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Czytaj na stronie 4

Po bardzo słabym występie Polacy przegrali z reprezentacją Korei Południowej 0:2. Nasi reprezentanci byli
od przeciwników wolniejsi , słabsi kondycyjnie i technicznie. Zespołowi brakło pomysłowośc i, runęły wszelkie
założenia techniczne. - Naszym jedynym pomysłem na strzelenie gola było - mocno do przodu i niech OIisadebe
załatwi resztę - skomentował mećz znany dziennikarz sportowy Zdzisław Ambroziak. Na zdjęciach: u góry załamani
polscy kibice, obok szczęśliwi koreańscy piłkarze i smutny bramkarz Jerzy Dudek.
Jak kibicowaliśmy Polakom· czytaj na stronie 5. Korespondencje z mundialu na stronach sportowych

SImw Ludu

Masz sprawę?
Zadzwoń!

0801
357 266
~
numer ulgowej info/inii
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- płacisz tylko za jeden impuls

WYtSZA SZKOŁA EKONOMII
I ADMINISTRACJI W KIELCACH

W RANKINGU WYŻSZYCH UCZELNI 2002 " RzECZPOSPOUTEJ"
, PERSPEKTYW" UCZELNIA ZAJĘŁA 12 MIEJSCE w POLSCE.

nabór na rok akademicki 2002/2003 na kierunki:

studia magisterskie
i 'l icencjackie

studia inżynierskie
studia licencjackie
rfl1acje i zapisy: Kielce, ul. Karczówkowska 4 1
. 041/345-52_56 , 345-69-19. www.wseia.edu.pl

Prokuratura ustali,

skąd

Pokazał

WOjeWOdzie i wyleciał

KIELCE. Wojewoda Włodzimierz
W6jcik zaprezentował na wczorajszej
konferencji prasowej dyplom ukończe
nia studiów Krzysztofa Omelaniuka.
Po kilku godzinach okazało się, że był
on fałszywy.
Pisaliśmy w ubiegłym tygodniu o tym, że awans Krzysztofa
OmelaniuJm na przewodniczącego
Rady Nadzorczej kieleckiej Agromy wywołał burzę w wielu środo
wiskach. Przypominano, że Omelaniuk zostal zwolniony wcześniej
z Urzędu Marszałkowskiego ponieważ przez cały rok nie dostarczył dyplomu ukończenia wyższej
uczelni. Postanowiliśmy wyjaśnić,
jak to jest ze stuillami przewodniczącego RN Agromy.
W rozmowie ~ reporterem
Słowa " Krzysztof Omelaniuk

~twierdził, że ukończył historię

Krzysztof Omelaniuk ma dyplom

w Wyższej Szkole Pedagogicznej.
Nie daliśmy za wygraną. PoDwukrotnie zapewniał nas, że po- nieważ Dziekanat Wy~iału Humakaże nam dyplom. Umawiał się
nistycznego Akademii Swiętokrzy
na spotkanie, ale nie przychodził.
skiej odmówił udzielenia nam inPo naszych publikacjach wo- formacji , sprawdzi liśmy wykazy
jewoda świętokrzyski , który desy- magistrantów Instytutu Hjstor ii
gnował Omelaniuka do Rady Nadz 1995 roku. Nię figu rowało tam
zorczej Agrarny, zobowiązał prze- nazwisko Omelaniuk. Było jedynie
wodniczącego, by w ciągu kilku dni - na liście studentów. Okazało się, że
dostarczył dyplom. I wczoraj,
w roku akademic;kim 1994/95 pona cotygodniowej konferencji pra- wtarzał trzeci rok stuillów.
sowej, pokazał go. - To jest dyplom
Zadzwoniliśmy do wojewody.
pana Krzysztofa Omelaniuka, wy- Kilka minut później Włodzimierz
stawiony w 1995 roku przez Wy- Wójcik zwrócił się do Akademii
dział Humanistyczny Wyższej
SwiętokrzyslGej o potwierdzenie
Szkoły Pedagogicznej - oświad
czy Omelaniuk otrzymał dyplom.
czył wojewoda Włodzimierz Wój• Z ostałem oszukany. Krzysztof
cik. - Uważam sprawę za zakoń Omelaniuk przedstawił mi fałszy
czoną·
wy dokument. Jeszcze dziś odwoGdy chcieliśmy dokładniej
łam go ze stanowiska i złożę donieprzyjrzeć się dokumentowi , odmó- - sienie do prokuratury o popełnie
wił. - To jest prywatna sprawa pana
niu przez niego przestępstwa - poOmelaniuka - powiedział wojewo- informował nas wojewoda Wójcik.
da Wójcik.
. IWONA BORATYN

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Siódme targi edukacyjne
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KIELCE. Książki, książki, książki - tak
można najkrócej podsumować ofertę
wystawców z rozpoczętych wczoraj
Targów "Edukacja 2002".
.

Ponad 70 wystawców przyze swą ofertą na siódme
targi edukacyjne w Kielcach .
W hali targowej królowały książ
ki dla uczniów i nauczycieli, m.in.
do świeżo zreformowanych szkół
ponadgimnazjałnych. Ale były też
stoiska z wyposażeniem do kuchni, programami komputerowymi
czy kredą szkolną. W tej ostatniej
dziedzinie nowością jest kreda
ekologiczna (mniej się sypie
i wolniej zużywa), a naj drożej trzeba zapłacić za ... kredę do malowania na asfalcie.
Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji , organizator warsztajechało

4KielCe

g

Końskie
Skarżysko

~ Starachowice

~ Sandomierz
C-$

d

Busko

Włoszczowa '

rozpoczęte

tów medialnych, postawiła na pedagogów. - Trzeba przygotować
nauczycieli, aby umieli przekazywać wiedzę o mediach, które
są najważniejszym narzędziem

komunikacji - mówił Juliusz
Braun, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który przyjechał na targi. - Chciałbym , aby
doszło do stworzenia w Akade- ,
mii Świętokrzyskiej takiej sp ecjalizacj i.
Akademia była zaś na targach
obecna podwójnie. Na stoisku
uczelnianego wydawnictwa sprzedawano książki, których autorzy
są pracownikami AS . Jednocześnie rozpoczęła się ogólnopolska
konferencja naukowa o problemach standardów w oświacie organizowana przez AŚ i Instytut
Badań Edukacyjnych w Warszawie.
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4,5,17,23,25,37,44,
45,46,52,53,55,56,
57,61,63,64,69~70,78

Numerek

POLICYJNA

Ojcowskie gwałty
WŁOSZCZOWA. Młoda

kopolicji, . że ojciec
~~ałcił j~ p~~ez kilka lat. Według
jej relaCJI, oJciec wykorzystywał ją
seksualnie od 1993 r. Rok temu kobieta wyszła za mąż i zamieszkała
w innej miejscowości. Jednak i tam
ojciec do niej przyjeżdżał, wykorzybieta

Głosuję na stoisko firmy:

zgłosiła

stując nieobecność męża. Szantażo
wał córkę, że zdradzi reszcie rodzi-

ny ich sekret. Zdesperowana kobieta powiedziała o wszystkim mężo
wi, który wyrzucił teścia z domu,
gdy ten wybrał się z kolejną wizytą.
Wówczas starszy mężczyzna zaczął
zasypywać córkę listami z pogróż
kami. W końcu odważyła się o
wszystkim opowiedzieć policji.
Wloszczowscy policjanci sprawdzają wersję kobiety. W najbliższych
dniach będą przesłuchiwali jej ro-
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REGION. Udenenie pioruna poraziło
dwóch mężczyzn, którzy podczas
wczorajszej burzy schronili się pod
dnewem.
Grom uderzył w drzewo przy
ul. Lecha w Kielcach. Stojący pod
nim dwaj mężczyźni trafili do
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jeden z nich wkrótce opuścił szpital. Drugi pozostał na obserwacji. Jego życiu nie zagraża

nr7wŁącznej,

raj z wojewodą
Wójcikiem. Załoga kopalni
cytu od pół roku nie
regularnych pensji bo
odbiorca wstrzymał
(szerzej pisaliśmy o tym
- Sytuacja kopalni jest
- powiedział po e"",t l;o ~,nJl
woda. - Cztery
no możliwość nrn,7m:o,rPlnla
rynków zbytu i
na dzień nie da się
wić. Wojewoda obiecał
cję u ministra skarbu

Wręczenie powołania wcale
że starosta kielecki

Wiesław Gałka natychmiast musi
przejść na nowe stanowisko
i wszystko wskazuje na to, że wo-

ubiegłotygodniowa nawałnica.
- S padły dwa milimetry wod~

na wszelki wypadek uło
worki z piaskiem
letnia burza - stwierdzili meteorolodzy z stacji w Sukowie. Taką
au~ę przewidują do końca tygodnia.
(ibo)

na metr kwadratowy. To typowa

Czytaj też na stronie 3

Nad

Silnicą

żono

(MAG)

Granat wliście
KIELCE. Do jednego z mieszlist z atrapą granatu.
Policja nie wyklucza, że to było ostrzekańców wysłano

jewódzkim inspektorem zostanie
dopiero od 1 lipca. Najpierw musi
złożyć dymisję ze stanowiska starosty. Będzie to możliwe dopiero
na najbl~szej sesji Rady Powiatu,
pod konieC czerwca. Jeśli dymisja
zostanie przyjęta, Wiesław Gałka
przestanie być starostą , a wraz z
nim musi odjeść cały zarząd.
Rada Powiatu będzie miała
trzy miesiące na wybranie nowego szefa samorządu (przez ten
czas powiatem rządzą członkowie
odwołanego zarządu). W myśl
umowy koalicyjnej, nowy starosta
kielecki powinien być rekomendowany przez PSL _ Regulamin
dopuszcza zglaszanie kandydatów, którzy nie są radnymi powiat~. ~ieoficjalnie dowiedzieliśmy
Się, ze Rada Powiatu zastanawia
się nad skorzystaniem z takiej
możliwości.
Wczoraj starosta Gałka nie
chciał rozmawiać z dziennikarza-

żenie.
Przesyłka trafiła wczoraj na
pocztę przy ul. Manifestu Lipcowego. Szara koperta z dość ciężką zawartością wydała się podejrzana jed-

nej z pracownic. Kobieta zawiadomiła przełożonych, a ci wezwali policję.
Na poczcie pojawili się pirotechnicy.
Po otworzeniu koperty okazało się,
że jest w niej plastikowa atrapa granatu.
Policja nie ukrywa, że adresat jest
osobą z półświatka. W tych kręgach
taki list traktowany jest jako ostrzeżenie. Przesyłkę wysłano spoza Kielc.
(MAG)

KIELCE. Zw i ą
z Kopalni Bukowa Góra.
w poniedziałek blokm'iali

nie oznacza,

niebezpieczeństwo.

Burzom, które przeszły
wczoraj nad regionem, towarzys~ł .grad. W Kielcach kierąwcy i
pieSI z trudem poruszali się po
jezdniach, które na kilkanaście
minut zamieniły się w rwące poto- .
ki. Służby ratownicze i synoptycy
powiedzieli "Słowu", że wćzoraj
sza ulewa nie była tak groźna, jak

Starosta
inspektorem

z szosy do gabinetu

KIELCE. Dziś starosta kielecki
otrzyma od wojewody powolanie
na stanowisko wojewódzkiego
inspektora lńspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa.

dzinę·

2

1

Atak piorunów

7 (2, 13, 32, 41)

KRONIKA

STOISKO '

Whali targowej królowały książki
Targi potrwają jeszcze dwa
dni, a my przypominamy o konkursie na naj ładniejsze stoisko
ogłoszonym przez " Słowo Ludu"
i Radio Kielce. Aby wziąć w nim
udział, trzeba wyciąć i wypełnić
kupon z naszej gazety, a potem
wrzucić do urny przy wejściu do
CTK. Konkurs trwa do godz. 12
w czwartek. Wśród uczestników
rozlosowane rozstaną nagrody.
Kto wygra, można będzie usłyszeć
w "Aktualnościach" RK, w których
codziennie między 16.30 a 17
będą relacje o tym, co dzieje się
na targach. " Słowo " poda zaś listę
nagrodzonych w piątek .
(br)

m~ o s~oi~ powołaniu na woje-

wodzkiego Inspektora. Wiadomo
tylko, że po przejściu na nowe stano\~i~k~ .będzie zarabiał połowę

Kiosk przy Ulicy Bodzentyńskiej w Kielcach stał się wyspą

mn!ej ~llZ t~ra.z. Jako inspektor
w?je~o~~kl me może liczyć na
wlęc.ej ruz 4-5 tys . zł (brutto). Nie
powinien mieć kłopotu z kierowaniem inspektoratem, bo z wykształcenia jest inżynierem rolnikiem.
ELŻBIETA WIKŁa

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

SŁOWO

Dar telewidzóW
ŁAZISKA, gm.
Oddano tu wczoraj most
dowany po ubi
. .
wodzi dzięki
nej Telewizji PołskieJ
Telewidzowie - po
nom". Akcja trwała
ubiegłego roku do
Z zebranych pieniędzY
się odbudować 92 mosty
gminach.
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lot na bazary

Zrobimy wszystko, by oczyścić nasz~ szeregi
zapewnia komendant Stanisław Gacek

strażaka

Honor
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Choć kontrole

w komendach PSP zakończyły się
w minioną środę, komendant
wojewódzki przedstawi jej wyniki
dopiero 10 maja. Sprawę bada też
Prokuratura Rejonowa.

policja wkroczyła na bazary, większość cudzoziemców uciekła, zostawiając
ztowarem
Cudzoziemcy byli w Polsce
KIELECKI. Ponad 70
bez pozwolenia lub mieli nieważ
lozielmcówzatrzymala Straż
ne wizy. Niektórzy handlowali w
i policja podczas wczorajPolsce, chociaż nie mieli zezwolenia na pracę i deklarowali, że przy"Pobyt".
jechali w celach turystycznycn.
Akcja zaczęła się w środku
Po godz. 10 strażnicy, poli,0 godz. 2. Strażnicy graniczcjanci i pracownicy Urzędu Celne,
rozjechali się po mie- go wkroczyli na kieleckie bazary.
powiatu kieleckie- Większość cudzoziemców uciekła ,
się w miejscach, gdzie
zostawiając puste stoiska. Przed
cudzoziemcy. - Zatrzy- ogrodzeniem targowiska, od stroich w domach. Ustawia- ny ul. Wróblewskiego, handlarze
też na trasach wlotowych
zostawili ok. 20 takich stoisk. PoliWłaśnie o świcie hancjantom udało się tam zatrzymać
ściągali na bazary do Kielc.
tylko jednego obywatela Ukrainy. samochody z To nie mój towar, ja przyjechałem
rP lpol rol", i" - opowiadali funkdo Polski odpoczywać - tłumaczył.
Straży Granicznej.
W sumie strażnicy i policja
W Sukowie zatrzymano 27 wylegitymowali ok. stu cudzoziemwBilczy 23, w Kielcach 2l. ców. 39 osób zapłaciło mandaty za
, do Komendy Miejskiej handel przemyconym towarem .
wKielcach trafiło 71 osób. Porzucone bagaże zabezpieczono.
to obywatele Bułgarii. Wszyscy zatrzymani będą deportonich kobiety i siedmio- wani. Odlecą samolotami z Krako- mówił Zbigniew Pe- wa. W przypadku rodzin z dziećmi
oficer prasowy kieleckiej wojewoda wyda decyzję o dobrowolnym opuszczeniu kraju. (mow)

Kontrole zarządził wojewoda
świętokrzyski po naszych artykułach. Przypomnijmy. Na początku
maja opisaliśmy nieetyczne praktyki oficerów Państwowej Straży
Pożarnej sprawdzających zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmach, sklepach i instytucjach. Jak
ustaliliśmy, bardzo często kontroler informował właściciela o uchybieniach w dokumentacji i polecał mu kolegę, by ten zrobił nową
instrukcję lub poprawił starą .
Koszt takiej usługi wynosi od 100
do 10 tys. zł.
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DLA CZYTELNIKOW
ulgowa Infolinia

Kto daje, kto zabiera
Przeczytałam wypowiedź

ministra pracy, który twierdzi, że
tegoroczna, czerwcowa waloryzacja rent i emerytur będzie kosztować budżet aż 500 milionów zło
tych. Jak to możliwe, skoro zaplanowano wzrost świadczeń zaledwie o pół procent? Przecież więk
szość z siedmiu milionów emerytów, którzy biorą do ręki najwyżej
po tysiąc złotych, dostanie ledwie
po 5 złotych podwyżki. I jeszcze
jedno: ciekawi mnie, ile budżet zarobił, odbierając tysiącom ludzi
prawo do zasiłków rodzinnych?
Państwo więc nikomu nźc nie daje,
a jedynie zabiera.

Polska ginie
Sytuacja gospodarcza Polski
jest tragiczna, dlatego premier
wnioskuje o zwołanie Rady Gabinetowej, a Liga Rodzin Polskźch
wnosi o odwołanie Leszka Balcerowicza z funkcji prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zadłu
żenie tylko jednej firmy, Stoczni
Szczecińskiej, urosło już do 50 zło
tych na każdego. statystycznego
Polaka. Polska ginie ... Henryk F.
(tam)
Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

uratowały zboża,

ale

zaszkodziły

. więdniętym roślinom . Jedynie w
okolicach Górna kilkadziesiąt
hektarów pól zostało podtopionych .
Niestety, powodu do zadowolenia
nie mają plantatorzy truWn' k •
t~ ~orych rejonach woje- skawek, bo z powodu suszy owoce
sWlęt.okrzyskiego w maju
są w tym roku drobne i nieforemk' aru kropla deszczu . - ne, a teraz nadmiar deszczu zagrotika dni suszy i tego rocz- ził plantacjom atakiem szarej pl~
zbóż ~ warzyw byłyby śni. Na razie jeszcze choroby me
zagrozone - mówi Cze- widać, ale fachowcy twierdzą, że
z Ośrodka Doradztwa pierwsze jej objawy na pewno będą
w Modliszewicach. _ widoczne już jutro, }:>onieważ ro.
przyszły w samą
·śliny mają za dużo wilgoci, a za
z bze wwielu miejscach mało słońca. Spać spokojnie mogą
woJe r~, to nawet ogromna tylko ci, którzy nie ~ałowali ~ie
y nte zaszkodziła podniędzy i zastosowah na SWOIch
LUDU 5 CZERWCA 2002 NR 128/A

wojewodę miąła zbadać sprawę .
Komisja sprawdzała komendy PSPw: Kielcach, Skarżysku , Ję

drzejowie, Ostrowcu i w Starachowicach, a także losowo wybrane
firmy. Ekipę kontrolerów tworzyło dwóch pracowników Wydziału
Finanso'Yego i Prawno-Organizacyjnego Swiętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego, a także trzech
oficerów z Komendy Wojewódzkiej PSP. Jeszcze podczas trwania
kontroli otrzymaliśmy sygnały od
szeregowych strażaków, którzy
obawiali się, że komisja niczego
nie znajdzie, bo jej członkowie
(delegowani z komendy) nie są
bezstronni. ..

Tylko w

plantacjach środki ochrony przed
szarą pleśnią. Jednak dwie trzecie
świętokrzyskich pól truskawkowych jest bezbronnych, bo ich wła
ściciele nie mieli pieniędzy na kupno drogiego środka chemicznego.
I trudno się dziwić - kolejny rok
truskawki są bardzo tanie. Wczoraj na skupie płacono po 2,40 zł
za koszyczek, a cena może jeszcze
spadać.
Załamują ręce właściciele kil-

kuset hektarów sadów w okolicach
Obrazowa i Chmielnika. Kilkanaście dni temu przez te rejony przeszedł grad i zniszczył zawiązki
owoców na prawie 90 proc. drzew.
(ew)

Komendant wojewódzki
Stanisław Gacek nie chce zdradzać szczegółów, a wnioski po-

kontrolne przedstawi ... wojewodzie dopiero 10 maja . Zapewnia,
że jest zadowolony z przebiegu
i efektów kontroli . - Pewne wyrzuty sumienia możemy mi e ć w
stosunku do siebie, bo niektóre
zarzuty zostały potwierdzone.
Zrobimy jednak wszystko , b y
oczyścić nasze szeregi i zachować honor służby strażackiej
- skomentował krótko komendant Gacek.
Strażackie p-raktyki bada
również Prokuratura Rejonowa w
Kielcach . Jak poinformował nas
prokurator Jerzy Piwko, do 17
czerwca PR zdecyduje czy zostanie wszczęte dochodzenie w tej
sprawie.
.
MAGDALENA BRZEZINSKA

"Słowie"

Atlas regionu
wościach i podstawowe dane o
walorach okolicy: rezerwatach
województwa świętokrzyskiego? To
przyrody, parkach, uzdrowiskach,
bogactwach naturalnych.
proste. Wystarczy kupować " Słowo
Ludu".
Mapy ukazywać się będą cyklicznie. Pierwsza - powiatu kieJuż od piątku w " Słowie" znaj- o leckiego - dodana będzie już do
dować będą państwo wydrukowanajbliższego piątkowego "Magane na papierze kredowym mapy zynu ". Pomysł objął patronatem
formatu A4. Każda będzie przed- przewodn!czący Sejmiku Wojestawiać jeden powiat. Każda oprócz
.w ództwa Swiętokrzyskiego Wła
(br)
informacji natury geograficznej da dysław Pokrzepa.

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Skąd wziąć atlas

państwu także wiedzę

np . o zabytkach czy
muzeach regionu.
Na odwrocie
każdej z map będą informacje o przedstawionym powiecie :
najważniejsze adresy
i telefony (m.in. władz,
urzędów, ośrodków

zdrowia, policji) , informacje o tym , co
warto zobaczyć w poszczególnych miejsco-

Grad? To normalne!
. Czerwiec funduje nam prawie wszystkie możliweniespodzian

ki pogodowe. Rozmawiamy o tym z prof. Haliną Lorenc, klimatologiem oz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

truskawkom

lewa przyszła w porę
. Gdybynie
ostatnio ulewne deszcze
. zbóż i warzyw uSChłyby;
Wilgoci.

Po naszych publikacjach komendant wojewódzki PSP wstrzymał wszystkim strażakom pozwolenia na dodatkową pracę . Pięcio
osobowa komisja powołana przez

i

Słońce, deszcz, grad, upał
chłód - czy to normalne?
- To są naturalne zjawiska po-

godowe w polskim klimacie. Ten typ
pogody występuje na przełomie
wiosny i lata. Przez Polskę przechodzi właśnie front atmosferyczny.
Towarzyszą mu zachmurzenie, opady, zmiana prędkości wiatru, ochło
dzenie i to wszystko może się dziać
nawet w ciągu trzech godzin. Jedyną anomalią jest temperatura. W
kwietniu i maju była ona zdecydowanie wyższa. W ogóle klimat się
ociepla. W ciągu stu lat temperatura się podnio sła o 0,6-0,7 st. C. To
bardzo dużo .
W ubiegłym tygodniu w Świę
tokrzyskiem spadły ulewne deszcze. To też naturalne?
- Owszem , o tej porze roku
takie opady mogą s ię z darzać .

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

28 maja spadło u was 59 mm
wody na metr kw. Nie znam dłu
goterminowyeh prognoz, ale myślę, że deszczu możemy się jeszcze spodziewać . W końcu najbardziej deszczowy miesiąc w Polsce
to lipiec.
A skoki temperatury? Noce
bardzo chłodne, a dńi gorące.
. - To też naturalne. Nad Polskę cały czas napływa arktyczne
powietrze z północy i ciepłe z południa, stąd ta niezdecydowana
temperatura. Ale już ~ krótce bę
dzie coraz cieplej . W Swi ętokrzy
skiem za kilka dni temperatura
wzrośni e do 25-26 st . C. Około
9 czerwca się ochłodzi , ale tylko
o jakieś dwa stopnie.
są

Rozmawia1a
MO NIKA WOJNIAK
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Zatrzymania w sprawie

Złodziej

Samoloty dla VIP-ów
Rząd zaakceptował wczoraj zakup sześ ci u samolotów dla VIP-ów.
Komisja przetargowa ma zostać powołana do końca tego tygodnia. Zakup planowany jest na rok przyszły.

Wieczerzak zostanie
w areszcie
o kolejne dwa miesiące

sąd

przedłużył

areszt dla G~zegorz Wieczerzaka, b. szefa PZU Zycie, podejrzanego o działanie na szkodę kierowanej przez siebie spółki i spowodowanie wielomilionowych szkód.

Podwodny

"Sokół"

ORP " Sokół" - okręt podwodny
podarowany Polsce przez Norwegię
rozpoczął wczoraj służbę pod polską
banderą. Jestto pierwsza z pięciu jednostek typu "Kobben", która trafi na
wyposażenie Polskiej Marynarki Wojennej.

Prezydent Rosji , który próbuje
w sprawie konfliktu mię
dzy Indiami a Pakistanem spotkał się
wczoraj w Ałma Acie z premierem
Indii Atalem Beharim Vajpayee'em.
Wcześniej Putin rozmawiał z prezydentem Pakistanu Pervezem Musharrafem, któremu powiedział, że niezbędne jest nie tylko złagodzenie
obecnego napięcia w stosunkach mię
dzy Delhi a Islamabadem, ale "całko
wite odejście od konfrontacji".
mediować

Ostrzegali przed

al-Khaidą

Egipt uprzedzał Waszyngton na
tydzień przed 11 września, że aJ-Khaida przygotowuje poważną operację
przeciwko celom amerykańskim oświadczył prezydent Egiptu Hosni
Mubarak w wywiadzie dla "New York
Tiroes".

Święto monarchii

na Wawelu

Policja zatnymała dwóch mężczyzn
mogących mieć związek z kradzieżą
około 60 XVII-wiecznych dokumentów z Archiwum Państwowego
mieszczącego się na Wawelu.

Dariusz Nowak.
Według niego, w mieszkaniu
jednego z zatrzymanych znaleziono kilkanaście zabytkowych ręko
pisów.
- Czy są to dokumenty pochodzące z archiwum , będzie
można stwierdzić dopiero na
podstawie wykazu skradzionych
dokumentów, ale wydaje się , że
może tak być - ocenił rzecznik.
Nowak dodał, że sprawą zajęła się specjalna grupa doświad
czonych policjantów z Wydziału
Kryminalnego i Dochodzeniowo-

W sobotę rano grotołazi pobłądzili na głębokości ponad 300
metrów poniżej otworu, którym
weszli do jaskini.
Jeden z nich na skutek upadku złamał

Hojarską?
Sejmowa Komisja He.1U/~lmil1nW,
zdecydowała, że zarekomenduje
Sejmowi poparcie wniosku sądu
Elblągu o aresztowanie posła nki
Samoobrony Danuty Hojarskiej.

- Bezzwłocznie podjęte działania pozwoliły na zatrzymanie w
poniedziałek wieczorem 53-letniego mężczyzny mogącego mieć
związek z kradzieżą. Wczoraj
rano zatrzymano drugiego męż
czyznę - powiedział rzecznik małopolskiej policji, podinspektor

Ratownikom TOPR udało się
wyprowa~zić na powierzchnię Jaskini
Wielkiej Snieżnej w Tatrach dwóch
grotołazów z Warszawy, któny
przebywali wjaskini od piątku.

Putin mediator

Aresztują

kradzieży inkunabułów

Na razie nie wiadomo, w jaki sposób złodziej dostał się do archiwum na Wawelu
Śledczego, którzy od wielu lat pro- skutecznie poszukiwała dokuwadzą sprawy związane z kramentów w archiwum.
. W kwietniu 1999 roku podzieżami dzieł sztuki.
dobnie , bez ' śladów włamania ,
Zaginięcie około 60 dokumentów z Archiwum Państwowe stwierdzono kradzież 59 starogo na Wawelu zgłoszono policji druków z Biblioteki Jagielloń
w poniedziałek. Wcześniej przez skiej w Krakowie .
kilka dni specjalna komisja bez(PAP)

skini Wielkiej Śnieżnej. Pierwsi
ratownicy dotarli do nich w poniedziałek wieczorem. Od tego
czasu trwało wyprowadzanie męż
czyzn na po~ierzchnię.
Wielka Snieżna jest najgłęb
szą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Ma 807 m głębokości i ponad 22 km długości.
(PAP)

Zamaskowani mężczyźni napadli
wczoraj rano na filię Kredyt Banku w
centrum Raciborza. Nie ustalono
dotychczas, ile pieniędzy padło
łupem przestępców.

- Nikomu nie
policja.

się

nie

stało

-

podała

Do starć z milicją doszło wczoraj
podczas toczącego się w Grodnie
procesu dziennikany opozycyjnej
gazety "Pahonia". Funkcjonariusze
nie chcieli wpuścić publiczności do
budynku sądu.

formacją, że męż
czyzna nie pojawił
się w pracy w War-

Redaktor naczelny "Pahoni"
Markiewicz i jej dzienni-

Mikoła

szawie.
Ratownicy
ustalili kwaterę, w
której mieszkali
grotołazi . Okazało L-_..::::...::.....:......=...~-lI

się wówczas, że w Dwójka grotołazów została uratowana niemal w ostatniej chwili

piątek wyszli do Ja-

- Sprawców było co .
dwóch, mieli kominiarki. Do
operacyjnej banku wrzucili
dę , a personelowi zagrozili
miotem o wyglądzie pist
Zabrali pieniądze i uciekli
- powiedział aspirant
z zespołu prasowego
licji.

Kolejna odsłona procesu dziennikarzy "P

Pałowanie

nos·~ężczyźnipo

stanowili czekać
pod ziemią na pomoc.
W poniedziałek po południu rodzina jednego z
grotołazów zatelefonowała do TOPR
w Zakopanem z in-

Ostateczną decyzję o tym
. wyrazić zgodę na 7"łr",,,~,o_
aresztowanie posłanki ,
podejmie Sejm. Do W\IT" 7pn,"
dy na aresztowanie
najmniej dwóch trzeCich
Hojarska jest oskarżona
że wraz z mężem sfałszowala
pustkę na widzenie w
synem Łukaszem. Męża
sąd skazał już za to na rok
nia w zawieszeniu na cztery
Syn Hojarskich był !'lr"C7In.",·
za rozboje i
Rozprawa dotycząca
dokumentów, w której
jest Hojarska, nie mo że się
począć od 7 września 2001 r.
tym, jak 14 maja Hojarska po
drugi bez usprawiedliwienia
pojawiła się w elbląs kim
sąd wystąpił o wydanie
Sejm zgody na aresztowanie
słanki, a kilka dni póź niej .
wa Komisja Sprawiedl
wołała Hojarską z fu nkC]
szefowej tej komisji.

karz Paweł Mażejka są oskarżani
o zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Grozi im do
5 lat więzienia.
Wczoraj sędzia oddaliła
wszystkie dotychczasowe wnioski

w sądzi
oskarżonych, m.in. o
większej sali i UUIJU:)L"'L"lU~

serwacji procesu
dy fąd oddalał wnioski
oburzona publiczność
na korytarzu: " Hańba
Milicja próbowała nie
powtórzenia sytuacji i
nie wpuściła ludzi do
Zgromadzeni _.~DYWd"
nak kordon . Biegnący w
szym szeregu zostali .
ni. Wezwano pogotOWie
we i oddział OMON.
Po tym incydencie
odłożono do środy.

Czy krakowską policję toczy rak korupcj
~

Panu Prezesowi

mgr.

inż.

TADEUSZOWI JASOWI

C>

~

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Oficer i łapówki

SIOSTRY
składają

Zarząd

i pracownicy PliB Sp. z

0.0.

w Kielcach

Panu MARIANOWI OBARA
Preze~owi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Dziesiątki tysięcy Brytyjczyków
pozdrawiały świętującą złoty jubileusz panowania królową Elżbietę II,
która w złotej karecie z XVIII w. przejechała ulicami Londynu .
(PAP)

4

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

MATKI
składa
J087/km

w imieniu Zarządu Gminy Łączna
Andrzej Ślusarczyk
Wójt Gminy

Krakowscy policjanci zatnymali
wczoraj swojego kolegę, oficera
"drogówki" podejrzewanego o
pnyjmowanie łapówek

służbowych oraz
kumentów.
.
Równie nieoficjalnIe
się , że wczorajsze
,
to tylko wierzchołek garY
wej.

- Zarzuty wobec 41-letniego
policjanta w stopniu komisarza
dotyczą płatnej protekcji - powiedziała Katarzyna Cisło z zespołu
prasowego KWP.
Wedługnieoficjalnych informacji, aresztowanemu policjantowi oprócz łapówkarstwa zarzuca
się również ujawnianie tajemnic

tura apelacyjna oraz
riusze Wydziału s pr\
wnętrznych nie wykluczaj
nych zatrzymań.
VI
Zatrzymany oficer .
pracował od 10 lat. G~OZI
roku do 10 lat więzienia .

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

polskiej reprezentacji

doping nie

pomógł

wygra? Polska!!! - takie okrzyki
było na ulicach miast regionu
przed meczem. Ale już
13 plice zaczęły się
Porażkę biało-czerwonych

wbarach, pracy
czterech ścianach.
Przedmeczowy nastrój czuć
na ul icach już od rana. Sposię ludzie za raz po "diień
pytali się wzajemnie: - Ue
z Koreą?
Wwielu samochodach, na tylpólkach, leżały specjalneKakibiców w barwach naroi inne gadżety świadczące
zainteresowaniach
. Wszystkich przebił
mło dy kielczanin, który jeź
po mieście rowerem, do któdoczepiona była potężna fIaz napisem Polska
Zdję cie tego młodzieńca
Polskiej Agencji Prasowej
cały kraj.

Bukmacherzy zarobili
w punktach przyjmowania
ów bukmacherskich od
byl większy ruch. - Patriotyczbyłoby zagrać na zwycięstwQ
. dru żyny, ale jestem realistą
na Koreę. A jeśli chodzi o
meczu, to chciaŁbym, żeby
choc i a ż zremisowali - mówił
sz Stefanowski. Wtórował
Studniarz. - Kibicować
obstawiać niekoniecznie
. On też typował zwycię
. Najczęściej obstawia3:0 dla naszych przeciwNajwięcej można było za-

pomalowanymi na barwy narodowe twarzami szli do pubów niczym na sylwestra. Podczas transmisji głowa przy głowie (i przy piwie) reagowali jak na stadionie: gwizdy, brawa, śpiewy
robić - 25 złotych za każdą postawioną złotówkę, gdyby reprezentacja Polski wygrała 3:0. Równie
wysoko zakłady zapłaciłyby, gdyby mecz zakończył się remisem

3:3.

Doping z piwkiem
Prawdziwi kibice gromadzili
się oczywiście w pubach, by naszym reprezentantom kibicować
ze szklaneczką piwa w dłoni.
W Kielcach najliczniejsza grupa fanów polskiej reprezentacji zasiadła przed telebimem pod namiotem stojącym obok Klubu "Katharsis" przy ulicy Piotrkowskiej. Tuż
przed godziną 13.30 tłok był tu
taki, że nie dało się wejść. Z po-

wodu meczu tłoczno było także
w niektórych radomskich pubach.
W klubie Radomiaka wielbiciele
piłki nożnej przyszli oglądać mecz
ubrani w biało-czerwone stroje. W kawiarni "Parkowej" wystawiono dla gości duży telebim.

Ulice opustoszały
Gdy w odległym o tysiące kilometrów Pusan piłkarze wyszli na
boisko ulice regionu opustoszały.
Gdzieniegdzie widać było tylko
matki z dziećmi czy emerytów.
- Nie chcę oglądać, za bardzo się
denerwuję - tłumaczył Jerzy Łęc
ki, \Y czasie meczu spacerujący ulicą Zeromskiego - ale wynik będę
chciał znać - zaznaczył. Choć naszym piłkarzom życzył jak najlepiej, nie wierzył w ich zwycięstwo.
- Przegrają 2:0 - typował.
Mecz spowodował , że w
centrum Kielc nie było wczoraj
żadnych kłopotów ze znalezieniem miejsca do parkowania.
Chodniki, okupowane zwykle
przez automobilistów, świeciły
pustkami . Tak zresztą, jak np.
oblegane zwykle przez petentów
wydziały komunikacji w Radomiu czy w Kielcach. - Chcę obejrzeć na żywo wyczyny naszych
orłów - tłumaczył Andrzej Wieluch, wychodząc tuż przed godziną 13 z tego ostatniego biura.
- Co prawda i tak sobie nagrywam. Jak nasi wygrają to będę
oglądał jeszcze kilka razy. Jak
przegrają to kaseta wyląduje w
koszu. Ale dzięki temu i urzęd
nicy mogli śledzić mecz.

Zdjęcie

zrobione przed meczem. Do domu bohater wracał pewnie już bez flagi

Meldunki sekretarki

W Świętokrzyskim Urzędzie
Wojewódzkim wtajemniczeni mogli wejść od zaplecza na salę, gdzie
odbywają się konferencje prasowe.
Tu, przy włączonym telewizorze,
zastaliśmy dwóch kierowców. Sam
wojewoda świętokrzyski Włodzi
mierz Wójcik nie mógł śledzić
meczu. Za to byliśmy świadkami,
jak po 10 minutach od rozpoczę
cia spotkania sekretarka meldowała wojewodzie : - Jeszcze zero
zero ... Meczu nie oglądał także
prezydent Radomia Adam Wło
darczyk. Początek rozgrywki
zbiegł się z wizytą marszałka Senatu Longina Pastusiaka. Marszałek tłumaczył, że jego wizytę w
Radomiu zaplanowano dużo wcześniej, niżznane były terminy rozgrywek polskiej reprezentacji.
Gdy usłyszał , że Polacy stracili bramkę w 25 minucie stwierdził : - To najsmutniejsza informa.......
cja, jaką dzisiaj usłyszałem.

Przed meczem. Kibice na kieleckim
deptaku

Transmisja SMS-owa
- Nie mam jak oglądać - żalił
nam się jeden z praćowników
Urzędu Miejskiego w Kielcach.
- Ale koledzy, którzy pobrali sobie
urlopy wysyłają mi SMS-y opisujące, co dzieje się na boisku . Mam
więc taką pisaną transmisję . Jeszcze inaczej poradził sobie inny
pracownik. - W moim telefonie jest
radio - mówił. - Cały czas mam w
uchu słuchawkę i wiem, co się dzieje na stadionie.
W kolejnym pokoju magistratu skorzystano ze zdobyczy tech~
niki jaką jest Internet. - Cały czas
śledzimy co dzieje się na boisku
- zapewniały nas pracujące tam panie.

13.30.
Zwykle w dzień nie można tu znaleźć
kawałka miejsca do parkowania

- Nie możemy złapać sygnału VI radiu
- żaliły się panie z Wydziału Finansowego w kieleckim magistracie

Emocje za kratą
oglądano również w
więzieniach . - Ci. skazani, którzy
mają telewizory w celach tam oglą
dają - mó~ił dyrektor kieleckiego

Mecz

Aresztu Sledczego na Piaskach
Zenon Wilczyński. - Pozostali oglą
dają w świetlicach. Mimo krat w
oknach i tu doping był gorący. Niestety, nieskuteczny.
- Polacy znów nie wykorzystali swojej szansy - skomentował
jeden z kibiców. - Widocznie naszym piłkarzom wystarczy ogląda
nie meczów innych reprezentacji
i udział w filmach reklamowych.
(MW; mar, kk)
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Piękne malunki na twarzach
chwilami łzy

żłobiły

"ł

Co sądzić o nowych zasadach waloryzacji

Archeologiczna sensacja

Obłaskawianie

Czarny ryce

emeryta

Resztki średniowiecznej wieży
obronnej odkryli archeolodzy w
Bebelnie kolo Wloszczowy. Kopali w
miejscu, którego według legend
stneże Czarny Rycen.

Rząd zapowiada

uproszczenie zasad
waloryzacji rent i emerytur oraz
przyspieszenie jej w przyszłym roku o
trzy miesiące. Emeryci do tych
zapowiedzi podchodzą bez entuzjazmu.
- Zawsze, jak się zbliżają jawybory, to władza coś obiecuje - denerwuje się jeden z naszych czytelników. - Liczyć się
będą jednak nie obietnice, ale fakt
czy nasze świadczenia będą nadą
żać za inflacją.
.
Z zapowiedzi przedstawionych przez ministra pracy wynika,
że chodzi o uproszczenie zasad
waloryzacji, tak aby wzrost rent i
emerytur mógł być dla wszystkich
przewidywalny i zrozumiały. Waloryzacja odbywałaby się w marcu, po ogłoszeniu przez GUS
wskaźnika inflacji za rok ubiegły.
O ten właśnie wskaźnik wzrastałyby renty i emerytury. Dodatkowo świadczenia byłyby podwyż
szane o co najmniej 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia za
miniony rok.
Ten sposób waloryzowania
świadczeń wedle projektujących
kieś

Na nowych zasadach waloryzacji emeryci raczej nie zyska j ą
zmiany powinien spełnić najważ
niejszy warunek: wzrost emerytur
i rent będzie nadążać za inflacją.
Aby renciści i emeryci nie stracili,
przewiduje się, że gdyby inflacja
już po marcowej waloryzacji przekroczyła S proc., wtedy we wrześniu świadczenia byłyby waloryzowane kolejny raz. Wedle wstępnych
szacunków w 2003 r. przeciętny
wzrost rent i emerytur powinien
wynieść około 40 zł.
Jeśli nowe rozwiązania zostaną zaakceptowane przez Komisję
~

Obowi'ltujące ,obecnie zasady waloryzacji ~ą ~ało czytelne, Ich istot~
jest ustalanie wskaZnika waloryzacji na podstawie prognozy inflacji, a
jej faktycznej wysokości. W 2000 r. prognozowano np" że inflacja ~
osiągnie 4.3 proc. a w rzeczywistości przekroczyła - 10 proc. To
spowodowało z kolei. że w 2001 r. emerytury i renty podniesiono
o 12,7 proc. Na ten rok skalkulowano za to jedynie 0,5 proc.

"

~

Kto zapłacił z prowizją - otrzyma jej zwrot

Telefon na poczcie
Mimą umowy o regulowaniu rachunków telefonicznych bez dodatkowych
opiat, niektóre poczty pobierały
wczoraj prowizję. Abonentom należy
się zwrot 3 złotych.

Przypomnijmy: Telekomunikacja Polska SA podpisała umowę na obsługę jej abonentów przez
Pocztę Polską. Dzięki temu przez
cały czerwiec, lipiec i sierpień
wszystkie placówki pocztowe nie
będą pobierały od płacących rachunki abonentów żadnych dodatkowych opłat. Od września za tę
usługę płacić będziemy na poczcie
99 gr.
1Ymczasem jeszcze wczoraj
w wielu placówkach Poczty Polskiej żądano od abonentów opła
ty prowizji 3 zł. Tak było m.in.,na
pocztach w kieleckim osiedlu Slichowice i przy ul. Zagórskiej, a

nawet w UP nr 2 przy ul. Sienkiewicza. - Ktoś nas robi w konia mówili zdenerwowani klienci.
Panie z okienka tłumaczyły, że nie
dostały żadnego oficjalnego komunikatu w sprawie niepobierania prowizji.
O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy rzecznika prasowego Rejonowego Urzędu Poczty w Kielcach.
- Jeśli nastąpiły przypadki pobierania prowizji to nie ze złej woli, ale
wyłącznie z powodu opóźnienia w
przekazywaniu informacji do poszczególnych placówek pocztowych - powiedział nam Piotr Smożewski . - Ponieważ opłaty zostały
pobrane w sposób niewłaściwy, zostaną zwrócone. Abonenci, którzy
zgłoszą się do tych samych placówek z zapłaconym w czerwcu rachunkiem telefonicznym otrzymają zwrot prowizji 3 zł.
(kk)

w związku z powytszym:
- składanie ofert odb~zje się wdniu 12 czerwca 2002 r. do godz. 10.
- otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca 2002 r. o
wsiedzibieZamawiajacegow Kielcach

6

Trójstronną, do Sejmu trafią dopiero we wrześniu br. Ich szczegóły poznamy w czerwcu, gdy rząd
ogłosi projekt zmian w ustawie o

emeryturach i rentach. - Aby dyso plusach zmian w zasadach waloryzacji trzeba znać
szczegóły - mówijeden z członków
władz Związku Emerytów i Rencistów. - Na pewno przyklaśniemy
każdemu uproszczeniu, najbardziej jednak będzie liczyć się ostateczny efekt. A ludziom chodzi o
to, aby emerytury i renty nie kurczyły się wskutek inflacji.
- Za dużo słyszymy obietnic,
a jak przyjdzie co do czego, dostajemy pół procent podwyżki. Zapowiadane zmiany - mówi inny emeryt - to nic innego, jak obłaskawia
nie emeryta przed kolejnymi wyborami.
(tam)
kutować

O biektem zainteresowania
dwójki archeologów - Cze~ława
Hadamika z Kielc i Jacka Koja z
Częstochowy - było miejsce nazywane w Bebelnie ,~eżysko". To
niewielkie wzniesienie, rodzaj
kopca wokół którego widać zagłę
bienie, które niegdyś mogło być
fosą. Jak opowiadają miejscowi,
kiedyś był tu zamek obronny, którego do dziś strzeże zjawa - czarny
rycerz. Mieszkańcy wsi znajdowali
w okolicach kopca fragmenty starych glinianych naczyń.
Legendy i opowieści spowodowały, że w starostwie włosz
czowskim zrodził się pomysł zbadania kopca. Legenda o "Wieży
sku" okazała się p'rawdziwa. Archeolodzy odnalezli tutaj ślady
dwóch obronnych budowli. Pierwsza z nic.h powstała w XIII lub XIV
wieku. Swiadczą o tym fragmenty
glinianych naczyń, które zostały
wykonane bardzo starą metodą.
Naczynia te były lepione i toczone
na prymitYwnym kole garncarskim.
Z tego okresu zachowały się także
ślady po słupach, świadczące, że
stał w tym miejscu budynek. Budowla ta nie spłonęła ani nie została zniszczona w czasie najazdu
- po prostu rozebrano ją. - Odnaleźliśmy też ślady po ~ndamentach
następnej budowli, najprawdopo-

dobniej z XV lub XVI wieku - opowiada Czesław Hadamik. - Być
może była częściowo murowana,
o czym świadczą znalezione kawał
ki cegieł, w tym duży kawałek charakterystycznej dla gotyku cegły
palcówki.

Śladem naszych publikacji c7"~
I

Krzywdzące słowa

w związku

z

artykułem

w

"Słowie Ludu" nr 2236 z dnia

31.05.2002 r. pragniemy poinformować, że zawarta:UJ nim wypowiedź
Pana Wojewody Włodzimierza Wójcika jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla władz miasta Skarżyska
Kam. oraz dla wszystkich ludzi, którzy zaangażowani byli w pomoc
powodzianom. Zaraz po otrzymaniu sygnałów o powodzi uruchomiliśmy Sztab Antykryzysowy pod kierownictwem Wiceprezydenta Henryka Piętaka i Naczelnika "VYdziału Zarzqdzania Kryzysowego płk.
Ryszarda Rupali oraz Straż Miejską i wszystkie służby komunaLne,
z którymi dzień i noc czuwaliśmy,
aby ludzie mieli zabezpieczoną pomoc socjalną i bezpieczeństwo. Na
bil!Ż4co podawaliśmy informacje do
prasy, radia i telewizji. Powołana
została również komisja ds. szacowania strat poniesionych podczas
powodzi, a także sami poszkodowani mogą skladać podania w tej sprawie. Podczas wizyty służb Wojewody w dniu 31.05.2002 r. w Urzędzie
Miejskim w Skarżysku-Kam. wła
dze miasta były w rejonie usuwania skutków powodzi. Uważamy
więc, że zrobiliśmy co w naszej
mocy, aby ludzie poszkodowani już
29.05.2002 r. (tj. w środę w godzinach przedpołudniowych) mieli
zapewnioną pomoc socjalną - gorą
cy posilek, ciepłe napoje, a nawet
w jednym przypadku lokal zastęp-

czy. Mimo braku środków finansowych Gmina przystąpiła do natychmiastowego odtwarzania infrastruktury komunalnej.
Przedstawiając powyższe

oczekujemy sprostowania i ubolewamy, iż w materiale, w którym
ukazało się tak wiele krytycznych
uwag pod naszym adresem nie
przedstawiono opinii pracowników
Urzędu Miejskiego, jak i samych
mieszkańców.

Henryk Piątek
wiceprezydent Skarżyska

Jeszcze o biegłych
Artykuł Magdaleny Brzeziń
skiej "Biegły nie biegł" zamieszczony na łamach " Słowa Ludu" 20
maja 2002 r. wywolał szeroką dyskusję, której wyrazem są głosy czytelników przytaczane w kolejnych
wydaniach gazety. Ponieważ dyskusja owa dotyczy także badań lekarskich prowadzonych przez róż
nych specjaLności biegłych lekarzy
w tzw. sprawach rentowych rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w
Kielcach i w budynku tego Sądu,
obowiązkiem moim jest dostarczenie Czytelnikom kUku - jak sądzę
i§totnych - informacji. Womawianej kategorii spraw opinie biegłych
lekarzy opracowywane po uprzednich ba,daniflch zainteresowanych
są dła Ich rozstrzygnięcia niezbęd
ne, ilość zaś tych spraw (w 2001
roku zakończono ich 8527) zmusza
do wzywania na badania lekarskie

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

. Archeolo dzy uważ a
badania powinny być
owane w przyszłym roku .
ją użycie specjalnego
który zmierzyłby gęstoś ć
jącego gródek gruntu .
komputerowemu prz
takich informacj i, moż na
lić czy wieżom
kieś inne zabudowania.
dniowieczu dość często
ło się, że w pobliżu
nej stał dwór - twierdzi
Hadamik. - Wieża była dl
mieszkańców w mom e
grożenia ostatnim mie
ucieczki. Takie gród ki
przede wszystkim zn
obronie przed sąsiad ami
zpójnikami. W przypadku
regularnego wojska, jej
nie mieli żadnych szans.
Badania archeo
Bebelnie zostały w
nansowane przez miejs
władze, co stanowi w
takich przedsięwzięć c
wyjątek.

Jeśli p otwierdzą się

przypusz·
czenia arćheologów, że
pierwsza obronna budowla
powstała tutaj w XIII wieku,
będzie to oznaczać. że
jest starsze niż dotychczas
sądzonl? Miejscowość tę po
pierv;'szy wymi eniają
historyczne z 1312 roku. Jej
właścici elem był wówczas
Wa cław RoJl,oSZ herbu Ostoja,
W XV wieku rezydowal tutaj
, Długosz";'~ojciec kronikarza.
Potem odziedziczył ją brat
kronikarza, również Jan, bo I
to ojciec nadal wszystkim
swoim siedmiu synom.

m ;esz"an;e
. informator ogłoszeniowy

ng mieszkania, czyli jak

położyć glazurę

ady dla, "złotych
żadnym
równywać

razie nie można wyjej warstwą zaprawy
klejowej. Wszystkie podłoża trzeba zagruntować, co zmniejsza pochłanianie wody przez podłoże i
gwarantuje prawidłowe związanie
zaprawy klejowej (wyssanie wody
z zaprawy może spowodować odpadnięcie płytek). Można to zro-

wiertarkę

do wprowadzania
chcemy, aby nasze mieszlLanowego wyglądu,
wraz z nim odżyli, poczuli
energii. Wiele możliwości
materii dają płytki ceramiczne.
W~ "I1I.",,,, , że zostaną dobrze
skłania

i maszynkę do cięcia
glazury. Popatrzmy też, jak zabiera się do oglądania pomieszczenia, gdzie będzie układ,al płytki
- czy sprawdza kąty i pion ścian.
Jeśli tego nie zrobi, możemy mu

W

podziękować.

• Nie

płaćmy żadnej

zalicz-

Jeżeli nie chcemy kl,lpować
materiałów samodzielnie, możemy ewentualnie zapłacić za te,
które kupił wykonawca. Resztę
regulujemy po wykonaniu całej

ki.
Wybór płytek ceramicznych
osza ła miający, a ceny na tyle
'cowane, że dostępne na
, ą ki es zeń . Dzięki nim moż
. zmienić charakter ła
, kuchni, a nawet całego
kani a. Zanim jednak za'my fachowca lub sami
'emy do ręki pacę , powinp oz nać kilka podstawozasad, których przestrzegapozwoli osiągnąć zamierzoefekt.
• Warto zdać się na dobrego
owca. Do samodzielnego
ia płytek mogą zabrać się
osoby z pewnym doświad
em i zdolnościami, tzw. zło
raczki. Jak poznać dobrego fa? Powinien mieć czyste i
narzę dzia : poziomicę ,

-

bić emulsją gruntującą .

rączek"
lepiej za pomocą spryskiwacza do
kwiatów. Dzięki temu prostemu
zabiegowi stanie się ona bardziej
elastyczna i nie będzie się wykruszać . Przy ogrzewaniu podłogo
wym taki zabieg jest wręcz niezbędny. Po 3 - 4 tygodniach należy zaimpregnować fugę specjalnym preparatem.
Opr. (pot)

jącą .

Jest to szczególnie ważne w
przypadku połączeń ścian, wykonanych z różnych materiałów
- np. płyt gipsowo-kartonowych ze
ścianą murowaną.

• Fuga wymaga pielęgnacji.
Szerokość fugi to kwestia gustu,
ale o każdą trzeba zadbać już na
początku . Trzeba nawadniać ją
przez kilka dni po położeniu, naj-

• Ustalmy, gdzie będą punk- ty elektryczne oraz rurki instalacyjne i odpływowe. Pamiętajmy,
pracy.
że końcówki rurek instalacyjnych
• Należy sprawdzić ułożenie (zimna i ciepła woda) muszą być
płytek przed ich przyklejeniem.
na tym samym poziomie, bo inaDobry fachowiec najpierw "na su- czej armatura będzie krzywo wi- '
cho" rozkłada kafle na podłodze siała na ścianie.
- sprawdza ułożenie wzoru oraz
• Czytaj instrukcję produliczbę płytek, jaka wypada na każ
centa kleju . Przy układaniu pły
dej ścianie, Uniknie w ten sposób tek ceramicznych norma europejdoklejania wąskich pasków gJazu- ska przewiduje, że warstwa kleju
ry na obrzeżach, co nie wygląda nie powinna być większa niż ,
ładnie. Jeśli trzeba, zwęzi kilka
S mm, chyba że producent zaprakafli w środku ściany (nie będzie wy prze~iduje inną grubość.
to zauważalne), aby na skraju po• Sciany gipsowo-kartonołożyć caJe płytki.
we wymagają uszczelnienia. Za• Sciana musi być prosta i bezpiecza się je przed ~ilgocią
zagruntowana. Jeśli jest krzywa, . masą uszczelniającą, na przykład
trzeba ją otynkować lub położyć "atlas woder E", a następnie wklena niej płytę gipsowo-kartonową . ja się specjalną taśmę uszczelnia-
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KIELCE. ul. Skrzetlewska 55

TOWAROWY
•
•
•
•

TRANSPORT BETONU. POMPA
CEMENT LUZEM
"
BLOCZKI BETONOWE
~
LABORATORIUM BETONU
-

Najpierw trzeba uzupełnić wszystkie ubytki

.l'kruszywa drogowe, budowlane,
Kopalnia Jaźwica, Laskowa, Winna, czynne 6 - 22

./ piasek z Kopalni Suków

IELANT U'.

OKRZEI65, tel. 343·13·30
ul. PLANTY 6/4, tel. 343·10·72

z dostawą do Kielc - 16 zł/tona (transport 10-12 ton)

./ bloczki betonowe, płyty chodnikowe,
krawężniki, obrzeża
.
ceny konkurencyjne, dostawa do Klienta

./ marmury krajowe i z importu.
Zamówienia według potrzeb Klienta,
czynne pono - piątek 7-18, sobota 8-13, tel. 361-28-10

ZAPRASZAMY

OK

SIA.TK.I

PRODUCENT

kompletne ogrodzenia s iatkowe i sztywne,
maty zgrzewane (także zbrojeniowe)
- ponadto wszystkie !II siatki jakie tylko produkuje świat;
wszystkie akcesoria do ogrodzeń ,
zaślepki (także ozdobne) do profili i rur, bramy, furtki itd.

DEALER CAŁEJ OFERTY f·my BEKAERT + PRODUKCJA

~a:!~-W;:;~I~~~.. (041) 343-18-81, 343-19-91

cv

System
deceunick

ELTOR S.A.

Kielce, ul. Górna 20<

i

tel.lfax (041) 368·11-80

;.

• poszukujemy regionalnych dystrybutor6vi'

S
I
E
B
A
U

BRAMY
NAPĘDY

GARAżE

OGRODZENIA

Niemiecka jakość, polska cena
brama segmentowa z napędem 2.722 zl

ceramiczne, cementowe
ceramiczno-blaszane.
Gonty'bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
~.n::;::::1l,,.~""'ł okna dachowe, ocieplenia,
;I!ILoi.;;aa,.....a...-.IIU centralne odkurzacze.
Salon sprzedaży - tel. 362 37 49
ul. Radomska 20 a (CH REAL)
www.blk-meble.
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.Kielbram" Kielce, ul. Okrzei 42, tel. 343-81·21

KUCHNIE
JUŻ OD 1.800 zł
ekspozycji

Wyprzedaż

Kielce, ul. Skrzetlewska 4
tel.lfax (0-41) 345-59-85

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kielce, ul. Okrzei 42, gtel. 343-81-21
~
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CI) $WiętokrzYSka

Nagroda

Jakości

Syndyk Kieleckich Fabryk Mebli w Kielcach, ul. Wesoła 51/328

Kapitula Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości
ogłasza

IV

Edycję

Konkursu AD 2002

Nagroda ustanowiona przez Sejmik Województwa Świętokf7J'skiego
Współorganizator Konkursu - Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa w Kielcach
W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa:
l . Posi adające lub mające zamiar ubiegać się o certyfikat jakości .
2. Działające na terenie województwa minimum 3 lata i płacące w nim
podatki
Nagroda przyznawana będzie firmom w dwóch kategoriach:
• Nagroda zespołowa dla podmiotów, w których udział
polskiego wynosi minimum 50%,
• Nagroda specjalna dla podmiotów, w których udział
zagranicznego wynosi więcej niż 50%.
Kapituła

kapitału
kapitału

Konkursu może przyznać również wyróżnienia.

przedsiębiorstwa .

Regulamin oraz formularze wniosków ŚNJ
można odbierać w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach - w pokoju 243, budynek C2,
tel. (0-41) 342-19-90 e-mail: jas@sejmik.kielce.pl
Termin składania wniosków w Sekretariacie ŚNJ
upływa z dniem 1 lipca 2002 r.
ZARZĄD

954/km

MIASTA I GMINY KOZIENIC~

- prawo własności działek gruntu oznaczonych numerami 1802/5 i 1803
o łącznej powierzchni 2,4369 ba, położonych w Kozienicach,
ul. Warszawska nr 63, wpisanych w księdze wieczystej nr 33967
- prawo własności budynków, budowli wzniesionych na tych działkach
- maszyny i urządzenia.
Powyższe składniki mienia będące przedmiotem przetargu wolne są
od jakichkolwiek obciążeń .
CENA WYWOŁAWCZA:
2.013.772,00 zł:
0,76 proc. tej ceny stanowią maszyny
opodatkowane 22-proc. podatkiem VAT.

urządzenia

II. WARUNKI PRZETARGU:
Przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt. l organizowany jest
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 f . o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. nr 46, poz. 543 z 2000 r.) oraz rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13.I.l998 r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania przetargów (Dz. U. z 1998 r. nr 9, poz. 30).
l . W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne - krajowe
i zagraniczne.
2. Oferty zawierające cenę, nie niższą niż cena wywoławcza, należy
składać w zamkniętych kopertach z napisem "przetarg ZPUH"
w pokoju nr 111 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kozienicach,
ul. Parkowa nr 5, w terminie do dnia 21 czerwca 2002 r., godz. 14.
3. Oferta ponadto winna zawierać :
- nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wypisem
z rejestru sądowego
- zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z zakupem zakładu
- dokumenty świadczące o wiarygodności finansowej oferenta
- zaświadczenia:
a) z właściwych urzędów o niezaleganiu z podatkami
b) z właściwych oddziałów ZUS o niezaleganiu ze składkami
c) z banków prowadzących obsługę finansowo-kredytową o braku zajęć
z rachunków bankowych
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym
i prawnym oraz wykazem majątku będącego przedmiotem przetargu
- datę sporządzenia oferty
- promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku
oferentów zagranicznych.
4. Składający ofertę, pod rygorem jej nieważności , jest zobowiązany
wpłacić na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach
w BPH PBK SA O/Kozienice nr 11101499411490000157
wadium w wysokości 201.377,00 zł najpóźniej 3 dni przed
otwarciem ofert, tj. do dnia 21 czerwca 2002 r.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2002 r.,
o godz. 14, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach,
ul. Parkowa nr 5, pokój nr 212.
6. Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach przetargu.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzega się prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami,
których oferty zostały przyjęte . Oferent, którego oferta zostanie wybrana,
zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym
przez Zarząd Miasta i Gminy w Kozienicach. W razie niestawienia s i ę
do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego .
W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie wliczone w cenę
nabycia, natomiast pozostałym oferentom zostanie zwrócone
niezwłocznie po wyborze oferty do realizacj i.
Nieprzyjęcie oferty lub unieważnienie przetargu nie spowoduje
naliczenia odsetek od zdeponowanego wadium.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.
Szczegółowy wykaz składników majątkowych można uzyskać w biurze
Urzędu Miasta i Gminy w Kozienicach, ul. Parkowa nr 5, pokój nr 114.
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Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem .Przetag· należy
listem poleconym lub złożyć bezpośrednio w Kancelarii
Prawniczej AMICUS w Kielcach, ul. Wesoła 51/328 w terminie
do 18 czerwca 2002. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank
Spółdzielczy Kielce nr 84930004-546986-27000-11 lub w kasie
przesłać

Oferta winna zawierać:
- dokładne dane oferenta wraz z wypisem z rejestru (w przypadku
osób prawnych);
- oferowaną cenę nabycia, sposób zapłaty oraz zobowiązanie
do pokrycia kosztów związanych z zakupem nieruchomości;,
- dowód wpłaty wadium;
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej
cenie wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli
się od zawarcia umowy.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie
wybrana, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru
oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone
na poczet ceny zakupu.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 20 czerwca 2002 roku.
O wyni~u przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

ul. Wesoła 47/49
tel. (041) 344-48-58
tel. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) _, .....-,,,t..
ODDZIAŁ

2. Ponadto oferuję do sprzed.aży w trybie rokowań prawo
wieczystego użytkowania dżiałek o nr nr 1232/4, 1232/2.
1233/9 o łącznej powierzchni 12.157 m kw. z prawem
własności; hali produkcyjnej z budynkiem socjalnym
o pow. 380 m kw., hali produkcyjnej o pow. 660 m kw., hali
produkcyjnej o pow. 730 m kW. t hali produkcyjnej o pow.
187 m kw. i wiaty magazynowej o pow. 187 m kw.
Cena do uzgodnienia. Oferty wstępne wyrażające zainteresowanie zakupem tych nieruchomości należy składać na wyżej
wskazany adres w terminie do 30 czerwca 2002 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie syndyka,
tel. (041) 34-07-222 lub O601 875553.

2221NK

Upadłości "POLWARK" Sp. z 0.0.
Skarżysku-Kamiennej, ul. Rejowska 99

Syndyk Masy

w

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.Y1.2002 r. o godz. 10.30
w Kielcach, ul. Wesoła 51/328, nastąpi rozstrzygnięcie co do wyboru ofert
i sprzedaży nw. nieruchomości należących do upadłego .POLWARK·
Sp. z 0.0. w Skarżysku-Kamiennej w trybie określonym w Rozporządze
niu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.IV.1998 r. ( Dz.U nr 55 poz. 360).

P. ~""u""u'''''''. 0:.,.,. ~""ua~y , WU"'''''J • 'Cn. J""o:.t :
1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki
nr 172/55 o pow. 1.252 m kw. wraz ze współużytkowaniem
wieczystym w 155/3000 częściach co do działek nr nr 172/24,
172/33,172/38 o łącznej pow. 2.672 m kw. (droga), położonej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99 dla której
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę
wieczystą KW nr 17712 i 15855 - wraz z prawem własności:
budynku warsztatowego o pow. 666 m kw. z ceną wywo-

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T.

ul. Przemysłowa 8
tel. (041) 352-20-47

ławczą:

40.600,00 zł;
2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu działki nr 172/47
o pow. 4.501 m kw.• położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Rejowskiej 99 dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku
-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW nr 16505 wraz

z prawem własności: budynku magazynowego o pow.
1.139 m kw. z ceną wywoławczą: 120.000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży z wolnej ręki jest złożenie
oferty w zamkniętej kopercie na adres syndyka: 25-363 Kielce,
ul. Wesoła 51/328, oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej na konto w BPH SA 0/ Skarżysko 10601363320000139019 w terminie do dnia 18.v1.2002 r.
Oferta powinna zawierać :
1) dane oferenta i jego status prawny wraz z wypisem z rejestru
(w przypadku osób prawnych);
2) dokładne określenie przedmiotu oferty, sposób wykorzystania
nieruchomości, oferowaną cenę oraz sposób zapłaty;
3) oświadczenie, że oferta nie została złożona przez osoby
wymienione w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
zdn . 16.IV.1998r.;
4)oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami sprzedaży
z wolnej ręki, stanem prawnym i technicznym nieruchomości oraz
przyjmuje je bez zastrzeżeń .
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu , a oferentowi, którego oferta zostanie wybrana , wadium będzie
zarachowane na ",oczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, ·którego
oferta została wybrana, nie zawrze umowy w tenninie wskazanym przez
syndyka. Wyłoniony nabywca obowiązany jest stawić się do zawarcia
umowy notarialnej w terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedającego
oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
Bliższe informacj e można uzyskać w siedzibie syndyka
041/361-56-53 lub 0601-875-553.

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

SŁOWO

ul. Armii Krajowej
p.211,
tel. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
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ek neandertalski przywita turystów

owa szata "Raju"
. Wsali wystawienniczej
"Raj" przystąpiono do
skał i efektownych stalakty-

To j u ż ostatni etap prac plaprzed otwarciem nowoekspozycji muzealnej, któuuw -u "' •••
zostanie dla zwiew ostatnich dniach

skich - tłumaczy Elżbieta Wikło,
konserwator zabytków i wykonawca oprawy plastycznej. - Każda ekspozycja otrzyma odrębne oświetle
nie, co pozwoli na stopniowe ukazywanie ciekawostek jaskini.
Mężczyzna. kobieta i dziecko z wosku wykonane są w skali 1
do 1. Fragmenty jaskini do złudze
nia przypominają autentyczny kamień, ~ kropli wody trzeba dotknąć
palcem, by przekonać się, że nie
jest ona naturalna. Nie zabraknie
też renifera, który przyleciał aż z
Finlandii, polarnych lisów, nietoperzy i wilków. Nowy wystrój
otrzyma też hol, gdzie znajdują się
kasy. Na ścianach montowane są
właśnie odlewy gipsowe przedstawiające szczątki skorupiaków i
zwierząt prehistorycznych.
.
(ALa)

Gimnazjaliści

z Niemiec w

gościnię

Lekcje na
KIELCE. - Nie musieliśmy szukać
szkoły do "zaprzyjaźnienia". Nasi
uczniowie i gimnazjaliści z Aachen
sami się zaprzyjaźnili - mówi
Małgorzata larnowska-Maciągowska
- wicedyrektor Kolegium Szkół

Prywatnych w Kielcach.
Młodzi Niemcy przyjechali
do Kielc na tydzień . Ponaddwudziestoosobowa grupa uczniów
zamieszkała w domach swoich rówieśników - uczniów l , II i III klasy Gimnazjum Językowego w Kolegium Szkół Prywatnych .
- My także mieszkaliśmy
u rodzin uczniów, kiedy byliśmy
w Niemczech - tłumaczy Mateusz.
- Byliśmy tam przez tydzień jesienią. Pisały o nas nawet niemieckie
gazety.
Wyjazd, na którym kielczanie
poznali kolegów z Aachem, udalo się
zorganizować dzięki Europejskiemu
Centrum Młodzieży-z Łodzi.

u l<ielczan

żywo

- Potem uczniowie wzięli już
sprawy w swqje ręce - śmieje się
Małgorzata Zarnowska - Macią
gowska. Zaczęły krążyć SMS-y i
e-maile. Teraz nasi uczniowie py~
tają, czy Niemcy nie mogliby zostać dłużej, a niemieccy - kiedy
mogą tu wrócić.
Dla młodych kielczan mię
dzynarodowe przyjaźnie to przede
wszystkim lekcja języka z solidną
dawką konwersacji i możliwością
poznania kultury sąsiadów. Mlo-

dźi Niemcy polskiego masowo się
nie uczą, ale sporo dowiedzieli się
Polsce. W Kielcach spotkala ich
niespodzianka:
- Jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy - mówią zszokowani o ... rozlanej Silnicy topią
cej miasto po ulewnym deszczu .
- Polska to kraj kontrastów
- mówi o wnioskach z tych obserwacji Tanja , nauczycielka
z Aachen . - Uczniowie mówią
o ogromnej gościnności rodzin ,

u których mieszkali. Ale widzą też,
że niektóre budynki czy miejsca w
mieście nie są w takim dobrym stanie jak te, gdzie mieszkali . Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem programu pobytu w Kielcach . jaskini
"Raj" - zwiedzanie jej to niesamowite przeżycie .
Bardzo dobre wrażenie zrobiły także materiały promocyjne
miasta z Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta - opracowane nie tylko w polskiej ale i niemieckiej
wersji językowej . Niektóre reakcje były jednak zaskakujące :
- Onj na początku pytali nas,
czy ludzie mają w Kielcach prywatne samochody i byli zszokowani .
że tak i że nie ma w tym nic nadzwyczajnego - opowiada Ola Szymnik. - Poza tym interesowalo ich
normalne życie. Chcieli wiedzieć ,
co ludzie u nas robią . gdy mają czas
wolny, jakiej muzyki słuchają i jakie są zasiłki dla bezrobotnych
-Jodaje Kasia Adamczyk.
(br)

Perfect i ·Brathanki na Kadzielni

~

Weekend z ,gwiazdami
KIELCE. Dwa znakomite polskie
zespoły zagrają na scenie amfiteatru
na Kadzielni.

W sobotę o godzinie 20 przed
publicznością pojawią się Brathanki, a z głośników popłynie wybu-

do domu i okradł właścicieli

waga, oszust
poszedł po portfel,
żeby zapłacić zaliczkę. Kjedy starszy mężczyzna wyjmował pienią
dze, oszust wyrwał mu portfel i
uciekł z pieniędzmi. Jak się okazało, skradł 4 tysiące złotych.

ni gospodarz

,·····'UIf'Uł. Oszust skradł
małżeństwu z Kurzelowa

z4 tysiącami-złotych. Policja

p/'zed wpuszczaniem tego
do domów.

Mężczyzna przyjechał wczo~ano srebrną skodą fabią do
oś ci Kurzelów koło
Wypytał nastoletnieo nazwisko i wiek sa.m.ieszkających małżonków.
lUZ wszystko wiedział, poSIę przed ich domem. Podał
praco~ka Urzędu Gminy.
ze małżeństwu należy
. Ale, aby go otrzywpłacić zaliczkę . Mał

bardzo zainteresowali
I ·UI~l::ln",.,, · pieniędzmi. 70-let-

Wloszczowska policja ostrzega przed tym mężczyzną . Jest on
poszukiwany za oszustwa przez
policjantów z Częstochowy i Koń
skich. W ubiegłym roku kilka razy
pojawił się w okolicach Wloszczowy. Zanim złoży wizytę swoim
ofiarom, dokładnie wypytuje się o
ich wiek, przynależność do organizacji kombatanckich. Wybiera
zwykle osoby starsze, samotne.
Kusi je zapomogami z urzędu lub
pieniędzmi , np. z niemieckich fundacji.
(MAG)

chowa mieszanka muzyki rockowej
połączona z efementami folkloru
różnych grup etnicznych. W niedzielę , również o godzinie 20, scenę opanuje legendarny zespół rockowy Peńect, który zaprezentuje
zarówno stare i najnowsze przeboje. - Zabawa na pewno będzie doskonała - zapewnia Jarosław Łysek,
zastępca dyrektora KCK. - Widzowie będą mogli podziwiać artystów
nie tylko na scenie, ale także na telebimach. Przygotowywana jest
a rakcyjna scenografia, kolorowe
światła, tzw. oświetlenie efektowe i
punkty małej gastronomii, w których sprzedawane będą zimne na-

SJ,.m,)l!!1tt1

~

poje bezalkoholowe i szybkie prze-

W dniu koncertu, od godz. 18, bilety

kąski . - Nikomu jednak nie radzę
zabierać piwa, gdyż ochrona odbierze je przy bramkach wejściowych
-- dodaje J. Łysek.
Koncerty są

sprzedawane będą też w kasach amfiteatru na Kadzielni. Pojedynczy bilet na koncert kosztuje 20 zł a kar(ALa)
net na dwa dni - 30 zł .

kolejnym przedsięwzięciem artystycznym Kieleckiego Centrum
Kultury, które w
tym roku świętu
je ID-lecie istnienia, a współorga
nizatorem imprezy jest "Sło
woLudu" .
Bilety można
nabyć do piątku w
KCK od godz. 10
do 14 oraz w redakcji " Słowa
Ludu" przy ul. Wesołej 47/49 ód
godz. 7.30 do 17.

CENTRUM KULTURY ZAPRASZA

ii HAMLET
Ił

Spektakl baletowy
w wykonaniu artystqw
Sankt-Petersburskiego Teatru Baletu
insceniZIICja i choreograjiD

Boris Effinan

23 czerwca 2002, godz. 19.00
Duża

Scena KCK.

Impresariat KCl(. Pl. Moniuszki 2 B. teł. 344 90 54
Bilety: Kasa KCl(. tel. 343 81 42
265łsIIIr

W TELEWIZJA
:D KRAKÓW

t "ł
..

telewizja J!6

kablowa

KIELCE

Informacje: impresariat KCK. PI. Moniuszki 2 B. tel. 344 90 54
bi _ty I karnety: redakcja .. Słowa Ludu" ul. Wesoła 47/49. kasa KCK. tel. 343 81 42

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Na rowerach i motorach

Urlopowana dyrektorka okupuje swój gabinet

Automobilklub

To nie szpital,
to cyrk

wystartował
Wyścigi na rowerkach dla
najmłodszych i zawody motocrosso-

BUSKO.

we zafundowali buszczanom
działacze nowo utworzonego w
kurorcie oddziału Automobilklubu

Kieleckiego.

- Tor rowerowy między stawem "niemieckim" a osiedlem
Andersa znakomicie nadaje się do
nauki przepisów ruchu drogowego i podnoszenia umiejętności jazdy wśród dzieci. Dzień Dziecka to
okazja do wspólnej zabawy, rywalizacji a przy tym szkolenia najmłodszych . Obok, na rozległych
terenach rekreacyjnych walczą
motocykliści . Udało się pozyskać

sponsorów i przygotować trasy. To
pierwsza w Busku tego typu impreza - mówi prezes OT AK Jerzy
Cygan.

W niedzielę, po wielu latach
w pObliżu osiedla Andersa

"ożył"

Wśród naj młodszych rowerzystów (do 5 lat) wygrał Konrad Papier przed Dawidem Buckim. W kategorii wiekowej do 10 lat najlepiej
pedałowali Łukasz Kamiński, Dawid
Woźniak i Michał Augustowsi5i a w
kategorii do 15 lat: Łu~asz Siedź ,
Paweł Pasternak i Filip Sciubisz.
Na torze motocrossowym
walczyło 9 zawodników VI wieku
od 15 do 34 lat. Wygrał Marcin
Bodzioch przed Tomaszem Krzemińskim i Rafałem Szurnilasem.
Trasę przy'gotowali działacze
AK Waldemar Zurawski i Jarosław
Pasternak. Sponsorzy zadbali o
poczęstunek dla dzieci a prezes
Jerzy Cygan przygotował dla nich
czapeczki z logo , Słowa Ludu."
W roli sędziów obu wyścigów wystąpili uczniowie Idasy IVc z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.
(irni)

JĘDRZEJÓW. - To nie szpital, to cyrk.

Czas z tym Skończyć - mówią
pracownicy ZOZ, którzy weszli
w spór zbiorowy ze starostwem,
zapowiadając pikiety i strajki.

Sytuacja w jędrzejowskim
ZOZ coraz bardziej zmierza ku
grotesce. Urlopowana w miniony
piątek dyrektor ZOZ Teresa
Szwach nie podporządkowała się
decyzji swojego zwierzchnika - starosty i nadal sprawuje swe obowiązki 'okupując własne biuro.
Mimo iż miesiąc temu złożyła rezygnację ze stanowiska nadal podejmuje znaczące decyzje personalne. Zwolniła swego głównego
oponenta przewodniczącego Zarządu Terenowego OZZL. Lekarz
wymówienia nie przyjął, bo starosta zadecydował , że decyzja Teresy Szwach jest nieważna . Prawnicy mówią co innego, więc lekarz
w razie czego chodzi do pracy.
Spędzając urlop we własnym biurze dyrektorka zatrudniła nowego lekarza, rni.IDo iż'na skutek trudnej sytuacji finansowej placówki
zwolniła kilka wykwalifikowanych
pielęgniarek. Nowy pracownik już
zglosił się do pracy na Oddziale
Urazowo-Ortopedycznym. Sytuacji w szpitalu przygląda się bezradny Zarząd Powjatu.
Trzy działające w zakładzie
związki zawodowe widząc brak

efektów działania starosty, by sytuację w szpitalu przywrócić normalności weszły w spór zbiorowy
zapowiadając rozpoczęcie strajku.

~
- Nie mogę zabronić dyreklorce, żeby przebywała w swoim
biurze, mimo urlopu. Chcę jednak
doprowadzić, by. zwaśnione strony się- pogodziły. Dementuję również pogłoski o wprowadzeniu do
szpitala zarządu komisaryc,znego
- mówi starosta Tadeusz Swierczyński. Teresa Szwach nie chce
rozmawiać z mediami.

tor rowerowy nad stawem "niemieckim"

oekologii po uczniowsku
CHMIELNIK. Uczniowie najlepiej
wiedzą czy ich gmina jest ekologiczna.

Do pierwszego etapu konkursu w gimnazjum przystąpiło 35
uczniów. Przygotowywani byli
przez nauczycielki biologii Joannę Czarną i Joannę Kolomańską· ,
Czołowe miejsca zajęły: Marzena
Sobiegraj (z klasy 3c), Magdalena
Grusiecka (2e), Katarzyna Kulpiń
ska (la) .
W szkole podstawowej
I etap odbył się pod okie,m nauczycieli przyrody: Ewy Cwiek,
Jacka Sobasia, Andrzeja Czarnego, którzy wśród 32 uczniów klas

od 4 do 6, wytypowali kolejno
najlepszych: Tomasza Wirę (kl .
5c), Joannę Zychowicz (6a), Jacka Nowaka (6c) .
Konkursy
ekologiczne
sprawdzają co uczniowie wiedzą
o ekologii we własnej gminie.
Muszą wiedzieć np. jak segreguje
się odpady, jak funkcjonuje nowoczesne składowisko śmieci , a
także znać m.in. liczbę ludności ,
sołectw, liczbę szkół czy zabytkowych miejsc.
Przy organizacji konkursu
szkoły współpracują z UMG w
Chmie1niku, który udostępnia materiały dotyczące ochrony środo
wiska na terenie gminy.
EKO

Spór z transportowcami

zażegnany

Gminny podatek
JĘDRZEJÓW. Radni zmniejszyli

stawki podatkU od środków transportu. Zażegnany został trwający od
kilku miesięcy spór pomiędzy
właścicielami firm transportowych i
władzami miasta.

obniżony

Przedsiębiorcy
uchwałę jako

innych gminach.
podważali
sprzeczną ze

znowelizowanymi
przepisami , które nakazywały
różnicowanie opłat w zależności
od wieku i stanu technicznego
pojazdów.
Po protestach wprowadzono
zróżnicowanie stawek m.in. w zaPodjęcie przez Radę Miasta
pod koniec ubiegłego roku leżności od rodzaju pojazdu -liczby osi, systemu zawieszenia, roku
uchwały o IDO-procentowej podprodukcji i wpływu na środowi
wyżce podatku od środków transportu uderzyło we wszystkich sko. Stawki wzrosły w stosunku
do ubiegłorocznych średnio o 30
przewoźników. Jak twierdzili
zmiana stawek zagraża funkcjo-- procent.
nowaniu firm i grozi zwolnienia- Myślę, że zwyciężył zdromi pracowników; zagrozili na- wy rozsądek. Tym razem w przywet, że zarejestrują samochody w gotowaniu projektu uchwały bra-

cyfrowy

li udział przedsiębiorcy,
wano pięć projektów
.
ryf. Było wiele
ważniejszy jest finał.
dziękować wszystkim
odpowiedzialne podej ście
blemu - powiedział nam
Glita przedstawiciel
ców.
Nowe stawkI; po
mocnieniu się uchwały,
zują od stycznia br. TYJ?,
wpłacili podatek zgodnie z

głoroczną uchwałą, nadpłata

dzie zaliczona na poczet
wpłat.

Archiwalia
w katalogu

świa

SANDOMIERZ. Katalog
pochodzących z archiwum

wej kapituły katedralnej wYdałO
Muzeum Diecezjalne.

, wytnij kupon,

21 &kDmpłetuJ 4 kupony tworzące hasło
reklamowe,
31 znajdź w płątek pytanie konklnowe,
41 4 kupony I od~ na pytanie
kDnkuraowe naIdeJ na I<artkę pocztową,
51 kartlę z kuponami I odpowiedzią wyślij
lub przynieś do redakcJI,

61 wygraJ

Większość

dokqmentów
draJnej w SarldorrueTlU
kościołów. W sumie
cowanym przez prof..

negrodę.

Na kartI<I pocztowe z kuponami czekamy
do 12 czerwca pod adresem: K1elc;e,

10 LAT PISEMNEJ GWARANCJI • APROBATY ITS. ATESTY PZH
25-116 Kielce,ul. ŚCiegiennego 257, tel (041) 362 05 70
26-600 Radom,ul. Czarnieckiego (obok -;i JI!T), teł. (048) 381 35 20

10

z Krakowa znalazło SIę

ul. Wesoła 47/49. Nazwiska zwycięzców
trzeciej tury konkursu UI<atą allil w piątek,
14 czerwca w Magazynie .Słowa Ludu".

tość naukową. Za,melraJą

nymi indeksy nazwisk,
spis nazw geografiCznych.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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wśród

najlepszych

rali i wygrali
z Kalkuty, profesora Stanisława
Pytko, kpt. Jana Skrzypka i in .
Taka lista wprowadziła pacanowskich gimnazjalistów do II etapu
wraz z 250 innymi gimnazjami .
Kolejnym zadaniem było sporządzenie "raportu o czytelnictwie". Pod okiem opiekunki Katarzyny Cudnej - raport taki sporzą
dzili: Klaudia Orłowicz , Karolina
$kop, Sara Niedolaz, Magdalena
Zelazny, Mateusz Gawron, Konrad
Turczyński , Miłosz Wiktorowicz i
Karol Kopeć . Główna komisja
konkursowa pacanowski raport
uznała za godny finału i wśród 15
gimnazjów pacanowianie mieli
okazję wystartować w nałęczow
skim finale. Tu zaprezentować
musieli B-minutowe widowisko pt.
,,19m jesteśmy, skąd przybywamy"
oraz wykazać się wiedzą z wielu
dziedzin. Udało się - gratulacje dla
dyrektor gimnazjum Bolesławy
Skop oraz opiekunki grupy Katarzyny Cudnej .
(imi)

W. PACANÓW. Dśmioosodrużyna Gimnazjum nr

1

.... nn W'P znalazła się wśród

piętnastki w kraju podczas
"Dn,:~np.IJa W Nałęczowie finału

InólnD1ools:kiel7o InterdyscyplinarneTurnieju "Liga XXI wieku".
Zanim pacanowscy gimnaweszli w posiadanie bardzo
czyl~nowoczesne

LeJmlarka (ksero,
drukarka itp.) musieli
przez wszystkie szczeble turco wymagało ogromnego napracy, wysilku i wiedzy.
W pierwszym etapie ligi w
ki stanęło blisko 500 gimnacałej Polski a należało stwolistę autorytetów" czyli
godnych obdarzenia naj wyż
szacunkiem. Pacanowianie
na tej liście między innyJana Pawła II, kardynała SteWyszyńskiego Matkę Teresę

TWOJA

.&1111.

CODZł

••• "

''1

)

na

sąsiada
zboża , wiatr przeniósł duże ilości oprysku na są

czym zasiewu
Policjanci z miejscowego
prowadzą postępowanie

Oto w trakcie prowadzenia

siedni zagon z burakami. Buraki
do sąsiada, uschły tak
samo jak chwasty zbożowe . Ile
sąsiad stracił , na razie nie wiadomo.

preparatem chwastobój-

(irni)

dość nietypowego

...

należące

sąsiedzkiego mienia.

CE TRU DYSTRYBUCJI
Plannja tX'l

kRÓTKI CZAS REALIZAI:..II
FACHOWE WYKONAW!iTWO
OBMIAR, TRANSPORT, KOSZTORYS &RATI!i!

~

POKRYCIA DACHOWE

~Ia

2~26' ul. Kielecka 4

te
MoRAWlcA
I. 0411311-73-73
fax 0411311-74-74

Filia:
ul. Miła 16
r

25-618 KIELCE,

telJfax 345-ł5-85

Filia:
ul. Kielecka 3
28-200 KOŃSKIE
telJfax 041/372~0-60

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SZPITALEJ APTEKI
Dyżury

pełnią
szpitale:
na Czamowie, przy ul. KOścl usz
kl l w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: "Przy
Pogotowiu", ul. Św . Leonarda 10
(8-20), "Centrum". ul. Radomska 8 (10-20), "Aptekarz", ul.
Hoza 39 - czynna codziennie (823). "Alfa". ul. Żeromskiego 20/
24 (8-15), "Gemellus". ul. Seminaryjska 27 B (8-13). " Małgo
sia". ul. Pocieszka 17 (8-22) czynna w niedziele i święta. "Zdrowie", ul. Sienkiewicza 58 (8·15) czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka "Na Rogatce" - ul. Jana
Pawła II 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 święta - 9 - 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedział
ku do piątku w godz. 8-22.
Apteka " Gemellus" - całodo
bowa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala przy ul. Kościusz
ki).

APTEKA "Parkowa", Kielce, Żyt
nia. niedziele, świ ęta 7.30-21.00.
041 /368-3033 .
(gb 1923)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Piaski 28.
STARACHOWICE
- ul. Kilińskl ego 4.

uausl MEDYCZNE
344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 244)
NAGŁA

Pomoc Lekarska -331-

56-50
(gb 2269)
PRZYCHODNIA Urologiczna "Na
Bocianku". Kielce. Gałczyńskiego
7. codziennie 14.00-18.00, 36244-11 .
(nd 248)
UROLODZY - Seminaryjska 27.
361-30-60 . Jag i ellońska 23 .
346-22-99.
(nd 249)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medistar".
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA), czynne NON STOP, 041/
344-39-45 . 368-28-02.
(nd 264)
USŁUGI Medyczne WOjewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach. ul. Langiewicza 2. tel. 361-55-25 ECHO , HOLTER, RTG. USG .
Urodynam ika. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne. Rehabilitacja.
(nn 116)

Teatr im. S. Żeromskiego "Opowieści Braci Grimm". g. 11.
Teatr Lalki i Aktora " Kubuś" "O Janku Wędrown i czku ", g. 9.
11 .

l 'KINA
~
.Romanlica" (dolby digital). tel.
366-37-19. - "Gwiezdne wojny:
część II - Atak klonów" - USA. I.
12. g. 8.30, 11 .30 . 14.30,
17.15, 20.15.
"Moskwa" (dalby stereo). tel.
344-47-34- . Gwiezdne wojny:
część II - Atak klonów' - USA, I.
12. g. 9. 11.30. 18; . Showtime" - USA. I. 15. g. 14.15;
"Azyl " - USA, I. 15. g. 16.
20.30.
"StUdyjne" - "Bóg jest wielki,
a ja malutka" - franc .• I. 15. g.
14.45. 20.15; "Rób swoje, ryzyko jest twoje" - pol.. I. 15. g.

RADIO-TAXI
ISKRA
96-62 'fr 96~63

366-40-40
KARTA STALEGO KLIENTA

wyjav/ ZJlIfIiasto - CUlII U IIzg0dnitllUz
DOJAZD GRATIS

16.45; "Showtime" - USA, I. 15,
g. 18.30.
"Echo" (w WDK) - 361 -27-37 "Chopin - Pragnienie miłośc i" pol.. I. 12. g. 16.30. 18.45.
BUSKO-ZDRÓJ
"Zdrój" -.nieczynne.
J{ORlEJOW
"OK" - brak terminarza.
OSTROWIEC SW.
"Etiuda" - "Król Skorpion". g.
19 ..
PIŃCZÓW
"Belweder" - nieczynne.
SANOOMIERZ
"Millennium" - "Mulholland Drive". g. 18~ "Avalon". g. 20.
S{OZISlOW
"Ballada" - brak terminarza.
SKARZYSKO-KAM.
"Centrum" (dalby digital) - nieczynne.
"Wolność" - nieczynne.
STARACHOWICE
"Miejskie ". - nieczynne.
SUCHEDNIOW
"Kuźnica" - brak terminarza.
WI.DSZCZOWA
"Muza" - "Godziny szczytu 11".
g. 18.

KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stałe : korpus główny "Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII
w.", .. Dawne uzbrojenią europejskie I wschodnie", "Sanktuarium
Marszalka Józefa Piłsudski ego " .
Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: .. Marian
Czapla. W 3D-lecie pracy twórczej". Ptaki - cudaki . czyli urok
sztuki naiwnej". Czynne we wtorek w godz. 10 - 18, środa - niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawia II 25.
(tel. 344-57-92) - ekspOZYCja
stała: wystawa materiałów biograficznych i literackich z mlodzień
czych lat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki. p i ątk i i niedziele w
godz. 9 - 16 oraz środy w godz.
11-18.
Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku , tel. 303-04-26 - Odtworzony wystrój mieszkania pisarza oraz wystawa biog rąficzno
- literacka. Wystawy czasowe:
..Zamki I warownie w akwarelach
Zbigniewa Szczepanka". "Juliusz
Kossak. Ilustracje do ogniem I
mieczem". Od 1 maja czynne codzienie w godz. 10-16.
Muzeum Pamięci Narodowej w i ęzien i e kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki. czwartki i soboty w
godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarsiwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedziałków w godL
10-17. Wystawa stała : .. Modele
redukcyjne"; "Zabawki dawniej i
dziŚ". Jolklor sześciu kontynentów - 406 lalek z całego świata" .
kolekcja Małgorzaty Mroczek-Stachowiak.
Muzeum
Wsi
Kieleckiej
w Kielcach - Park Etnograficzny
w Tokarni - wnętrza XIX-wiecznych chałup . XIX-wieczna apteka. dwór z Suchedniowa. Wystawa: "Ocalić od zapomnienia. Jan
Bernasiewicz - twórca ogrodu
rzetb". Wystawa czasowa: "Szmaty, sorce. kierezyje ... Tradycyjna
tkanina I strój ludowy na Kielecczyźnie", "WInogrodniCtwo pod
Zaborem". Czynne: od wtorku
do niedzieli w godL 10 - 17.
Muzeum
Wsi
Kieleckiej
- Dworek Laszczyków - "Bukowina - kulturowe dziedzictwo" - wystawa obrazująca życie PolonII na
rumuńskiej Bukowinie. Czynna od
poniedziałku do piątku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski Pań
stwowego Instytutu Geologiczne-

E~~;A RADIO-TAXI
** ...'8*.. 96-25

3-611-611

Wniedziele otrzymasz PREZENTU!

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taks6wek

go. ul. Zgoda 21 - "Pod opieką
św. Barbary" - wystawa historycznych narzędzi górniczych i okazów kopalin.
Galeria Fotografii. ul. Paderewskiego 12 - nieczynna.
Galeria SWA "PIWNICE" - ul.
Leśna 7 ~ wystawa prac Włady
sława Hasiora ze zbiorów BWA w
Gorzowie Wielkopolskim. Galeria
czynna od poniedziałku do piąt
ku w godz. 11-17. w niedziele
11-15. w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE" wystawa prac Władysława Haslora ze zbiorów BWA w Gorzowie
Wielkopolskim. Galeria czynna od
poniedziałku do piątku w godz.
9-15. w soboty i niedziele nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul. Ściegien
nego 35A - wystawa malarstwa
Bar!Jary Obary. Galeria czynna od poniedziałku do piątku w godL
10-16, w soboty - 10-18. Wstęp
wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czerniklewiczów w Bodzentynie. ul. 3 Maja - Wnętrza mieszkalne od 1809 do 1920 roku czynne cały -tydzień oprócz poniedziałków i świąt w godz. 9 17.
Jaskinia "RAJ " - czynna co dziennie 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: 31-18-702. fax 31146-90 .
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa " Płonęły niebo I ziemia" - czynne codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10 - 16. W soboty i
niedziele wystawa dostępna dla
grup turystycznych. Zgłoszenia tel. 041 /25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzytu - czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych w
godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny. geologiczny. flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słup i - czynne codziennie prócz pon iedziałków w
. godz. 9-16. Rezerwacja biletów
31-77-018 .
BUSKO
Galeria BWA " Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - "Black box" - obrazy i rysunki Jerzego L. Brzuskiewicza. Oprócz poniedziałków
czynna codziennie w godz. 11 17, w niedziele godz. 11 - 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowsklch, pl.
Kościuszki 7/8, tel. 386-24-45
- czynne od 8 do 16.

T.

NAGŁOWICE

Muzeum " Dworek Reja", tel.
381-45-70 - czynne od pon ledzia/kq do soboty w godz. 8 - 16.
w niedziele 10 - 16.
. OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. S iennieńska 54. tel. 26320-48 - " Szkło artystyczne" ze
zbiorow wałbrzyskiej BWA. Czynna od wtorku do piątku w gOdL
9-17. w soboty I niedziele w godz.
11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Swiętokrzyska
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 ćmielow
skiej". "Poczet ksiątąt i królów
polsklch wg Bacciarellego". Wy·
stawy czasowe: " Chrońmy faunę polskich lasow" - wystawa
, malarstwa Adama Roskow l ń
skiego; malarstwo Marcina Samlickiego (1878-1945) - ze zbiorów Muzeum Im. S. Fischera w
Bochni; "Ukrzy1owan . umarl i
pogrzebion" - wystawa ze zbiorów Muzeum NarOdowego w
Kielcach. 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 podziemne galerie turystyczne. skansen
wioski neolitycznej. Muzeum
czynne wI.- sob. 9-16. niedz.
11-16.

PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe:
"Pradzieje Ponidzia", " Pińczów historia miasta", "Adolf Dygasiń
ski - życie i twórczość", .. Slawne i
znane postacie w dziejach Piń
czowa", "Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - "Społeczeństwo ży
dowskie w Pińczowie". Wystawa
poplenerowa ZPAP O. Kielce
"Pińczów 2000". Czynne wtorek.
piątek w godz. 9-15, środa .
czwartek w gOdL 9-17. sobota.
niedziela w godz. 10-15.
Galeria "Krużganki" - wystawa
części repliki XII-wiecznej płyty
orantów wypożyczonej z Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddzial Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku
do niedzieli w godz. 10-17. w
poniedziałki nieczynne - wystawy
stałe: - "Kuchnia królewska". "Historia wzgórza zamkowego w ikonografil", "Ekspozycja etnogra. ficzna". "Ziemia sandomierska w
pradziejach i średniowieczu", "Srebra. Nabytki muzealne z lat 1992
- 1997", .. Lapidarium zamkowe".
Wystawa czasowa: "Krzemień pasiasty - kamień optymizmu". .. Pięć
barw smoka" - ze zbiorów Pań
stwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do niedzieli w
godz. 10-17, w poniedzialki nieczynne - wystawa czasowa "Rzecz
ludzka" - wystawa poświęcona
sylwetce i twórczości Bolesława
Taborskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA. ul. Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Ko. ścielnej, ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku
do soboty w godz. 9 - 16. w niedziele 13.30 - 16. .
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. SIoneczna - czynne od 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne , ul. Kryw, ki 1, tel. 274-62-68. czynne w
dni robocze w godz. 10-16.

.-

KOMUNIKAcJA ~

~~~-~

KIELCE

Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36 .
Informacja MZK- 345-06-95 .
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 . Jesionowa -33179-19; bagazowe - Sandomierska 801-31-18 ; ciężarowe:
Mielczarskiego - 345-41-2.2.
RADIO-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
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. tel. 33155-55 (dOjazd gratis) .
TAXI "NA STOKU" - tel.
801-31-76 (dOjazd gratis).
RADIO-TAXI
"OMEGA
ORIENT". korporacja "Łysogó
ry". tel. 36-00000. 36 -11111,
96 - 26. numer bezpłatny 080036-00-36.
TEL E-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 na~aniej .
RADIO TAXI "EUROPA" - (dOjazd gratis, karta stałego klienta) . tel. 3-611-611 .
TAXI "BARWINEK" - tel. 801 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORlON" - tel. 36999-99, 34-555-44 . 96-23.

USWGI POORlEBOWE

nionych - nagrobki. Tel. 36129-18,361-39-12.
(nj 109)
041/34-43-944 - HADES - Kiwiorskl. całodobowe pogotowie
pogrzebowe. karty zgonu. chlodnia.
(nc 180)

OMNIA - KomunikaCJa
narodowa, Sienkiewicza
345-77-43 . 345-77-46
(ng

CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"

• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
,
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 182)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG

KOMUNALNYCH - usługi pogrzebowe calodobowe. tel. 36631-77, 344-67-88.
(ni 52)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 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.
Pomoc drogowa - 366-00-65.
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76.
30-11-609 .
Pogotowie energetyczne Kielce - 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. 361-1833 .
TAI - Ogólnopolska InformaCja
Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94:34 .
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19- 19
366-03·03 .
ww~.infom ax .compl
Swiętokrzyski

Portal Internetowy
. KARTING,
WYPOZYCZALN IA
- Miedziana Góra
- Kielce ul. Prosta (
Sportu)
Czynne codziennie
w godzinach 11.00·21 .
tel. 0605-336-033

Pomocy
Komenda
cach - Punkt "UII'UIl,,"YI'"
mocy Ofiarom Prlp.steoo;tw
ce, ul Mickiewicza 9:
lek-piątek w godz. 14-18.
41/349-33-44 .
Świętokrzyski Klub
ka" - 366-34-54. od
ku do czwartku w
psycholog . pedagog·
zaufania 366- 17-41 w
działki i czwartki w
17 .
Telefony zaufania - dla
problemem
poniedzialku do
godz. 18 - 20. tel.
w sprawach
18-67. czynn y od
ku do piątku w
pomoc psychologiczna
dzin wychowującyc h
, ci 368-16-59. poniied/liUei
15.30-18.
Święlokrzyskie Centrum
laktyki i Edukacji 53 - 13 - pomoc
na i

• Pizzeria "Studio" - tel. 368-8601. Czynna w godz.: pn.-cz. 1022, piął. 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 , niedziela 15-21 .
Zamów pizzę! Dowóz gratis!

Częstolliwości
słyszalnych

w

PROGRAM I - 102.
106,5; 98.0 ; 89,7;
100.8. PLUS -107.9:
RYJA -100.9: 107,2: 7 .
-88.2. BIS - 92,3. III-96 2
CE-lo1.4. ZET-l0S. 3.
95 5 ESKA-lo3.3.
93:7: MTM FM-102 ..
89.1, LElIWA -1 04.7106,2.

(ji

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
- - - - W KIELCACH

---I.

Chapman i D. Freeman

"PRYWATNA JaINIKN'
reżyseria Jerzy BofJczak
z udziałem Elżbiety Zajqc6wny,

Renaty Dancew.icz,
Darli 1Taf.ankoroskiej, Jerzego Bończa ka

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - Krzysztof Sieczko & Stan i sław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy upraw-

8 czerwca godz. 20.00
9 czerwca godz. 17.00 i 20.00

http://sbc.wbp.kielce.pl/
SŁOWO
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6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Robocop - serial anim .
(powt.) 7.25 Młody Herkules
(43) - serial fantasto USA
(powt.) 7.50 Strażnik Teksasu
(134) - serial sens . USA
(powt.) 8.45 Boston Public (9)
- serial kom. USA (powt.) 9.40
Serca na rozdrożu (43) - telenowela argent. (powt.) 10.30
Samo życie (56) - serial obycz.
pol. (powt.) 11.00 Zatoka Nieszczęśliwych kochanków - serial obycz. prod . kanad. 11.50
Z głową w chmurach (~O)tel en owe la braz. 12.45 Zycie
jak poker (44) - telenowela pol.
13.15 Pokój na czarno (1) serial kom. pol. 13.45 Zerwane więzi - talk-show 14.45 GraOŻdrowofi~4itOiwo':U.:300~ 15.40
·
czykoWie - czyl CBuła i spóła 16.00 Paflo~l,!Ua
serial kom. pol. (powt.)
ww;l5.15 Robocop - serial anim.
16.20 Prc:>gI1·!>za\lP~tg04ily
16.~0
- teler " 15,45 Informacje
."
. Stl,ldio. Mundial
Amin: lałino (98) - tele!
nowela' ąrgent.
lake i jego współpraco wnicy
17.05 Wysoka fala (57) - se- Mitch i lessie - wyjeżdżają
rial przygodo USA
do Australii, gdzie mieszka
Przed laty - w lutym 1985
syn lake'a, Terry. Po §mierci
roku - Mick pracował jako pobyłej żony, lake chce zabrać
licjant i brał udział w obłasyna do Stan6w Zjednoczow ie na groźnego niemieckienych. Niestety, chłopiec uciego terrorystę, Beckera. Doszło
ka.
w6wczas do strzelaniny, w
17.50 Program lokalny
wyniku kt6rej zginęło trzech
18.20 Prognoza pogody
stróż6w prawa i pięciu prze18.30 Panorama
stępc6w. Becker uciekł, za§ z
18.55 Jeden z dziesięciu - tel egrupy policjant6w przeżył tylturniej
ko Mick.
19.30 Festiwal Muzyczny w
18.00 Mundial 2002 - mecz
Łańcucie 2002 - rep.
USA - Portugalia - 1 poło20.00 Mundial 2002 - raport
wa
20.25 Biało-czerwoni - maga18.45 Informacje
zyn-.pit~ąr~ki
19.0$ Sport
19.10 Prognoza pogody
21.00 M iatt.p'-iłość (76)
rial obycz. ppl.
19.15 Mundial 2002 - me,cz
22.00 Panorama
USA - Portugalia - 2 poloUSA, 1993, też. '
wyk.: Joseph
22.20 Sport telegram
wa
Kathleen York, !l· 22.30 Prognoza pogody
20.00 Rodzińa zastępcza (96)
"mnrCłVlC~11 Daniel d!!
22.35 Linia speejalna - pro" - serial kom, po!.
if{I\;@ gram publ: f,a,udiotelę ·0-0
Alutka, której mąż wy;echat
- pro. 70025055
tak, 0z Warszawy, prosi Ja cka, aby
0025022 - nie l
towarzyszył jej w czasie prePoborca - thriller USA,
mierowego przedstawienia.
1998, reż. Avi Nesher, wyk. :
Inżynier zgadza się, co wyJoe Pantoliano, Wade Dowołuje ogromną zazdroU
m inquez, EHzabeth BerAnki. W dodatku dzieci po
kley, Michael Chiklis (97
raz kolejny mają problemy w
min)
szkole.
1.15 Nauka i wojna (5/6) - se20.30 Moda na Mundial
21.15 Zerwane więzi - talk-show
rial dok.
Depesza o a merykańskim
Program prowdzony przez Aliataku na Hiroszimę i ;ego zację Resich-Modlińskq, prezentrważających skutkach z rotujący autentyczne historie lubiła na Kremlu mocne w radzi, kt6rzy stracili ze sobą kanżenie. Stalin natychmiast
takt przed laty i dzięki prograwezwał do siebie Ławrentimowi ponownie się spotykają ·
ja Berię i postawił mu ulti21.30 Losowanie Lotto i Szczęmatum : zbudujesz bombę
śliwego Numerka (w przeatomową w ciągu pięciu lat,
rwie tałk- show)
albo poniesiesz surowe kon22.15 Mundial 2002 - meez
sekwencje. Natychmiast zaNiemcy - Irlandia - 1 połobrano się do pracy. Szef KGB
wa
dysponował nieograniczony23.00 Informacje, Sport
mi §rodkami i ogromną wła23.10 Prognoza pogody
dzą. Daleko od Moskwy, tru23.15 Mundial 2002 - mecz Niemdem niewolniczej pracy ty~ - Irlandia - 2 połowa
sięcy więźni6w z syberyj.00 utostrada strachu - horskich łagr6w powstało tajne
. ror USA, 1997, reż. Mick
miasto Arzamas. ZamieszGarris, wyk.: Christopher
kali w nim najwybitniejsi,
Lloyd , Matt Frewer, Raocaleli z da wnych czystek
phael Sbarge (90 min)
radzieccy uczeni .
1.40 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu
2.05 Zakończenie programu
7.50 Studio urody - magazyn
8.00 Program lokalny 8.30 W
labiryncie (120-ost.) - serial
obycz . pol. 9.00 Transmisja
obrad Sejmu 13.00 Panorama
13.10 Biesiada pod żaglami (1)
program rozrywko\Vy
(powt.) 14.00 Lopaka i jego
przyjaciel delfin - serial anim.
14.25 Krzyżówka szczęścia teleturniej 14.55 Providence
(31) - serialobycz. USA
Heather przyjmuje niespodziewanego go§cia: matka składa jej wizytę. Donna Tupperman prąbuje nakłonić c6rkę,
by jeszcze raz przemy§lała
decyzję o rychłym §lubie.
Wybrankiem serca Heather
jest Charlie.

'*

> >

5.35 Kropka nad i - program
pub!. 5.50 Tajemnice pocałun
ku (8/99) - telenowela meks.
(powt.) 6.35 Telesklep 7.05 Brzydula (91/169) - telenowela kolumb. (powt.) 7.50 W 80 marzeń dookoła świata - serial
anim. 8.15 Przyjaciel Bob - serial anim. 8.40 Przygody syrenki - serial anim. 9.05 Przygody
Animk6w - serial anim. 9.30 Tele
Gra - teleturniej 10.30 Telesklep
11.45 Rozmowy w toku - talkshow 12.40 W 80 marzeń dookoła świata - serial anim .
(powt.) 13.05 Przyjaciel Bob
13.30 Przygody syrenki 13.55
Przygody Animków 14.20 Beverly Hills 90210 (186) - serial
obycz. USA (powt.)
15.15 Milionerzy - teleturniej
(powt.)
16.00 1VN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (92/169) - teJenowela kolumb.
17.10 Tajemnice pocałunku
(9/99.) - telenowela meks.
. Mariano i Femanda postanawiają uciec się do podstępu,
by rozdzielić Daniela i Azucenę. Zapraszają więc syna i
jego narzeczoną na obiad i
o§wiadczają im, że w pełni
akceptują ich zwią zek. Mariano proponuje Danielowi,
że oplaci jego wymarwne studia na wydziale malarstwa.
18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i - program
publ.
19.45 Sport
19.50 Pogoda
b.O Kr61 przedmieścia (10) __.
serial kom. pol.
20.45 Kto was tak urządził? •
magazyn
21 .15 Klient (1-'20) - serial
sens. USA
lłUJi nu>.eenas Reggie l.JJve prowadziprywatnq praktykęadwo
kacką. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw nieletnich. Kiedy
wraz ze swymi podopiecznymi

trafia do sądu, zawsze spotyka
tam swego jedynego i nieustępli
UJef!P0(XJflEI1ta, prokuraJora Roya
FoUrigga. Reggie i Roy są godnymi siebie przeciwnikami.

22.1 0 Rodzina Soprano (37) serial sens. USA
Tony zwierza się doktor Melfi,
że nie może poradzić sobie z
uczuciami wobec Głorii. Wie,
że jego romans może zniszczyć
jego malżeństwo, nie potrafi jednakzniegozrezygnować. 1}Im

czasem Gloria poznaje Garmetę w sałonie mercedesa. Kilka
dni później dzwoni do żony
bossa pod pretekstem towarzyskiej pogawędki na temat samochodu. W tej sytuacji Tony
natychmiast podejmuje decyz;ę
o rozstaniu z Iwchankq.
22.20 TVN Fakty

22.35 Rodzina Soprano - serial
sens. prod. USA
23.30 Granice - serial dok .
0.00 Nie do wiary - opowieści
niesamowite
0.30 tv.onet - magazyn internetowy
1.00 Nic straconego

Król
Poborca
thriller prod. USA
godz. 23.35
Al Benjamin, pracownik nowojorskiego wydziału podatkowego odkrywa, że w rosyjskiej dzielnicy Bńghton Beach
na Brooklynie ktoś zarabia
miliony na nielegalnych interesach. Wyposażony w aparat
fotograficzny Al rozpoczyna
bezkrwawe

LUDU 5 CZERWCA 2002 NR 128

pnedmieścia

serial kom. pol.

Autostrada strachu
horror prod. USA, 1997
godz. 0.00
Akcja filmu rozgrywa się w
pustynnych plenerach Nevady. Na jego fabułę składają się
nowele Stephena Kinga i Clive'a Barkera o złowieszczych
upiorach autostrad.

godz. 20.00
vanessa zamierza wystartować
w corocznym , osiedlowym
konkursie karaoke. Niestety,
tuż przed występem podupada na zdrowiu i zamiast niej w
zabawie bierze udział Szef.
1Ymczasem Mlody postanawia założyć boysband. Ma nadzieję, że zespół odniesie wielki
sukces i dzięki temu zarobi
dużo

6.55 Telesklep 7.10 Dragon
Bali Z - serial anim. 8.00 Labirynt namiętności (20/80) - telenowela meks. 8.50 Nigdy cię
nie zapomnę (18/94) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place (110) - serialobycz. USA
(powt.) 10.30 (na żywo) Ła
misł6wka - teleturniej 11.00
Detektyw Hunter (20/22)serial sens. USA (powt.) 11.50
Telesklep 13.50 Angela (65/
78) - serialobycz. meks. 14.40
Wojowniczki z krainy marzeń
- serial anim. (powt.)
15.05 Maska - serial anim.
15.30 Dragon BalI Z - serial
anim. (powt.)
16.15 Pełna chata (21/192)serial kom. USA
16.45 Krok za krokiem (51/
· 67) - serial kom. USA
17.15 Klaun (21/27) - serial
sens. niem.
18.10 Detektyw Hunter (21/
22) - serial sens. USA
1,9.05 Melrose Place ( 111) serial obycz. USA
Po tragicznej §mierci męża,
Alison popada w alkoholizm .
Na polecenie Amandy Billy
odwiedza ją w Santa Barbara i ostrzega, że niekt6rzy
klienci wiedzą o jej nałogu .
W §lad za mężem do Santa
Barbara przyjeżdża r6wnież
Brook. Gdy zastaje go w pokoju Alison, wpada w z lo~ć.
Michael ma pretensje do Sydney, że wybrała sobie na psyhoanalityka jego byłą żonę.
20. Spirala przemocy - film
obycz. amer.-irl., 1996, reż .
Terry George, wyk. : Helen
Mirren, Fionnula Flanagan (125 min)
22.05 Marlin Bay (14/38) serial obycz. nowoze!.
23.00 Narzeczona z piekła radem - kom. USA, 1990, rei.
Michael Gottl iebtAlan
Smithee, wyk.: Cheech
Marin , Emma Samms,
Vernon Wells (95 min)
Carlos Munoz wyjeżdża z
Ameryki do Australii w poszukiwaniu pracy. Szczę§cie
mu sprzyja, gdyż niebawem
otrzymu;e posadę w meksykańskiej restauracji. Pewnego dnia poznaje sympatyczną Alex Hobart, która sklada mu nietypową propozycję.
Carłos ma zrobić wszystko,
by jej ojciec zaakceptował
związek c6rki z nieatrakcyjnym Bruce'em Woodleyem.
0.35 Obl ężenie Marion - film
sens. USA, 1992, rei. Charles Haid, wyk.: Ed Begley,
D en nis Franz , Tess Harper(95 min)
Dwaj bracia, Adam i jonathan Swappowie, są podejrzewani o podłożenie bomby pod
Centrum Mormon6w w sianie Utah. By uniknąć kary,
Swappowie wraz z rodziną
znajdują schronienie na farmie. Mają przy sobie zapas
amunicji wystarczający do
tego, by odeprzeć najazd agent6w FBI... Film oparty jest na
wydarzeniach z 1970 roku.
2.10 Zakończenie programu

6.00 Muzyczny VIP 6.30 KINOmaniaK 7.00 Muzyczne listy 7.50 Alicja w krainie czarów - serial anim. (powt.) 8.20
Fiorełła (34) - serial o~ycz . per uw. (powt.) 9.20 Zyciowa
szansa - teleturniej 10.20 Najemnicy (1) - serial sens. USA
(powt.) 11.20 Miasteczko Evening Shade (74) - serial kom.
USA (powt.) 11.50 Bieg po
szmal (7) - serial kom. USA
(powt.) 12.20 Jak dwie krople
czekolady (21) - serial kom .
USA 12.50 Ob, Baby 2 (1 4) serial kom. USA 13.15 K1NOmaniaK 13.45 Muzyczny VIP
- magazyn muzyczny 14.20
Alicja w krainie czar6w 14.45
Muzyczne listy
15.35 Miasteczko Evening
Shade (75) - serial kom.
USA
16.00 FiorelJa (35) . serial
obycz. peruw.
17.00 Bieg po szmal (8) - serial kom. USA
Przyjaci6łka Arlissa, II, zakochana po uszy w Vasiliju
Slowaczku, namawia go do
reprezentowania interes6w
IS·letniej c6rki Łotysza . Ania
to czyste złoto i "ie odkryta
jeszcze gwiazda, jedyny problem to jej miejsce w rankingu tenisistek - 183.
17.30 HOT CHAT - program
publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pogo~y

18.00 Zyciowa szansa - teleturniej
19.00 Viper (15) - serial sens.
USA (powt.)
20.00 Mundial 2002 - mecz
Rosja - Tunezja
21.50 Dziennik
22.00 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
22.05 INFORmator gospodarczy - magazyn Gazety
Prawnej
22.15 Najemnicy (2) - serial
sens. USA
Były ameryka/iski doradca
do spraw bezpieczeńs twa na
Haiti podporządkowuje sobie
tamtejszą policję. Łomanesq

prawa człowieka, dochodzi
do nadużyć władzy . Najemnicy mają zlikwidować dyktatora. Okazuje się, że jest to
kolega z wojska Matta Sheplterda.lednak względy osobiste nie mogą wchodzić w
grę·

23.15 Na własną rękę - dramat
psychol. fiń ., 1990 , reż .
Pekka Lehto, wyk.: }1Jssi
Parviainen , Vesa Makinen
(100 min)
Parviainel1 - aktor, kt6rego
wla§nie porzucila żona - zgadza się, by kamera przez
pięć dni i nocy re;estrowała
jego zachowanie. Filmowana ;est r6wllież jego niewierna żona wraz ze swym kochankiem.
1.15 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
2.05 Strefa P - program muzyczny
2.40 Zakończenie programu

Spirala pnemocy
- film obycz. amer.-irl., 1996
godz. 20.00
Kathleen Quigłey jest pacy- I
fistką , która przez caJe życie ;
staraJa się uchronić swoje Clzie- ;
ci przed skutkami wojny nę- ~
kającej Irlandię. Niestety, nie i
i do końca jej się to udało . Pew- I
i nego dnia jej najslarszy syn i
i Gerard zostaje aresztowany
po strzelaninie, do której do- I
szlo miedzy bojownikami IRA
,-a brytyjskim wo....js_k_ie_m_._ _-,

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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serialobycz. peruw.
godz. 16.00
FiorelJa ma udzielić wywiadu
i telewizji, ale Patricia nie chce
, jej w tym pomóc. Przyjaciół
! ka ją ostrzega, że żona Barriosa zginęła w tajemniczych
okolicznościach . a wizji Fiorella dziękuje matce Andresa, Caridc>d, za pomoc.
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AUTO-MOTO
0001 S.C . AU
- 041/344-72-96.

BUDOWNICTWO

powypadkowe kupię

0% REKLAMACJI

gb1988

• GERDA .
.FirmusKielce. Paska 6.
362-91-00.

041/344-85-25 MOTOART: sllOlkowo-podwozIowe (zachodnIoeuropejskie), wymiana
amortyzatorów - gratIs.
nd250

PARKIET, mozaika , kleje, lakiery.
Kielce, Łazy 37, 041/345-44-84 .
nd261

antywłamaniowe

drzwi

0001 S:t. AUTA powypadkowe, zniszczone - kupię. 0606-257-181.
gb1989
041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
n1200

PARKIET. 041/384-75-24 .
tj77

041/345-16-29. HURTOWNIA - autoczę
zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorów. TłumIkI. Blacharka. OśwIe
tlenie. MOTOMARKET, Jagiellońska 23.
nt185

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

nt173
041/366-19-17 . Bramy - producent;
automatyka - importer.
nn70

.

TERMOKURTYNY
041/366-46-52.

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe,
BLACHY dachówkowe, trapezowe
- producent. 041/331-49-62.
n1236

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabryczna . LENTEX", hurt - detat - raty. Kielce,
Chęcińska 14, 041/362-12-97.
nd251

041/362-00-29
AUTO NA GAZ
Kielce, Pakosz 5ł.
RATY.

drobne
n1208

.

AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17 .

ZA

202

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

wejściowe.

GINEKOLOGIA - doświadczeni speci.a li0607/887-732.

RODZICÓW Z DZIEĆMI na "'6r8 poblera lq .
ZASIŁEK PIIEL~GNACY.JNY oraz ...aby
posiadaJące grup , Inwa li dz ką zap raszamy

PO ZDROWIE
NAD BALTY'K
1 4-dnlawy TURNUS REHABILITACYJNY

pok Ole z

nt175

ogłoszenia

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż
06021335-083.
kb625

ws99

ng201

PROMOCJA

MEDYCYNA

ści.

BALUSTRADY. ogrodzenia . kraty
rozsuwane, 041/25-44-559.
gb1716

napędy.

ści

PARAPETY - najładniejsze wzory.
Producent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.
nn119

OD 3D

Ołrodek

ZŁ

ło z.~

NSAT , tele fon e m

OD OSOBY /TURNUS

Rehabilitacyjna-Wypoczynkowy

" PANOijAMA"
76-107 Jarosławiec. ul. Bałtycka 9 al
'im' ( 0 7 .... ) 3 4 4 - 7 3 - 4 3 I;;
aaTlluu ••1IY p_sa.a. llJalYI:lIIIIY

zamówicie Państwo
1 ogłoszenie drobne
W dowolnym wydaniu .
" Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową gratisową
em isj ę W wybranym
przez siebie dniu.

• Budowlane.
• Drzewne,
• U rządzeń Sanitamych,
• SamochOdowe .
• Elektryczne,
• Żywienia Zbiorowego,

AUTOSZYBY. .Autofenix· Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska
115, tel./fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,
346-52-05.
ng203
CZĘŚCI do samochodów
japońskich, koreańskich , BMW.
Sklep - hurtownia.
Kielce, Pakosz 53, 361-18-56.

ng204
INTER CARS S.A. Dyslrybucja części
do samochodów zachodnich . Kielce ,
Slowackiego6, 041/361-61-06, 344-23-73.
nd243

• Różne zawody.

Oferta dotyczy osób fizycznych
prywatne.

zlecających ogłoszenia

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041 /366-46-52, 300-,33-28.
nt177

BRAMY.NET.PL. 041/345-09-41,
502-58-05-43.
nt181
DOCIEPLANIA
• SIDING
• TYNKI
• STYROPIAN
• KLEJE
DACHY
OGRODZENIA
BRAMY
WOLBUD
041/361-66-92,
041/346-32-00.

WYPOŻYCZALNIA samochodów
- nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.

ORTODONCJA.
Pełny

LOKALE

n1240
DOCIEPLENIA
041/369-12-49.

materiały.

gb2320
DOCIEPLENIA. 041/362-34-99 ,

05021317-617.
gb2234
HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Domaszowice 174F
041/342-84-32.

MARMUR - parapety, schody
(produkCja - montaż) . Okna. Okrzei 65 .
041/343-14-77, 307-35-06.
nt167

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng215
AGENCJA INTERLOCUM. Kielce ,
041/344-53-62.
nt193

n1206

OKNA. drZWI , parapety. AdaptaCja
wnętrz . Drokplast·, Kielce , Nowa 5 .
041/361 -88-52.
nd259

DO wynajęcia mieszkanie 50 m kw.,
parter, centrum Kielc, Dąbrowska .
041/361-62-00.
gb2370
DO wynajęcia ścisle centrum Kielce:
sklep od ulicy, wszystkie media, 36 m kw;
biurowe - lp., 140 m kw. w całości lub na
gabinety· 50, 30 i 20 m kw . 041/344-54-20.
gb2401
GARSONIERĘ sprzedam . Kielce,

34-274-98.

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA FIRM

Szczegółowe informac'e: 602-264-760

od

1439,00

zł

cena Z 22% podatkiem VAT
Po szczegółowe Informacje

zapraszamy:

Kielce, ul. Zlota 23 pokój 215 II piętro
tel/fax 0-41 343-02-87
..
..
http://www.ptic.pl/8- -

1 5-
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LOKALE biurowe do wynajęcia, centrum,
tanio. 604-139-195.
gb2373

PRZYJMĘ lokatora (os. Barwinek).

041/361-97-86.
gb2281
SPRZEDAM mieszkanie 64 m kw, Kielce
0-606-876-049.
gb2305

AQUA

PRZEOSIt;;BIOR5TWO '
NANDLOWO-U5WGOWE

K L I M "AQUAKLIM" Sp. z 0.0.

KOMPUTER

KUPIĘ M-5 lub dom do 230 .000.
041 /368-58-70, 368-44-58.
gb2393

M-3 Ślichowice, M-5 Dalnia, sprzeda .Kontrakt", 368-03-92.
nJ118

w tym:
pomoc techniczna
'"
obsługa programów do ZUS
~
fachowe doradztwo informatyczne
rozbudowa sprzętu komputerowego
interwencje w ciągu 24 godzin
usługi na miejscu u kllenla
instalacja oprogramowania
konfiguracja sprzętu i oprogramowania
przebudowy sieci
wdrażanie nowych technologii

PROMOC.JA l!!

K LIMATYZACJA
WENTYLACJA
Kielce, ul. Massalskiego 14

(041) 36-88-600. 369-71-O1~
0502108751,0601408963 ie

tel.lfax

n1239
STOMATOLOGIA - pełny zakres .
041/366-31-33.
gb1825

NAUKA
041/344-11-55
OMEGA
POLICEALNE STUDIUM
FARMACEUTYCZNE
(najstarsze w regionie)
Warszawska 34, p.511 .

DO wynajęcia hala 300 m kw. i inne pomieszczenia, Hauke-Bosaka 9. Lokale biurowe (kancelarie, gabinety), centrum Kielc.
041/34-539-21 .
gb2388

gb2327
OGRODZENIA, kraty. 041/366-14-09.
gb2340

SAMOCHODÓW
QUATIRO
041/34-64-750
0-602-101-305.

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.

CHEMADIN - Export - Świętokrzyska
Giełda Nieruchomości. Kielce, Okrzei 15B,
telJfax 366-05-93.
nj111

nd260

WYPOŻYCZALNłA

• Ogólnokształcące
po: ZSZ (2,5-letnie), SP .
• Handlowe
(2,5-letnie)

zakres

CENTRUM Kielc - 62 m kw. sprzedam,
cena 1400/mkw. 0600-437-855 .
gb2310

WYPOŻCZALNIA

samochodów
-0411369-93-36,0411368-47-77,607-319-072.
gb1946

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
041/346-16'{)0.
LICEUM

usług

BRAMY, ogrodzenia . 041/346-46-93.
nt159

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg.
Warszawska 170, 041/332-22-12.
nj113
WIOSNA z IKAREM. Bezpłatny przegląd
wiosenny - 24 punkty kontrolne pojazdu.
Mycie silników, podwozi , nadwozi. Przeglą
dy rejestracyjne . Rabaty do 40%. Kielce,
Krakowska 220. 041/368-44-23, 368-42-56.
www.ikar1 .gratka.pl
nd253

• Fryzjerskie.
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia ).

w
dowolnej
rubryce

nd255
04 1/344-11-55
OMEGA - SZKOty
POLICEALNE:
• KOSMETYCZKA
• PROJEKTANT MODY
• INFORMATYK
•
•
•
•

INSPEKTOR BHP
PILOT WYCIECZEK
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
DORADCA PODATKOWY

• FRYZJER
ŚREDNIE :
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnie po ZSZ
2,5-LETNIE po szkole podstawowej
Warszawska 34 , p. 511 .
nd256
041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
PodkJasztorna 117
DLA GIMNAZJALISTÓW
TECHNIK:
- mechanik,
- ekonomista ,
- agrobiznesu,
- handlowiec.
ZSZ:
- fryzjer,
- mechanik samochodowy,
- kucharz.
LICEUM
Ogólnokształcące i Profilowane
o różnych kierunkach .
n1212

RSM ,,Armatury" w KieJcach, ul. Karcz6wkowska 3
posiada wolne lokale użytkowe:
1) ul. Karczówkowska 10, parter, 217 m kw.,
2) ul. Karczówkowska 20, I piętro, 127 m kw. i 47 m kw, parter,
3) ul. Bpa Kaczmarka 16, parter, 231 m kw. i 53,50 m kw., parter,
4) ul. Kryształowa 4, I piętro: 73 m kw., 23 m kw., 12 m kw.,
5) ul. Szkolna 36a, I piętro; 73 m kw., 48 m kw.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni
lub telefonicznie 041361-01-38.
44l1gm

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

p

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie ):

Jeśl i

nt179
AUTOKLIMATYZACJE - napełnianie.
041/34-305-04.
gb2208

041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce.
Podklasztoma 117
POLICEALNE:
- Farmacja ,
- Turystyka ,
- Admnistracja,
- Telekomunikacja,
- Bankow~ść,
- Rachunkowość
- Finanse
TECHNIKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane.
- Żywienia Zbiorowego
- Telekomunikacji
LICEUM:
- Ekonomiczne,
-Handlowe,
- Ogólnoksz1ałcące
(2-, 2.5-letnie).

SŁOWO

• Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POLICEALNE
• Fryzjerskie,
• Kosmetyka .

CKB.zGODA·
041/361 -27-06
POLICEALNE
- projektowanie architE,kI0l1ICZ~
- budownictwo ogólne
-geodeta
- drogi
- mosty
- ochrona środowi ska
- administracja
-BHP
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
po: ZSZ (2,5-letnle
SP (3-letnie).

CKB .zGODA"
041/361-27-06
TECHN IKA
- budownictwo ogólne
- urządzenia sanitarne
-drzewne
- leśne (specjalność techr.·
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia)
-zawody budowlane.

COMPUTEX kursy
041/344-32-02.

MARKSOFT - kursy
041/343-12-52.

OCHRONIARZ - Szkoła
OCHRONY,
pLlbliczne. Nabór. Kielce,
0411344-17-39. Praca.

Elitarne Studium Służb

DELTA"

w S~sku_KaJTIienJ1(:

ogłasza, nabór na rok

2002·2003

Siedziba szkoly: SP lIT i •
w SkaTŻysku-KtJm., ul. Se;:o/ll"
tel.
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NAPRAWA pralek - 041/332-37-46.
gb1892

NAUKA

TURYSTYKA

POLICEALNA
SZKOtA
SŁUŻB SOCJALNAYCH
Kielce
Żytnia 1
361-18-97
366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY

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

TELEFONY GSM

LE-GO DZIECI

AUTORYZOWANY se rw is Nokia ,
Ericsson, Sienkiewicza 66A.

HURTOWNIA , ul. Górna 18.
041/368-08-34, wózki,łóżeczka, inne.
ncl72

PANELE - 041/362-53-70.
gb2288
PRZEPROWADZKI
041/366-78-36, 0603-34-36-01 .

tan io.

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

DAM

WN74

PRACĘ

R-O-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

USŁUGI

NIE PEŁN OSPRAWNEJ

• specjalizacje .
- praca socjalna
(II STOPNIA)
. organizacja pomocy społecznej .

SZKOŁY

PRO-FIL
dla DOROSŁYCH
Kielce, ROMUALDA 3,
041/368-17-43.
.lICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
cykl 2 i 2,5-letni
. Technikum FryZjerskie
Policealne Studium Kosmetyczne.
I
E STUDIUM FRYZJERSKIE
Niskie czesne, ulgi promocyjne.
nd245
SZKOŁY PRO-FIL
Kielce, ROMUALDA 3,
041/368-17-43.
Specjalna oferta
dla absolwentów gimnazjum
- PRYWATNE LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nd246

UCH OMOŚCI

ROLETY
TEKSTYLNE
VERTIKALE
MARKIZY
MOSKITIERY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041/343-07 -03.

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe
drzwi, również stalowe.
gb2351
041/361-20-40. TELEWIZYJNE
- Walczak.
gb2076
AUTOMATYCZNE pralki, lodówki
- naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-098.
gb2392

KSEROKOPIARKI
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.
n149
nt169
PROMONT - SERWIS, 041/366-10-91 .
ng207

SCHODY, drzwi. 041/361-42-28.

TRANSPORT, przeprowadzki.
041/332-54-23,0609-842-511.
gb2092

CYKLINOWANIA - lakierowanie
- 346-20-18.
gb2313

VERTICALE - żaluzje - rolety
- producent. 041/368-68-77.
gb2352

CYKLINOWANIA, lakierowanie
- 041 /346-4 1-33.
gb2213

ZAKŁAD Hydrauliczny . SANI-CENTRAL"; wod.-kan., c.o, gaz. 041/361-09-36,
0605-046-681.
gb2323

żALUZJE tanio. 041/369-86-37.

gb2292

CYKLINOWANIE. 041 /346-50-05.
gb2368
CZYSZCZENIA dywanów, tapicerek,
verticali, 041/331-45-56.
gb2170

ODZYSKUJEMY podatek
041/366-07-49.

z Niemiec.
nc158

gb2397

BIURO Rachunkowe VIP, uslugi komputerowe. 041/361-64-58.
gb2390

CYKLINOWANIE - 041/303-12-54,
0692-980-816.
gb2038

ABSOLWENTÓW, bezrobotnych, emerytów. Zbiory owoców (Szwecja). Dniówki:
150 - 300 zł. Właściciele samochodów
- wyjaZd sponsorowany. Spotkanie informacyjne w regionie Kielc 08.06.2002 .
Gdańsk 58/344-00-94, 58/520-28-81 ,
www.lnterregion.home.pl
kbl067

ZGUBY
BIZON Agnieszka zgubiła legitymację

ROLETY ANTYWLAM.
ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,
343-07-04.
nt171
ROLET - 041/362-03-67, Kusociń
skiego 50. JUŻ OD 165 ~lImkw.
ng199

BIZNES
PRZEDSIĘBIORSTWO

proponuje mafirmom dochOdową współpra
handlową. Tel.fax. 089/527-30-60.
kbl068

łym/średnim
cę

WIDEOFILMOWANIE

OPRAWA OBRAZÓW
NOWOCZESNE WZORY,

APP-STUDIO
- wideofilmowanie,
- fotografowanie,

Chęcińska

14.
nt191

- montaż
CYFROWO.

WYPRZEDAż wzorów. WOjska Polskiego 27. 041/361-36-61 .
gb2387

041/361-65-13
041/315-25-19.
nt157

studencką.

gb2391
CZYSZCZENIA dywanów, verticali.
041/366-78-86.
gb2396

BRYCH

Małgorzata zgubiła świadectwo

dojrzałości.

gb2374
CZYSZCZENIE
- 041 /331-75-64.

dywanów
gbl660

Ę działkę budowlaną uzbrojoną

Tel. 602-759-538, 041/362-31-56.

DOCIEPLANIE styropianem,
041/31-14-942,0605-737-924.

wełną,

gb2358
SPRZE DAM dom jednorodzinny
mkw , 5 pokoi, garaż. Stan surowy
Oz,ałka 2000 m kw., ogrodzona,
woda, Siedlce k. Tokarni,
Kielc. 0607-062-258,

DOCIEPLENIA, wykończenia, okna
- materiaty. 041/369-12-49.
gb2321

CEDRO Maria

zgubiła legitymację

MPK.
gb2386

GUT Marta zgubiła legitymację studencką Politechniki Świętokrzyskiej .
gb2369
KUBIK Sebastian
ZSME w Kielcach.

zgubił legitymację

gb2382
GlAZURA - hydraulika - 041/362-53-70.
gb2290

ŁABUDA

Kamila

zgubiła legitymaCję

szkolną.

SPRZ EDAM działkę budowlaną
mkw w Kielcach przy ul. Okólnik 12,
8·744 po 20.00.

GLAZURA, hydraulika, remonty.
041/346-44-49.
gb2360
GlAZURA, panele - 041/332-38-55.
gb2265

RÓŻNE

HYDRAULICZNE, wysokie upusty maKielce, 332-46-46, 0504-030-449.
gb2361

gb2372
NOGALSKA Ewa zgubiła legitymację AŚ.
gb2381
SIKORA
studencką

Małgorzata zgubiła leg itymację

WSEiA.
gb2376

teriałowe.

KOPARKO-ładowarka . 041/34-5O-259.

Kielce,

stu-

gb2383

KRYCIE dachów. 041/362-75-37.
gb2359

TWOREK Piotr zgubił legitymację AŚ .
gb2379
WIERZBICKA Aleksandra

gb2289

supertanio!

zgubiła legitymację

gb2156

MALOWANIE - 041/362-53-70.
gotÓWkowe - 041/34-07-103.
947

SOWA Barbara
denckąAŚ .

zgubiła

legi-

tymację szkolną.

gb2398
MULTI-MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe, tanio okna PCv.
Długa 22, 041/366-14-33.
nnl11

studencką AŚ.

' NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.
041/362-44-70.
gb2342

WYRZYKOWSKI Michal zgubił legitymację AŚ .
gb2378

SPRZEDAŻ

WÓJCIK Krzysztof zgubił legitymację
gb2377

AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ
SKARBU PAŃSTWA
ODDZIAŁ TERENOWY W RZESZOWIE

11343 1

- 8-81 SIATKI plastikowe,
CQrOdzeniowe, sto wzorów.

INFORMUJE,

-

na nieruchomości rolne niezabudowane przejęte do Zasobu
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z terenu gminy
Stopnica, pow. Busko Zdrój, obręb Bosowice.
Ogółem będzie wystawionych do sprzedaży 6 działek o pow.
-od 0,71 ha do 3,32 ha. Ceny wywoławcze gruntu są zależne od klasy
gruntu i od powierzchni działek i wynoszą od 1470,00 zł do 4330,00 zł.
Bliższe informacje o warunkach przetargu i licytowanych
nieruchomościach można uzyskać w Oddziale Terenowym AWRSP
w Rzeszowie, ul. 8 Marca 13, tel. (017) 862 64 77 lub w PHU
MAGROZ w Busku Zdroju, ul. Hołdu Pruskiego 1 tel./fax (041)
378-25-71.
Przetargi odbędą się dnia 07.06.2002 r_ o godz. 11
w lokalu Urzędu Gminy w Stopnicy,
41 1tb
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20_VI.2002 r. o godz. 12, w Wydz. TRS
Elektrowni. W tym dniu w godz. 8 - 11 należy złożyć w Wydz. TRS
w zamkniętych kopertach pisemne oferty oraz wpłacić wadium w wys.
10 proc. ceny wywoławczej. Złożone oferty są wiążące do dnia S.VII.2002 r.
Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje ceny wywoławczej lub oferent, którego oferta zostanie przyjęta ,
uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu będzie ono
zwrócone bezpośrednio po przetargu. Przy zaoferowaniu tej samej ceny
pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona licytacja ustna. Nabywca
jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy,
nie później niż do dnia S. VII.2002 r.
Prowadzącym przetarg oraz upoważnionym do udzielania szczegółowych
infonnacjijest pan Waldemar Wodzyński , tel. (048) 614-12-5 l. _
Przedmioty przetargu można oglądać codziennie w Wydz. TRS
Elektrowni, w godz. 8-15.
Sprzedający nie odpowiada za wady techniczne przedmiotów przetargu
i zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.

TOPAZ 3~:~:

26-600 RADOM,
UL. KASZUBSKA 12,

tel./fax (048) 365-53-45, 0602 658 905, 0602 652 531

NAJTAŃSZE
V' RYNNY - 9 zł/m.b.
V' BLACHODACHÓWKI
» FIŃSKI RAUTARUUKKI -19,90 złIm kw.

że został ogłoszony publiczny przetarg
19-17. MEBLE holenderskie,
nn73

- samochodu ford sierra 1.6, rok prod. 1992,
cena wywoławcza brutto - 8000 zł
- samochodu star 1142, rokprod. 1989, cena wywoławczabrutto-8100zł
- samochodu żuk A06B, rok prod. l 993,'cena wywoławcza brutto- 3200 zł
- koparki K408, rok prod. 1981, cena wywoławcza brutto - 12.000 zł
- naczepy-cystemy CN22, rok prod. 1983, cena wywoławcza brutto - 5800 zł
- przyczepy DSO, rok prod. 1976, cena wywoławcza brutto - 300 zł
- przyczepy DSO, rok prod. 1978, cena wywoławcza brutto - 300 zł
- przyczepy D08, rok prod. 1976, cena wywoławcza brutto - 300 zł

V' BLACHY TRAPEZOWE:
» POWLEKANE - od 19,90 zł/m kw.
» OCYNKOWANE od 12,00 zł/m kw.

751ww

TOPAZ S.J. ul. KASZUBSKA 12

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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pr<OGRAM AKTYWIZA()'
OBS<!AROW WIEJSKICH

WOJEWÓDZKI
URZĄDl'RACY

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

W KIELCACH

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
Komponent B-1 Reorientacja/Przekwalifikowania

, ..

PROGRAM OKRESOWEGO'ZATRUDNIENIA
Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przystępuje
do realizacji II etapu Okresowego Zatrudnienia osób bezrobotnych
z obszarów wiejskich powiatów: Staszów, Busko-Zdrój,
Kazimierza Wielka, Pińczów, Włoszczowa, Jędrzejów,
Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Opatów, Ostrowiec
Świętokrzyski: województwa świętokrzyskiego, będących
w trudnej sytuacji ekonomicznej .
W ramach Programu możliwe jest zatrudnienie przez okres
4 miesięcy następujących osób:
a)młodzieży żyjącej w tym samym gospodarstwie domowym,
co osoby zdefiniowane w pkt.b); osób zamieszkałych
w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę
wynosi mniej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia,
osoby zagrożone ubóstwem, potrzebujące pomocy w celu
powiększenia swych umiejętności zawodowych, znalezienia
zatrudnienia i/lub własnego przedsiębiorstwa;
b)osób, które w momencie zakwalifikowania do programu
posiadają własne miejsce zameldowania w gminach wiejskich,
miejsko-wiejskich oraz miastach do 15 tysięcy mieszkańców,
które nie są emerytami albo nie nabyły prawa do świadczeń
i zasiłków przedemerytalnych, przy czym osoby te są
bezrobotnymi, znajdują się w okresie wymówienia do 90 dni
i/lub których jedynym źródłem utrzymania jest gospodarstwo
rolne o powierzchni nie przekraczającej 3 ha przeliczeniowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących
danych:
1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Zawód/wykształcenie
4. Ostatnie miejsce i czas zatrudnienia
5. Adres; powiat
6. Nr telefonu

dane prosimy przesyłać na adres:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa;
ul. Sienkiewicza 53; 25-002 Kielce,
najpóźniej do dnia 15.06.2002r.
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PROGRAM OKRESOWEGO ZATRUDNIENIA
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach
zaprasza firmy i instytucje z terenu powiatów: Staszów, Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów, Włoszczowa,
Jędrzejów, Skarżysko-Kamienna, Sandomierz, Opatów,
Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskiego do udziału
w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich, którego
realizatorem jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

informuje, że zostałY ogłoszone przetargi:
do sprzedaży:
.7.VI.2002 r., o godz. 11- działki położone na terenie gm. Chęciny:
Starochęciny nr413/8
o pow. 1,82 ha,
cena wyw. 5.950,00 zł
nr 243
o pow. 0,32ba,
cenawyw. l.050,00zł
nr 251
o pow. 0,28 ha,
cena wyw. 920,00 zł
nr435
o pow. 0,56ha,
cenawyw. 1.600,00zł
nr 482
o pow. 1,06 ha,
cenawyw. 294,00 zł
Bolmin
nr 922
o pow. 0,31 ha,
cena wyw. 780,00 zł
nr937
o pow. 0,31 ha,
cenawyw. 700,00 zł
Lipowica
nr352/10 opow. 2,23ha,
cenawyw.9.550,00zł
.7. VI.2002 r. o godz. 10 - działki położone na terenie gm. Raków:
Dębno
nr 293
o pow. 0,21 ha,
cenawyw.2.220,00zł
nr388
o pow. 0,25ha,
ceuawyw. 6 . 700,00zł
nr416
o pow. 0,22ha,
cenawyw. 3.640,00zł
nr 532
o pow. 0,41 ha,
cenawyw. 2 . 130,00zł
nr732
o pow. 0,45 ha,
cena wyw. 950,00 zł
nr 786
o pow. 1,05ha,
cenawyw. 4 . 060,00zł
nr 797
o pow. 0,81 ha,
cena wyw. 4.400,00 zł
nr837
o pow. 0,78ha,
cenawyw. 1.750,00zł
nr 1217
O pow. 0,16ha,
cenawyw. 1.790,00zł
Nowa Huta
nr 33/3
o pow. 1,25 ha,
cena wyw. 2.420,00 zł
nr 425
o pow. 1,45ha,
cenawyw. 9.370,00zł
Ociesęki
nr 166/3 o pow. 2,17 ha,
cena wyw. 3.540,00 zł
.
nr 167
o pow. 0,27ha,
cenawyw. 4 10,00 zł
.10.VI.2002 r. o godz. 10 - działki położone na terenie gminy Busko
Zdrój w następujących obrębach:
Szaniec
nr 176
o pow. 0,12 ha,
cena wyw.
600,00 zł
nr 189
opow.2,01ha,
cenawyw. 5.710,00zł
nr 191
o pow. 1,27 ha,
cena wyw. 3.660,00 zł
nr 195
o pow. 2,22 ha,
cena wyw. 6.320,00 zł
nr 416
o pow. 0,47 ha,
cena wyw. 1.400,00 zł
nr 454
o pow. 0,53 ha,
cena wyw. 1.560,00 zł
nr 570
o pow. 1,08ha,
cenawyw. 3.880,00 zł
nr397/2 o pow. 2,27ha,
cenawyw. 6.480,00 zł
nr384
o pow. 12,80ha, cenawyw.18.690,00zł
nr4l7
o pow. 0,48ha,
cenawyw. l.430,00zł
nr 643
o pow. 0,33ha,
cenawyw. 970,00 zł
nr 806
o pow. 0,54 ha,
cena wyw. 1.580,00 zł
nr 882
o pow. 0,30 ha,
cena wyw.
900,00 zł
nr 899
o pow. 0,21 ha,
cena wyw.
630,00 zł
nr 946
o pow. 0,46 ha,
cenawyw. 1.360,00 zł
nr921
o pow. 0,14ha,
cenawyw.
440,00 zł
nr 944
o pow. 0,54 ha,
cena wyw. 1.590,00 zł
nr 1020
opow. 1,24'ha,
cenawyw. 3.570,00zł
nr 11 00
o pow. 0,58 ha,
cena wyw. 1.700,00 zł
nr 1092
o pow. 1,47 ha,
cenawyw. 4.220,00 zł
nr 1133
o pow. 2,28 ha,
cena wyw. 6.520,00 zł
nr 563
o pow. 1,29ha,
cenawyw. 3.190,00zł
nr 1135/5 o pow. 0,99 ha,
cena wyw. 2.890,00 zł
nr 865/5 o pow. 1,50 ha,
cena wyw. 4.310,00 zł
Młyny
nr734
o pow. 0,16ha,
cenawyw.
490,00 zł
nrI8
O pow. 0,73ha,
cenawyw. 2.300,00zł
nr 49
o pow. 0,53 ha,
cena wyw. 1.920,00 zł
nr 115
o pow. 0,52 ha,
cena wyw. 1.630,00 zł
nr 693
o pow. 0,56 ha,
cena wyw. 1.800,00 zł
nr 694
o pow. 0,66 ha,
cena wyw. 2.130,00 zł
nr 741 /9 o pow. 1,14ha,
cenawyw. 3.080,00zł
nr 877
o pow. 0,19 ha,
cena wyw.
660,00 zł
nr 884
o pow. 0,22 ha,
cena wyw.
670,00 zł
nr 878
o pow. 1,05ba,
cenawyw. 3.450,00zł
nr 879
o pow. 0,24 ha,
cena wyw.
730,00 zł
nr 900
o pow. 0,28 ha,
cena wyw.
900,00 zł
nr 976
o pow. 0,77 ha,
cena wyw. 2.450,00 zł
nr 442/4 o pow. 0,55ha,
cenawyw. l.7l0,00zł
nr 635/2 o pow. 0,95 ha,
cena wyw. 2.940,00 zł
nr514
o pow. l ,00 ha,
cenawyw. 3.160,00zł
• 19.06.2002 r. o godz. 10.00 - działki położone na terenie gminy
Skarżysko Kościelne:

Majków
Michałów

Celem tego programu jest pomoc osobom bezrobotnym,
na terenach wiejskich w podjęciu pracy
poprzez zorganizowanie okresowego zatrudnienia w firmach
i instytucjach zajmujących się:
1. Rekultywacjąi oczyszczaniem środowiska
2. Odbudową infrastruktury publicznej
oraz w instytucjach społecznych i socjalnych mających
siedzibę na terenie woj. świętokrzyskiego

zamieszkującym

Pracodawca
zatrudniający w ramach Programu osobę bezrobotną*
otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia
pracownika
w wysokości 760,00 PLN miesięcznie.
Maksymalny okres refundacji wynosi 4

miesiące.

'.
Wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem
pracowników w ramach niniejszego Programu
........ ~
prosimy o kontakt
~ z Biurem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Kielcach pod numerem telefonu 3444392 lub 3680278
• osoby kwalifikujące się do okresowego zatrudnienia to osoby bezrobotne

nie I!0bi~rające. ~asiłku, zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy, ,
pOSIadające mIejsce zameldowania na wsi, w gminie wiejsko-miejskiej
lub mieście do 15 tys. mieszkańców.
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nr 454
nr 20/1
nr25
nr260/2
nr 272/2
nr 265/2
nr 269/2
nr 272/4
nr 282/1
nr 284/2
nr 295/1
nr 298/2
nr 306
nr 309/1
nr321/I
nr 323

o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
O pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.
o pow.

0,23ha,
1,64 ha,
0,24ba,
0,15 ha,
0,28 ha,
0,52ha,
0,21 ha,
0,16 ha,
0,27 ha,
0,41 ha,
0,92 ha,
0,40 ha,
0,18ha,
0,51 ha,
0,52ha,
0,18 ha,

cenawyw.
cena wyw.
cenawyw.
cena wyw.
cena wyw.
cenawyw.
cena wyw.
cena wyw.
cena wyw.
cena wyw.
cena wyw.
cena wyw.
cenawyw.
cen3\1vyw.
cenawyw.
cena wyw.

LOOO,OOzł

4.900,00 zł
920,00 zł
560,00 zł
970,00 zł
1.770,00 zł
700,00 zł
580,00 zł
1.020,00 zł
1.320,00 zł
2.780,00 zł
1.300,00 zł

"Społem" Powszechna
Spółdzielnia Spożywców

w Busku Zdroju, pl.

Zwycięstwa

tel. «()...prefix-41) 378-36·09,
fax (O-preflX-41) 378-'l8·77

Szczegółow.y zakres
zamówienia określa projekt
stanowiący

załącz nl

do specyfikacji istotnych
zamówienia, którą możn a
w siedzibie Zamawiającego, pok.
IIp., zakwotę50zł+ VAT.
Oferty należy składać w
Zamawiającego, sekretariat, pok.
Termin składania ofert upływa
czerwca 2002 r., o godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18
2002 r. o godz. \2, w
Zamawiającego, SaJ2l KOlllefl~nC\'lna

Warunkiem udziału w
jest wniesienie wadium w
25.000 zł w kasie "Społem" PSS
18 czerwca 2002 r., do godz. 10.
Uprawniony do k onia
t: Oferentami - Marek
pok. 9, dz. A i R, tel. (041 )
w. 20, kom. 069\ 070-709, w
Zastrzega się prawo
przetargu bez podania
"Społem" powszechna
Spółdzielnia SpożyWCÓW
w Busku Zdroju, pl. Zwycięstwa
tel. «()...prefix-41) 378-36·09,
fax (O-prefix-41) 378-48·7

Szczegółowy zakres
zamówienia określa projekt
stanowiący

załąc z

nl

do specyfikacji istotnych
.
zamówienia, którą można
w siedzibie Zamawiającego. pel.
II p.,zakwOlę50zł+ VAT.
Oferty należy składać IV
Zamawiającego, sekretariat. pll~
Termin składania ofert upływa
czerwca 2002 r., o godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi dnia I ;
2002 r. o godz. 12, w
Zamawiającego, sala
Warunkiem udziału w
jest ....'niesienie wadium w
25.000 zł w kasie "Społem"
18 czerwca 2002 r., do godz. 10.
Uprawniony do ko nia
z Oferentami - Marek
pok. 9, dz. A i R, tel. (041 )
w. 20, kom. 0691070-709, w

J.l60,00zł

1.640,00 zł
1.670,00 zł
650,00 ~ł

Wailium na ww. nieruchomości płatne w biurze GAR Kielce
na godzinę przed rozpoczęciem przetargu lub przelewem
na konto GAR BPHS.A. Kielce 10601305-320000167995.
Przed przetargiem należy zapoznać się z jego warunkami.
Szczegółowe ogłoszenia o warunkach przetargu zostały przesłane
do urzędów Gmin i sohysów danych miejscowości.

najpóźniej

UWAGA!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Gospodarstwa
Administracyjno-Handlowego w Kielcach, ul. Targowa 18, pok. 518, V
piętro, tel. (041) 34-422-04, 34-300-45, AWRSP orr Rzeszów,
ul. 8 Marca 13, tel. (017) 862-64-77 .
Pod ww. adresem udzielamy informacji o ogłoszonych przetargach
w godz. 7.30-15.30wkażdydzieńroboczy.
Zapraszamy do udziału w przetargach.
1086/km

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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- Belgia 2:2 (0:0)

MUNDIALITKI

,Kolorowi i łysy
wmeczu inaugurującym
wgrupie H, współgospo
'misI/70S/W, pi/kane Japoniil Belgami 2:2 (0:0).
. - Belgia 2:2 (0 :0 ).
i: Suzuki 59, Inamoto
57, Van der H eyden
. . Narazaki - Matsuda,
(72 Miyamoto), K. Na. Ichikawa, Inamoto, Toda,

H . Nakata, Ono (64 Alex) - Suzuki (70 Morishima), Yanagisawa.
Belgia: De Vlieger - Van Buyten, Van Meir, Peeters, Van Der
H eyden - Yves Vanderhaeghe, Simons, Walem (70 Sonck), Goor Verheyen (83 Stru par ), Wilmots.
S ędziow!lł William Mattus
(Kostaryka). Zółte kartki: Kazuyuki Toda, Junichi Inamoto (Ja~o
nia) , Peter Van der Heyden, Gert
Verheyen, Jacky Peeters, Eric Van
Meir (Belgia) . Widzów 55.256.

Na wstępie Japończycy zaskoczyli rywali... kolorowymi fryzurami. W ich zespole nie było bodajże
ani jednego zawodnika o naturalnym, czarnym kolorze włosów.
Wszyscy pomalowali fryzury na jasno, z wyjątkiem Shinji Ono. Pił
karz Feyenoordu Rotterdam miał
ogoloną głowę na łyso. Za to Kazuyoshi Toda z Shimisu S-Pulse
wybrał dla włosów kolor czerwony.
Oba zespoły w pierwszej polowie w sposób zachowawczy po-

Sędziowska samba

traktowali rywalizację. Belgowie,
cofnięci na swoje przedpole, sporadycznie atakowali bramkę Seigo
Narazakiego . W konsekwencji
częściej w ataku byli Japończycy,
ale ich akcje kończyły się z reguły
z dala od belgijskiego bramkarza
Geerta De Vliegera.
Znacznie ciekawsza była
druga odsłona. W 57 minucie
piłka r z Schalke 04 Gelsenkirchen Wilmots , efektowną przewrotką zdobył prowadzenie dl a
swojej drużyny, w 57 minucie.
Belgowie cieszyli się prowadzeniem zaledwie dwie minuty, do
momentu, gdy wyrównującego
gola zdobył Takayuki Suzuki . W
68 minucie Juni ch i Inamoto z
londyński ego Arsenalu , po efektownym przedryblowaniu belgijskiego obrońcy , pokonał De
Vliegera .
Riposta Belgów była imponująca . Kwadrans przed końcem meczu błąd Japońc zyków w obronie
wykorzystał Peter van der Heyden
z Clubu Btugge, który przelobował bramkarza i zdoby ł wyrównującą bramkę ·

1. Belgia
Japonia
Rosja
Tunezja

Junichi Inamolo (w środku) mija z piłką Belgów Yvesa Vanderhaeghe 'a (z lewej) i Johana Wa lema

ętokrzyskie

1
1

2-2
2-2

Następn e mecze : 5 czerwca
Rosja - Tunezja (Kobe, 8.30),
9 czerwca: Japonia - Rosja (Jokohama, 13 .30). 10 czerwca: JUnezja - Belgia (Oita, 11) .

Chiny - Kostaryka 0:2 (0:0)

koreańskiej

Wmeczu kończącym pierwszą kolejkę
grupy Cpi/kane Chin ulegli " jedenastce " Kostaryki 0:2 (0:0).
Bramki : Gomez 61 , Wright 65.
Chiny: Jiang Jin - Sun Jihai
(26 Q u Bo) , Fan Z hiyi (74 Yu Genwei) , Li Weifeng - Wu Chengying
Xu Yunlong, Li Xiaopeng, Li Tie,
Ma Mingyu - Hao Haidong, Yang
Chen (66 S u Maozhen) .
Kostaryka: Lonnis - Wallace
(70 Bryce), Marin, Wright - Martinez, Carlos Castro, Solis, Centeno,
Wanchope (80 Lopez) - Gomez,
Fonseca (57 Medford).
S ędziował Kyros Vasąaras
(Grecja). Widzów: 27.217 . Zółte

kartki: Li Tie, Xu Yunlong, Li Xiaopeng (Chiny). Marin, Solis, Gomez, Centeno (Kostaryka).
Dla serbskiego szkoleniowca
Bory Milutinovica jest to już piąty
mundial , w którym co ciekawe za
każdym razem prowadził inną narodową reprezentację . Ani razu
jego podopieczni nie zakończyli
udziału w turnieju na rozgrywkach
grupowych, ale wszystko wskazuje na to, że jego passa zostanie
przerwana. Chińczycy po słabiut
kiej grze ulegli niczym specjalnym
nie imponującej drużynie z Kostaryki.
Mecz rozstrzygnął się w ciągu
zaledwie 4 minut, a przy obu golach swój udział miał 27 -letni Ro-

nald Gomez, który bezsprzecznie
był bohaterem spotkania. Najpierw,
w 61 minucie w zamjeszaniu pod
bramką Chin, wykazał się imponującą dyspozycją , doszedł do piłki
odbitej po strzale Wanchope'a i
pokonał Jina. W 65 minucie !Jo jego
dośrodkowaniu na listę strzelców
wpisał się Wright.
.

1. Kostaryka
2. Brazylia
3. Turcja
4. Chiny

1
1

3
3

1
1

O
O

2-0

2-1
1-2
0-2

Kolejne spotkania: 8 czerwca:
Brazylia - Chin y (Seogwipo ,
13 .30); 9 czerwca: Kostaryka- JUrcja (Incheon, 11.00) .

Koslarykańczyk Rolando Fonseca z "plecakiem " podczas meczu z Chinami. " Górą " jest Chińczyk li Tie
~

J
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Deklaracja Romancewa
Selekcjoner reprezel/tacji Rosji Oleg Romancew zapowiedział we wtorek rezygnację z tej funkcji, jeśli jego
podopiecznym nie uda się
awansować do drugiej rundy
turnieju. W środę rosyjska
"Sborna" zainauf,uruje grę na
Mistrzostwach Swiata w Japonii i Korei Południowej meczem z Tunezją (grupa H) .

Błyska wiczna wojna
Trener niemieckich pilkarzy Rudi Voeller wyraził
nie~adowolenie z opisów w
niektórych gazetach niedzieLnego meczu z Arabią Saudyjską (8:0) w Mistrzostwach
Świata. Jego zdaniem za dużo
było połączeń z II wojną świa
tową ·

W japońskich dziennikach bardzo często pojawiało się słowo "Blitzkrieg", co po
niemiecku oznacza wojnę
błyskawiczną·

Klasyfikacja
strzelców

Bohater Ronald Gomez

izji

ąc od strony sp or. poka zyw an o s ta di on
OStrowiec, prezentowano
, z prezesem KSZO i preOstrowca Janem Szoa także wice p rezesem
Binensztokiem.
· to jeden z n ajsilniejosrodków piłkarskich w
na zyc.h rywali. Piękny staI\ spa~lali kibice sprawiają,
nozna jest swego rodzaju
· ko mentowano.
· potem na ekranie poS Ię
'" b"ICle zegara na kieratuszu i prezydent Wło
. Stępień, który prezen~tolicy województwa

1
1

Zdaniem tureckiej prasy
w ' poniedzia lkowym meczu
Mistrzostw Świata piłkarze z
tego kraju nie przegrali z Brazylią (1:2), a sędzią z Korei
Pol'udniowej - Kim YOllngJoo.
- Rzeczywiście była samba,
ale Ul wykonaniu Koreańczy 
ka, który zniszczył nas - taki
nagłówek ukazał się w dzienniku " Hurriyet ", obok zdjęcia
sędziego pokazującego czerwoną kartkę turecl(iemu
obrońcy Alpayowi Ozalano-

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

Czołówka najskuteczniejszych
strzelców Mistnostw Świata .

3 - Klose (Niemcy)
2 - Tomasson (Dania) , Vieri
( Wł ochy)

l - Diop (Senegal) , Mboma
(Kamerun), Holland (Irlandia) ,
Rodriguez (U rugwa j) , Ballack,
Jancker, Linke, Bierhoff, Schneider (Niemcy) , Batistuta (Argentyna) , Santa Cruz , Arce (Paragwaj) , Fortune, Mokoena (RPA),
Campbell (Anglia) , Alexandersson
(Szwecja) , Raul, Valeron , Hierro
(Hiszpania), Cimirotic (S łowe 
nia) , Blanco (Meksyk), Sas (Turcja) , Ronaldo, Rivaldo (Brazylia),
Wilmots , van der Heyden (Belgia), Inamoto, Suzuki (Japonia) ,
Sang-Chul Yoo, Sun-Hong
Hwang (Korea Płd . ) , Wright , Gomez (Kostaryka) .

POLSAT: 18 .00 USA - Portugalia, 22 .15 iemcy - Irlandia.
TV 4 : 20 .15 Rosja - Tunezja.
ZDF: 13 .00 MS 2002 mecz
iemcy - Irlandia.
RAJU O : 8 .15 Rosja - Tunezja, 10.40 US _- Portugalia, 13 .10
iemcy - Irlandia .
POLSAT SPORT: 8.20 Rosja - Tunezja, 10.50 USA - Portugalia,13 .20 iemcy - Irlandia.
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Po historycznym zwycięstwie nad Polską - Korea oszalała

,.

Marsz, marsz
"Marsz marsz Dąbrowski" i "Polska,
Polska" - tak w "Westin Chosun
Beach Hotel"-przywitali nasi kibice
reprezentację po ... porażce z Koreą.
Jymczasem całą noc Korea
świętowała historyczny sukces w
fjnalach piłkarskich Mistrzostw
Swiata.
Ale nim piłkarze wyszli na
boisko zaczęło się od ...

t •

ł• •

koreańskiej prowokacji.
Wojna nerwów pomiędzy
obiema drużynami trwała od kilku dni. W gazetach koreańskich
pisano o tym, by "jak najlepiej i
najgłośniej dopingować swoich".
Niestety, w nocy z poniedziałku na
wtorek około stuosobowa grupa
Koreańczyków podeszła przed
hotel "Westin Chosun Beach Hotel", gdzie bębnami , trąbkami i innego autoramentu sprzętem muzycznym zrobiła niesamowitą
wrzawę . - Głośno było do tego
stopnia, że cała nasza ekipa została postawiona na nogi. Wyrwani ze
snu zawodnicy długo nie mogli
potem usnąć . Koreańczycy jak
chcieli śpiewać i grać na bębnach
mogli przecież pójść przed hotel
"Marriott" , gdzie spała ich druży
na - mówi podenerwowany Henryk Apostel.
- Przemęczeni nieprzespaną
nocą, nie, bez przesady. Pewnie,
prowokacja była nie na miejscu i
burzy nieco świetny obraz społe
czeństwa Korei, ale wszędzie są
ludzie i ludziska - m.ówił wczoraj
w południe Marcin Zewłakow.

dzie - mówią zgodnym chórem.
- Co z tego, że Korea ma za sobą
kibiców? Piłkarsko jesteśmy lepsi
- pytał Włodzimierz Polanica z Edmonton w Kanadzie . Bracia
Krzysztof i Aleksander Borek oraz
Bartek Płuszko wespół z kilkunastoma innymi Polonusami dotarli
z Melbourne. - Wygramy. Ile? 2 :0,
najmniej - twierdzili. Niestety, na
razie z Australii nie dotarł jeszcze
najbardziej znany emigrant z województwa świętokrzyskiego Stanisław Imosa.
Byli natomiast nasi rodacy z
Litwy, Republiki Południowej
Afryki, Japonii, Izraela, Francji, a
nawet... Czech. Władysław Liberda mieszka w Ostrawie i jak mówił "cztery lata zbierał kasę na ten
wyjazd".
.

Pani Ilona i Jaquet
Godzinę przed meczem na stadionie nie było już ani jednego wol-

Dąbrowski

nego miejsca. Gdy na murawie pojawili się Polacy widownia ryknęła
"uuu". Kilkuset dyrygentów natychmiast zaczęło krzyczeć: "Korea,
Korea". A za nimi natychmiast ruszyli pozostali Koreańczycy.
Po tej swoistej prapremierze
staclion jakby ucichł. Powoli zaczęła się zapełniać loża honorowa,
w której pierwszym gościem był
były trener mistrzów świata - Aime
Jacquet (wywiad z tym doskonałym szkoleniowcem zaprezentujemy w najbliższym czasie) i pani Ilona Boguska, żona szefa FIFA Josepha B1attera. Ubrana w biało
czerwony szalik stwierdziła krótko: - Wygramy 1:0.
Gdy punktualnie o godzinie
18.45 na murawę wyszli Koreań
czycy

stadion znów oszalał.
Przygotowane wcześniej
czerwone kartoniki natychmiast-

poszły do góry. Kilkadziesiąt tysię
cy gardeł krzyczało przez kilka
minut: "Hej Korea". Skandowanie
zamilkło na chwilę, gdy w tunelu
ukazali się Polacy. Z ludzi
uśmiechniętych Koreańczycy natychmiast przeistoczyli się we wrogów. l znów gromkie " uuuuuuuu"
poleciało w powietrze. Na kilka
sekund, bo Polacy przywitali się
oklaskami i tak samo odpowiedzieli fani gospodarzy

Plama z hymnem i formą
z niesmakiem przyjęli polscy dziennikarze wykonanie
hymnu narodowego . Aranżacja
Mazurka Dąbrowskiego była fatalna. Wszystko wyglądało tak,
jakby Edyta Górniak nie śpiewa
ła hymnu, a bożonarodzeniową
kolędę . Nic więc dziwnego, że
gdy polscy kibice dawno już
skończyli hymn, z głośników na-

Zjazd Polonii
Kilkuset Polaków z całego
do Pusan.
Trzy godziny przed pierwszym
gwizdkiem większość z nich pojawiła się przed Asiad Main Stadium. Marek i Marzena Bratko
przyjechali z Chicago. - Wykupiliśmy bilety na pięć spotkań , myśli
my, że wcześniej Polska nie wyjeświata zjechało wczoraj

, ,.

Półfinalistki WParyiu '

• Clarisa"' Fernande~jako
pierwsta Argentynka od dzie:sięciu lat awansowała we wto-'
rek Cło półfinału wielkoszle- '
-mowe.go tumieju tenisowego
na kottach ziemny<:h im. Rolanda Garrosa w Paryżu , Rywalką Fernandez w pół,fina1e
będzie Amerykanka Venus
Williams. W drugim półfinale
młOdsza z sióstr Williams, Serena zmierzy się ze zwycięż
czynią pojedynku Jeł;,mifer
Capńati zjeleną Doltic.

• Rekord świata

Marcina Dołęgi
Marcin

Dołęga

podpzas

Mistrzostw Świata juniorów w
podnoszeniu cięiarów w HavU:ovie usfanowiłrekord świa,
tasemorów i juniorów w tWaniu W wadze do ).05 kg
skując w trzeciej próbIe
198;> kg.
(PAP)

uzy-

18

cji.
Zupełnie inaczej
wali się fani gospodarzy.
dziny po meczu w centrum
a także w nabrzeż nym
Haeunde rozpoczął się
festiwal tańca i śpiewu .
dali sobie w objęcia,
wali, bili brawo sWoim
Wszystkie bary i
otwarte do rana. Wielu
rów fundowało przy tym po
bolicznej kolejce ...
- Korea oszalala na pu
futbolu . Piłkarze są w tej
największymi idolami . H'
wszyscy chcieliby nosić
kach . Szkoleniowiec i jego
żyna przejdą do historii.
odnieśliśmy nie tylko
ne zwycięstwo, ale
ogromną szansę awansu
szych gier - stwierd ził o
nie 3 w nocy tutej szego
uradowany recepcj oni ta
stin Chosun Beach Hotel'".
lu, który jutro z marko!
nami opuszczać będą
woni.
Ale, używając słów
Polskiego Związku Pi łki
Michała IJstkiewicza
ko jeszcze stracone".

Polskich kibiców spotkało wczoraj na stadionie w Pusan duże rozczarowanie

Mundialowa sonda
.,.;

dal dobiegała muzyka i
senkarki. Część wid owni
częła już nawet śpiewanie
dowej pieśni Korei.
Drugą, jeszcze wi ększą
była postawa polskiego
Podopiec~ni J

oopinie na temat wczorajszego

meczu Polska - Korea poprosiliśmy:
,
Mirosław Malinowski, prezes
Swiętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej: - Zawód to za małe słowo
by określić pomeczowe odczucia.
Nie wiem jak to możliwe by w cią
gu niespełna roku drużyna aż tak
bardzo zmieniła swoje oblicze. Zagadką jest dla mnie także to dlaczego po kwadransie przyzwoitej gry
Polacy zupełnie oddali pole rywalom, a druga połowa w ich wykonaniu była wręcz irytująca. Co gorsza
nawet jeśli w kolejnych meczach
zagramy lepiej to najprawdopodobniej sprawa naszego wyjścia z grupy będzie zależała od wyników uzyskanych przez rywali.
Andrzej ,,Pirania" Kaczmarek:
- Nie chciałbym być być złym prorokiem, ale ułożyliśmy taki wierszyk:
Jadą ,~orły" do Korei ną Mistrzostwa Swiata/Cały naród czekał na to bardzo dlugie lata./Jeśli
jednak, nie daj Boże, przyjdzie
nam przegrana/to wiadomo - jak
to w Polsce/ wszystko przez ... Iwana./Jak tak będą grali w nogę jak

Wygraj
ze "Słuw

się teraz kłócą/to zagrają ze trzy
strefie klimatycznej ; mają szybkość i
mecze i od razu wrócą.
odporność i tym imponują. Nasi nie
Nasz mundialowy konkur~ .
Jan Makowiecki, trener MG umieją sobie z tym poradzić. W na- coraz większą popularnosClą
MZKS Kozienice (mecz oglądał w szej ekipie zabrakło też skutecznego czytelników.
szpitalu, gdzie przebywa po wypad- strzelca Uważam, że więcej powinku samochodowym): - Zawiodłem niśmy grać krótkimi podaniami, a nie
Wczoraj w cią gu
się na tym meczu. Zagraliśmy słabo.
odebraliśmy ponad sto
długimi "wrzutkami". Koreańczycy,
Jeszcze początek spotkania był w co prawda, popełniali przy nich błę z typami na mecz
.' .
miarę niezły. Później jednak nastą
dy, ale nasi piłkarze nie potrafili ich reą . Przeważali optyml sCI
piły błędy. Przy pierwszej bramce nie
wykorzystać.
cywygraną
,
powinniśmy pozwolić na to, by nie
Ryszard Pawlęga, fizykotera- nak mimo to aż 14 osob
pilnować krótkiego rogu. Nie popipeuta, były masażysta Bayernu Mo- wało prawidłowy rezultat
Nagrody wylosowal r
sał się też Jerzy Dudek. Przy drugim
nachium i Panathinaikosu Ateny:
golu, który padł po strzale z 20 m w - Polakom brakowało szybkości i Frąk z Szydłowca, Teresa
środek bramki, też miał piłkę na rę
precyzji podań, ponadto niezbyt do- z Radomia oraz Robert
kawicach. Graliśmy zachowawczo:
kładnie "kryli" rywali. Najważniej
z Kielc.
Przypominamy, że
Kałużny już po 20 minutach nadaszą rolę odegrała jednak psychika.
wał się do zmiany, niewypałem był
Czy w naszej ekipie nie ma psycho-' też codziennie losowane
też występ Koźmińskiego i w ogóle
loga? O ile taktyka trenera Engela Munclial "Słowa Ludu".\~:
mieliśmy zbyt dużo słabych punktów.
cie przy klubie " KatharsiS .
była słuszna, o tyle nie można przejść
Ten mecz to jednak już przeszłość.
Silnicznej w Kielcach,
obojętnie nad psychiką. Bo przez
Wszyscy na niego czekali, teraz trze- 10 minut graliśmy dobrze i gdyby- . na oglądać mecze na
ba pomyśleć o spotkaniu z Portuga- śmy wykorzystali jakąś sytuację ekranie w mieście .
.
Dziś kolejne pytanIe
lią. I jeszcze jedno. Spotkanie z Kostrzelecką, z pewnością objęlibyśmy
reą potwierdziło słuszność przedmeprowadzenie. Ale nasz zespół szyb- mundialowego konkursU.
czowej krytyki w prasie.
. ko załamał się stratą gola i przestał
Pytaniem 7
Wytypuj wynik meczu
Marian Czachor, były piłkarz być zespołem. Niestety, kolejny nasz
Radomiaka, reprezentant Polski z rywal - Portugalia to nie Grecy czy cy - Irlandia.
.
1948 r.: - Liczyłem się z porażką pol- Włosi. Oni też są dość mocni pod
Na odpowiedZI
skiej reprezentacji. Wszystkie zespo- względem psychiki.
godzinach 1-2-13
ły z krajów, które leżą w tamtejszej
numerem telefonu
(past, wid, sts)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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I(SS Kolporter podsumował sezon
Czeski kolarz Dndrej
Sosenka został
ukarany finansowo za
.. udzielanie kontrowywiadów przedstawia-o
złym świetle jego miejsce
. poinformował Dariusz
główny sponsor grupy CCC
Wyś cigu Pokoju Ondrej
twierdził w wywiadach

gazet, m.in. "Pravo"
Noviny", że m us iał , na
'e kierownictwa ekipy,
, wygrać swemu koledze
· z zespołu - Piotrowi
ałow i . Powtór zył kilka
ię o skrajnym nacjonaliPolaków i dodał, że współ
z Przy działem jest dla nieo cię żka, bo polski koczłowiekiem nadmiernie
, .. Jak na razie, nie zdasię jeszcze, żeby Piotr pomnie" . stwierd ził dla "LiNovi n".
po Wyścigu Pokoju roz· z dyrektorem sportogrupy CCC Polsat Andrzekowskim: - Zgadza się,
Na końcówce etam Sosenka uci ekał z
poleci łem, aby etap
Przydział. Następnego dnia
wjeżdżali do Polski i, zaznaszego kraju na najwyż'u podium był wówczas
widokiem. Na ostat· .,czasówce" w Warszabyła uczciwa, a obaj
mieli dokładne informacje
h, O 4 sekundy lepszy był
wi ęc pomijając bonifiwsumie lepszy od Sosen(soy)

Jedyny w Polsce
Kieleckie Stowarzyszenie
Sportowe Kolporter jest
jedynym klubem w
Polsce, który może się
pochwalić czołową drużyną w kraju
we wszystkich kategoriach wiekowych.
- Tego wła śnie zazdroszcz ą
nam inne kl uby - mówi wiceprezes .Kolportera Bogdan Kusek.
- Seniorki zajęły szóste miejsce
w ekstraklasie, juniorki wywalczyły brązowe medale mistrzostw
kraj u a w finale zagrały juniorki
młodsze i młodziczki. Nigdzie
w Polsce nie ma takiego modelu
szkolenia, jaki u nas przed laty
wypracowali trenerzy Marian
Siewruk i Monika Ciszek.
Oczko w głowie klubu to
oczywiście drużyna seniorek.
- W debi ucie w ekstraklasie uratowaliśmy się przed spadkiem, teraz
zajęliśmy szóste miejsce. Nie ukrywam, że w kolejnym sezonie nasze
ambicje si~gają medalu Mistrzostw
Polski - mówił Kusek na uroczystym podsumowaniu sezonu w
Łopusznie, w ostatni poniedziałek.
W kuluarach najwięcej mówiło się o ewentualnych wzmocnieniach zesp ołu. W naj bliższych
d niach kontrakt z Kolporterem
mają podpisać: prawoskrzydłowa

Jarosiavii Jarosław - Regina Fiałek oraz grająca na prawym rozegraniu reprezentantka Ukrainy
Anna Jakova. - Niewykluczone,
że będziemy jeszcze szukać bramkarki, bowiem Krystynie Wasiuk
skończył się kontrakt z naszym
klubem i ma ona obecnie kilka

"Słowem " w Borkowie

szczowe skoki
Mimo deszczowej
pogody udały się
rozegrane w Borkowie
'. ogÓlnopOlskie oficjalne
}ezdzieckie pony i małych
skokach przez przeszkody.

cja " Słowa Ludu", Agrocentrum,
Prom on t Service, Anna i Andrzej
Woźniakowie, Cersanit SA oraz
Sklep Jeździecki Rumak - powiedział nam prezes Kieleckiego
Okręgowego Związku Jeździec

kiego Oskar Szrajer,
Oto najlepsze rezultaty uzyskane w Borkowie przez zawodników z naszego regionu.
Konkursy 70-centymetrowe:
do lat 11 1. Anna Szrajer (Amazonka) na Emisariuszu, do lat 161. Monika Stelmach (Amazonka)
na Filutku.
80-centymetrowe - 1. Anna
Szrajer na Emisariuszu.
90-centymetrowe - 2. Michał
Woźniak (KK) Maag Kielce) na
Starlight 96.
.
1 m-l . Iza Dąbrowa (Amazonka) na Operatorze, 2. WOLniak
na Starlight 96, Jola Gniadek
(Amazonka) na Francie.
1,1 m -l. Marta S zraj er Amazonka na Ben 64
Grand Prix (1,15 m) -l. Marta Szrajer na Ben 64.
(wid)

. ZRÓŻNYCH AREN
ligowe zaległości
Dziś o godz. 17 w Mało
goszczu rozegrany zostanie
zaległy mecz o mistrzostwo
świętokrzyskiej IV ligi pomiędzy Wierną a Piastem
Chęciny. Mecz ten miał zostać rozegrany 30 maja, ale
boisko Wiernej po opadach
deszczu nie nadawało się do
gry.

Gospodarze górą

z

udziałem pięciu reprezentacji szkół w Kielcach' w
hali SP 17 na Słonecznym
Wzgórzu rozegrano turniej
piłki ręcznej , którego głów
nym organizatorem była firma Vive. W imprezie uświet
niającej obchody Dnia
Dziecka zwyciężyła "siódemka" gospodarzy wyprzedzając rywali z SP 15 oraz SP 3.
Królem strzelców z 19 bramkami został Mariusz Kmiecik
z SP 15.

Anna Jakova najprawdopodobniej wzmocni dru żynę Ko lportera
zespołów.
Chcielibyśmy zatrzymać tę zawodniczkę, bowiem jest jedną z

propozycji z innych

najlepszych bramkarek w Polsce,
ale rozmowy są skomplikowane.
W niedzielę w Szczecinie zakończył się finałowy turniej o mistrzostwo Polski młodziczek.
Szóste miejsce zajęła w nim drużyna Kolportera w składzie: Milena Gajek, Paulina Skorek, Roksana Posobkiewicz, Joanna Nowak (18 goli), Judyta Wasik 23 ,
Małgorzata Gola 8 , Karolina
Woiciechowska 10, Klaudia Cefarska 2, Monika Łukawska 2,

,

Paulina Bartkiewicz 4 , Sylwia
Szymańska , Katarzyna Szumska .
Pechowy wypadek wyeliminował z turnieju finałowego
Annę Tutaj, czołową snajperkę
drużyny, która w meczach eliminacyjnych rzucała nawet po kilka goli - mówi trenerka Monika
Ciszek. - Mimo to zespół zaprezentował się bardzo dobrze.
Wyniki Kolportera.
Z MTS Kwidzyń 16 :16 ,
z MKS Malta Poznań 18 :21 ,
z MKS Cisova Gdynia 17 :13 ,
z Malta Poznań (o 5 miejsce)
16: 19.
(sts)

Zespoły SZPN
zagrają w finałach
Młodzi piłkarze Święto

krzyskiego Związku Piłki
Nożnej awansowali do
fina łu rozgrywek o
puchary Kazimierza Górskiego i
Władysława Kuchara.
Wczoraj w Kielcach rozegrane zostały ostatnie mecze eliminacyjne w grupach, w których rywalem naszej futbolowej młodzie
ży były jedenastki reprezentują
ce Lubelski Związek Piłki Noż
nej.
Młodsi (rocz. ur. 1989 r) przegraLi wprawdzie swoje spotkanie
0:2 (0:2) , ale podopieczni trenera
Mariusza Słabiaka już wcześniej
zapewnili sobie awans do finału
rozgrywek o puchar Kazimierza
Górskiego.
Starsi (rocz. ur. 1988 r.) w
decydującym o pierwszym miejscu w grupie meczu o puchar Wacława Kuchara zwyciężyli 2 :0
(1 :0) , a bramki dla podopiecznych

trenera Andrzeja Gila strzelili Andrzejczak z KSZO Ostrowiec
oraz Rosiński ze Sparty Dwikozy.
- To duży sukces naszego mlogzieżowego futbolu - mówi prezes
SZPN Mirosław Malinowski .
Przed rokiem nasze drużyny zajmowały w tych rozgrywkach ostatnie lokaty i to najlepiej świadczy o
szkoleniowym postępie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. Dodam, że
szanse na grę w finale mają jeszcze
nasi najmłodsi , rywalizujący o puchar Jerzego Michałowicza, którzy w najbliższy czwartek rozegrają decydujące spotkanie w Lublinie.
Finał piłkarskich rozgrywek
o puchar Kazimierza Górskiego
odbędzie się w dniach 23-26
czerwca w Szczecinie, natomias t
finał turnieju o puchar Wacława
Kuchara roz egrany zostanie
w dniach 27-30 czerwca w Lublinie.
(wid)

Mi niłu cznicy

W Nowinach
Aż 115 dziewcząt i
chłopców stanęło w szranki
VII Ogólnopolskich Zawodach w miniłucznictwie o
puchar wójta gminy Sitkówka-Nowiny. W kategorii
chłopców wygrywali w grupie młodszej - Radosław
Kowalik (Olimp Suchedniów) , zaś w grupie starszej
Tomasz Brzoza (Spartakus
Si tkówka). W rywalizacj i
dziewcząt zwyciężały odpowiednio: Alicja Strzałka
(Diana Wolbrom) Oraz .Magdalena Wołowiec (Orzeł
Kielce) .

Moto-Sport zaprasza
Młodzieżowy Klub Sportowy "Moto-Sport" w Kielcach prowadzi nabór chętnych
·do sekcji motocyklowej . Informacje i zapisy prowadzi instruktor Grzegorz Moskal (tel.
344-78-27) .

W niedzielę turniej
"Skrzatów"
W niedzielę w Szkole
Podstawowej nr 15 w Kielsach rozegrany zostanie III
Swiętokrzyski Thrniej Tenisa Stołowego " Skrzaty" dla
dzieci urodzonych w 1991
roku i mŁodszych. Organizatorzy zapraszają chętnych do
gry. Początek imprezy o
godz. 9 .
(d)

KONKURS RADIA TAXI
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Płd .

Korea

Apel
Lisłkiewicza

Polska pnegrala
w Pusanie z Koreą
Płd. 0:2 w inauguracyjnym meczu
grupy Dpiłkarskich
Mistnostw Świata.

Menedżer Górnika Zabrze Edward Lorens: - Co tu
komentować , zagraliśmy beznadziejnie . Przez 20 minut

Koreańczycy się rozpędzali.

"

Korea
2
15
7
16
10
O
1

Bramki: Sun-Hong Hwang
26, Yoo Sang-Chul 54.
Korea: Lee Woon-Jae - Choi
Jin-Cheul, Hong Myung-Bo, Kim
Tae.:young - Song Chong-Gug, Kim
Nam-II, Yoo Sang-Chul (62 Lee
Chun-Soo), Lee Eul-Yong, Park JiSung - Hwang Sun-Hong (50 Ahn
Jung-Hwan) , Seol Ki-Hyeon (90
Cha Doo-Ri) .
Polska : Dudek - J. Bąk (51
19os)' Wałdoch, Hajto, ~ichał
Zewłakow - Krzynówek, Swier<:zewski , Kałużny (65 Marcin
Zewła~ow) , Koźmiński - Olisadebe , Zurawski (46 Kryszało
wicz).
Sędzi9wał Oscar Ruiz (Kolumbia). Zółte kartki : Park JiSung (!<orea Płd.) ; Krzynówek,
Hajto, Swierczewski (Polska) .
Srogie · rozczarowanie spotkało polskich kibiców, którzy 16
lat cze~ali na występ biało-cz~rwo
nych w finałach Mistrzostw Swiata. Nie chodzi już o samą porażkę ,
bo przecież w sporcie każdy wynik jest możliwy, lecz o styl w jakim została ona poniesiona.

O
O
51 proc.
24 min

GRUPA D
1. Korea Płd.
2. Polska
Portugalia

1
1

3 2-0
O 0-2

USA
Następne mecze w " polskiej " grupie eliminacyjnej :
5 czerwca USA - Portugalia
(Suwo , godz . 11); 10 czerwca
Korea Płd . - USA (Daegu , godz .
8.30) , Portugalia - Polska (Jeoniu , godz. 20 .30) .

Polska
O

strzały
strzały celne

9
3

faule
rzuty rożne
rzuty karne
spalone
gole samobójcze
żółte kartki
czerwone kartki
posiadanie piłki
rzeczywisty czas posiadania piłki

22
2
O
6

Emmanuel Olisadebe (z lewej) w pojedynku o piłkę z Koreańczykiem
Myung-Bo

Minuta pO ·minucie
3 - Olisadebe zagrał na lewe
do Krzynówka, ale ten z
8 metrów nie trafił do bramki.
. 5 - po akcji Świerczewski
- Zurawski wchodzący wślizgiem
Koźmmski nie sięgnął piłki , będąc
5 metrów przed bramką .
9 - Dudek broni strzał Seola.
skrzydło

gole

10 - Olisadebe ograł dwóch
obrońców, ale jego strzał zablokowałSang .
11 - strzał Kałużnego z 12
metrów nad poprzeczką.

. 16 - akcja Krzynówek - Świer
czewski, piłka po strzale tego ostatniego z 18 m mija słupek.

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 9, TEL 34 501 72

20 - Pierwszy groźny
- Yoo
metrów, minimalnie .
26 - Gol 0:1- po
pozostawiony bez opl e~
strzela w lewy róg bramki
33 - Olisadebe
z lewej strony do
ten zwlekał ze strzałem .
49 - po rzucie rożnym
wybili piłkę pod nogi .
z 10 metrów lll'lezllac:zm~
53 - Gol 0:2 - Sang
mocno strzelił zza linii
nego, Dudek dotknął
mimo to wpadła ona do l
61 - Lee Chun Soo z
trów, z ostrego kąta, trafiJ w
Koreańczyków

ną siatkę·

79 - Seol wyłoży!
metr do Ahna, ten
.
natychmiast strzelił - plika
znacznie I1)-inęła słupek.
82 - Swierczewskl z
strony dośrodkował w pole
do Olisadebe, ale bramk~ i
dobrze wyszedł z bram '1
piąstkował piłkę·
.
90 - Dudek broni
strzał Ahna z 14 metróW,
potem jego dobitkę z

O
3
O
49 proc.
23 min
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Z-wyjątkiem kilku pierwszych minut spotkania podopieczni trenera Jerzego Engela
sprawiali wrażenie drużyny, która wybiegła na stadion w Pusanie, by przede wszystkim nie przegrać . Taktyka ta bardzo szybko
się zemściła, gdyż postawa polskiej defensywy we wczorajszym
meczu pozostawiała wiele do ży
czenia. Szybcy, sprawni Koreań
czycy raz po raz wręcz ośmiesza
li graczy naszej narodowej reprezentacji , z każdą minutą coraz
groźniej atakując . W odpowiedzi
oglądaliśmy jedynie namiastki
kontrataków, a właściwie kopnięć
piłki na oślep do przodu , a ponieważ nasi reprezentanci ustę
powali rywalom także pod wzglę
dem technicznego wyszkolenia,
trudno było liczyć na jakiś efekt
tych poczynań . Co najbardziej zadziwiające na ogół wyżsi od Koreańczyków polscy piłkarze przegrywali także większość pojedynków o górne piłki.
W tej sytuacji może to zabrzmi ironicznie, gdyż porażkę
0 :2 należy traktować w kategorii
sukcesu, gdyż gdyby nie kilka znakomitych interwencji najlepszego
w połskim zespole Jerzego Dudka , porażka polskich " orłów " na
inaugurację mundialu byłaby z
pewnością o wiele bardziej dotkliwa . '
(wid)

omundialu czytaj także na stronach 17 i 18

Południowa

2

•

ozezar wanl

Nastroje wśród kibiców i
fachowców po porażce 0:2
z Koreą były minorowe. - Mimo
wszystko, nie wszystko jeszcze
stracone - uważa prezes PZPN
Michał Listkiewicz.

My mogliśmy trafić chociaż
raz i byłoby może inaczej. Ale
to tylko "gdybanie" . Gospodarze przewyższali nas przede
wszystkim w środku pola.
Nie ma się co załamywać,
przed nami kolejne mecze, mam
przy tym nadzieję, że ten najtrudniejszy już rozegraliśmy.
Paweł Kowalski, trener
Górnika Łęczna: - Szkoda nawet mówić o poziomie prezentowanym przez Polaków. Jeśli
taki Emmanuel Olisade6e wracał na swoją połowę , żeby rozgrywać piłkę ... To jakaś paranoja, tak nie można grać. Zwycięstwo Korei w pełni zasłużo
ne, choć nie wróżę tej druży
nie wielkich sukcesów.
Henryk Apostel, były trener KSZO Ostrowiec: - Przegraliśmy ten mecz psychicznie.
Gdy straciliśmy gola, chłopaki
chyba nie wierzyli w odrobienie strat. Szkoda, bo początek
meczu to nasza dominacja. Taka
jest piłka, jeśli nie wykorzystuje się klarownych sytuacji, schodzi się z placu jako przegrany.
Jan Krzysztof Bielecki,
były premier: - Przegraliśmy, ale
nie straciliśmy szans na wyjście
z grupy. Korea to bardzo mocny zespół, który może pokrzyżować szyki innym drużynom.
Michał Listkiewicz, prezes PZPN: - Przegraliśmy, ale
na tym świat się nie kończy. Nie
podchodzę do tej porażki jak
kibic. Nasza - Polska - mentalność jest taka, że jeśli się wygrywa, to wszystko jest cudownie. Porażki to natychmiast
szukanie winnych i polowanie
na czarownice. Apeluję zatem
do mediów o pomoc, o stworzenie dobrej atmosfery wokół
tej drużyny. Naprawdę, jeszcze
nie wszystko stracone. (mac)

- Polska 2:0 (1 :0)

Tomasz Hajto (z lewej) ciągnie za koszulkę Koreańczyka Ki Hyeon-Seola

odległości!

Sponsorami wyJazdu na I'1Ś są:

VIVE

textile recycling

20

~
Elektrownia
Ppłaniec

.

~ t
Cer!:»anł

",
ZETO

Zakład

"FURMAN

KIELCE

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

SŁOWO LUDU 5 CZERWCA 2002

