" - ul. Ście
giennego 35A - . Jeden świat
zewnętrzny, dwa św i aty wewnętrzne" - wystawa haftu i
malarstwa. Galeria czynna · od poniedz i ałku do piątku w
godz. 10-16. w soboty - 1018. Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - Wnę
trza mieszkalne od 180g do
1g2o roku - czynne cały tydzień oprócz pon i edziałków i
św iąt w godz. g- 17.
Jaskinia " RAJ " - czynna codziennie w godz. g - 18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Morawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty
garncarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim
kontakcie te lefonicznym) czynne codziennie w godz. 1O
- 16. Informacja: 31-18-702 ,
fax 311-46-go .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa " Pionęly niebo i ziemia"
- czynne codziennie oprócz
pon i edziałków w godz. 1O - 16.
W soboty i niedziele wystawa
dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszen ia - tel. 041/
25-45-162 .
Muzeum Przyrodn iczo-Leśne
Świę tokrzysk i~ go Parku Narodowego .na S więtym Krzyżu
- czynne codziennie z wyj ąt
kiem poniedziałków i dni poświątecznych w godz. 10-15.
Ekspozycja prezentuje działy
archeologiczny, geologiczny,
flory i fauny.
Muzeum Sta r ożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne codziennie prócz poniedz i ał
ków w godz. g-16. Rezerwacja biletów 31 -77-018.
BUSKO
Galeria BWA . 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. Przypkowskich ,
pl. T. Kościuszki 7/8, teł. 38624-45 - czynne od 8 do 16.
NAGŁOWICE

Muzeum . Dworek Reja ", teJ.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, lei.
263-20-48 - . Szkło artystyczne" ze zbiorow wałbrzyskiej
BWA. Czynna od wtorku do
piątku w godz. g-17, w sobo-

ty i niedziele w godz. 11- 15.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Świętokrzy
ska 37 , tel. 265-36-51 - wystawy stale . Dzieje Ostrowca
Świętokrzysk iego od końca
XVI w. do 1g3g r." ... Wystawa zabytkowyc h fajansów i
porcelany ćmielowskiej".
. Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego ". Wystawy czasowe : malarstwo z
Petersburga, malarstwo Włady
sława Paciaka. Muzeum czynne wtorek - piątek g-16 .30 ,
sob . 8-14.30 , niedziela 1316 .30 .
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach
- teł. 262-og-78 - .. Górn ictwo krzemienia w neolicie".
dwie podziemne galerie turystycLne , sk.ansen wioski
neolitycznej, . Za wschodnią
granicą ". Muze11m czynne
wt .- piąt. g-18, sob . g-17 ,
niedz. 11-17.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Ar- .
mii Ludowej 2a - wystawy stałe: . Pradzieje Pon idzia", . Piń
czów - historia miasta", . Adolf
Dygas iński - życie i twórczość ".
., S ławne i znane postacie w
dziejach Pińczowa ", . Przyroda
Ponidzia"; w synagod ze- . Społeczeństwo żydowskie w P iń
czowie", Wystawa poplenerowa ZPAP O. Kielce . P ińczów
2000". Czynne wtorek, piątek
w godz. g-15, środa, czwartek w godz. g.17. sobota, niedziela w godz. 10-1 5.
Galeria " Krużganki " - wysta. wa części repliki Xli-wiecznej
płyty orantów wypożyczonej z
Wiślicy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddz i ał
Zamek - ul. Zamkowa 14,
tel. (015) 644-57-57 - czynne: od wtorku do niedziel i w
godz. 10-17. w poniedziałki
nieczynne - wystawy stałe :
.Kuchnia królewska", .. Historia wzgórza zamkowego w
ikonografii" .• Ekspozycja etnograficzna", . Ziemia sandomierska w pradziejach i śre
dniowieczu ", . Srebra. Nabytki muzealne z lat 1gg2 1gg7", .Lapidarium zamkowe" . Wystawa czasowa:
. Krzemień pasiasty - kamień
optymizmu". . P i ęć barw
smoka " - ze zb i orów Pań
stwo wego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
- czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10-17. w poniedziałki nieczynne - wystawa czasowa . Rzecz ludzka" wystawa poświęcona sylwetce i twórczości Bo lesława Tabarskiego .
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecez jaln e Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza g poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do soboty w godz. g 16, w niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła B i ałego
- ul. Sloneczna - czynne od 8
do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne , ul. Krywki 1, tel. 274-62-68, czynne w
dni robocze w godz. 10-16.

KOMUNIKA
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KIELCE
Informacja PKS - 366-02-7g.
Informacja PKP- 366-g3-28 ,
g4-36 .
Informacja MZK· 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska - 345-15-11 , Jesionowa
-331-7g-1g; bagażowe
Sandomierska 801-31-18 ;
ciężarowe : - Mielczarskiego 345-41-22 .
RADIO-TAXI ., ALFA "
- lei. 344-44-44; 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis) .

~

RADIO-TAXI . METRO " - te l.
342-2?-22 , 345-55-55 (do jazd g{atis).
TAXI . WICHROWY " - lei.
33-10-91g (dojazd gratis) .
TAXI ., ŚWIĘTOKRZYSKIE ",
ul. Manifestu Lipcowego,
lei. 331-55-55 (dojazd grati s).
TAXI ., NA STOKU " - lei.
801-31-76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI " OMEGA
ORIENT ", korporacja . Łyso
góry ", teJ. 36-00000 . 36 11111 , gs- 26 , numer bezpłatny 0800-36-0Q-36.
TELE-TAXI .. WALIGORY " - te l.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI . HERBY " - tel. 801-4100 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI . EXPRESS " tel. 366-11-11 , 3-600-600 .
Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI ,. EUROPA " (dojazd gratis, karta stalego
klienta), tel. 3-611-611.
TAXI ,. BARWINEK" - lei. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis) .
RADIO TAXI " DORION " - 'e!.
3s-gg9-g9, 34-555-44 , gs-23.

LOT - informacje,
cja , sprzedaż biletów .
06-58 .

INNE
INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-03
www . infomax . co m.~

Świętokrzyski

Portal Internetowy

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE ., USTRONIE " - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgon u przez lekarzy
uprawnionych - nagrobki. Tel.
361-29-18 , 361-Jg-12 .
(nj 136)

AAA

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
.,ZWOLSKI "

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kieice, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 183
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁ'JG
KOMUNALNYCH - usługi po-

grzebowe całodobowe, !et :
366-31-77, 344-67-88 .
(ni 53)

•lB.Efoo ALARMÓWE
•

Pogotowie Ratunkowe 9gg _
Pogotowie Po licyjne - 9g7 _
Straż Pożarna - 9g8 .
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 - 361-7n76, 30-11-sog .
Pogotow i e energetyczne
Kielce - miasto i teren - 9g1 .
Pogotow ie gazowe - gg2.
Pogotowi e wod.-kan. - g94 .
Pogotowie 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 - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia - g4-34.
Numery miejscowe - g13 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932 .

Pizzeria . studio " - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn.cz. 10-22, piął. 10-23. sob. 1223, niedz. 12-22. Dostawa na
terenie miasta przy zamó.wieniu
powyżej 16 złotych - gratis,
ceny pizzy - od 7 do 1g zł.
Pizzeria . Magia ", te l: 362-2511. Czynna w godz. 11-21 , niedziela 15-21.
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

RADIO
Częstotliwości

st.a'

w reg
PROGRAM l - 102.
- 106,5; 98 .0: 89 .7.
- 1 00 ,8, PLUS
71 ,95 , MARYJA
107 ,2; 7,34 , RMF
BIS - 92 3 111-96 .2
CE -101
zET·
WAWA-9S ,5, ESK A· '
OPATÓW- g3,7 , Ml
102,1, RdC-8g ,1,
-104 ,7, REKOR0 -1 06
słysza lnych

4.

PODRÓŻE

l BILETY lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż ... Sig ma". Sienkiewicza
56 , 344-30-33 , 344-30-35 .
(ng 242)

OMNIA - Komunikacja

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

m iędzy-
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na sukces
Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki
Lokatorzy- serial kom. poL
Kochamy polskie seriale
Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości

Ostateczny wyrok (112)
- dramat obycz. bryt.
17-letni Chris Brown zacią
ga się do piechoty morskiej.
W barze, gdzie przesiadują
zolnierze, młodzieniec poznaje Dusty, starszą od siebie
o siedem lat, zrrrysłową blondyn/i(!. Whrótce Chris ulega
JeJ urokowi 1 decyduie się
na malżetis two z Dusly.
Opole na bis: 50-lecie 1VP

Czas ucieka -thriller hong.
Nas h Bridges (l) - serial
USA

tv4

7.00 Echa tygodnia 7.30 Spróbujmy razem 8.00 Program lokalny 9.00 M jak miłość (powt.)
9.50 50 lat TVP: Barbara i Jan
(2/7) - serial obycz. poL 10.20
Prawdziwa Yoko Ono - film
·dok 11.15 30 ton! Lista, lista
11.40 Do Kołobrzegu ... 11.45
Kino bez rodziców 11.55 Dó
Kołobrzegu ... 12.00 Tajemnicze przygody Juliusza Veme'a
(19/22) - serial przygod. kanad.-bryt. 13.00 50 lat TVP:
Spotkanie z Bałladą 13.55 Do
Kołobnegu .•. 14.00 Familiada
14.3G- Złotopolscy (powt.)
15.05 Śpiewające fortepiany
- teleturniej muzyczny
(powt.)
16.05 Na dobre i na złe (86) serial obycz. poL (powt.)
17.00 Wielki Piknik Dwójki:
Powitanie łata - Kołobrzeg
2002 (l)- program rozrywkowy
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 50 łat TVP: Czterdziestołatek - 20 lat później
(2/1 5} - serial kom. poL ·
19.55 Wielki Piknik Dwójki:
Powitanie łata - Kołobrzeg
2002 (2) -program rozrywkowy
21.50 Słowo na ·niedzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Studio sport: Gala boksu zawodowego
0.20 Burza stulecia (3-ost.)
- film sens. USA
Angie, żona jacka, spotyka
Linoge, który każe zwołać
zebranie wszystkich mieszkańców. Na zebraniu oznajmia, że chce zabrać jedno
z miejscowych dzieci i wychować je na swego następcę ...

1.50

Zakończenie

programu

6.ÓO Disco Relax 7.00 1\vój lekarz 7.15 Wystarczy chcieć 7.30
Magazyn religijny 8.00 Smocze
opowieści 8.25 Psotny Bill8.50
Tajemniczy rycerze (47) - serial s.f. USA 9.20 Power Rangers (17 3) - serial fantast. USA
9.50 Disco Polo Live 10.45
Triumf serca - dramat obycz.
USA , 1991 (93 min) 1~.30
Buffalo Bill i Indianie - western
USA, 1976 (118 min) 14.45
Raz, dwa, trzy - śpiewaj ty - program muzyczny dla dzieci
15.15 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Harem (l) - serial hist.
USA
16.55 Program sportowy
18.45 Informacje, Sport
19.00 Prognoza pogody
19.0? JAG - Wojskowe Biuro
Sledcze (l) - serial sens.
USA
20.00 Miodowe ·Jata (32) - serial kom. poL
20.45 Graczykawie -czyli Buła
i spóła (59) - serial kom.
poL
21.15 Planeta małp - film s.f.
USA,
Rok 3978. :utloga statku lw-

5.50 Teleskłep 7.50 Szaleństwa
Alvina wiewiórki 8.15 Przyjaciel Bob 8.40 Podróż do serca
świata 9.05 Zdrowie - magazyn
medyczny 9 ..35 (na żywo) Tełe
Gra - teleturniej 10.35 VlVA
Polska! - program muzyczny
12.35 Agent 2 13.45 Ananasy
z mojej klasy- program rozrywkowy 14.55 Był tu Sałvaje
- western USA, 1968 (125 min)

6.55 Tełeskłep 8.25 Maska 8.50
Yaiba 9.15 Kosmiczna krucjata
9.50 Nikt nie jest doskonały film obycz. USA, 1986 (SS min)

Arizona, rok 1881. Sam Varner zwiadowca wojskowy,
bierze udział w obławie
na grup~ Apaczów. uciekają
cych z rezerwatu. Wśród Indian żołnierze znajdują białą kobietę Sara h Carver oraz
jej syna, pólkrwi Indianina.

10.45 ŁaJnisłówka 11.45 Pani
Miniver -film obycz. USA, 1942
(150 min) 14.15 Cudowny świat
magii i czarów (l) - film dok.
15.00 Nie do wiary (3/9) - serial sens. USA
15.55 Wojacy na medal (1/1.})
- serial kom. USA
16.20 Dr Stefan Frank (1116)
- serial obycz. niem.
17.15 Czas chwały - film przygod. USA. 1991 (105 min)

smicznego jest zmuszona do
awaryjnego lądowania na pustynnej planecie. Dowódca
George Taylor wraz z podwład
nymi postanawiają zbadać nieznany ląd. Okazuje się, że planeta jest zamieszkana przez inteligentne małpy . Wzajemna
nieufność między przybyszami
a tubylcami omal nie doprowadza do kosmicznej katastrofy.

22.50 Na granicy światów
( 11/13) - serial sens. USA
23.50 20 lat. .. i ani dnia dłużej
- komedia sens. USA, 1996
(100 min)

21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w przerwie filmu)
23.20 Carrie - horror USA
1.05 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

17.00 Strong Man- silacze
18.00 Granice - serial dok.
18.30 Nauka jazdy- serial dok.
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.35 Extra Wizjer - magazyn
20.00 Milionerzy - teleturniej
20.45 C;::arna eskadra - film
woj. USA, 1995 (115 min)
jest rok 1943. W tych trudnych,
ogarniętych wojną =ch niełatwo jest być amerykańskim
pilotem my§liwskim, zwłaszcza
jeśli jest się Murzynem.

Margaret i Jack whrólce
mają obchodzić dwudziestą
rocznicę ślubu. Ten uroczysty dzień rozgoryczona kobieta spędza jednak w samotności, ponieważ jej mąż znajduje się właśnie w towarzystwie atrakcyjnej sekretarki.
Kiedy bierze kąpiel, do jej olbrzymiego domu wkrada się
płatny morderca Tony.

1.30 Nic straconego

Po śmierci ojca nastoletnia
Debbie przeprowadza się
z matką, Helen, i oiczymem
do innego miasta. Dziewczyna jest zmuszona pożegnać
się z przyjaciółmi i - co najgorsze- rozstać z chłopakiem.

Zbliża srę

kamee wo,ny secesyjnej. W czasie bitwy pod Gettysburgiem zostaje ranny kapitan wojsk Unii Carter Blair.

19.05 Słoneczny patrol (33/
44) -serial przygod. USA
20.00 Made in Arnerica - komedia obycz. franc.-amer.,
1993 (125 min)
Sarah Mathews to ekscentryczna właścicielka shlepu.
Pewnego dnia jej córka Zora
odkrywa, że matka poddała
się sztucznemu zapłodnieniu.
Zora postanawia odnaleić
ojca.

6.00 Smok Castillo 6.30 Ania
z ZielonegoWzgórza 7.00 VMax
7.30 Zaginionecywilizacje (10)serial dok. 8.30 Mapety i ich goście 9.00 Smok Castillo 9.30 Topowe lato 10.00 Pod niebem
Afryki (2) -film biogr. bryt. 11.00
Safari w HoiJywood ( 11 ) - serial
dok. 12.00 Podgłądanie natury
(l) - serial dok. 13.00 INFORmator prawny 13.50 INFORmator gospodarczy 13.30 V Max
14.00 Ania z Zielonego Wzgórza
- film fab. kanad., 1985 (93 min)
16.00 Rycerz nocy (14)- serial
sens. kanad.-amer.
16.50 Nowe wcielenie ( 17)
- serial sens. USA
17.45 Dziennik
18.00 Informacje sportowe
i Prognoza pogody
18.05 Strzał z biodra - komedia
sens. USA. 1987 (107 min)
Miody, ambitny adwohat Rabin Weathers rozpoczy11a pracę w cieszącej się dużym prestiżem kancelarii prawtuczą
Pewnego dnia otrzymu;e niezwylde trudną sprawę.

20.00 Niewiniątko - dramat
obycz. USA, 1995 (90
min)
Nastoletnia Slacey ma
ciągłych nieporozumień

dość

i klót-

ni z rodzicami. Pewnego dnia
zbuntowana nastolatka postanawia uciec z domu .
21.55 Na wirażu (l) - serial

22.10 Peryskop w górę -kom.
U SA , 1990 . reż. MarJ<
W. Travis, wyk.: Bill Pullman, (95 min)

sens. kanad .
22.50 To się w głowie nie mieści
23.15 Drogówka
23.45 Ofiary kameleona - thriller USA, 1992 (90 min)

Z powodu licznych malwersacji nowy okręt podwodny
amerykańskiej marynarki
wojennej pełen jest wad koń
strukcyjnych i usterek.

Podczas ulezvnego deszczu
j.D. Oettinger zabiera z autostrady piękną autostopowiczkę. Nie wie, że naraża
się tym samym na śmiertelne

23.45 Trójkąt zdrady - film
sens. USA (powt.)
1.20 Zakończenie programu

.'

niebezpieczeństwo.

1.35 Muzyczny VIP
2.10 Zakończenie programu

Niedziela, 7 lipca

2
Proszę

o odpowiedź 6.45
Unia- rep.7.35 Lamisie 8.05 Legenda o Wił
Tellu (8) - serial dla dzieleleranek na wakacjach
o kimś? 10.00 Woj(2/15) -serial obycz.
l 0.30 Zabawy językiem polm 10.55 Od przedszkola
Opola 11.25 Ich Cesarskie
- rep. 12.00 Anioł Pański
Książki na lato 12.25 Ty13.00 Wiadomości 13.10
TVP: Pani X przeprasza
De Funes coraz młodszy:
- kom. franc.
Wiadomości

Studio sport: MP w wysamochodowych
(109,110) - seobycz. pol.
Bezpieczna Jedynka
Złączenie Europą

Teleexpress
Sportowy Express
Dziennik telewizyjny
Promenada Gwiazd
2002- rep.
Smiechu warte
Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości

~zas na dokument: Wę

dr~wki z bestiami (1/6} -

scnal dok.
d Grzeszna propozycja a:amat obycz. USA
ston, lata 30. Wzruszają
ca ht~loria małżeństwa z wyzszych sfer. które za wszelką
cenę pragnie mieć dziecko.

Uczta kinomana: Ścież
strachu - film sens. USA
Sportowa Jedynka - masportowy
o sport: MP w wy_samochodowych
zycia po życiu - film

tv4

7.00 Film dla niesłyszących :
Matki, żony i kochanki (12/22)
- serial obycz. poL7.55 Słowo
na niedzielę 8.00 Program lokalny ·9.00 M jak miłość (42)
- seńal obycz. poL (powt.) 9.45
Nie tylko dla komandosów
10.10 Smak Europy 1025 Triumf
życia (5/6) - film dok . 11.15
Smak Europy 11.30 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
12.00 Poradnik żonatego męż
czyzny -kom. obycz. USA, 1967
13.30 Po sąsiedzku Zgorzelec
- Goerlitz 14.00 Familiada 14.30
Złotopolscy (powt.)
15.05 Bezludna wyspa
16_00 Na dobre i na złe (87)
-serial obycz. pol. (powt.)
17.00 Święta wojna - serial
kom . pol.
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Smak Europy
19.05 Kiedy fotograf przekracza granice - film dok.
19.45 Smak Europy
20.00 Wielki Piknik Dwójki: Po'tanie lata- Kołobrzeg 2002
21.10 Z archiwum X (2) - serial sens. USA
Po nieudon ej próbie samobójczej Mulder przebywa nieprzytomny w szpitalu. Po odwiedzinach swej matki Diany
oraz Palacza pacjent znika.

22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Jest jak jest (13/19)
- serial obycz. poL
23.10 Tełe-Maski 2002: Blues
- sztuka Roberta Bruttera
i Tomasza Wiszniewskiego
0.15 Mój syn jest fanatykiem
- film obycz. bryt.
1.45 Zakończenie programu
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6.00 Disco Polo Live 7.00 4 x
4 7.30 Ręce, które leczą 8.00
Smocze opowieści 8.30 Psotny Bill 8.55 Szkoła przetrwania 9.30 Power Rangers (174)
- serial fantast. USA 10.00 Disco Rełax 11.00 Słoneczny patrol (120)- serial przygod. USA
12.00 Winnetou i skarb Błę
kitnych Gór - western niem .wł.-jug. 13.40 Largo (25) - serial sens. amer.-franc.-niem.belg. 14.35 Benny Hill 15.05
Niewiarygodne, ale prawdziwe
- film dok.
15.30 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Polski Monopol Loteryjny Fortuna (losowanie} .
16.05 Samo życie (71, 72) serial obycz. pol. (powt.)
17.00 Program sportowy
18.45 Informacje, Sport
19.00Prognoza pogody
19.05 V.I.P. (61) -serial sens.
USA
20.00 Idol - program rozrywkowy
21.00 Wieczór filmowy
z kawą GALA : Bunt na
Bounty - film przyged.
amer.-bryt.
W scenerii wysp Polinezji
rozgrywa się romantyczna
historia załogi angielskiej
fregaty Bounty, pod dowództwem por. Christiana (Mel
Gibson ), zbuntowanej przeciw okrutnemu kapitanowi
Williamowi 8/ighowi (A nthony Hopkins).

21.30 Losowanie Lotto
i Szczęśliwego Numerka
(w przerwie filmu)
23.30 22 października - thriller USA
1.15 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

6.00 Teleskłep 8.00 Szaleństwa
Alvina wiewiórki 8.30 Przyjaciel Bob 8.55 David Capperfield (l) - film kostiumowy
USA, 1999 (105 min) 10.40
Przygody Robin Hooda - film
przygod . USA, 1938 (110 min)
12.30 Północ - Południe
(19/24) - serial obycz. USA
13.30 Galaktyka - teleturniej
14.00 Legendy kung-fu
( 11/44) - serial przygod. USA
15.00 Styl - magazyn
15.30 Co za tydzień - magazyn
15.45 Wakacje w krzywym
zwierciadle - kom. USA,
1983 (115 min)
C/ark W. Griswold, wynalazca dodatków spożywczych,
wyjeżdża z żoną Ellen i dwójką dzieci: Rusty'm iAudrey
na zaplanowane przez komputer wakacje. Celem podróży jest park rozrywki Walley War/d w Kalifornii. Niestety, perfekcyjnie zaplanowana wypratila wcale nie
układa się zgodnie z planem ...

17.40 Kto Was tak urządził?
- magazyn
18.10 Król przedmieścia (l)
- serial kom. pol.
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.35 Kwiaty we włosach- magazyn
20.00 Milionerzy - teleturniej
20.45 Ananasy z mojej klasy
- program rozrywkowy
22.00 Adopcje - serial dok.
22.30 Nie do wiary
23.05 Nokiowizjer - magazyn
23.40 Granice - serial dok.
0.10 ściciel (5/16)- serial sens.
USA
1.05 Nic straconego - programy powtórkowe

6.55 Tełeskłep 8.25 Zorro 8.50
Grupa specjalna EKO 9.15
~aiba 9.40 Dragon Bali Z 10.05
Tajemnicza wyspa (1/44) - serial przygod. USA 10.30 Z życia
gwiazd (6/8) - serial kom. USA
11.00 Dr Stefan Frank (1116) serial obycz. niem. (powt.) 11.50
Czas chwały - film przygod.
USA (powt.) 13.35 Afryka- kraina ptaków drapieżnych - film
dok. 14.25 Prezydencki poker 3
(16/22) -serial obycz. USA
15.15 Komando Małołat
(5/16) - serial sens. mem.
16.10 Słoneczny patrol
(33/44) - serial przygod.
USA (powt.)
17.00 Made in America - komedia obycz. USA (powt.)
19.05 Zatoka szczęścia (3/17)
- serial obycz. USA
20.00 Dziedzictwo zła - film
sens. USA , 1985 (100
min)
Wdowa Christine P(mmark
mieszka wraz z dziesięcio
letnią córką Rachel. Dziewczynka , która dot ychczas
była dzieckiem spokojnym
i radosnym , od pewnego
czasu się zmieniła - jest
chciwa, zazdros/Ul i kła
mie.

21.50 Prezydencki poker 3
( 16/22) - serial o bycz .
USA (powt.)
22.40 Próba ognia - film obycz.
USA (powt.)
0.30 Śmierć przy wodospadzie
-film sens. USA, 1991 (95
min)
Farley, nieprzystosowany
do życia we współczesnym
świecie, trafia dozamknięte
go szpitala. Tam pozn aje
Mae, u której znajduje zrozu mienie. Ta znajomość odmienia jego życie.

2.05

Zakończenie

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

programu

6.10 Smok Castiłlo 6.40 Ania
z Zielonego Wzgórza 7.l OAnia
z Zielonego Wzgórza (l)
- film przygod. kanad . (powt.)
9.00 Smok Castilło 9.30 Ania
z Zielonego Wzgórza 10.00
Strzał z biodra- komedia sens .
USA (powt.) 12.00 KINOmaniaK 12.30 Super VIP 13.00 A
kuku 13.30 Automobilizm: MŚ
w Rajdach Samochodowych podsumowanie sezonu 14.00
Nigdy nie zadzieraj z Rustym
-kom . USA. 1997 (88 min)
16.00 Rycerz nocy (15)- serial
sens. kanad.-amer.
16.50 Fołicyjny klan (6) - serial sens. USA
17.45 Dziennik
17.55 Informacje sportowe
i Prognoza pogody
18.05 Diabli nadali (22) - serial kom. USA
18.35 Nowe wcielenie ( 17)
-serial sens. USA (powt.)
19.30 Mapety i ich goście (13)
- serial dla dzieci USA
20.00 Na tropie Różowej Pantery - komedia sens. USA.
1982 (92 min)
Słynny

brylant Różowa Pantera znów zostaje skradziony.
a nadinspektor Clouseau
po raz kolejny usiluje odzyskać bezcenny klejnot.

21.55 Drogówka
22.20 Supergol
22.50 Wokanda - program dok.
23.15 Na wirażu (2) - serial
sens . kanad.
0.15 Inspektor w spódnicy - komedia hong., 1988 (92 min)
Po kolejnej hompromitacji policjantów wyznaczonych do
ochronyarabskich VlP~. wła
dze decydują się na powolanie
hobiecej grupy specjalńej.

2.05 Super VIP - magazyn
2.35 Strefa P - magazyn
3.10 Zakończenie programu
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Klub Stalego Czytelnika SlowóLudu
TWOJA GAZETA CODZIENNA \(

ZBIERAJ PUNKTY,
A OTRZYMASZ .••

:5
:
! pkt.j

ZASADY WSTĄPIEN IA DO KLUBU
Kartę otrzymają Czytelnicy,

którzy uzbierają 30 punktów za kupony
drukowane w dzienniku .Słowo Ludu"
i dostarcząje do siedziby redakcji wraz z wypełnionym
kuponem zgłoszeniowym.

l,

EURO TRADE", ul. Zagórska 158) teł. 342-20-30
"
l Oo/o-ZIIiżki na autoalarmy 1głośniki sarnochodowe
Sklep firmo~ "RAJS-POL", ul.~Boazentyńska 8
10% zriiżki na zabudowy wnęk fiimy ,,FIKSZO"
(w cenę wliczony jest P!<!.ie~ montaż i dostawa)
OŚRODEK JAZDY KONNEJ "Maag , ul. Sciegiennego 207
15% zniżki
·
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE
26-021 Daleszyce, Kaczyn !S, (041} 31_7~19-58 .
10% zniżki- jazqa konna (b~żka, ~Igt\ nocleg~,
sala ko~owa (IIDpr~:ey okohczposciOWeJ,
'!'{YżyWleme (swpJskie jaoło), ogntska
Centrum Roz~ki ".lAS' ,
20% zniżki na bilety indywidualne,
l 0% na imprezy urodzinowe

Rita Motors sp. z o.o., ul. Domaszowska 52
1% - na źakup samochodu marki Peugeot
5% - na części zamienne oraz usługi
Hotel "GROMADA", Cedzyna
.
.
15% na konSUI!ll'fK9raz usług1 hotelarskie
Salon Fryzjerski l!LAURENT", ul. Warszawska 4
zniżka 1)%
Gabinet Kosmetyczny, ul. Warszawska 4
zniżka 10%
Studio Paznokcia ,.ALEKSANDRA", ul. Warszawska 4
zniżka lO%
Gabinet Masażu, ul. Warszawska 4
zniżka 30%
Salon Mody Męskiej, ul. Warszawska 4
zniżka 5%
.
Producent Okien i Drzwi ,1HOSSA" s.c., ul. Zelazna 22
SUCHEDNIÓW
5% zniżki przy zaKUpie powyżel1500 zł.
Klub STREFA RELAKSU", ul. Kościuszki 2, teł. 25-44-120
Myjnia Samochodowa Beata Os1ak, ul. Peryferyjna 15
" l 0% zniżki na kręgle i bilard
zniżka 20%
Studio "KAMYK" Janusz Kamiński, ul. Wapiennikowa 39F
ST.ĄPORK<)W
5%- na zakup sprzętu fotograficznego,
Ośrodek
Wypoczynko~
~ZOSIENKA" (całoroczny)
15% - na ushigi amatorskie, legitymacyjne,
Czarniecka Góra )8, 26-220 Stąporków,
paszportowe
,
te!. (04~)3_7-41-4~1
.
Hotel Restauracja l,KARCZOWKA", ul. Karczówkowska 64
l 0% zn1ili w bazie noclegoweJ
l O% - na Konsumpgę or_az usłu_gi hotelarskie
oraz dodatkowe zniżki dla szkół
PIZZERIA "MAGIA'', os. Barwmek 26
15% zniżki
Zakład Naprawy Obuwia "H&M MADETKO",
RADOM
ul. Paderewskiego 20
,
PPHU "ARMAROL-PLAST", ul. Kozienicka 97
zniżka 15%
5% - na zaku_p paneli podł., ściennych, płytek
Agencia Turys~czno-Uslugowa
ceramicznycfi, <irzwi, płyt gipsowo-kartonowych,
"GOLD TOUR' Sp. z o.o., ul. Jana Pawła lll3
korka śckD1J.~()
5%- na imprezy organizowane przezATIJ "Gołd TOlli' Kwiaciarnia "BUKIECIK", ul. Mickiewicza 8, ul. Okulickiego 49,
Kwiaciarnia-Ogrodnictwo
.
ul. II Listopada 32/38
"Książkiewicz- SZAROTKA", ul. Paderewskiego l9a,
·
lO% zniżki
zniżka 10%
Fitness
C~~JMADA", ul. 1905 Roku 36B
Szkoła Jazdv "ENIGMA", ~1. Paderew~_kiego 14
.
··aS%
·25%,- na kurs prawa jazdy kategoru B (od ceny z cennika) Zakład Fryzjerski Joan~a M_adej~ka, ul. Kelles-Krauza 8
Filharmonia Swiętokfzyska im. O. Kolberga,
15 Vo - na usłu~ fryzJerskie
pi. S. Moniuszki 2B
Salon
Kosmetyczny"
VENlJS", ul.~· Curie-Skłodowskiej
20% - na zakup biletu normalnego na koncert
15%
na
ROdstawowe
usługi kosmetyczne
abonamentowy
DRUKARNIA,
ul.
Orląt Lwowskicli 9
Exbud SA
20% - na różne rodzaj~ druków i nadruków,
Zakład Stolarki Budowlanej, ul. Ściegiennego 262
kalendarze, zaproszema, oprawy
3%- na okna białe katalogowe
THERMOPLAST, ul. Waryńskiego !O
8% - na okna na zamówienie
zniżka 10%
Centrum Zdrowia, ~ortu .i Re.kre~cji
Kafejka Internetowa "INTERNET KLUB",
Fitness Cłu~",Wega , ul. Sienkiewicza 65
ul. Zeromskiego 71
l 0% - na aerobik step, siłownię, solańum
zniżka 15%
Firma Cukiernicza A. J. J. Banatkiewicz s.c., ul. Zagórska 137
Salon
Fryzjerski
~J9LANTA.".Lu!.25 <:;zerwca 38
zniżka 5%
15% zniżki na usługiil)'zJerskie
PUNKT DORABIANIA KLUCZY, ul. Hipoteczna 2
"CAMA" Zegary - zegarki, ul. Moniuszki 3/5
15%- na dorabianie kluczy
10% zniżki
SKLEP FIRMOWY "REPORTER" (stoisko w "Realu"
100
FARB,
ul. Kolejowa 18
oraz C.H. "Tęcza")
5% zniżki na wszystkie wyroby
zniżka 8%
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRADEX",
BIAŁOBRZEGI
ul. Słowackiego l
5% - na zakup telefonów
KARCHER- aut. dealer Jacek Wójcik, ul. Reymonta 46
·
zniżka l 0%
,
__ ~ _\Y.Y.iątkiem art. objętych akcjami prO!I)Ocyjnymi
P.H.B. "HAN~BUD" Nowoczesne LazJenki, ul. KrysZtałowa 4
J~DRZEJOW
2 - 6 %zniżki na ~osażenie i wykonawstwo
FAMILY SHOP" Mirosław Jakus, ul. 11 Listopada 12
F.PJI.U. "An-Ka" Meble-Faroy-AGD,
"
zniżka 5%
ul. Sciegiennego 20 l, 361-34-51
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CENTRUM" s.c.
5% zniżki na meble, usłu_gi remontowe, okna PCV.
Bolwiński ul. Kościelna 2
1 - na konsumpc~
BUDOKOMPLEX Sp. z o.o., ul. Witosa 88
.
10%
5 % zniżki na matenały: izolacyjne, przec1wwodne, Firma Handlowa "BIS", pl Tadeusza Kościuszki 15
oc~~lenia i elewacje budvn.ków, do płytek
3%- na zakup artykułów RTV .
RADIO-TAXI DORION, tel. 96-13
WER-TIME, Wiesława ltiep~cka, ul.. Kielecka. 2,
15 % zniżki na ush!gi przewozowe
zniżka: l O% na ushi~ zegam1strzowskie,
"PIWNICA POD FENIKSEM", ul. Sienkiewicza 25
do 5% zel@rki do 7% bizuteria.
'
l O% zniżki na konsumpcję
ZAKŁAD OPTYCZNY Mariola Zimąg, ul.11 Listopada 8
"TOM-VIDEO"- wypożyczaima kaset wideo i płyt DVD
l 0% - na zakuQ._ąf!Y.kułów ,
ul. Poleska l - 20% zniżki
BU~KO ZDROJ
FIAT"- Autoryzowany Zakład Narrawy Karoserii
Hotel
"GROMADA",
ul. Waryńskiego lO
iGelce, ul l Maja 191 {Polmozbyt), te. 34-65-268,
lS% - na konsumpcK~rcq: us.ługi hotelarskie
Szewce 39~"26-052 Sitkówka-Nowiny, teł. 34-65-268
.
ltf/o zniżki od ceny netto -ho1owanie do 30 km - gratis Salon Mod~ "GRACJA", ul. Mickiewicza 4
5Yo - na zaku_p konfekcji damskiej
pojazd zastępczy na·czas naprawy
"Modny BUT", ul. M1ckiewi~za Sa
S% - na zakuP. obuwta
GALERIA SZTUKI RETIRO -Mah!onata Dani\'zewska-Chyb Z.U.H. "OPTYK",
pl.Zwycięstwa 15,
ul Wojska Pols~ego 4 i Chęciftska f4a.
.
zniżka 5-1 O%
5% z:niżKi na meble 1 akcesona kute z zelaza,
KWIACIARNIA -Joanna i Józef Cicbońscy,
tkaninę artystyczną, ceramikę, witraże, lampy
pl._Zwyci~fwa 15, .
.
. ,
Usługi fotograficzne "PRESTIGE"
zniżka l OYo wartosc1 zakupiOnych kwmtow
ul. Sienkiewicza 9, w sklepie "Rubinex"
Mini Salon Fryzierski, pi. Zwycięsfwa f511,
lO% zrużki na usługi, 5%- na artykuły
10% Znhki
Pracownia Jubilersko-Złotmcza- SZCZEPANIK,
GABINET KOSMETYCZNY ul. Kościuszki 18
ul. K:?Jkfckiej 25
l O% zniżki na zabieg leczniczego oczyszczania
l0% · · na usługi
twarzy

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

l

l

6 Jipca 2002r.
,__ -------a;----------·
'~

:

F IR MY, KTÓR:E H ONORUJĄ KARTĘ

KIELCE

l

OSTROWIEC ŚWI~TOKRZYSKI
Hotel "GROMADA", ul. 3 Maja 13
.
.
15% - na konsumpcję oraz us~gt hotelarskie
Salon Fryzjerski_"I9'0TO",. ul. 1'1-· Reja 6, tel. 26S-23-0 l
l O% zniżki na usługi frY.zjerskie .
·
Dorabianie kluczy "SEZAM", Ul. Czysta 4 oraz os.
Słoneczne 14
.
..
15% zniżki na dorabianie kluczr. z ~ob1hserem
l O%zniżki na pozostałe klucze 1usług:t
~

SKARŻYSKO-KAMIENNA
Salon Fryzjerski "URSZULA",
Urszula Zy~unti al. Tysiąclecia 7
·
zniżka 0%
.
Przedsiębiorstwo Prywatne "BEMMĄR'~~l. Pułaskiego 13
·2- 5% zniiki na sprzęt AGD 1R:1 v
SALON MODY-<,DALIA", ul. l Maja l S
zniżka J- 5%
Zakład Optyki o_ kularowej S.C: _Jerzy Dobrowolski,
ul. l Maja 19, teł. 251-20-69 zniżka lO%

STARACHOWICE
Sklep "PASADENA" ul. Radomska 28
0
zniżka 3 - 5 Yo
Mac BURGER, Rynek l
zniżka l O% na zestawv surówek
SKLEP OBUWNICZY, Rynek" 12
zniżka 5% przy zakupach do l00 ~
7% zniżki Jl~ zaku_pach powyżeJ l 00 zł
SALON KOSMETYCZNY Izabeli Banasik,
ul. Wojska Pols~fEj 16 (pawiloą), teł. 274-95-47
l O%
na wszystkie usługi
Sklep Młodzieżmvy "TANITA", ul. Piłsudskiego 25
zniżka 5%
,

KONSKIE

DOMATOR- SERWIS, ul. Warszawska 24
zniżka 10%
Ośrodek Szkolenia Kierowców "TEMIDA", ul. Strażacka
l 0% - na kursy ~~awa jazdy
SALON FRYZJERSKI, Krystyna Czarnecka,
ul. Warszawska 15A,
5% - na usługi frvzierskie
B.H.U. IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
Grażyna Swiętochowska, ul. Łazienna 13
L.oiżkalO%
Usługi Remontowo-_ęudow~an~
Kazimierz Wąsowski, ul. Piwnika-Ponurego 22,
zniżKa 10%

PRZYSUCHA

Zakład Usługowo-Handlowy

Maciej Przyllacki, ul. Młyny 2 .
..
zriiżka S% na montaż mstalaCJ!g_azo~ch LPG

KAZIMIERZA WLK.

Firma Handlowa ,.LEGWAN",
.
·ul. T. Kościuszki l (Dom Towarowy - stuil•·.
z konfekcją) - zniżka 3% na zakup pow. 200 zł
na konfekcję_ ciężką.
.
Pawilon Handlo~ "ORCHIDEA", ul. K_ol~Jowa l d
zniżka 3Yo przy z~p_ach powyzq 50 ~
Sklep Ogólnospożywczy "RABBIT", ul. ~oleJowa l
zniżka 3% przy zakupach powyżej l 00 zł
Drogeria "NATURA", Ul. Kolejowa l . .
zniżka 3 %p~ zakupach po'!V)'Zej l 00 zł
STYL-BUD" Firma Usługowa-Handlowa,
"
ul. Kolejowa 3, te[ 352-28-70 .
4% zniżki przy zakupach powyżej 1.000 zł

SANDOMIERZ
SALON FRYZJERSKI Barbara",
ul. Mickiewicza 161 teł. (015) 832-01 -86
5% zniżki na usługi
STUDIO KOSMETYCZNE ,Barbara".
ul. Mickiewicza 16 1 te!. (015) S32-0l-86
5% zniżki na usług1
SKLEP OBUWNICZY "Luxbut",
ul. Armii Kraj:if· teł. (015) 832-44-63
3%
na zakupy
SKLEP I SERWIS RTV, u[ Armii Krajowej l,
teł. 832-12-87, 644-50-32
3% zniżki na zakupy i usługi
Sandomierskie Stowarzyszenie Kulturalne,
Rynek l - Piwnic~ p~d R_atuszem.
.
50% zniżki Iła_l!!lPrezy 1koncerty orgaruzowane
przez Klub ,,LAPIDARIUM"
.,

STASZOW

RESTAURACJA ..Pod Zegarem", Rynek l
l 0% zniżki na konsumpcję

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

AUTO-MOTO

OKNA PCV - producent. PROMOCYJNE

PODYPLOMOWE Studla RachunkowoEkonomiczno - Rolmczy
SGGW. Tel. 022/843-90-41 (61 ), wewn
112-15,048/331-09-01 .
kb1137

Kielce,

CENY .Okno", Łodzka 308, 0411346-19-17

Jagiellońska

nt260

90

041/346-16-00.
LICEUM

PARAPETY -

najładniejsze wźory.

Produ-

e Ogólnokształcące

cent .VlNYL PLUS". 041/362-05-00.

LOKALE

Kielce, :2:y1nia 1
361-18-97, 366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY

POLICEALNE:
Fryzjerskie,
nt280

- praca socjalna
( 11 STOPNIA)
- organizacja pomocy społecznej .
nt234

BUDOWLANKA
Kielce,

MEDYCYNA

Jagiellońska

nt274

e specjalizacje •

cach. Tel. 0602-327-204.
gb2861

: ~ • . Paderewskiego 3
041/343-07-03.

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Kgsmetyka .

DO WYNAJ ĘCIA hala 470 mkw. w Kiel- .
AUTONA GAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

ROLETKI
lEKSTYLNE
VERTIKALE
MARKIZY
MOSKITIERY
PRODUCENT
• ' ALUTECHNIKA

SŁUZB SOCJALNAYCH

e Handlowe (2,5-letnie)
e Ekonomiczne (3,5-letnie)

e
e

ANTYWŁAMANIOWE

POLICEALNA SZKOŁA

po: ZSZ (2,5-letnie), SzP (3-letnie)
nn130

R-0-L-E-T-Y

ści , Wydz1ał

90

ROLOKASETY
MARKIZY
VERTICALE
ROLETKI
LALUZJE
Producent
1 Maja 53
0411368-34-03.

NIERUCHOMOŚCI

04 1/346-16-00.
TECHNIKUM (2,5-letnie):
GIN EKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
0602/335-083
kb1233
GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści.
0607/887-732.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ws
:.:.::..;1~
16

e Budowlane,
e Drzewne,
e Urządzeń Sanitarnych,
e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Zywienia Zbiorowego,

AGENCJA INTERLOCUM .
0411344-53-62.

nt270

RÓŻNE

• Fryzjerskie.
KREDYT dla kazdego. 041/331-66-33.
nt332

ZASADNICZA
ODDAM w dzieżawę gabinet stomatologiczny z

pełnym wyposaże niem.

0691-586-437.

SZKOŁA

e Różne zawody.

POLYCZKA- 041/34-07-103.
nt282

gb2441

-

TRANSPORT -przeprowadzki.041/332-54-23.
0609-842-511 .
gb2732

zamówicie Pa ństwo
1 ogłoszen i e drobne
w dowolnym wydaniu
.,Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową grati so wą
em i sję w wybranym
p~ez siebie dniu.

drobne
1&1.

ZA

kostki. 041/368-75-98 ,

0608-100-131 .

Jeś li

ogłoszen ia

0607-319-072,041/368.47-77.

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,
ramkowe. PROMOCJA! Roletki tekstylne,
vertikale. żaluzje . okna. Hurtownia Materii!IIOw v;rtikalnych ..WMK", Leszczyńska 1,
0411368-00-32,041/344-14-80. fax 344-33-77.
nt284

UKŁA D ANIE

PROMOCJA

PO ŻYCZALNIA samochodów

nt30

ZAWODOWA (2-letnia).

gb2935

Kielce, Pakosz 53.
041/361-18-56.

Kielce,

gb2884

ZGUBY
GAWIOR Piotr

zgubił legitymację

ksią

i

żeczkę zdrowia PSk.

gb2931
MALINOWSKI Radostaw

zgubił

legityma-

cję studencką.

gb2903
/

UDOWNICTWO

PAJDO Ewelina
WSEiA.

w
dowolnej
rubryce

zgubiła legitymację

stu-

dencką

gb2932

Oferta dotyczy osób fizycznych
zlecających ogłoszenia prywatne.

PIETRASZEK Paweł zgubiłlegitymację studencką.

gb2897
0% REKLAMACJI

NAUKA

antywłama niowe

drzwi
e GERDA e
. Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.
nt264

garażowe , ogrodzeniowe, napędy.
dachówkowe, trapezowe . produ-

_.... V '~ I ,lj 1-49-62 .
nt326
automatyka, szlabany. Banery
)z!j'Ql)Mj·~OINe 041/366-46-52. 300-33-28.

041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
DLA GIMNAZJALISTÓW
TECHNIK:
- mechanik,
- ekonomista,
- agrobiznesu,
- handlowiec.
ZSZ :
- fryzJer,
- mechanik samochodowy,
-kucharz.
LICEUM Ogólnokształcące
i profilowane
o różnych kierunkach .

nt330
_ _ _ _ _ __
ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt312

budynek
budynek

nt254
_ _ __ ...;..:.::::.;;.;

041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
POLICEALNE:
-Farmacja,
- Turystyka,
- Admnistracja,
-Telekomunikacja.
- Bankowość ,
- Rachunkowość - Finanse
TECHNIKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- Zywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja
LICEUM:
-Ekonomiczne ,
-Handlowe,
- Og(llnokształcące
(2-, 2,5-letme).
_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nt~
3__
02

CKB .ZGODA"
041/361-27-06

SPRZEDAŻ

TEC HNIKA
-budownictwo ogólne
- urządzenia sanitarne
-drzewne - leśne
(specjalność technik leśnik)
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA (2-letnia)
-zawody budowlane.

SKOTNIC KI Marcin

zgubił legitymację

stu-

dencką.

gb2896
041/343-18-81 SIATKI plastikowe. metalowe. ogrodzeniowe, sto wzorów.

GOLF III 1.9D (1994),
nt316

SZMIT Katarzyna

zgubiła legitymację

studencką.

biały,

ng245

gb2925

3-drzwiowy.

ROLETY ANTYWŁAM

Kielce. 344-86-74 , 0600-228-931.
gb2937

ALUTECHNIKĄ

CKB.ZGODA"
041/361-27-06
POLICEALNE
- projektowanie architektoniczne
- budownictwo ogólne
-g~eta

TURYSTYKA
WMK.
041/332-40-08- FRANKFURT- Mannheim.

- drogi - mosty
- ochrona środowiska
- administracja
- BHP
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

gb2904
048/37-80-307, 601-280-977 . FRANKFURT.
Mannheim, Lipsko- .Wojtek".

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

ww74
nt318

COMPUTEX wakacyjne kursy komputerowe. 041 /344-32-02 .
nt288

USŁUG I

NIEPUBLICZNE Technikum Elektroniczne
dla dorosłych (na podbudowie Zasadniczej
Szkoły Zawodowej) ogłasza nabór. Niskie
czesne. Szczegółowe informacje: 25-317 Kielce, ul. Niska 6, tel. 041/368-05-70 (budynek
Zespołu Szkól Elektrycznych).
gb29~

1. 041/368-00-32.
nt286

NAPRAWY
HYDRAULICZNO - gazowe, miedź - polipropylen , piecyków - kuchenek - montaż .
041/362-1 0-09, 0503-569-720.
gb2930

AUTOMATYCZNE pralki , lodówki- napragb2824
DOMOFONY. 041/362-31-82.
gb2832

MARKSOFT - kursy komputerowe .
0411343-12-52.
nt272

Leszczyńska

DAMPRACĘ
wa. 041/331-53-20, 0607-979-098.

INFORMATYCZNE Studium . EDUKATOR".
041/368-07-66.
nt290

Paderewskiego 3, 343-07-04.
nt276

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28 ;
0502-542-071 .
gb2788
HYDRAULICZNE. 041/362-10-41 .
gb2868

OGĆLNOPOLSKA akademia językowa
AKJN - WIEDZA zarudni nauczycieli - j.niemieckiego, angielskiego z Kielc i woj. święto
krzyskiego. Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, wszystkie świadczenia . Zwracamy
koszty dojazdu. 0411331-76-34. 604-47-61-11 .
gb2833
ZATRUDNIĘ fiyzjeri<ę, Chęciny,

0602-632.{)70.
gb2867

ZATRUDNIĘ w Radomiu wykwalifikowanych anglistów, wysokie zarobki. 048/61030-45, 0604/60-87-82.

ws117

HYDRAULIKA - tanio - 306-26-63 .
gb2895

---~
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Gminy Łop uszn o informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łopusznie
jest wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność
gminy Łopuszno, położonych w Grabownicy,
~
Sarbicach Pierwszych, przeznaczonych do sprzedaży.
El

zabudowy

Informacji o nieruchomościach _udziela Urząd G m my w Łopusznie- Referat
Rolnictwa 1 Gospodar/..-i Gruntami, ul. Konecka 12, te!. 39-14-009, wew. 19.

tel./fax - 041 /362-75-21 .

Zarząd

ne
wymiarach 120x300cm
wymiarach 80 x I00 cm
prosimy składać na adres Spółki.
eg o!
, owe 1 n form a ej e pod
069 47
- 6-012.

WIDEOFILMOWANIE
MULTI-MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie,
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wymiarowe .

Długa

22,

041/366-14-33.
nn134
PRZEPROWADZKI kompleksowe
- . CEDRO-TRANS ". woz imy wszystko ,

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

gb2825

APP-STUDIO
- wideofilmowanie,
- fotografowanie,
-montaż

CYFROWO.
0411361-65-13
041/315-25-19.
nt300
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XV Kolarski

Memoriał

KSZO kontra
Palik

Andrzeja lmosy

Kolarze
zakręcą
A

Cykliści z całej Polski
po raz piętnasty
walczyć będą

na ulicach kurortu
w wyścigu o Memoriał Andrzeja
lmosy.
Wyścig w kategoriach "masters" i młodzików, rozgrywany
będzie w formie kryterium ulicznego, na zamkniętej dla ruchu
pętli o długości 2 km. Trasa kryterium przebiegać będzie ulicami: Mickiewicza, · Kościuszki,
Kopernika i Waryńskiego z linią
startu i mety wytyczoną przed
gmachami Urzędu Miasta i Gmi-

kurortem

W roku tragicznej śmierci A.
Imosy- grupa huskich działaczy
kolarskich oraz zawodników zorganizowała pierwszy memoriał i
impreza na dobre zagościła w kalendarzu wydarzeń sportowych
miasta, powiatu i województwa.
Na przestrzeni piętnastu lat
w Memoriale A . Imosy startowa-

sław i lista
zwycięzców wyścigu głównego
pełna jest wybitnych nazwisk .
W ubiegłym roku wygrał łodzia
nin Sławomir Rubin.
Udział w sobotnim wyścigu
potwierdziło już dziesiątki ko-

lo wiele kolarskich

larzy, klubów i towarzystw pro"masters ".

wadzących sekcję

ny i Starostwa Powiatowego.
Oba urzędy są współorganizato
rami imprezy. Nad bezpieczeń
stwem czuwać będą policjanci
z buskiej "drogówki ", funkcjonariusze Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Wszystkie służby
apelują o ostrożność w czasie
przejazdu kolarzy, tym bardziej
że w Busku gości tysiące kurac~uszy i _gości festiwalu muzycznego.
W sobotę w centrum Buska od godziny 14 ruch samochodowy będzie zamknięty, a
policja wy~yczy objazdy.
Przed startem kolarze zło
żą wiązanki kwiatów na grobie
patrona wyścigu, który w Busku
przed laty rozpoczynał swoją
karierę sportową.

W 1987 roku Andrzej !mosa został zamordowany przez
pijanego bandytę . Stało się to
podczas treningu , który prowadził z kilkunastoma juniorami z
sekcji kolarskiej, którą z~łożył i
prowadził w Ostrowcu Swięto
krzyskim.
/

Studenci
Kieleccy studenci rozpoczynają dziś
atak na rekord Polski w zdobywaniu
Korony Gór Polskich.
Andrzej Żeleźnikow - kierownik Studium Wychowania Fi- zycznego i Sportu przy Wyższej
Szkole Ekonomii i Administracji

Andrzej lmosa w bramie huskiego stadionu ( 1968 r.), na którym wyznaczono
metę jednego z etapów Tour de Pologne

biją

rekord Polski

w Kielcach - Adam Kuśmierski
i Marcin Modrzejewski zamierzają w ciągu dwunastu dni wspiąć
się na 28 szczytów gór polskich.
Przejadą około 3100 km, w sumie
wejdą na wysokość 13.100 metrów.
Rozpoczyryają dziś od Ły
sicy w Górach Swiętokrzyskich ,

a jeszcze tego samego dnia zdobę.dą Tarnicę w Bieszczadach .
Flanowane zakończenie ~ypra
wy - 17 lipca na szczycie Snież
ki.
Sponsorem wyprawy jest
WSEiA, patronem prasowym " Sło
wo Ludu" .
(sts)

~-u~~~~~r------

W sobotę w " nowych barwach"
po raz pierwszy ujrzymy młodzi
ków z kierowanej przez Pawła
Sz ymańskiego sekcji "Maciej
- Eltrakon" IniCjatywa P. Szy=.
mańskiego zyskała
hojnych
sponsorów. - Sieć pensjonatów
i restaurację "U Macieja" należąca do Macieja Wąchockiego
oraz sieć sklepów Eltrakon - Kazimierza Kondka. ·
Nowa sekcja ma już swój
samochód - opel dostosowany
także do transportu rowerów
oraz komplety nowych strojów
z firmy Weryk ze Stargardu
Szczecińskiego. Buscy młodzi
cy walczyć będą w sobotę , mię
dzy innymi, z silną sekcją mło
dych torowców Cracovii . Kilkunastu zawodników tego klubu
przywiezie do Buska także puchar ufundowany przez Jerzego
Kupczaka, byłego rekordzistę
Polski w kolarskim sprincie
i długoletniego trenera kadry
polskich torowców.
- W 1967 roku przegrałem
z Andrzejem finisz wyścigu
o Puchar Korony w Krakowie.
Na podgórskim stadionie nie dał
mi szans na finiszu i wygrał zasłużenie. Nigdy nie zapomnę
Andrzeja , wspaniałego sportowca i przyjaciela - dodał Jerzy
Kupczak.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się , że w swojej kategorii
wiekowej wystartuje Jerzy Fabijański . Zastępca komendanta
wojewódzkiego policji od kilku
miesięcy (samotnie, potajemnie) zapamiętale trenuje i regularnie poniżej l godziny przemierza trasę Busko- Nowy Korczyn - Zielonki - Solec - Busko.
(i mi)

.

Zwycięstwem drużyny
Oeportivo zakończył się
turniej piłkarski chłopców

w Kielcach, któremu
patronowała nasza redakcja.
W tej trwającej ponad mieimprezie, organizowanej
przez Koalicję " Bezpieczne Sandomierskie' ~ przy współ~dziale
IV Komisariatu Policji , Swięto
krzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw, Klubu Osiedlowego " Słoneczko·"
oraz SP 15 w Kielcach, rywalizowało w dwóch grupach 15 zesposiąc

Ostatecznie zwyciężyły druLiverpoolu oraz Deportivo,
a ten ostatni zespół pierwszą lokatę zapewnił sobie dopiero w ostatnim meczu w turnieju .
-Była to druga edycja turnieju, który- mam nadzieję- na stałe
wejdzie do kalendarza osiedlowych imprez sportowych. Wszyscy
dobrze się bawiliśmy, a spora grupa chłopców pokazała niezłe pił
karskie umiejętności. Dziękujemy
fundatorom nagród, wśród których
była także redakcja " Słowa Ludu "
- powiedział jeden z głównych orżyny

14

em

Stal Stalowa Wola
będzie dziś rywalem

KSZO Ostrowiec.
Sparingowy mecz na
rozpocznie się o
11 . Dla drugoligowców
wej Woli, których znów
trener Czesław Palik,
pierwszy sprawdzian.
Trudno powiedzie ć
w Jrużynie KSZO poja wią
no.J..i zawodnicy na testach.
zespołu wrócił bowiem Ra fał
socki, który już "jedną nogą"
w Arnice Wronki. Ostatecznie
nażer wronieckiego klubu ,
Janas, uznał. że kwota
SPN KSZO za swojego
jest za wysoka.
Wczoraj astrowczanie
wali tylko raz w terenie. W
szym meczu będą więc
wypoczęci niż w środowym
gu Tłokarni Gorzyce.
czyźnie

Kilerzy bez gola

łów.

Andrzej Żeleźnikow, Marcjn Modrzejewski i Adam Kuśmierski zaczynają dziś atak na rekord Polski

Dziś znów piłkarskie
Rawszczyźnie

na

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

ganizatorów imprezy
Szczerek.

Grupa starsza (do 18
1. Deportivo
g 23
2. Piskwicz
9 22
3.1deal
9 21
4. Kapiszony
g 18
5. ZIP Skład
g 15
6. IJller
g 10
7. fobrn
9 7
8. ream Gim
g
6
g, Ieo
9
4
10. No Name
9
4
Król strzelców: Marek
siek (Piskwicz) - 57 bramek:
lepszy bramkarz: Łukasz
(Deportivo) .

Grupa młodsza (do 15
Liverpool
KSM United
Dreamleam

4
4
4

OrłyKSM

4
Kilerzy
4
Król strzelców: Łukasz
ruwski (Liverpool) - 20
najlepszy bramkarz: Bartosz
kładek (KSM United) .
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pórter to I<ielce

nie Legia Warszawa

muszą odejść!

szyscy
- Teraz
Oprzyszłości kieleckiej
piłki dyskutowali wczoraj
wiceprezydent Kielc
Marek Piotrowicz
prezes KKP Korona
Kolportera SA Krzysztof

na to, że po wczaspotkaniu Kolporter jest
i ższy sponsorowania kieklubu, choć firma pastawarunki.
w c'7lTTTll1 się, że władze miaoocloDI1t: do naszego s pojna rozwój piłki w IGelcach
edz iał nam rzecznik praso• .11łl llJO rt
Maciej Topolski .
jest mało, a pozostało
wiele szczegółów. Poteż pewne warunki, któ!eczne do tego, aby nasza
nn nsowała klub.

przyszłość

kieleckiej

piłki jest w ich rękach. To klub
poprosił nas o pomoc i chcemy
pomóc. Ale to my wykładamy pieniądze więc to przedsięwzięcie
musi być zgodne ze strategią fir-

my.
Z dnia na dzień musi więc
wielu ludzi z doświadcze
niem. Kto ich zastąpi?
- Mamy duże doświadczenie
w działalności sportowej czego
najlepszym przykładem jest Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe Kolporter i drużyna piłkarek ręcznych
grająca z powodzeniem w ekstraklasie . Na bazie KSS mamy więc
duże zaplecze kadrowe i duże doświadczenie w budowaniu takich
inwestycji.
odejść

Firma miała też inne propozycje dotyczące sponsoringu.
Na co mogą liczyć inne kluby?
- Prezes Krzysztof Klicki wyraźnie mówi, że dziś interesuje
nas wspomaganie tylko sportu
kieleckiego. Z tego powodu odmó~ił. m.in., wsparcia finansowego Legii Warszawa. Kolporter to
IGelce.
Brawo! Nareszcie konkretna
firma z Kielc chce dać konkretne
pieniądze na kielecką piłkę choć
warunki dla niektórych są naprawdę trudne. W niedalekiej przeszło
ści były przypadki, że potencjalny
sponsor chciał wyłożyć kasę
na podobnych ·warunkach, ale
przywiązanie do prezesowskiego
stołka było silniejsze niż dobro klu-

bu i piłkarzy. Na szczęście prezes
Piotrowicz do takich ludzi nie należy i wczoraj pierwszy przystał na
warunki Kolportera . Dla dobra
kieleckiej pilki. Niemniej czeka go
w poniedziałek burzliwe nadzwyczajne zebranie zarządu a potem
- ewentualnie - jeszcze burzliwsza
praca przy przejęciu Korony przez
Kolportera. O tym, jak ciężka jest
to praca, piszemy poniżej.
A wszystkim przeciwnikom
prezesa Klickiego przypominamy,
że odkąd Kolporter SA "zajął się"
drużyną szczypiornistek, awansoZl!ała ona o dwa szczeble w ligowej hierarchii. Korona gra dziś
w III lidze. Dwa szczeble w górę to
byłaby...
MACIEJ CENDER,
SŁAWOMIR SIJER

jednym z tych warunków
sja członków dotychczakłubu?

Pierwszym warunkiem
wszystkich-człon 

towa rzyszenia Kielecki
Piłk arski KKP Korona.
ie. gdyby śmy zdecydowaa ć sponsorem, to druży
wystę pować pod nazwą
er i będzie promować na. Rozmowy dotyczą dłu
. inwestycji i niemałej
pien iędzy, więc stawiamy
Jasno.
jeśli

dotychczasowi działa
waszych warun-

·{

Dla dobra .
sprawy
Zapytaliśmy wczoraj dwóch
znanych i oddanych działaczy
4ieleckich, co myślą na temat
rezygnacji wszystkich człon
ków stowarzyszenia KKP
Korona?

Jan Czechowski, wiceprezes ds . sportowych KKP
Korona: - Dla dobra sprawy
jestem gotów zrezygnować
z działalności w klubie .
Nie znaczy to, że gdyby prezes Krzysztof Klicki bądź jego
• ludzie chcieli skorzystać z moich doświadczeń , nie poma:
gałbym im. Kilkanaście lat pracy na niwie sportowej sprawiło, że mam w tym kręgu wielu
kolegów, a nawet przyjaciół. '
Kto wie, może ich pomoc okaże się kiedyś pomocna.
Z drugiej strony w JGelCf.ch jest jeszcze ki~a innych
drużyn piłkarskich . Zycie jest
przewrotne, może trafię do któregoś z nich? Tak czy inaczej
pomysł "przewietrzenia" szeregów sportowych działaczy
w KKP Korona omawiać będzie
my na nadzwyczajnym, poniedziałkowym zarządzie klubu.
Jeśli większość uzna, że .rezygnujemy- przyjmę taką decyzję.

Jan Kubik, wiceprezes ds.

przyj mą

młodzieży:

ba zrobić, aby- Kolporter zagrał w III lidze, zamiast KKP Korona
l Czyn ności Kolportera:
.
1. Powołanie sekcji piłki nożnej (na przykład ) KS Kolporter i zgłoszenie
rozgrywek ligowych .
2. Walne Zgromadzenie członków KS Kolporter musi podjąć uchwalę
i z innym klubem.
·
li Czynności KKP Korona:
1. Walne Zgromadzenie klubu podejmuje uchwałę o rozłączeniu KKP
do życia samodzielny zarząd KKP lub Walne ZgromadzeKKP musi wyrazić zgodę na połączenie z Kolporterem.
III Czynności KKP Kolporter:
1· Protokolarne przejęcie zawodników, majątku i wszystkich zoboCiążących na dotychczasowym klubie (w tym przypadku KKP).
2. Złożenie kompletnej dokumentacji na 14 dni przed rozpoczęciem
•~~~t~wek w Małopol skim Związku Piłki Nożnej .

Piątek

Ważą s ię

losy piłkarzy KKP Korona i kieleckiego futbolu

na podium

Belg Bjoern Leukemans
z ekipy Palmans wygrał w
'-"'·"""'""'"__.,"' Jaśle trzeci etap (213 km)
Wyścigu~ olidamości
i Olimpijczyków i został liderem.

Kolejne miejsca na podium
Romanik (CCC
Polsat) i Zbigniew Piątek (Mróz).
Taka jest również czołówka klasyfikacji generalnej.
Ze stratą dwóch minut, przyjechał główny faworyt wyścigu ,
zajęli : Radosław

ubiegłoroczny zwycięzca Czech
Ondrej Sosenka (CCC Polsat) ,
który praktycznie stracił szanse
na powtórzenie sukcesu.
- Zm ęczyliśmy Sosenkę .
Widać było , że po kolejnym naszym ataku jechał resztkami sił
- opowiadał Piątek. - Trudno powiedzieć, na co stać Leukemansa,
ale myślę , że nie wygra wyścigu .
W sobotę górski etap, więc spróbujemy go zgubić, a jeśli nie, zostaje jeszcze czasówka w Szczyrku.
(soy)

Dobrzyńska

w Kielcach?
Jedna z najskuteczniejszych zawodniczek
ekstraklasy w ostatnich
latach, Edyta Dobnyń
ska, chce grać w Kolporterze Kielce.

Jej propozycja jest obecnie
przez działaczy i szkoleniowców.
Piłkarki Kolportera wznawiają zajęcia 15 lipca.
(sts)
rozważana

-Jestem odpowiedzialny za młodzież i jej problei;Jy nurtują mnie najbardziej . Będę chciał uzyskać od- powiedź na pytanie, co stanie
się w nowym klubie z najmłod
szymi piłkarzami kieleckimi.
Nie może być tak, że najzdolniejsizawodnicy nie będą mieJi. gdzie grać. Pytań w tej materii może być bardzo wiele
i trzeba będzie wszystko skrupulatnie wyjaśnić. Ale jestem
optymistą i uważam, że osią
gniemy stosowne kompromisy.
Co z moją rezygnacją? Jeśli tylko druga strona zapewni
i sprawi, że poziomnaszego futbolu podniesie się w miarę szybko - jako pierwszy rezygnuję.
Bez względu na to, jakie i ile
poniosłem kosztów pomagając
piłcew naszym mieście. Zawsze
futbol był moim oczkiem w gło
wie;lak będzie i w chwili obecnej. Gdyby ktoś z nowego klubu nie chciał lub nie widział
mnie w strukturach- nie ma tematu, wycofuję się, nie zapominając o tym, by życzyć nowym
ludziom jak największych sukeesów. Oczywiście, w przypadku gdyby prezes Krzysztof Klicki doszedł do wniosku, że mogę
być przydatnym w pewnych
sprawach - będę służył pomocą. Dla dobra sprawy jestem
gotów do wielu wyrzeczeń.

Redaguje zespół. Redaktor naczelJ:ty Gr.z:egorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastęr<;Y red~o~ naczeloego: Zbigniew OLEJARCZ"YK, Dariusz RYŃ
(36-36-121), sekretarz redakcJI B(>Zena SMORAWSKA (36-36-121 ). DZJał mtejski (34-44-863 , 36-36-315 117 207 263 ) region
(36-36-143) , łączności z czytelnikami (34-44-816), prawny (36-36-131) , dział społeczny (36-36-147,153), finanse; rynek pra~ (36-36-215)
kultura i edukacja (36-36-261), sportowy (36-36-253, 298), kraj- świat (36-36-121 ). Centrala 36-36-199, 344-24-80- łą~ wszystkie dziati
: 25-363 Kielce uJ. Wesoł~ 47/49, fax 34-46-979, bttp:/jwww.slowoludu.com.pl, e-mail:redakcja@slowoludu.com.pl
·
--~.A3L.oi:J'II' 25-363 Kielce, ' ul. Wesoła 47/49, tel. 3444-.'358, 36-36-235, fax3447-251, IUJ1kt JXZYięć,25-520 Kielce, ul. 'Thrgowa 18, teł.lfux34-30-279,
Rfrlakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Koreańsko -japońskie stadiony to prawdziwe

Mundial przeminął,
obiekty zostaną

Asi ad Main Stadiumw Pusan to jeden z n aj nowocześn i ej szych obiektów pilkarskich na świec i e
napoje typu "coca cola", "sprite" .
Nim wejdzie się na trybuny, wolon20 stadionów, wybudowanych
tariusze skrzętnie sprawdzają czy
specjalnie na tegoroczny mundial
butelka ma ... korek Jeśli tak jest,
to prawdziwe perełki sportowonatychmiast nakazują otwarcie bu-architektoniczne. Każdy z nich
telki (zabierają przy tym korek) lub
będzie spełniał ważną rolę w rozwoju
przelanie jej zawartości do plastipiłkarstwa ~ twierdzą zgodnym
kowego kubka. Oczywiście , dla
chórem organizatorzy turnieju.
VIP-ów przygotowano kilkadzieWszystkie obiekty, na których siąt loży honorowych, w których
walczyli piłkarze to nowoczesność można obserwować mecz w gronie
najbliższych, znajomych, itd.
połączona z tradycją i ... futurystyBardzo ciekawą architekturę
ką . Z arówno Koreańczycy, jak .
i Japończycy położyli duży nacisk ma stadion w Tedzon. Mogący ponie tylko na "wnętrze" obiektu, ale mieścić 41 tysięcy widzów obiekt
wybudowany został w najnowszej
także na wygląd: .. zewnętrzny. Każ
dy z 20 stadionów "wtopiony" zo- dzielnicy miasta, w której znajdują
się przede wszystkim bloki mieszstał doskonale~ otoczenie i kapikalne. Nic dziwnego, że Koreańczy
talnie komponuje z okolicą .
Seoul World Cup Stadium, cy mówią o tym stadionie "courtyna którym rozpoczęły się emocje ard" co znaczy "podwórko między
blokami". Jest w tym określeniu
piłkarskie, to obiekt będący swosporo racji, gdyż bywało bardzo
istą " kombinacją" ośmiokąta i ...
latawca. Ukończony · w listopadzie często, że po murawie stadionu bie2001 r. stadion, mogącypomieśCić gały liczne rzesze ... dzieciaków
blisko 65 tysięcy kibiców, jest bar- uczęszczających jeszcze do miejdzo funkcjonalny. Każde miejsce scowych przedszkoli. - Wyjść, pojest doskonałym punktem widoko- biegać trochę _po murawie, po któwym. Do najwyższych miejsc ki- rej biegają najlepsi w świecie pił
biców dowożą klimatyzowane karze, kopnąć piłkę - to jest ogromwindy. W każdym sektorze znaj- ne przeżycie dla tych dzieciaków
- mówili organizatorzy, dodając po
dują się po dwie restauracje i miejsca, w których można napić się chwili: - Zresztą po mistrzostwach
piwa bądź innych napojów chło ten obiekt będzie służył mieszkań
com Tedzon. Najbardziej chyba
dzących . Ważne przy tym jest, że
na trybuny można wnosić jedynie dziwaczny wygląd z koreańskich
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