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Jeden kontroluje, drugi za

•

pieniądze

usuwa usterki

CKI BIZNES

KIELCE. Wykonując obowiązkowe
kontrole instalacji przeciwpożaro·
wych strażacy zalecają, by poprawki
dokonywali odpłatnie ich znajomi.
Czy to etyczne?

pokazy nowego comniedawno w salow całej Polsce.
Czytaj na stronie 20
się

Gdy lekarz stwierdzając
zgon człowieka , podsuwa jego rodzinie wizytówkę zakładu pogrzebowego, mówimy, że to patologia,
kryminał . Gdy medyk w przychodni mówi nam, że lepiej zbada nas
w prywatnym gabinecie - określa
my to jako skandal. Gdy policjant,
zamiast szukać sprawców włama
nia radzi, by wynająć firmę ochroniarską - podejrzewamy kpinę.
Gdy funkcjonariusz "drogówki",
wzywą na miejsce wypadku zaprzyjaźnioną firmę autoholowniczą - doszukujemy się łapówkar
stwa. Tak jak wówczas, gdy robią
cy nam trudności urzędnik radzi ,
by brakującą dokumentację przygotowała podana przez niego firma. A co należy sądzić o straża
kach, którzy w czasie kontroli instalacji pożaJowych stwierdzają
brak odpowiedniej dokumentacji
i zalecają, by.za pieniądze sporzą
dzili ją ich koledzy?
Na niepokqjącą sytuację
zwrócili nam uwagę właściciele
firm produkujących sprzęt gaśni
czy. - Strażacy raz w roku kontrolują każdą firmę i instytucję ·
W zaleceniach pokontrolnych bardzo często nakazują właścicielo
wi sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa i obowiązkowej doku-
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nasi reporterzy
szybciej będą reagować
sygnał. Oddajemy łamy
Ludu" do twojej dyspozycji!
postawił
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mur niemożności?

GO.
się w gąszczu przepisów

DROGĘ·

Zawsze

bałagan,

;Ipelencie.

niegospodarność

DLA

ZEGO

do "Słowa".
pytania
bez odpowiedzi.

usłyszysz

od nas
dobreslowo
Redaktor Naczelny
9rzeyorz
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Inwazja
klonów
Zbliża się premiera kolejnej
części "Gwiezdnych wojen" . "Slo-

wo Ludu" sprawuje nad nią patronat. Dla naszych czytelników mamy
bilety na pierwszy seans oraz plakaty filmowe . Jak je wygrać?
Czytajcie w środę

KSlO nadal
w ekstraklasie
OSTROWIEC. Po wygranej 2:1
z G6rnikiem Łęczna piłkarze KSZO
Ostrowiec utrzymali się w piłkarskiej
ekstraklasie.

Strażacy kontrolują

za darmo, usterki usuwają prywatnie i odpłatnie

mentacji. Polecają przy tym usługi
zarejestrowanych na siebie rmn
prywatnych. Często dla zmyłki tę
robotę biorą też firmy należące
do członków rodzin ~ontrolujące
go czy ich koledzy z wydzialu - irytuje się współwłaściciel firmy
Ogniochronix. Twierdzi, że przez
nieuczciwą konkurencję strażac

kich firm on nie ma szansy na wejście na ten rynek. A jest o co walczyć, bo wspomniana usługa, w zależności od wielkości firmy, kosztuje od 100 do 10 OO~ zł.
Według oficjalnych danych ,
w różny sposób dorabia sobie około polowa strażaków w regionie. Ilu
z nich czerpie korzyści dzięki kontrolom wykonywanym na państwo
wym etacie, nie udało nam się ustalić . Zbigniew Dyk z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej twierdzi , że nie wie, jakie
i do kogo należące fmny wykonują
w Kielcach wspomniane wyżej usłu
gi. Nagabywany pyta wreszcie
wprost: - Ale o co chodzi? Gdzie
jest ten zakład, to podjadę i zobaczę, co się da zrobić. I podaje numer swojego telefonu komórkowego. Podobną rozmowę przeprowadzamy z Jerzym Skrabaczem z Komendy Wojewódzkiej PSP.
Szefowie strażaków nie są
zdziwieni tymi praktykami. - Każ
demu z naszych pracowników wolno to robić, o ile posiada pozwolenie od komendanta. A że kontro-

polecają kolegów lub sami
robią dokumentację? Nie wiem
czy jest coś w tym złego. Tak samo
przecież robią nauczyciele, którzy
podrzucają sobie uczniów na korepetycje. Można powiedzieć, że

lerzy

brak zakazu jest przyzwoleniem
- stwierdza Krzysztof Janicki ,
rzecznik prasowy KM PSP w Kielcach. Jeszcze bardziej wyrozumiały jest komendant wojewódzki
PSP Stanisław Gacek. Nie widzi
w strażackich fuchach nic zdroż
nego czy nieetycznego. - To jest
specyficzny zawód. Każdy chce
dorobić, a w tej dziedzinie pracownik straży pożarnej ma najlepsze
kwalifik~cje - argumentuje.
MAGDALENA
BRZEZIŃSKA

Nasz komentarz
Pracę strażaków

trudno jest

przecenić. Gaszą pożary,
wyciągają

z ognia ludzi, ratują
ofiary wypadków drogowych,
pomagają powodzianom ... Są
wszędzie tam, gdzie ktoś cierpi.
Za tę wielką pracę należą się im
wielkie pieniądze . Nie dostają
ich, więc dorabiają. Czy powinni
akurat w ten sposób? Na pewno
nie. Bo rodzą się podejrzenia,
że zamiast kontrolować zabezpieczenia przeciwpożarowe,
podsyłają do swoich firm jeleni
do oskubania.
OARIUSZRYŃ

ODBIOR
OD RĘKI
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PCV - Dre\Nno
Kielce, ul. Warszawska 151, tel. 362·62·50
ul. Karczowkowska Sa. tel. 362-06-82
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Siedem tysięcy kibiców skutecznie dopingowalo wczoraj drużynę KSZO w rewanżowym meczu
barażowym z Górnikiem Łęczna .
Podopieczni Janusza Batugowskiego tym razem wygrali 2:1 (w pierwszym meczu KSZO wygrał 1:0) ,
a cały zespół zasłużył na słowa pochwały. Ostrowieckim piłkarzom
gratulowali, między, innymi wiceminister sportu Zbigniew Pacelt,
poseł Jerzy J askiernia , prezes
SZPN Mirosław Malinowski
i Mieczysław Pyndryk, jeden z klubowych sponsorów.
(mac)
Więcej w " Słowie o Sporcie "

Dał słowo
GOŹOIIELlN. Fabryka styropianu
Izoterm spłonęła , ale właściciel
nie zamierza zwalniać nikogo
spośr6d blisko 40-osobowej załogi.

- Po raz pierwszy widziałem,
jak moi pracownicy płakali - opowiada właściciel firmy Bogusław
Wałek. - Przyrzekłem im , że nikogo nie zwolnię. Włożę wszystkie
swoje pieniądze , by odbudować
zakład .

Czytaj na stronie 11

Miss została
J'ttJti
wybrana C;-:hJ
~

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Najplf1kniejszą .
regionu
jest od soboty
.Agata Szafraniec.
pann.ą

Finał regionalnych eliminacji Miss Polonia
odbył się w sobotę w Kieleckim
Centrum Kultury. <-"'O..........~.I!=JO
Panna Agata - obecnie panująca
nam Miss - pochodzi z Suchedniowa, ma 20 lat i wymiary uznawane
za idealne 90-60-90.
O wyborach
czytaj na stronie 8

pOllied:Jałek, 13 maja 2002 ij:~
imieniny: Glorii, Roberta, Serwacego
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POGODA

Tłumy

na Wystawie Psów Rasowych

Rasowy

tiM!MIfflM

szczek~

KIELCE. Prawie 140 ras zaprezentowało 850 wystawc6w podczas XXXIII
Wystawy Ps6w Rasowych. Można
było obejrzeć m.in. najmniejszego
psa na świecie oraz takiego, kt6ry w
og61e nie szczeka.
Piesek, który nie potrafi
to niewielki basenji.
Najmniejszy na świecie jest chihuahua krótkowłosy - gabarytami
przypomina świnkę morską. Rasę
tę znali już starożytni Egipcjanie,
jest ona spokrewniona ze święty
mi psami Azteków. Oprócz tych
perełek znawcy mogli też zobaczyć na stadionie " Błękitnych"
rhodesian rigdebach - psa z pręgą
sierści rosnącą w odwrotną stronę, która przypominała suwak.
Do Kielc zawitały też unikatowe
bolończyki oraz chespaeake bay
terriery, a także popularne rottweilery, jamniki, charty, wyżły i
owczarki niemieckie. Rodzime,
połskie psy reprezentowane były
przez owczarki podhalańskie, polskie gończe i ogary polskie, a ich
właściciele pokazywali swoich
podopiecznych, występując w
strojach regionalnych. Mimo że
wystawa była ogólnopolska, do
Kielc przyjechali też wystawcy z
Francji, Czech, Rosji i Słowacji.
Spośród wszystkich 138 ras
sędziowie wybrali naj piękniejsze
go psa, rasę, juniora, szczenię, weterana i psa polskiej rasy. Na zwycięskie psy czekało około 200 pucharów. Najważniejszy, dla najlepszego psa wystawy, przypadł psu
rasy kerry blueterrier. Naj/epszym
szczeniakiem okazał się sznaucer
olbrzymi czarny, najlepszym weteranem - sznaucer miniatura pieprz
sól, a zwycięzcą młodzieży został
duży japoński pies. Za tryumfatora rasy polskiej uznano polskiego
szczeknąć,

CiŚNIENIE
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tród/o: Progmet Radom

GRY "LICZBOWE

cg@
Sobota
Multi Lotek

1,2,6,7,13,19,21,28,33,34,38,
42,46,49,57,60,62,69,71,75
DuiyLotek

8,9,16,38,41,45
Express Lotek

22,23,24,26,31
Niedziela
Multi Lotek

7,10,16,23,26,34,35,42,43,48,
50,53,54,57,58,60,61,63,72,74

KRONIKA

POLICYJNA

Radiowozem za

ukrainą

SKROCZÓW 1Ylko dzięki przytomności umysłu sołtysa Skroczowa
udało się wczoraj ująć sprawców kradzieży roweru marki Ukraina sprzed
kościoła parafialnego w Skroczowie.
Dwóch nastolatków (16 i 17 lat) z
Nowej Huty wędrowało rano piechotą z Kazimierzy Wielkiej w kierunku
Nowej Huty (ok. 60 km) . Rower stojący obok kościoła miał ułatwić im
powrót z dyskoteki do domu . Kradzież zauważył spostrzegawczy sołtys.
Cykliści na ukrainie - nie mieli szans
ucieczki przed policyjnym polonezem.
(imi)

Opiekunowie z dumą prezentują swoich ulubieńców
ka Klisko z kieleckiego oddziału
owczarka nizinnego. Zwycięzców
wyłoniono także w dziesięciu gruTowarzystwa Opieki nad Zwierzę
pach FCl.
tarni, które kwestowało podczas
Podczas gdy na murawie stagiełdy.
Przed stadionem pojawił się
dionu prezentowano unikatowe i
patrol Straży Miejskiej, jednak
rasowe psy, odbywały się pokazy trestrażnicy nie interweniowali .
sury psów policyjnych i psiego tań
- Gdyby to był handel, moglibyśmy
ca, przed stadionem trwała nieIegalna psia giełda. Klatki i kosze ze zwiewyciągnąć konsekwencje prawne
rzętami ustawiono wzdłuż ogrodze- powiedział nam dyżurny Straży
Miejskiej. - Ale stać z psem na
nia, a obok każdej z nich widniały
krótkie opisy czworonogów.
chodniku każdemu wolno.
(eref)
- Co roku walczymy z tym
procederem. Psy, rzekomo rasowe,
przeważnie nie są nawet szczepione, a sprzedający nie mają pozwolenia na handel - mówi Agata Sernik, przewodnicząca kieleckiego
oddziału Związku Kynologicznego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego wystawy. - Interweniowaliśmy u handlujących, zwracaliśmy im uwagę, że psy są trzymane w skandalicznych warunkach, że nie mają świeżej wody, ale
Ten podobny do misia pies to chow chow
nic nie to nie dało - dodaje Moni-

.Jechał za szybko

GOWARCZÓW W sobotę spa-

BUSKO. Przed Sądem Grodzkim stanie za znęcanie się nad zwierzęciem rolnik z podbuskiej wsi. Sygnał o bestialskim pobiciu konia przez
gospodarza dotarł na policję w sobotę przed południem. Przybyły na miejsce wraz z policją lekarz weterynarii
stwierdził dwie grube pręgi na grzbiecie klaczy, zdartą sierść i ranę ciętą w
okolicach nozdrzy. Rolnik twierdzi,
że zaczął okładać zwierzę kołkiem po
tym, jak go kopnęło. .
(imi)

2

Swiętokrzyską . W
dniu studenckie .
gurują studenci
Swiętokrzyskiej.

Na

ostatnie chwile i'" ",,,"n. 1iI!

Odprysk
Jedwabnego

Jego autorem jest Andrzej Reyman, redaktor naczelny miesięczni
ka "Najjaśniejsza Rzeczpospolita".
Zarzuca IPN tuszowanie prawdy o
zbrodni orai niedopatrzenia podczas prowadzenia ekshumacji ofiar.
Reyman uważa, że Polacy nie mają
ze zbrodnią nic wspólnego.
ibo

cerujący w lesie koło Kupimierza
mężczyzna znalazł bombę lotniczą niewybuch z II wojny światowej. Wezwał policję, funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Będą pilnować bomby
aż do poniedziałku, dopiero wtedy
przyjadą żołnierze.
(kam)

nad koniem

ąwiętokrzyską i

KIELCE. Doniesienie o fałszowaniu
prawdy o zagładzie Źyd6w w
Jedwabnem trafiło do Prokuratury
Okręgowej w Kielcach.

Bomba w lesie

Znęcał się

zowane przez

Koleżance

ALINIE SZWED
GÓRNO. Czterdziestoletniego mężczyznę zabił kierowca tego fiata bravo. Do
wypadku doszło w sobotę wieczorem. Fiat jechał zbyt szybko, w Górnie na
zakręcie wpadł w poślizg, potrącił pieszego i uderzył w drzewo. Kierowca odniósł tylko lekkie obrażenia.
eref)
W dniu 9 maja zmarł w wieku 641at
red. RYSZARD PUCH
wieloletni współpracownik: prasy kieleckiej
Pogrzeb odbędzie się 13 maja o godzinie 12.00
na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie
RODZlNIEZMARł.EGQ

składa

wyrazy współczucia
Zarząd Oddziału

Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Kielcach

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składa

Zarząd

i ws
z Kieleckiego Przedsiębi
Robót M
Skanska S.A. w

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Teatrze im. S. Żeromskiego

żenek"

bawi

z "Ożenku" widowisko świeże i dynamiczne
Gogola nie sprzeniewierzył się tradycji, czyniąc zarazem z "Ożenku"
widowisko świeże i dynamiczne,
ze sporą dozą groteski. Dzięki dobrej grze aktorów, muzyce, która
jest czymś więcej niż tylko tłem,
oraz kilku świetnym pomysłom
inscenizacyjnym i sztuczkom teatralnym, to przedstawienie naprawdę bawi i nie przeszkadza
nawet fakt, że konkurenci do ręki
Agafii są jednak młodsi niż w komedii Gogola.
Na scenie oglądamy typowe
Gogolowskie postaci: głupie, leniwe, gnuśne i próżne, ubrane na
XIX-wieczną modłę, lecz przecież

życzen ia

dla polskiej reprezentacji

ciokąty Szczęścia
~

P;Y,';;M
- -,~

ańczyka" - napisał na kartce kilkunastoletni Bogusław Sadrak, który
przyjechał na mecz z ojcem aż z
Lipska. Piotr Wójtowicz życzył piłkarzom powodzenia: "Nieważne,
co osiągniecie, ważne, w jakim stylu". Ale nie brakowało też życzeń,
by nasi piłkarze przywieźli złoto .
Akcji zbierania podpi~ów towarzyszyła gorąca atmosfera meczu miejscowej drużyny, która
walczyła o pozostanie w ekstraklasie. Niektórzy mówili, że zwycięstwo KSZO dobrze wróży występom polskiej reprezentacji.
Zyczenia na pięciokątnych
kartkach zbierane będą w regionie
do końca maja. Pierwszego czerwca, przed pierwszym meczem Polaków na mistrzostwach, na placu
Wolności w Kielcach z 40 tys. łatek
sklejona będzie wielka piłka. (an)

w akcji pomaga nam

DSSmit hPo ISka
.... J.'-'-'"
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CiObójczyni W sądzie
rozpra wę

, ..·..... m:amieszkanka
. . oskarżył ją
śmIerCI swojego
dziecka.

Poubie·~VUJt:"ł urodziła córprzez prawie
na wiadrze, co
UUlIIU:ll;1.

września

w swoich zachowaniach bardzo
współczesne. Zaikauskas z wyczuciem poprowadził wszystkich aktorów, na czele z rewelacyjnym w
finale Edwardem Janaszkiem (Podkolesin) , jak zwykle bez zarzutu
Grzegorzem ·Kwasem (Koczkariow) i Agnieszką Kwietniewską
(Agafia Tichonowna), która całko
wicie zrehabilitowała się po kiepskim występie w "Królu Learze".
Również drugoplanowe postaci
błyszczą i zapadają w pamięć - na
przykład półżywy Stiepan w wykonaniu Zdzisława Nowickiego to
inscenizacyjny majstersztyk. A takich dowcipnych pomysłów jest tu
znacznie więcej: przepychanka
amantów na kanapie, plucie pestkami, Gombrowiczowski "pojedynek" na miny. Warto też zobaczyć
finałową scenę, by przekonać się ,
w jaki sposób Podkolesin ucieka
przez okno, chociaż w pomieszczeniu okna nie ma . Zaskoczenie
gwarantowane, także dla widzów,
którzy znają zakończenie sztuki.
Udany spektakl.
GRZEGORZ KOZERA
Mikołaj Gogol: "Ożenek".
TIumaczenie julian Tuwim. Reży
seria - Linas Marijus Zażkauskas,
scenografia - jerzy Sitarz, kostiumy - joanna Schoen, muzyka
- K(;mstanty Wileński. Teatr im.
S. Zeromskiego w Kielcach, premiera 11 maja 2002 r.

Tytuł inżyniera

zdaniem oskarżyciela utrudniało
dziecku oddychanie i przyczyniło
się do jego śmierci. Według psychiatrów oskarżona miała w trakcie popełniania czynu ograniczoną poczytalność .
W piątek na pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym w

Kielcach młoda kobieta przyznała
się do winy. Stwierdziła, że nie
rozumie dlaczego nie zrobiła nic,
aby uratować noworodka. Rodzice oskarżonej , zgodnie z przysłu
gującym im prawem, odmówili
składania zeznań .
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telewizji

Komputery
za abonament
ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ani szkoły, ani
przedszkola nie korzystają l programów emitowanych przez telewizję.
Większość l nich płaci jednak
abonament.

W województwie świętokrzy
skim znajduje się 651 szkół podstawowych, 334 ponadgimnazjalnych, 225 gimnazjów i 245 przedszkoli. Prawie wszystkie opłacają
abonament. Rocznie świętokrzyska
oświata zasila budżet telewizji prawie 250 tys. zł, tylko gmina Kielce
wydaje na ten cel 72 tysiące złotych.
- Z naszych informacji wynika, że szkoły nie wykorzystują programów telewizyjnych w zajęciach
dydaktycznych. Po co więc mają pła
cić abonament? Jest to marnotrawienie publicznych pieniędzy - mówi
Jolanta Kręcka, przewodnicząca
Rady Regionalnej Unii Wolności .
Działacze Unii Wolności wpadli
więc na pomysł, by placówki oświa
towe zwolnić z płacenia abonamentu a oszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć np. na wyposażenie pracowni komputerowych .
Czy ten pomysł podoba się dyrektorom szkół i przedszkoli?
- Bardzo. My używamy telewizora tylko wtedy, kiedy pokazujemy dzieciom bajki z kaset wideo
- mówi Marzena Uznańska, szefowa Przedszkola nr l w Kielcach .

informatyka +

Warto wiedzieć
Unia Wolności wyliczy/a,
gdyby szkoły nie płaciły
abonamentu telewizyjnego

że

oświatowy budżet zaoszczę

dziłby

5 mln zł rocznie. Za te
moZna by wyposażyć
200 pracowni komputerowych.
pieniądze

W Szkole Podstawowej nr 12
w Kielcach również nie wykorzystuje się telewizora na lekcjach.
- W telewizji nie ma przed pofudniem programów edukacyjnych,
które moglibyśmy pokazać dzieciom . Doświadczenie nauczyło
nas, żeby nie wykorzystywać audycji, których nie znamy, bo może
się okazać, że nie mają one wcale
walorów wychowawczych - dodaje dyrektorka szkoły Maria Spurek.
Pomysłowi sprzeciwia się Juliusz Braun, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
- Po pierwsze: nie należy wprowadzać wyjątków, a po drugie z doświadczenia wiemy, że prawie każ
dy nocny stróż ogląda telewizję, a
w pra.wie każdym sekretariacie gra
radio - mówi J. J. Braun.
LIDIA ZAWISTOWSKA

Zapraszamy Czytelnik6w do
dyskusji na temat telewizyjnego
abonamentu.

mi ędzynarodowe

INFORMATYCY Z WSH

certyfikaty

ODNIOSĄ

SUKCES

Oczywiście.

"Leć piłko, leć, aż do bramki Kore-

~

Oświata płaci

Rozmowa z dr. Gerardem Majem - Kanclerzem
Wyższei Szkoły HandloweJ' w Radomiu
J

Od naj bliższego roku akademickiego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu ruszają studia
na nowej specjalności - Infonnatyce. Dlaczego właśnie Infonnatyka?
Przede wszystkim dlatego, że
ukończenie studiów o tej specjalności jest dobrym punktem wyjścia do
zawodowego sukcesu. Wystarczy
prześledzić doniesienja europejskiej prasy dotyczące zapotrzebowania na informatyków w krajach
Unii Europejskiej . Również Polska
podlega przemianom sprawiającym,
że inżynierowie informatycy są osobarni poszukiwanymi przez bardzo
wielu pracodawców. Jestem przeko-

nany, żerosnąceznaczenieinforma-

cji jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw sprawi, że osoby zaangażowane w jej przechowywanie, przetwarzanie i dystrybuowanie będą mogły liczyć na zgodne z
ich oczekiwaniami kształtowanie
karier zawodowych.
Dlaczego warto
informatykę właśnie

Poza informaty-

ką prowadzimy także cztery inne

'

studiować

w Wyższej
Szkole Handlowej w Radomiu?
Czym wyróżnia się oferta WSH?
Po pierwsze, program nauczania został tak skonstruowany
aby w trakcie studiów, po opanowaniu określonego zakresu wiedzy,
student mógł to potwierdzić nie
tylko poprzez uzyskanie wpisu do
indeksu , ale również poprzez uzyskanie międzynarodowych certyfikatów. Już w tej chwili w Wyższej
Szkole Handlowej funkcjonuje
autoryzowana Akademia Informa-

tyczna firmy Novell. Zmierzamy do
tego aby w naszej Uczelni zaistniały
kolejne' :!go typu przedsięwzięcia
firmowane m.in. przez takie firmy
jak Microsoft i CisGo. Posiadanie
certyfikatów tych firm sprawi, że
nasz absolwent będzie miał na rynku pracy zdecydowanie większe
możliwości znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia niż jego
kolega wyposażony "jedynie" w
dyplom ukończenia studiów.
. Po drugie, tworząc tą specjalność zdawaliśmy sobie sprawę, że do
odniesienia sukcesu nie wystarczy
wyłącznie znajomość zagadnień
związanych ściśle z informatyką. Dla-

. tego właśnie w programie znalazły się
przedmioty z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu a nawet umiejętności interpersonalnych niezbędnych nie tylko do poszukiwania miejsca pracy ale również do ich kreacji
czyli tworzenia i prowadzenia wlasnej działalności gospodarczej.
Myślę, że w trudnych czasach,
w których żyjemy nie bez znacze~
nia jest także wysokość czesnego.
Mogę się pochwalić, że w WSH jest
ono naj niższe w regionie, a prawdopodobnie jest także jednym z
naj niższych w Polsce. Wychodzimy
z założenia, że lepiej jest kształcić
większą liczbę studentów niż obciążać malą ich grupę kosztami prowadzenia danej specjalności.
A co z kandydatami na studia
nie przejawiającymi zainteresowania
studiami inżynierskimi? Czy WSH
im także może COŚ zaproponować?

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

specjalności , a miano~icie :

l H d IZ a
. . '. an e agr mczny o speCJahzaCJach:
- Współpraca Go~podarcza z
Krajami Europy SrodkowoWschodniej
- Polityka Celna
- Integracja Gospodarcza Polski z Unią Europejską
2. Zarządzanie Finansami o
specjalizacjach:
- Rachunkowość Zarządcza
- Informatyka Gospodarcza
- Bankowość
3 . Public Relations i Komunikacja Społeczna o specjalizacjach:
- Promocja i Reklama
- Badanie Opinii Publicznej
- Dziennikarstwo
4. Administracja Publiczna
(prowadzona pod patronatem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) o specjalizacjach: .
- Administracja Europejska
- Administracja Samorządowa
- Administracja FinansowoGospodarcza
W siedzibie WSH odbywają
się także Studia Uzupełniające
Magisterskie na kierunku Administracja, prowadzone przez Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Gdzie można uzyskać więcej
informacji i gdzie należy składać
dokumenty?
Wszelkich informacji udzielają, a także przyjmują zapisy pracownicy Dziekanatów WSH w Radomiu, przy ul. Domagalskiego 7a,
tel. (048) 363 15 10,3601075 oraz
przy ul. Traugutta 61, tel. (048) 363
22 90, 363 22 91 .
Dziękuję

za rozmowę.
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Zadanie patriotyczne
- Wejście Polski do Unii Europejskiej to zadanie patriotyczne - powiedział premier Leszek Miller podczas wczorajszej konferencji "Wobec
Przyszłości". Miller potwierdził też
swoje wcześniejsze słowa, że jeśli Po- lacy w referendum sprzeciwią się wejściu Polski do Unii, to jego rząd poda
się do dymisji.

Kongres Unii

Tragedia
na kosmodromie
są obawy, że mogą się
walić ściany.

Na kosmodromie "Bajkonur" w
Kazachstanie zawalił się wczoraj
dach jednego z hangarów. Pod
gruzami uwięzionych zostało ośmiu
robotników. Nie wiadomo czy
przeżyli. '

- Trzy segmenty dachu spana ziemię z wysokości 80
metrów. W momencie katastrofy na dachu prace naprawcze
dły

wykonywała ośmioosobowa
ekipa - powiedział Kairża Tureżanow, rzecznik kazachskiej

Na zakończonym wczoraj kongresie Unii
Pracy przyjęto uchwałę o neutralności świa
topoglądowej państwa. Mimo wcześniej
szych zapowiedzi nie zapadła decyzja czy
UP pójdzie do wyborów samorządowych
samodzielnie czy w koalicji z SLD. Na szefa partii ponownie wybrano Marka Pola,
który zapowiedział, że zrobi wszystko, aby
jego partia była silniejsza, sprawniejsza i
bardziej znana.

Komisji ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Natychmiast rozpoczęla się
akcja ratunkowa, ale ratownicy
mieli problem z dostaniem się do
hangaru.
Według Tureżanowa, kon~trukcja hangaru' jest naruszona i

Moskwa chce

Jak podaje w naj nowszym
wydaniu niemiecki tygodnik "Der
Spiegel", rosyjscy ministrowie
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych domagają się zagwarantowania swobodnego ruchu
osobowego pomiędzy położoną
nad Bałtykiem enklawą i terytorium macierzystym Rosji. Rosyj-

do Kaliningradu

skie władze domagają się "utworzenia osobnych korytarzy prowadzących przez Polskę i Litwę
oraz wprowadzenia jednodniowych wiz umożliwiających swobodne poruszanie się" .
"Der Spiegel", powołując się
na źródła w Brukseli twierdzi, że
UE nie chce się zgodzić na propozycje Kremla argumentując, że taki
pomysł doprowadzi do fali nielegalnej imigracji obywateli Rosji.
Jednodniowa wiza umożliwiałaby
.obywatelom Rosji wjazd na teren
całej Unii, gdzie nie obowiązują
wewnętrzne granice.
(PAP)

Trojgu Amerykanom wszczepiono chipy

Człowiek

zidentyfikowany

Troje Amerykanów - małżeństwo z
14-letnim synem - są pierwszymi
ludźmi na świecie, którym wszczepiono elektroniczne identyfikatory.

Zawiniła

zwrotnica

Przyczyną piątkowej katastrofy kolejowej
w Potlers Bar w Hertfordshire, w której
zginęło siedem osób była wadliwa zwrotnica - poinformowały władze towarzystwa
kolejowego Railtrack. Na zdjęciu: brytyjska policjantka kładzie bukiet kwiatów na
miejscu katastrofy

Zgodnie z planem
Otwarcie odrestaurowanego
Cmentarza Orląt nastąpi 21 maja podczas szczytu prezydentów Polski i Ukrainy - potwierdził w sobotę szef ukraiń
skiej dyplomacji Anatolij Złenko.

Prosto z nieba
Na Białoruś spadl meteoryt. Ważył tylko 470 gramów i zniszczył jedynie ogrodową grządkę - podała w
niedzielę agencja Interfax.
(PAP)

Mikroprocesor, zawierający
numer telefonu i informacje o
przyjmowanych medykamentach,
wszczepia się w ramię.
Panu

Producent elektronicznych
identyfikatorów podkreśla, że w
sytuacjach zagrożenia życia elektroniczny identyfikator umożliwi
lekarzom natychmiastowe uzyskanie niezbędnych informacji o
pacjencie. Do odczytu danych,
zapisanych w identyfikatorze, słu
ży nieskomplikowany skaner,
działający przez skórę.
(PAP)

Sędziemu

ANDRZEJOWI

JAGIEŁŁO

Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

Dyrektor i Pracownicy Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w,Kielcach

367/gm

ze

- Co było motywem
i czym kierował
sprawca, wyjaśni
powiedział Jacek
zespołu prasowego
pol"icji.

~twa

Ministerstwo Skarbu chce zmienić
zasady wynagrodzeń władz spółek,
które ma w swojej gestii.

- Może to oznaczać zmianę
tzw. ustawy kominowej, ograniczającej płace w firmach kontrolowanych przez państwo
- poinformowała scbotnia
"Rzeczpospolita" .
Ustawa ograniczają
ca tzw. kominy płacowe
była odpowiedzią na informacje o gigantycznych
zarobkach prezesów firm,
niezależnie od efektów
zarządzania. Ograniczono więc ich wynagrodzenia do kwoty, która nie
przekracza sześciokrot
ności przeciętnej płacy w
sektorze przedsiębiorstw.
Obecnie jest to ponad 13
tys. zł.
Jednak zdaniem ininistra 'skarbu Wiesława

Ustawa kominowa nie sprawdziła się

ża minister Kaczmarek

Próba zamachu
Włoska policja ustaliła, że do
sobotniego pożaru na jednej z
głównych stacji metra w Mediolanie
doszło podczas próby zamachu.

Wieczorem ktoś podpalił na
stacji butlę z gazem licząc, że eksploduje.
Pożar nie spowodował ofiar.
Spaliła się częściowo jedna ze
ścian i fragment podłogi. Obok

miejsca pożaru
łek płótna z arabskim
"Allah jest wielki" i z
zdaniem: "Walczymy za
Allaha i nie
.
poddacie się i
jedynemu bogu,
W Mediolanie
dzo liczna wspólnota
ska. Wędtug władz
europejskie zaplecze
Osamy bin Ladena.

Koledze

JAROSŁAWOWI CHOJNECKIEMV
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

IRENEUSZA DOMAGAŁY
koleżanki i koledzy
spółki "SITKO~' w Kielcach

wości.

--

wyrazy współczucia
rodzinie zmarłego

sldadają

W sobotni ranek
nii Grzebienie lU':;U<11<O,,"U
wy Białostockiej L.1l(lIt;L~lUlII
ło zamordowanej
która była szkolną ~VJI<OLa,11II
trzymanego.
Dziewczyna byla
potem sprawca uderzył
kim kamieniem w gł
dług nieoficjalnych i
zbrodnia miała motyw
ny.
Przykryte gałęziami
17-latki odnaJazłw
snym rankiem 1IJ'1t;:>L~KCUIIl t:q
skiej wsi. Policja w ciągu
godzin wytypowała
go sprawcę i zatrzymał a
śnika dziewczyny, kolegę
w liceum w pobliskiej ,

Place w, gór

Głębokie

369/ gm

Zarzut zabójstwa dziewczyny
i znieważenia jej zwłok
w sobotę 17-Iatkowi P,n/m,.,'"
Rejonowa w Sokółce (Pn,rl/~.ł:..l

za-

RosyjSki korytarz
rosyjskiej enklawyObwodu Kaliningradzkiego - po
przystąpieniu Litwy i Polski do Unii
Europejskiej stanowi przedmiot
sporu między Brukselą i Rosją.

i' sprofan

Kosmodrom w Bajkonurze Rosja wynajmuje od rządu Kazachstanu.
Startują stamtąd rosyjskie
statki kosmiczne w ramach programu budowy
pierwszej międzynarodo
wej stacji orbitalnej ISS.
W hangarze, w którym zawalił się dach, w
czasach radzieckich obsługiwano prom kosmiczny "Buran". W swej krótkiej historii "Buran" miał
tylko jeden, bezzałogowy,
lot na orbitę - w 1998
roku. Choć prom był obiecujący, pięć lat później, z
2 "Bajkonuru" startują rosyjskie stalki kosmiczne
powodu braku pieniędzy,
ostatecznie zaniechano tego pro- atrakcją moskiewskiego Parku
jektu. Obecnie "Buran" jest Gorkiego.
(PAP)

dostępu

Dostęp do

Spokój W Betlejem
Izrael odłożył operację militarną przeciwko Hamasowi w Strefie
GazY.1Ymczasem życie w Betlejem, po
39-dniowym oblężeniu Bazyliki Narodzenia Pańskiego wraca do normy.
Wczoraj w kompleksie świątynnym
odbyło się pierwsze od sześciu tygodni nabożeństwo.

Zabił

dach w "Bajkonurze"

OJCA
składają
370/ gm

kierownictwo i
Pierwszego Urzędu Skarbowego w

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

ziś

dzieci wozimy w fotelikach

Poznają

rolnictwo w Europie

aluch w pasach Rowerem
do Unii

Wczerwcu 48 młodych rolników zcałej
Polski wsiądzie lJa rowery i pojedzie
do Brukseli. Ze Swiętokrzyskiego w tę
pDdróż wyruszy trzech cyklistów.

obserwacji wynizwłaszcza te w wienie są przypinane
jazdy samocho~~"łv"Yni'

Zdzisław

"drogówniebez-

Za

przewożenie

dziecka bez fotelika można teraz zapłacić mandat

siową). Kierowca, który zapomni
o przypięciu dziecka w foteliku lub
siedzisku , może dostać mandat
od 20 do 500 złotych. - Przede
wszystkim będziemy pouczali, że
chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
Jeśli jednak któryś z kierowców
nie będzie chciał się podporząd
kować przepisom, dostanie man-

zrobione . W kieleckim sklepie
"Bobas" fotelik dla dziecka do 18
kilogramów kosztuje 238 złotych .
W sklepie "ABC" zakup fotelika
przeznaczonego dla malucha ważącego do 38 kg to wydatek około
350 złotych, większy wybór jest
w fotelach do 18 kg, ich cena waha
się od około 240 do 500 złotych.
dat - przestrzega nadkomisarz Najtańsze podstawki można już
Zdzisław Tatar.
kupić za 40 złotych, bardziej wyW sklepach z artykułami magający rodzice mogą wybrać
dla dzieci oraz dużych marketach siedzisko za 100 i więcej złotych.
nie brakuje ani fotelików, ani podKierowcom przypominamy,
stawek. Jednak sprzedawcy nie za- że dziecko do 12 lat, jeśli jedzie
uważyli w ostatnich dniach zwięk
z przodu osobowego samochodu ,
szonego ruchu . - Komu zależy musi siedzieć w foteliku (ale nie
na bezpieczeństwie dzieci to już
można go tam posadzić , jeśli auto
kupił. Pozostali rodzice albo nie
wyposażone jest w poduszkę powiedzą o nowych przepisach, albo
wietrzną dla pasażera) . Niestety,
czekają na reakcje policjantów- w Polsce sprzedawane są fotelik
- powiedział nam jeden ze sprze- tylko do 38 kilogramów, a wyrodawców.
śnięty dziesięciolatek z pewnością
Ceny fotelik6w i siedzisk za- waży więcej .
leżą od materiałów, z których są
MARTYNA 9ŁĘBOCKA

Honorowy patronat nad rajdem objął Aleksander Kwaśniewski,
a organizatorami są: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Rolnictwa
i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Rowerzyści ruszą w długą podróż 11 czerwca, sygnał do wyjazdu da im osobiście
prezydent Kwaśniewski. Rolnicy
-cykliści do pokonania mają około
640 kilometrów. Każdego dnia, kiedy po południu zsiądą z rowerów,
spotykać się będą z kolegami rolnikami: z Niemiec, Holandii i Belgii.
Obejrzą ich gospodarstwa, zwiedzą
kilka unijnych zakładów przemysłu
rolno-spożywczego.

_- Polscy rolnicy bardzo nieufnie podchodzą do naszej integracji
z Unią Europejską, niechętnie
uczestniczą w seminariach i szkoleniach, bardzo mało wiedzą o rolnictwie w krajach " piętnastki " . To
dlatego wymyśliliśmy dla nich taką
formę poznania zjednoczonej Europy - powiedział pomysłodawca
rajdu Zdzisław Gumkowski z Kancelarii Prezydenta RP. - Liczymy
na to, że podróż rowerem po wsiach
przekona ich, że nie taka Unia
straszna. A po powrocie podzielą
się swoją opinią z sąsiadami .
Rolnicy na metę w Brukseli
przybędą 20 czerwca i tam przywitają ich przedstawiciele Parlamentu Europejskiego. Naszych cy' klistów czeka również niespo-

Niełatwa

droga
do Brukseli

Wsiąść na rower i pojechać
do Brukseli może każdy mieszkaniec wsi między 18 a 35 rokiem życia. Musi mieć tylko rower szosowy, kask i... zwyciężyć
w eliminacjach. W województwie odbędą się one 18 maja,
w Mąchocicach, a przeprowadzą je lachowcy ze Swiętokrzy
skiego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych, - Najpierw uczestnicy będą musieli
przejechać na swoich rowerach
prawie 40 km. Trasa będzie
wiodła m.in. przez Leszczyny,
Ciekoty, Domaszowice - mówi
Jerzy Kula, prezes Zarządu LZS
w Kielcach. - Potem przyszli rajdowcy zmierzą się na S-kilometrowym odcinku jazdy na czas i
wtedy dopiero wybierzemy
dwudziestu najlepszych cyklistów. A trójkę spośród nich wybierzemy, zadając pytania dotyczące Unii Europejskiej.

dzianka - spotkanie ze znanym
kolarzem Eddy Marexem . Następ
nego dnia pol scy rolni cy b ę d ą
gośćmi instytucji europejskich ,
spotkają się z ich przedstawiciela. mi odpowiedz ialnymi za politykę
rolną w Unii oraz członkami Europejskiej Rady Młodych Rolników,
a także zwiedzą miasto. Na koniec
pobytu przewidziany jest wielki festyn przyjaźni , na którym promowana będzie pols~(a żywność .
ELZBIETA WIKŁO

lemy z wysyłaniem SMS-ów Koniec komórkowego chamstwa

tłoGzona

a_
mka
trzeba liczyć
aOoneni'nW; Idei SMS-a
internetowej bramki tej
z trzech działających
sieci komórna swoich ofi-

- problem tkwi w serwerze,
na którym znajduje się nasza strona, jest on zbyt wolny w stosunku
do Liczby odwiedzin witryny, która z tego powodu po prostu "korkuje" się . W kwietniu z Internetu ·
wysłano ponad 15 milionów wiadomości tekstowych. Pracujemy
nad tym , żeby poprawić przepustowość łączy, w ciągu najbliż
szych tygodni to się zmieni - zapewnia Jacek Kalinowski, rzecznik
prasowy Idei.
(eref)

Warto wiedzieć
Wysyłając SM S-a z komputera, można oszczędzić kilkadziesiąt groszy. Warunek jest jeden: krótką wiadomość tekstową (do 160 znaków) należy
wysłać z odpowiedniej strony.
Do abonenta:
• Plus GSM najlepiej LrObić to
ze strony www.text.plusgsm.pll
sms
• Ery ze strony http:"
boa.eragsm.pUsms/sendsms.asp
• Idei ze strony http://
sms.idea.pl.
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Elekłroni

zna tarcza

Telefony komórkowe potrafią być
utrapieniem. Dzwonią wszędzie
- w kinach, teatrach, a nawet
wkościołach. Teraz na rynku pojawiło
się elektroniczne urządzenie, którym
mDżna "zakneblować komórkę".
Urządzenie to swego rodzaju
zagłuszacz fal , które wędrują
od przekaźników do telefonów.

Nie ma on jeszcze polskiej nazwy,
firmy oferują go jako wave shield
- tarczę antyfalową. Kosztuje tysiąc
złotych . Niewielkie urządzenie
można zamontować na suficie lub
ścianie . Skutecznie " unieruchamia" telefony komórkowe w odległości nawet trzydziestu metrów
od siebie. Tarczę można montować
w biurach i szkołach, bo nie wpły
wa na pracę komputerów. Można
ją kupić w naszym regionie - firma
z Zamościa rozesłała oferty do kin,
niektórych restauracji. - Zainteresowanie tym urządzeniem jest duże
- mówi dystrybutor urządzenia .
W Kielcach żadna z placówek
kultury nie ma podobnego zabezpieczenia , choć w niektórych
na pewno by się one przydały. Bo
niemal normalną rzeczą stały się
już pogawędki przez "komórkę"
w kinie, .ba - niedawno w Teatrze
im. S. Zeromskiego z 'powodu
dzwoniącego na widowni telefonu

omal nie doszło do zerwania spektaklu.
- Taki zagłuszacz by nam się
przydał - powiedział w pierwszym
momencie dyrektor teatru Piotr
Szczerski. Po chwili się zreflektował.
- Nie, musimy przecież wychowywać
widza. Teraz przed każdym spektaklem prosimy o wyłączanie telefonów.
- Nie mamy nic przeciwko stosowaniu urządzeń zakłócających
w miejscach, gdzie nie powinno się

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

-

używać telefonów komórkowych.

Oceniamy to pozytywnie - powiedziano nam w biurze prasowym
Plus GSM .
(BOL)
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Praca i nauka

j ęzyka
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Wyjazd za granic, w celach zarobkowych najlepiej jest połączyć z nauką
j,zyka. Nie zawsze jest to możliwe,
ale taką szans, dają agencje
realizujące program au-pair.

W\iTNl1! ZACHOWAJ!

DZIEŃ 19.
13. V.2002 r.

366

I

II

266
371

II
,II

343

II

253

105

II

164

WYTNUI 2'.ACHOWAJ!

granicą

Niańka . z· certyfikate
(

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

za

Program polega na tym, iż
w zamian za opiekę nad dzieckiem
wiodzinie za granicą, mamy moż
liwość uczenia się na miejscu j~
zyka. Szukaniem polskich pracowników zajmuje się w kraju już kilka wyspecjalizowaąych agencji.
Największa - Mikroserwis z Krakowa - wysyła rocznie około 700
osób do: Niemiec, Anglii, USA,
Francji i inpych państw. - W ciągu
ostatnich kilku lat z naszej oferty
skorzystało po kilkadziesiąt osób
z regionu radomskiego i święto
krzyskiego - mówi Barbara Czerwińska zMikroserwisu.
Pracy opiekunek dzieci podejmują się głównie kobiety, ale
coraz częściej trafiają się i męż
czyźni. Trzeba mieć tylko od 18
do 26 lat i znać język przynajmniej
na tyle, aby móc się jako tako porozumieć ze swoim pracodawcą.
Barbara Czerwińska podkreśla, że każda agencja pracy au-pair
sprawdza kandydatów do pracy,

zanim wyśle ich za granicę. Z drugiej strony wszystkie oferty pracy
z Zachodu są też dokładnie weryfikowane przez zachodnie agencje,.
współpracujące z polskimi biurami. Dlatego każda osoba ma gwarancję, że trafi do normalnej rodziny, że będzie pracować tylko
jako opiekunka dzieci, a nie zwykła pomoc domowa, sprzątaczka
czy kucharka.
- Każda ze stron może po kilku
dniach czy tygodniach wycofać się
z umowy - podkreśla Czerwińska.
- Takie przypądki były, gdy na przykład gospodarze wykorzystywali
opiekunkę do ciężkich prac domowych albo opiekunka po prostu
nie potrafiła zajmować się dziećmi.
Umowa podpisywana z agencją określa wiele innych warunków
pobytu młodej osoby w danym kraju. Jest tam zapisana wysokość kieszonkowego (zazwyczaj 250 euro

miesięcznie, czyli niecałe
ale w USA jest to ponad
rów, czyli 2000 zł), jakie
je opiekunka, gwarancja
n!!go mieszkania,
.
Już przed wyjazdem
nież, w jakich kursach
weźmiemy udział i
płacimy. Niektóre
też, aby kandydat miał
dy (USA) lub inne
Wszędzie jest też warunek,
jeżdżająca osoba była .
na i bezdzietna.
Barbara Czerwińska
że coraz więcej młodych
dzie wyjeżdżać za
cy w systemie au-pair.
tego przykład krajów
gdzie tysiące młodych
jeżdża co roku do
aby opiekować się ULl'''''III''.
języka obcego.
KRZYSZTOF

ZASADY GRY:

Od 19 kwietnia 2002 r. do 31 maja 2002 r. będziemy publikona łamach "Słowa Ludu" kupony z liczbami (łącznie 34 kupony). Liczby te należy zakreślać na swoich KARTACH. W przypadku
kie.dy na KARCIE zostaną prawidłowo zakreślone wszystkie liczby
w diagramie odpowiadającym danej kategorii nagród , właś~iciel takiej karty wygrywa nagrodę odpowiadającą tej kategorii.
wać

._._ ...............................
__ ............... -..... _.- ................_.. _.---_ .... _. __ .- .. _... -..... ,

Regulamin zatwierdzony przez Ministerstwo Finansów - Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych znajduje się do wglą
du w Biurze Konkursu w Kielcach .

do zamieszczenia

Warunki otrzymania nagrody:

Zarząd

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

.MADA" Sp, z 0.0•

.2'Akład

Pracy Chronionej
Warsu,,-. ut. ZAbloci6Jka 10
BIURO SPÓLKJ
26-600 Rodo .... uL 1905 Roka 3G B, td.lr... (048) J62 t\.4 44, J65 4175
OJ~97

Z ..
P Ch r.
Radom, ul. 1905 Roku 30 B

OFERUJEMY:
i
--- Obuwieoebroona
ochronne
Odzież

robocza- Pokrowce i torby narz.;dziowc
Rękawice ochron.oe i robocze.. Wyroby kaletnicze
i robocze· Ręczniki i ścierłci
- Sony mw>dWOWe- sprzęt plpoi. gaśnice
- Sprz.c;t ochronny- węgiel , koki
- inne specjalistyczne art. BHP - wyroby hurnicze

G..."w,q.,.?pttfdry"'. "P9,,,.J~._
Dzi<łi

,._.-__

-

~

e~~~ [~ISS~~
Autoryzowany Dealer
L

25-301 Kielce, ul. Krakowska 293
Biuro Konkursu "SC', ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.
(041) 36-36-309 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16

6

Kandydaci przystępując "do konkursu winni spełnić warunki
w Rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r.
w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące
stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze
w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U, Nr14, poz. 126, zm. 2000 r. Nr70, poz. 823).
określone

.....4"-bru~iJl«i<_j _ _?_u.-.1~4 .._~?C."""_._

Auto-Salon

Gminy w Rakowie

działając na podstawie art 36a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Oz.U. z 1996 L Nr 67, poz. 329 ze zmianami)

-

Oferty kandydatów powinny zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną
koncepcją pracy na stanowisku dyrektora,
kwestionariusz osobowy,
życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia
i wymagane kwąlifikacje,
ocenę pracy z okresu ostatnich pięciu lat w placówce
lub czterech lat pracy w szkole wyższej,
aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki
zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska
nauczyciela w placówce.

Oferty Ż dokumentami należy składać w zamkniętych
kopertach z dopiskiem "Konkurs (nazwa placówki)" w Urzędzie
Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, pokój Nr 21 - w terminie 14 dni
od ukazania się ogłoszenia w prasie. O terminie i miejscu
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ty1J e
ka zarządzania firmą, czyli kierowca milioner
droższe na świecie BMW

okujące nadużycia
strumieniami
Inwl,lłm"t1r. po lekturze
otwarcia ",
w największych
skarbu państwa.

mln zł Polska Miedź wydała na
wspieranie parafii i stowarzyszeń
parafialnych. 300 tys. zł zapłaco
no agencji reklamowej za umieszczenie artykułów o spółce w jednym z dzienników centralnych
(artykuły nie zostały wydrukowane). W KGHM zatrudnienie znaleźli m.in.: były szef Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sławo
mir Najnigier, były wojewoda legniciu Wiesław Sagan, były szef
regionu "S" Jacek Swakoń i syn
premiera Leszka Millera, również
Leszek. Na naprawy będącego na
gwarancji służbowego BMW firma wydała 375 tys. zł (za to można
kupić kilka takich nowych aut).
Same opony do samochodu, których kupiono podobno 10 kompletów, kosztowały 90 tys. zł. Problem
w tym, że auto stałe jeździło na jednych oponach. Licząca trzy strony
maszynopisu opinia prawna, opracowana na zlecenie KGHM, została wyceniona l1a 80 tys. zł.
W PZU Zycie niekorzystne
kontrakty, zawarte za prezesury

byłego

szefa Grzegorza Wieczena mniej
więcej 200 mln zł. Zawyżane były
m.in. koszty umów na usługi reklamowe i doraecze. Firma ryzykownie też inwestowała, kupując np.
niepewne obligacje i poręczając
kredyty.
PZU wydało na usługi doradcze, związane z planami rozwoju
systemu informatycznego 50 mln
zł. Zdaniem autorów raportu nie
dało to efektów, które usprawniły
by pracę firmy. Kolejne miliony zł
firma straciła na obrocie nieruchomościami, prowadzonym przez jej
spółkę zależną PZU Development.
W tym przypadku drastycznie zawyżano ceny poszczególnych
obiektów, a zyski były wypłacane
jako wynagrodzenie za znalezienie
klienta.
"Raport otwarcia" opisuje też
sytuację w takich m.in . firmach, jak:
Totalizator Sportowy, Polskie Porty
Lotnicze, Poczta Polska, Ciech,
Bumar Waryński, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne i Pekaes. (pot)
rzaka,

zostały wycenione

Trudno o skok na

Obcięte

kasę,

gdy kasa jest pusta

kominy

Jak gospodarowały powierzonym im
majątkiem zarządy spółek skarbu
państwa z woj. świętokrzyskiego? W
rządowym " raporcie otwarcia " nie
ma o nich ani słowa.

czają one sześciokrotności śred
niej krajowej - mówi szef biura
zarządu ZEORK SA Zenon Chojna . - Co do średniej dla całej zało
gi ZEORK, to wynosi ona około
2,5 tys. zł.

Afery, o których gazety donosiły na pierwszych
stronach, ominęły
firmy z regionu.
Liczących się jednoosobowych
spółek
skarbu
państwa jest w województwie zaledwie kilka, na dodatek - na ogół w bardzo kiepskiej kondycji . Możliwości
"skoku na kasę "
nie było więc wiele, bo kasa ta przeważnie świeciła

pust~a~~dzór nad Żadna ze spółek z regionu świętokrzyskiego (na zdjęciu:
spółkami
państwa

skarbu
prowa-

Chemar) nie znalazła l:ię na czarnej

dzony jest bezpośrednio z Warszawy. To centrala resortu wyznacza
członków rad nadzorczych, które
z mocy prawa kontrolują działal
ność zarządów poszczególnych
firm - mówi dyrektor Delegatury
Ministerstwa Skarbu Państwa w
Kielcach Jerzy M. Kuźniar.
Najwyraźniej rady nie znalazły jednak w świętokrzyskich st:>ół
kach nic, co nadawałoby się do
wpisania na czarną listę, skoro w
obszernym dokumencie nie znajdujemy żadnych informacji o kieleckich "prze krętach" . Co do zarobków, to członkowie zarządów
spółek skarbu państwa mogą tylko
pomarzyć o pensjach, jakie w
KG HM Polska Miedź miały np.
sekretarki. W firmach ze l OO-proc.
udziałem skarbu państwa (polska
Miedź już taką nie jest) obowią
zuje tzw. ustawa kominowa, ograniczająca wynagrodzenia do maksymalnie sześciu średnich pensji
krajowych. Szef spółki może więc
zarabiać nie więcej niż około 13
tys. zł miesięcznie.
- U!',awy, oczywiście, nie naruszamy. Członkowie zarządu
mają różne wynagrodzenia, ale w
żadnym przypadku nie przekra-

liście

Również w ZPW Trzuskawica szefowie firmy mieszczą się "w
widełkach ", wyznaczonych przez
ustawę kominową. Pracownicy tej
podkieleckiej spółki zarabiają po
mniej więcej 3 tys. zł miesięcznie.
W innych spółkach nie tylko
nie ma takiej średniej, ale nie zawsze można w ogóle liczyć na zapłatę. Zaległości w wypłacaniu
pensji miały już zarówno "Chemar" , jak i "Mesko". Obie firmy
mają długi i z trudnością wiążą
konie:.: z końcem.
(pot)

.Warto wiedzieć
Największe spółki
państwa

w woj.

skarbu

świętokrzy

skim;
Zakłady Energetyczne Okręgu
Radomsko-Kieleckiego SA w
Skarżysku-Kamiennej

Zak/ady Przemysłu Wapienniczego •T rzuskaWica" SA k. Kielc
Zakłady Urządzeń Chemicznych i
Armatury Przemysłowej
.Chema( SA w Kiercach
Zakłady Metalowe .Mesko" SA w
Skarżysku-Kamiennej

Zakład Wyrobów Kamionkowych

.Marywil" SA w Suchedniowie

Bez ~enady
który dziś oburza się na niekom-

ie te afery?
Pensję

pozostało już

państwa.
Ł/t1,lttr~,ulnj"

Kozieni-

działają w
echlnatl·:łnc i Fabryka

w wysokości sześciu
średnich krajowych ma prezes
Elektrowni Kozienice. Nieco
mniejsze pobory mają szefowie
Techmatransu i Fabryki Łączni
ków. To nieoficjalne informacje,
które potwierdziliśmy w rozmowie
tylko z prezesem FŁ Józefem Tomaszewskim. Lech Górski (Techmatrans) i Jan Wrona (Elektrownia Kozienice) byli dla nas nieuchwytni.
Prezesi mogą dodatkowo zarobić, jeżeli dostaną roczną nagrodę od ministra, zazwyczaj w wysokości 1- 2 pensji.
Minister skarbu kontroluje
również wysokość płac w swoich
spółkach. Dlatego nie ma szans na
wypłacanie wysokich uposażeń
kierowcom, sekretarkom lub innym pracownikom. W Fabryce
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Łączników prezes i jego zastępca
nie mają nawet swoich kierowców,
podczas wyjazdów służbowych
sami kierują służbową nubirą.
Oprócz spółek skarbu pań
stwa, w Radomskiem działają jeszcze cztery przedsiębiorstwa pań
stwowe, podległe wojewodzie mazowieckiemu. Jak powiedział nam
Krzysztof Zając, kierownik oddziału skarhu państwa Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Radomiu, pensje ich
prezesów i dyrektorów ustala sam
wojewoda. Wynoszą one średnio
w granicach trzech średnich pensji krajowych (około 7 tys. zł miesięcznie). Wojewoda pilnuje również, aby średni wzrost płac w zakładzie dla wszystkich pracowników nie wynosił więcej niż 1-2
proc. powyżej inflacji.
(kol)

Wszyscy są oburzeni. Jak można było
dopuścić do takich przekrętów? To
skandal! Coś z tym trzeba zrobić! mnożą się głosy polityków. Tych
samych polityków, którzy od lat
dopuszczają do nadużyć.

Nikt już nie kryje się z tym,
że stanowiska w zarządach największych państwowych firm (lub
tych, w których skarb państwa ma
jeszcze coś do powiedzenia) sq
politycznym, traktowanym
jako premia po wygranych wyborach. Podobnie rzecz ma się ze stanowiskami w radach nadzorczych
tych spółek. 1 oto dochodzi do paradoksu: zarząd, który ma prowadzić firmę i Rada Nadzorcza, która ma ten zarzqd kontrolować i
rozliczać, to jedna klika.fak człon
kowie Rady Nadzorczej, mianowani często za zasługi polityczne,
mają zwolnić prezesa z tego samego nadania? No właśnie.
Łupy dzielone są bez żena
dy i bez względu na opcję partyjną· Ten sam minister skarbu,
łupem

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

petencję poprzednich zarządów
spółek skarbu państwa, mianu-

je prezesem drugiej co do wielkości firmy w kraju byłego ministra obrony, ~człowieka bez doświadczenia menedżerskiego,

który "chciał się sprawdzić w
biznesie". Panu Dobrzańskiemu
należy życzyć powodzenia, ale
czy naprawdę nie było lepszego
kandydata?
Nadużycia, o których teraz
czytamy w "raporcie otwarcia"
były możliwe z dwóch powodów.
Po pierwsze dlatego, że nie zda- ,
rzyło się chyba, by jakiś członek
Rady Nadzorczej odpowiedział za
tolerowanie patologii; w najgorszym przypadku tracił stanowisko.
W przypadku szefów firm qywa
inaczej (były prezes PZU Zycie
siedzi w więzieniu), ale też bardzo rzadko. Po drugie - bo sama
sytuacja jest patologiczna. Gdy do
gospodarki miesza się polityka, tej
pierwszej nigdy nie wychodzi to
na dobre.
ARTUR POTACZAŁA

7

Miss Ziemi Świętokrzyskiej wybrana!

Najpiękn·iejsza Z pięknyc
- Czas strasznie szybko
1Yle tygodni
mija jak
da Bokałło , nie nr?'pr\l\l' "
clrowania twarzy. Koło
rza przechodzi kilka nie
ca przebranych panieri ...
rorzy mogli widzieć to, co
lihy na pewno łatwiej szy

Błyskotliwy dowcip

Roberta Janowskiego, anielski glos Olgi Bończyk,
show najlepszych polskich tancerzy,
a pnede wszystkim szesnaście
świętokrzyskich piękności pokazują

cych swoje wdzięki zarówno w
sukniach ślubnych, jak i lateksowych
strojach plażowych -te atrakcje
czekały w Kieleckim Centrum Kultury
wszystkich zaproszonych na finał
konkursu Miss Polonia Ziemi

finał
Po paryskiej wizycie
mo już, które z
szły do ścisłego finału .
tak spodobały się tpo,nr",r71
dydatki, że zamiast
stek postanowili
AnnaHajan,
Iwona Makuch,
by, Agnieszka Maj i
Bokalło oraz nasza

Wielki

Świętoknyskiej.

Sobotni koncert zatytułowa
był "Podróż dookoła świata".
Szesnaście dziewcząt wybranych
do finalu z pół setki kandydatek
spędziło wiele godzin na żmud
nych próbach, by dla oglądającej
je publiczności podróż ta była
ekscytująca.
ny

Paryża
Pierwszy przystanek - Wiedeń. Przy dźwiękach walca na scenę wchodzą ubrane w klasyczne,
balowe suknie dziewczęta. Choć
znać po nich tremę, w niczym nie
przypominają wystraszonych, nie
umiejących się odnaleźć dziewcząt, jakie pamięta się z eliminacji. Uśmiechnięte , świetnie radzą _
sobie z mikrofonem. Delikatne
suknie lekko falują w rytm walca ...
- W takich chwilach żałuję, że nie
jestem kobietą - patrząc na pięk
ności, wzdycha prowadzący koncert Robert Janowski. Następny
przystanek to Italia - misski w specjalnie dla nich zaprojektowanych przez salon mody włoskiej
"Bella" strojach młodzieżowych
pokazują dynamiczny układ taneczny. Widownia żywiołowo reaguje na pokaz. Wśród dziewcząt
prym wiedzie świetnie się ruszająca kielczanka Agnieszka Maj
- zjedna jej to sympatię jurorów.
Po chwili zamiast słońca na
scenie pojawia się typowo angiel-

Od Wiednia do

Najpiękniejsze dziewczęta regionu
ska pogoda - nic więc dziwnego, ny Paryż - kandydatki prezentują
że kandydatki po Londynie opro- . naj nowszą kolekcję francuskich
sukien ślubnych. Dla takiej panny
wadzają nas w płaszczach i z parasolami. Nawet kiepska pogoda nie młodej nawet najzagorzalszy stapozbawia panien wigoru - znów ry kawaler rzuciłby w kąt swoje
tańczą, tym razem w tle słychać
umiłowanie wolnego stanu!
"Deszczową piosenkę". Dość zimna pora na gorącą Hiszpanię - na Wiele gwiazd
ten etap podróży czekali wszyscy
Oprócz świętokrzyskich mispanowie. Misski pokazują się w
czerwonych, błyszczących, latek- sek koncert w KCK zgromadził
sowych strojach kąpielowych. Na również wiele gwiazd. Największą
widowni rzeczywiście podnosi się był prowadzący imprezę Robert
temperatura. Długonogie piękno Janowski, znany choćby z "Metra"
czy teleturnieju "Jaka to melodia".
ści przyciągają wzrok, nie sposób
Bawił publikę dowcipami, śpiewał,
nie podziwiać ich urody.
przepytywał kandydatki i drażnił
Ostatni przystanek przed
powrotem do Kielc to romantycz- się z publiką, co chwilę grożąc, że
po raz kolejny przeczyta długą li- .
stę sponsorów konkursu. Zyskał
sobie tak dużą sympatię widowni,
że podczas głosowania na Miss
Publiczności.. . otrzymał kilka gło
sów. Każde jego wejście na scenę
kwitowano gromkimi brawami.
Jeśli spełni zapowiedzi i w przyszłym roku też poprowadzi świę
tokrzyski finał, o wysoki poziom
konferansjerki organizatorzy
mogą być spokojni.
Przerwy między pokazami
wypełniali zaproszeni artyści - cudownie zaśpiewała Ołga Bończyk,
znana z roli lekarki w serialu "Na
dobre i złe", wtórowała jej Sylwia
Wiśnie~ska. Pokazali się też tancerze - najpierw grupa RA, później
tańczący w Studio "Buffo" kielczanin Mateusz Polit z przyjaciółmi.
Trzeba przyznać, że oprawa artystyczna była mocną stroną koncertu - w dużej mierze dzięki choreografowi Renacie Lipskiej-Sołtyk
i reżyserowi - Anecie Czaban.

od lakieru do włosów, mała armia
doprowadza makijaż
i fryzury kandydatek do porząd
ku po kolejnej zmianie strojów.
Kto by pomyślał , ile zabiegów
wymaga ukazanie naturalnego
piękna kobiety...
Agata Szafraniec z Suchedniowa już założyła ślubną suknię, godzi się na krótką rozmowę·
Stoimy obok wieszaków pełnych
strojów, w których dziewczęta dopiero co paradowały po scenie.
- Już nie ma nerwów, ale strasznie
tu gorąco - mówi miss. Przyznaje,
że kandydatki miały swoje typy,
która dziś zdobędzie koronę najpiękniejszej . Jakie - nie zdradzi.
wizażystów

wrNIKI KONKuRSU ;;:
~

mi

.Diiewczęta wyróżnione podczas konkursu
Swiętokrzysklej

c\.

Miss

2002.

" Miss Polonią Ziemi Świętokrzyskiej Iraniec z Suched,Lli0wa - 20 lat

*

Mi ss
OsobowoŚci - Aleksandra Sła
by z Kielc,
I9łat

ści

Miss Publiczno- Agnieszka Maj

Druga strona konkursu
Reporter nie byłby reporterem, gdyby nie spróbował zajrzeć
za kulisy tak dużej imprezy.
Szczęśliwie ominąwszy rosłych
ochroniarzy, wślizguje się za scenę· Pierwsze, co widzi, to duży
stół zawalony setkami pudrów,

Miss Agata Szafraniec w pełnej krasie

8

kremów i innego autoramentu kosmetyków, co do przeznaczenia
których zwykły śmiertelnik nie
może mieć bladego pojęcia. W
sporym pomieszczeniu aż gęsto

Miss " Słowa
Miss "Echa
Dnia" - Agata Szafra....__c.....-.....,
_ niec
Ludu'ł j

~

Miss Radia
"FaMa" i Miss
"IntercolIege' u1'_
Aleksandra Słaby

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Swiętokrzy-ski

Państwo!

końca I k-adencja samorządowych władz Wojewódz'LJ1f~'LU~"-"'lfi)I(U"J::U. Województwa, którego miało nie ł1ył, a któ-

.. n',. .... ,IIi ~·..n' naszym wspólnym

wysiłkiem .

To jest nasza mała
rozwijał się będzie, jak potrafimy był gO$podami

,,'-In'n..." dzi~ w Wasze ręce "Samorząd Świętokrzyski" - spe1101[U17Zne informacyjną, na której chcemy podsumował ezted.OI·OlJ/~R Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Raz
w każdy drugi poniedziałek, prezentował będziemy
problemy województwa i sposób ich rozwiązywa
traktujemy jako swój obowiązek rozliczenia się
n.V,.""H"." wydaniach będziemy prezentować dokonania
pracę

Zarządu Województwa.
Władysław Pokrzepa
przewodniczący Sejmiku

komisji problemowych i

Województwa Świętokrzyskiego

jmik sejmików

Ile trzeba, ile
Rozmowazprzew~czącym
Sejmiku Województwa Swiętokrzy
skiego Władysławem Pokrzepą

Czym Zarząd Województwa
na udzielenie mu absolutorium za rok 2001?
- Najkrócej mówiąc: rozsąd
ną gospodarnością· Sejmik stwierdził, że Zarząd zrobił dziś tyle, ile
można dla rozwoju województwa.
Trzeba pamiętać, ze jedną ze słab
szych stron polskich samorządów
jest sposób ich finansowania. Nasz
budżet w roku ubiegłym w 99 proc.
ustalał budżet państwa, a tylko
1 proc. stanowiły dochody własne.
zasłużył

Finanse samorządu były problemem poruszanym w czasie nie-

Będzie

regionalna
telewizja
Pnewodniczący Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji Juliusz Braun,
poinformował marszałka województwa świętoknyskiego Józefa Kwietnia
operspektywach utworzenia ośrodka
telewizyjnego w Kielcach. .

ku WojewództWa Świętokrzyskie
go Władysław Pokrzepa.
Przedmiotem .zainteresowania przewodniczących był problem
umacniania samorządów lokalnych i wojewódzkich, wzajemne
relacje rząd-samorządy, przyszłość
kontraktów wojewódzkich i powołanie Związku Województw.
W sprawie Związku Województw dopełniono wszystkich formalności i potrzebna jest tylko decyzja Sądu Rejestrowego w Wcuszawie.

"Z podjętych w mojej obecności ustaleń wynika - pisze - że
Telewizja Polska SA może otrzymać od Prezydenta Kielc pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania ośrodka do 31 sierpnia br.
Następnie TVP SA wyposaży ośro
dek w potrzebny sprzęt telewizyjny. W rozwiązaniach legislacyjnych jestem za wprowadzeniem
zapisu zobowiązującego TVP do
nadawania 4 godz. programu lokalnego dziennie w każdym województwie."

dawnego Forum Pnewodniczących
w Kielcach. Co tak niepokoi działaczy samorządowych?
- Wszyscy mają ten sam kło
pot. Sejmiki nie mają możliwo
ści samodzielnego kształtowania
budżetu województwa, a w kon-

,

można
sekwencji np. ustalania priorytetowych celów inwestycyjnych i
ich realizacji. Nie mają także
pewności co do terminu otrzymania przekazywanych im środków.
Największy problem stanowią
dotacje celowe, które w naszym budżecie w 2001 roku stanowiły 62
proc. Są to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i zadania własne samorządu. 1Ych
"znaczonych" pieniędzy, których
nie można wykorzystać na inne potrzeby, jest w budżecie za dużo.
Samorząd , który przede
wszystkim administruje pieniędz
mi, {l nie kreuje własnej polityki finansowej, ma ograniczone możli
wości działania. To powinno się
szybko zmienić w drodze ustawy
sejmowej o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.

Swiętokrzyski
- Najpiękniejszy telegram urodzinowy
dostałem od pana - powiedział w
środę, 8 maja, Wiesław Myśliwski na
spotkaniu zmarszallciem województwa
świętokrzyskiego Józefem Kwietniem.
Marszałek uczcił jubileusz
7O-lecia wybitnego prozaika (autora m.in. ,Widnokręgu", nagrodzonego nagrodą NIKE) wręczeniem
listu gratulacyjnego i nagrody pieniężnej przyz~anej przez Zarząd
Województwa Swiętokrzyskiego za
wybitne dokonania twórcze.

,

jubilat

W czasie spotkania wymieniono poglądy na temat sytuacji polskiej wsi , a zwłaszcza kultury wiejskiej . Zdaniem Wiesława Myśłiw
sbego, może okazać się, że wejście
Polski do Unii Europejskiej będzie
wielką szansą dla tej kultury.
Wiesław Myśliwski urodził się

w Dwikozach koło Sandomierza,
mieszka w Warszawie. Ukończył
Katolicki Uniwersytet Lubelski w
1956 roku . Laureat wielu nagród
(m.in.: Grand Prix World Television
w Hollywood w 1972, nagroda FIPRESCI na festiwalu Prix Italia).

metropolii krok po kroku
runkach rolniczych, kompleksy leśne - i Kielce.
z Józefem Kwietniem, marszałkiem
twa śWiętokrzyskiego
lata pracy całego zespoz różnych dziedzin.
tekstu, kilkadziesiąt
"Plan zagospodarowa•• ... '.IIUI;:I!.U województwa
. Dlaczego jest

drogowskazu racjonalnego rozwoju i podstawy regionalnej polityki
przestrzennej dla Samorządu Województwa.
Podobno, tu zacytuję, "najlepszą polityką gospodarczą pań
stwa jest brak polityki"?
- Bzdury. Unia Europejska
planuje.
Co wynika z planu?
- Istotne jest m.in. to, że precyzyjnie wyodrębnia obszary funkcjonalne z określonymi dla nich
możliwościami rozwoju: północ
ny (Końskie, Skarżysko, Starachowice, Ostrowiec), koncentracji wydobycia i przetwórstwa surowców
mineralnych (małogosko-krasiciń
ski, chęcińsko-chmielnicki),
uzdrowiskowy (Busko-Solec), rolniczy o najkorzystniejszych warunkach (Sandomierz, Opatów i
Kazimierza Wielka), a ponadto
obszary o średnich i słabych wa-

W planie pisze się o Kielcach
jako metropolii. Co to znaczy?
- Przyszłość Kielc ma ogromne znaczenie dla całego regionu .
Krajowy system osadniczy dotychczas przypisywał stolicy województwa podrzędne znaczenie
jako "krajowemu ośrodkowi
równoważenia rozwoju ". Status
miast o znaczeniu europejskim
lub mogących mieć takie znaczenie miały inne stolice województw, np. mniejszy od Kielc
Rzeszów. W naszym planie Kielce stają się metropolią. Nie oznacza to, że staną się nią z mocy
"Planu ... ". Potrzeba do tego na
przykład lotniska, lecznictwa o
standardzie europejskim, uniwersytetu czy akademii medycznej . l
250 tys. mieszkańców (dzisiaj 212 tys.). Ważne, że plan stwarza
przestrzenne możliwości realizacji metropolitalnej funkcji Kielc.
Większe znaczenie przewidzieliśmy w nim także dla Sandomierza, Ostrowca i innych ośrodków
miejskich. Róbmy krok po kroku wszystko, aby region równomiernie mógł się rozwijać.

Wiesław Myśliwski

(z prawej) był gośc i em marszałka województwa

• Do 30 czerwca br. przyjmowane będą w Kielcach wnioski
firm ubiegających się o Święto

243 , budynek C2 : tel. (0-41)
34-218-74 lub 342-19-90.

krzyską Nagrodę Jakości.

Sejmik Województwa
edyekologiczną gI:Dinę. Warunkiem przystąpienia do V edycji konkursu jest
zgłoszenie deklaracji uczestnictwa
do 31 maja br. na adres DepartalJlentu Infrastruktury i Ochrony
Srodowiska Urzędu Marszałkow
skiego. Ogłoszenie wyników
10 stycznia 2003 roku.

Laureatem Nagrody za rok
2001 jest ZAKŁAD STOLARKI
BUDOWLANEJ STOLBUD SA
WŁOSZeZOWA.

Regulc~.min oraz formularze
wniosków Swiętokrzyskiej Nagrody Jakości zainteresowani mogą
odbierać w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszał
kowskiego w Kielcach - w pokoju

•

Materiały d~ kolumny przygotowało Biuro Prasowe Urzędu
Marszałkowskiego. Korespondencję prosimy kierować na adres:

Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
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Swiętokrzyskiego ogłasza V
cję konkursu na najbardziej
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W

strażackie święto

medale i odznaczenia

Pod nowym sztandarem
SANDOMIERZ. Kilka tysięcy straiaków z województwa świętokrzyskiego
zapełniło rynek sandomierskiej
Starówki w sobotnie przedpołudnie.

W Sandomierzu uroczyście
obchodzono Wojewódzki Dzień
Strażaka oraz przekazanie straża
kom z miejscowej Komendy Powiatowej sztandaru ufundowanego przez mieszkańców w dowód
wdzięczności za ogromne poświę
cenie podczas ubiegłorocznej akcji powodziowej. Uroczystości
połączone były z obchodami 10lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.
O godz. 10 zabytkowe wnę
trza bazyliki katedralnej wypełnił
tłum strażaków. Na uroczystą mszę
św. odprawioną w intencji straża
ków przybyli między innymi: gen.
bryg. Zbigniew Meres, komendant
główny PSP, komendant święto
krzyski PSP st. bryg. Stanisław
Gacek, wojewoda świętokrzyski
Włodzimierz Wójcik oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej
PSP w Sandomierzu i lokalne wła
dze. Podczas nabożeństwa poświę
cono sztandar ufundowany dla sandomierskich strażaków przez
mieszkańców powiatu.
Po mszy świętej strażacy przemaszerowali na rynek starego miasta. Komendant S. Gacek podzię
kował wszystkim podwładnym za
trud i poświęcenie, z jakim pod-

Kto

widział

Podczas uroczystej defilady sandomierscy strażacy otrzymali sztandar, medale i odznaczenia
czas ubiegłorocznej powodzi nieśli pomoc dla mieszkańców. Marceli Czerwiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu przekazał
sandomierskim strażakom sztandar ufundowany przez mieszkań
ców.
Ogromnego wzruszenia nie
ukrywał podczas uroczystości gen.
Meres, który w lipcu ubiegłego
roku osobiście dowodził akcją w
Sandomierzu. W dowód wdzięcz
ności za uratowanie miasta przed
zalaniem radni miejscy nadali mu
jesienią ubiegłego roku zaszczyt-

ten wypadek?

BUSKO. 19 marca około godz.
7.30 na ul. Kopernika w Busku, na
wysokości boiska SP nr 1, ośmiolet
nią dziewczynkę potrącił fiat 125p.
Osoby mogące swoimi zeznaniami

-

.

pomóc w prowadzonym postępowa
niu, proszone są o kontakt osobisty z
KPP, ul. Mickiewicza 19 lub telefoniczny z nadkomisarzem Stanisła
wem Pawelcem - tel. 3789218. (imi)

ny tytuł honorowego obywatela
miasta. Tym razem komendant
główny PSP przyjechał do Sandomierza, żeby wręczyć awanse, odznaczenia i okolicznościowe medale dla miejscowych strażaków z
okazji lO-lecia PSP Medale otrzymali również: wojewoda Włodzi
mierz Wójcik i burmistrz Sandomierza Andrzej Tenderowicz oraz
strażacy którzy wyróżnili się w
czasie akcji powodziowej .
- Dziękuję wszystkim tym,
którzy z ogromnym poświęceniem
walczyli z żywiołem podczas ubie-

Delegatki

głorocznej powodzi. Miałem okazję kierować obroną wałów w rejonie Sandomierza i widziałem ich
trud i ofiarność. Prawie rok temu
poznałem w tym mieście wielu
wspaniałych ludzi. Znalazłem tu
również przyjaciół, dlatego cieszę
się, że jestem honorowym obywatelem Sandomierza - mówił do strażaków gen. Meres. Przypomniał
wszystkim, że zawód strażaka jest
szczególny i cieszy się ogromnym
poparciem społecznym.
Wczesnym popołudniem w
całym mieście słychać było dźwięk

chińskich

kobiet na Ponidziu'

Od soRysa .do sta
- Panie z OFK bardzo szczePONIDZIE. Dwie doby spędziły na
Ponidziu panie reprezentujące

gółowo wypytywały mnie o liczbę zatrudnionych, płace, struktu-

najwyższe władze Ogólnochińskiej

Federacji Kobiet.

WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY

do 14 czerwca 2002 r.
stale oprocentowanie:
• 7,6 % - kwota od 2.000,00 zł do 19.999,99 zł
• 7,7 % - kwota od 20.000 zł do 49.999,99 zł
• 7,8 % - kwota od 50.000 zł wzwyż
Warunki:
• minimalna kwota wkładu 2.000,00 zł
• okres trwania wkładu 6 miesięcy
• wkład nieodnawialny
Spółdzielczy
16S\ng

10

Bank Rozwoju O/Kielce
Kielce, ul. Paderewskiego 31
tel. 366-41-35, 345-40-50

Jak wielkiej rangi było to wydarzenie, niech świadczy fakt, że
pani Mo-Wenxiu stoi na czele organizacji zrzeszającej - bagatelka
- 600 milionów kobiet. Pani MoWenxiu towarzyszyły : Ma Yanjun
- szefowa Wydziału Organizacyjnego OFK, Qi Qiao - szefowa Wydziału Międzynarodowego OFK
oraz Wu Yanjan przewodnicząca
OFK z okręgu Hubei . Wizytę
Ponidzie zawdzięcza posłance
Zofii Grzebisz-Nowickiej która
pełniła honory gospodyni.
,
- Wizyta Chinek jest plonem
Swiatowej Konferencji w Sprawach Kobiet z 1995 roku . Pragnę
liśmy, aby Chinki po znały na
wskroś funkcjonowanie naszej samorządności , od sołtysa począw
szy. poprzez wójta, burmistrza do
starosty, skończywszy na sejmiku
i parlamencie - mówi Z . Grzebisz-Nowicka.
W Busku chińska delegacja
zapoznała się z funkcjonowaniem
Dziecięcego Szpitala ,Górka '. Po
południu , pod parasolami (padał
ulewny deszcz) panie wsadziły na
jednym ze skwerów os. Sikorskiego w Busku dwa drzewka pamię
ci.
Sobotni wieczór panie z
Chin spędziły w gronie młodzieży
i gospodyń wiejskich ze Złotej . W
niedzielę od rana władze OFK
podejmował w swej siedzibie starosta pińczowski Andrzej Kozera.

ry organizacyjne starostwa, licz,

bę mieszkańców, funkcjonowanie podległych mi służb i wszystko skrupulatnie notowały - powiedział starosta Andrzej Koze-

ra.
Po krótkim pacerze uliczkami Pińczowa i zwiedzeniu nowo
wybudowanego szpitala Chinki
wybrały się do Młodzaw, do go-

Szefowe 600 milionów chińskich kobiet były zachwycone
Tadeusza Kurczyny w Młodzawach oraz pawiem , którego wabiły

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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fabryka styropianu, ale nikt nie straci pracy

OWO przedsiębiorcy
znajdował się sztab partyzancki.
Ojciec był żołnierzem Armii Krajowej, posiada najwyższe odznaczenia za walkę o niepodległość .
Po ukończeniu studiów pan Bogusław pracował w ostrowieckim
PSS " Społem", później w zakła

Fabryka styropianu
I:n/'nmua. ale właściciel
Iniać nikogo
40·osobowej
ruszyć z nowym
" rI',"" ,,,,,, 1 zapraw
budowla·

kilku dniami, o czym
na skutek podpalenia,
.eń w fabryce styropółnocą od strony
rozlał płyn łatwo palny
ojawił
w kilku miejt:UIIUl;Lt:::>llIt:: . Temperatuwzrosła, że gotouległ stopieniu, zaś
wygięły się jak ciadziło do zawalej konstrukcji dachoez blisko osiem godzin
strażackich zmagało
. Spaliły się m .in .

, frezarki, wentylatoprzekroczyły ponad
zł.

raz pierwszy widziałem,
pracownicy płakali a nie bez wzruszenia
firmy Bogusław Wałek.
im, że nikogo nie
Włożę wszystkie swoje

Na gruzach spalonej fabryki Bogusław Wałek przyrzekł, że odbuduje zakład
pieniądze, by odbudować zakład
i jeszcze zwiększyć zatrudnienie
do 100 osób. Pochodzę już z ta-

kiej rodziny, że nie wypada mi się
nawet w najtrudniejszych momentach.

załamywać

człowiek

Dziadek Bogusława Walka
w Oświęcimiu, bo w jego
domu w Tumlinie pod Kielcami
zginął

Sienkiewicz i Elektryczne Gitary

Od widoku

ni minister
koncercie

Swięto "białych

Na sobotnim koncercie
i Elektrycznych
wet minister
Piwnik.

Kuba Sienkiewicz przez dwie
godziny tak bawił publiczność, że
bardzo żywiołowo reagowała na
kolejne przeboje. Młodzi słucha
cze wstawali, tańczyli . Zarówno
starsi, jak i młodzi, odnajdywali w
utworach cenne dla siebie spostrzeżenia, obserwacje. Nie zabrakło tak znanych przebojów, jak
"Jestem z miasta", "Co ja tutaj robię", "Na krzywy ryj ", "Wyszków
tonie", "Kiler", "Czy ktoś się przyzna, że jest w nas Dyzma".
Koncert odbył się w ramach
Wiosny Jazzowej 2002 trwającej
już od ponad półtora miesiąca .
Dotychczas występowali m.in. takie sławy, jak: Jan Ptaszyn-Wróblewski, Krystyna Prońko, Thdeusz
Nalepa. Za dwa tygodnie, 25 maja,
z koncertem przyjedzie Urszula
Dudziak z zespołem Walk Away.
(an)

,

KOŃSKIE. • Wystarczy popatrzeć I już
człowiek zdrowieje

- mówią

opielęgniarkach pacjenci.

dzie produkcyjnym Polskiego
Związku Głuchoniemych . Na początku lat 90. postanowił otworzyć w Goździelinie własny zakład. Produkcja styropianu była
strzałem w dziesiątkę , zakład cią
gle się rozbudowywał. Przedsię
biorca ruszył nawet z produkcią
na Ukrainie. W czterech miejscowościach otworzył swoje zakła
dy, które zatrudniają razem 120
osób. Chce wejść na rynek biało
ruski , rosyjski , zamierza też eksportować na Zachód, m.in . do
Niemiec.
Pożar nie zniweczył jego
planów, zewsząd otrzymuje pomoc. Na miejsce zdarzenia przyjechał zaraz wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn i wicestarosta ostrowiecki Wojciech Siporski . Obiecali, że zrobią wszystko,
by pomóc przedsiębiorcy. Chodzi wszak o utrzymanie miejsc
pracy w rejonie, w którym bezrobocie przekroczyło już 26 proc.
ANDRZEJ NOWAK

czepków"

dział

nam, że pielęgniarki są
nie tylko pracowite, ale młode,
zgrabne i ładne. Wystarczy popatrzeć i już człowiek zdrowieje.
Ech, gdybym był młodszy choć

ze dwa tygodnie ... - marzy z uśmie
chem na ustach.
Do życzeń z okazji ' święta
"białych dziewcząt"
"Słowo Ludu".

dołącza się

(kam)

0"

szyć .

Pielęgniarki

ze szpitala w Końskich

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, iż na terenie województwa
realizowany będzie program Pbare 2003 - spójność społeczna i gospodarcza.
Koordynatorem całego programu jest Ministerstwo Gospodarki. Instytucją
zarządzającą na szczeblu regionalaym jest U rząd Marszałkowski.
Celem programu jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy polskimi
województwami a regionami Unii Europejskiej. Cel ten będzie realizowany poprzez finansowanie projektów o
znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym w dziedzinie infrastruktury okolobiznesowej, rozwoju zasobów ludzkich
oraz wspierania pnedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Wstępna wielkość alokacji dla województwa wynosi
5,15 mln euro. Minimalne dofinansowanie pojedynczego projektu ze środków Pbare wynosi 2,0 mln euro.
Dofinansowanie nie może być wyższe niż 75 proc. wartości projektu.
W związku z tym Urząd Marszałkowski zwraca się do wszystkich uprawnionych podmiotów publicznych z terenu
województwa o przekazywanie do dnia 20 maja br. propozycji projektów infrastrukturalnych o znaczeniu
ponadlokalnym, służących poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w województwie, które
mogłyby otnymać wsparcie ze środków programu. Projekty muszą zostać opracowane w standardzie fiszki
~rojektowe~ dla pro~r~mu. Phare. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania fiszki znajdują się na stronie
lOternetowej: www.seJrnlk.ktelce.pl oraz www.parr.gov.pl. Projekty proszę składać w Urzędzie Marszałkowskim,
Sekretariat Departamentu Polityki Regionalnej, pok. 215, n piętro, bud. C2.
Bliższyc::h . ~ormacji na temat programu udziela p. Ewa Kapel (tel. 342 16 81, 342 10 63), e-mail:
kapel@seJmik.kieloe.pl)lubp.Aleksandra Woźniak (tel 342 12 13), e-mail: woźniak@sejmik.kieloe.pl
94111an
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zdrowieje

- Konecki szpital powiatowy daje pracę 360 pielęgniarkom
i 30 położnym - mówi naczelna
pielęgniarka Anna Łoś. - O ich
solidnej pracy może świadczyć
każdy, kto był leczony w naszym
szpitalu. Także anonimowe ankiety pisane przez pacjentów są peł
ne zachwytów. Jest się z kogo cieEwa Młodawska , Halina
Sepska, Agnieszka Sapieja i Dorota Rutkowska niewiele mówią
o swojej pracy na Oddziale Dializ: trzeba do zabiegów przygotować pacjentów, aparaturę, zadbać
o prawidłowe jej funkcjonowanie
i nic więcej . - Opiekują się również chorymi, którzy leżą w łóż
kach na naszym oddziale - dodaje
dr Jolanta Szymańska . Kilkudziesięcioletni pacjent z dializ powie-

'1

11

SZPITALE, APTEKI

\ ,

Dyżury
pełnią
szpitale:
na Czarnowie, przy ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki .czynne ił niedziele:
, Przy Pogotowiu', ul. św . Leonarda 10 (8-20), . Centrum",
ul. Radomska 8 (10-20),
•Aptekarz', ul. Hoża 39 - czynna codziennie (8-23), ,Alfa",
ul. Żeromskiego 20/24 (815), ,Gemellus", ul. Seminaryj ska 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 poniedziałku do piątku w godz. 822.
Apteka .Gemellus· - calodobowa, ul. Starodomaszowska
11 (obok szpitala przy ul. Kościuszki) .

APTEKA "Parkowa", Kielce, Żyt
nia, niedziele, święta 7.3021.00. 041/368-3033.
(gb 1923)
OSTROWIEC ŚW.
- ul. Sienkiewicza 59c.
STARACHOWICE
- ul. Żeromskiego 3.

344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE.
(nd 210)
NAGŁA Pomoc Lekarska
- 331-56-50.
(gb 1920)

PRZYCHODNIA Urologiczna
"Na Bocianku·, Kielce, Galczyń
skiego 7, codziennie 14.0018.00,362-44-11.
(nd 212)
UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-30-60 . Jagiellońska 23 ,
346-22-99.
(nd 225)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica "Medistar",
Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA) , czynne NON STOP 041/344-39-45, 368-28-02.
(nd 217)
ECHO serca, testy wysiłkowe,
Holter; Kielce, Jagiellońska 23,
codziennie, 34-622-99, 0608476-102,0606-100-091. Lekarze specjaliścI.
(gb 2052)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25 ECHO, HOLIER, RIG, USG .
Urodynamika. Endoskopia. lesty alergologiczne. Badania laboratoryjno-bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(nn 98)

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

"Romantica" (dolby dlgital),
tel. 366-37-19. - 8.30 - seanse dla szkół; .Dziewczyna na
urodziny" - USA, I. 15, g.
11.45, 16. 20.30; .Król skorpion" - USA, I. 12, g. 13, 18.
• Moskwa" (dolby stereo), tel.
344-47-34- . Wielki Powrót" -

USA, b.o., g. 12.30, 16.30; "Z
rodem " - USA, I. 15, g.
14.15, 20.30; "Avalon" - jap., I.
12, g. 18.15.
.Studyjne" - "Genialny klan" USA, I. 15, g. 16.15, 20.15;
"Yamakasi" - franc., I. 12, g.
18.30 .
.. Echo" (w WDK) - 361-27-37
- nieczynne .
piekła

BUSKO ZDRtiJ
.. Zdrój" -.brak terminarza.

J(ORIEJOW
"OK" - "Amelia", g. 18.

OSTROWIEC ŚW.

.Miejskie" - brak terminarza.

PIŃCZÓW

. Belweder" - nieczynne.

SANDOMIERZ
"Millennium " - nieczynne.

S(OZISZÓW
.. Balia_da· - nieczynne.

SKARlYSKO-KAM.
.Centrum" (dol by digital) - .Katei Leopold", g. 17; "Mul holland Drive·, g. 19.
" Wolność" - "H elikopter w
ogniu", g. 18.

STARACHOWICE
.Miejskie" - "Na własną rękę",
g. 17.
•
SUCHEDNIO W
.. Kuźnica· - "Crossroads: Dogonić marzenia', g. 16, 18.
WI.OSZCIOWA
"Muza· - nieczynne.

MUZEA
KIELCE
Muzeum Narodowe - pałac biskupów w Kielcach - plac Zamkowy 1 (tel. 344-23-18) - ekspozycje stale: korpus główny •Wnętrzazabytkowe z XVII i XVIII
w.", "Dawne uzbrojenie europejskie I wschodnie", "Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsud
skiego". Skrzydło północne Galeria malarstwa polskiego I
sztuki zdobniczej. Wystawy czasowe: "Inspiracje maryjne w
sztuce ludowej". Czynne we
wtorek w godz. 10 - 18, środa niedziela w godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła II
25, (tel. 344-57-92) - ekspozycja stała : wystawa materiałów
biograficznych I literackich z
mlodzieńczych lat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, p iątki 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 biografiCZno - literacka. Wystawy czasowe: "Zamki i warownie w akwarelach Zbigniewa Szczepanka",
.Juliusz Kossak. Ilustracje do
ogniem i mieczem". Od 1 maja
czynne codzienie w godz. 1016.
Muzeum Pamięi:i Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939 1956, ul. Zamkowa 3 - czynne
we wtorki, czwartki i soboty w
godz. 10-14.
Muzeum Zabawkarstwa - ul.
Kościuszki 11 - czynne codziennie oprócz poniedz ialków w
godz. 10-17. Wystawa stała :
"Modele redukcyjne"; "Zabawki
dawniej i dziś ", "Folklor sześciu
kontynentów - 406 łalek z calego świata" - kolekcja Małgorza
ty 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
Bernaslewicz - twórca ogrodu
rzetb'. Wystawa czasowa:
,Szmaty, sorce, kierezyje ... Tradycyjna tkanina I strój ludowy
na Kielecczytnie' . Czynne: od
wtorku do niedzieli w godz. 10 -

17.

Muzeum Wsi Kieleckiej
- Dworek laszczyków - , Bukowina - kulturowe dziedzictwo" -

RAQIO-TAXI
ISKRA

96-62 1l' 96-63
366-40-40
KARTA

STA.ŁEGO

KLIENTA

"Jj«vl ~ .u..st4 - CL/Ul iD uzgodllioUa
DOJAZD GRATIS

12

,

Wniedziele otrzymasz PREZENTIII

0-800-400-400
bezpłatne

zamawianie taksówek

wystawa obrazująca życie Polonii na rumuńskiej 8ukowinie.
Czynna od poniedzialku do piąt
ku i w niedziele w godz. 10-15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddzial Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - , Pod
opieką św . 8arbary" - wystawa
historycznych narzędzi górniczych i okazów kopalin.
Galeria Fotografii, ul. Paderewskiego 12 - nieczynna .
Galeria BWA .PIWNICE" - ul.
Leśna 7 - wystawa prac Włady
slawa Hasiora ze zbiorów BWA
w Gorzowie Wielkopolskim. Galeria czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 11-17, w niedziele 11-15, w soboty nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZe" wystawa prac Władysława Hasiora ze zbiorów BWA w Gorzowie Wielkopolskim. Galeria czynna od poniedzialku do piątku w
godz. 9-15, w soboty i niedziele
nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul. Ście_ giennego 35A - Stowarzyszenie
Artystów Plastyków NIeprofesjonalnych w Kielcach - wystawa
malarstwa .Zimowe nastroje'.
Galeria czynna - od ponledzialku do piątku w godz. 8-16, w
soboty - 9-13 . Wstęp wolny.
REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernlkiewiczów w Bodzentynle, ul. 3 Maja - Wnętrza
mieszkalne od 1809 do 1920
roku - czynne caly tydzień
oprócz poniedzialków i świąt w
godz. 9 - 17.
Jaskinia " RAJ" - czynna codziennie w godz. 9 - 18.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach (gm. Morawica)
- wystawa wyrobów oraz praktyczne warsztaty garncarskie dla
grup zorganizowanych (po
uprzednim kontakcie telefonicz-'
nym) - czynne codziennie w
godz. 10 - 16. Informacja: 3118-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - wystawa " Płonęły niebo i ziemia" czynne codziennie oprócz poniedziałków w godz. 10 - 16. W
soboty I niedziele wystawa dostępna dla grup turystycznych .
Zgłoszenia - tel. 041/25-45-162.
Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu czynne codziennie z wyjątkiem
poniedziałków i dni poświątecz
nych w godz. 10-15. Ekspozycja prezentuje działy archeologiczny; geologiczny, flory i fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi - czynne
codziennie prócz poniedziałków
w godz. 9-16. Rezerwacja biletów 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA . Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - ,Black box' obrazy I rysunki Jerzego L.
Brzusklewicza. Oprócz poniedziałków czynna codziennie 'W
godz. 11 - 17, w niedziele godz.
11 - 15.
JĘDRZEJÓW

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

Muzeum "Dworek Reja ", tel.
381-45-70 - czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel.
263-20-48 - "Szkło artystyczne" ze zblorow wałbrzyskiej
BWA. Czynna od wtorku do piąt
ku w godz. 9-17, w soboty i
niedziele w godz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Swlętokrzyska
37, tel. 265-36-51 - wystawy
stałe "Dzieje Ostrowca Swl ęto
krzyskiego od końca XVI w. do
1939 r.", ,Wystawa zabytkowych fajansów i porcelany ćmie
lowskiej", .Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego'.
Wystawy czasowe: . Chrońmy
faunę polskich lasow· - wystawa malarstwa Adama Roskowińskiego; malarstwo Marcina
Samlickiego (1878-1945) - ze
zbiorów Muzeum im. S. Fischera w Bochn i; .Uk rzyżowan ,

umarł i pogrzebion" - wystawa
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach . Muzeum
czynne wtorek - piątek 9-16.30,
sob. 8-~4 . 30 , niedziela 13·
16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel.
262-09-78 - "Górnictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne gałerie turystyczne ,
skansen wioski neolitycznej .
Muzeum czynne wl.- sob . 916, niedz. 11-16.

00 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI . EXPRESS· - tel.
366-11-11, 3-600-600 . Dojazd gratis, z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA" - (dojazd gratis, karta stalego klienta), tel. 3-611-611.
TAXI .BARWINEK" - tel. 801
- 33 - 42 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORlON" - tel.
36-999-99 , 34-555-44 , 9623 .

Muzeum Regionalne - ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe: "Pradzieje Ponidzia", "Piń
czów - historia miasta", "Adolf
Dygasiński - życie i twórczość",
" Sławne I znane postacie w dziejach Pińczowa', "Przyroda Ponidzia"; w synagodze - " Społe
czeństwo żydOWSkie w Pińczo
wie" , Wystawa poplenerowa
ZPAP O. Kielce " Pińczów 2000'.
Czynne wtorek, piątek w godz.
9-15 , środa , czwartek w godz.
9-17, sobota, niedziela w godz.
10-15.
Galeria "Krużganki" - wystawa częśc i repliki XII-wiecznej
płyty orantów wypożyczonej z
Wiślicy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek - ul. Zamkowa 14, tel.
(015) 644-57-57 - czynne: od
wtorku do niedzieli w godz. 1017, w poniedziałki nieczynne wystawy stałe : "Kuchnia kró. lewska", "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", "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 Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1 czynne od wtorku do niedzieli
w godz. 10-17, w poniedziałki
nieczynne - wystawa czasowa
"Rzecz ludzka" - wystawa poświęcona sylwetce i twórczości
Bolesława laborskiego.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11 - nIeczynna.
. Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9 poniedziałek - nieczynne, od
wtorku do SOboty w godz. 9 16, w niedziele 13.30 - 16.

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE "USTRONIE" - Krzyszto'f Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie
kart zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. tel. 36129-18,361-39-12 .
(nj 95)

PIŃCZÓW

SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orła Białego
- ul. Sloneczna - czynne od 8
do 16.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul.
Krywki 1, tel. 274-62-68, czynne w dni robocze w godz. 1016.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28 ,
94-36.
InformaCja MZK- 345-06-95 .
Taxi osobilwe: - Piekoszowska
- 345-15-11 , Jesionowa -33179-19; bagażowe - Sandomierska 801-31-18; ciężarowe:
Mielczarsklego - 345-41-22.
RADIO-TAXt hALFA"
- 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 " Łyso. góry', tel. 36-00000 , 36 11111 , 96 - 26, numer bezpłatny 0800-36-00-36.
TELE-TAXI "WALIGÓRY" - tel.
368-74-00 (dojazd gratis) .
TAXI .HERBY· - tel. 801-41-

AAA 041/34-439-44. CAŁO
DOBOWE pogotowie pogrzebowe HADES, karty zgonu ,
chłodnia .

(nc 96)
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
KOMUłłALNYCH - uslugi pogrzebowe całodobowe , tel.

366-31-77, 344-67-88.
(ni 24)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997 .
Straż Pożarna - 998.
Straż Miejska - 986, 368-7515 (przez calą dobę) i 368-7533 w godz. 7 -15. Posterunek
czynny w godz. 7 - 22 - 367·
60-13 .
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. 36118-33 .
TAI - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta linia 94-34 .
Numery miejscowe - 913 .
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja telefoniczna - 932.

Pizzeria . Studio " - tel. 36886-01 . Czynna w godz.: pn.cz . 10-22, 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: 362-25-

-11 . Czynna w godz. 11-21, niedziela 15-21.
Zamów piuę! Dowóz gratis!

Częstotliwoś c i
słyszalnych

w

PROGRAM I - 1
106,5; 98 ,0; 89
100,8, PLUS -1 07
MARYJA -100,9; 1
RMF -88 ,2, BIS 96 ,2, KIELCE-l al
105,3, WA
103,3, OPAT
FM-l02,1,
-104,7, REKORD-

BILETY lotnicze - rezerwacja,
,Sigma", Sienkiewicza 56 , 344-30-33, 366-4432.
(ng 148)
sprzedaż.

OMNIA - Komunikacja między~
narodowa, Sienkiewicza 61,
345-77-43, 345-77-46.
(ng 158)
LOT - informacje, rezerwacja,
biletów - 368-0658 .
sprzedaż

l»

TEATR IM. STEFANA tEROHSKI
W KIELCACH
zaprasza
----~----------------------M'lkoIIIj Gogol

"OŻENEK"

reżyseria

Linos Marjus Zaikauskas
18i 19 maja. godz. 19

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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7.50 Studio urody - magazyn
8.00 Program lokalny 8.30 Na
dobre i na złe (103) - serial
obycz. pol. (powt.) 9.30 Pod
dachami Paryża (l) - koncert
10.20 Duch wojownika - film
przygod. franc ., 1994 (94
min) 12.05 Nabożeństwo Kościola luterańskiego - rep.
13.00 Panorama 13.10 Studio
sport: Pilkarski 1\Jrniej -Orużyn Mlodzieżowych we Francji - mecz Chiny - Polska 13.55
Lopaka i jego przyjaciel delfin
- serial anim. 14.20 Krzy~ówka trzynastolatków - czyli
Swiatowid - teleturniej dla
młodzieży
Wyprawa z
National Geographic: Wulkan! - .seriaL dok. (powt.)
15.40 Program lokalny
16.00 Panorama
"'
16.20 Prognoza pogpdy
16.30 Zlotopolscy (421) - telenowela pol. (powt.)
1?,.S5 Na d9bre.l nazle. (103)
serialobycz. pol. (powt.)
.
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.55 Va banque - teleturniej
19.25 Znaki czasu - magazyn
20.00 Śpiewające fortepiany teleturniej muzyczny
21.00 Panorama
21.20 Sport telegram
21.30 Prognoza pogody
21.35 Kochaj mnie (4/8) - serial dok.
22.05 997 - magazyn kryminalny
22.45 Samowolka - dramat
obycz. poL, 1993 (62 min)

4.'

6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Robocop - serial anim. (powt. )
7.25
Dziwolągi - serial anim.
(powt.) 7.50 Wysoka fala (46)
- serial przygodo USA (powt.)
8.40 Jezioro marzeń (72) - serialobycz. USA (powt.) 9.30
Serca na rozdrożu (28) - telenowela .argent. (powt.) 10.30
Rozwód po amerykańsku (28)
- serial obycz. USA 11.00 Amor
latino (82) - telenowela argent.
(powt.) 11.45 Z głową w chmurach (~3) - telenowela braz.
12.45 Zycie jak poker (29) - telenowela pol. 13.15 Bar - superkoktajl 14.154 x 4 - magazyn
motoryzacyjny 14.45 Twój lekarz - magazyn medyczny
14.55 Wys,tarczy chcieć
15.15 Robocop - serial anim.
15.45 lnformaeje
16.15 Real TV· Cykl dok.
16.30 Wysoka faJa (47) - serial
przygód. USA
Bracia starają się poprawić
sytuację finansową sklepu.
Joeyowi udaje się okazyjnie
kupić legendarną deskę surfingową zaprojektowańą
przez Deeka Evansa w 1964
roku . By przyciągnąć do sklepu więcej klient6w, Barrettowie proszą o przybycie samego Evansa i złożenie autografu. Ten jednak stwierdza, że
zakupiona przez braci deska
została podrobiona. Barrettowie wszczynają prywatne
śledztwo. Trop wiedzie do
pięknej nieznajomej -zdolnej
projektantki Desiree.

17.20 Bar

Akcja filmu rozgrywa się na
17.50 Serca na rozdrożu (29) poczqtku;lat dzie.więćdzifr
telenowela argent.
18.40 Prognoza pogody
siqtych. DO jednost/ii wojskowej przyjeżdżają żoWerzez
18.45 Informacje
. ostatniego poboru. Starsi ko19.05 Sport
ledzy ,ps(r~egaiq ich przed 0019.10 PrOgJlOla pogody
1}1grY'sem: bylymkrymincdi1,9.15 Amor latino (83) • tele·
siq, który w rzeczywistości
nowela argent.
- r:zqdzi na kompanii. Kadra
20.00 Bar
oficerska, która wie o jego
20.45 Samo życie (46) - serial
wybrykach - nie reaguje. 1}1obycz. pol.
grys i grupa starszych żołnie
Paweł nie daje się zastraszyć
rzy oczekujących na przejprezesowi Benzopolu i jego
ście do rezerwy, biją, upoprawnikowi. Uważa, że informacje opublikowane w dzienkarzajq i niszczą rzeczy noniku są sprawdzone i nie trzewych kolegów nazywanych
przez nich kotami.
ba pisać żadnego sprostowania. fanina wraca do pracy.
23.45 Więzy przyjaźni - dramat
USA, 1980 (108 min)
fulian piecze z tej okazji ciaAmeryka, koniec lat 60.
sto. W przychodni Rowicki spoPrzeciwnicy wojny w Wietnatyka wolontariusza, który namawia go da powrotu do pramie organizują pacyfistyczne
cy. Sugeruje Henrykowi, aby
manifestacje. W tym czasie
zrobilspecjalne badania, kt6Nick, Leo i Jessica rozpoczyre wykaźq, kiedy zarazil się
nają naukę na Uniwersytewirusem HN.
cie Harvarda. Mimo r6żnic
1.1 Trzynasty wojownik •
charakteru, cała tr6jka od
11m sens . kanad .-amer.,
razu przypada sobie do gu1999 (101 min)
stu. Zar6wno Leo marzący o
21.30 Losowanie Lotto
karierze dziennikarza, jaki i
23.15 Informacje, biznesinforNick - przyszły lekarz - zakomacje, sport
chują się w utalentowanej
23.35 Prognoza pogody
artystycznie fessice. W rezul23.40 Graffiti - program pub!.
tacie serce dziewczyny zdo23.50 Puls biznesu
bywa przebojowy Leo. 1}Im0.00 Bar - Night Club
czasem życie w kampusie
0_30 Bumerang - program publ
coraz częściej zakłócają wy1.00 Gniew natury: Strefy bezdarzenia polityczne.

1.35 Album Chopinowski
2.00 Zakończenie programu

6.55 Teleskłep 7.10 Wojowniczki z krainy marzeń - serial
anim . (powt.) 7.35 Dragon
Bali - serial anim. 8.00 Labirynt namiętności (4/80) - t~
lenowela meks. 8.50 Nigdy cię
nie zapomnę (2/94) - telenowela meks. 9.40 Melrose Place (93) - serialobycz . USA
(powt.) 10.30 bmislówka - teleturniej 11.00 Detektyw Hunter (3/22) - serial sens. USA
(powt .) 11.50 Te I e s k I e p
13.50 Angela (49/78) - serial
obycz. meks. 14.40 Wojowniczki z krainy marzeń - serial
anjm.
15.30 Magiczni wojownicy serial anim.
15.55 Dragon Bali - serial
anim.
16.15 Pelna chata (5/192)·
serial kont. USA
16.45 Krok za krokiem (35/
67) • serial kom. USA

Rozmowy w toku realizowane sq w konwencji talk show.
Przedmiotem programu są
problemy życia codziennego
- rodzina, praca, miłość, zdrowie, parapsychologia i sprawy obyczajowe. Zaproszeni
do studia goście opowiadają
w oparciu o własne doświad
czenia o wielu życiowych dramatach

Cody pracuje jako wolontariusz w domu starców. Chło
pak dowiaduje się, że jeden z
jego podopiecznych zmarł i zostawił mu w spadku pięćdzie
siąt tysięcy dolar6w. Wszyscy
kuzyni Cody'ego próbują wyłudzić od niego pieniądze. On
jednak postanawia przekazać
je na konto domu starców.

19.00 TVN Fakty
19.30 Kropka nad i - program
pub!.
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 Big Brother Bitwa
20.50 Milionerzy. teleturniej
21.35 13. Posterunek 2 (36/
42) - serial kOm. pol.
Przyjaciel Czarktr z czas6w
szkolnych (B. Kamiński) za.powiada swoją wizytę w JTzynastymPosterunku. Cezary j
jego hokdzy, błędnie odczytują wizytówkę gościa i przekonani SIł, że jest on ambasadorem. Posfiznawfają więc
urządzić na jego cześt wystawnq kolację. Niestety,
właśnie w tym momencie w
komisariacie zostaje odlqczony dopływ prądu. Pogrążeni
w ciemnościach policjanci,
ponaglani przez komendanta, po omacku kontynuują
przygotowania. Nie obywa się
przy tym bez serii katastrof:
indyk ląduje na podłodze,
Pershing na p6łmisku , a
ksiądz - poczęstowany wt:iką zamiast sokiem - robi się
bardziej wyrozumiały, nawet
dla prostytutki Joli.

22.15 Nauka jazdy - serial dok.
22.45 Maraton uśmiechu program rozrywkowy
23.15 TVN Fakty
23 ..30 Fakty, ludzie, pieniądze
- magazyn gospodarczy
0.00 Big Brother: Extra
0.45 Multikino - magazyn filmowy
1.05 Kto was tak urządziI? magazyn
1.35 Nie do wiary - opowieści
niesamowite
2.05 Co za tydzień - magazyn
2.35 Nic straconego - programy powtórkowe

17.15 Prezydencki poker 3 (8/
22) - sehal obycz. USA
(powt.)
18.10 Detektyw Hunter (4/
22) - serial sens. USA
19.05 Melrose Place (94) - serial obycz. USA
lake dowiaduje się, że Jess i
fo mają romans. Zdenerwowany, wyrzuca brata z
domu. Ojciec Brooke, za namową córki, proponuje Alison
pracę w Hongkangu. DziewcZYfla przyjmąie jego ofertę,
a do SiUy'ego pisze list, w kt6rym wyznaje mu miłość.

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 V Max - magazyn
7.00 Muzyczne listy - magazyn
muzyczny 750 Alicja w Krainie
Czarów 8.20 Fiorella (17) - se~al
obycz. peruw. (pawt.) 9.20 Zyciowa szansa - teleturniej 10.20
Viper (8) - serial sens. USA
(powt.) 11.20 Miasteczko Evening Shade (57) - serial kom.
USA 11.50 Kołorowy dom 3 (14)
- serial kom. USA U.20 Jak dwie
krople czekolady (4) -serial kom.
USA 12.50 Egzamin z życia 2
(19) - serial obycz. USA 13.15 V
Max - magazyn motoryzacyjny
13.45 Strefa P - magazyn muzyczny 14.20 Alicja w Krainie
Czarów 14.45 Muzyczne listy magazyn muzyczny
15.35 Miasteczko Evening
Shade (58) - serial kom . .
USA
16.00 Fiorella (18) - serial
obycz. peruw.
17.00 Kojorowy dom 3 (15).
serial kom. USA
Darryl, chcąc uszczęśliwić
dwie najważniejsze w swoim
życiu kobiety - matkę i żonę
kupuje im prezenty. Niestety,
żadna z pań nie jest zadowolona ze swego upominku.

17.25 Relacja z Wyścigu Pokoju
17.30 HOT CHAT - program
publ.
17.45 Dziennik i Prognoza pogo~y

18.05 Zyciowa szansa - teleturniej 19.00 Cień anioła (9) - serial
sens. USA (powt.)
20.00 Millennium 2 (18) - serial sens. USA
20.55 Obcy świat (9) - serial
s.I. USA
Okaleczony Wayd Bitcher, obawiając się

lor McNfllan. fest -ona jedyną
osobq, której ufa. Podczas
kompleksowego badania. Cindy zauważa brak tatuażu na
przedramieniu Wayda. Nie ma
r6wnież żadnej blizny, czy
przebarwienia po jego usunię
ciu. Wkrótce staje się jasne, że
slan Bitdlera jest wynikiem tajemniczych eksperymentów na
ciałach bezdomnych i sieci,
kt6rą zakladano na chorego
w czasie nocnych bada,j w
nieczynnym skrzydle szpitala.
PaulIUmer odkrywa, iż podobnych przypadków wykorzystywania bezdomnych jest o wiele więcej.

20.00 Kwestia odwagi - film
'obycz. USA, 1977 (lC5
min)
21.45 Medicopter 117 (11/36)
- serial sens. austr.-njem.
22.40 S.0.5 Barracuda - mm
sens. njem., 1997 (90 mirr)
Drużyna Barracuda patroluje granice bałtyckiego wybrzeża w
rejonie Travemunde. fej kapitan fan
Fehrmalln otrzymuje zaproszenie na inauguracyjlUl wyprawę promem Delfin, na
pokładzie którego znajduje
się kasyno. Rezygnuje jednak z udziału w bankiecie.
Th.ż przed wyprawą zauważa, że cala obsługa restau racyjna statku została wymieniona, a w rolę kelnerów
wcielili się gangsterzy należqcy do grupy niejakiego Picarda, kt6ry chce obrabować
sejf. Fehrmann podstępem
dostaje się na pokład Delf/na.

0.20 Tenbit GSM - magazyn
internetowy
0.50 (na żywo) Big Brother:
Bitwa
1.50 Kwestia odwagi - film
obycz. USA (powt.)
3.30 Zakończenie programu

wizyty w szpitalu

dlA weteranów, zjawia się w
środku domu pod domem dok-

21.50 Dziennik
22.00 Informacje sportowe
2.0 INFORmator prawny
22. 5 Program sportowy
23.15 Policjanci z Miami (16)
- serial krym. USA
0.15 Kojak (45) - serial krym.
USA
1.15 Bez trzymanki 2 (6) - serial obycz. kanad.
1.45 X Laski - program erotyczny
2.15 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
3.05 Strefa P - magazyn muzyczny
3.40 Zakończenit: programu

Wiosenna namiętność

Wulkan!
serial prod. USA
godz. 14.45
Kiedy długo uśpiony wulkan
Unzen w południowej Japonii zaczął mruczeć złowróżb
nie, władzeprrządzily ewakuację miejscowej ludności. Podczas gdy mieszkańcy dolin
położonych u stóp groźnej
góry pospiesznie opuszczali
okolicę, na wyspę-ściągali za-
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peczeństwa - film dok.
2.00 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie rogramu

5.35 Kropka nad i - program
pub!. 5.50 Wiosenna namięt
ność (87/95) - telenowela argent. (powt. ) 6.35 Telesklep
7.05 Brzydula (75/169) - telenowela kolumb. (powt.) 7.50
Laboratorium Dextera - serial
anim. 8.15 Przyjaciel Bob - serial anim. 8.40 Przygody syrenki
- serial anim. 9.05 Niezwykłe
podróże Sindbada - serial anim.
9.30 Tele Gra - teleturniej 10.30
Teleskłep 11.30 Big Brother:
Ring 12.35 Rozmowy w toku talk-show 13.30 Pięć ton i on kom. OSA (powt.)
15.15 MilionerZy - teleturniej
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (76/169) - telenowela kolumb.
17.10 WIosenna namiętnoŚć
(88/95) - telenowela argent.
18.p0 Rozmowy w toku - talkshow

I film sens. prod. kanad.-amer.

I
I Rok 922.

godz. 21.15
Miody i bogaty
Arab, poeta Ahmad Ibn Fa·
dlan po raz kolejny niewłaści
wie lokuje swoje uczucia. Z
karę musi opu ścić Bagdad .
. Wkrótce Ahmad zostaje wysł any z misją dyplomatyczną
po Europie. W czasie podróży Fadlan spotyka grupę dwunastu tajemniczych wikingów.

telenowela argent.
godz. 17.10
Przed wyjazdem z San Andres
ksiądz Salvador żegna się ze
swoją siostrzenicą . Margarita
przeżywa kryzys. Wreszcie
uświadamia sobie, że jej mąż
jest nikczemnikiem. Zrozpaczona postanawia rozstać się
z nim, n.ie zważając na skandal, który może wywolać w
rodzinnym miasteczku.

Kwestia odwagi
film obycz. USA, 1977

godz. 20.00
Wybitny sportowiec John Capelletti dowiaduje się, że jego
młodszy brat Joey cierpi na
białaczkę . Wiadomość o chorobie
staje się dla niego
nrawrl7iwrvm dramatem ...

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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godz. 22.05 I
: Magazyn zawiera najciekaw! sze informacje prawne i podatkowe, które mają wpływ
i na nasze codzienne życie . 1
! Jego autorami sa dziennika.._ _a. _________
_
i..._._
ne "Gazety
Prawnej"
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INTER CARS S.A. Dystrybucj a części
do sarnoc:;OOdów zachodnich. Kielce. SIowackiego 6, 041/361-61-06, 344-23-73.
nd206

AUTO-MOTO
0001 S.C. AUTA powypadkowe kupię
-041/344-72-96.
gb1988
0001 S.C. AUTA powypadkowe, zniszczone - kupię. 0606-257-181 .
gb1989

DOCIEPLENIA, remonty. 041/342-22-28,
gb1977

BUDOWLANKA
Kielce,

zakres

Jagiellońska

usług

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

LICEUM

VIAGRA - 0607-419-480, Kielce, Jędrzejów.
gb1514

• Handlowe

VIAGRA, 048/366-91-02, 0604-529-343.
wg65

• Ekonomiczne
(3,5-letnie)

00230
041/343-17-57. AUTOALARMY. RATY.
nt199
0411344-85-25 MOTOART. Sllnlkowo-podwozIowe. (zachodnioeuropeJskie). wymiana
amortyzatorów - gratis
nd211
041 1345-16-29 HURTOWN lA - autoczę
ŚCI zachodme BEZPŁATNA WYMIANA
amortyzatorow Tłumiki Blacharka Oświe
tlenie MOTOMARKET, Jagiellonska 23
nt184
041/362-00-29
AUTO NA GAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

OPONY, felgi, naprawa, renowacja
felg. Warszawska 170,041/332-22-12.
ni94

WYPOŻCZALNIA

samochodów
- 041/369-93-36, 041/368-47-77, 607-319-072.
gb1946
WYPOŻYCZALNIA samochodów - nowe.

nt207

041/34-559-62,0502-302-462.

nt166
OKNA. drzWI parapety AdaptaCja wnętrz
Drokplasl". Kielce. Nowa 5 041 1361-88-52
nd216
PANELE
PODŁOGOWE

BOAZERYJNE
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO, Okrzei 56,041/344-37-45.
ng156
PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,

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

Łazy

ng153

37, 041/345-44-84.
nd226

AUTOALARMY - 041/361-90-60.
PARKIET. 041/384-75-24.

gb1693

tj56
AUTOALARMY 041/34-434-79
nt178
AUTOSZYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa25, 361-61-71. Radom, Warszawska 115,
tel.lfax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc ,
346-52-05.
ng154

AQUA

PRZEOSII;;BIORSTWO
HANDLOWO-USWOOWE

PRODUCENT:

WYPOŻYCZALNIA

• deska podłogowa
• boazeria

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041/34-64-750
0-602-101-305.
nt205

BUDOWNICTWO
0% REKLAMACJI

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
Kielce, ul. Massalskiego %4
łelJfax

(041) 36-88-600, 369-71-O1!
0502108751 , 0601408 963 ~

')

B

PRZEDSIĘBIORSlWO 8UOOWI.AJIGl'ROOUKCYJNf

buc.opl:zer n
KIELCE. ul. Skrzetlewska 55

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

- '"
~
TOWAROWY
•
•
•
•

.

TRANSPORT BETONU - POMPA
CEMENT LUZEM
'"
BLOCZKI BETONOWE
~_
LABORATORIUM BETONU

IWił(EltorS.A.
POLSKIE

SKŁADY

BUDOWLANE

HURTOWNIARIGIPS
BUDOWLANA
Systemy

oraz

antywłamaniowe

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

Kielce, ul. Górna 20,

041/331-25-13 POKRYCIA DACHOWE
papa, blachodachówka. gonty. Docleplema. materlaly budowlane.
nt154
041/366-19-17. Bramy - producent, automatyka - importer.
nn69

tel.Jfax (041) 368-14-18

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

041/331-71-19 - STUDIUM INFORMATYKI zaoczne.
gb1975

OMEGA

- projektowanie

POLICEALNE STUDIUM
FARMACEUTYCZNE
(najstarsze w regionie)
Warszawska 34, p.511 .

- budownictwo

041/345-4425. ALKOHOLOWE odtruwanie.
gb1933
0604-137-235. 041/369-82-76 - ODTRUWA-

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
par1<ingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.
nl176
BRAMY, ogrodzenia . 041/346-46-93.
nt158
041/345-09-41,

gb1954
GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódż
06021335-083.
kb625
GINEKOLOGIA - doświadczeni specjaliści.

OMEGA-SZKOŁY

POLICEALNE:

- administracja

• KOSMETYCZKA
• PROJEKTANT MODY
• INFORMATYK
• INSPEKTOR BHP
• PILOT WYCI ECZEK
• SAMODZIELNY KSIĘGOWY
• DORADCA PODATKOWY
• FRYZJER
SREDNIE:
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnie po ZSZ
2,5-LETNIE po Szkole podstawowej
Warszawska 34, p. 511 .
00236

-BHP
LICEUM
OGóLNOKSZTAŁCĄCE

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

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

technik

SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia)
- zawody budowlane.

COMPUTEX kursy

NOWE BIURO łłANDLOWE
Radom, ul. Gagarina 9
telJfax (048) 366-55-60

HURT I DETAL

DACHÓWKI:

041/344-32-02.

INFORMATYCZNE Studium
041/368-07-66.

MARKSOFT - kursy
041/343-12-52.

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

MATEMATYKA - 041/345-38-1 5.

OCHRONIARZ - Szkola
OCHRONY, DETEKTYWÓW.
publiczne . Nabór. Kielce,
041/344-17-39.

ALFA: Najstarsza Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach,
Ściegiennego 8, 041/34-30-438.
gb2002

~

PROMOCJA WIOSENNA
ZAPRASZAMY

SZKOŁY

Kielce, ROMUALDA 3,
ALFA: Studium BHP. 041/34-30-438.
gb2003

041/368-17-43.
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
cykl 2 i 2,5-letni
- Technikum Fryzjerskie
Policealne Studium Kosmetyczne
POLICEALNE STUDIUM

• Budowtane,
• Drzewne,
• Urządzeń Sanitarnych,
• Samochodowe,
• Elektryczne,
• Żywienia Zbiorowego,
• Fryzjerskie.
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia).

SZKOŁY PRO-FIL

Kielce, ROMUALDA 3,
0411368-17-43.
Specjalna oferta
dla absolwentów gimnazjlJl1l
-~ATNEUCEUM~uu~ '~

• Różne zawody..
nt213

PROMOCJA DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF

*RABATY DO

400/0
STANLEY

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

PRO-FIL

dla DOROSŁYCH

TECHNIKUM
(2,5-letnie ):

Radom, ul. Mireckiego 10,
telJfax (048) 362-53-04
0604916037

ceramiczne, cementowe
ceramiczno-blaszane.
Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
okna dachowe, ocieplenia,
centralne odkurzacze.

leśnik)

ZASADNICZA

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
041/346-16-00.

PRODUCENT

14

- drogi - mosty
- ochrona środowiska

041/344-11-55

I fonfara~ SJ

' '- '

=/ZOBUOi

-geodeta

nt211

ws85

nt180

Profil Thyssen, okucia MACO

......ialłIi!:....._._-.J

ogólne

00235

0607/887-732.

Z "CV

.......ę.,-.

architektoniczne

nt209

OKNA I DRZWI

~_~

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

041/344-11-55

MEDYCYNA

NIE poalkoholowe. ESPERAL.

95"'0

• Kosmetyka.

041/345-85-88
PROMOTOR
ng155
Kielce,
Podklasztoma 117
POLICEALNE:
TERMOKURTYNY wejściowe. 0411366-46-52.
- Farmacja,
nt174 •
- Turystyka,
- Admnistracja ,
WYKŁADZINY PCv. Hurtownia fabrycz- Telekomunikacja,
na .LENTEX·, hurt - detal - raty. Kielce, Chę
- Bankowość,
- Rachunkowość - Finanse
cińska 14,041/362-12-97.
TECHNIKA:
nd219
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- Żywienia Zbiorowego
- Telekomunikacja
LICEUM:
RAZEM w Kielcach, ul. Czarnowska 22,
- Ekonomiczne,
343-43-53, www.razempolska.com .pl
-Handlowe,
gb1958
- Ogólnokształcące
(2-,2 ,5-letnie).

0608-416-759.

BRAMY.NET.PL.
502-58-05-43.

• Fryzjerskie,

MATRYMONIALNE

nt172

Wszystko do budowy domu

NAUKA

• schody
• parapety. 041/254-10-20.

K L I M'"AQUAKLIM" Sp. z 0.0.
PRClMOC.JA l!!

(2,5-letnie)

POLICEALNE:

MARMUR - parapety, schody (produkCja
- montaz) Okna. Okrzel65 041 1343-14-77
307-35-06

WIOSNA z IKAREM. Bezpłatny przegląd
wiosenny - 24 punkty kontrolne pojazdu. Mycie '
silników, podwozi, nadwozi. Przeglądy rejestracyjne. Rabaty do 40%. Kielce, Krakows)<a 220 . 041/368-44-23, 368-42-56 .
www.ikar1 .gratka.pl
nd221

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

nt165

kb870

90

041/346-16-00.

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.

DOMKI letniskowe. 013/43-539-94
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników - sterowników
Kasowanie błędów.
Airbag, ABS.
Kielce. Pakosz 53.
041/361-18-56.
nQ151

Pełny

ORTODONCJA.

0604-565-420.

25-516 KIELCE, al. IX Wieków Kielc 33a
TEL./FAX (041) 344-34-1.2

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

GLAZURA, hydraulika, remonty.

SPRZEDAŻ

LOKALE

0411346-44-49.

VlDEOKJELCE. 041134-560-72. 0602-066-510.
gb1048

OPRAWA OBRAZÓW

gb1973
LALUZJE pionowe, rolokasety, roletki tek-

041/368-24-34.

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

nn96

GLAZURA,

panele , malowanie.

stylne - produkcja, montaż. HURTOWNIA

NOWOCZESNE WZORY,

gb1949

ng150

344-90-84.

041/366-19-17. MEBLE holenderskie.

GLAZURA, tynki - 041/368-81-89.
gbl998

nn72

LALUZJE tanio. 041/369-86-37 .

nt192

gb1878
ASTRA Kombi (1999), 1.6, 16V, 40.000 km,

vI\JII.IFr.IA

LOKAL biurowo -

usłu-

14.
nt190

ABEX.PODRÓŻE

nd223
Kielce,

Chęcińska

MATERIAŁÓW VERTIKALNYCH , Kielce,

041/332-38-55.

HYqRAULlCZNE - 041/361 -54-12 .

dodatki, 24.000 zł. 0411331Ą8.85, 0502-714-677.

gb1961

WYNAJEM - BUSY, 041/344-44-60.
nc151

żALUZJE , roletki. 041/331-45-56.

gb2004

DAM

gb1440

PRACĘ

HYDRAULICZNE . 041/332-39 -28 ;
BRAVA Van (2001), czerwony, przebieg

0502-542-071 .
gb1913

15.500 km, klimatyzacja, ABS, itd., Krakow-

ZGUBY

CHAŁUPNłCZE

od zaraz. 024/355-72-82
•
kb886

ska 32, 041/361-59-39.
ng167

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:.:i/..:.=

FIAT Siena 1.6 HL (1997), 16.500 PLN.
041/386-13-86 po 18.00.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t:l.:i6;;:;
8

MALOWANIA
- Natrysk. Gwarancja .
041/34-458-11
.
gb1770
MALOWANIE -

gładź

CHAŁUPNICZO

terii. 06021395-001

GARAż murowany wlasnościowy- Końskie,

gb1419

041/368-06-99.

- montaż sztucznej biżu

nia i Administracji.

kb852
gb2051

- natrysk - remonty.

041/369-92-23.

i

DZWONKOWSKA Małgorzata zgubiła legitymację studencką AŚ , Wydziału Zarządza

KRÓTKOPAO Emilia zgubiła legitymację
studencką AŚ .

ODZYSKUJEMY podatek z Niemiec.
041 /366-07-49.
nc158

gb2050

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gbij2jil
0. l -

TURYSTYKA

MU LTI-MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe, tanio okna PCV. Długa 22, 041/366-14-33.

PILNIE. Zlecimy składanie długopisów (dostawa - odbiór). 0501/664-419
kb866

TELEFONY GSM

nn92
SKŁADANIE długopisów .

048/37-80-307, 0601/280-977 Frankfurt, .

MURARSKO - tynkarskie, ocieplenia .
0604-806-458.

Mannheim, Lipsko - .Wojtek'.

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia, Belgia -

lokal usługowo - biurowy 42 m

piątki.

081/825-62-45, 0603/95-12-39

UMOWA! Domową pracę oferuje wydawnictwo 800 brutto. 0609/139-641
kb85 1

NAPRAWA - AGO - pralki , lodówki.
041/331-22-32.

ws39

gb1368

POBIEROWO - domki campingowe, wczasy. 091/43-27-101, 0609/96-22-47.

NAPRAWA pralek, Rybak - 041/369-82-22.
gb1971

kb364

ZATRUDNIĘ lakiemików samochodowych.
Kielce, ul. Pakosz 39, leI. 361-83-37.
nt222

ZATRUDNIĘ osoby posiadające samochód
osobowy. Kielce, 346-49-34.
gb1900

KSEROKOPIARKI

PODNOŚNIK koszowy STAR. 041/311-{)3-53.

mieszkanie 53 m kw. I piętro

USŁUGI

gb1803
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.
PRZEPROWADZKI- tanio. 041/366-78-36,

041/331-29-83 - HADES - dodatkowe drzwi,

gb1827

ZLECIMY klejenie toreb papierowych.
0-004406-785
kb868

bb1

BIZNES

COPYLAND.041/34-700-3O.

gb1930
PRZEPROWADZKI. 041/362-24-55,
041/344-74-53,331-21-43 SERWIS RTV.

nl26

0603-34-36-01 .

również stalowe.

nt164

.. .

0600-972-890.

gb1037

50% udziału w Osrodku Wczasowym - Przy-

PROMONT - SERWIS, 041/366-10-91 .
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
gii
14i9i

041/369-86-89

R-O-L-E-T-Y

0600-959-969

ANTYWŁAMANIOWE

68

ANTENY

ROLETY

DOMOFONY

TEKSTYLNE

ELEKTRYKA

VERTlKALE

INSTALACJE

MARKIZY

SERWISOWANIE!!!

MOSKITIERY
nt162

AlUTECHNIKA, Paderewskiego 3, 343-07-04.
nt170
DlżALEX, 041/368-34-03, 0609-236-780. -

ALUTECHNIKA
BALUSTRADY. Ogrodzenia. 041/366-29-94.

POtyCZKI gotówkowe, kredyty samochodowe, mieszkaniowe, hipoteczne. Nowa placówka: ul. Paderewskiego 27/4 tel/fax
346-19-73.
gb2044
WORKI, folia. 041/35-17-028.

gb1980

n1201

Paderewskiego 3

gb2024

sucha - sprzedam . 0601/236-100.
kb854

ROLETY ANTYWŁAM .

PRODUCENT

dzialki budowlane 3 ha, las
ekologiczne. 041/366-46-42,

041/343-07-03.
nt168

CYKlJNOWANIĄ łakierOYJanie - 041/346-41-33.

ROLET - 041/362-03-87, Kusocińskiego 50.

WIDEOFILMOWANIE

JUZ OD 165 złlmkw.

gb104S

ROLETY

ng157

tekstylne

~A l~ doŚWl,~d"'''>ni"m po studiach

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

041/361-22-79.

zewnętrzne

ROLMAX, Górna 19, 041 /344-90-84.

BRAMY ROLOWANE

gb2038

nd224

LALUZJE
-pionowe,

WMK - Leszczyńska 1, 041/368-00-32.

-poziome .

CYKLINOWANIE. 041/346-50-05.

RÓŻNE

0-80447-78-94
kb867

son, Sienkiewicza 66A.

gbl996

~

wtorki,

AUTORYZOWANY serwis Nokia, Erics-

gb1945

produkcja - detal -

APP-STUDIO
- wideofilmowanie.
- fotografowanie,.
- montaż
CYFROWO.
041/361-85-13
041/315-25-19.
nt156

gb1547

montaż

1 MAJA 53, 041 /368-34-03.
CZYSZCZEN IA dywanów , verticali.

n1202

041/366-78-86.
Kielce, Kościuszki 10,

gb2027

ROLOKASETY - PROMOCJAI Roletki tekstylne, vertikale,

CZYSZCZENIE dywanów. 041/331-45-56.
gb1439

żaluzje,

moskitery, okna.

Hurtownia MateńałćMt Vertikalnych , WMK" Sp.
z 0 .0 .,

Leszczyńska

1, 041/368-00-32 ,

041/344-14-80! fax 344-33-77.
CZYSZCZENIE dywanów - 041/331-75-64.

gb1473

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej
" Michałów " w Radomiu

zawiadamia członków ocze kuj ącyc h na m ieszkani a,
że Zebranie Grupy Członkowski ej odbędzie się w dniu
24 maj a 2002 r. (piątek), o godzinie 17 w Domu Kultury
.Micha/ów" w Radomiu przy ul. Królowej Jadwigi 1.
Zapraszamy do

gb1660

udziału

941/km

SYSTEMY SYGANLlZACJł WŁAMANIA
CZYSZCZENIE dywanów. 041/362-19-07.

I NAPADU. 0504-712-455.

gb2036

gb1916

dla każdego, 041/340-72-31 .
DOCIEPLANIE budynków (styropian, weł

ogłasza

przetarg nieograniczony pn,:

041/368-08-77.

na). 041/362-34-99, 0502-317-817.
gotówkowe - 041/34-07-103.

VERTICALE - żaluzje - rolety - producenl

Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu
ul: Domagalskiego 7,26-600 Radom, tel. 36-55-801, w. 231

Powiatowy

gb1830

gb1929

OOCIEPLENIA styropianem , welną

VERTIKALE, żaluzje , roletki materiałowe .

ącego utnymania dróg powiatowych
go polegające na:

947
041/361-21-28.

- tanio. 041 /31-14-942, 605-737-924.
gb1957

~E
Skuteczne, ekologiczne ocieplanie i
ścian,

rowów
wów
czy

gb1724

wygłuszanie

dachów i stropodachów wykonuje

P W " GAMMA " Sp. z

0. 0 .

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel./fax 041 36261 08, tel. 041 331 2816, 0605-312-716

Pożądany termin realizacji zamówienia - 31 października 2002 r.
Dokumentacje przetargowe można odebrać w siedzibie
Zamawiającego w pok. 106. Cena jednego formularza -15 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2002 r. o godz. 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2002 r. o godz. 10 w siedzibie
Zamawiającegowpok. 105 .

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego, w pak. 106, lub pod numerem telefonu
36-55-801 , w. 231 .

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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ZAWIADOMIENIE
Zarządu Gminy w Maslowie:
stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139)
oraz uchwały Rady Gminy w Masłowie nr V/49/97 z 8 paździemika 1997 r.
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia jednostkowej
zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Masłów, uchwalonego uchwalą nr 111/14/69/92 Rady Gminy
w Masłowie z dnia 27 czerwca 1992 r.
Zmiana planu obejmuje obszar około 3 ha części działek nr ew. 19213,

192/2,3, 4, 194/2,3,4, 5, 6, 10, 195/1 , 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13,
196/1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, w miejscowości Mąchocice
Scholasteria, oznaczony w planie ogólnym symbolami UTL - 6.3 oraz
UTL-6.4. Teren objęty zmianą planu przeznacza się pod zabudowę
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowej
zmiany planu. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy
w Masiowie Pierwszym, w terminie do 15 czerwca 2002 r.
.
Wniosek powinien zawi erać i mię , nazwisko, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie numeru
nieruchomości, której dotyczy.
.
9401km
jednorodzinną.

(W Husqvarna

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
uprzejmie zawiadamia o planie przeprowadzenia akcji informacyjnoszkoleniowej dla podmiotów z branży przetwórstwa rolnospożywczego i grup producentów rolnych zainteresowanych
wystąpieniem o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach
programu SAPARO - Dzialanie 1 "Poprawa przetwórstwa
i marketingu artykułów rolnych i rybnych".
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnoszkoleniowych, które prowadzone będą na przełomie maja i czerwca
2002 r. na terenie calego kraju.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać w terminie do 20.V.2002 r.
włącznie do Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach, telJfax 331~1~,
e-mail :swietokrzyski@arimr.gov.pl (dotyczy przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie województwa objętego zakresem działania
danego Oddziału Regionalnego ARiMR).
O terminach i miejscach spotkań uczestnicy ··zostaną powiadomieni
indywidualnie.
360/gm

Zarząd

Gminy
w Bejscach

3 X PROMOCJAI

~-

~-

1499,-

1099,-

Termin realizacji do 31 lipca
.
2002 r.
Przetarg odbędzie się dnia
21 czerwca 2002 r.
Koperty z naRisem "Oferta
na wykonanie 600 m
ogrodzenia "gminnego
wysypiska śinieci"
w Bejscach należy składać
w sekretariacie Urzędu
w Bejscach do dnia
21 czerwca 2002" r.,
do godz. 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi
21 czerwca 2002 r. o godz. 9
siedzibie zamawiającego
(sala konferencyjna).
Specyfikację istotnych
zamówienia można
odebrać w Urzędzie Gminy
w Bejscach (pokój nr 10).
Opłata za specyfikację - 10 zł.
Pracownik do udzielania
bliższych informacji: pan
Zbigniew Anielski, telefon
nr (041) 35-11-025.
926/km

_z'VAr

11'

Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna

240R

232R

323R

Promocja trwa od 22.1\1. do 22.VI. 2002
Ilość

. informacja:(22) 833 29 49

www.husqvarna.com.pl

maszyn w promocji ograniczona

Zapraszamy do ponad 3SO punktów handJowo-$erwisowych
Busko Zdrój: Bohaterów Warszawy 28a. 0-602 519 362 • Grójec:

Poświętne

6b. (0-48) 664 45 16 •

Podzamcze 32. (0-48) 616 34 73 • Janów Lubelski: Zamojskiego 46. (0-15) 872 29 15'
Pińczowska

lIża:

Jędrzejów:

6. 0-602 519 361 • Kazimierza Wielka: Armii Kralowej 15. (0-41) 352 18 12 • Kielce: Tarnowska 9.

(0-41) 362 19 12 • Kielce: Warszawska 2. 0-604491 590 •
Radomska 57, (0-48) 6112197 • Lipsko:

Kościuszki

Końskie : Piłsudskiego

20. (0-41) 372 23 87 • Kozienice:

7. (0-48) 378 0423 • Miechów:

Oś .

Kolejowe s4a. (0-41)

383 03 80 • Miechów: Podzamcze 9a. (0-41) 383 23 90 • Nowe Miasto: Szeroka 8c. (0-48) 674 20 90
• Ostrowiec Świętokrzyski: Śliska 16. (0-41) 265 16 43 • Pińczów: Złota 6. (0-41) 357 74 18 • Przysucha:
Warszawska 15. (0-48) 675 39 31 • Radom : I I listopada 99i. (0-48) 344 21 79 • Radom:
3608784 • Ral<ów: 70-lecia
•

Skarżysko

Niepodległości

Główna

13. (0-48)

17, 0-90 33 5604 • Sandomierz: Zawichojska 13. (0-15) 832 98 24

Kamienna: l-go Maja 40. (0-41) 251 31 34 • Stalowa Wola: Okulickiego 89. (0-15) 844 84 79

• Starachowice: Na Szlakowisku 15. (0-41) 274 I I 65 • Staszów: Optowska 63. (0-15) 864 60 67 • Szydlowiec:

_

Kościuszki

I 28a. (0-48) 617 57 76 • Warka: Senatorska II. (0-48) 667 00 00 • Wloszczowa: Mickiewicza 15.

(0-4 1) 394 20 33 •

..

-,"

-.",,'

".

"-,'

Zagnańsk:

Ogłos.zenie

Kielecka 5. (0-41) 300 1422 •

Zwoleń:

Krakowska 8.(0-48) 676 38 57

p J(obkursie ofe~~

Spółdzielnia

na udzielaniezam6wienia na świadczenia zdrowotne

ŚWiętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego
i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
ul.

Św.

ogłasza
---konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne lekarzy

w zespolach wyjazdowych i w ambulatoriach ŚwiętOkrzyskiego Cen1rum
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz projektem umowy można
zapoznać się w Dziale Organizacji i Nadzoru $CRMiTS w Kielcach , tel.
344-53-71 oraz u kierowników oddziałów we wszystkich powiatach.
Oferty na formularzach zgodnych w § 8 ust. 1 i 2 cyt. Rozporządzenia ,
w zaklejonych kopertach z napisem »Oferta do konkursu» na l eży
składać w sekretariacie ŚCRMiTS w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10
do dnia 15 czerwca 2002 r., godz. 15.
,
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2002 r. o godz. 11
w siedzibie ŚCRMiTS w Kielcach . Część jawna konkursu dotyczy
stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia konkur~u , liczby otrzymanych
ofert, ich otwarcia i ogłoszenia oferentom, który z nich spełnia warunki
konkursu .
Termin związania ofertą do30 czerwca 2002 r.
Komisja konkursowa zawiadomi niezwłocznie oferentów o zakończen i u
i wynikach konkursu .
W czasie przeprowadzenia konkursu oferenci mogą do komisji
konkursowej składać umotywowane skargi, które komisja rozstrzyga
w ciągu trzech.dni od daty jej złożen ia .
Oferent może złożyć do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach·
umotywowany protest dotyczący rozstrzygn i ęci a konkursu w ciągu
7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu .
Udziel ający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
ofert, zmiany terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygn i ęcia
konkursu bez podania przyczyn.
3681gm

16

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

Mieszkaniowa "NASZ DOM"
w Radomiu

ogłasza przetarł nieograniczony"
który odbędzie

Leonarda 10, 15-311 Kielce _.

na podstawie art. 35 ust. 1 i 35 a ust. 1 - 5 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. ~08 z późn iejszymi zmianami)
oraz rozp. MZ i OS z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie
zamówienia na świ adczen ia zdrowotne (Dz. U. nr 93 poz. 592)

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T.

odrębnej

się W dniu

24.V.2002 r. o godz. 12,

na uzyskanie prawa
własności lokalu mieszkalnego.

• mieszkanie kaŁ M-4, przy ul. Sadkowskiej 14 m.19, IV p.
- o powierzchni użytkowej • .58,46 m kw., mieszkalnej - 40,89 m kw.
- cena wyjściowa
- 43.000,00 zł
• wartość wkładu budowlanego - 38.539,76 zł
• wadium
- 2.150,00 zł
Na przetarg
towarzyszących

należy

się

z dowodem

zgłosić
wpłaty

osobiście, bez osób
wadium oraz dowodem

osobistym.
.
Przed przystąpieniem do przetargu należy okazać się
dowodem wpłaty wadium, które można uiścić w kasie
Spółdzielni , bądź na konto bankowe PKO BP SA 1/0 Radom nr
10204317-5959-270-1.
Mieszkania można obejrzeć w dniach 21.V.2002 r.
i 23.V.2002 r., w godz. 9-11.
Obowiązek odnowienia bądź remontu lokalu spoczywa
. na nabywcy.
.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby mające jakiekolwiek
zadłużenie wobec Spółdzielni, ich współmałżonkowie i dzieci.
Komisja przetargowa ma prawo zamknąć przetarg
bez wybrania oferenta, unieważnienia lub odwołania przetargu
bez podania przyczyn.
,
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzieln i ,
ul. Żeromskiego 116B, w dniu 24.V.2002 r. o godz. 12, w sali 44, I p.
Ponadto oferujemy lokale użytkowe do wynajęcia , głównie
na cele biurowe i usługowo-handlowe oraz garaże przy ulicy
Olsztyńskiej-Katowickiej. Koszt jednego garażu jest oszacowany
~
na 15 tys. zł (możliwość płatności w ratach).
Zainteresowanych prosimy Q kontakt telefoniczny:
36-234-87 lub 36-234-88, w. 329.
73/wb

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

ul. Armii Krajowej
p.211,

tel. (d15) 864-32-58
czynne od 9.30 do Ió

SŁOWO LUDU 13 MAJA 2002

AWRSP orr w RZESZOWIE
GOSPODARSTWO
ADMINISTRACYdNO· HANDLOWE
W KIELCACH. B i uro w Kurowie
iż zostały ogłoszone przetargi:
sprzedaż następujących nieruchomości rolnych i rolno-leśnych,

STASZÓW, gmina BOGOR/A

gmina ŁUBN/CE

mln,..lp",n" nr 279/1 o pow. 1,37 ha, w oenie 2.600 zł, wtym: drzewostan 81 Oz!

~
G)

przetargi:

III

Wojciechowice - działka nr 3010 pow. 49,07 ha, w tym RI- 9,37
ha, R/I-30, 11 ha, R/IIa - 8,03ha, N-1,56ha.
Wywoławczy czynsz dzierżawny - 132 decytony pszenicy.
Mikułowice - działka nr 403/1 i Jasice - działka nr 270/2 o pow.
łącznej 41, 0622 ha, w tym: RI-16,5600 ha, R/I- 18,3353 ha, R/IIa
- 3, 6049 ha.-Ł/II- 2,3320 ha, rowy - 0,2300 ha.

•

..

O

~

Wywoławczy czynsz dzierżawny -119 decy10n pszenicy.
Przed przetargami, które odbędą się w dniu 22 maja 2002 r.. prosimy
o zapoznanie się ze szczegółowymi ogłoszeniami umieszczonymi
w siedzibie Urzędu Gminy Wojciechowice, w siedzibie sołectwa

nr 412 o pow. 0,29, w cenie 300 zł
nr 416 o pow. 0,63 ha, w cenie 550 zł
nr4740 pow. 0,47 ha, w cenie 375 z!
nr591/40 pow. 0,25 ha, wcenie375zł
Wola Jastrzębs ka:
Oo pow. 0,57 ha, w cenie 950 z!
Kujawy:
nr685/1 o pow. 0,59 ha, w cenie 1.210zł
nr 150 o pow. 0,89 ha, w cenie 1.060 zł

Własności

Agencja

Rolnej Skarbu
OIT w Rzeszowie

informuje,

na

OPATÓW, gmina OPATÓW

iż zostały ogłoszone

spnedaż nieru,chomości

"ca

IN '

Państwa

przetargi:

rolnych zabudowanych:

~

•

zatludow.ana budynkami: mieszkalnym i gospodarczymi,
rhi,.lk",,,h nr385/1, 411, 609, 622/10 pow. 0,58 ha, wcenie4.600zł.
gmina Ożarów

laKClOZlalKI nr691/2 i 2974 o pow. 0,79 ha, w cenie 1.200z!

mln,..I"'''n" nr92 o pow. 0,44 ha, w cenie 1.300 zł, wtym: drzewostan 500 zł
'mlnl,..I"'''n" nr930 pow.O,66 ha, wcenie3.000z!, w tym: drzewostan 1.900z!

jako działki nr 341 i 346 o pow. 0,26 ha, w cenie 900 zł
Wyszmontów:
rolna nr 105/2 o pow. 0,12 ha, w cenie 500 zł
rolna nr 323 o pow. 1,12 ha, w cenie 2.700 zł
rolna nr 352 o pow. 0.55 ha, w cenie 1.300 zł
rolna nr 468 o pow. 1,00 ha, w cenie 2.300 zł ;
Gliniany:
nr 107 o pow. O,69ha,w cenie 2.500 z!, w tym: drzewostan 1.600z!
rn.nn..l",""~ nr1080pow. 0,64 ha, wcenie2.300z!, w tym: drzewostan 1 . 500zł
Oo pow. 1,50 ha, w cenie 2.300 zł
I'OInn-ll',,,n,,, nr111 o pow. 1,59 ha, w cenie 4.400 z!, wtym: drzewostan 2.600 z!
rolna nr 1430 pow. 1.03 ha, w cenie 1.300zł
rolna nr 233 o pow. 0,50 ha, w cenie 1.200 zł
rolna nr236 o pow. 1,70 ha, w cenie 3 . 300zł
nr243 o pow. 0,37 ha, w cenie 1.000 zł
rOln'rl-I"ć:n", nr440 o pow. 0,66 ha, w cenie 1.600zł, w tym: drzewostan 700 z!

nr 29 o pow. 1,26 ha, w cenie 2.200 zł
nr 102 o pow. 0,51 ha, w cenie 850 z!
nr119/1 o pow. 0,33 ha, w cenie 750 zł
nr 119/20 pow. 0,20 ha, w cenie 500 zł
nr 119/4 o pow. 0,43 ha, w cenie 900 zł
nr 120 o pow. 1,12 ha, w cenie 2.200 zł
rn.n'''-''''~"~nr12312 0 pow. 0,75 ha, w cenie 2.1OOz!, w tym: drzewostan 950 z!
nr 134/10 pow. 0,25 ha, w cenie 700 zł
nr 134/2 o pow. 0,34 ha, w cenie 850 zł
nr 273 o pow. 0,98 ha, w cenie 2.000 zł
nr 274 o pow. 0,35 ha, w cenie 650 zł
Oln,-..J"ćn" nr 588 o pow. 1,61 ha, wcenie2.300z!, w tym: drzewostan 800 z!
WIEC Św., gmina ĆMIELÓW

Gorzelnia Rolnicza w Julianowie.
Nieruchomość położona w obrębie Nowa Wieś, gmina Klimontów,
starostwo Opatów na działkach nr 282, 283, 286, 288/2, 575
o łącznej pow. 11,50 ha wraz z budynkami, budowlami
i urządzeniami do produkcji spirytusu.
Cena wywoławcza - 280.000 zł , wadium~ 28.000 zł.
• Gorzelnia Rolnicza w Rudzie Kościelnej.
Nieruchomość położona w obrębie Ruda Kościelna, gmina
Ćmielów, Starostwo Ostrowiec $więtokrzyski, wpisana do Rejestru
Zaby1ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, położona
na działce nr 94/2 o pow. 1.5307 ha i wyposażona w komplet
budynków, budowli i urządzeń nie?będnych do produkcji spirytusu.
Cena wywoławcza - 228.000 zł, wadium - 23.000 zł .
• Ośrodek GosPOdarczybyłego Zakładu Rolnego Ruda Kościelna.
Nieruchomość położona w obrębie Ruda Kościelna, gmina
Ćmielów, na działkach nr 25/6 i nr 26 o pow. łącznej 3,77 ha
i składa się z kompleksu budynków gospodarczych: garaże, wiaty
na sprzęt, obora, cielętnik, magazyny, utwardzone place, drogi,
wodociąg, linia elektryczna, ogrodzenie.
Cena wywoławcza - 90.800 zł, wadium -10.000 zł.
Przed przetargami, które odbędą się w dniu 27 maja 2002 r.,
w godzinach 10-12 prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi
ogłoszeniami umieszczonymi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Ćmielów i Klimontów, w siedzibie sołectwa Ruda Kościelna, w siedzibie
GAH Kielce, tel. (041) 344-22-04, GAH Kielce - Biuro Kurów, tel. (015)
936/km
869-14-04, OT Agencji w Rzeszowie, tel. (017) 862-64-77.

SPE~AUNA

OFERTA

Telefonicznej Agencji
Informacyjnej

Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść

reklam z ostatniego tygodnia

z gazet
"Gazeta Krakowska" - Kraków
"DzIennik Zachodni" • Katowice
"Słowo Polslde" • Wrodaw
"Glos WIelkopolsId" - Poznań

"Gazeta Współczesna" • Białystok
..Glos SzczecIńsld" - Szczecin
oraz treść ogIoaz.eń drobnych

z ostatnich trzech
.Słowa

Ludu·

numerów

Duże:

rolno-leśna - działka nr 209 i 648 o pow. 1,05 ha, w cenie 4.600 zł
284/2 o pow. 1,97 ha, w cenie 1.680 zł
Kościelna:

o pow. użytkowej 48,20 m kw. i udziały w dzjałce-nr 94/1 o pow.
wcenie 12.500zł
t OSTROWIEC Św., gmina KUNÓW
Janik:
1n o pow. 0,28 ha, w oenie3.400z!, w tym: drzewostan 1.600z!
nr96 o pow. 0,03 ha, w cenie 550 zł
nr 246/2 o pow. 1,24 pa, wcenie 7.600zl
nr 31 Oo pow. 0,0465 ha, w cenie 300 zł
nr311 o pow. 0,1194 ha, w cenie 600 zł
nr3140 pow. 0,1405, w cenie 650 zł
Karczma:
o pow. 0,2000 ha, w cenie 5.500 zł
363/6 o pow. 2.6000 ha, w cenie 38.000

zł,

w tym:

zł

nwalidzka:
nr311 o pow. 0,5700 ha, w cenie 1.500zł
nr 300/2 o pow. 0,7800 ha, w cenie 4.650 zł
nr301/4 o pow. 0,8000 ha, wcenie4.600z!
nr 298/2 o pow. 1.0900 ha, w cenie 8.400 zł
nr 270 o pow. 1,5300 ha, w cenie 3.100 zł
nr 2032 o pow. 2,4600 ha, w cenie 8.500 zł
SANDOMIERZ, gmina ZAWICHOST

Zawichost:
~491 o pow. 0,1087, w cenie 600 zł
1~!~/opow. 0,7574 ha, w cenie 2.250 zł
1746/~ o POW. 0,4075 ha, w cenie 1.300 zł
17
o pow. 0,6731 ha, w cenie 1.650 zł
46/2 o pow. 2,1651 ha. w cenie 4.900 zł
NDOMIERZ, gmina DWlKOZY

2,60 ha, w cenie 6.250 zł
~ od~ się w dniadl: 23.V. (grunty poIożone w gminie
bn~, ~kozy, Opatów), 24.V. (grunty poIożone w gminie:
.
. I Zawichost) w siedzibie Gospodarstwa AdministracyjnoKieIcacłJ BIUro w Kurowie prosimy o zapoznanie się za szczeg6Iowymi
we wIaściwych dla nieruchomości soIectwach i urzędach
GAH
tel. (041) 344-22-04 w siedzibie GAH Kielce - Biuro

siedzibieOTAgencjiw~,teI.(017)862~n.

~

......
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KOMUNIKAT
Gminy w Masłowie stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
nr XXII/260/01 Rady Gminy w Masłowie z dnia 20 września 2001 r.
zarząd

zawiadamia
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów, uchwalonego
uchwałą nr 111/14/1992 Rady Gminy w Masłowie z dnia 27 czerwca
1992 r. (Oz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 11 poz. 120 z późniejszymi zmianami).
Powyższe opracowanie planistyczne obejmuje zmianę lokalizacji
projektowanego pasa drogowego drogi krajowej nr 7 od km 511+115
do 511+723 oraz drogi krajowej nr 73 od km 0+063 do 1+000
na działkach o nr ewidencyjnych od 56/2 do 115/2 oraz od 133 do 153
wraz z działkami 173, 175 położonych w miejscowości Dąbrowa (pełna
lista działek do wglądu w Urzędzie).
Załącznik graficzny do wyżej wymienionej zmiany znajduje się
do wglądu w Urzędzie Gminyw Masłowie.
Ewentualne wnioski lub informacje odnoszące się do projektowanych
zmian należ składać na iśmie lub rzes łać do 31 ma'a 2002 r. 9231km

Gminy Sitkówka •
ogłasza

" 1

>a

Jasice, Mikułowice i Wojciechowice, w siedzibie GAH Kielce , tel. (041)
344-22-04, GAJ Kielce - Biuro Kurów, tel. (015) 869-14-04, OT Agencji
937/km
w Rzeszowie, tel. (017) 862-64-77.

OPATÓW, gmina IWA NISKA
Dziewiątle:

13 MAJA 2002 NR 109

iż zostały ogłoszone

Pańslwa

na dzierżawę nieruchomości rolnych,
w gminie Wojciechowice w miejscowościach:

",ln,..IP,::na nr 11 o pow.0,40 ha, w cenie 1.320zł, w tym: drzewostan 660 zł

ISlo"LLlrr.

Rolnej Skarbu
Rzeszowie

położonych

•

mln,n-Ip,,::nanr207 o pow. 0,31 ha, w cenie 1.620z!, w tym: drzewostan 950 z!
",Inn-lp'::na nr4420 pow. 0,18 ha, w cenie 750 zł, wtym: drzewostan 350 zł

orr w

informuje,

informuje,

w powiatach Ostrowiec Sw., Opatów, Sandomierz i Staszów
woj. świętokrzyskie:

Własności

Agencja

_.,.~II"U

przetarg ustny nieograniczony

i 5442 m kw.,
omość stanowi
iny.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KW 32056.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej - 330166 zł.
Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie pływalni
"Perła ", stadionu sportowego. Zgodnie z ogólnym planem
zagospodarowania przestrzennego działka może być przeznaczona
pod usługi hotelarskie z zieleniątowarzyszącą (US 1 usługi sportu z zielenią
towarzyszącą. Teren istniejącego ośrodka sportowego ze stadionem
i zespołem boisk - do adaptacji i zagospodarowania uzupełniającego).
Przetarg odbędzie się 29.V.2002 r. o godzinie 10 w siedzibie Urzędu
Gminy Sitkówka - Nowiny.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 17000 zł w Banku Spółdzielczym w Nowinach na konto nr BS
O/Sitkówka 19301116-84931 056-292160-3600-5 do dnia 28.V.2002 r.
Wpłacone wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium
wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet
ceny nieruchomości.
Uchy~enie. się ucze~~ika, który wygra przetarg, od podpisania umowy
notanaln~J w te~lnle oznaczo~ym 'przez Zarząd Gminy, skutkuje
przepadkiem wadium na rzecz gminy Sltkówka - Nowiny.
Koszty ~ązane z zawarciem aktu notańalnego ponosi nabywca.
Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wadium zostanie zwrócone
w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Zarząd Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania
przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sitkówka - Nowiny
'
pokójnr151ub 16, tel. 346-54-55, 346-53-73, w. 110, 120.

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

Elitarne Studium

Służb

Ochrony

;,OElTA"
1_

w Skarżysku-Kamiennej
ogłasza nabór na rok szkolny

2002 -2003
Siedziba szkoły: SP nr 13
w Skarżysku-Kam.
ul. Sezamkowa 23
tel. 0-502208-448, 253-05-32
Spółdzielnia

,\

o

~

Mieszkaniowa

"Przyszłość"

w Jędrzejowie, ul. Dojazd 56
informuje, że posiada do
wynąjmu na terenie Jędrzejowa
w atrakcyjnych miejscach:
1) budynki po byłych
kotłowniach:

- ul. Dojazd pow. zab. 312 m kw.
- ul. Bat. Chłopskich pow. zab.
240 m kw.
- ul. Dmowskiego pow. uż.
62 m kw. + zaplecze
2) Lokale użytkowe:
- ul. B. Chrobrego, I piętro ,
o pow. uż. 290,38 m kw.
i 63,75 m kw.
ul. Dojazd pow. UŻ. 25,10 m kw.
Bliższe informacje można
uzyskać w siedzibie Spółdzieln i,
tel. 386-19-48.
701tj
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Niemieck.ie technologie
w ostrowieckim PKS
Wobiektach CENTRUM MOTORYZACJI
ostrOWieckiego PKS odbywała się
regionalna prezentacja najnowszych
urządzeń oraz technologii napraw
ogumienia.
Firmy, które dotychczas brały
udział w poznańskich Targach Motoryzacyjnych, w tym roku swoją
ofertę przedstawiają w regionach za
pośrednictwem swoich partnerów
handlowych. Po Szczecinie, Wrocławiu, Rybniku i Warszawie prezentacja dla regionu Polski połu
dniowo-wschodniej odbyła ~ię 25 i
26 kwietnia br. w Ostrowcu Swięto
krzyskim.
TIPTOPOL z Pobiedzisk oraz
REMA TIP-TOP STAHLGRUBER
z Monachium pokazały szeroką paletę profesjonalnych urządzeń i wy-

posażenia wykorzystywanego w
warsztatach wulkanizacyjnych i firmach transportowych. Swoją innowacyjność, dbałość o wygodę klienta, a także troskę o ochronę środo
wiska naturalnego prezentowały
sklepy Auto-TIR Market ostrowieckiego PKS zajmujące się dystrybucją wysokiej jakości narzędzi oraz
chemii samochodowej.
Bogatą ofertę maszyn i urzą
dzeń oraz pokaz praktycznych napraw obserwowali przedstawiciele
z czterdziestu firm z branży motoryzacyjnej, w tym między innymi firma handlowa "Elba" z Dąbrowy Tarnowskiej, MZK Kielce, MPK Ostrowiec Św., firmy z Radomia, regionalne PKS-y, a przede wszystkim
właściciele zakładów wulkanizacyjnych z terenu południowo-wschod
niej Polski. Wszyscy z zainteresowa-

niem zapoznawali się z prezentowanymi nowoczesnymi urządzeniami
oraz technologią napraw.
,
- Prezentacja w Ostrowcu Sw.
to wyraz szacunku i uznania za profesjonalizm i odpowiedzialność dla
PKS wIO. roczniS;ę współpracy
PKS w Ostrowcu Sw. SA z firmą
TIPTOPOL - podkreślali specjaliści niemieckiej firmy.
Przedsiębiorstwo Komunikagi Samochodowej w Ostrowcu
Swiętokrzyskim Spółka Akcyjna
współpracuje z firmą TIP-TOPOL
z Pobiedzisk koło Poznania od
1992 roku i jest jej przedstawicielem na obszar województwa święto
krzyskiego oraz dawne regiony radomski i tarnobrzeski.
TIP-TOPOL jest generalnym
przedstawicielem firmy ReMa TIPTOP STAHLGRUBER z Mona-

chium oraz wielu innych renomowanych zachodnioeuropejskich i
amerykańskich producentów z branżymotoryzacyjnej . To największy w
kraju producent membran do zawieszeń pneumatycznych samochodów ciężarowych i autobusów, eksportujący swoje wyroby do wielu
krajów Europy. Przedsiębiorstwo
jest także producentem ciężarków
do wyważania kół oraz kilkudziesięciu typów urządzeń dla warsztatów wulkanizacyjnych i bieżnikow
ni, między innymi: pras wulkanizacyjnych, stanowisk do naprawy
opon i dętek, rozwieraczy i inspek- .
tomatów do opon, wanien do sprawdzania szczelności kół i dętek, koszy do pompowania kół do samochodów ciężarowych .
,
PKS W Ostrowcu Sw. SA
udziela gwarancji na sprzedawane
materiały, narzędzia i urządzenia.
Prowadzi szkolenia z zakresu: naprawy opon i dętek technologią firmy TIP-TOP STAHRGRUBER

Wioseńne promocje

na samochody DAEWOO
~

4.000 zł*
o 5.000 zł*

taniej o
taniej

'Promocje dotyczą samochodów - rocznik 2002; rabat z tytułu odkupu.

POLMOZBYT AUTO KIELCE
Salony: Kielce,
Busko Zd.,

ul. 1 Maja 191
ul. NadaJe 2

Warto wiedzieć

dealer DAEWOO
tel. 345 57 71
tel. 378 31 24

,
47/bh

'VWiosna!

PKS w Ostrowcu '$w. SA poslada w ofercie handJowo.uslugowej cały
produkcyjny oraz najnowoc:ześniejsze technologie naprawy ogumienia
TlęTOPOL w tyrrl,"'matefi?lY do.,paprawy dętek: latki do,~kaniza<;ji dętek na
zimno, zestrrNy paprawcze, zawory, " wkładki sprężynoWe. mieszanki
kleje, materiały do naprawy QPOO: wkłady naprawcze, kdłtd, mieszanki
kleje, materiały do naprawy sprzętu turystycznego i Wyrobów z tworzyW
sztucznydJ, na/Zędzia do obróbki ogumienia, specjalistyczne urzą:lzenia i
wułkanizaOJjnę typu Thetmopress i Vulkapraess. ufZądzenia do montaZu i
deJl'1Or1tatu opon samochodów osobowych i ~f.awczych, ur.ządzenia do
montażu opon Wielkogabarytowycq (EM), samoChodów ciężarowych,
ciągników rolniczych i autobusów. wyważarki kOlnputerowe do kół
<!ów osoboWych, dostawczych, ciężarowych, autobusów i mo'tDq(kli,
automatycznym wprowadzeniem danych, drukarki, wyposażone w
monitory oraz niezbędne narzędzia j oprzyrządowanie.

Płyn

Budzq się promocje.

do

chłodnic

Chociaż jest już wiosna, warto
pamiętać, by nie zamieniać płynu
chłodzącego na wodę. Powod6w
jest kilka, ale najważniejszy to
właściwa ochrona silnika.

3i
3
11 7').o11 + ~~.oc. +~
.
~
Zaprauamy.

Dzisiaj mało kto decyduje
na stosowanie wody jako pły
nu chłodzącego . Przede wszystkim dlatego, że jest to niewskazane. Woda bowiem zamarza - na
razie nie będziemy mieli z tym
kłopotów - a także słabo chłodzi
silnik no i powoduje korozję .
Tych niewłaściwych skutków

_24h_

możemy uniknąć stosując płyn
chłodniczy. Warto dodać , że dobry płyn nie może wchodzić w re-

NW,KR

się

Proponujemy nowy, złotówkowy kredyt Volkswagen Bank Polska już od 1%. Można skorzystać
z niego p.rzy zakupie Golfa, Bory lub Passata. Ceny tych samochodów obejmują pełne ubezpieczenie,
a jeśli zdecydujesz się na Golfa, otrzymasz samochód wyposażony dodatkowo w pakiet elektryczny.
Dzięki obniżeniu akcyzy gwarantujemy też nowe, atrakcyjne ceny wszystkich Volkswagenów,

VWASSISTANCE

Volkswagen. Wiesz, co maIz.

VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA

Aułocenłrum

S.A.

Autoryzowany Dealer VW

25-670 KIELCE, ul. Zakładowa 18, Teł. Salon (041) 36-64-161,34-57-206,
Serwis: (041) 34-57-208, Części zamienne: (041) 34-57-214

www.vwautocentrum.rom.pI

18

l40f

akcje z aluminium, z którego
zbudowana jest zdecydowana
większość chłodnic nowych samochodów.
Co oferują nam producenci? Płyny są dostępne w dwóch
postaciach : produkt gotowy do
użycia oraz koncentrat do rozrobienia z wodą destylowaną. Nie

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

wolno jednak stosować
koncentratu. Płyn
wymieniać co dwa lata,
niowo traci on swoje
ści pochłaniania i
cit:pla oraz zapobiegania.
w kanałach chłodniczych I
nicy.
Poziom płynu
w zbiorniczku n"'rr"lIna"1
trzeba sprawdzać
Gdy zauważymy
ziom można uzu
stylowaną lub
nem gotowym do użycia,
koncentratem.
Podczas wymiany
płynu trzeba pamiętać o
kaniu układu Cnj[OOIZt:1
destylowaną. Dopiero
napełniamy układ

nym wcześniej p
CLeniu silnika i
uruchomionym na
ogrzewaniem, trzeba u
zbiorniku w\J'rn'wn
kującą ilość tym samyrtI
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MotoT!Xacja ,t{.ltf,'łJltl!J
Przykładowe

Kielce

Radom

Słomczyn

80: 90 - 12,0, 91 - 14,0,
92 -19,0, 94 - 26,0; 100:
91 - 22,0;

100: 89 - 10,7, 92 18,5,93 - 19,6, 94 22,0, 95 - 30,0;

80: 89 -11,6, 90 - 12,0, 92 - 17,5, 93 - 23,0,94
- 24,0, 95 - 26,0; 100: 89 - 12,0, 90 - 15,0, 9323,0, 94 - 28,0;

318: 92 -13,0, 93 -20,0,
97 - 40,0; 320: 95 - 36,0;

93 -18,7;

316: 92 - 19,0, 93 - 21,0, 94 - 25,0,
97 - 35,0, 98 - 39,0; 520: 92 - 21 ,0,
95 - 38,0, 97 - 50,0, 98 - 67,0; 318:
92 - 13,0, 93 - 21,S, 95 - 30,0, 96 48,0;

AX: 94 - 12,0;

96 - 30,0,
94 - 30,0,
91 - 10,0,
34,0, 97-

AX: 91 - 5,0,92 - 7,0,94 - 9,0,95 - 10,0, 96 13,5; saxo: 97 - 18,5,99 - 20,0, 00 - 23,0; xantia:
94 - 14,0, 95 - 16,0, 96 - 21,0, 98 - 28,0, 99 30,0;

89 -1,5, 90 -1,8, 91- 2 ,0,
92 - 2,5, 93 - 3,0, 94 3,5,95 - 4,0,96 - 4,5, 97
- 5,5, 98 - 6,5, 99 - 7,0,
00 - 8,5;

87 - 1,0, 89 - 1,8, 91
- 2,0, 92 - 2,5, 93 3,0,94-3,8,95-4,2,
97 - 5,0, 88 - 5,6, 00
- 8,0;

88 - 1,3, 89 - 1,6, 90 - 2,0, 92 - 2,6, 93 - 2,9, 94
- 3,1, 95 - 3,5, 96 - 4,2,98 - 6,0,99 - 7,0,007,2;

90 - 2,5;

85 - 0,6, 86 - 0,7, 89
-2,0;

86 - 0,8,87 - 1,0, 88 -1,1, 90 -1,9, 91 - 2,3;

cc 700: 94 - 7,5,95 - 8,0,
97 - 8,5,98 - 10,0; tipo:
93 - 9,0, 94 - 10,0; uno:
92 - 6,0, 94 - 8,0, 95 10,0,97 - 14,0; brava: 96
- 20,0; punto: 95 - 15,0,
98 - 18,0;

cc 700: 95 - 6,5, 96 8,0,98 - 10,9, 9913,7; tipo: 91 - 9,5;
tempra : 91 - 9,5;
punto: 95 - 17,0,97 18,2; uno: 91 - 7,5,
94 -1 1,3;

cc 700: 93 - 7,0,94 - 8,0,95 - 8,5, 97 - 11,0, 98
-13,0,99 -15,0; cc 900: 93 -7,5, 95 -11,0, 96
-11 ,5,98 -13,0,99 -16,0; punto: 95 -15,0, 96
- 16,0, 97 - 17,0, 99 - 22,0, 00 24,0; tipo: 89 6,0, 90 - 7,0, 91 - 8,0, 92 - 9,0,93 - 11 ,0, 9512,5,96 - 16,0; marea: 96 - 20,0,97 - 21,0, 98
- 28,0, 00 39,0; brava: 96 - 20,0, 97 - 21,0, 98 24,0,00 - 33,0; tempra : 90 - 7,0, 91 - 8,0, 93 12,0, 94 -13,0, 95 -14,0;

caro: 93 - 5,0, 94 - 6,0,
96 - 8,0, 97 - 10,0,99 12,0;

SLE : 86 - 0,6 , 87 0,7,88 -1,5, 89 -1,8,
90 - 2,6, 92 - 3,1,93
- 4',1, 94 - 5.4, 95 5,7,96- 6,6,97 - 7,0;

89 - 1,8, 90 - 2,0, 92 - 3,5, 93 - 4,2, 94 - 5,5, 95
-7,0,97 -11,0, 98 -13 ,0, 99 -15,5;

escort: 92 - 10,0, 95 14,0,96 1 16,0; fiesta: 90
- 7,0, 97 - 18,0, 98 - 22,0;
scorpio: 90 - 6,5; sierra:
91 - 10,0;

escort: 92 - 10,5, 92
-11,3,93 -12,7, 9415,8, 96 - 17,3, 99 25,5; fiesta: 90 - 8,0;
sierra: 88 - 6,5, 89 8,9,90 - 10,0, 91 12,3;

ka: 96 - 16,0, 97 - 17,0, 99 - 22,0, 00 - 25,0;
escort: 91 -10,5,92 - 12,0, 93 -13,0, 95 -19,0,
96 - 22,0, 97 - 25,0, 99 - 29,0; orion: 89 - 7,5, 90
- 8,0, 91 - 10,0,93 -12,0; scorpio: 91 - 11 ,0, 92
- 12,0, 93 - 15,0,94 - 22,0,96 - 31,0, 97 - 35,0;
mondeo: 94 -18,0, 95 -21 ,0, 96 -24,0, 97 - 31,0,
99 - 38,0, 00 - 45,0; fiesta : 90 - 6,5, 91 - 8,0, 93
-11,0,94 -12,0, 95-14,0,97 -18,0, 98 -22,0,
99 - 26,0;

civic : 93 - 14,5;
acord: 95 - 23,2;

civic: 91 -12,0,92 -14,0, 93 -15,0, 95 - 21,0,
96 - 24,0, 97 - 27,0, 99 - 33,0,00 - 40,0; accord:
92 - 14,0, 93 - 17,0, 94 - 23,0, 95 - 27,0, 97 39,0, 98 - 42,0, 99 - 50,0;

accord: 94 - 25,0, 96 26,0; civic: 94 - 20,0, 95
- 23,0,97 - 25,0;

s t d . : 89 - 2, 5 , 92 - samara: 87 - 1,5, 91
4,O;samara: 91 - 14,0, - 2 ,5, 92 - 5,1, 95 93 - 20,0;
8,5;

lada: 87 - 2,0, 89 - 2,5, 90 - 3,5, 91 - 4,0, 92 5,0; samara : 87 -2,5, 88 - 3,0, 90 - 4,5, 91 - 5,0,
92 - 5,8, 94 - 8,5, 95 - 9,5;

190E: 91 - 16,0;

2000 : 88 - 11,6; 190:
90 - 20,4;

190E: 87 - 11,0, 89 - 16,0, 91 - 21,0, 92 - 22,5;
1900: 87 -13,0,88 - 15,0, 89 -19,0, 90 - 21,5,
92 - 25,0; 2000 : 93 - 33,5, 94 - 38,0, 96 - 45,0;

kadett: 90 - 8,0; omega:
95 - 30,0; vectra : 92 10,0 , 93 -14 ,0 , 9520,0,96 - 27,0;

corsa: 94 - 11 ,3, 95 13,9, 00 -25,0; astra:
91 -11 ,0,95 -17 ,5,
98 - 19,6, 99 - 27,8,
00 - 32,6; kadett: 88
- 6, O , 9 0- 9 , O ;
o m e g a : 9 O - 9,4 ;
vectra: 94 - 15,6, 98 33,4;

corsa: 93 - 13,5, 94 - 15,0, 96- 16,5, 97 - 18,0,
99 - 23,0, 00 - 32,0; kadett: 88 - 7,0, 89 -7,5, 90
-8,O, 91-9,O,92-9,5; astra: 94-15,O,95-17,O,
96 - 20,0, 9'8 - 26,0, 99 - 27,0, 00 - 31,0; vectra :
92 - 14,0, 94 - 20,0, 95 - 22,0, 96 - 27,0, 98 37,0,99 - 44,0; omega: 92 -13,0, 93 -17,0, 94
- 24,0, 95 - 31,0, 97 - 40,0,98 - 44,0, 99 - 50,0;

205: 90 - 6 ,0, 90 - 8 ,0 ; 205: 89 - 7,5, 93 405: 90 - 8 ,0;
10,4; 405: 90 -10,3;

106: 94 - 12,0, 95 - 13,0, 96 - 15,0, 98 - 19,0,
99 - 20,0; 205: 87 - 6,0, 88 - 7,0, 89 - 7,6, 91 8,0,92 - 9,0 , 93 - 10,0; 405: 88 - 7,0, 89 - 8,0,
90 -9,0 , 91 -10,5, 92 -12,0, 94 -14,0, 95 -16,0;
406: 96 - 25,0, 98 - 35,0, 99 - 38,0;

favorit: 91 - 5,0 ; fel icia : favorit: 90 - 3,3, 92 94 - 9.0, 95 -12,0, 97 - 6 ,4 , 93 - 9,2 , 94 16,0, 98 - 18,0;
10 , 1 ; feli ci a : 98 20,3, 99 - 20 ,5;

std: 86 - 1,7 , 87 - 2,0, 89 - 2,9, 90 - 3,3; favorit
89 - 4,0,90 - 5,0, 92 -7,0, 93 - 9,0 , 94 -10,0;
felicia : 96 -16,5 , 97 - 17,0, 98 - 20,0, 00 - 29,0;

19: 92 - 10,0; clio: 97 25,0;

5: 87 - 4,5, 88 - 6,0. 89 - 6,5, 91 -7,5; twingo: 94
-11 ,0, 95 -13,0, 96 -15,0, 97 - 16,0, 99 - 21 ,0;
laguna: 94 - 22,0, 96 - 26 ,0, 97 - 31 ,0, 98 - 34 ,0;
megane: 96 - 25 ,0, 97 - 30,0, 98 - 31 ,0, 00 35,0; 19: 90 -7,0, 91 -11 ,0, 92 -12 ,0, 94 -15,0,
95 - 18,0, 96 - 19,0; 21 : 88 - 7,0, 90 - 9,0, 91 10,0, 92 - 11 ,0, 94 - 12,0;

1 9 : 9 2 - 1 O, O;
megane : 96 - 22 ,5,
98 - 28,8; twingo: 99
- 20,1 ;

golf: 91 -10,0, 96 -22,0,
97-23,0, 98-25,0; polo:
96 -19,0, 99 - 27,0; jetta:
91 - 11 ,0 ; passat: 96 25,0 , 97 - 30,0, 9839,0;

goIf:88-6,2, 89-8,5,
90 - 9.4 , 94 -17,9 ;
passat 91 - 14,0, 93
-17,5;

golf: 91 -11 ,0,92 -14,0, 93 -17,0, 94 -21 ,0 , 95
- 24,0, 97 - 30,0 , 98 - 35,0, 99 - 45,0, 00 - 50,0;
jetta: 88 - 7.4, 89 - 9,5, 91 - 12,0, 92 - 15,0;
passat 93 - 18,0, 95 - 27 ,0, 96 - 31 ,0, 97 - 36,0,
99 - 52,0, 00 - 60 ,0; vento: 93 - 20,0, 94 - 21 ,0,
96 - 26,0, 97 - 28 ,0;

ceny paliw

ON

95

98

U

LPG

PKN
Grójec

2,53

3,11

3,29

3,11

1,'1

JET
Radom

2,47

3,01

3,25

3,01

1,07

ARAL
Kielce

2,55

3,19

3,37

3,19

-

PKN Busko

2,55

3,13

3,31

3,13

-

Transnaft
Samomierz

2,59

3,19

3,38

3,19
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Zapraszamy do naszego salonu
codziennie już od 8.00
Autoryzowany dealer
POLMOZBYT AUTO KIELCE
Salon: ul. 1 Maja 191, tel. (041) 345 57 71
.;;.A~N~D~O;...;;jI,!~

-----.,.

.,

SkodaSuperb
Swoboda działań, swoboda myśli.
Zapraszamy na jazdy próbne!
cena samochodu: 76.990 PLN
wkład własny: 27.400 PLN
okres kredytu: 72 miesiące
• "'""" de

"'_""""'Y w E1JR, lon _

ŚkodaKredyt
NaP z dR. ID.IlS.02 1EUII-3,6OPlN

Invest-Mot Sp. Z 0.0.
2&m5 kieke • Sitkówka, Zgórsko 36A, tel. (04I) 346 55 88

Redaguje zespół.

Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309), zastęPo/ ~~ naczelnego: Zbigniew OLEJARC:lYK, Dańusz RYŃ
(36-36-121) sekretarz redakcj~ Bożena SMORAWSKA (36-36-121) . DZiał mIejski (34-44-863,36-36-315, 117,207,263), region
(36-36-~43),'łączności Z czytelnikami (34--44-816) , prawny (36:36-1~1), dział społeczny (36-36-147,153), finanse, rynek, praca (36-36-215) ,
kultura I edukacja (36-36-261), sportowy (36-36-253, 298), kra) - świat (36-36-121). Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.
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W kwietniu sprzedano
u nas 25 750 samochodów
w stosunku do 30 847 w kwietniu zeszłego roku . W ciągu
czterech pierwszych miesięcy
tego roku sprzedano u nas
98,6 tys. nowych aut - o około
jedną czwartą mniej niż przed
rokiem. W rekordowym 1999
r. do końca kwietnia sprzedano 201176 nowych aut.lYmczasem w tym roku są dużo
lepsze warunki do sprzedaży
aut niż w 1999 r. - nie ma barier celnych dla aut wyprodukowanych w UE, zliberalizowano przepisy o leasingu samochodówosobowych.

Premiera ka/osa
2 maja w Seulu odbyła się
premiera kalosa, pierwszego
od kilku lat nowego auta Daewoo. Kalos (po starogrecku
- "piękny") to pierwsze małe
auto klasy fiata punto lub opla
corsy, które będzie produkowane przez Daewoo. W Korei
auto zostanie przedstawione
od razu w dwóch wersjach:
hatchback i sedan. Początko
wo samochód będzie sprzedawany w wersji silnikiem 1,5
litra. W drugiej połowie roku
Daewoo wprowadzi na swój
rodzimy rynek wersję z silnikiem 1,2 litra, a na eksport
- z silnikami 1,4 i 1,6 litra.

Citroen C3
Styliści

.

, -

Citroena zawsze
zadziwiali świat oryginalnym
(popularny CV "kaczka")
i pięknymi (citroen DS) opracowaniami karoserii samochodowych. Nowe, miejskie
auto citroen C3 z pewnością
wpisze się do gamy udanych
pomysłów tej firmy.
Na razie jest ich w Polsce 200 i w tych dniach będą
prezentowane w sieci dealerskiej Citroena. Jak powiedział
dyrektor generalny Citroen
Polska Marc Gu euclin , firma
rocznie chciałaby sprzedawać
w naszym kraju 4,5 do 5 tys.
aut tego modelu.

Tempomaty nie d/a nas
siąte

I

wEuropie tylko co dzie-

auto ma zainstalowany
system, który ułatwia przemierzanie długich tras przy utrzymywani u stałej prędkości.
W USA takie urządzenia są
powszechnie stosowane, ale
w warunkach europejskich
tamtejsze tzw. tempomaty nie
bardzo zdały egzamin - na naszym kontynencie inna jest sieć
dróg, inny charakter ruchu i
także zwyczaje kierowców.

Nowy roadster
Niemiecki
koncern
BMW zamierza w przyszłym
roku wprowadzić do swej europejskiej sieci sprzedaży
nowy model dwumiejscowego,
luksusowego "roadstera" oznaczonego symbolem Z4. Będzie
początkowo wyposażany w
sześciocylindrowy silnik o pojemności 2,5 l i mocy 192 KM.
W przyszłości w samochodach
tych mają być montowane jeszcze większe silniki o pojemności 3 l i mocy 231 KM. W porównaniu ze swym poprzednikiem Z3, nowy model jest nieco większy. oferuje też przestronniejsze wnętrze.
(g)
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W salonach Opla pojawił się nowy combo

Rodzinno-dostawczy
Premierowe pokazy nowego combo
odbyły się niedawno w salonach Opla
w całej Polsce.
Podczas Dni Otwartych moż
było dokonać jazdy testowej .
Każdy z kierowców otrzymywał
pompowaną poduszkę, dzięki której kark nie męczy się nawet podczas bardzo długich podróży.

na

•

A jaki jest opel combo? Tow zależności od wyboru - albo
auto dostawcze, albo rodzinny
minivan. A takie zastosowanie
jest możliwe dzięki "przykrojeniu " pojazdu do wymogu maksymalnej użyteczności . Jednobryło
wa sylwetka pozwoliła na wygospodarowanie bardzo pojemnego wnętrza samochodu. Układ
kabiny podporządkowano wygodzie kierowcy - zapewnia to ergonomiczny układ deski rozdzielczej z czytelnymi wskaźni
kami , regulowana kolumna kierownicy oraz fotele.
Combo produkowane jest w
dwóch wersjach: van oraz tour.
Pierwsza z nich ma zapewnić maksymalnie ułatwiony dostęp do wnę
trza pojazdu służącego jako auto
dostawcze. W opcji dostępny jest
system FlexCargo umożliwiający
łatwy i bezpieczny transport róż
norodnych towarów. Dzięki skła
danej przegrodzie po stronie pa-

•

sażera wydłuża się przestrzeń ła

dunkowa, a złożone przednie siedzenie może służyć jako stolik.
Maksymalna' ładowność wynosi
nieco ponad 800 kilogramów, a
pojemność - od 510 do 3200 litrów. Z umieszczeniem w samochodzie nawet bardzo dużych
przedmiotów nie powinno być
kłopotu , a to dzięki otwieranym o
180 stopni tylnym drzwiom, oraz
(w opcji) przesuwanym drzwiom
bocznym. W zależności od potrzeb,
drzwi z tyłu i boku mogą być przeszklone bądź nie.
Druga z wersji - tour - to pię
cioosobowe auto rodzinne. Pasażerowie zajmujący tylne siedzenia
mogą bez problemów opuścić pojazd dzięki przesuwanym drzwiom
bocznym. Jeżeli nie mamy pasaże
rów z tyłu, wówczas można złożyć
siedzenia w stosunku 1/3, 2/3 lub
całkowicie, co zwiększa przestrzeń
ładunkową. Dodatkowym atutem
jest łatwo dostępny schowek z przodu, a także półki pod dachem - za-

równo z przodu, jak i z boku.
W wersji tour combo ma w
standardzie dwie poduszki powietrzne, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zagłówki z tyłu oraz
system odłączania pedałów podczas wypadku . W standardzie we
wszystkich wersjach jest wspomaganie kierownicy. W samochodzie
zastosowano zawieszenie DSA,
gwarantujące zwrotność i komfort
jazdy. Dobrą widoczność do tyłu
zapewniają duże boczne lusterka.
Samochód jest przeznaczony
dla młodych rodzin, więc na tylnym siedzeniu oprócz trzech trzypunktowych, bezwładnościowych
pasów bezpieczeństwa są punkty
kotwiczenia fotelików dziecięcych
w systemie ISOFIX.
Prawdopodobnie większym
powodzeniem będzie się cieszyła

wersja tour, która oferuje pięci 0 miejscowe wnętrze ze sporym bagażnikiem. To znacznie lepiej pozwala wykorzystać auto jako dostawcze i osobowe. Ta wielozadaniowość to sekret powodzenia kangoo. Dealerzy mają nadzieję, że
przyczyni się także do wysokiej
sprzedaży combo.
.
Opel proponuje w tym modelu trzy rodzaje silników. Są to
dwie jednos~ wysokoprężne: 1,7
Dl (65 KM) oraz 1,7 DTI (75
KM) - w obu przypadkach śred
nie zużycie paliwa wynosi 5,8 litra. Dostępny jest także silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra (o
mocy 87 KM i średnim zużyciu
paliwa -7 ,8 litra) .
Opel combo kosztuje od
46.150 do 53.500 złotych. (uss)

o motoryzacji piszemy tei
na stronach 18 i 19
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