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Możemy stracić

Uś mi e ch

Millera bezrobocie
- krzyczeli protestujący
Kancelarią Premiera związ
Fabryki Kabli w Ożarowie.
do przepychanek z policją.
Czytaj na stronie 4
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KTO . AS OB ONI
PRZED KLĘS Ą?
KIELCE. Jędrzejowscy cystersi '
dopominają się o zwrot św. Jana
Nepomucena, lct6ry stoi nad kieleckim stawem. Jeśli go zabiorą , miasto
straci duchową ochronę przed
powodzią.

Niejeden kielczanin zauwaod 1997 roku po ·większych
deszczach ulice są coraz częściej
zalewane przez wodę. Cokolwiek
by na ten temat mówiły władze
miejskie, my odkryliśmy bardzo
delikatną teorię na ten temat. Akurat w roku 1997 roku z parku zabrano jedną z dwóch figur św. Jana
Nepomucena i pr~eniesiono ją na
uL Jana Pawła II. Swięty nie czuje
Święty Jan Nepomucen w parku ciągle zerka w niebo i wypatruje deszczu
się tam chyba najlepiej , bo zgodnie z tradycją powinien stać w po- mu cen, który, niestety, nie całkiem - ków potwierdzono, że zawłaszczy
bliżu wody (w tym przypadku stanależy do kielczan.
liśmy sobie świętego. Dyplomawu) i chronić nas przed powodzią .
-W otoczeniu klasztoru cyster- tycznie jednak nie powiedziano
Na szczęście, mamy nad par- sów były niegdyś stawy, a nad nimi nam, czy zostanie wydana zgoda
kowym stawem jeszcze jednego św. stała figura św. Jana Nepomucena. na powrót figury do Jędrzejowa .
Jana Nepomucena. Niestety, i jego Po zamknięciu klasztoru w XIX JaJ}usz Cedro, p.o. wojewódzkiemożemy utracić. O XVIII-wiecżwieku ktoś wywiózł świętego do go konserwatora zabytków, tym
ną figurę świętego chcą się upoKielc. Zresztą bardzo dobrze się sta- łatwiej się wykręcił, że zakonnicy
nie wszczęli jeszcze w sprawie
ronieć jędrzejowscy cystersi. Zało, bo w ten sposób figura ocalała,
miary zakonników z Jędrzejowa są a nie wiadomo, jaki los spotkałby ją świętego oficjalnych rozmów.
związane z pomysłem utworzenia
na miejscu. Teraz zakonnicy chdeNie udało nam się dowiedzieć,
muzeum w klasztornych piwni- liby, by święty do nich powrócił czy cystersom nie jest przykro pocach. Mają trafić tu m.in. znalezi- - mówi Leszek Gałaczewski z Ję zbawiać nas tak potrzebnego świę
ska archeologiczne z ostatnich Jat drzejowa, prezes Fundacji Cyster- tego. Opat udał się na urlop, wszyi elementy romańskiego kapitula- · skiej im. Wrncentego Kadłubka.
scy ważniejsi ojcowie również, a brat
rza, który został rozebrany przez
W kieleckim oddziale Pań furtian nie śmiałby w tak delikatnej
władze carskie. No i św. Jan Nepostwowej Służby ~chrony Zabyt- kwestii zabierać głosu .
(E)
żył , że

zdrapieżnych ptaków, ldóspecjalnie wypuszczane
Okol i c:u~h lotniska w RotterdaDrapieżniki mają odstraszyć

mniejszych ptaków, które zabezpi eczeństwu lotów.

rowero-

dziewiętnastolatka próbowała ominąć innego rowerzystę . Niestety, zahaczyła o jego rower i upadła na beton. Z ciężkimi obraże

wej

niami trafiła do szpitala.

asz

sprawę

(mow)
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tylko u jeden impuls

Kadzielni ma płynąć
ognia. Scena amfiteatru
przemieni się w podwórko święto
krzyskiej zagrody. Tańczyć i śpie
wać będą najlepsze zespoły i soliści z regionu . Mówi reżyser koncertu Arkadiusz Szostak: - Każdy
znajdzie w koncercie coś , co go zainteresuje. Nie zabraknie, oczywiście, świętokrzyskiej czarownicy.
Do czego użyte zostaną ogromne wiejskie garnki i jaki jest sposób
na zrobienie wodospadu z ognia
- reżyser zdradzić nie chciał. Udało
nam się dowiedzieć, że koncert bę
dzie miał trójdzielną kompozycję . W
pierwszej części "Festiwal na festiwalu" pokażą się najlepsze zespoły
z regionu w premierowych układach.
Potem zacznie się "Legenda Gór''
-z obrazem powstawania gołoborza
i sabatem czarownic. Zamknięciem
będą prezentacje laureatów konkursów międzynarodowych i ludzi, którzywyrośli na kieleckim festiwalu.
Koncert "Gospodarze- Gościom ": sobota godz. 20.30, amfiteatr ria Kadzielni, wstęp wolny.
W niedzielę "Jarmark festiwalowy"
- Stadion Międzyszkolny, od godz.
15 do 18.
(br)
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Wczoraj w amfiteatrze trwały próby

Damy am wielkie show

KIELCE. Dziewczyna została ciężko
ranna w wypadku .. .rowerowym.
ścieżce

KIELCE. Sześciuset tancerzy, wokalistów i muzyków wyjdzie dziś na scenę ·
w powitiłlnym koncercie harcerskiego
festiwalu " Gospodarze- Gościom ".

Już w niedzielę na stadionie Błękitnych "M ecz Gwiazd"

Zderzenie
"
rowerow
Wczoraj na

Ogniste
wodospady

KIELCE. Włodzimierz Stępień, prezydent Kielc, oraz Cezary PaliJra będą
największymi gwiazdami pilltatskiego
meczu, jaki wniedzielę organizują
" Słowo Ludu" i Urząd Miasta.

W skład Reprezentacji Artystów Polskich wejdą również m.in.
Andrzej Nejman, filmowy Waldek
Złotopolski , Przemysław Sadowski - znany z serialu "Samo życie ',
populamy aktor Stefan Friedmann.
- Bez względu na wynik meczu już
teraz możemy zapowiedzieć jedno: to będzie wielkie show- mówi
kapitan reprezentacji Kielc, Wło
dzimierz Stępień .
(sts)
Więcej

o meczu na str. 15

Zdzisław Mojecki

(w środku) zapowiada ni eustępliwą wa lkę przeciwko RAP

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Bandyci napadli i obrabowali
imieniny: Henryka, Kingi, Andruja, Sary

POGODA, ŚWIĘTOKRZYSKIE

listonoszkę

Forsa w trawie
KIELCE. Wbiały dzień, w centrum
miasta bandyci napadli na listonoszkę.
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OZWARTEK
Multi lotek

5, 18, 19,24,26,27,29,30,33,37,
42,45,46,47, 53, 60,63,65,66,67
Numerek

14 (3, 10, 18, 36)
PIĄTEK

Multi lotek

5, 13, 16,20, 22, 28,32,34,36,38,
45,48,56,62,64,68, 71, 76, 77, 79
Numerek

24 (7, 10, 25, 41)

W ~IE
Nie taka Unia straszna
SICHÓW Mieszkanki wsi są
odważniejsze od swoich mężów i nie
boją si-ę Unii Europejskiej, a wczoraj
spotkały się w woj . świętokrzyskim na

IX Krajowym Forum Kobiet Wiejskich. Do Sichowa Dużego pod Staszowem przyjechało kilkadziesiąt
członkiń Krajowego Stowarzyszenia
Kobiet Wiejskich. Przez trzy dni będą
dyskutować o problemach związanych
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Pomagać im będą unijni
eksperci, a sprawy które chcą omówić
to m.in. konieczność zachowania toż
samości regionalnej, agroturystyka
i ekoturystyka wedługwymagań Wspólnoty. Podczas Forum specjaliści podpowiedzą rolniczkom jak założyć małe
przedsiębiorstwo i gdzie szukać moż
liwości zarobku po integracji, kiedy
wiele małych gospodarstw będzie musiało zrezygnować z produkcji.
Aby uczestniczki za bardzo się
ni~ przepracowały, gospodarze forum
- Swiętokrzyska Izba Rolnicza i Krajowe Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich - zaproszą je do Kurozwęk,
gdzie jest jedyne w Polsce stado bizonów, i do zabytkowego Szydłowa . (ew)

Pechowcy na gorącym
BĘCZKÓW, gmina Górno .
W piątek na gorącym uczynku policjanci złapali dwóch dwudziestodwuletnich mężczyzn . Około godz. 15
ksiądz z sąsiedniej plebanii zauważył,
że wokół domu podejrzanie kręci się
dwóch młodych mężczyzn . Po dalszej
obserwacji uznał, że lepiej zawiadomić policję. Dzięki temu złodzieje nie
zdążyli wynieść z domu pieniędzy,
biżuterii i komputera. Okazało się, że
jednym z niedoszłych złodziei był
brat właścicielki domu, który wcześniej ukradł siostrze klucze do mieszkania. Pechowców aresztowali policjanci z Kielc.
(mb)

2

Zamieszanie zw iązane
zmianą ministra finansów
ło na kurs złotówki. Jej

Wczoraj rano 50-letnia kobieta zabrała przesyłki i pienią
dze na emerytury z Urzędu Pocztowego i ruszyła do swojego rejonu. Około godz. 11 była na ul.
Dębowej . Wchodziła na klatkę
schodową bloku, kiedy nagle zza
drzwi wyskoczyło dwóch męż
czyzn. Prysnęli jej w oczy gazem.
Dołączył do nich trzeci, który
wcześniej stał przed blokiem. Zaczęli ciągnąć za torbę z pocztą.
- Kobieta się broniła . Jeden z napastników popchnął ją na schody.
Upadła i uderzyła się w głowę
- opowiada Sławomir Lasota, komendant I Komisariatu Policji
w Kielcach.
Po klatce schodowej rozsypały się listy i pieniądze. Napastnicy wyszarpnęli kobiecie saszetkę, w której był woreczek z pieniędzmi. Wybiegli z bloku i prawdopodobnie odjechali samochodem BMW. - Usłyszałam nagle
krzyk. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam, że to pani listonoszka.
Trzymała się za głowę, dookoła
leżały rozsypane listy- relacjonuje jedna z mieszkanek bloku.
Mężczyźni prawdopodobnie
czekali na listonoszkę kilkadziesiąt
minut. - Pierwszy raz widziałam.
ich, kiedy wynosiłam śmieci - opowiada inna lokatorka. - Siedzieli
na półpiętrze. Kilkanaście minut
później wychodziłam do sklepu.
Wtedy stali już w kącie , przy
drzwiach wejściowych . Pani listonoszka przychodziła tu od ponad

Czołowe

stosunku do innych walut
mocno spadała , teraz tempo
waluacji osłabło . Czy to, że
łówka staje się tańsza
mieszkańców regionu?

Nie
mam

n

żad

y c h

oszczędno
ści. Ale uważam, że osła
bienie zło
tówki ożywi

Policjanci zabezpieczają ślady na miejscu napadu

20 lat. Zawsze była ostrożna, zaglądała do klatki zanim weszła.
Pewnie ich dzisiaj nie zauważyła .
Policja nie potrafiła powiedzieć, ile pieniędzy kobieta miała
przy sobie. Jednorazow(}łistonosz
może wziąć maksymalnie l O tys.
zł, ale nie wiadomo, czy kobieta
nie przekroczyła tej kwoty. Czę ść
skradzionych pieniędzy złodzieje

pogubili na trawniku koło bloku.
Policja odzyskała 6 tys. zł.
Listonoszka podała rysopisy
napastników. Okolicę patrolowało kilka radiowozów. Szukali mło. dych mężczyzn, ubranych na sportowo, w czapkach bejsbolowych.
Do późnego popołudnia nie udało się jednak złapać napastników.
MONIKA WOJNIAK

Poczta się broni
Piotr Smożewski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej w Kielcach:
- Rocznie w całym województwie jest kilkanaście napadów na listonoszy. Nasi pracownicy nie są całkowicie bezbronni- Wszyscy przechodzą
kursy samoobrony. Teraz mamy nową umowę :z policją. Palicjanci
poprowadzą dla nas dodatkowe, bezpłatne szkolenia. Listonosz ma przy
sobie różne środki ochrony, np. gaz, ale nie zawsze zdąży go użyć.
Ryzykuje, bo musi wejść w każde miejsce. Dopóki listonosz będzie nosił
pieniądze, dopóty będzie narażony.

zderzenie

Makowe
wakacje
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Blisko cztei}'Sta
sadzonek konopi indyjskich i kilkadziesiąt nielegalnych upraw malw znaleźli
od początku wakacji policjanci.

nasz handel
zagraniczny.
Bo zbyt silna waluta
je zastój. Przez mocn ą
kę nasze produkty nie są
wo konkurencyjne na i
rynkach. Uważam, że
chwili najlepiej os2.:czędzać
euro.

Dla
kieszeni przeciętnego ciułacza osłabie
złotówki ,

nie

będzie niekoTzystne. Stracą ci, którzy
zaciągnęli

kredyty w
euro, ci, którzy chcą
:t.a granicę, kupić Lm.uuTtuCL
ne towary. Ale dla
spodarki osłabienie
na pewno będzie oży
Może pobudzić eksport
szych towarów, a co za
idzie i wewnętrzną
kę kraju. Jeżeli
rów będzie ob•onr~,rlnmm~I'Cn

Wczoraj rano, w Jaworzni
policjanci zawitali do gospodarstwa 53-letniego mężczyzny. Wypytywali go, czy ma u siebie jakieś
- feże.li
narkotyki. Twierdził , że nie, ale
złotówka bę
natychmiast zostawił policjantów
dzie slabsza to
i pobiegł do ogródka. Policja zabędzie o wiestała go tam na wyrywaniu z ziemi
le gorzej. Ze
... konopi indyjskich. Dwadzieścia
słabą złotówsadzonek rosło w równych rzę
,ką nie będzie
dach między krzewami. Miały od .. my się liczyć
70 cm do 1,5 metra wysokości.
w świecie. Zamiast
Właściciel posesji twierdzi, że nie
złotówkę, powinni
wie skąd się wzięły.
piej zarabiać. To ń""'
Od początku tegorocznej
nitmkturę. A teraz po
policyjnej akcji "Mak - Konopie"
lejny okazało się. że
to już czwarta znaleziona konopjest oszczędzać nie w
na uprawa. Kilka dni temu, w Samkach a w euro.
borcu policjanci znaleźli 350 sadzonek na ... cmentarzu. W Skar- żysku konopie rosły na działce , w
Wiślicy pod tunelem foliowym .
- Według ustawy o przeciw- Jeżeli
działaniu narkomanii uprawa kozłotówka
nopi indyjskich i wysokomorfinoosłabnie to
wego maku jest całkowicie zakabędzie barzana - tłumaczy Elżbieta Różańska
dzo źle. Nie
- Komorowicz, rzecznik prasowy
będzie miała
świętokrzyskiej policji. - Można
wartości na
sadzić tylko mak niskomorfinowy
światowych
i konopie włókniste, ale trzeba
rynkach. Z
mieć na to zezwolenie. W tym roku
drugiej jedpolicjanci znaleźli już ponad 50
nak strony może to
nielegalnych poletek. Właściciele
del szczególnie w
najczęściej tłumaczą się, że sieją
przygranicznych. l to
mak na własne potrzeby, albo
będzie dobre.
twierdzą, że to samosiejki.(mow)

711711

WOLA JACHOWA. To resztki skody, która zderzyła się czołowo z lublinem.
Wczoraj ok. godz. 8 kierowca skody favorit zjechał nagle na przeciwległy pas
ruchu. Zderzył się z jadącym z przeciwka samochodem lublin. Kierowca i pasażerka skody zostali ranni, trafili do szpitala.
(mow)

Sławni artyści,
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Pfener artystycz-

ny z udziałem znanych polskich
malarzy i rzeźbiarzy chce zorganizować w Sietpi Świętokrzyski Urząd
Marszałkowski.

Pokłosie spotkania posłużyło
by do promocji regionu za granicą.
\\tzoraj przedstawiciele samorządu
województwa przedstawili propozy-

ale jacy?!
cję premierowi.

Roksana Ciesielska,
p.o. dyrektora gabinetu marszałka
nie chciała podać szczegółów ani
nazwisk uczestników pleneru. - Na
razie trwają rozmowy - ucięła.
Marszałek zamierza powierzyć przygotowanie pleneru pracownikom Domu Kultury w Koń
skich. Planuje się, że sławy artystyczne zjechałyby do Sielpi
w połowie sierpnia.
(ibo)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Okradli sklep, uprowadzili chłopca

kielcranie dali się nabrać na piramidkę?

ndusz widmo p-orwany
na

Odn aleźć kielecką siedzibę

·skiego Funduszu Bu:
nie jest łatwo. Schojest w bramie kamienicy
ulicy Sienkiewicza 38, prodo niej drzwi opatrzbne
maleńką wywieszką z na. Od tygodnia firma
jest na głucho, nikt
ra też podanych w mapromocyjnych telefo-

Ta cała sytuacja jest bardzo
- mówi mieszkaniec
Twierdzi, że codzienprzed drzwiami EFB posię po kilku, kilkunastu rozi rozzłoszczonych
NtPirfnr7u przychodzą do
i proszą o adres właściciela

Otym, że tu znajduje się fundusz informuje jedynie mała wywieszka na drzwiach
tego interesu. Dają nawet pienią zywany jest piramidą finansową) .
dze, żebym coś o nim powiedział . - U nas nie udziela się kredytów
Czują się oszukani, płaczą . Inni
przydzielanych w drodze licytagrożą, że podpalą te drzwi. Porlobcji. Nasi prawnicy sprawdzają
no teraz nadeszły terminy wypłat jedynie wiarygodność klientów i,
kredytu, o który się starali, a drzwi gdy ci nie są nigdzie zadłużeni ,
pozamykane - opowiada mężczy udzielamy im wsparcia finansozna.
wego. Jeśli klient nie jest wiaryGłówna siedziba Europejgodny- to po prostu nie udzielaskiego Funduszu Budowlanego my tego wsparcia. Wtedy klienmieści się we Wrocławiu. Nie
towi zwracamy kwotę, którą wpła
udało 1.1am się tu porozmawiać z
.cił nam na początku - 400 zło
nikJm z kierownictwa firmy. S ze: tych- wyjaśniono nam w głównej
regowy pracownik zapewnił nas siedzibie EFB.
tylko, że fundusz nie ma nic
Pracownik funduszu zapewwspólnego z systemem argentyń nił nas ponadto, że już od ponie- skim (polega on w dużym uprosz- działku siedziba kielecka będzie
czeniu na tym, że pożyczek czy otwarta, a pracownik, który tam
tzw. zestawów kredytowych będzie od godz. 9 .30, udzieli
udziela się nie z pieniędzy firmy, wszystkim zainteresowanym wya kwot wpłacanych przez samych czerpujących informacji.
klientów, inaczej system ten naKRZYSZTOF OLESZEK

Po kilku dniach upałó~, bez spodzie;anej fali
mamy zapowiedzi kolejnych gorących dni.
regionu obowiązuje trzeci stopień zagrapożarowego. Czy _zakaźy wstępu mogą ucłiro

przed pożarami? -zapytaliśmy brygadiera Zbi-

Serafi~ rzecznika KomendyWojewódzkiej
mstwo1.ve-i Straży Pożarnei w Kielcach.

-Nie. Z naszych doświadczeń
wynika, że aby taki zakaz poskutkował, należałoby obstawić lasy
kordonem. To nierealne. A np. w
wielu przyleśnycH wioskach ludzie
tarnią zakazy wchodzenia do lasu
dlatego, że żyją tylko ze zbierania
jagód, grzybów.
Co może pomóc strażakom i
leśnikom przy takim zagrożeniu

~pr?Wadzenie zakazu wstę-

asow Zlllniejszyłoby zagro-

chłopca i wsadzili go do bagaż

MARUSZÓW, gm. Ożarów. Zamaskowani mężczyźni zamknęli
piętnastolatka w bagażniku
samochodu i zawieźli na wyspę
na Wiśle.

-Chłopak twierdzi , że wtezemdlał. Kiedy się obudził ,
był sam na piaszczystej łasze na
Wiśle - mówi Sławomir Sob-

. W środę po południu przed
sklep w Maruszowie podjechał
kremowy ford. Wysiedli z niego
dwaj mężczyźni w kominiarkach.
W sklepie był tylko piętnastolet
ni syn właścicieli . Bandyci zagrozili mu nożem i zażądali pieniędzy. Dał im 300 zł. Niczego
więcej nie ukradli, za to zabrali

czyk, kierownik referatu kryminalnego w komisariacie w Oża
rowie .
Chłopak dotarł do brzegu i
szedł w stronę domu . Był przemoczony i pogryziony przez komary. Pomogli mu napotkani po
drodze przechodnie, którzy zawiadomili rodziców piętnastolat
ka.
(mow)

nika auta.
dy

· lhzędnicy kontrolowali prywatnych przewoźników

ie w lasach
siano w kopkach

Strażacy gasili w tyn:I roku
500 pożarów. Spłonęło pol ~a lasów, młodników, poesnego. Podczas najwięk, w powiecie włosz
-ogień objął 100 hektaStąpo~kowie płonęło 40 ha
Poszycia. Ale to jeszcze nie
statystyki. Leśnicy mają
_własne służby przeciwpol sami także gaszą las.

wyspę

ogniem?
- Najczęstszą przyczyną poża
rów lasów- obok podpaleń umyśl
nych - jest nieostrożność osób dorosłych i dzieci. Rzucenie niedopałka papierosa podczas zbierania
jagód czy z okna samochodu przejeżdżającego w pobliżu lasu, ogniska, grille, WYPalanie traw. Apelujemy o ostrożność. I o jak najszybsze alarmowanie, gdy zobaczy się
pożar. Mały ogień łatwiej ugasić.
.Kiedy obejmie już dużą powierzchnię, walka staje się trudniejsza.
Rozmawiała

BARBARA RYNKOWSKA

l
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Busiarze
na_cenzurowanym
zatrzymujący się

na przystankach autobusów miejskich mają
na to zgodę MZD . Siedmiu spośród kontrolowanych nie miało
takiego zezwolenia. Nie mieli
Pod lupę wzięli wczoraj też aktualnego rozkładu jazdy.
"busiarzy" pracownicy Urzędu - Wystą.IJimy do Urzędu Marsza!Miasta, policja, Urząd Skarbowy . kawskiego o cofnięcie koncesji
i Miejski Zarząd Dróg. Wspólne tym przewoźnikom - zapowiada
patrole _stanęły już o godz. 6.30 Jan Gwizdal< , wi-ceprezydent
na ul. Zytniej i Czarnowskiej. Kielc .
(mow)
Sprawdzano, czy przewoźnicy
KIELCE. Władze miasta sprawdzały,
czy kierowcy busów wywiązują się
z umów.

'
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SŁOWO

OLA CZYTELNIKOW
ulgowa infolinia

Panowie życia-; śmie~ci
jestem byłym żołnierzem, który dobrze pamięta wydarzenia
II wojny światowej. Zostało wiele
rachunków krzywd. Nie da się jednak ukryć, że w tamtym czasie jedynymi panami życia i śmierci byli
Niemcy. Polacy, jako niewolnicy,
mogli kopać rowy, pracować w ła
grach, ale nie inspirować pacyfikacje. I nie mogło być inaczej ani
w Kielcach, ani w fedwabnem .

Europa bez złudzeń
Niektórzy z Polaków myślą, że
to Europie bardzo zależy na integracji z nami, a nie odwrotnie. Ostatnia
wizyta i wypowiedź jednego z komisa1Z}I UE powinna jednąk pozbawić
nas złudzeń. Unii Europejskiej nic
się nie stanie bez Polski!

Duże lepsze od małego
Zgadzam się z autorem refleksji krytykującym zbyt małe powiaty. Ty/Jw duże jednostki administracyjne, lepiej przygotowane organizacyjnie i technicznie, mogą dobrze
pelnić rolę centrów gm!n lub powiatów. Małe miasteczka mogą być
znakomitymi ośrodkami handlowymi, oświatowymi czy kulturalnymi, al~ nie są przygotowane,
głównie z uwagi na brak lokali, do
funkcji stolicy regionu.
(tam)
Na opinie czekamy pod telefonem ulgowej infolinii lub 344-48-16.

•
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REPR·EZENTACJA
ARTISJÓW-POISKICH
KURTRA

REPREZENJACdA
KlEili
14 lipca, godz. 14:30
Kielce • stadion
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Kraj-SwJat
Chcemy pracować! - krzyczeli protestujący związkowcy

Znaleziono

zwłoki

Uśmiech

9-latki

Ciało 9-letniej Wioletty. która
zagi nęła w ś rodę wieczorem w Katowicach, wyłowiono w czwartek wie-

czorem ze stawu Morawy w dzielnicy
Szopienice, gdzie mieszkała dziewczynka. -Wstępne oględziny ciała nie
wskazują jednak na to, by do śmierci
dziecka przyczyniły się osoby trzecie
- poinformowała policja.

wspiera", "Chcemy pracowat, a nie
głodowat"- knyczeli protestujący
pned Kancelarią Premiera związ
kowcy z Fabryki Kabli w Ożarowie.

Kilkuset związkowców protestowało wczoraj przed kancelarią przeciwko likwidacji ich zakładu . Robotnicy protestowali
przed kancelarią po raz trzeci.

Szczecińscy stoczniowcy zapowiedzieli, że złożą doniesienia do prokuratury na prezesów spółek holdingu Stocznia Szczecińska Porta Holding SA, pochodzących "z nadania"
poprzedniego zarządu .

Podczas dwóch poprzednich wizyt byli przyjmowani w budynku.
JYm razem chcieli, żeby ktoś wyszedł do nich przed budynek.
Kiedy zniecierpliwieni siedzeniem na ulicy ludzie chcieli
wyłamać barierki otaczające budynek doszło do przepychanek
z policją.
Ostatecznie petycję w sprawie zakładu wiceprzewodniczą
cy mazowi~ckiej " Solidarności"
Arkadiu~z Sliwiński wręczył wiceministrowi gospodarki Maciejowi Leśnemu.
Pracownicy Fabryki Kabli
z podwarszawskiego Ożarowa za-

Z mor.za do gwiazd
Rosja wystrzeliła po raz pierwszy statek kosmiczny z okrętu podwodnego w zanurzeniu na Morzu Barentsa. Operacja zakończyła się sukcesem, aparat został namierzony nad
Kamczatką .

częli protest, gdy po kupnie fabryki przez Tele-Fonikę zapadła decyzja o likwidacji zakładu i przeniesieniu produkcji w inne miejsca. Tele-Fonika tłumaczyła swą
decyzję zbyt dużymi kosztami
funkcjonowa':lia zakładu . Pro-

W Programie Drugim TVP
przedwczoraj w samo południe
można było obejrzeć jeden z odcinków cyklu "Biuro Ogłoszeń" , dotyczący ogłoszeń kobiet zajmujących
się prostytucją. Zgodnie z prawem
odcinek ten mógł być nadany tylko
w paśmie przeznaczonym dla dorosłych (w godzinach 23-6).
-W związku z emisją kierownik Redakcji Dokumentu w TVP 2
został dyscyplinamie zwolniony
o deszcz na dnie
w miejscowości

Strzc;~ly

pożar
W pożarze domu w holenderskim mieście Roermund zginęło pię
cioro rodzeństwa w wieku od 4 do 12
lat. Szóste dziecko i matka są ciężko
ranne i przebywają w szpitalu. Policja
aresztowała ojca dzieci, który jest
podejrzany o podpalenie.
(PAP)

JERZEMU JASKIERNI
wyrazy współczucia i żalu z powodu

śmierci

- Bombę zainstalowano, aby
zabić oranżystów i widzów parady, która przejdzie dziś ulicami
miasta - potwierdził wczoraj radny miejski Jim Rodgers z Partii
Unionistów Ulsteru, głównej partii protestanckiej w "Irlandii Płn .

Pętla wokół

Sadda

MATKI
składa

Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego

554/gm

śmierci

TEŚCIA

Panu

składają

JERZEMU JASKIERNI
Gminy,

oraz Sołtysi

w furgonetce zaparkowanej
na ulicy Little Donegal/.

Protestanci przy płonącym ognisku w północnej części Belfastu

Posłowi na Sejm RP Ziemi Świętokrzyskiej

powodu

w Miedzianej Górze

rozbroiła bombę znajdującą się

Marsze na ulicach
skich miast organizuje s ię
cyjnie w lipcu dla
zwycięstwa króla
skiego nad katolickim
tern do tronu Jakubem II w
nad rzeką Boyne 12 lipca
roku.
Protestanci świętują w
sposób swoje więzy ze
_czonym Królestwem, gdzie
stanci (anglikanie) są w ·
ści . Katolicy w Irlandii
w marszach przejaw u••uwoui s::>ołecznej segregacji.

i zsiadł z nfego, funkcjonariusze
chcieli go zatrzymać. Dariusz K.
zaczął uciekać. Przestępca nie
zatrzymał się mimo wezwań policji - zatrzymano go dopiero po
(PAP)
postrzeleniu.

Panu Profesorowi

wyrazy głębokiego

pracownicy Urzędu Gminy

Na kitka godzin pned planowanym
w Belfaście marszem tysięcy
protestantów, armia brytyjska

zasadzkę na " Kramara ". Gdy
przestępca podjechał motorem

Fostrzelony w nogę "Kramar" jest w szpitalu - jego życiu
nie zagraża niebezpieczeństwo.

BOROWIEC
-

Zarząd

Ulster na bom

do gangstera

Warszawska policja postnetiia
wczoraj w centrum miasta poszukiwanego listem gończym gangstera
-Dariusza K. pseud. "Kramar".

Panu
STANISŁAWOWI

Rada Gminy,

z pracy - powiedział rzecznik TVP
Janusz Cieliszak.
Także dyrektor "Dwójki"
Nina Terentiew otrzymała naganę
z wpisaniem do akt za brak nadzoru. Za naruszenie obowiązków
ukarano również naganą pracownika zespołu planowania w Biurze Programowym Telewizji.
Pod koniec czerwca naganę
otrzymał także dyrektor "Jedynki" TVP Sławomir Zieliński .
W programie dla dzieci "Teleranek" nadanym przez "Jedynkę"
wystąpił pan Maciej, pseud. Ebo,
który zachęcając dzieci do zało
żenia pamiętnika w Internecie zareklamował swą stronę, która, jak
się okazało zawiera obsceniczne
treści homoseksualne.
(PAP)

dukcja miała być przeniesiona do
Szczecina i do Bydgoszczy.
W wyniku tej decyzji 900 osób
ma stracić pracę. Dwustu z nich
zaoferowano przeniesienie
w inne miejsca.
(PAP) -

Gunter Verheugen
wczoraj rozczarowanie
że polską opinię pu bli
w kwestii negocjacji z U nią i
resują tylko sprawy dopłat do
nic twa.
- Można było odni eść
żenie, że Polska jest w stu
centach krajem rolniczym, a
cież tak nie jest - mówił
gen.
- Rozumiem, że poli
dyskusja koncentruje się
bardzo mocno na problemie
nictwa. W kontekście p
pienia do wspólnoty e
skiej należy sobie jednak
domić , że pieniądze, które
spływały ze wspólnoty eu
skiej, będą przeznacz
tylko na rolnictwo, ale
na przykład, na rzecz
twa i na rzecz innych d ·
gospodarki - tłumacz ył
komisarz .

Policjanci zastawili wczoraj

Tragiczny

współczucia z

naganą

Porno w połudn,ie

o deszcz

Telewizyjna "Dwójka" wyraziła
ubolewanie i pneprosiła wszystkie
osoby, które mogły się poczut
urażone nadaniem w południe
w czwartek reportażu pneznaczonego dla osób dorosłych.

1410/km

Wpewnym momencie doszło do przepychanek z policją

Nina Terentiew ukarana

Trójka dzieci modli się
wyschniętego jeziora
Bhopał w Indiach

Goszczący w Polsce komisarz Unii
Europejskiej do spraw ruz.sze1'J~ni·
po raz kolejny zwrócił uwagę, że
pieniądze, które Polska dostanie
wstąpieniu do !'(Spólnoty, nie
pneznaczone tylko dla rolnictwa.

"Uśmiech Millera bezrobocie

Doniesienia na prezesów

Modły

Millera

Niepokoje
komisarza

Posłowi

na Sejm RP, Przewodniczącemu Klubu
Parlamentarnego SLD
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci-

.

MATKI
składa
1418/ km

Rada Wojewódzka SLD w Kielcach

Coraz bardziej zaciska się pętla
wokół Saddam Husajna.

- Brytyjscy i amerykańscy
agenci działają już w Iraku, starając się doprowadzić do rewolty
ugrupowań opozycyjnych przeciwko reżimowi Saddama Husajna - podał londyński dziennik
"Daily Telegraph", powołując się
na wysokiego ran~ą przedstawiciela amerykańskich władz.
Gazeta zwraca uwagę , że
ujawnienie tajnych działań

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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wszędzie

rący

letni romans
Sprzyjała im upalna pogoda,
wspólne plażowanie i kąpiele w
zimnym Bałtyku. Nawet gwiazdy
świeciły w nocy inaczej. On recytował wiersze, ona czuła się wyjąt
kowa . Przy wyjeździe trochę
zgrzytnęło, bo on coś mówił, że
właśnie się przeprowadza, i nie dał
swojego adresu. Ale zostawił nu-

wróciła z wakacji zakochana.
nzan1mil~ni11na opowiadała o
~wmookim blondynie. Planowała
Skończyło się na kilku
Przez rok leczyła się z
miłości, teraz mówi, że
nie da się omotać.

Przystojny blondyn wpadł
w oko już pierwszego dnia
. Trzeba przyznać, że po. jej w tym organizatorzy
którzy przy posiłkach
i osoby samotne przy jedsto liku. An!<a wprawdzie
że nie spojrzy na żad
faceta. Ale blondyn
okazało się, że

za in teresawania
i filmy fantastyczne ,
mogli rozmawiać go-

NASZA
SONDA

Wraz z wakacjami często mija chwilowe zauroczenie
w klasy" Cortazara. On trochę za- tów na pamięć . I tak Anka zakowstydzony przyznał, że to jego ulu- chała się na zabój, bo czy facet,
biona książka. Ona mogła się po- · który czyta Cortazara, może być
pisać znajomością wielu fragmenłotrem?

zajrzećnad~edzyńs~zalew

.

•

gle pod Kle lcaml
rowery wodne (rodzinne - 15zł/
nie wyjeżdżasrnigdzie na
godzina, dwuosobowe - 10 zło
warto zajrzeć do podkielectych) oraz kajaki i łodzie wiosło
we - mówi Marek Lis z WOPR.
Można tu się poopalać
na rowerach wodnych,
Dużym powodzeniem cieszą się
desce z żaglem i żaglówce.
przejażdżki motorówką WOPR (5
zł od osoby). Sprzęt pływający
pojawia się na wodzie zazwyczaj
już około godziny 10. Dlazmęczo
nych wodnymi szaleństwami urlopowiczów na malowniczym cyplu
POc:tiM•:~il'llrm·h czuwają ratowprzygotowano miejsce na ognisko
policji. - Nie trzeba - oraz bezpłatnie udostępniany grill.
zsobąjedzenia. Baza
W drugim z nadbrzeżnych
lrronmn ·i~?••n jest rozbudowana,
ośrodków czeka nas dodatkowo
ok ie. Za porcję parking strzeżony (2 zł od wozu w
z pieczywem płacimy dni powszednie i 4 zł w weekenzł. Podobne są ceny hamdy) oraz możliwość ,nauki pływa
i hot dogów. Wokół nia na desce z żaglem (godzina za
działa kilka sklepów s po50 zł). -Duży płus zalewu to fakt,
że w tygodniu zazwyczaj nie ma tu
tłoku -.mówią plażowicze.

Miłość

mer swojej komórki. Anka jego
oschłe zachowanie zrzudła na
karb pośpiechu przed wyjazdem .
Po wakacjach to ona do niego wydzwaniała, on przepraszał, że
jest zajęty pracą. W końcu jego
komórka przestała odpowiadać.
Anka była jednak nieugięta i zdobyła jego adres w domu wczasowym. Nałgała, że ma jego dokumenty i musi mu odesłać . Drzwi
jego mieszkania otworzyła dziewczyna. Szybko okazało się , że to
jego narzeczona. Anka do dziś nie
może sobie wybaczyć, że nie opowiedziała jej o romansie.
MARTYNA GŁĘBOCKA

w słońcu

częściej ~ochod7Ą głosu

-W wakacje
do
potrzeby bliskości i fascynacji kimś. Chcemy, żeby i nami
ktoś się zachwycał. Potrzebujemy odmiany od codziennej monotonii. O letnich romansach rozmawiamy z Dorotą Krzemionką-Brózdą, doktorem psycho.. logii, zastępcą redaktora naczelnego "Charakterów".

Dlaczego wakacje sprzyjają
romansom?
-Wiele na to wpływa. Na przykład słońce . Ono sprawia, że w
każdym z nas róśnie energia popę
dowa, chcemy się łączyć w pary. W
czasie urlopu mamy lepszy nastrój,
przenosimy go na inne osoby, stąd
wydają się nam sympatyczniejsze,
ładniejsze. Na wakacjach przestają działać reguły codziennego ży
cia. Jesteśmy bardziej na luzie,
swobodniej się zachowujemy i
ubieramy. Bywa, że skąpy ubiór
pobudza nasze zmysły. Poza tym
inni wokół romansują, wiec i my
chcemy być zakochani.
Kto i jak romansuje na urlopie?
- Inaczej romansują osoby
wolne i te w stałych związkach. W
przypadku tych drugich wakacyjny romans jest po prostu zdradą.
Dla młodych pracoholików urlop
jest szansą znalezienia stałego partnera. Osoby w średnim wieku mogą
odczuwać znudzenie rutyną dotychczasowych związków. Z kolei
45-Iatkowie i starsi mają poczucie,
że coś im ucieka, przemija. Pragną
przeżyć jeszcze coś nowego .

flirtować

na wczasach
Wakacje kojarzą się z plażą, słoń
cem, przystojnym ratownikiem, romantyczną dziewczyną i namiętną miłością.
Co myślą o wakacyjnych romansach:
hotr St:czerski, dyrektor Teatru
im . St. Zeromskiego w Kielcach:
. - Wakacyjne romanse są jak
każde inne. Z tym tylko, że wła
śnie wtedy mamy więcej czasu,
stąd częściej się one przydarzają
właśnie w wakacje. Każda nowa
znajomość, przeżycie

nowych sytuacji, emocji jest twórcze. Oczywiście, jeśli jest się dyskretnym
wobec swojego stałego partnera.
Wakacyjny romans może przekształcić się w coś większego. jak
się dwoje ludzi spotyka, to wszystko się może między nimi wydarzyć. Nawet jeśli początkowo traktują to jako flirt. Nowa milość
może odmienić ich życie. Jeśli ktoś
nie chce zmian, to niech siedzi w
domu i nie romansuje.

BÓżena Kizińska, posłanka SLD:

Zwłaszcza mężczyźni szukają

młodszych partnerek, chcą w ten
sposób zaprzeczyć przemijaniu.

Warto się zakochiwać w wakacje?
- Warto kochać . Na pewno
jednak nie warto na śłę.po, bez refleksji brnąć w przypadkowe znajomości.

Czy taka miłość przetrwa do
jesieni i dłużej?
- W potocznej opinii wakacyjna miłość kończy się wraz z
jesiennym deszczem. Ale to zależy
od obojga partnerów. Jeśli chodziło im wyłącznie o zaspokojenie
doraźnej potrzeby, to romans trwa
jedynie w czasie urlopu. Jeżeli jest
między nimi bliskość, to może się
im udać. Warto spotkać się po wakacjach, sprawdzić , czy bliskość
istnieje także w jesienne dni . Jeśli
nie, to nie ciągnijmy znajomości
na siłę . Nie przedłużajmy rozstania, ono zawsze boli. Dzięki temu ,
że zakończymy znajomość , mamy
szanse związania się z kimś innym.
Rozmawiała

MARTYNA GŁĘBOCKA
Zarząd

Z kim

- Wakacje sprzyjają nawią
zywaniu sympatii, ale takie flirty
chyba rzadko kończą się jakimś
głębszym uczuciem . Ka żdy chce
się pokaz ać od naJlepszej strony,
a potem w codziennym życiu już
się nie jest takim sympatycznym.
Blednie opalenizna, blednie miłość. W młodości nie miałam czasu romansować na wakacjach ,
ponieważ jeidziłam na obozy
sportowe, a że trenowałam akrobatykę, to wraz ze mną jeździły
sy.me dziewczyny. Nie mialyśmy
z kim romansować. Teraz wakacje spędzę na żaglówce z synem i
mężem , ja będę chciała żeglować,
a or.i łowić ryby. Myślę, że flirtowanie z własnym mężem też bę
dzie wspaniale.
Wojciech Arczyński, rzecznik
Sądu Okręgowego w Kielcach :
- Wakacyjne romanse najbardziej kojarzą mi się z klimatem piosenki Wojciecha Mły nar
skiego "Jesteśmy na wczasach w
tych góralskich lasach ". Zaraz sobie wyobrażam panią Krysię, co
królowała na turnusach, i sympatycznego pana Miecia. Taki wakaCYilJ.Y romans to coś ulotnego, niezobowiązującego.
(MA G)

Gminy Raków,

ul. Ogrodowa 1 w Rakowie
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie robót remontowo-budowlanych w następujących obiektach:
Szkoła Podstawowa w Ociesękach, Szkoła Podstawowa w Rakowie.
Szkoła Podstawowa w Szumsku, Szkoła Podstawowa w Bardzie,
Przedszkole w Rakuwie i budynek Ośrodka Zdrowia w Ociesękach.

nie komendant
Wartykule ,,Afera poza kryz 17 czerwca zacytowastrażaków z PSP
którzy twierdzili,
t<un1 endm.tosobiście pawiao wypadkach.
też, że
spostrzeżenia
przeszły bez echa,
~tej sprawie do komenKWOJew6dzkiego. PrzepraI'Zysztofa Wolaka komenPDwiatowego PSP ~ Sando-

mierzu, który niezamierzenie pojako negatywny bohater
tej wypowiedzi. Jak dowiedzieliśmy się w KW PSP w Kielcach, w
razie wypadków komenda sandomierskiej straży oficjalnie powiadamia policję, określając zarazem
typ i rodzaj samochodu, który ma
przyjechać do usuwania szkód
wypadku. Czyni to z reguły zastęp
ca komendanta powiatowego,.
MAGDALENA BRZEZINSKA

jawił się
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Szczególowy zakres robót w poszczególnych obiektach określony jest w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które można odebrać w siedzibie Zamawiającego- pokój nr25. Cena formularza SIWZ wynosi 20,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.VII.2002r. o godz. 13 w siedzibie Zamawi ającego przy ul., Ogrodowej 1.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na poszczególne obiekty). Oferty należy składać w
zamkniętych kopertach z napisem .Oferta na roboty remontowo-budowlane w budynku ....... ~ .. • do dnia
22. Vll.2002r. do godz. 1Ow siedzibie zamawiającego .
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wnie~•enie wadium w wysokości 1.0000 zł
/słownie: jeden tysiąc złotych) na każde zadnie do kasy Urzędu w tenninie do dnia 22.Vll.2002r. do godz. 12.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki art.22 ust2 i nie podlegają wykluczeniu w
myśl art.19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawie remc .1tów upoważniony jest Pan Stanisław
Kuśmierczyk, teJ. 35-35-018 wew. 29 w godzinach pracy urzędu.
14 13/km

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi biurami podróży,- jakie dokumenty zabr

Ruszasz na podbój

świa
trzeba mieć międzynarodowe
wo jazdy. Lepiej WNkupić ·
krui:ę, nawet jeżeli jej
w danym kraju nie jest
we. Odszkodowanie za
nie-w ypadku np. w Szwajcarii
doprowadzić do ruiny.
Czasem z wakacjami
pożegnać się już przy
danego kraju,...gdyż niektóre
by graniczne mogą cv• Prn,"'"
mochód do kontroli tech

Z każdym rokiem Polacy coraz
chętniej wyjeżdżają za granicę
w poszukiwaniu egzotycznych miejsc
i nowych form wypoczynku.
Aby i podróż i sam wypoczynek były
udane, musimy je zaplanować
- w sposób dokładny i przemyślany.
Poniżej zawarliśmy infonnacje
mogące być pomocne zarówno pod-

czas przekraczania granicy, jak
i w czasie trwania urlopu . Piszemy,
jakie warunki należy spełnić, aby
przekroczyć granicę z biurem podróży lub własnym autem, gdzie szukać pomocy w razie problemów za
granicą, np. kiedy stracimy paszport
lub wszystkie pieniądze itp.
W naszym miniprzewodniku
znajdują się także rady dla wyjeżdżających za granicę przygotowane przez Departament Konsularny
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Najczęściej przyczyną

wjazdu bywają "łyse "
W wielu krajach nie wolno
telefonu komórkowego bez
wu głośno mówiącego . W
wyposażenia obowią
mogą wchodzić ,... .. ,,Prł m•o,tu
pozór mało przydatne, w
zapasowych żarówek czy
wstecznych.

Opłaty

Jakie zabrać dokumentY?Wybierając się w podróż zagraniczną warto zaopatrzyć się w kilka

przydatnych dokumentów, które nie
tylko ułatwiają życie, ale niekiedy
dajązniżki przywykupywaniu noclegów, biletów itp. (np. prawo jazdy
czy legitymacje) .
Za granicę nie zabieramy dowodu osobistego -zastępuje go paszport. Powinien on być ważny co najmniej pół roku, inaczej może spotkać nas odmowa wjazdu (w przypadku wczasów zorganizowanych
oznacza to po prostu stratę pienię
dzy), a w najlepszym wypadku ką
śliwe uwagi pograniczników - czę
sto dzieje się to np. na Węgrzech .

O wyjeździe poinformuj
przyjaciół
Przed wyjazdem na wallacje
czy _dokładnie
zamknęliśmy okna, drzwi i krany i
sprawdźmy,

poprośmy sąsiadów

lub rodzinę,
by wyjmowali pocztę i sprz:ą1a!i
ulotki spod drzwi - radzi poliqa.
Wyjeżdżaj~ na dluZszy urlop
warto też poprosić rodzinę czy
przyjaciół. aby od czasu do czasu
zapalifi - choć na chwilę - światlo
w opuszczonych mieszkaniach.
Wtększość włamań do miesZkań
ma miejsce po dokładnej obsefwacji, a przestępcy - widząc. że ktoś
zajmuje się mleszkaniem - zwykle
rezygnują z kradzieży.

Dokumenty, a w szczególności
paszport, należy wyrobić z dużym
wyprzedzeniem. W Kielcach paszport można wyrobić w Wydziale
Spraw Obywatelskich, i Migracji
- Oddział Paszportów Swiętokrzy
skiego Urzędu Wojewódzkiego
-al. IX Wieków Kielc 3, budynek C 2,
V piętro, w Radomiu-- referat paszportów w delegaturze Mazowiec~e
go Urzędu Wojewódzkiego, ul. Zeromskiego 53. Wnioski o wyrobienie paszportów można także skła
dać w punJctach przyjęć w urzędach
powiatowych oraz w Urzędzie Miasta w S~arżysku-Kamiennej
i Ostrowcu Swiętokrzyskim.
Normalna opłata paszportowa
wynosi l 00 zł, ulgowa, do której prawo mają uczniowie, studenci studiów stacjonarnych, emeryci, renci-
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za autostrady

Podróżesamochodem
czają niestety wydatki. A to
go, że w wielu krajach (za

'

Aby wakacje

były naprawdę

udane, wystarczy przed wyjazdem zatroszczyć się o parę spraw

ści i inwalidzi - 50 zł. Na wydanie
dokumentu trzeba poczekać około
miesiąca.

Przed wykupieniem wczasów
za granicą trzeba upewnić się, czy przy
wjeździe do kraju, do którego zamierzamy wjechać, nie jest potrzebna
wiza. Jeśli tak, to najwcześniej jak to
tylko możliwe staramy się o nią w
konsulacie danego państwa.

Na granicy
- odprawa celna
Na granicy ważne jest zrobienie dobrego wrażenia na urzędni
kach, tu znaczenie może mieć nawet nasz wygląd. Dobrze też przygotować sobie odpowiedzi na pytania o cel wyjazdu, mieć pod -ręką
dokumenty, a przede wszystkim pokazać wystarczającą kwotę pienię

dzy. Jaką? Z tym bywa różnie
w różnych krajach. Leki najlepiej
przewozić w oryginalnych opakowaniach, by nie posądzono nas o przemyt narkotyków.
Polacy powinni szczególnie
uważać przy przekraczaniu granicy
austriackiej, ponieważ tamtejsi celnicy, mówiąc bardzo oględnie , nie
przepadają za nami.
Nie do końca jasna jest także
sytuacja w przypadku Słowacji.
Jakiś czas temu nasi południo
wi sąsiedzi wprowadzili obowiązek
posiadania 50 dolarów na każdy
dzień pobytu na Słowacji . I choć
szefowie polskich i słowackich służb
granicznych zawarli porozumienie,
w myśl którego przepisy te nie powinny obowiązywać Polaków, to
wciąż zdarzają się przypadki niewpuszczania naszych rodaków na
Słowację- właśnie z powodu barku
wystarczającej kwoty pieniędzy.
Większość krajów europejskich respektuje postanowienia
Konwencji Nowojorskiej, dotyczą
ce bezdowego wwozu i wywozu rzeczy w ruchu turystycznym. Bez

opłat celnych możemy przewozić
rzeczy niezbędne w podróży, jak np.
lornetkę, kamerę wideo, magnetofon, telewizor, radio, dwa aparaty fotograficzne, przyczepę kempingową
czy sprzęt sportowy.
flość produktów spożywczych
nie powinna wskazywać na handlowy cel wyprawy. Można mieć jeden
litrwysokoprocentowego alkoholu,
2 litry wina, 5 litrów piwa, 500 g
kawy, lOOgherbaty, l kg czekolady
oraz 200 S?:tuk papierosów. Z Polski nie wolno wywozić przedmiotów w ilości powyżej l osztuk, antyków i dzieł sztuki (powstałych przed
1945 r.) . Wracając do kraju warto
pamiętać, by przedmioty kupione
w sklepach wolnocłowych za granicą zgłosić przy odprawie, gdyż nie
są one zwolnione od da i podatku
wPolsce.
Polskie MSZ szczególnie przestrzega przed posiadaniem i przewożeniem narkotyków - w niektórych krajach grozi za to nawet kara
śmierci.

Leczenie za granicą
i ubezpieczenie
Wybierając się za granicę, warto sprawdzić, czy z krajem, do którego się wybieramy, Polska podpisała umowę zawierającą zapis
o świadczeniach medycznych .
Ta wiedza może być pomocna w sy-

tuacji, kiedy ulegniemy wypadkowi
i będziemy zmuszeni do skorzystania z pomocy lekarskiej. Bo nie zawsze i nie w każdym przypadku oznacza to dla nas wydatki finansowe.
By zabezpieczyć się przed
ewentualnymi kłopotami, a także by
nie mieć problemów ze służbami
granicznymi, lepiej wykupić ubezpieczenie.
Przed wyborem firmy ubezpieczeniowej trzeba zapoznać się
dokładnie z proponowanyrrj przez
nią warunkami. Dotyczy to szcze-

gólnie agencji mniej znanych, maniezwykle atrakcyjne oferty. Bardzo trudno polecić konkretne towarzystwo, jako że wszystkie
one kuszą klientów systemem zniżek i ulg, zachęcają różnorodnością
polis.
Jakie jednak wybrać ubezpieczenie? Podstawowe ich rodzaje
to: ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego oraz
assistance.

jących

Przepisy drogowe
Zanim wyruszymy w podróż,
warto sprawdzić, jakie wymagania
stawiane są kierowcy i samochodowi przez przepisy o ruchu drogo.wym kraju docelowego i tranzytowych. Trzeba dowiedzieć się, czy

Austria
Belgia

90
90

Hołandia
Jugosławia

Niemcy
Norwegia
Portugalia

90-110

50

90
80

110

50
50
50

50
50
50

60
50
50

1~0

80-110
80-110
90-110
90-100
80-100
80-100
100
80
90-100

Słowenia

Szwecja
Ukraina

50
60

90

Węgry

50
50

80-100
90-110

Włochy

wacja) i do woli korzystać
strad. Płaci się też czasami
kowo za przejazd"""""""'
lami i górskimi trasami
wyroi Dobrze też zwrócić
na kategorie pojazdów,
których naliczane są opłaty.
kryją się tutaj "haczyki".
posiadaczy przyczep ~em
wych. Cennik opłat można
na stronie "Turystyka" w
..
internetowym http:/
Dopuszczalna prędkosc
ruszanie się po drogach za
i tolerowana stężenie
.
krwi w czasie prowadzema
patrz tabelka.

50

50
60
50

Słowacja

wykupić winietkę

120
120
130

Bułgańa

Chorwacja
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania

kierr__Niemiec, krajów
su·; wysp Brytyjskich,
Bułgarii, byłego ZSRR i
nawii - oprócz Norwegii)
stanie z autostrad i dróg
go ruchu jest płatne. Tak
kość i łatwość
kiedy słono kosztuje.
płaci się za przejechane
VV niektórych krajach

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

f2o

130
120
120
120
120
130

90

0,5
0,5
0,5
0,5

o
0,5
0,5
Q,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

120
130

o

90-100
70

130

0,5
0,2

110
120

o
o

130

0,8

90

SŁOWO

90
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urlop, co

robić ,

gdy nas

dobrze

okrad n ą ,/

się

wszystkim trzeba sprawdzić; czy biuro turystyczne ma 'zezwolewojewody na; działalność - w razie wątpliwości dzwońmy do Urzędu
Woietwóc:lzkłego' z pytantem, CŻy na biuro· nie ma skarg. Niewątpliwym
posiadaflie przez nią certyfikatu Polskiej Izby Turystyki.
proponuje nam wycieczkę czy wczasy, warto też zapytać,
rep1rez1:mtl.Jje~, Jeśli mamy oo czynienia z pracownikiem, który
w imłeniu żagranicznej firmy-matki, a nie zarEtjestrowanej w

gdy zacho rujemy, lub zgubimy paszport

przygotuj

Polski- ich późniejsza wymiana jest
po prostu nieopłacalna.
- Parniętajmy też, że pojawienie się euro niczego nie zmienia
w praktyce posługiwania się kartami płatniczymi, ponieważ wszyscy
wystawcy kart dostosowali swe systemy do nowej waluty- uspokaja Na. rodowy Bank Polski.

Bezpieczeństwo

jej filii, to w razie późniejszych, ewentualnych roszczeń ~
bardzo trudno uzyskać odszkodowanie.
Izba TIJI'YS{yki przestrzega łEiż ' przed zawieraniem .umów z zagra.

Wybierając się za granicę powinniśmy pamiętać, że w wielu regionach świata utrzymują się napię
cia i konflikty, wciąż istnieje groźba

firmami za pośrednictwem Internetu, kiedy trudno złożyć reklamację.
sądowym dochodzeniu praw pozostaje jUrysdykgja innego ' państwa
jedna ważna spmwa! Bardzo dokładnie przeczytajmy umowę

sza w przypadku banknotów, wyższa w przypadku monet. Warto
wiedzieć, że bank może wvlClritvmo-

zamachów terrorystycznych,
a gdzieniegdzie zdarzają się wypadki agresji wobec cudzoziemców.
Równie ważne jest przestrzeganie zasad obyczajowych czy religijnych panujących w krajach o odmiennych wyznaniach, np. w pań
stwach arabskich. Polskie MSZ odradza podróże w rejon m.in. Bliskiego Wschodu, pogranicza Indii z Pakistanem, a w Europie - Kosowa i
pogranicza kosowsko-albańskiego.
Teżeli rvvlróżuiemv samocho-

Teoretycznie. we'wsi't;lkrh
bankach w 12 krajach stre~ eu~o

k~yechkoruec~~e przes_trz~gać 1?-

poclpisani<em, a w razle wątpliwości nie bójmy się pÓprosić
praco,wnil<a biura o dodatkowe wyjaśnienia.
_,
najczęściej skarżą się na' zakwat8rowanie w · innym obiekcie,
hotelu w innym miejscu niż deklarowane. brak zakwaterowania w
i miejsaJ określonym w umowie, niedatrzymanie warunkó.v ubezpieczebrak wycieczek wymienionych w ofercie, niesmaczne lub skąpe posiłki.
wyposażel}ie pokojów, .brak infOI'ITlaqi o przyspieszeniu .odlotu i
rażąco wysokiiej opłaty maniptdacyjnej za odstąpienie od U11'10W)'-

wat

wymieniaJącego, at:)y·~-vrdw=- - a~L~W}'un::nxt-~C:-posroJpar-

king~ s~ez~me l~ b nueJsca uczęsz
przepJsow.

Pamięta 1 my,

ze

stwo Spraw Zagranicznych pod adresem http://www.msz.gov.pl).

Pociągiem

po Europie

Dzieci do lat 12 mają 50 proc.
zniżki na podróż koleją. Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
mogą korzystać z młodzieżowych
biletów BIJ, w Polsce znanych jako
bilety Wasteels. Bilet ten (zniżka 20
proc.) jest ważny dwa miesiące. Bliż
szych informacji udzielają m.in. kasy
międzynarodowe na dworcach PKP
oraz biuro Wasteels w Warszawie,
ul. Grójecka 17, tel. 022 8223492.
Natomiast z biletów Raił Europe Senior (RES) korzystają osoby, które
ukończyły 60 lat (30 proc. zniżki).
Legitymacja kosztuje 15 EUR (62
zł) i ważna jest przez rok na więk
szości kolei europejskich.
Bilet Zoom (zniżka 25 proc.dorosły; 50 proc. - osoba w wieku
poniżej 16lat) to oferta dla małych
grup podróżnych, liczących do 5
osób, przy czym wiek jednej z osób
nie może przekraczać 16lat.
1 "tycznia 1998 roku wprowadzono znowelizowaną ofertę biletu
strefowego (obejmuje różne części
Europy) In ter Rai! - 26 dla młodziei;y do 2~ •o~ ;.J.-b flr:t7 JntPr R:~il
26+ dla osób powyżej 26lat. Bilety
~uro Domino to oferta dla podróżu
Jących po wybranych krajach euro- .
P_ejskich. Bilety są ważne jeden mies~ąc, ale podróż można odbywać w
ciągu 3,5 lub 10 wybranych dni danego miesiąca (od tego zależy cena
biletów) . Domino Junior są dostęp
ne dla osób, które nie ukończyły 26
roku życia.
Informacji o połączeniach
udzielają kasy międzynarodowe
PKP (022 8256033) oraz biuro Polresu (022 8251999) , a o cenach biletów- pod nr. teJ. 022 8233343.

Bagaż

Pku~my

wkraju

i~~Jęt~jmy, że jeśli zostały
c~e Jakieś waluty narodo-

~stw, mo~emy je wymie2002 h polskich banków do
!0~· W kantorach taka
~~~ Jest. możliwa - euro

WaJuledynie kupić. Za wyPobie ~arodowych na euro
2ależy faJą opła_o/· Ich wysobank. od decyzji poszczególow - zwykle jest ona niż-

Prz~d wyjazdem upewnijmy się, czy hotel, który w folderze wygląda na luksusowy, Jest w ni mw rzeczywistości

. Jeż~l! planujemy przebycie
~~kszosc! trasy na piechotę, najlepieJ zabrac solidny plecak, wygodne buty i śpiwór. Jeżeli jedziemy samoc~odem, to dobrze zapakować
bag~~ ~torby foliowe, gdyż łatwiej
ułozyc Je w bagażniku. Walizka jest
dob~, ale w sytuacji, gdy nie mamy
zanuaru często się przemieszczać.
Mał~ torba, mieszcząca drugie śnia
darue, aparat fotograficzny, z porządnymi zamkami i zapięciami, wystarczy na codzienne zwiedzanie
Pie':l!ądze, p~zport, karnet kolej~
wy 1 mn~ waznerzeczy lepiej nosić
przy sobie- na pasku lub na szyi.

do końca 2002 roku można będzie
wymieniać waluty narodowe na

Telefon wpodróży

-euro, jednak czy w przypadku zagranicznych twystów będzie to moż
liwe, każdy bank zdecyduje sam.
Poza tym wymiana -tak jak w Polsce - poc!ąga za sobą dodatkowe,
często memałe koszty. Dlatego
w euro najlepiej zaopatrzyć się jeszcze przed wyjazdem.
Należy pamiętać także o tym,
.
ze tak bankomaty, jak i wszelkie urzą
dzenia wrzutowe (automaty sprzedające napoje, słodycze, bilety do środ
ków komunikacji) także są przestawione na system eurowaluty. Wcuto
wiedzieć też, że nie opłaca się przywozić obcych walut z powrotem do

jazd_a w ~ch bezpieczeństwa jest
Wielu krajach normą. A dzieci ważą~- mniej ~ 18 kg powinny siedziec w spegalnych fotelikach.
Nocowanie w samochodzie nie
j~t dobrym pomy~em, ale jeżeli już
s1ę na rue decydujemy, to najlepiej
spędzić noc w pobliżu np. całodobo
wej stacji benzynowej. Podczas zwiedzania dobrze jest nie obwieszać się
aparatami fotograficznymi czywzbudzać ~teresawania halaśliwym zachowaruem.A to dlatego, że jesteśmy
łatwym łupem dla np. kieszonkowców. Szkoda byłoby stracić dokumenty i gotówkę, zwłaszcza w mieście bez polskiej placówki konsularnej (ich wykaz zamieszcza MinisterW

Telefon w podróży jest nieodłączn~ rekwizytem, zapewniają
cym rue tylko poczucie bezpieczeń-

stwa, ale i

mogącym się przydać

w nieprzewidzianych sytuacjach.
Aby korzystać z telefonu komórkowego za granicą, przed wyjazdem należy uruchomić roaming, usłu
gę umożliwiającą korzystanie z telefonu GSM poza granicami Polski.
W tym celu należy skontaktować się
z Biurem Obsługi Klienta naszego
operatora. W zależności od sieci uruchomienie roamingu może być obwarowane określonymi warunkami,
związanymi z okresem posiadania
telefonu oraz terminowością opła
canych rachunków. Korzystając z
komórki za granicą warto zorientować się, która z sieci oferuje tań
sze połączenia . Należy też pamię
tać, że korzystając z roamingu pła
cimy nie tylko, gdy sami telefonujemy, ale również za rozmowy przycher
dzące. Dzwoniąc do Polski należy
przed numerem telefonu wybierać
"+48". Szczegóły: www.plusgstn.pl
www.era.pl i www.idea.pl.
Aby telefonować z zagranicy do
kraju, można również skorzystać
z usługi Poland Direct. Dzięki PD
przebywając za granicą możemy uzyskać połączenie ze wskazaną przez
siebie osobą w kraju, nie płacąc przy
tym za połączenie. Koszty połącze
·~n poluyje osoba, do której dzworumy (po jej uprzednim wyrażeniu
na to zgody) . Szczegóły: www.tpsa.pl
_N';'wością j~~t możliwość uzyskama mformaCJI o czasie oczekiwań na przejściach granicznych
przez telefon- nr teł. (O prefiks 22)
54-29-319 oraz w Internecie :
www.sg.gov.pVczasy/index.asp.
.. · Aktu~ych informacji o sytuaCJI na grarucach dostarcza również
specjalny serwis dla abonentów sieci
komórkowych, takżę przebywają
cych V: danej chwili poza granicami
Polsk~ . Aby <?trzymać informację
o _czas1e ~zekiwania na przekroczeruP. gramcy, wystarczy zadzwonić
pod numer 608 991 000, a następnie
postępować zgodnie z instrukcjami
przekazywanymi przez lektora.

Wakacje ze zwierzętami
Z ~kochanymi czworonogaZostaWIC psa czy kota jest nam żal ale
raczej nie m~y innego wyjŚcia.
Bo czworonogi w wielu miejscach,
np. hotelach czy kempingach nie
są mi~e widziane. Zakaz wpr~wa
dza_ma obejmuje wiele parków.
pl~z . basenów, placów zabaw restauracji itp. Poza tym w niektórych I?aństwach przepisy nie zezwalaJą na przewożenie zwierząt
~bo !lluszą być one poddane szczepJem om, kwarantannie itp.
KRZYSZTOF BUSSE
PIOTR LENARTOWICZ
(eref)
.

ffi! _będziemy mieli kłopot .

Wrazie kłopotów za granicą
- Zgubione ~·

skradzione pieniądze, wypadki, konflikty z prawem -jeśli
~ ~ saę za -~ któraś_ z tych rzeczy, powinniśmy od razu
skief_ować sę 00 ~ ~ lub konsulatu. Ich personel ma obo>Mązek
~- wszystko, ~ pomoc nam w opresji. Weatug przedstawjcjefi 'Nydzialu
Opieki Konsulamej ~ wystan::zy jeden telefon i lliZędnik llllXtlamia pomoc

~~czy ~ych ~~turysta otrzyrna.od

•
_ IJITIOżliwiając powrót 00 kraju. Gdy z różnych
nam pieniędzy, płacówkj dyplomatyczne udostępnią
.
konlo, by rodzina lub znajorri w kraju przelali gotówkę. Jeśli nie
.
-~
na pomoc najbliższyt:h, 0 pożyczkę na bilet
~ llczyc
poprośmy pracownjkĆl\N polskiej płacówki_ powrotny czy awarmt nocleg
IY7\/r7vn

~..............., _

r·-J-J" LCIUł~ ....
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Na kieleckich i radomskich pływalniach i baseQach możemy też zagrać w tenisa czy bi

Trochę wody dla ochłody
Coraz więcej os6b nie chce latem
biernie leniuchować na kocu lub na
leżaku, lecz szuka r6żnych form
czynnego wypoczynku. l bardzo
dobrze, bo od dawna wiadomo, że
sport to zdrowie.

bokości od l ,8 do 2,2 metra
dwa do nauki pływania z
zjeżdżania o długości ponad
metrów. Przy basenach
wano słupki do ""T"""'"'

są też poręcze wokół Zł>I,ornikÓI

przy których możną
albo poćwiczyć. Eomyślano
o dzieciach - specjalnie d
przygotowano dwa
pierwszym zainstalowana
fontanna, drugi może służyć
do nauki pływania.
W "Delfinie" jest też
pleks małych basenów w
· kształtach. W jednym z nich
jacuzzi, a w innym bicze
Woda masuje tam nawet
tu _też, oczywiście,
_ski. W przyszłości w
mają powstać m.in. barki
gabinety odnowy biologi~znej.

Gościnne "Przedwiośnie"
Idealne warunki do milego re-

laks~ znaj_dz!emy w położonym

w Górach SWiętokrzyskich Ośrod
ku Szkol~njo~~Wypoczynkowym
"PrzedWiosme w Mąchocicach .
Hotel,_!ct?ry od c=?erwca może poszczy~Ic s1ę trz~Jl!Cl gwiazdkami dys~nuJe 134 mieJscami noclegowymi, przestronną restauracją, dwiema
~wiarn}ami z ~widokowy
mi, kręgi~m ogruskowym i grilowym.
Każdy kto zawita pod gościn
ny dach hotelu, choćby tylko na kilka godzin, może skorzystać z sali
bilardowej (czekają tu dwa pokryte
zielonym suknem stoły) , kortu tenis?wego, ~isk do koszykówki i pilki r~zneJ oraz sauny i basenu wyposazonego w cztery stanowiska do
hydromasażu . Wydzielony jest też
brodzik dla dzieci. Kto opadnie z sił
podczas wodnych szaleństw, może
przysiąść na ławeczce umieszczonej
pod szumiącą kaskadą wodną .
A jeżeli zacznie namhurcri?Ć-uz
brzuchu, szef kuchni (j est mistrzem
Polski w przyrządzaniu golonek na
26 sposobów!), zaoferuje nam swoją
specjalność, czyli golonkę zapiekaną
w cieście i polaną piwem. Ci, którzy
nie gustują w staropolskim przysmaku, mogą z menu wybrać dania rybne, mięsne lub wegetariańskie. A po

.

Największą atrakcją "Perły" jest kręta, zjazdowa rura o dłlugości niemail DO metrów
smacznym obiedzie warto na kawę
lub chłodny napój przeJSC Jv ł..a
wiarenki na taras, skąd roztacza się
malowniczy widok na górskie pasma. Na dobre trawienie możemy
:z.~..n.ó k.L~--.1. -.h.oh.vuatego
wina lub drinka. Barmani zapt:wnili nas, że potrafią przyrządzać
nawet te najbardziej egzotyczne.
Po chwili lenistwa warto wybrać
się na pieszą wycieczkę po górach,
pograć w tenisa (l godz. - 5 zł) lub
wyruszyć na eskapadę rowerową (na
miejscu jest wypożyczalnia rowerów,·

~ Kielce, ul. Targowa 18, teł. 343-02-33.33-22-971, Osbowtec ŚW., AJ. 3 Maj813,
265-39-78, StarKhowlce, ul. Plsudsklego 60, teł . 274-72-51
...

_

~ tal .

....

NAJLEPSZE WAKACJE POD

Sł.ONCEM

26.V11·8.Vlll, 13.Vlll-26.Vlll, cena1 .150>ł
DLASTUDENTÓW l NE TYLJ(O: Greqa 22.V111. -4.1X., 31 .VIII. -13.1X., cena 799 >f
WOLNEIIEJSCA W AUTOKARZE: Kielce-~ 1111pcal1..",., Kialce-Karpecz111--

OBOZYaCIDZEtOWE: Greqa 17.VII. -30.VII.,

ll·.j+fł;$i *ł .t,!l;ł1 ·1 $!1;\ii ,,) :{;1 > ł$!1
LAST

NtrTEIII GrKja Chalkldlld 17.VII. - 30.VII., cena od 263 EURO
EURO (z wy!ywieniem)
Wlocll)' LICjum - 26.VII.- S.VIII, cena334 EURO (z wytywieniem l wyciec:zkądo Rzymu)
a-.cja-13.VIII. -24.VIII., cena 345 EURO (zwytywlenlem)
INFOLINIA: OliW a.»n.
-GERI.JNG
lłlszpanlll eo.ta Brftll- 20.VII. -02.VIU., cena 395

Kryta ·

Flywalnia··
.t kompleksów basenów
(w tym maty basenik z minizjeżdżalnią dla dzieci)

.t sauny fińskiej
.t gabinetu odnowy biologicznej
.t kawiarni
.t rury zjeżdżalni
Codziennie w godzinach 6 - 22
Nowiny k/Kielc, ul. Kubusia Puchatka
teł.

345-96-50, 346-52-60

za godzinę zanłacimv 5 zł a za cala

UU!Jit ::JU L.łJ.

!lU przy flUldU

jt:lilltL

plac zabaw dla dzieci, gdzie dzieci
mogą pobawić się w piaskowni-cy,
skorzystać z karuzeli i zjeżdżalni.
.Goście hotelowi z różnego
cuazaJu atraKgi np. basenu, kortu
tenisowego korzystają bezpłatnie .
Natomiast turyści , którzy chcą spę
dzić tylko kilka godzin w ładnym
otoczeniu, za wejście na basen zapłacą 9 zł (dzieci do lat 15- 5 zł.)
Basen czyny jest w dni powszednie
od godz. 9 do 21 , a w soboty i niedziele od godz. 10 do 22.
Cena weekendowego pobytu
w hotelu z wyżywieniem wynosi
240 zł od osoby, a za tydzień zapłacić trzeba 650 zł .

Zjazd rorą do wody
Kryta pływalna " Perła " w
Nowinach jest doskonałym miejscem rozrywki dla dzieci i dorosłych . Na imponującej powierzchni 1500 metrów kwadratowych
mieści się kompleks basenów, sauna fińska, gabinet odnowy biologicznej i kawiarnia - więc tu każdy
znajdzie coś dla siebie.
Dorośli i młodzież mogą wypoczywać w głównym basenie, który jest wyposażony w silne podwodne masaże, dzikie źródła i płytki
napowietrzne, które emitują z dna
masy powietrza. Są też wodospady,
które służą do masowania karku. Dla
najmłodszych dzieci jest płytki basen z małą zjeżdżalnią w kształcie
słonika oraz z efektowną kaskadą.
Niewątpliwie jednak największą atrakcją pływalni jest krę
ta, zjazdowa rura o długości 93
metrów i średnicy l ,2 metra. Rekordziści całą jej długość pokonują z zawrotną szybkością - niecałych 16 sekund. Nikt też nie zmarznie, bo woda w basenie ma temperaturę 30 stopni. I co ważne
-jest ona ozonowana, więc nie poczujemy tutaj zapachu chloru.
Zmęczeni wyczynami pły
wackimi, możemy wybrać się całą
rodziną do kawiarni, gdzie można
coś przekąsić, wypić kawę lub poczytać gazetę. A wszystko to odbywa się w atmosferze pełnego kom-

fortu 6 g$'ż cały obiekt wyposażo
uy J'C

l

.

~łVWlJI.-L.'Cl>UY l>Jl>l'Cłll kJj-

matyzaCjJ. Zaoewn·

.........__..'!'~mpvr--·~lW 011.. odoow każdym pomieszczeniu.
Natomiast dla miłośników naprawdę wysokich temperatur "Perła" oferuje oryginalną fińską łaźnię .

z~ godzinę pływan ia,

dz1enrue od 6 do 9, dzieci
zł, dorośli 5 zł. Od pv•u"'"''WII
do piątku w godz.
za bilet ulgowy 4 zł, za nru",ol!nv
zł. A w niedziele i święta
wiednio 5 i 7 zł.
jące do trzech godzin p•u.l>ł\a""" "~
w wodzie kosztują
dnia 12 zł, a w dni SWJ1ateme
menJ uu u•C> -.~y·---.. .
pie po 3 zł , a pozostali
Grupa musi jednak liczyć
mniej 15 osób.

chcą zadbać o urodę mogą skorzystać z gabinetu od-

A osoby, które

nowy biologicznej gdzie m.in. znajduje się łóżko elektromagnetyczne,
solarium i kabiny do hydromasażu .
Na terenie obiektu można też
zorganizować różnego rodzaju uroczystości np. imieniny lub urodziny.
Ceny biletów za l godzinę
pobytu: codzienne od godz. 6 do 8
za bilet normalny zapłacimy 6 zł a
za ulgowy 5,50. W dni powszednie
od godz. 8 do 22 odpowiednio 8,50
zł i 7 zł. W soboty, niedziele i świę
ta 10 zł lub 8 zł. Dzieci do lat 6
mają wstęp wolny.

Bajeczny "Delfin"

mia. " Bajeczna"
- to słowo , którym bywalcy
najczęściej
określają pły
walnię. Na 5 tysiącach metrów

kwadratowych
powstały trzy
baseny. Jeden
sportowy, o wymiarach 25 na
16 metrów i głę-

SŁOWO
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Kle l c e Jj(,]if,)!!tr/11
stawie w parku miejskim

pojawiły si ę

g lony

kom jest dobrze
się wodorostów.

Staw w parku porasta
Ola ludzi to pnykry widok, ·
moczarki kanadyjskie
wodne nie przeszkadzałabędziom i rakom.

IUU/Im:"'"'c.

M ała ilość

wody dopływowej
zasilany jest tylko przez
Biruty) i nieduża głębo
stwarzają dobre warunki
<7Vhktelm rozwoju roślin wadStaw porośnięty wodorostarobi zaś wrażenie zaniedbanego.
n.ec'NVol!·s;wsCI· jest inaczej. - Z gloroślinami wodnymi
JUŻ od dawna - twierdzi
Markowski, kierownik zakonserwacji zieleni RejonowePrzedsiębiorstwa Zieleni. Próbosię pozbyć glonów za pomocą
biologicznych. Byly bada-·
nadzorowane prze~ Urząd Glony są najlepiej widoczne w pogodne dni .
gło. Za pomocą sit zbierane są też
" 'ow•uULIIU i Akademię SwiętoInnym rozwiązaniem jest zazaszczepi:ano specjalne ro- wodorosty. Usuwa się w ten sposób stosowanie preparatów chemiczjednak nie porno- dziennie ok. 300 kg glonów.
nych, które · pomogłyby pozbyć

kierunki jazdy w cent rum miasta

Niestety, w przypadku kieleckiego stawu nie
wchodzi ono w rachubę. Park
w połączeniu z pałacykiem Zielińskiego stanowi zabytek, a jego
naruszanie w sposób trwały jest
zabronione.
Glony w stawie przeszkadzają jednak tylko ludziom. Dla kaczek i łabędzi, które tam żerują,
rośliny wodne są przysmakiem.
Pod względem badań fizyko-chemicznych woda w zbiorni_ku mimo
wodorostów jest czysta. Swiadczą
o tym nawet wybredne raki , które
żyją w stawie.
Nie wiadomo, kiedy wodorosty zostaną ostatecznie usunię
te ze zbiornika. Dla tych, którzy
ich nie lubią, rozwiązaniem jest
odwiedzanie kieleckiego parku
tylko w dni pochmurne. -A to dlatego, że glony lubią 'słońce- wła
śnie w pogodne dni są najlepiej
widoczne.
(jus t)

"Dziurka" na Cedzynie

•

1erowcy
yli zaskocze:;. .n~
.,;_; i ~

CEDZYNA. Na piknikowe popoludnie
nad zalewem w Cedzynie zapraszają
w sobotę, 13 bm., kawiarnia
"Dziurka" i ośrodek "Horn".
Bili!ty na Imprezę mo zna kupić. w kawiarni " Dziurka" lub

u _kierowcy ~utokaru, który zosta11_Ie P?dstawwny dla osób nie poslada1qoyoh "...l.,..,_...,.lY' &ot) b +-n .,
d
...... os
po rt u dZIS o go z. 17 na parkingu.
przy KCK. Nad tamę przy zalewie
w Cedzynie można dojechać także
własnym samochodem. Wśród planowanych na piknik atrakcji są

m.in. koncert Marka "Babci" Dubeltowicza, degustacja potraw
kuchni węgierskiej oraz ułatwia
jące dóbrą zabawę napoje. Wszystko w cenie biletu - 15 zł od osoby.
Na miejscu można również wypoZ':fczyć kajaki, rowery wodne, lód.:
ki lub rozbić namiot. Ci, którzy
zdecydują się na powrót do domu
rnoe!ł liczyć na autobus, który zostame podstawiony OK. L. w nocy.
_Org~nizatorarni iJ:Ilprezy są
!<a"Yiarnta Artystyczna "Dziurka
1 Osrodek Rekreacyjno-Sportowy
"Horn".
(and)

Dwie szkoły mają dyrektorów, dwie- nie

1Drugie

podejście

:i

~

-~__:========::.l
Od wczoraj w związku
deptaka zamknięte dla
wego są ulice Leśna
. Kierowcy muszą
patrzeć na znaki drogowe.
Pierwszy dzieó..-utrudnień
zaskoczył wielu kierowz~pęd.zali się w "śle.
I potem zamiast wySię prz~z parkingi przy Urzę
)echali pod prąd aż do
·
że na ul.
lnej stoją znaki zaP?stoj~ i zatrzymywania
nie m?~na liczyć na znam~e)sca do parkowame dotyczą jedynie
. towaru, mieszkańców
1 gości hotelu Bristol"
mogą z ul. Małej "skręcić w'
w ul. Kapitulną i dojechać
ul
hot.elo~ego. Osoby
· IX Wtekow od strony

Ł~dzi, zgodnie z wyznaczonym
obJaz~ern do ul. Kapitulnej, powinny doJ_echać do ul. Warszawskiej,
a daleJ przez Rynek i ulicę Małą.
Z takimi utrudnieniami kierowcy muszą liczyć się aż do drugiej połowy sierpnia. Dlaczego tak
długo?

- Ml!sirny wykonać wykopy
pod kanalizaqę deszczową, ułożyć
nowy wodociąg i podprowadzić
przyłącza wodne do kamienic
-wylicza kieroW!Jik budowy Henryk ~dy~a ze Swiętokrzyskiego
PrzedsiębiOrstwa Robót Drogowych ,,'frakt". - Następnie do pracy przystąpią ekipy z gazowni
i elektrycy i dopiero będzie rnoż
!la ~y~ona~ podbudowę ulicy
1 ułoZ':fc naWie.r:zchnię z granitowej
kostki. Zgodnie z normami technologicznymi musi się ona uleżeć
p~ez p~ajmniej 2 tygodnie, nim
WJadą na mą samochody.
(ALa)

Dział

miejski,
tel. 3&-36-203 {207).
Masz sprawę - zadzwoń
LUDU 13
- 14 LIPCA 2002 NR -161/A

ł KIĘLCE. Dyrektorem kieleckiego
a,

~

"Sąiadka" będzie Wiesława Smużyń-

ska, " Norwida"- Anna Wodyk. Kto
będzie rządził w " mechaniku"
i w Zespole Szkół nr 1
-nadal nie wiadomo.

Dyrektorów dwóch liceów

ogó!nokszta!cących ~dało się wybr~c wczoraJ w drugim konkursie
(p~er:vszy nie przyniósł rozstrzygruęcia}. O stanowisko szefa II LO
im._ J. Sn~adeckiego ubiegały się
d"? e osoby. Wiesława Srnużyńska,
ktora wygrała konkurs jest wicedyrektor!'!rn szkoły i nauczycielem
j. rosyjskiego.
W przypadku III LO im.
C.K. Norwida w konkursie wystartowały trzy osoby. Wybrana
przez komisję Anna Wodyk to

nauc~ycielka biologii pracująca
do teJ pory w VIII LO w Kielcach.
Komisje. ~i e rozstrzygnęły,
kto ma rządzJe Zespołem Szkół
Mechaniczno-Ekonomicznych
oraz Zespołem Szkół Ponadgirnnazjalnych nr l .
. . W ~bydwu szkołach było to
JUZ ?rugie podejście. Co planuje
magistrat?
-Trzeci konkurs, jak poinforrno~ał_ dyrektor Adam J askóła, raczeJ me wchodzi w grę - mówi
!Lecznik prasowy UM Jolanta MaJe~ka . : Zarzą? Miasta może poWierzyc funkqe dyrektorów bez
konkursu .
~zcze_góły władze Kielc mają
podac w srodę po posiedzeniu
Zarządu Miasta.

Śladem naszych publikacji
"Czego
oni nie dokonali... "
W związku z publikacją pt.
"Czego oni nie dokonali ... " w " Slowie Ludu" z 11 lipca br. proszę
o sprostowanie błędnie przytoczonego wniosku zgłoszonego przez
pr:e'!l'odf!iczącego Rady MiejskieJ w Kzelcach na sesji 10 lipca
br. Otóż wniosek dotyczył zobo-

Budka z małą gastronoprzy ul. Tarnowskiej, mniej więcej na wysokości Barwinka, reklam u je się
tabliczką. z napisem: "Ptak
z rożna".
Pomysł naprawdę oryginalny i niesarnowicie intrygujący. Podoba mi się to ogromnie. Pozostaje tylko kwestia,
jaki to ptak. Jeśli bocian albo
struś- to znakomicie, jeśli jednak koliberek, to znacznie
gorzej ...
mią stojąca

<::..~

wiązania Zarządu Miasta do
opracowania wydawnictwa
w którym zostaną przedstawion;
~o~on'!nia Rady Miejskiej w miJaJąceJ kadencji, a nie jak pisze
autorka " rajców oceni Zarząd
Miasta ".

Z poważaniem
]olllnta Majecka
~ecznik prasowy uM

w Kielcach

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

Poznaj

idiotę

W kilku kieleckich kioskach można kupić książecz
'kę-brosz!Jrkę zatytułowaną

"PoZ!1aj Zyda." Jaki jest na to
sposób, nie wiem, bo takich
antysemickich bzdur nie czytuję . Wiem za to, jaką treść
powinna mieć broszurka pod
tytułem " Poznaj idiotę''. Wystarczy jedno tylko zdanie:
ktoś, kto handluje takimi antysemickimi bredniami, to
właśnie idiota.
(rns)

e XVII Wojewódzka WystawaLilii -13-14 bm., w godz.
10-18, hol Kieleckiego Centrurn Kultury.
; e WDK zaprasza w sobotę, 13 bm., na kolejną Giełdę
Staroci, która rozpocznie się
u godz. 8. Wstęp kosztuje l zł .
-• Klub "su~rata"zapra
sza w sobotę na aqua aerobik
na basenie ośrodka "Przedwiośnie" w Arneliówce. Odjazd
aut_okaru o godz. 17.10 sprzed
hali przy ul. Zytniej. Bliższe informacje pod nr. teL 34-22-668.
• Klub "Seniora" zaprasza na wieczorek taneczny
w niedzielę, 14 bm., o godz.
16.30 do Klubu "Sabat" przy
ul. Manifestu Lipcowego 73.
e Stow,arzyszenie Przewodników Swiętokrzyskich
org~nizuje w sobotę, 13 bm.,
wy~Ieczkę na trasie -Ojców Dolina Prądnika. Bliższe informacje pod nr. teJ. 368-46-78
·lub 344-60-73.
e Koło Przewodników
"Bartek" zaprasza w niedzielę, 14 bm., na wyCieczkę pieszą
na trasie Małogoszcz- Czu batka- Jedlnica (lO km). Zbiórka
uczestników o godz. 7.50 na
dworcu PKS w Kielcach .
. •.~ub Turystów Kolarzy
"Kigan zaprasza w niedzielę
14 bm., na wycieczkę rower~
wą na trasie Kielce - Słowik Morawica - Korytnica - Marzysz - Kielce (80 km) . Zbiórka uczestników o godz. 9 w
parku miejskim przy muszli
koncertowej.
• Zarząd Wojewódzki
WOPR organizuje kurs sternika_ !fiOto~owego na Cedzynie.
Bltzsze mformacje w biurze
WOPR, ul. Zytnia l, teł. 34429-18.
. e HBT "Skaut" organiZUJe 16 bm. wycieczkę autokarową ~o Sa~dornierza. W programie ZWiedzanie miasta
przejście podziemną trasą tu~
rysty~ą i ~ąwozein Królowej
~adwigt, reJS statkiem po Wisie. Z~pisy i informacje w
"Skaucie", ul. Sienkiewicza25
(II piętro), tel. 368-20-82.
9

-

Dyżu ry
pełnią
szp itale :
rra Czarnowie, przy ul. Ko ściuszki l w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
.Przy Pogotowiu" , ul. św. Leonarda 10 (8-20), .Centrum",
ul. Radomska 8 (1 0-20), .Aptekarz", ul. Hoża 39 - czynna
codziennie (8-23), .Alfa", ul. Że·
romskiego 20/24 (8-15), . Gemellus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), .Małgosia", ul. Pocieszka 17 (8-22) - czynna w nie·
· · <.Żiele i święta, .Zdrowie", ul.
SienKiewicza 58 (8-15) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałym i:
Apteka .Na Rogatce"- ul. Jana
Pawła 11 13 - czynna codziennie, 7.30 - 23 (w niedziele i
święta) , 041/362-02-25.
Apteka .Herby" - ul. 1 Maja
194 (os. Herby) - czynna 7 22, w niedziele i św ięta - 9- 19.
Apteka . Zdrowie " - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedz i ałku do p iątku w godz. 822 .
Apteka . Gemellus " - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Ko-

<

ściuszki).

APTEKA . Parkowa", Kielce, Ży1nia, niedziele, święta 7.3021 .00. 041/368-30-33.
(gb 1923)
APTEKA. Kielce, Źródłowa 20
czynna w sobotę 13.VII.2002.
w godz. 8.00-19.00, w niedzielę 14.VII.2002. od 8.30 do
14.00.
(gb 3029)
OSTROWIEC ŚW.
- os. Ogrody 28.
STARACHOWICE
- ul. Moniuszki 11.

344-85-15 - . ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 286)
STOMATOLOGIA ~ czynna NON
STOP - Lecznica .M ed istar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA),
041/344-39-45 ,
368-28·02.
(nd 292)
•
UROLODlY - Sarninaryjska 27,
361-30-60. Jagiellońska 23 , .
346-22-99 .
(nd 307)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, uL Langiewicza 2, tel. 361-55·25 ECHO. HULTER, RTG , USG .
Urodynamika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(nn 133)

rum

ii

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

KINA

1

.Romantica" (dalby digitaq.

teł. 366-37-19. - 13.VIł.- . Spl-

der-Man" - USA, L 12, g. 11.15,
13.30, 15.45; . By liśmy żołnie
rzami" - USA, l. 15, g. 18,
20.30; 14.VII.- .Spider-Man"
- USA, L 12, g. 11 .15, 13.30;
Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" - Iran., bo ., g. 16; . Byliśmy żołnierzami" - USA, L 15,
g. 18, 20.30.
Moskwa" (dalby stereo), teł.
J44-47-34 - 13. VII.- .Li lo i
Stich" - USA, bo., g. 1O, 11.45,

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1l" 96-63
366-40-40

KAR~ STAŁEGO KI.miVTA

· ._.U..- au lo azgtHIIriDUir
DOJAZD GRATIS

15.30, 17.15; . Weh ik uł czasu"
- USA, L 12, g. 13.30; .Asterix i
Obelix: Misja Kleopatra" - Iran.,
bo., g. 19; •Tabu" - jap. L 15, g.
21 ; 14.VII.- .Lila i Stich"- USA,
bo., g. 10, 11 .45, 15.30, 17.1 5;
.Wehikuł czasu" - USA, L 12, g.
13.30, 19; •Tabu" - jap. L 15,
g. 21 .
• studyjne " - 13 . VIł.- . Wehikuł czasu" - USA, L 12, g. 16.30,
20.15; . Centrum świata" - USA,
L 18, g. 18.30; 14.VII.- .Wehikuł czasu"- USA, L 12, g. 16.30;
. Centrum świata" - USA, L 18,
g. 18.30; . Suplement" - pol., L
15, g. 20.30.
• Echo" (w WDK) - 361-27-37
- nieczynne.

BUSKO mRÓJ
. Zdrój" - brak terminarza.
J~DRZEJÓW
• DK" - . Gwiezdne wojny: Atak
Klonów.", g. 18, 21.
OSTROWIEC ŚW.
• Etiuda" - . Bóg jest wielki, a ja
malutka", g. 17; . 40 dni i 40
nocy", g. 19.

PIŃCZÓW
. Belweder" - 13 . VIł .- nieczynne; 14. VII .- • Tytus, Romek i
A'Tomek wśród złodziei marzeń ", g. 17.

SAliDOMIERZ
.Millennium" - • Yyyreek!!!
Kosm iczna nominacja", g. 18;
. Zawód: Szpieg", g. 20.

S~DZISZÓW
. Ballada " - . Gwiezdne wojny:
Atak Klonów", g. 18.
SIARŻYSIO·IAM.
. centrum " (dalby digital) "Epoka lodowcowa", g. 17; . Ryzykowna gra", g. 19.
" Wolność " - brak terminarza.

STARACHOWICE
. Miejskie" - brak terminarza.
SUCHEDNIÓW
. Kuźnica " - .z piekła rodem",
g. 17, 19.
WlOSZCZOWA
. Muza " - brak terminarza.

MUZEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (teJ. 344-23-18) - ekspozycje stałe: korpus główny .Wnętrza zaby1kowe z XVII i XVIII
w." , "Dawne uzbrojenie euro·
pejskle i wschodnie", . Sanktuarium Marszałka Józefa Pilsudskiego" . Skrzydło północne Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: .Marian Czapla. W 30lecie pracy twórczej", . Ptaki - cudaki, czyli urok sztuki naiwnej".
Czynne we wtorek w godz. 1O 18, środa - niedziela w godz. 9
- 16.
.
Muzeum Lat Szkolnych S. Zeromskiego - ul. Jana Pawła 11
25, (tel. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych i literackich z
młodzieńczych lat pisarza. Czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 10 - 16.
Muzeum H. Sienkiew icza w
Ob l ęgorku , tel. 303-04-26 Odtworzony wystrój mieązkania
pisarza oraz wystawa biograficzno-literacka. Wystawy czasowe:
Zamki i warownie w akwareiach Zbigniewa Szczepanka",
Juliusz Kossak. Ilustracje do
:ogniem i mieczem»". Czynne
od wtorku do niedzieli w godz.
10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki i soboty w
godz.) 0-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedziałków w
godz. 10-17. Wystawa stała :
.Modele redukcyjne"; .Zabawki

•··~··. RADIO-TAXI

EJi::~~,!'ł 96-25

3-611-611
0-806-400-400
bezPiatne zamawianie taksówek

dawniej i dziś", .Folklor sześciu
kontynentów - 406 lalek z całe
go świata " - kolekcja Małgorza
ty Mroczek-Stachowiak, wystawa zabawek - prac dyplomowych absolwentów Państwowe
go Liceum Sztuk Plastycznych
w Nałęczowie .
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny w Tokarni - wnętrz a XIXwiecznych chałup , XIX-wieczna
apteka, dwór z Suchedniowa.
Wystawa: . Ocalić od zapomnienia. Jan Bernasiewicz - twórca
ogrodu rzeźb" . Wystawa czasowa: . Szmaty, sorce, kierezyje...
Tradycyjna tkanina i strój luliowy na Kielecczyźnie ", . Winogrodnictwo pod zaborem ".
Czynne: od wtorku do p iątku w
godz. 1O - 17, w soboty i niedziele w godz. 1O - 18.
Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - nieczynne.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddzi ał Świętokrzyski
Państwowego lnsty1utu Geologicznego , ul. Zgoda 21 - nieczynne .
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria BWA . PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - .Małgor:zata Bielecka
- malarstwo". Galeria czynna od
pon i edziałku do piątku w godz.
11-17, w niedziele w godz. 1115, w soboty nieczynna.
Galeria BWA . NA PIĘTRZE " • Irena Janowska - Grodziska
(1929 - 1991 )". Galeria czynna
od poniedz i ałku do p i ątku w
godz. 9-15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Galeria . Bartosz" - ul. Śc ie
giennego 35A - . Jeden świat
zewnętrzny, dwa światy wewnętrzne" - wystawa haftu i ·
malarstwa. Galeria czynna - od
poniedziałku

dn ni:.tlcu w

nn.-l~

10-16, w soboty- 10-18. Wstęp
wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zas•oda Czemiklewiczów w Bodzontyn iG, ul. J

"'"*' - vvnętrza

mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne cały tydzień
oprócz poniedziałków i świąt w
godz. 9 - 17.
Jaskinia . RAJ " - czynna codziennie w godz. 9 - 18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michninwie k. Suchedniowa - wystawa .Płonęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10 - 16. W
soboty i niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych .
Zgłoszenia - teł. 041125-45-162.
Muzeum Przyrodn iczo-Leśne
świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10·15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny, geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytneg o Hutnictwa w Nowej Słup i - czynne codziennie prócz poniedziałków w
godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018 .
BUSKO
Galeria BWA . Zielona " - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa i tkaniny artystycznej Zdzisława Surowca w 3Q-Iecie pracy
twórczej. Oprócz poniedziałków
czynna codziennie w godz. 11 17. w niedziele godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, tel. 386- ·
24-45 - czynne od 8 do 16.

ne" ze zbiorow wałbrzyski e j
BWA. Czynna od wtorku do piąt
ku w godz. 9-17, w soboty i
niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - uL S wi ętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe . Dzieje Ostrowca Sw i ęto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.·, • Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmie
lowskiej", .Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego".
Wystawy czasowe: malarstwo z
Petersburga, malarstwo Włady
sława Paciaka. Muzeum czynne
wtorek - p i ątek 9-16 .30, sob.
8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel.
262-09-78 - . Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemn e galerie turystyczne ,
skansen wioski neolitycznej;
wschodnią granicą" . Muzeum
czynne wt.- piąt. 9-18, sob. 917, niedz. 11-17.

.za

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe :
. Pradzieje Ponidzia", . Pińczów historia miasta", .Adolf Dygas iński - życie i twórczość",
.Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa", "PrzyFOda Ponidzia"; w synagodze - . Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie", Wystawa poplenerowa
ZPAP O. Kielce . Pińczów 2000".
Czynne wtorek, p i ątek w godz.
9-15, środa, czwartek w godz .
9-17, sobota, niedziela w godz.
10-15.
Galeria " Krużganki" - wystawa części repliki Xli-wiecznej pły
ty orantów wypożyczonej z Wi-

łt"t.-ł

Cl

c._"j_A.

CI' ___r._7

n.,._u:u:~..a ·

ntł

wtorku do niedzieli w godz. 1017, w poniedziałki nieczynne wysta"łf"!

stah:.

"ttu101t-rrnu- "rvn.on-

ska", .Historia wzg~rza zamkowego w ikonog~lll , _"Ekspozycja etnograliczna , "Z1em1a sandomierska w-pradziejach i śre
dniowieczu", . Srebra. Nabytki
muzealne z lat 1992 - 1997",
.Lapidarium zamkowe". ~ysta
wy czasowe: Józef Czapski - 18
obrazów z rodziny Pop iel de
Boisgelin zdeponowanych w
kieleckim Muzeum Narodowym, .Pisarzy portret własny" wystawa fotografii Elżbiety
Lempp, "Oczyma Krzysztofa
Gierałtowkiego . Polacy, portrety współczesne".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 9-16, w poniedziałki nieczynne. Stata ekspozycja histo·ryczno-artystyczna . Wystawa
czasowa: . Rzecz ludzka" - wystawa poświęcona sylwetce i
twórczości Bolesława Taborskieg o.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościel11ej , uL Długosza 9 - poniedzialek - nieczynne, od wtorku do soboty w godz. 9- 16, w
niedziele 13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM.

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

IIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28,
94-36 .
Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska
- 345-15-11, Jesionowa -33179-19; bagażowe- Sandomierska 801-31-18; ciężarowe : Mielczarskiego - 345-41-22 .
\
1
1

-

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

teł.

lL..-----

10 ~~--~--------------------------~r

OMNIA

Ko mu

międzynarodowa ,

wicza 61, 345-77-43
77-4 6.
'
LOT • informacje,
biletów · 36
58 .
sprzedaż

ww~.infomax . co m.pl
Swiętokrzysk i

Portal Internetowy

IISłJJGI P0G11ZEB0WE
. AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel. 36129-18 , 361-39-12 .
(nj 136)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
. ZWOLSKI "

ślicy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, teJ.

NAGŁOWICE

Muzeum . Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 16 w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - .Szkło artystycz-

TAXI : ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI " METRO " - tel.
342-22-22 , 345-55-55 (dojazd gratis).
TAXI " WICHROWY " - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, teJ. 33155-55 (dojazd gratis) .
TAXI " NA STOKU " - tel.
801-31 -76 (dojazd gratis) .
RADIO-TAXI
" OMEGA ~ ORIENT ", korporacja .Łyso
góry", te l. 36-00000 , 36 11111, 96- 26 , numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI .. WALIGÓRY" - tel.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI " HERBY" - tel. 801-41 00 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI .EXPRESS" - tel.
366-11-11 , 3-600-600 . Dojazd gratis, z nami najtaniej .
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stałego klien. ta), tel. -3-611-611.
TAXI "BARWINEK" - tel. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI " DORION " - tel.
36-999-99 , 34-555-44 , 9623 .

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
lfi•dcl! . Radiowa 14
344-37-78 , 343-17-52.

PRZEDSIĘBIORSTWO ~ł
1

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe całodobowe, tel.
366-31--77 . 344-67-88 .
(ni 53)

1B.ER1iY AlARMOWE

•

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Po łicyjn e - 997.
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez całą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15 . Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 36760-13.
Pornoc drogowa - 366-00-65 ,
981 - czynna non stop.
•
Pornoc drogowa - 361-79-76.
30-11-609.
Pogotowie energetyczne Kieł
. ce - miasto i teren - 991 .
Pogotowie gazowe - 992.
· Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne
PGM - czynne w godz. 15 - 23
codziennie i w godz. 7 - 23 w
dni wolne od pracy - tel. 36118-33.
TAl - Ogólnopolska Informacja -Gospodarcza - 94-77 .
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

f

Częstotl iwości
słysza l nych

w
PROGRAM l - 102.
- 106 ' 5.. 98 . o·. 89 .7: 10i
- 100; 8. PLUS .
100
71 ,95 . MARYJA ·
107,2; 7,34, RMF -88.2·
- 92 ,3, 111-96,2. KI
101,4, ZET-105,3 ,
95,5 , ESKA- 103,3.
TÓW-93 ,7, MTM FM·
RdC- 89 ,1, LELI WA .
REKORD -106,2.

Pizzeria . studio" - tel. 36886-01. Czynna w godz.: pn.cz. 10-22. piąt. 10-23, sob .
12-23, niedz. 12-22. Dostawa
na terenie miasta przy zamówieniu powyżej 16 złotych gratis, ceny pizzy - od 7 do 19
zł.

Pizzeria "Magia", tel: 362-2511. Czynna w godz. 11-21 , niedzieła 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

BILETY lotnicze - rezerwacja,
sprzedaż.•Sig ma", Sienkiewicza
56, 344-30-33, 344-30-35.
(ng 242)
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sport: ~ga Świa
w sia tkówce męż
- mecz Brazylia Teleexpress
Sportowy Express
Gość Jedynki .
Lokatorzy - serial kom.

Jaka to melodia?
Wieczorynka
Wiadomości

Ostateczny wyrok (2- dramat obycz. bryt.,
(78 min)
i jej kochanek upromałą Christi anę .

Bowmanowie, któjeszcze nie otrząsnęli się
śmierci Chrisa, są załama
zniknięciem wnuczki.
Opole na bis : Seriale ,
seriale - 50-lecie

tv4

7.00 Echa tygodnia 7.30 Spróbujmy razem 8.00 Program lokalny 9.00 M jak milość (powt)
·950 50 lat TVP: Barbara i Jan
(3/7) - serial obycz. poL 10.25
Klejnoty i gwiazdy - film dok.
11.30 Kino bez rodziców 12.00
Tajemnicze przygody Juliusza
Veme'a (20/22) - serial przygod.
kanad .-bryt. 13.00 Song of
Songs Festival - Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej - koncert
14.00 Familiada 14.30 Zlotopol- ·scy (powt.)
15.00 Śpiewające fortepiany
16.00 Na dobre i na złe (88) · seri?-1 obycz. pol. (powt.)
17.00 Swięta wojna - serial
kom. pol.
17.30 30 ton! Lista, lista
18.00 Program lokalny
18.20 Progiłoza pogody
18.30 Panorama
18.55 50 lat TVP: Czterdziestolatek- 20 lat później (3/
15) _ serial kom. pol.
19.55 IV Mazurska Biesiada
Kabaretowa, czyli Moja
droga ja cię kocbam (1) _
program rozrywkowy
21.50 Słowo na medzielę
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 IV Mazurska Biesiada
Kabaretowa, czyli Moja
droga ja cię kocham (2) program rozrywkowy
0.50 Mroczne przywidzenia thriller kanad ., 1999 (92
min)
Kilkunastoletni Christopher
jest ~wiadkiem brutalnego
morderstwa. Nikt jednak
nie chce mu uwierzyć. Zdeterminowany chwpiec pastanawia rozwiązać tę zagadkę z pomocą szkolnych koleg6w.

2.25

Zakończenie

programu

6.00 Disco Relax 7.00 'IWój lekan 7.15 Wystarczy chcieć 7.30
Ręce, które leczą 8.00 Smocze
opowieści 8.25 Psotny BiliSSO
'Thjemniczy rycerze (48) -serial
s.f. USA 9.20 Power Rangers
(175) - serial fantast U~A 950
Disco Polo Live 10.45 Zolnierz
najemny - kom. hiszp.-wł.franc ., 1975 (106 min) 12.45
Rooster Cogburn - western
USA, 1975 (103 min) 14.40 Raz,
dwa, trzy _ śpiewaj ty
15.10 4.,x 4. magazyn.motocyzacyjny
15.45 Informacje
15.55 Prognoza pogody
16.00 Harem (2) _ serial hist.
USA
17.00 Program sportowy
18.45 Informacje, Sport
19_00 Prognoza pogody
19.05 JAG - WoJ"skowe Biuro
•
Sledcze (2) - serial sens.
USA
20.00 Miodowe lata (33) - se' rial kom. pol.
20.40 Graczykowie- czyli Buła
i spóła (62) - serial kom.
pol.
21.10 W podziemiach planety
małp - film s.f. USA, 1970
(91 min)
Rok 3955. Na Ziemię przybywa kosmonauta Brent. Poszukujeon zbiegłej przed laty
grupy astronautów, na czele
której znajdowat się jego przyjaciel Georg Taylor.
21.30 Losowanie Lotto
23.00 Róża i miecz - film kostium. hiszp-amer., 1985
(122 min)
Banda najemnych żołnierzy
pragnie zem~cić się na furdzie, który najpierw zlecił im
wykonanie zadania, a następnie odmówił zapłaty.

1.15 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

5.45 Telesklep 7.45 Szaleństwa
Alvina wiewiórki - serial anim.
8.10 Nowe przygody Guliwera - serial anim. 8.35 Huckelberry Finn - serial anim.
9.00 Zdrowie - magazyn medyczny 9.30 (na żywo) Łami
słówka - teleturniej
l O. 3 O
VIVA Polska! 12.30 Agent 2
13.45 Ananasy z mojej klasy program rozrywkowy
15.00 Niespełnione marzenia
- film obycz. USA, 2001
(115 min)
17.00 Strong Mao- Siłacze
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
20.45 Miłosna rozgrywka kom. romant USA, 1995
(130 min)
Grace King Bichon pochodzi z zamożnej rodziny. Ma
wszystko, co potrzebne jest do
szczęścia: przystojnego męża
Eddiego, utalentowaną córeczkę i kochających rodziców. Niestety, pewnego dnia
odkrywa, że jej ukochany ją
zdradza. Czując się oszukana, Grace postanawia calker
wicie zmienićswoje życie.
22.55 Na granicy światów (12/
13) - serial sens. USA
23.55 Na rozstaju - western
hiszp.-wł. , 1978 (115 min)
Akcja filmu toczy się na Dzikim Zachodzie. Firma zajmująca się budową kolei proponuje Catherine i Matthew
zakup należącej do nich ziemi. Małżonkowie jednak
uparcie odmawiają sprzedaży swoich terenów. Przedstawiciele firmy wynajmują
więc rewolwerowca Shawa.
1.50 Nic straconego

6.55 Telesklep 8.25 Maska serial anim. 8.50 Yaiba - legendarny samuraj - serial anint.
9.15 Babylon 5 (1/22) - serial
s.f. USA 10.05 Gang dobermanów- kom. sens. USA, 1972
(90 min) 11.35 (na żywo) .Ła
mislówka - teleturniej 12.35
Więzień królewski - film przygod. USA , 1952 (110
min) 14.25 Cudowny świat
magii i czarów (2) - mm dok.
15.10 Nie do wiary (4/9) - serial sens. USA
16.05 Wojacy na medal (2/13)
- serial kom. USA
16.30 Dr Stefan Frank (2/16)
- serial obycz. niem.
17.25 Wiwat akademia!· kom.
USA, 1980 (100 min)
Grupa nastolatków, pochodzących z różnych ~rodowisk
i grup etnicznych, trafia do
akademii wojskowej.
19.05 Słoneczny patrol (34/
44) - serial przygod. USA
20.00 Między nami jaskiniowcami - kom. USA, 1994
(125 min)
21.45 Ostatnie słowo Sheili film sens. USA, 1973 Mason (135 min)
Sheila, żona producenta filmowego Clintona Greena, ginie
wskutek nieszczęśliwego wypadku podczas przyjęcia. Rok
p6tniej wdowiec zaprasza sze~cioro osób obecnych na feralnej imprezie na rejs swoim jachtem. Nie jest to jednak zwykła
podróż. Gospodarz pragnie bo. wiem odkryć prawdę o §mierci
Sheili. By tego dokonać, wymy~la specj(llną grę, która ma chnażyć tajemnice każdego z
uczestników wyprawy.
0.00 Potajemne igraszki 2:
Dziewczyna na telefon film erot. USA, 1993
1.35 Zakończenie programu

6.00 Smok Castillo 6.30 Ania z
Zielonego Wzgórza 7 .00 V
Max ny 7.30 Podglądanie natury (l) -serial dok. 8.30 Mapety i ich goście 9.00 Smok Castillo 9.30 Topowe lato 10.00
Pod niebem Afryki (3) - film
biogr. bryt. , 1988 (55 min)
11.00 Safari w HoUywood (12)
- serial dok. 12.00 Podgląda
nie natury (2) - serial dok .
13.00 Tilt TV 13.30 V Max
14.00 Ania z Zielonego WzgOrza (2) -film przygod . kanad. ,
1985 (93 min)
16.00 Rycerz nocy (16) - serial sens. kanad .-amer.
16.50 Nowe wcielenie (18) serial sens. USA
17.45 Dziennik
18.00 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
18.05 Didier - kom . franc.,
1997 (100 min)
Zabawna opowieść o wzajemnych relacjach między
niezwykłym psem labradorem - Didierem i jego nowym
wla~cicielem.

20.00 Biała squaw - western,
USA 1997 (88 min)
Film opowiada o burzliwych
losach młodej mężatki- Ann
Morgan, która została ponuana przez Apaczów. Uprowadzona przez Indian kobieta decyduje się na porzucenie ~wiata białych ludzi i
wybiera życie u boku szlachetnego wojownika Tokelea.

21.55 Na wirażu (2) - serial
sens. kanad .
22.50 To się w głowie nie mieści - magazyn
23.15 Drogówka - magazyn
policyjny
23.45 Czerwony smok - thriller USA, 1986 (114 min)
2.15 MuZYczny VIP
2.55 Zakończenie programu

Niedziela, 14 lipca

2

tv4

7.00 ·Matki, żony i kochanki
(13/22) -serial obycz. pol. 7.55
Słowo na niedzielę 8.00 Program lokalny 9.00 M jak OrlIość (powt.) 9.50 Nie tylko dla
komandosów 10.30 Triumf ży
cia (6-ost.): Ci, którzy przetrwali - film dok. 11.30 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza
12.00 Najwyższy czas - kom.
USA, 1960 (99 min) 14.00 Familiada- teleturniej 14.30 Zlotopolscy (powt.)
15.00 Szansa na sukces: Golec uOrkiestra
16.00 Na dobre i na złe (89)1 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
19.00 Tajemnica narodzin
Władcy pierścieni - film dok.
20.00 Ko6 Polski i przyjaciele:
Bomba w górę
21.05 Z archiwum X (3) - serial sens. USA
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Jest jak jest (14/19) serial obycz. pol.
23.05 Losowanie audiotele
23.10 Tele-Maski 2002: Prze!.
miana 1999 - sztuka Lidii
Amejko
0.20 Milość i śmierć na Long
lsland - film obycz. kanad.-bryt., 1996 (90 min)
Angielski pisarz, starzejący
się wdowiec, zakochuje się
od pierwszego wejrzenia w
młodym

amerykańskim

gwiazdorze i jedzie na Long
Island, mając nadzieję na
spotkanie z nim.
150 Zako6czenie programu
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6.00 Disco Polo Live 7.00 4 x 4
7.30 Magazyn religijny 8 .00
Smocze opowieści 8.30 Psotny
Bill 855 Szkoła przetrwania 9.30
Power Rangers - serial fantast.
USA 10.00 Disco Relax 11.00
Słoneczny patrol (121) - serial
przygod. USA 12.00 Wmnetou
na szlaku straceńców - western
niem.-wł.-jug.-franc., 1965 (89
min) 13.40 Largo (26) - serial
sens. amer.-franc.-niem.-belg.
14.35 Benny Hill- program rozrywkowy
15.05 NieWiarygodrie, ale prawdziwe - ffim dok.
15::30 Fundacja Polsat
15.45 Informacje
1555 Prognoza pogody
16.00 Polski Monopol Loteryjny Fortuna (losowanie)
16.05 Samo życie (73 , 74) serial obycz. pol. (powt.)
17.00 Program sportowy
18.45 Informacje, Sport
19.00 Prognoza pogody
19.05 V.I.P. (62) - serial sens.
USA
20.00 Idol - program rozrywkowy
21.00 Wieczór 61mowy z kawą
Gala: Ślicznotki - kom.
USA, 1995 (104 min)
Trzej transwestyci - przebrani w damskie pióra i futra
oraz przesadnie umalowani
- wyruszają starym samochodem z Nowego Jorku do Los
Angeles, by wziąć udział w
organizowanym tam konkursie piękności Drag Queen of
America.
21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego Numerka (w przerwie filmu)
23.00 JYcus - kometa śmierci film sens. USA, 2000 (91
min)
0.45 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

6.00 Telesklep 8.00 Nowe
przygody Guliwera - serial
anim. 8.25 David Copperfield
(2) - film kostium. USA,
1999_ (100 min) 10.05 Historia zakonnicy - film obycz.
USA, 1959 ~170 min) 12.50
Północ - Poludnie (19/24) serial obycz. USA 13.50 Maraton uśmiechu - program
rozrywkowy 14.20 Legendy
kung-fu (12/44) - serial
przygod. USA
15.20 Styl - magazyn
"15.30 Co za tydzie6 - magazyn
15.50 Raj na ziemi - kom .
USA, 1990 (110 min)
Nowojorski gangster Vinnie Antonelli w ramach
rządowego programu resocjalizacyjnego zostaje wysłany do małego miasteczka w sąsiedztwie San Diego, gdzie ma przebywać
pod nadzorem FBI.
17.40 Kto Was tak urządził?
- magazyn
18.15 Król przedmieścia (2)
- serial kom . pol.
19.00 TVN Fakty
19.20 Sport
19.25 Pogoda
19.35 Kwiaty we włosach reportaż

20.00 Milionerzy
20.45 Ananasy z mojej klasy - program rozrywkowy
22.00 Adopcje - serial dok.
22.30 Nie do wiary - opowieści niesamowite
23.05 Noktowizjer - magazyn dla ludzi o mocnych
nerwach
23.40 Granice - serial dok.
0.10 Pamięć absolutna - serial sens . USA
. 1.05 Nic straconego - programy powtórkowe

7.15 Telesklep 8.45 Zorro - serial anim. 9.10 Grupa specjalna
EKO - serial anim. 9.35 Yaiba legendarny samuraj - serial
anim. 10.00 Dragon Bali Z - serial anim. 10.25 Tajemnicza
wyspa (2/44) - serial przygod.
USA 1050 Z życia gwiazd (7/8)
-serial kom. USA 11.15 Dr Stefan Frank (2/16) -serial obycz.
niem. (powt.) 12.05 Drzewo ży
czeń - fi!m obycz. USA, 2000
(powt.) 1355 Niekończące
się lato - ptaki z Broome - film
dok. 14.45.Prezydendd poker Y
(17/22) - serial obycz. USA
15.35 Komando Małolat (6/
16} - serial sens. niem.
16.30 Słoneczny patrol (34/
44) - serial przygod. USA
(powt.)
17.20 Między nami jaskiniowcami - kom . USA, 1994
(powt.)
19.05 Zatoka szczęścia (4/1 7) .
- serial obycz. USA
20.00 Grom z jasnego nieba film katastrof. USA, 1994
(110 min)
Wielkich rozmiarówasteroida uderza w Ziemię. Stacje
telewizyjne na całym świecie
infoTI'IlUią o ogromie lwtastrofY i jej ofiarach. Herself, prezenter wieczornych wUu/.Qmo~ci jedne; z telewizji, komentuje to zdarzenie z okolic sąsiadujących z wielkim
kraterem w Wyoming.
21 .50 Klub przygód Tenbitu
22.50 Bez zastrzeżeń - film
obycz. USA, 1986 (100 min)
Homoseksuali~ci Rick i Saul
byli kiedy~ z sobą zwiqzani.
Teraz Saul dowiaduje się, że
Rick jest chory na AIDS.
0.30 Między życiem a śmiercią
- film sens . bryt.-franc .,
1997 (95 min)
2.05 Zakończenie programu
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6.10 Smok Castillo 6.40 Ania z
Zielonego Wzgórza 7.10 Ania
z Zielonego Wzgórza (2)- film
przygod. kanad .. 1985 {powt.)
9.00 Smok Castillo 9.30 Ania z
Zielonego Wzgórza 10.00 Didier- kom. franc., 1997 (powt.)
12.00 KINOmaniaK --odjazdowy magazyn filmowy 12.30
Ekstraliga Zużlowa - zawody o
drużynowe MP 13.30 Magazyn
golfowy 14.00 Tato, anioł i ja kom. USA, 1995 (92 min)
16.00 Rycerz nocy (17) -serial
sens. kanad.-amer.
16.50 Policyjny klan (7) - serial sens. USA
17.45 Dziennik
17.55 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
18.05 Diabli nadali (23) - serial kom. USA
18.35 Nowe wcielenie (18) serial sens. USA (powt.)
19.30 Mapety i ich goście (l)serial dla dzieci USA
(powt.)
20.00 Odjazdowa czwórka- kom.
sens. USA, 1996 (91 min)
Biznesmen, bokser, była zakonnica i SCI!1Ul1%)1Sta, wsp6lnie podróżujący do pracy,
znajdują torbę z millorrem
dolarów pochodzqcych z nilpadu na bank. Próby zwrotu
pierriędzy kończą się niepowodzeniem. W rezultacie
bohaterów zaczyna ~c igać
policJa, rabusie i mafia.
21.55 Drogówka
22.20 Supergol
2250 To się w głowie nie mieści
23.15 Na wirażu (2) - serial
sens. kanad.
0.15 Salut dla ł}'cerza- film sens.
hong., 1978 (102 min)
2.15 Super VIP - wydarzenia i
plotki
2.45 Strefa P - magazyn muz.
3.20 Zakończenie programu
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Jerzy Kurasiński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Kuraś" w Wólce Bosowsldej,
RejonoWy vi Kielcach Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V Ukł 16/0 l
Postanowieniem z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie V Ukł 16/01 Sąd
Rejonowy w Kielcach otworzył postępowanie układowe Jerzego Kurasińskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Kuraś" w Wólce Bosowskiej, wraz
z wierzycielami wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Grażyny Rostockiej
Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie
Józefa Miśtala, postanowieniem z dnia 9 maja 2002 r. wyznaczył termin
sprawdzenia wierzytelności na dzień 26 czerwca 2002 r. godz. 14.00, s IX
w siedzibie Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Wróblewskiego 4.
1383/km
Sąd

Postanowieniem z dnia

Postanowieniem z dnia.

10 maja 2002 r. w sprawie
V U18/95 Sąd Rejonowy,

6 maja 2002 r. w sprawie
V U 16/96 Sąd Rejonowy

Sąd

w Kielcach Wydział

Gospodarczy w Kielcach
stwierdził ukończenie

V Gospodarczy umorzył

postępowania upadłościowego

postępowanie upadłościowe

Zakładu

Przetwórstwa
Papierniczego
w Bodzechowie. 1384/l(m

Krawieckiej Spółdzielni Pracy
"Zjednoczenie"
w Jędrzejowie.
1385/lcm

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2002 r. Sąd Rejonowy
w Kielcach otworzył postępowanie układowe Kieleckich Zakładów
Naprawy Samochodów Spółka· z ograniczoną odpowiedzialnością
w Kielcach z wierzycielami, wyznaczył sędziego - komisarza
w osobie Mieczysława Czopka - Sędziego Sądu Rejonowego
w Kielcach, wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Józefa
Miśtala, wyznaczył termin sprawdzenia wierzytelności na dzień
13 września 2002 r., g. 10.00 s. I w siedzibie Sądu Rejonowego,
ul. Warszawska 44 Kielce.
1397/km

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie U 29/02
Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość Almeco Indostry
Service Spółki Akcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, wyznaczył
Sędziego komisarza w osobie Mieczysława Czopka Sędziego
Sądu Rejonowego w Kielcach, wyznaczył syndyka masy
upadłości w osobie Bogumiła Rupa, wezwał wierzycieli
upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego
komisarza w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia
niniejszego postanowienia.
1398/km

OGLOSZEME
PRM-PROMET Sp. z o.o. ul. Siłniczna 13 w Kielcach
JAKO Inwestor Zastępczy dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
ogłasza przetarg na wykonanie robót rozbiórkowych budynków tymczasowych
na terenie budowy Szpitala Onkologicznego w Kielcach. Specyfikacja techniczna
wraz z ogólnymi warunkami realizacji robót jest
do odbioru w siedzibie Spółki (cena 20 zł+ VAT).
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami jest:
-inż. Maria Malecka- Szczodrak tel./fax (041) 34 469-56.
Termin składania ofert: 17.07.2002 r., godz. 10.00.
Otwarcie ofert 17.07.2002 r., godz. 10.30.
5511

postępowanie

:!:

upadłościowe

AS Chemia
Spółki z o.o. w Kielcach.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym
do 30 000 EURO

Energetyki Cieplnej spółka z o.o.
ul. Mielczarskiego 139/143 25-611 Kielce
Przedmiot zamówienia:
"Wykonanie robót budowlanych obmurza (sklepienie przednie)
kotła WR-5 Nr l w kotłowni przy ul. Hauke-Bosaka 2a w Kielcach".
Termin realizacji: do 30 września 2002 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat)
do dnia 22.07.2002 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2002 r. o godz. 10.30.
Warunkiem przystąpienia do przetargii jest wpłata wadium
w kwocie 800 zł.
Istotne warunki zamówienia można ot:rzY.mać w siedzibie Spółki
MPEC Kielce, pokój 312, w godz. 8.00-l4.00.
Uprawnionymi osobami do kontaktów z Oferentami będą
Pan Józef Jarek, teł. (0-41) 368-42-82, wew. 312
i Pan Czesław Wychowaniec teł. (0-41) 368-73-97.
547/gm

Przedsiębiorstwo

Ogłoszenie

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
we Wioszezowie przy ul pl. Wolności 32
sprzeda: w drodze przetargu pisemnego w l kolejności o godz. 10.00
dla członków Spółdzielni , a z braku chętnych w II kolejności o godz. 11.00
dla nieczłonków Spółdzielni .nieruchomości:
.
·
l) Budynek Sklepu w Koniecznie o pow. użytk. 111 m kw. Działka nr 113317
o pow. użytk . 0,0441 ha w wieczystym użytkowaniu. KW 35105
Cena wywoławcza- 41.144.- zł.
2) Budynek Baru w Koniecznie o pow. użytk. 95 m kw. KW 35105
Działka nr 1133/6 o pow. użytk. 0,0166 ha w wieczystym użytkowaniu.
Cena wywoławcza- 34.590,- zł.
3) Budynki z całej Bazy magazynowej w Kurzelowie. Działka nr 167 o pow.
użytk. 0.55 ha. KW 20570
tj.:
- magazyn paszowy o pow. użytk.
- 136m kw.
-magazyn budowlany o pow. użytk.
- 22) m kw.
- magazyn nawozowy o pow. użytk.
- 443 m kw.
- 156 m kw.
- buchtę spędową o pow. użytk.
- utwardz. skł. węglowego o pow. użytk. - 1329 m kw.
-ogrodzenie Bazy magazynowej- pow. -350m kw.
- wagę wozowo-sarnochodową - 15 ton i wagę inwentarzową
Cena wywoławcza- 87.010.- zł.
Oferty w zapieczętowanej kopercie należy składać do dnia 19.07.02 wraz
z wpłaconym wadium w biurze GS "SCH" we Wł-wie przy ul. pi. Wolności 32,
tel. 3942204.
Otwarcie ofert nastąpi przez Komisję Przetargową w dniu 19.07.02 r.
o godz. 10.00 a z braku chętnych w n kolejności o godz. 11.00
dla nieczłonków Spółdzielni .
Wanmkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
l Oproc. ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni w dniu przetargu do godz. l 0.00.
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie do dnia
31.07.02 r.
Warunkiem zawarcia umowy będzie wpłacenie pozostałej kwoty w Banku
PKO 0/Wł-wa na konto 50 l 0202733 - 110230002 najpóźniej w przeddzień
zawarcia aktu notarialnego.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy
wadium ulega przepadl(owi na rzecz Spółdzielni .
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg
zostanie zaliczone na poczet kupna nieruchomości.
Przetarg nie dochodzi do skutku, jeżeli żadna z ofert nie zawiera co najmnfej
ceny wywoławczej .
Gminna Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
tw
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Pracy O brotu ·'"'·"''""""
w Kielcach.

(U 91/01)

Postanowieniem z dnia
maja 2002 r. w sprawie
Sąd Rejonowy
V Gospodarczy
postępowanie upadłośc

Gminnej Spółdzi elni
"Samopomoc Chłops
w Nowej Słupi .
Postanowieniem z dnia

28 maja 2002 roku sygn.
VU 28/93 Sąd Rejonowy
Kielcach Wydział V
stwierdził ukończenie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbo\vego
w Radomiu, ul. Zbrowskiego l 06,

Zamawiający :

Miejskie

upadłościowego sn,ół(hiol

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 22 kwietnia
ogłoszono upadłość Zakładu Przemysłu Cukierniczego
Remis w Kielcach, którego właścicielem jest Remigiusz 0<;;<.uu~ou w sk,
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Grażyny Rost~cki ej
Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach.
Wyznaczono sy;ndyka masy upadłości w osobie Wojciecha
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzyte lności
dO SędziegO komisarza W terminie dWÓCh miesięcy Od d<!ty nh1>II1P07e"'~'
niniejszego postanowienia.

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt U 11102
Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy ogłosił upadłość
Anity Kozioł i Jacka Kozioł, prowadzących działalność gospodarczą
Uako spółka cywilnych "DIN" w Kielcach, wyznaczył sędziego
komisarza w osobie Jacka Adamczyka Sędziego Sądu Rejonowego
w Kielcach, wyznaczył syndyka w osobie Andrzeja Kelnera,
wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od daty
obwieszczenia.
1396/km

Sąd

2

ukończenie oo,stĘmo,wani,

Postanowieniem z dnia
21 maja 2002 r. w sprawie
U 76/01 Sąd Rejonowy
w Kielcach umorzył ~

Sąd

r

V Gospodarczy

Postanowieniem z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie
V Ukł 5/02 Sąd Rejonowy Wydzi~ V Gospodarczy
wyznaczył termin sprawdzania wierzytelności do kwoty
2.500,00 zł na dzień 27 czerwca 2002 r. na godzinę 12.00,
a wierzytelności od kwoty 2.500,00 zł na dzień 11ipca 2002 r.
na godzinę 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Wydziału
Gospodarczego w Kielcach przy ul. Wróblewskiego 4.

1388/km

r

Postanowieniem z dnia

13.05.02 r. w sprawie V
27/95 Sąd Rejonowy

Zarząd

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości:
l. Samochodu dostawczego marki POLONEZ TRUCK 1,6
GLI, o nr rej. RDE 0860, rok prod. 1996, wartość

szacunkowa 5.600 zł+ VAT- stanowiący własność P. Artura
Bukalskiego, zam. -Pionki, ul. Kościuszki 16.
Cena wywoławcza wynosi 112 wartości szacunkowej.

2. Samochodu osobowego marki AUDI 1,9 Tdi o nr rej.
WR 03076. Rok prod. 1995 - wartość szacunkowa 21.600,00 zł
-stanowiący własność

P. Sławoinira Wójcika, zam. Radom,
ul. Północna 52.
Cena wywoławcza 3/4 wartości szacunkowej ruchomości. ·
. Oferty należy składaĆ w godz. 8.00 - 14.00 w ciągu 7 dni od daty
ukazania się ogłoszenia, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym
w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego l 06 (w pokoju 304) lub przesłać
listownie na powyższy adres. Oferta powinna zawierać dane oferenta
oraz oferowaną cenę. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
Otwarcie ofert nastąpi 29.07.2002 w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Radomiu przy ul. Zbrowskiego l 06 w pokoju 304
o godz. 10.30.
Oferty, które wpłyną po upływie podanego terminu do ich
składania, nie będą otwierane ani rozpatrywane.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium
w wysokości lO proc. wartości szacunkowej, w kasie Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu licytacji do godz. 9.45.
Oferentowi, który wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny, natomiast pozostałym zostanie zwrócone
po przetargu.
Ruchomość można oglądać w terminie 7 dni od daty
ukazania się ogłoszenia w godz. 9.00- 14.00 w Radomiu
przy ul. Zbrowskiego l 06.
Naczelnik Pierwszego Urzędu w Radomiu nie odpowiada
za wady licytowanego pojazdu.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji w całości lub części
bez podania przyczyny.
92/wb
OGLOSZE:"'IE
Urząd Gminy Masłów

i

ogłasza przetarg

nieograniczony
:!
drogi lokalnej w Masłowie I - dług. 359 m, szer.

na budowę
4,5 m z nawierzchnią a:;faltobetonową, wykonanie przepustu
2 fi 125 dług. 11 m oraz umocnienie rowu elementami
betonowymi.
Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień
Publicznych Nr 93 z dnia 07.06.2002 poz. 32865.
Materiały do przetargu można odebrać w Urzędzie Gminy
- pok. Nr 5 - odpłatność 30 zł.
Informacji o zakresie robót udziela Anna Jarosz - teł. 311-08-78.
Oferty należy składać do 29.07.2002 r. do godz. 10.00 w pok.
Nr 5 Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w kasie Urzęqu w kwocie po 5000 zł. Pożądany termin wykonania
31 października 2002 r.
Wybór ofert odbędzie się w dniu 29.07.2002 r. o godz. 11.00.

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

ogłasza

przetarg
nieograniczony .

na doposażenie sto/ÓJI'h
szkolnej w Zakrzewie or~
wydawania
w PSP Taczewska Wola
i Cerekiew.
nflPllrl"fl"W

Specyfikacje istotn7cb
warunków zamówieOla
można otrzymać w
Gminv w Zakrzewie,

18 i

t9 w godz. 7.30- 1

Tennin realizacji
30.08.2002 r.
.
r1
Termin składarua ofe
- 20.08.2002 r., godz. 1
Termin otwarcia ofert

- 20.08.2002 r., godz. 11
Szczegółowe

można uzyskać w

Gminy
teł. (0-48) 610 51 22
fax (0-48) 610 51 43
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AUTO-MOTO

SPRZEDAŻ

BRAMY. NET.PL. 041/345-09-41,

CKB.ZGODA"
041 /361-27-06
TECHNIKA
- budownictwo
ogólne
- urządzenia
sanitarne
-drzewne - leśne

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

502-58-05-43.

gb2732
17-57. AUTOALARMY. RATY.

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, metalowe.! ogrodzeniowe, sto wzorów.
MARMUR - parapety. schody (produkqa
-montaż ).

ng245

NIERUCHOMOŚCI

Okna. Okrze16S. 041/343-14-77.

TOWARZYSKIE

307-35-06.

( specjalność

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

nt278

• technik leśnik)
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
{2-letnia)
-zawody budowlane.

nt270
OKNA PCV- producent. PROMOCYJNE
041/362-00-29

CENY

.Okno·.

Łodzka

KALINA. Wyjazdy. 0504-619-355.

041/346-19-17

AUTO NA GAZ

nt316

TURYSTYKA

nt260

Kielce. Pakosz 53.

RÓŻNE

gb3040

308.

KREDYT dla kazdego 041 1331-66-33

PARAPETY - najładniejsze wzory. Producent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.

041/332-40-08 - FRANKFURT- MannPOŻVCZKA- 041/34-07-103.

heim.
gb2904

nn130

PROMOc.JA
ogłoszenia
.

.Autofen~x·

CKB.ZGODA"
041/361-27-06
POLICEALNE
-projektowanie
architektoniczne
- budownictwo
ogólne
-geodeta
- drogi - mosty
- ochrona środowiska
- administracja
-BHP
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po: ZSZ (2,5-letnie)
SP (3-letnie).

nt332

RATY.

Kielce, Wrzo-

drobne

25. 361-61 -71 . Radom, Warszawska
333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,

ZA
koreańskich ,

gb2906

Jeśli

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

l'

nt318
COMPUTEX wakacyjne kursy komputerowe. 041/344-32-02.
nt288

BMW.

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

w
dowolnej
rubryce

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

MARKSOFT - kursy komputerowe .
p41/343-12-52.
nt272

zlecających ogłoszenia

PODYPLOMOWE Stud1a Rachunkowo048/37-80-307, 0601/280-977. Frankfurt,
Mannheim, Lipsko- .Wojtek"

LOKALE
SPRZEDAM mieszkanie, 38 ,5 mkw.,
0% REKLAMACJI
antywłamaniowe

NAUKA

drzwi

gb3033

. Firmus"

gb3038

MEDYCYNA

gb3031
AUTOMATYCZNE pralki, lodówki- naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-098.
gb2824

DOMOFONY. 041/362-31-82.

0602/335-Q83
kb1233

gb2954

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści .

MALOWANIE - Tapetowanie - Gładź .
041 /362-63-12.

nt330
MASAŻ leczniczy. 0601-5g3-716,

041 /380-66-47.
gb2971

Postanowieniem Sądu ~
Rejonowego w Kielcach ~
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
stwierdzono ukończenie

e

-Samochodowe,
- Fryzjerski e

specjalizacje e
- praca socjalna
( 11 STOPNIA)
- organizacja pomocy

-Budowlane,

społecznej .

- Finanse
TECHNIKA:

nt234

- Żywien ia Zbiorowego
-Telekomunikacja

. ZGUBY

- EkonomiG.<.ne,
-Handlowe,
MAJCHRZYK Maria
VI LO.

- "Ogólnoksz1ałcące

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie ,
zabudowy wymiarowe . Długa 22 ,
041 /366-14-33.
nn134

zgubiła legitymację

szkolną

(2-, 2,5-letnie).

gb3034

nt302
PACANOWSKI
BUDOWLANKA

Jarosław zgubił

gb3035
90
SIERAKOWSKA Karolina zgubiła legityma-

041/346-16-00.

cję studencką.

LICEUM

gb3012

e Ogólnokształcące
P<>: ZSZ (2,5-letnie), SzP (3-letnie)

e Handlowe

R-0-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

e Ekonomiczne
POLICEALNE:

e
e

Paderewskiego 3. 343-07-04.
nt276

W~K . Leszczyńska

Fryzjerskie,
Kosmetyka.
nt280

1, 041/368-00-32.
nt286

DAMPRACĘ

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska

ROLOKASETY
MARKIZY
VERTICALE
ROLETKI

ZATRUDNIĘ w Radom1u wykwalifikowanych angl i stów . wysokie l!arobki.
048/61 0-30-45, 0604/60-8 7-82 .
ws117

90

041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie ):

żALUZJE

WIDEOFILMOWANIE

e Budowlane,

Producent
1 Mala53
0411366-34-03.

e Drzewne,
e
nt30

ROLOKASETY. MOSKITIERY ZWIJane.
ramkowe. PROMOCJA! Rotetk1 tekstylżaluzJe

ALUTECHNIKĄ

(3,5-letnie)

nt274

ne. vert1ka1e.

ROLETY ANTYWl.AM.

(2,5-letnie)

ROLETKI
TEKSTYLNE
VERTIKALE
MARKilY
MOSKITIERY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041/343-07-03.

Charsznick.iej Odlewni Żeliwa
w Charsznicy
- sygn. akt V U 48/95.

legityma-

cję s tudencką.

Kielce.
Jagiellońska

PRZEPROWADZKI kompleksowe- . CEDRO-TRANS", wozimy wszystko, tellfax
- 041/362-75-21 .

postępowania upadłościowego

prowadzone będzie z zastosowaniem
i krajowych.
zamówienia w cenie 12,20 zł brutto są do
w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień
Bud. B pok. 204, teł. (041) 34-24-270.
należy składać na ww. adres do dnia 2002-07-29
10.00.
. ofert nastąpi w ~u 2002-07-29 o godzinie
w Siedzibie Zamawiającego Bud. B, pok. 204. 139911an

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Rachunkowość

gb3041
ws116

. 041/366-46-52, 300-33-28.

-

• LICEUM :

0607/887-732.
automatyka, szlabany. Bariery

361-18-97
366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY

-Telekomunikacja,
- Bankowość,

DOCIEPLENIA budynków. 041/362-34-99,
0502-317-617.
gb2943

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi . Łódź

nt326

Kielce
Ży1n i a 1

-Farmacja,
- Turystyka ,
- Admnistracja,

ter. 608-29-11-61.

362-91-00.

SZKOŁA

SŁUŻB SOCJALNYCH

Podklasz1oma 117
POLICEALNE:

041/366-37-17 NAPRAWA piecyków gazowych, kuchenek.

SPRZEDAM'"pokój z kuchnią. Kraków, par-

Kielce, Paska 6.

POLICEALNA

Kielce,

041/361-25-87.

eGERDAe

SGGW. Tel. 022/843-90-41(61), wewn
112-15, U48/331-09-01 .
•
kb113
•

041/345-85-88
PROMOTOR

USŁUGI

2 pokoje z kuchnią. lip., Ściegiennego.

Śct, Wydział Ekonomiczno - Roln1czy

okna. Hurtown1a Ma-

tenatow lfertJkatnych .WMK " Leszczynska 1. 041 ,368-00-32.041 1344-14-80. fax
344-33-77

Urządzeń

Sanitarnych,

APP-STUDIO
- wideofilmowar.ie,
- fotografowanie,

e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Żywienia Zbiorowego,

e

-montaż

CYFROWO.
041/361-65-13
041/315-25-19.

Fryzjerskie.

ZASADN ICZA .
SZKOŁA

ZAWODOWA

nt300

(2-letnia).
• Różne zawody.

nt284
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VIDEOFOTO- 041 /369-87-99.
nt282

gb2934
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Do b
Sypią się

'"

meble,

węgiel

kiep ski,

żywność

popsuta

Klient ma prawo
do dobrego towaru
Mimo letniej kanikuły do redakcji ,, Słowa Ludu" wciąż telefonuje wiele osób niezadowolonych z obsługi w placówkach handlowych lub kwestionujących jakość kupionych towarów. O pomoc w wyjaśnieniu zgłoszonych
kwestii poprosiliśmy Stanisława
Kamińskiego, miejskiego rzecznika konsumentów w Kielcach

Rok rękojmi
Kupiłam zestaw mebli, na który nie
dostałam w sklepie żadnej gwarancji,
a jedynie rachunek. Ponieważ już po
pierwszym miesiącu zepsuły się
zawiasy, chciałabym złożyć reklamację? Gdzie się zwrócić? ·

~ Reklamację należy
~łożyć w sklepie, w którym meble
zostały kupione. W ramach rękoj 

mi, w okresie roku od daty zakupu, może pani domagać się naprawy lub obniżenia ceny wadliwego
towaru.

Zapisz adres akwizytora
Od akwizytora, który odwiedził mój
dom, kupiłam malakser. Już następ
nego dnia zorientowałam się, że
przepłaciłam. Wsupermarlcecie takie

To warto przeczytać.

.__ _ _ _ radzi Wladyslaw Qabka

Paragraf na promocje
Wojna kupców z wielkimi
centrami handlowymi toczy się
od kilku lat. Jest to walka nierówna, chociażby z racji zasobów kapitałowych przeciwników. Co
gorsza, wiele zarządów miejskich
hojnie obdarowywało wielkie
korporacje handlowe licencjami
i zezwoleniami inwestycyjnymi
(jak pokazała praktyka nie bez
drastycznych zjawisk korupcyjnych). Teraz można uznać , że
wojna ta w pewnym sensie została zakończona . Sejm uchwalił
specjalną uchwałę ograniczającą
wszechwładzę supermarketów.
Z acznie obowiązywać 5 paź
dziernika, ale już dziś budzi kon-

trowersje. Oto co na ten temat
pisze w najnowszym wydaniu tygodnik
r

"Sejm ograniczył promocje
w hipermarketach ..Konsumenci
mogą jednak spać spokojnie .
Sklepy już wiedzą, jak nowe prawo ominąć- pisze autor- Paweł
Wrabec. Aby ochronić drobnych
kupców przed konkurencją bogatych zachodnich sieci handlowych Sejm zakazał sprzedawania towarów bez marży i wprowadził przepisy ograniczające
promocje. Łowcy okazji będą
jednak mieć szanse: przez dwa
miesiące w roku dozwolone są
letnie i zimowe wyprzedaże . Ale
i w pozostałych miesi ącach drożyzny nie będzie , wynajęci przez
zachodnie fi rmy prawnicy j u ż

samo urządzenie kosztuje prawie 30
zi taniej. Chciałabym malakser
zwrócić, ale nie znam ani nazwiska
akwizytora, ani nazwy firmy, którą .
reprezento wał. Jaką mam możliwość
odzyskania gotówki?
1

'$',

Konsument nabywa-

jący jakiś towar od akwizytora,
bądź w firmie wysyłkowej, ma prawo go odesłać bez żadnych wyja-

śnień i żądać zwrotu gotówki

w okresie 10 dni od daty zakupu .
W pani przypadku skorzystanie
z tego prawa jest jednak praktycznie niemożliwe. Kupując jakąkolwiek rzecz od akwizytora warto zanotować jego dane personalne i adres firmy, którą reprezentuje. To
umożliwi późniejsze dochodzenie
~wego .

" Jednorazówka "
też do wymiany
Wkażdym dużym mieście są uliczne
stoiska z okularami przeciwsłonecz
nymi. Kilka dni temu właśnie w takim
punkcie nabyłem okulary za 25 zł.
Zaledwie po dwóch dniach wypadły
w nich soczewki:-Kiedy wróciłem do
młodego sprzedawcy z reklamacją
odpowiedział, że nie ma mowy ani
o wymianie okularów na nowe, ani

o zwrocie gotówki, bo to są jednorazówki. Ponieważ nie ustępowałem,
więc podał mi adres szefa. Od niego
z kolei usłyszałem słowo w słowo to
samo. Czy takich stoisk ulicznych nie
obowiązują żadne prz,episy? l jeszcze
jedno, jeżeli sprzedają okulary tzw.
j ednorazówki, nie podlegające
wymianie, dlaczego o tym nikogo nie
informują?
ł?T?'

fi.E.. . .

Każdy towar, o ile

ujawnią się w trakcie jego użytko
wania jakieś istotne wady, może
być reklamowany. Sprzedawca nie
może zasłaniać się tego rodzaju
usprawiedliwieniem. Jeżeli natomiast sprzedaje towary niepełno
wartościowe , z obniżoną odpowiedni o ceną, powinien wyraźnie
_ o tym.poinformować klientów.

Sprawdź nim

kupisz

Mąż zamówił w firmie handlującej
opałem węgiel. Zapłaciliśmy po 380
zł za tonę, ale po przywiezieni11
okazało się, że jest w nim bardzo
dużo miału. Jak reklamować tego
rodzaju towary? Właściciel spółki

ChoJzi mi o to, że kupiłem

związków.

sprzedającej nam węgiel na nasze

uwagi odpowiedział zwięźle, że nie
przyjmuje ich do wiadomości, bo
" widziały gały, co brały ".

Czy są jakieś przepisy szczególne
określające zasady reklamowania

ną trzecią kupujących przyciąga
duża liczba promocji.

nietrwałych artykułów ~nn7vwr·,.,

towaru jak węgiel jest możliwa, ale pCi przyniesieniu do domu i
praktycznie trudna do realizacji. okazało się, że nie nadaje
Chodzi o to, że najbliższe labora- picia, bo prawdopodobnie
torium, które mogłoby zbadać ja- zamknięta.
kość węgla znajduje się w Kato-·_
wicach. Zainteresowany dochodzeniem swego musiałby więc sam
z lecić i opłacić koszt ekspertyzy.
Przy okazji, trzeba też pamiętać ,
że w handlu opałem obowiązują
określone gatunki węgla , określa
jące dopuszczalną zwartość miału lub różnych organicznych
W tym konkretnym przypadku jest jeszcze jeden ważny szczegół, skoro kupujący węgiel był przy
jego załadunku , powinien natychmiast zareagować jeżeli mial podejrzeni~. że opał jest gorszej jakości .

gu warszawskiej firmy Skiteam,
importera sprzętu narciarskiego
i rowerów, liczy na prawne kruczki. Sklep firmowy na Okęciu ma
aż 2000 m kw. powierzchni . A to
wiedzą, jak nowe przepisy omioznacza, że podpada pod restryknąć .
cję nowej ustawy (obejmuje ona
sklepy powyżej 400 m kw.) - Jeśli
prawnicy czegoś nie wymy~lą , poMożliwości detalistów
dzielimy sklep na kilka części
Przedstawiciele Urzędu - mówi Ruszel.
Ochrony Konkurencji i KonsuIstnieje inne, prostsze rozmentów pomysłodawcy ukróce- wiązanie , na które wskazuje Dania wolnego rynku w polskim riusz Chrzanowski , prawnik
handlu tłumaczą, że kierowali się z Polskiej Konfederacji Pracodobrem miliona drobnych kup- dawców Prywatnych: - Skoro nie
ców, których nie stać na tak ni- można sprzedawać towaru bez
skie marże . Stąd zakaz promocji. prowizji, sklepy będą ją ustalać
Teraz, jeśli właściciel osiedlowe- na poziomie minimalnym, np.
go sklepu nabierze podejrzeń , że 0,01 proc.
. pobliski hipermarket sprzedaje
Trudno nie zgodzić się
cukier po zaniżonej cenie b~dzie · z opinią PKPP, która zwróciła
mógł podać konkurenta do sądu .
się do prezydenta Kwaśniewskie
Czy narzędzia te okażą się go o zawetowanie ustawy. Bo nie
skuteczne, wątpi Małgorzata służy ona ani konsumentom, ani
Słojewska ze Zrzeszenia Handlu
przedsiębiorcom . Na podobny
i Usług (reprezentuje 70 tys. pomysł jak nasi politycy wpadł
drobnych przedsiębiorstw, głów rząd brytyjski. Anglicy podeszli
nie kupców) . - Przepisy są ogól- do sprawy pragmatycznie. Zanim
nikowe, a sądy zapchane. Ale zaczęli zmieniać prawo wynaję
ustawa to krok w dobrym kierun- li firmę doradczą , która stwierku- uważa .
dziła, że ustawa przyniesie wię
Jak jednak ograniczyć wy- cej szkód niż pożytku . I brytyjprzedaż do dwóch miesięcy w
scy politycy zostawili markety w
roku jeśli towar zalega magazyny? spokoju .
·Galeria Centrum w Warszawie
oprócz wyprzedaży urządza dwie
• * *
lub trzy promocje w roku. Musi
Jak wynika z danych oficjalje robić , by wylansować nowe ko- nych, w Polsce w roku ubiegłym
lekcje. Moda ciągle się zmienia, sprzedano Ży\vność , papierosy i
te same "brudne dżinsy", które alkohol za 80 miliardów złotych .
dziś są rozchwytywane, za klika
Zaledwie jedna czwarta tych obmiesięcy mogą wyjść z mody. - Nie
rotów przypada na super- i hipersprzedam ich nawet rezygnując z markety. Jest za to prawdą, że blimarży- tłumaczy Diana Zaboklicsko połowa klientów supermarka, dyrektor Galerii Centrum.
ketów robi w nich zakupy z po- ·
wodu niskich cen, zaś prawie jed-

Pomysły już są
Sytuacja nie jest beznadziejna. Jerzy Ruszel, szef marketin-

N§~ Reklamacja takiego
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1. Z życia PZF
Dziś- na prośbę wielu filateIistów omówimy sprawy, związa
ne z próbami znaczków, ich odmianami, błędami i makulaturą .
Zanim startuje druk całego nakładu znaczków, drukarnia robi
próbne odbitki, które przedstawia do zatwierdzenia zwierzchnikom. A więc takie "próbnodruki" pochodzą z matryc lub też z
całych form drukarskich. Próby
nie są znaczkami, a obecność ich
w zbiorach tzw. katalogowych nie
ma uzasadnienia. Próby zbierają
filateliści specjalizujący swe zbiory, a zwłaszcza opracowujący
zbiory badawcze, dla których stanowią ważny element w ustalaniu
biegu procesu produkcyjnego.
(c.d.n.) .

2. Ciekawostki
Na 204 styczniowej aukcji
firmy STEITZER we Frankfurcie
znalazło się sporo materiału polskiego. Z 51 pozycji sprzedano
34. Powodzeniem cieszyły się
przede wśzystkim poczty lokalne
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z okresu I wojny i z czasów
wojnie światowej. Poza
ną kopertą ze znaczkiem .
l " sprzedano za 640
cenie wywoławczej
stemplowana seria
uzyskała 85 euro.
1946 r. sprzedano:
st:rię za 60 euro, blok nr
stemplowany za 125
stemplowany za 270 euro;
plowany blok nr II
u~yskał 110 euro.

3.

Nowości

Światowa Wystawa_
styczna Philakorea 200~ 1
Iex2002 - to
we wystawy w tym
Polska biorąca udział w
w Holandii, upamiętnia
wystawy znaczkiem o
nominalnej 2 ,00 zł, który
do obiegu 12 lipca br.
wionona nim kwiat
rodowy symbol Korei
oraz tulipany - re
Holandię . Oto r<>M•rntiUJ\''' znaczka autorstwa
kiego.

'

filmu i estrady kontra politycy i sportowcy

my wam wielkie show
rajszy trening taktyczny. - Bez
względu na to, jakim wynikiem
zakończy się niedzielne spotkanie,
już teraz możemy być pewni jed-

nego: damy ludziom wielkie show
Kielc Włodżimierz

-mówił kapitan
Stępień .

Jeszcze dziś odbędzie się
ostatni trening - strzelecki. A w
niedzielę o godz. 16.30 na stagionie Błękitnych przy ulicy
Sciegiennego rozpocznie się
niepowtarzalne widowisko pił
karskie.

Do wspaniałej zabawy zapraszamy jednak już dwie godziny
wcześniej. Na publiczność, a szczególnie na dzieci, czeka wiele atrakcji. Na scenie wystąpią m.in. zespoły Fliper, Janach TV i Trudy.
Nie zabraknie konkursów - zwią-

zanych z futbolem i nie tylko - z
at.rakcyjnymi nagrodami.
Ponadto na festynie pojawi
się w komplecie zawodowa grupa
kolarska MTB LOTTO/PZU SA,
czyli niemal cała narodowa kadra.
Była mistrzyni świata Anna Szafraniec, mistrz Folski Mariusz
Kowal, wicemistrz Polski Marcin
Karczyński i inni rozdawać będą
autografy oraz udzielać rad, jak
trenować i wygrywać. Do dyspozycji miłośników kolarstwa będzie
też najlepszy w Polsce mechanik
Grzegorz Dziadowiec, który doradzi, jaki kupić rower, osprzęt i jak
dbać o sprzęt kolarski.
W organizacji festynu rodzinnego i "Meczu Gwiazd" pomagają: WSP Społem , AlG Al)1plico
Life, Mitex, ING .Bank Sląski.
Bank Gospodarki Zywnościowej
w Kielcach , Kopalnia Wapienia
Mora'Yica, TU Com pensa, Constar
oraz Swiętokrzyski Związek Pił
ki Nożnej .
(eref, sts)

t

"

Warto wiedzieć
Początek

festynu o godzinie
.Meczu
Gwiazd" o godzinie 16.30.
Bilety kosztują 10 zł (dzieci
wstęp wolny). Można je kupić
w salonie Kolportera. w hotelu
.Łysogóry" oraz w niedzielę
przed imprezą (od godz. 13 w
kasach na stadionie).
Część dochodu z festynu
· przeznaczona będzie dla
Świętokrzyskiego Stowarzyszer.ia na rzecz Osób Niepełno
sprawnych w Kielcach.

14.30.

Na wczorajszym treningu wiele_potu wylali Piotr Podsiadło (z lewej) i Alojzy Sobura

lporter
mpijski
Izabela Duda, piłkarka
ręczna Kolpońera Kielce,
znalazła się wkadrze
olimpijskiej Ateny 2004.

Dziś

sprawdzian, w

poniedziałek

sponsor?

Z RÓŻNYCH AREN

Korona testuje
w

Być może- poniedziałek
wyjaśni się, czy piłkane
KKP Korona będą mieli

sponsora.

ski, który w rundzie wiosennej grał
w pierwszoligowym Widzewie Łódź ,
Są też ubytki. W Koronie nie
zagrają już Krzysztof Orzeł , Łu
kasz Dziąg, Marcin Zawadzak i

Sieczka w Vive

Być może do Nowin wypoży
czeni zostaną Konrad Majcherczyk i Łukasz Szymoniak.

Foczątek dzisiejszego meczu

o godzinie 12.

Rafał Różycki.

k • · Kolportera w ponieonczą urlopy i rozpoczy·a do nowego
(sts)

Początek

Tego dnia prezes KKP Korona Marek Piotrowicz spotka się z
prezesem Kolportera SA Krzysztofem Klickim. Działacze Korony
jak na razie spe1niają warunki
Kolportera i w zeszłym tygodniu
wszyscy podali się do dymisji . Teraz ruch kieleckiej firmy. Od poniedziałkowego spotkania zależy
przyszłość kieleckiego futbolu i
tego, jaka będzie w nowym sezonie drużyna Korony.
Dziś na stadionie przy ul.
Szczepaniaka kielczanie podejmują MG MZKS Kozienice. Trener Tomasz Muchiński sprawdzi w
tym meczu kilku piłkarzy, którzy
być może zasilą jego zespół.
W Kielcach spodziewlll!i są:
Rafał Dopierała, Arkadiusz Swię
tosławski, Marcin Ludwikowski,
Adam Kryger i Sławomir Suchom-

(soy)

Paweł Sieczka, 26-letni
wychowanek Iskry Kielce, w
ostatn!m sezonie wypożyczo
ny do Slaska Wrocław, ponownie będzie grać w Kielcach.

Nowi w Nidzie
24-letni Robert Król z
Wisłoki Dębica i Radosław
Bączyk ze szkółki pilkarskiej

Arniki Wronki trenowali z IIIBeniaminek ligi chciałby pozyskać
także Mirosława Zagrodnicz' ka z Lewartu Lubartów i Wojciecha Pszenicznego z Wisło
ki. Dziś o godzinie 17 Nida
gra sparing z Proszowianką w
froszowicach .
(soy)
ligową Nidą Pińczów.

M

KONKURS RADIA TAXI

tr 3311111
@fu~rRłb ~~ Jl~
o
Q

szukaj na
www.twojeauto.com.pl
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Kielczanin
w Formule 1
W poniedziałek tylko u nas
Nasz

człowiek

w sztabie selekcjonera

Zbig-niew Bonie
odkrył karty
Trener piłkarskiej
reprezentacji Polski
Zbigniew Boniek ogłosił
wpiątek nazwiska
najbliższych współpracowników.

•.:..

W skład sztabu drużyny narodowej weszło dziesięć . osób.
Brakuje nazWiska lekarza, które
będzie znane 10 sierpnia. W sztabie kadry znalazło się kilka osób,
które współpracowały z poprzednim selekcjonerem. W ekipie Jerzego Engela pracowali: dbający
o formę reprezentacyjnych bramkarzy Józef Młynarczyk, obaj masażyści - Artur Frączyk i Krzysztof Leszczyński oraz odpowiedzialny za sprawy sprzętowe Wiesław lgnasiewicz.

Sztab piłkarskiej
reprezentacji Polski:
Zbigniew Boniek - trener-selekcjoner
Stefan Majewski - asystent trenera
·
Józef Młynarczyk - trener
bramkarzy
Mirosław Ryszka (jako
pracownik PZPN) - kierownik drużyny
Zdzisław

Kręcina

(PZPN) - sprawy organizacyj-

ne
Wiesław Ignasiewicz
- sprawy sprzętowe
Piotr Maranda,- Andrzej
Zarnilski (PZPN) -bank informacji
Artur Frączyk i Krzysztof Leszczyński - masażyści

TELEKIBIC
Sobota
TVP 1: 15:00 Liga Światowa
w siatkówce mężczyzn : Brazylia
-Polska.
EUROSPORT:
16 :00 Kolarstwo: Tour de
France - 7 etap Bagnoles-de-I'Orne- A vranches 173 km,

1.}

Niedziela
TV KRAKÓW: 18:50 Żużel :
Indywidualne Mistrzostwa Świa
ta Juniorów- półfinał, 22:50 Siatkówka plażowa : eliminacje do
Mistrzostw Polski.
EUROSPORT: 17:15 Kolarstwo: Tour de France - 8 etap St.
Martin de Landelles_- Plouay 214
km, 21:00 i 0:30: MS serii Superbike: wyścigi w USA.

.

Jednak głównym współpra- cownikiem Bońka będzie jego asystent - Stefan Majewski. Funkcję
kierownika drużyny obejmie zwią
zany z PZPN pracownik Wydziału Zagranicznego Mirosław Ryszka. Jest on także międzynarodo
wym sędzią piłkarskim. Zrezygnowano ze stanowiska dyrektora reprezentacji, które za kadencji Je· rzego Engela pełnił Tomasz Koter.
Część jego obowiązków przejmie
sekretarz generalny PZPN- Zdzisław Kręcina. Jego zadaniem bę
dzie rozwiązywanie wszelkich
spraw organizacyjnych związa
nych z funkcjonowaniem drużyny
narodowej.
W składzie sztabu szkoleniowo-medycznego kadry zabrakło
dwóch asystentqw Jerzego Engela -Władysława Zmudy, który jest
związany z PZPN i pozostaje do
dyspozycji związku, oraz Edwarda Klejndinsta, który odpowiadał
także za rozszyfrowanie rywali
"biało-czerwonych". Klejndinst
będzie pracował z młodzieżową
reprezentacją Polski. Zamiast
dwóch asystentów Bońkowi bę
dzie w prowadzeniu kadry pomagał tylko Majewski. Młynarczyk
będzie zajmować się bramkarzami , a za bank informacji będą odpowiadać trenerzy związani z
PZPN - Piotr Maranda i pochodzący z naszego regionu Andrzej
Zamilski. Podobne działania wykonywali oni już na potrzeby kadry prowadzonej przez Jerzego
Engela. W nowym sztabie reprezentacji nie znalazło się nazwi' ska aoktora Stanisława Machowskiego, który opiekował się kadrowiczami, gdy trenerem był

Jerzy Engel. Machowski
dymisji Jerzego Engela
czył, że jest zmęc•wnty
prezentacją i nie
tynuował .
.
Ponieważ polski zespól
wodzą Zbigniewa Bońka
szy oficjalny mecz
sierpnia w Szczecinie z
nowy selekcjoner n"'7Ulll<m
rza kadry ogłosi do
Boniek powiedział, że
lekarz o specjalności ch
topeda.

Urodził się .9
roku w Opatowie.
Akademii

Szczakowianka - Radomsko

Będzie

trzecie

starcie
Otym, tt6ra z drożyn
- RKS Radomsko czy
Garbamia Szczałowian
ka Jaworzno - zagra w
najbliższym sezonie wpilłai'Słiej
ekstraklasie zadecyduje dodatkowy
mecz -postanowiło wczoraj prezydium zarządu Polskiego Związku Piłti
Nożnej.
·
Takie rozwiązanie zasugerowała w środę Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN, a prezy-

dium związku je zaapr?
- Spotkanie odbędz ie stę
ca na neutralnym
informował p .o. r n": I..L<>'..wego PZPN Michał
Wszelkie koszty z tym
z przeprowadzeniem
kryje PZPN. Do gry
będą wszyscy
wystąpili w meczach
oraz ci, którzy zost~ą ,
dzeni do tych zespołow
meczu.
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