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Policjantom brakuje licencjonowanych alkotestów

W CO DMUCHAC?
w miejscowości leszko·
zwłoki,

przy których ma-

paszport Ryszarda Hojarzaginionego męża posłan
Hojarskiej (na zdjęciu).
Czytaj na stronie 4

REGION. Zatrzymani w trakcie jazdy
pijani kierowcy nie mają w co
dmuchał, bo w wielu radiowozach
brakuje a/kotestów. Są tak drogie,
że policji na stać na ich zakup.

Spadł

Teoretycznie każdy radiowóz,
zwłaszcza z "drogówki", powinien
mieć przyrząd do badania trzeźwo
ści. Jednak do spełnienia tych stan-

OSTROWIEC. Wczoraj w pOłudnie
z 15-metroweJ zapory" Wi6ry " spadł
36-letni męiczyzna. Wstanie ciętkim
pnetransportowano go do kliniki.

dardów jest daleko. Np. sekcja ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Kiełcach ma jedynie pięć
alkotestów. Jeszcze gorzej jest
w powiatowych komisariatach. Generalnie każdy ma jakiś alkotest, ale
większość to aparaty starego typu
i ich wyniki nie są miarodajne.
- AJkote t, z którego wydruk
jest dowodem w sądzie, kosztuje
4600 złotych. Przy policyjnej biedzie to astronomiczna kwota Tymczasem starych mierników trzeźwo
ści, tzw. baloników. już się nie uży
wa - mówią funkcjonariusze.
Zdarza się nawet tak, że policjanci łapią nietrzeźwego kierowcę, ale nie mają go czym przebadać.
Wówczas trzeba wzywać inny radiowóz, który ma aIkotesl Jeżeli ten
jest w akcji, trzeba wieźć delikwenta
do komendy na badanie alkomatem
To zajmuje dużo cennego czasu.
W tym czasie funkcjonariuszy brakuje gdzieś na drodze.
- Nie mamy tyle aJkotestów, ile
byśmy potrzebowali. Sprawę komplikuje jeszcze ich tzw. legalizacja.
Każde z tych urządzeń musimy co
pół roku wysłać na przegląd .i od-

Policjanci zapewniają, że i tak żadnemu pijanemu kierowcy nie Odpuszczą
nowienie certyfikatu ważności . Sta- z innych korni ariatów - pnyznali
ramy się, abyalkote ty były przede nam policjanci z Bu ka Zdroju.
wszystkim w radiowozach "dro·
W Sandomierzu 10 policjangówki", gdyż to ci policjanci wzy- tów z "drogowki" pracuje tylko
wani są do wypadków i kolizji z dwoma alkotestami. - Prosiłem
- mówi rzecznik świętokrzyskiej o wsparcie w kolejnych zakupach
policji Elżbieta Różańska-Komoro Gminną Komisję Rozwiązywania
wicz.
Problemów Alkoholowych, ale
Policjanci z .,drogÓwki" przy- na razic cisza - mówi Jerzy ZybaJa,
znają. że legalizacja jest dla nich
naczelnik andomierskiej sekcji
zmorą . Kiedy nadchodzi jej czas,
ruchu drogowego
to w ogóle nie ma na czym pracoSławomir Kopyciń ki, przewać. - Mamy dwa alkotesty. Jeśli jewodniczący Gminnej Komisji Rozden jest na legalizacji, a drugi w tym wiązywania Problemów Alkoholoczasie się zepsuje, to musim}t wo- wych w Kiełcach twicrdził, ŻC za
zić wszystkich kierowców do kojego czasów komisja nie kupowała
mendy lub prosić o pomoc kolegów alkotc tów dla policji - Jc t to jednak dobry pomy I. Jeśli tylko oka·
że się. że ustawa nam na to zezwala,
Warto wiedzieć
to
chętnie pomożemy policji - obiePijany kierowca. który spowodUje śmiertelny wypadek lub katastrofę
cał zastrzegając, że pomy ł mu i
drogową, może dożywotnio stracić pr3Vt'O jazdy Jeśh ktoś ma od 0.5
skonsultować z prawnikami z kiepromila alkoholu, a prowadzi w6z- popełnia przestępstwo. Mota być
leckiego magi tralU
ukarany grzywną. ogranlCZen.em wolności lub nawel dwuletnIm więzIeniem.
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ZAPRASZA 12 czerwca
NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

o godzinie 11 odbędzie się spotkanie z władzami uczelni I kadrą naukową.
Na spotkanru przedstaW10ne zostaną oslągnlęoa szkoły i bogata oferta dydaktyczna,
najstarszej i renomowanej uczelni niepaństwowej wregionie.
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Krzysztof W z Kałko\\ a był
zatrudniony na budov ie zapory
"Wióry" jako dozorca . Podcza
tradycyjnego obchodu obsunął się
i wpadł do kanału ' ci kowego .
Pracownicy, którzy wrócili z przerv.ry, zobaczyli go na dole i powiadomili traż pożarną oraz pogoto·
\\~e ratunkowe. Po wydostaniu pozkodowanego na górę lekarz dał
mu zastrzyk przeciwbólowy.
U mężcz zny stwierdzono
złamanie kręgo łupa . Po krótkiej
konsultacji w zpitalu zdecydowano, że Krzy zt f W ze tanie od·
tran portowany do pecjalistycz·
nej kliniki . W chwili zamykania
numeru pogotowie odwoziło poszkodowanego na pobliskie lotnisko, gdzie czekał na niego samolot.
(ao)

To ci apetyt!
REGION. Danuta Chmielewska
z Komaszyc koło Kotfsklch została
wczoraj mistrzynią świata wjedzeniu
plerog6w na czas. Pokonała m,iClfln i wygrała aparat fotograficzny.
Zawod odbyły ię w trakcie
wielłciego fe tynu przed radom ką
hurtownią ełgro Cash
Carry.
Poprzedniej nocy do pracy przy tą
piło lOku harzy. którzy ulepili ponad 24 ty iące pierogó z mię m.
a i h ug towanie zużyto ponad 300
litrów wody, 50 kilogramów mąki

i 660 kilogramó farszu!
Tuż po godz , 14
' ntiałków

pięcioro

przy tąpiło do bicia rekordu jedzenia pierogów na cza .
Z\ ciężczyni w pięć minut zjadła
20.5 pieroga. ZdekJa owała nawet
rywali z II miej ca. którzy zjedli
zaledwie po 14 pierogów. - Oba
rekord były dziewicze - powiedział nam Dionizy Zejer z korni ji
10 arzy twa Kontroli Rekordó~
iecodzienny h. - 10 zna zy. że
dotych zas nikt ich nie próbował
pobić . Zwycięzcom. oczywi' cie,
przy ługuje prawo tytułu mi trza
'wiata.
(nova)

·~~e~~~.~~ .~Z~!:~YM 'Se"'''i~ WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE
DODATKU

poniedziałek.

Czy znany kielecki amfiteatr będzie prywatny?

10 czenł'ca 2002
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Oddać Kadzielnię

wschód: 06./t
zachód: 17.44

POGODA
ŚWIĘTOK ~ ZYSKlE
Ko

KIELCE. Słynna kielecka Kadzielnia
ma francuskich spadkobierc6w.
Twierdzą, że od dawna czynią
starania o uznanie ich praw.
Dla kieleckich władz to nowość.
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Z Francji dotarł właśnie do
naszej redakcji list od Renaty
Douglas-Oderfeld. Nasza czytelniczka, mieszkanka Newez twierdzi, że od wielu lat czyni starania
o odzyskanie kieleckiej Kadzielni. "Firma rodzinna została zało
żona w 1895 roku przez mojego
pradziadka Juliusza Erlicha i znacjonalizowana bez rekompensaty
w 1946 roku" - pisze Renata Douglas-Oderfeld.
Kadzielnia stała się własno
ścią Kieleckich Zakładów Przemysłu Wapienniczego. Przez kilkanaście lat wydobywano tutaj kamieJl, w 1962 roku obiekt został
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SOBOTA
Mullilotek: 1,5, 8, 11,14, 22,23,
28,29,35,40,47,49,51,57,58,
59,65,67,77
Duży Lotek: 4, 8, 17, 43, 45, 48
Expres Lotek: 3, 20, 24, 25, 41
NIEDZIELA
Multilotek: 4, 5, 6, 7, 8, 13, 24, 25,
29,30,31,38,42,47,53, 65,67,
68,69,74

uznany za rezerwat przyrody. figuruje on również w rejestrze
zabytków. Od wielu lat tutejszy
amfiteatr jest uznawany za jedną z
najciekawszych scen w kraju.
Trudno wyobrazić sobie stolicę
regionu bez miejsca popularnych
koncertów i festiwali.
- W ciągu ostatnich lat nie
dotarło do nas żadne pismo, w którym spadkobiercy domagaliby się
zwrotu Kadzielni - twierdzi zdziwiony Roman Królik, zastępca
dyrektora Wydziału Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w IGelcach. - Co nie
zmienia faktu, że taki obiekt, choć
jest rezerwatem przyrody, można
odzyskać.

Aktualnie Kadzielnia jest
obiektem administrowanym przez
Kieleckie Centrum Kultury. Andrzej Ruciński, dyrektor KCK,
jest bardzo zaskoczony informa-

.Rowerem do Europy

Ścigali się na ulicy,
KI~LCE.

na drzewie
w

sobotę wieczorem
przy ul Sciegiennego na drzewa wpadly dwa samochody. ajpierw około
godz. 21 nietrzeźwy kierowca .,peugeota" nie zachował dostatecznej
ostrożności . Auto zostal zniszczone
a ciężko ranny mężczyzna trafił do
szpitala.
Godzinę później 200 metrów
dalej na drzewo wpadł fiat "punto".
Prawdopodobnie kierowca ścigał się
z innym pojazdem i to było przyczyną tej kolizji. "Rajdowiec" miał dużo
szczęścia, bo wyszedł z niej prawie
bez szwanku.
(ew)

Nasi cykliści pokażą Brukseli tężyznę polskiego rołnika

REGION. Dziś tr6jka młodych
rolnik6w ze Świętokrzyskiego jedzie
do Warszawy. skąd jutro, razem z
kolegami z całej Polski, wyruszy na
specjalny rajd rowerowy do Brukseli.
Z całego kraju na rowery wsią
dzie 48 młodych mieszkańców wsi,
którzy zwycięsko przeszli trudne
eliminacje. W długiej podróży nasz
region reprezentuje I)ominik Szymanowski i Michał Swiercz (obaj
z koneckiej szkoły) oraz Andrzej
Iwański z Wolicy.
Jutro sygnał do wyjazdu da
im sam prezydent Aleksander

Śmierć spotkała

go na mostku
JĘDRZEJÓW. Do śmiertelnego
wypadku doszło wczoraj po południu
na jednej z podjędrzejowskich tras.
Wczoraj w miejscowości Przę
sław kierowca opla cadetta z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad
kierownicą, zjechał na przeciwlegly
pas ruchu i uderzył w barierę mostku .
Pasażer zginął na miejscu, a dwie oso(ew)
by zostały ranne.

Kwaśniewski . Rowerzyści mają

do przejechania 640 kilometrów,
a po drodze spotykać się będą z
rolnikami z Niemiec, Holandii i

Z g!ębokim żalem zawiadamiam,
że w dniu 6 czerwca 2002 roku
zmarł w Starachowicach

Śp. adwokat

WŁODZIMIERZ

MICHALSKI

Wieloletni członek Rady Adwokackiej , były wicedziekan.
Uhonorowany najwyższym odznaczeniem adwokatury.
Wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie
składa

Dziekan, Rada Adwokacka
i adwokaci Izby Kieleckiej .

Nabożeństwo Żałobne odbędzie się 10 czerwca 2002 r.
(poniedziałek) o godz. 16.00 w Kościele Wszystkich Świętych

w Starachowicach przy ul. Radomskiej, pogrzeb na Cmentarzu
przy '-II. Radomskiej w Starachowicach.
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To był napad
za grosze
l:.ĄCINA. Wczoraj w biały dzień
ośmiu mężczyzn i jedna kobieta
napadli na sklep spożywczy
w Łącznej. Pobili właściciela, a zabrali towar zaledwie za 40 złotych.

W~IE
wylądowali

cją o takich roszczeniach. Przynajmniej od ośmiu lat nie zetknął
się z żadną korespondencją, w
której byłaby mowa o oddaniu
Kadzielni spadkobiercom Juliusza Erlicha. Zdziwienia nie kryje
również wiceprezydent Kielc
Alojzy Sobura .
- Nic mi na ten temat nie wiadomo. A musialbym się zetknąć z
taką informacją ze względu na
wyjątkowość oalej sprawy - mówi.
Jak dotąd nie dały żadnego
rezultatu nasze poszukiwania informacji w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kielcach . "Ostatnia ży
jąca akcjonariuszka Kadzielnia
S.A. stara się o odzyskanie firmy
lub o odszkodowanie" - pisze nam
jednak w piśmie R. Douglas-Oderfeld. Jaka więc jest przyszłość Kadzielni? Do tematu powrócimy.
EWA ZIOŁKOWSKA

Belgii. - Polscy rolnicy nieufnie
podchodzą do integracji z Unią i
mało wiedzą o rolnictwie w krajach "piętnastki". Dlatego wymyśliliśmy taką formę poznania Europy. Liczymy, że podróż rowerem
po wsiach przekona ich, że nie
taka Unia straszna, a po powrocie
podzielą się tą opinią ze swoimi
sąsiadami - mówi pomysłodawca
rajdu Zdzisław Gumkowski z Kancelarii Prezydentą RP.
Cykliści ze Swiętokrzyskie
go zabierają z sobą upominki, albumy oraz proporczyki, którymi
będą obdarowywać swoich unijnych kolegów. Na metę w Brukseli
przybędą 20 czerwca. A my w "Sło
wie" na bieżąco będziemy relacjonować ich podró.ż .
ELZBlETA WIKŁO

O 13.30 przed sklep podjechały dwa polonezy na lubelskich
numerach. Pasażerowie wysiedli,
najpierw zalatwili potrzeby fizjologiczne na podjeździe, a potem wpadli do sklepu i zaczęli
kraść co popadło. Najmłodszy
miał około 19 lat, najstarszy był
po 50-tce.
- Kilku było pijanych, używali
wulgarnych slów, chwytali z pólek
słoiki z przetworami i bu telki z
napojami - opowiada żona właści
ciela sklepu - Napad trwał najwyżej pięć minut. Cała banda ucie. kając połamała stoliki i krzesełka
przed skłepem.
Właściciel zaczął ich gonić i
wzywać pomocy. Rozwścieczeni
mężczyźni rzucili się na niego, kopali go i okładali pięściami , a kiedy się przewrócil, skakali mu po
brzuchu. Na pomoc rzucił się klient
sklepu i przechodzący drogą są. siad. Sprawcy napadu odjechali.
Niedługo potem policja zatrzymała jedno auto z uciekającymi.
Według pierwszych szacunków, sprawcy ukradli towar zaledwie za kwotę 30-40 zł. 1Ymczasem
właściciel sklepu ma poranione
nogi, ręce i głowę.
(ew)

NASZA
SONDA

Graj
bez po
Dziś na Mistrzostwach
nasza drużyna gra mecz
szansy. Tymczasem
mamy wpamięci Itnn.nN,mil";'M
raikę z Koreą. Fatalna
inauguracja zasmuciła wielu
w całym kraju. Jak odebrali
" biało-czerwonych" mieszkalicy
. ~ionu i Cl'f wierzą w awans
drużyny do dalszej fazy

Jerzy uoiebjiowsl
- Testem
załamany postawą polskich
piłkarzy. Oglq-

dałem mecz w _ ",:...",_

telewizji i powiem szczerze,
że nie spodziewałem się
słabej gry naszej drużyny.
czylem, że będzie remis, i
to, czy wyjdziemy z grupy,
klaruje się w kolejnych
czach. Po tym, co
baczyłem w meczu
przestałem wierzyć w
wiek awans. Z takq grą
nie zasługujemy. Polacy
ciwnikom we wszystlW71
powali. zabrakło nawet
s{owości.

- Nie takich wyniMw z
Mistrzostw
Świata się spodziewałem . Porażka 2:0 z ni-

W łańcuchu serc
KIELCE. Dziś " Łańcuch czystych serc"
ma połączyć tysiące młodych ludzi.
Każdy może do niego wejść.
Gigantyczny łańcuch mło
dzież utworzy, chwytając się za
ręce . Sam Marek Kotański zapowiedział, że przyjedzie do Kielc.
- Akcja ma być wielkim happeningiem, który pokaże , jak dużo moż
na dać innym - zapowiedział. Organizatorzy szacują , że w żywym
lańcuchu stanie około 5 tysięcy
ludzi. Akcję organizuje Monar.
Oto rozmieszczenie łańcucha
i uczniów szkół średnich: plac Kon-

stytucji - ZSZ nr 3 i nr 4. Ul. Leśna,
rynek do Dużej -II LO. Ul. Duża do
Sienkiewicza - ZSM-E, ZSl. Ul.
Sienkiewicza do Wesołej - ZSZ NR
1. Do ul. Hipotecznej - I LO. Do ul.
Ewangelickiej - ZSZ Nr 2. Plac
Moniuszki do ul. Wmnickiej - VI
LO. Od ul. Zagórskiej do ul. Jaroń
skich - ZSE NR 1 i Nr 2, ZSZ Nr
10. Ul. Jarońska do uJ. Kościuszki
ZSE, ZSPS. Od ul. Kościuszki do
ul. Bodzentyńskiej - III LO, ZSB.
Ul. Bodzentyńska do Wesołej - IV
LO. Ul. Bodzentyńska do rynku - V
LO . Rynek do Piotrkowskiej - X
LO, XI LO. Ul. Piotrkowska do placu Konstytucji - VIII LO, LH. (br)

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

- Na co
dzielI nie interesuję się futbolem , jednak
podczas mundialu od czasu l-o-IJrbiI'
do czasu lubię
zerknqć na jakiś mecz.
Polski z Koreą nie
ale z tego, co zobaczyła'"
lewizyjnych skrótach , .słY
lam od znajomych , UJlel
byliśmy dużo gorsi od pr.;.
ników. Sądzę, iż nie
fikujemy się do dalszych
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e g lo n Itt,lif,'iłtrltl
przyszedł

na rozprawę, ale był na naradzie Posłowie skazują, obrońcy zwierząt są

ójt chory na sąd
Wójt jednej z gmin, który
choroby nie stawił się jako
wsądzie, był na tyle
aby pojechać do szkoły,
odbywały się narada i festyn.

1Ymczasem do naszej redakcji dotarła informacja, że wójt był
chory dla sądu, ale sił starczyło mu
na wyjazd do Rykoszyna, gdzie
w szkole odbywała się narada dyrektorów i festyn. Uczestnicy narady potwierdzili informację, a sam
oskarżony przyznał, że był w szkole. Zaznaczył, że trwało to krótko
i zjadł tylko dwa kawałki ciasta,
w festynie zaś nie uczestniczył.
Do Rykoszyna został podwieziony
z miejscowości, gdzie jest apteka.
Na zwolnieniu wójta zaznaczono, że może chodzić . Na pytanie, dlaczego w takim razie nie wybrał się do sądu, dostaliśmy tylko
krótką odpowiedź, że był chory.
Co na to sąd? - Jeżeli dochodzi do bezprawnego utrudnienia
postępowania, to można zastosować środki przymusu, mające na
celu sprowadzenie oskarżonego do
sali rozpraw - mówi sędzia Wojciech Arczyński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.
Wspomniane środki to, np., doprowadzenie przez policję lub zatrzymanie oskarżonego na 48 godzin.
Kolejne rozprawy wójta odbędą się w najbliższych tygodniach.
Będziemy z uwagą śledzić stan
zdrowia oskarżonego.
(br)

las Świętokrzyskiego
Skąd wziąć atlas woje wództwię/oknvskiealfJ? To proste.
regularnie kupować "Słowo

od minionego piątku zazałączać do naszej gazety
przedstawiające kolejne poPierwszy był powiat kielecnim będą następne. Każda
ma format A4. Na kredowej
z j'
jest plan
rJlaC2:00\im rł,rAm.mi miastami,
LlT7,>rt"'rn i ważnymi instysą informacje
szymi adresami i tele(m.m. urzędów, ośrodków

"eci

zdrowia, policji), informacje o tym,
co warto zobaczyć w poszczególnych miejscowościach oraz podstawowe dane o walorach okolicy: rezerwatach, uzdrowiskach, bogactwach naturalnych. Potem mapy
wystarczy złożyć i powstanie atlas,
jakiego nie ma w kioskach i księ
garniach.
Pomysł "Słowa" objął patronatem marszałek województwa
świętokrzyskiego Władysław Pokrzepa: - To świetna inicjatywa.
Zaletą jest dostępność mapy, a takich wydawnictw nigdy za dużo
-mówi.
A więc już w środę - powiat
kazimierski, a za nim następne. (br)

lubią rysować

•

Ządza

psiej krwi

REGION. W czwartek Sejm przyjął
poprawkę zezwalającą my~liwym
na odstnal zdziczałych psów i kotów
wałVsających się po terenach
łowieckich. Świętokrzyscy ekolodzy

uważają, że taka nowelizacja ustawy
ochronie zwienąl lo skandal.

o

Posłowie pozwolili, m.in., zarządcom obwodów łowieckich

na drastyczne metody zwalczania
zdziczałych psów i kotów. Ich zda~
niem należy je eliminować, bo stanowią zagrożenie dla zwierząt
leśnych . Fala oburzenia, która
od czwartku C}bejmuje cały kraj, nie
ominęła też Swiętokrzyskiego.

Idalia Biemacka, prezes skarżyskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami, jest oburzona
wynikiem czwartkowego głosowa

nia. - To jest skandal! Ta poprawka
ma ochraniać zwierzęta? Przecież
na jej podstawie myśliwi będą strzelać równjeż do tych psów i kotów,
które wymknęły się z gospodarskich ogrodzeń. Rozmawiałam już
z ekologami wrocławskimj. Oni
i państwo Gucwińscy są również
oburzeni. No, ale w Sejmie działa
ło silne lobby myśliwskie - nie kryje zdenerwowania.
Mieszane uczucia co do wartości tej poprawki ma Paweł Banasik, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Kiel-

Posłowie są

przekonani, że taki pies bez opieki nie ma prawa do iycla

cach. Przyznaje on, że odstrzal dzikich psów i kotów może zmniejszyć
liczbę dzikich zwierząt ze wściekU
zną. - Mimo to, nie jest to najlepsza
forma walki. Najlepiej byloby wyłapywać te zwierzęta i umieszczać
je w schroniskach, ale na to trzeba
dużo pieniędzy i determinacji
- mówi. Kłopot w tym, że nie ma ani
jednego, ani drugiego.
Swiętokrzyskim rolnikom poprawka również nie przypadla
do gustu. Boją się, że ich własne psy
staną się ofiarami przepisu. - Ow-

Czekamy na sygnały
Wałęsające Się psy i koty to roznosiciele chorób i Wielkie zagro1enie
dla ludzi, :zv.1aszcza dla dzieci. Niemal co tydzień mamy sygnały od rodziców, których poclechy zostały pogryzione. Jednak miłośnicy zwierząt
uważają. że nowe prawo spowoduje masowy odstrzał gospodarskich
psów i kotów, które przecież trudno stale trzymać na UWlęzJ. Co o tym
sądzą nasi czytelnicy? Czekamy na sygnały j historie własnych doświad
czeń z bezpańskimi zwierzętami pod numerem naszej ulgowej Infollnii
0801-357-266 lub pod redakcyjnym nr tel. 344-48-16.
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Lecz

się

Pomysł

na

przyszłość

Podoba mi się pomysł dyżur
nego satyrylw kraju, aby wydać
emerytom i rencistom legitymacje
upoważniające do wchodzenia
na skrzyżowania na czerwonym
!wietle. Przecież to by szybciej niż
inne przedsięwzięcia rozwiązało
kwestię przyszłości tej grupy spoEmerytlw ze

Skarżyska

Koszlem rodzimego
rolnictwa

prywatnie

Nie dziwi mnie, gdy działa
cze Samoobrony rozsypują niemieckie zboże. Oczywiście, unie
popieram marnotrawstwa, ale
oburza mnie nabijanie kieszeni
obcym kapitalistom kosztem
naszego rodzimego przemysłu
czy rolnictwa, Takich przykładów
jest coraz więcej. Jednym z nich
jest np. używanie zagranicznej Iwmionki w trakcie modernizacji
Iwnalizacji ściekowej. Pod nosem
w Suchedniowie mamy własne
wyroby kamionkowe. Kto by je
kupował. skoro podobne można
sprowadzić z Zachodu i jesza.e
dosiać jakąś łap6wkę?
Jan S.
(tam)

a państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infoHnjj lub 34448-16.

Już 70 procent przychodni w Polsce zostało prywatyzowanych. Pacjenci chwal t(: zmiany, bo kończyły się
kolejki przed gabinetami, a poradnie czynne są także popołudniami. JYmczasem w !(je) ch prywatnych przychodni jak na lekarstwo. - Dlaczego tak się dzieje? - pytamy Jana
Gieradę, dyrektora szpitala wojt:wódzkiego w Kielcach.

Je t pan pierw zym dyrektorem, który rozpoczął prywatyzację
podległych zpitalowi przychodni.
To wzbudziło opór środowi ka
medycznego i pacjentów. Co je t
tego powodem?
- iewiedza chorych i strach
lekarzy przed przejściem na swoje. Pacjentom prywatyzacja kojarzy się jednoznacznie: odplatno ' ć
za świadczenia. A to nieprawda.
Oni nadal będą się leczyć za darmo, bo pieniądze z ka y chorych ,
które teraz wędrują do ZOZ-ów
i szpitali, trafią do kieszenj lekarzy.
Ale przecież lekarz prowadzący przychodnię nie do tanie
więcej funduszy niż pań twowy

dyrektor. Jak więc może poprawić
funkcjonowanie placówki?
- ikt nie powiedział, że nie
do tanie więcej. Ale nawet gdyby
pieniądze były te same, to zmniejszą się koszty administracyjne,
a zatem więcej będZIe na leczenje.
Ponadto pamiętajmy: kasa płaci za
ilość wykonywanych usług. Teraz
lekarzowi nie zależy na liczbie
przyjętych chorych i na tym, by
pracować popołudniami, w dni

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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szem, w cieklizna się rozpow zcchnia, ale żeby od razu wy trzelać?
Równi dobrze te koty i P Y m głyby powiedzieć : ludzi jest
za dużo i niepotrzebnie się wałęsa
ją po polach i la ach - zastanawia
się Krzysztof Serweta, rolnik z Kazimierzy Wielkjej.
Wątpliwości nje mają jedynie
myśliwi. Na tę poprawkę czekali
od siedmiu lat, tj . od wejścia w ży
cie Prawa Łowieckiego . - ie jesteśmy żądni krwi! My też mamy
psy i koty, które kochamy. Chcemy
jednak ochronić zwierzęta łowne
przed atakami dzikich psów Chodzi nam również o bezpieczeństwo
Judzi. fueba brać pod uwagę fakt,
że do kieleckiego szpitala trafia
rocznie około 300 pogryzionych
dzieci - wylicza Jarosław Hkołaj
czyk, przewodnjczący Polskiego
Związku Łowieckiego w!(j Jcach.
MAGDALENA BRZEZI SKA

ulgo_a 1"'oUnia

łecznej.

2300 prac przyszło na tegoroczny konkurs plastyczny "Mój teatr", który
w kieleckim "Kubusiu". Mimo że konkurs organizowano już po raz
to wciąż cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem dziecI.
członkowie jury mieli nie lada kłopot z wyborem najlepszych prac:
arcydziełami. W sobotnim rozstrzygnięciu konkursu w Teatrze lalki
. kubut" ostatecznie 15 autorów naj piękniejszych rysunków otrzymało
awyróżniono ponad 70. Na koniec mali artyści obejnell spektakl " Rudy
pies". W organizacji kookursu "Kubusia" wspierają samorządy
redakcja " Słowa Ludu", która ufundowała naDrodę dla Jednej
szkół.
(ew)

oburzeni

wolne, gdyż i tak nie zarobi wię
cej. W przypadku prywatnych
kontraktów będzie mu się to opła
cało. Będzie mógł wprowadzać

nowe, ponadstandardowe u ługi
i na nich zarabiać. Pań twowej
przychodni tego nie wolno.
Czyli to kieleccy lekarze ą
wrogami prywatyzacji?
- Może nie wszyscy. Je t grupa o ób, która chętnie przeszłaby
na swoje, ale z kolei ich przełoże
ni twardo trzymają się starych
struktur. Generalnie jednak opór
w środo~ isku jest i - tu włożę kij
w mro\ isko - wiąże się z prywatnymi praktykami. Nie jest m lekarzem, więc mogę to powiedzieć.
Chory, który dziś nie może się dostać do I karza w pań twowej placówce, idzie do prywatnego gabinetu, płacąc 50-60 zł za wizytę.
iektórzy specjaliści obawiają się, .
że po zmianach pacjent do nich
nie przyjdzie. Bo po co? To samo
świadczenie będzie miał za darmo
czy nawet za niewielką opłatą
w prywatnej przychodni.
Rozmawiała

BEATA SZCZEPANEK
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Wypadek z dziećmi
Autobus wiozący dzieci na przechórów do Kościerzyny (Pomorskie) zderzył się z jadącym z przeciwka transportowym mercedesem. IGerowca tego samochodu zginąl , niegroźnie ranny został kierowca autobusu dzieci nie odniosły żadnych

Prawdopodobnie'znaleziono zwłoki męża posłanki

Ucierpiało

Czy to Ho jarski?

Nocna
eksplozj

gląd

obrażeń .

mąż
Rejonowy w Krotoszynie
(woj . wielkopolskie) aresztował w sobOlę 37-letniego Jana B., któremu prokuratura zarzucila zabójstwo swojej o
rok starszej żony, matki dziesięciorga
dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

Podejrzany

Sąd

Podpalił się
52-letni mieszkaniec Mikołowa
podpalił się w nocy z soboty na niedzielę na rondzie w Katowicach. Jego
stan jest bardzo ciężki, a rokowania co
do przeżycia niepewne. ie wiadomo,
dłaczego targnął się na życie.

ZE ŚWIATA
~• .&. "7
~
lek w rybie

W Wiśle wmiejscowości Leszkowy,
niedaleko Pruszcza Gdańskiego ,
odkryto wczoraj zwłoki, przy których
znaleziono paszport Ryszarda
Hojarskiego, zaginionego od kilku
miesięcy męża posłanki Samoobrony Danuty Hojarskiej.
Pływające w rzece cialo zauważył jeden z mieszkańców, który powiadomił o tym fakcie poli-

cję·

- Zwłoki są w stanie rozkła
du i tylko badania genetyczne są
w stanie ustalić tożsamość zmarłego - powiedziała rzecznik prasowy pomorskiej policji Gabriela Sikora.
Jednak według pomorskiej
policji , ubranie na zwłokach
może wskazywać na poszukiwanego Hojarskiego.
- To są zwłoki męskie . TWarz
jest ni erozpoznawalna . Zgadza
się jednak ubiór, który odpowiada posiadanemu przez policję ry-

Demonstracja neonazistów

scu wskazanym przez
jasnowidzów.
Od
połowy
kwiemia Hojarskiego
poszukiwał też elb l ą-

Danuta Hojarska nie zidentyfikowała jednoznacznie zwłok

ski Sąd Rejonowy,
który wysIał za nim list gończy.
Sąd przypuszczal, że mężczyzna
ukrywa się, by nie stawić się na
rozprawę . Hojarski i jego żona
byli oskarżeni o wyłudzenie maszyn rolniczych i kredytów łącz
nej warlości 200 tys. zł. Malżeń-

1Ym samym odniósł się on do
wypowiedzi lidera Samoobrony
Andrzeja Leppera, I<lóry zapowiedzial, że 25 czerwca związek
wyjdzie na ulice w większych miastach Polski i będzie błokował
ronda i główne arterie.

Polskie gwiazdy
Dwaj Połacy : Jan Truszczyński
- dyplomata i Wojciech Kostrzewa bankier trafili na tegoroczną listę 50
e uropejskich gwiazd "Business
Week " jako osoby znajdujące się
w awangardzie zachodzących zmian.

Zestrzelili szpiega
strzelił

Andrze j lepper twierdzi,
dybie na jego życ i e

że

stwo Hojarskich mia ł o w e l b l ą 
skim sądz i e także i n ną sprawę zostali oskarżeni o sfałszowanie
przep ustki do więzienia , w którym za wymuszenia rozbójnicze
siedział ich syn Łukasz .
(PAP)

Groźby

Sprawą zajęła si ę

grupa dochodz
która bada przyczyny
W pob l iżu zniszczonego
leziono części n ie poch
z samochodu.
- Prawdopodob ni e
resztki mechanizmu
sterującego wybuchem Adam iec.

al-Khai

ku miejsc odesłal do szpitala w
B iałej Podlaskiej . Ale i tam nikt
kobiecie nie pomógł. Wypisano
tylko leki i odesłano do dom u.
Coraz bardziej cie r p i ąca
kobieta postanowiła pojechać do
trzeciego j u ż szpitala, tym razem
w Widawie. Zmarła w drodze .
Rodzina kobiety obwinia lekarzy.
Czy słusznie - ustali Prokuratura Rejonowa w Parczewie,
która wszczęła postęP9wanie wyjaśniające w sprawie okoliczności śmierci kobiety.
(TA I)

"Nie" Lepperowi

wybiorą?
Francuzi głosowali wczoraj w
pierwszej turze wyborów do parła
mentu, w których oczekuje się zwycięstwa tradycyjnej prawicy prezydenta Jacquesa Chiraca, choć wiele zależy od frekwencji.

Pakistan poinformował , że zesamolot indyjski przelatujący
nad jego terytorium . Informację
o utraceniu bezzałogowego samolotu,
który wykonywal "rutynowy lot"
w pobliżu granicy z Pakistanem, potwierdził przedstawiciel indyjskich sił
powietrznych. .
(PAP)

prosiła
Komendę
Główną Policji o kamerę termowizyjną do odszukania zwłok w miej-

Premier: Samoobrona nie zablokuje kraju

Premier Leszek Miller powiedział
wczoraj, że policja nie dopuści do
blokowania rond i głównych ulic
przez Samoobronę .

Kogo

•

.Cierpiąca na stwardnienie
rozsiane kobieta źle się poczuła .
Mąż zawiózł ją do lekarza rodzinnego , który stwierdził chorobę
serca i skierował do szpitała . Dyżurny lekarz w Radzyniu Podlaskim nawet jej nie zbadał i z bra-

Blisko 2,5 tys . neonazistów deLipsku przeciw otwarciu wystawy o zbrodniach
Wehrmachtu w czasie II wojny świa
towej. W pobłiżu neonazistów manifestowało w spokoju ok. 800 osób,
które zgromadziły się na apel związ
ków zawodowych i młodzieżówki socjaldemokratycznej .
monstrowało w sobotę w

Do eksplozj i d oszło w
z soboty na niedz iel ę .
- Prawdopod obną
wypadku by ł o podł
samochód ladunku
go. Na szczęście nikt z
ców osiedla nie
.
Auto należało do
nesmena z branży
Jemu samemu nic si ę nie
- powiedziała rzeczni k sI
policji Emilia Adamiec.

Niechciana
pacjentka
szpitala wposzukiwaniu pomocy
lekarskiej.

wnątrz żywe j małej rybki. lek przygotowywany przez jedną z rodzin tego miasta wydawany jest raz w roku przez 24 godziny w
dzień okreśłony przez astrO logów

Słupska policja bada przyczyny
eksplozji terenowej toyoty na
z osiedli wUstce (Pomorskie).

Kobieta zmarła wożona od szpitala do szpitala

Pięćdziesięciopięcioletnia mieszkanka wsi Kuzawka koło Sławatycz
zmarła, jeżdżąc od szpitala do

Siedemset tys i ęcy astmatyków przybyło w
sobotę do Hyderabadu (Indie), by otrzymać tradycyjny hinduski łek podany we-

sopisowi poszukiwanego Ryszarda Hojarsk.iego w dniu jego zaginięcia - dodala Gabriela Sikora.
Ryszard Hojarski
zaginął w marc u . W
kwietniu posłanka Samoobrony, przekonana, że jej mąż nie żyje ,

tylko

Minister spraw wewnętrznych
Krzysztof Janik powiedział,
że nie wyklucza podpisania
wniosku o ochron ę szefa
Samoobrony. O jej przydzielenie zaapelowali do ministra
działacze Samoobrony.

- Polska nie będzie blokowana i każdy, kto będzie lamał prawo, będzie ponosił konsekwencje
- powiedział premier.
- Oznacza to tyle, że jeżeli
ktokolwiek w tym czy innym dniu
chcialby blokować ruch, paraliżo
wać Połskę, to państwo polskie
jest na tyle silne, żeby na to nie
pozwolić - dodał szef rządu .
Leszek Miller ostrzegł jednocześnie , że w przypadku blokad
będzie interweniować policja,
"bo od tego jest".
Pytany czy poważnie traktuje zapowiedzi Andrzeja Lep..: pera o paraliżu kraju premier
Miller odpowiedział : "że jeżeli
ktoś mówi , iż będzie blokował
kraj, to ja mówię, że nie bę 
ktoś
dzie ".
(PAP)

Terrorystyczna siatka Dsamy bin
Ladena ostrzegła USA przed
kolejnymi atakami.
Oświadczenie wydane rzekomo przez rzecznika Bazy Suleimana bu Ghaitha zostało umieszczone na stronie internetowej, która
już w przeszłości zamieszczała
oświadczenia mające pochodzić

od al-Khaidy. Rzecznik Bazy przestrzega, że kolejne ataki będą przeprowadzone przy użyciu niekonwencjonalnej broni.
- To dopiero początek drogi.
Amerykanie nie wycierpieli jesz-

Panu

JACKOWI MICHALSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
BRATA BOGUSŁAWA
składają
Kiełeckich

Dyrekcja i
Kopalni Surowców

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
mojegornęża

Śp.

KRZYSZTOFA KUCHCIKA

oraz osobom, które wspierały mnie w tych bolesnych
Sldadam serdeczne podziękowania
H alina

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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O~J nIe
chcą wspierać wyrafinowanej kultury

Wielbiciele amerykańskich wozów zjechali do Kielc

resu Dr?~w!'~~!~~o Wyścigowo
już nie będzie festiwalu
allernatywnych. Organizatolmecze,nl brakiem środków i

lIliet~łościfl władz.

Na zorganizowanie· tegoroczfestiwalu "Drogi Teatru - Spoa" Zarząd Województwa
stowarzyszeniu "Wektory"
ięcy złotych dotacji. Gdy or.sali już umowy
OklłZa:to się, że pomoc
nnr<m i"711 się do 10 tysięcy zło-

fars bardzo daleko. To przedstawienia wyrafinowane w formie, obnażające ciemne strony ludzkiej
duszy. Od widza wymagają intelektualnego wysiłku. Tacy widzowie
istnieją w Kielcach. Są to przede
wszystkim młodzi ludzie, którzy
wybierają się na studia humanistyczne. Festiwale stwarzały im
niepowtarzalną okazję poznania
najbardziej oryginalnych nurtów w
sztuce teatralnej.
- To był ósmy i ostatni festiwal- twierdzi Krystyna Nowakowska. - Nie mamy juź siły na walkę z
ignorancją, obojętnością i niechę
cią ludzi, którzy mogliby nam pomóc w organizacji. Ile razy można
wysiadywać przed gabinetem
urzędnika , który albo cię łaskawie
przyjmie, albo nie?
Magdalena Helis-Rzepka
bardzo żałuje, że nie udało się dotrwać do dziesiątego festiwalu . Myślała o wydaniu rocznicowego albumu ze zdjęciami ze wszystkich
przeglądów. Byłby doskonałą promocją Kielc. IGelc kulturalnych, a
nie spod znaku farsy.,
EWA ZlOŁKOWSKA

PS. OrganizaJorzy festiwalu
"Drogi Teatru - Spotkania" dzię
kują sponsorom, którzy uratowali
VIII edycję tegorocznego przeglą
du: MEGA PLUS S.A., MILLENIUM CAP/TAL, Świętokrzyskiej
Agencji Rozwoju Regionu, przedsiębiorstwu SATEL S. C., Zespoło
wi Placówek Szkolno-Wychowawczych, LHOlST, AGH "Prebei",
Ave . Systemy Audiowizualne.
Dziękują też za życzliwość Andrzejowi Dąbrowskiemu.

-ReJa cle I'l.B2,'jJfrl77

Świst rajdowych samochodów I kilka
tysięcy miłośników motoryzacji - tak
wyglądał sobotni II Ogólnopolski Zlot
Amerykańskich Samochodów
na lotnisku w Masłowie.

· styl

kości. Oczywiście

opony po takich
akrobacjach nadawaly się tylko do
wymiany.
- W Stą.nach Zjednoczonych
kierowcy popisują się aż do wystrzału, czyli do pęknięcia opon. Bywa też,

O

bliczność i kierowców.
ie na tyl
żeby tuż po ul wie nie podziwiać wojskowego hummera na
kieleckich numerach, który dał niepr~widziany w programie imprezy
popis. Bez trudu jeździł wokół zagrzebanych w błocie samochodów,
rozpryskując na kiJka metrów wzwyż
fontanny rozmokłego gruntu i trawy.
Białego jeepa, mimo ogromnej moc
amerykańskiej terenówki, nie udało
się wyciągnąć. Stał zatopiony w bło

jednak,

cie przez cały czas trwania wy' cigów
na jedną czwartą mili. Może dlatego,
Ż tradycji nie stalo się za dość, bo
wyścigów ni rozpacz la dziewczy-

na w kloszowanej ukience z chu tkąwdl ni .
Całodniową imprezę zorgani-

Czyż można

nie zakochać się w takich lśniących lakierem egzemplarzach?

Gości niecodziennej imprezy witał szpaler corvett, pontiaków,

że tak zdzierają opony, iż samochód
zjeżdża z miejsca popisów na samych

jeepów, mustangów i chevroletów.
Fanom motoryzacji aż oczy bielały na widok zarówno starych, jak i
nowych modeli. Impreza rozpoczęła się od "palenia gumy", czyli
od samochodowych akrobacji.
Kierowcy na specjalnym placu kręcili ósemki, zawracali w miejscu, a
wszystko to przy ogromnej pręd-

felgach. Polskie imprezy to tylko taka
namiastka, bo kogo stać na niszczenie dużej liczby drogich opon - mówił Maciek Machnikowski, kierowca corvetty z limitowanej serii z 1993
roku, którego popisy wzbudziły wielką owację publiczności . 111ż po największych emocjach "pałeniagumy"
solidny deszcz ostudził nieco pu-

'dzowie wybrali teatralnych maniaków

Dziś

zowali Wojtek ieparacki i Jarosław Jargol, milośnicy motoryzacji z Radomia . - Już po raz drugi
zaprosiliśmy milo'ników motoryzacji do wojewódzlwa świętokrzy
skiego. W zeszłym roku pierwszy
Zlot Amerykańskich Samochodów
zrobiliśmy w Miedzianej
orze.
Kielce są bardz przyjazne tal<im
imprezom, a i warunki dla amator ' w motoryzacji ą do konal - zapewniał W. Sieparacki.
o takiego jest w ameryka nskich samochodach, że wzbudzają aż tak wielkie emocje? - Je l w
nich coś niepowtarzalnego, specjalnego, co trudno określić . W
żadne inne amochody ludzie nie
wkładają tyle serca i wysiłku, żeby
je odrestaurować i ochronić przed
zniszczeniem i zapomnieniem. To
miłość od pierwszego wejrzenia twierdzili nasi rozmówcy. (kan)

zapewne poznamy szefów Radia Kielce

lotowy finał sezonu Piątka do m~!~a~~wo,ów."YIi
KIELCE. Najprawdopodobniej dzisiaj
poznamy nowego prezesa i dwóch
nowych wice. rezesów Radia Kielce.
Nazwiska kandydatów są na razie
owiane tajemnicą. a wyborom
zarządu publicznej rozgłośni
towarzyszy polityka.

wykonanym programem
" Definitywny odlot bociawyborem Teatralnego
Powszechny
l\oc,nan Ow~~/(/e
w Radomiu
SOb otni wieczór w "Pood początku zaponiezwykle. Mało, że bokabaretu - wielcy nieicy! - pragną wystawić
", to jeszcze miał to być
"Bocianów". Nic więc
że kabaret oszalal - akbrawurowo, a niespogoniła niespodziankę.

~dy tylko Danuta Dolecka
. nczyła swoją piosenkę "Zapoże było lało i warkoobcięte" , na scenę
Reżyser, czyli Andrzej
i zaprosił czterech odwidzów. Powiało grozą,
przez chwilę. Zaraz bopierwsza bohaterka i
~odążyła do Reżysera. PoJą brawarni. Niebawem dodo niej inni ryzykanci.

Supermaniak teatralny Radomia, czyli Ola Wojaczek
Teraz cala czwórka zarzucOna została gradem czternastu pytań dotyczących ostatniego sezonu w "Powszechnym". - Takimi
kwiatami ozdobiony był balkon
Julii? Ile kosztuje najtańszy bilet
na premierę? Z jakich gór pocho-

sezonIe 2001/2002 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego
Radomiu przedstawił dziewięć premier. Hitami okazały się .Romeo i Julia"
t Adam Sroka) i .Tolkienada" (reż. Krzysztof Galos). Wydarzeniem
nu sial się Tydzień Sztuk Odwaźnych, na który nadesłano blisko
tekstów z całej Polski, oraz FestiWal Premier Radom Odwaźny. Jedna
.Sltuk zaprezentowanych na festiwalu - .Punkiel" Szymona Wróblew19-1etniego autora z Gdyni - została dostrzeżona przez krytyków
CZerwca zainauguruje w Warszawie działalność sceny .Białostocka
nad którą pieczę sprawuje prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz.

dzą skały z "TolkienadyU? - pytał
Reżyser.

Barbara, Iwona. Kamil i Ola
znakomicie radzili sobie z odpowiedziarni. Najlepsi z nich mieli
otrzymać tytuł Maniaka Teatra1nego. Ostatecznie, decyzją jury, Supermaniakiem Teatralnym Sezonu
2001/2002 została Ola Wojaczek,
a Maniakiem - Kamil Woźniak .
agrody za najlepsze recenzje - zaproszenia na wszystkie premiery przyszłego sezonu w "Powszechnym" - wręczył dyrektor teatru Adam Sroka. Otrzymało je
14 osób. Klasy VI a, VI b i VI c
PSP w Wierzbicy dostały zbiorowe zaproszenie na "ToJkienadę" .
BARBARA KOŚ

Cała piątka członków Rady
Nadzorczej Radia Kielce przed tawiła już swoich kandydatów. Każ
dy mógł wskazać po trzy nazwiska,
ale rekomendowanych zostało tylko pięć osób - na stanowisko prezesa wskazano dwie osoby Gerzy
Chrobot i Andrzej tochoń) , a na
fotele wiceprezesów cztery (Marzena Sobala, Krzysztof lr ki, KrzysztofPawłowski i Andnej Mo hoń).
Oficjalnie nie wiadomo jednak, kogo typowali członkowie
RN, bowiem nazwiska kandydatów do zarządu publicznego Radia J(jelce, dotowanego z pienię
dzy mieszkańców województ \la,
są tajne.
- Zagwarantowaliśmy kandydatom poufność - tłumaczy Jarosław Kusto, prezes RN Radia Kielce. Cała sprawa nie jest jednak tak
bardzo tajna - kandydaci otwarcie
mówią. że zo tali zgłoszeni przez
członków R . W rozmowie ze
"Słowem" potwierdzili to Jerzy
Chrobot i Marzena Sobala.
Kto zostanie więc prezesem,
a kto wicepreze em? O tym przekonamy się dzisiaj. 1YPowania są
takie: prezesem Radia J(jeJce zostanie Chrobot, a jego zastępcami
będą Jr ki i Pawłowski . Zdecydować mają przetargi polityczne. Aby
kandydat znalazł się w zarządzie,

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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czterech spo . ród pięciu członków
RN musi wskazać jedno nazwisko,
a głosy - jak mówi się nieoficjalnie
- ulożą się politycznie.
- To nieprawda. Podczas posiedzenia R każdy z kandydatów
przedstawi swoją wizję funkcjonowania radia j to zdecyduje - mówi
Jarosław Kusto . - Do czasu meczu
Portugalia - Polska wszy tko powinno być jasne.
• Rada adzorcza Radia Kielce zbiera się dzisiaj o godz. 9.
Mecz zaczyna się 013 .30. (cre!)

Jerzy Chrobot
Redaktor
naczelny Radia
TAK. były
pracownik Radia
Kielce, współ
pracowOlk
Programu I i II
Polskiego Radia oraz m.in.
redaktor naczelny .Echa Dnia·
i zastępca sekretarza redakCji
.Slowa Ludu·. Wykształcenie
wyższe.

Andrzej Mochoń f1.ij;~i!J
Prezes S "ilęto
krzYSkiej AgenCji
Rozwoju RegIOnu.
ykladowca
Akademii Swięto
krzys ·eJ.
współzalożyciel

i wicedyrektor Wyższej Szkoły
Administracji Publicznej
w Kielcach. od 1993 roku
członek RN Radia Kielce.
Doktorat z geologii.
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a . kariera
ogłoszeniowy

SJowoLudu

,

OFERTY PRACY . KIELCE
,. Chemadin Export zatrudni:
- osoby na kontrakt w Czechach, na
Węgrzech, w Niemczech, na stanowisku spawaczy z. uprawnieniami wg EN
287-1,' 135 PWO 3, TUV 141T WOZI
Wll; inżyniera spawalnika z uprawnieniami europejskimi oraz biegłą znajomością języka niemieckiego na kontrakcie w Niemczech; operatorów maszyn skrawających - staż 5 lat.
• Drogowiec sp. z 0 .0 . zatrudni
na kontrakcie w Niemczech: kamieniarzy i zbrojarzy; . wytaczarzy i frezerów bramowych z doświadczeniem
HEIDE HAIN; tokarzyOSN; kierownil<ów kontraktów budowlanych i mechanicznych.
• EXBRO - Korporacja Usług Finansowo-Ubezpieczeniowych zatrudni: doradców finansowo-ubezpieczeniowych z wykształceniem minimum
średnim.

.. MABUD zatrudni: kierowcę
kat. BCE z uprawnieniami na dźwig,
kontakt osobisty z kompletem dokumentów.
.. REM-BUD s.c. zatrudni: tynkarzy gipsowych do obsługi agregatu
tynkarskiego, praktyka w zawodzie.
.. Fabryka Farb i Lakierów HERMAL - DĘBICA zatrudni: przedstawiciela handlowego. doświadczenie w prowadzeniu przedstawicielstwa handlowego, powierzchnia magazynowa
min. 30 m kw., samochód dostawczy,
praca w miejscu zameldowania.
• MOZA zatrudni: przedstawiciela handlowego w piekarni z wykształceniem średnim.

.. Thwarzystwo Ubezpieczeniowe
Winterthur Życie SA zatrudni: osoby
z doświadczeniem na stanowiskach
kierowniczych lub prowadzące wlaśną
działalność gospodarczą na stanowisku doradcy finansowego, z wyksztalceniem średnim lub wyższym.
,. PPH PWZ ultrudni: trakowego z prclktyką przy obsludze traka pionowego.
.. BDP Consllltor sp. z 0 .0. zatrudni w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich: lliruga pediatrę, c1lirurga naczyniowego. pułmu
nologa, histopatologa, anestezjologa,
otolaryngologa, neuro hirurga, neurologa, ginekologa-położnika, ortopedę
chirurga, radiologa menedżera szpitala/dyrektora, pielęgniarki, teclmików rehabilitantów. Ogólne wymagania: lekarze: specjalizacja I i Il stopnia, min.3 lata doświadczenia zawodowego
od uzyskania specjalizacji li stopnia,
na niektóre stanowiska preferowane ą

Firma VIVE Sp. z 0.0.
zatrudni pracowników fizycznych
(kobicty i mężczyzn) .
Wymagania : wiek do 30 lat,
dyspozycyjność, mężczyżni -W'Cgulowany
sto~llnek doslużby wojskowej.
Kontakt pod numerem telefonu:
366-22-15.
(Oferta aktualna 2 dni od daty
ukazaniasięoglo zenia)
196Ing
Zakład

Piekarniczy »OMAR"

w Nowinach kolo Kielc
dzialając

w oparciu o Rządowy
Program Re rrukturyzacji Górnictwa
i Hutnictwa w ramach
pr~ekwalifikowania zatrudni
pracowników odpowiadających
następującym kryteriom:
J. Zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy po J4.x1.l999 r. lub
przebywających na zasiłku socjalnym
byłych pracowników górnictwa
węgla kamiennego.
2. Zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy po 30. Vl.1998 r. bylych
pracowników przedsiębior IW
hutniczych.
Kontakt telefoniczny pod numerem
(041) 366-73-41 lub osobisly
Sitkówka- owiny, ul. Białe Zagłębie 51
(koło Kielc).
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osoby posiadające PhD (stopień doktora), ponadto preferowane jest doświad
czenie kliniczne; pielęgniarki: dyplom pielęgniarstwa lub stopień magistra pielę
gniarstwa, min. 3 lata doświadczenia
zawodowego; personel techniczny: preferowany stopień magistra, oprócz wykształcenia średniego ponadto pożąda
ny dyplom kwalifikacj i bądź certyfikat;
menedżer szpitala: wymagane podyplomowe wykształcenie kierunkowe, min.
3 lata doś~adczenia w szpitalu piJblicznym lub klinice.
Na wszystkie stanowiska wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
.. PPH Polkam sp. z 0.0. zatrudni: magistra ekonomii oraz inżyniera
lub technika mechanika ze znajomością języka niemieckiego w stopniu dobrym.
.. Firma zatrudni osoby z grupą
inwalidzką na stanowiska: pielęgniar
ka , prawnik, kroj~zy. Kontakt pod
numerem telefonu 34-516-31 do 37,
wewn. 412 .
.. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe Kieldrób s.c. zatrudni : masarzy-wędliniarzy z wykształceniem
zawodowym, praktyką, umiejętnością
obsługi nadziewiarek, atmosów, itp.
usługi budowlane cieślę budowlanego,
zbrojarla - montażystę zbrojeń .
.. Maximus - Studio Językowe
zatrudni: lektora języka angielskiego,
niemieckiego, francuskiego z udokumentowaną znajomością

ww.

informator

Bezro botnych jest mniej, ale tylko przejściowo

Czekając

na fal

szych tygodniach i mi es i ącac h
do urzędów pracy zgłosiłoby się 350
tys. młodych ludzi. To oznaczałoby,
że pod koniec roku stopa bezrobocia mogłaby wynieść 19,7-19,9 proc.
1Ymczasem, jak po kazują badania OBOp, zdecydowana więk
s zość Polal<ów (87 proc.) wśród
trzech najważ n iejszyc h pro blemów naszego kraju wymieniła wła
śni e bezrobocie. Następna w kol ejności ze spraw - warunki materialne ludzi - uzyska ła niemal trzykrotnie mniej wskazań (30 proc.).
Na trzecim miejscu naj częś ci ej
wskazywanych problemów Polski
znalazla się ochrona zdrowia (ceny
leków, d ostęp do lekarzy, itp.)
- wymieniło ją 18 proc. badanych.
Obawom przed utratą pracy
trudno się dziwić - to jest napraw-

Bezrobocie spada, zarówno wkraju,
jak i w naszym regionie. Niestety, to
tylko przejściowa poprawa. Już za
chwilę wbiurach pracy pojawi się
kolejna fala absolwentów. Jesienią
dołączą do nich pracownicy, zwalniani z robót sezonowych.
W połowie maja stopa bezrobocia spadła w Polsce do 17,5 proc .
W kwietniu by ł o to 17,8 proc.
W woj. świętokrzyskim bezrobotni stanowili na począt ku maja 18,6
proc. cywilnej l udności aktywnej
zawodowo (miesiąc wcześniej bezrobocie wynosiło 19 proc.)
Zdaniem ministra pracy Jerzego Hausnera, gdyby nie skierowany do absolwentów program
"pierwsza praca", to w najbliż-

dę realne zagroże ni e. Z
urzę d ów pracy wynika,
w re gi o ni e ś wi ę t
prz e d się biorstwa za

ostatnio zamiar
tysi ąca osób.
średniaki"
. do za:pr<Jponov.
nia tylko 151 ofert·
Na jedną p rzypadał o 886
botnych.

Szukam p

SZUKAM PRACY

języków.

.. Gabinet zatrudni: pielęgniarkę
lub polożną z grupą inwalidzką.
Zglaszanie ofert pracy przez pracodawców w PUP w IGelcach, ul. Kolberga 4, stanowisko 35, tel. 34-516-31
do 37, wewn. 535 .

Kupon upowainia do zamieszczenia jednorazowego,

bezpłatnego ogłoszenia wrubryce .Szukam pracy' ł

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Paw ł a II nr 5

Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele lub
nauczyciele akademiccy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach
wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji
rządowej, kuratoriach oświaty oraz specjalistycznej jednostce nadzoru
pedagogicznego i spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Edukacji arodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne
stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach placówek
(OzU nr J4poz. 126zpóżn . zmianami).
Kandydat na stanowisko dyrektora winien złożyć w terminie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia do Departamentu Spraw Społecznych Urzędu
Mar załkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 227 (bud. C 2)
ofertę, która powinna zawierać:
l) kwestionariusz osobowy,
2) życ iorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) aktualną ocenę pracy,
4) odpis dyplomu, dokumenty porwierdzające posiadane kwalifikacje i staż
pracy oraz aktualne świadectwo lekarskic potwierdzające warunki zdrowotne
niezbędne do zajmowania stanowi 'ka nauczyciela w danym typie szkoły,
5) uzasadnienie przysIąpienia do konkur u
Oferty z dokumentami kandydaci Po\\ inni składać w zamkniętych
kopertach z podanym adre em zwrotnym oraz dopiskiem "Konkurs
na kandydata na stanowi ko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Kielcach" w terminie 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkur owa powołana przez Zarząd
Województwa Świętokrzyskiego.
O tenninie i miejscu posiedzenia korni ~i konkursowej kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

1131'km

Zarząd

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Policeal nej
Szkoły Pracowników S l użb Spolecznych w karLysku-Kamiennej

ul. Legionów 124.
Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele lub
akadenliccy oraz osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających
pedagogicznych w urzędach organów administrncji rządowej, kuratoriach ~M" ń"nJ OI'lI.
specjalistycznej jednostce nadzoru pedagogicznego i spełniające wymogi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w
wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska nVl1ektc,ro\\
inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach
(Oz U nr 14 poz. 126 z późn. zmianami).
Kandydat na stanowisko dyrektora winien złożyć w terminie 14 dni od
ukazania się ogłoszenia do Departamentu Spraw Społecznych
Marszałkowskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pok. 227 (bud. C
ofenę, która powinna zawierać:
l) kwestIonariusz osobowy,
2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
3) aklUa1ną ocenę pracy,
4) odpi dyplomu, dokumenty potwierdzające posiadane "'valifikacJe 1
pracy oraz aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające warunki
niezbędne do zajmowania SUlJ10wiska nauczyciela w danym typie szkol).
5) uzasadnienie przy ląpieni a do korU.'llrsu
Oferty z dokumentami kandydaci powinni skladać w zamkniętych
z podanym adre em zwrotnym oraz dopiskiem ,.Konkurs na
na stanowisko dyreklora Policealnej Szkoły Pracowników Służb S~_I _",n\..,.
W Skarżysku-Kamiennej" w terminie 2 tygodni od daty ukazania się "olOsze."·
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez
Województ\va Świętokrzyskiego.
O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej kandydaci
powiadomieni indywidualnie.
~ EApol sp. z 0.0. Materiały Budowlane - Lider w dYSlrybucJI maleria l ~
EXPOL I do produkcji mebli i "''}kończenia wnęuz 7JllrUdni

Gminy Maslów

działając na pod tawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia
września 1991 r. o ystemie oświaty Uedn. tekst Dz U

7
z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późno zmianami)
ogłasza konkur y na stanowiska dyrektorów
następujących szkół:

1) Zespołu Szkół wMasłowie-w dniu 27.VI.2002 r.
2) Zespołu Szkół w Mąchociach Kapitulnych - w dniu
28.VI.2002 r.
Szczegółowe zasady wyboru dyrektorów zostały
określone w regulaminach konkursów, które znajdują się
w siedzibie Ze połu Obsługi Oświaty i Kultury
w Masłowie (tel. 311-08-37) oraz na tablicach ogło zeń
Urzędu Gminy Masłów oraz wszystkich szkół i placówek
funkcjonujących na terenie gminy Masłów.
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RY n e k
inując dłużników, oszczędzili

50 mln zł w pół roku

•

omocJa
bOkaucja

I:.a ome kąski
na przedaż
Rozmowa z przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds re trukturyzul.:ji energetyki.
senatorem Jerzym Suchańskim

Mini ter skarbu pań twa
Wie law Kaczmarek zapowiedział o tatnio szybką prywatyzację energetyki. Pan w wywiadzie
udzielonym nam niedawno mówił coś wręcz odwr tnego, zapowiadając wyhamowanie prywatyzacji. Jak jest naprawdę?
- Mogę powiedzieć, jak ja,
jako szef parlamentarn go zespołu ds. restrukturyzacji energ tyki, chciałbym widzieć ten
proces, W tej sprawie grono parlamentarzystów, pracujących ze
mną w zespole, ma jednoznaczne stanowisko: nie sprzedajmy
tego, co naj lep ze, bez wcześniejszego określenia długofalo

stale przybywa zwolenników telefoni i kom órkowej
namentowych telefonów komórkowych w promocji. Chodziło
o zabezpieczenie się przed niesolidnymi klientami, którzy poprzednio oszukiwali operatorów na
około 30 mln zł miesięcznie z racji nieplaconych rachunków oraz
na kolejne kilkanaście mln zł
z powodu wyłudzonych aparatów.
Od t.ej pory klienci, chcący
kupić telefon komórkowy, proszeni
są o zgodę na weryfikację zdolności
płatniczej, która odbywa się w miejscu zakupu w systemie on-line. Operacja polega na sprawdzeniu czy
klient nie zalega z opłatami u pozostałych operatorów. W pnypadku

zgody na powyższą procedurę oraz
po stwierdzeniu, iż klient nie zalega
z opłatami, proponowana jest sprzedaż aparatu w konystnej promocji.
- W efekcie dotychczasowej
akcji na około 3 mln aktywacji jedynie w 350 przypadkach klienci
zdecydowali się na wpłatę kaucji.
Wprowadzenie nowych zasad
znacznie zmniejszyło liczbę tzw.
złych dłużników - powiedziała Jolanta Cholewińska, rzecznik prasowy PTC - operatora sieci Era.
- Liczba spraw kierowanych
do sądu jedynie przez PTC spad la
z prawie 7000 do poniżej 2000
miesięcznie.
(pot)

Warto wiedzieć
W przypadku gdy klient kupujący telefon kOmórkowy odmawia poddania
się weryfikacji lub ma ona wynik negatywny, możliwe są następujące opcje:
1) zakup telefonu w systemie przedpłat, tzw pre-paid
2) zakup telefonu poza
3) wpłata kaucji 760 zł.

promocją

wej polityki energetycznej kraju , Trzeba przy tym przyznać, że
zapi y ustawy budżetowej zakła
dają w tym roku prywatyzację
niektórych zakładów z branży
energetycznej . Chodzi o niektóre elektrociepłownie i niektóre
elektrownie. Nie ma natomiast
mowy o sprzedaży spółek dystrybucyjnych, takich jak np. skarżyski ZEOR~ .

Pnyzna pan jednak, że ta sytuacja je t niejasna. W prawie
prywatyzacjj energetyki rząd i poslowie koalicji nie mówią jednym
głosem. Minister skarbu mówi
jedno, minister gospodarki - drugie, parlamentarny zespół nie
zgadza ię z tym, co robi rząd. O
co tutaj chodzi?
- Rzec.Gywiście, jest to sytuacja bardzo niezdrowa . Za całe
zamieszanie w tym względzie winiłbym Ministerstwo Skarbu,
które, próbując wykonać swój
płan dochodów, sięga po najbardziej łakome ką ki , nie zastanawiając się nad skutkami tych poczynań .

na podstawie art. 36a ust. I i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 f.
oświaty (tekst jednolity Dz U z 1996 r. nr 67, poz. 329
r'aJlelszvrni' zmianami)
ogłasza konkurs
dyrektora
tiejskiego Przedszkola nr 8 w Pionkach, ul. Żerom kiego 8.
l<andydat powinien spełniać wymagania określone rozponądzeniem
z dnia 15 lutego 1999 roku w sprawie wymagań, jakim powinny
osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne
kierownicze w pnedszkolach oraz w poszczególnych typach
I placówek (Dz U nr 14, poz. 126 z późniejszymi zmianami).
KandYdat zobowiązany jest do złożenia pisemnej oferty zawierającej:
~'·unlenle przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją pracy
działania placówki
z opisem pracy pedagogicznej
r ·wr"~ h~ __._'·
osobowy
L~r~,erdzon'i k!;erc)kopię dokumentów potwierdzających kwali fikacje
i staż pracy wymagane na stanowisku dyrektora
ocenę pracy z ostatnich pięciu lat
.
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań
na stanowisku dyrektora.
t może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty
umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem .,Konkurs
.
dyrektora Miej kiego Przedszkola nr
w Pionkach"
. do dnia 27 czerwca 2002 f., do godziny 15.30, w sekretariacie
1lasla Pionki, ul. Kolejowa 97, pokój nr 3.
przeprowadzi Komisja KooI....ursowa w dniu 28 czerwca 2002 r.
97.
w iedzibie Urzędu Miasta w Pionkach, ul.

Ile

zarabiamy?
200 zł - to dystans, JakI dzieli
średni., płacę w woj. świętokrzy
skim od pneciętnych zarobk6w
w Polsce.
Na początku maja pneciętny
mieszkaniec regionu zarabiał 2027
zł brutto. W tym samym czasie śred
nia krajowa wynosiła 2226 zł.
Mimo że trudno to na co dzień
zauważyć, płace nam (statystycznie) rosną . W ciągu minionego
roku średnia płaca w regionie
wzrosła o ponad 6 proc.
Jak wynika z badań nędu
Statystycznego w Kielca h, znacznie lepiej płacą swoim pracownikom firmy publiczne (pneciętnie
2397 zł) niż prywatne (1923 zł).
Najlepiej wiedzie się pracownikom
linn z grupy "zaopalry\ ani. \ energię, gaz i wod(; !am 1'!1ozna było
ostatnio zaroblc sredmo 3514 zł
a drugim biegunie jest pn lworsrwo przemy łowe z zarobkami na
(pOl)
poziomic 1991 zł.

AJe re ort skarbu nie dziala
Trudno
wbrew

przecież na wla ną rękę.
podejrzewać, że robi co
opinii rządu .

- Owszem, ale takie samo
ze strony rzą
du ma Ministerstwo Gospodarki, przeciwstawiające się szybkiej wyprzedaży spółek energetycznych. Dlatego powstało - delikatnie mówiąc - małe zamieszanie na tym tle . Jest to, moim zdaniem, sytuacja niedopuszczalna.
Uważam , że minister karbu wywarł presję na ministra gospodarki, wprowadzając do materiału
sygnowanego przez Ministerstwo
Go podarki \ ła ne koncep je na
temat płanów sprzedaży np. zakładów energetycznych. Człon
kowie naszego zespołu oburzyli
się na ten zapis. Uważamy, że takie ruchy doprowadzają do sytuacji, w której nie ma żadn j przemy ' lan j polityki energet cznej.
je t za to wyprzedaż najbardziej
wartości o vego maj tku. toimy
zatem przed pytaniem. o powinno b 'Ć pierw ze: wizja gospodarki , a dopi ro pot 111 opart na
tym prY' alyzacja czy też prywabłogoslawi ńSlWO

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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lyzacja, narzucająca gospodarce
warunki, w któr h ma dzialać .
Jak pan ocenia pom I tworzenia z obecnie działając h
pólek dystr bucyjn ch I i1ku
grup kapitałow ch, kt re - już
jako p dmiot konolido\ snc bylyb prywatyzowane?
- Zakład ze karży ka miał
by być połączony z ąsiadami z
Lublina, Rzeszowa i Zamo 'cia.
Pan minister Wieslaw Kaczmarek przedstawił nam ten pomy ł
na posiedzeniu zespołu Spotkalo ię to z totalną krytyką - nie z
tego punktu widzenia, czy ma
pow tać cztery, czy pięć grup. czy
je łączyć , czy nie łączyć ale w
ogóle ze względu na chęć przedaży tych firm bez przygotowania . Ja rozumiem ministra. że on
"złapał" spółki dy trybucyjne i
chce je jak naj drożej sprzedać
To jest jego plan. Ale to nadal nie
jest polityka energetyczna kraju
To wciąż jest wyprzedaż . Można
więc powiedzieć, że obecnie
koncepcja dla polskiej branży
energetycznej jest taka, żeby to
wszystko spnedać. Wcześniej czy
później , ale jednak sprzedać . a
to my się nie zgadzamy.
Załóżmy, że jednak dochodzi do przedaży. Co pan ądzi o
pakietach ocjalnych dla pracowników prywatyzowanych zakladów? Oczekiwania ą w tym
prz padku bardzo duże. Tymcza em mini ter Wie law Kaczmarek, komentując te po tulaty,
używa ok re leń typu: bezczelno ' Ć, pazerno ć, pomy ły załeń
ców. Zgadza ię pan z minitrem?
- Nie użyłbym słów, które
pan cytuje, ale jeśli chodzi o istotę sprawy, to w tym przypadku
zgadzam ię z mini trem skarbu.
W Pol ce powinien zostać opracowany jakiś wzorcowy pakiet
socjalny. To nie może być prze-

ściganie się w żądaniach . Może
narażę się pracownikom sektora.

ale co dostaje nauczyciel? o dostaje pielęgniarka czy każdy inny
pracownik ledwie dyszącego zakładu?
ie oszukujmy się - bonusy prywatyzacyjne je t to forma kupowania załóg. żeby ni
protestowały przy sprzedawaniu
zakładów.
ie widzę pO\ odów,
żeb za laką zgodę tak słono plaić . Zwłasz za, że odbywa się lo
kosztem nas w zy tkich . Fakt, że
Belgowie dali pracownikom Elektrowni Połani c królewski pakiel
ocjalny miał pewnie taki skut k.
że odpowiednio mniej zapla iIi
do skarbu państwa. Przecież inwestor, przejmując firmę. umuje swoje wydatki . Dłat go można
Po\.. iedzieć . że na pakiet dl Połańca złożyliśmy ię wpolnie,
ho i ż nikt na o zgodę nie prosił.

Rozma\\ ial
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Samorząd Swiętokrzysk
numer 2 czerwiec

Warszawscy

l<iełczanie

Przyjaciele _regionu

Wielki

wyści
No i tartal<u nie ma. I pracy w
steczku też nie .

Rozmowa z przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju, Promocjii Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
EDWARDEM ADAMCEM.
Cztery lata to mniej więcej
dziesięć procent zawodowego ży
cia człowieka. Dużo, ale d/a histo-

Ponad 40 członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej spędziło
w regionie świętokrzyskim dwa dni. - Cieszymy się, że mogliśmy dotrzymać słowa
i przywitać was na ziemi świętokrzyskiej - powiedział na spotkaniu z gośćmi
w ośrodku .. Przedwiośnie" w Ameliówce przewodniczący Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego Władysław Pokrzepa. Józef Banac'1 członek klubu, odczytał swój
wiersz, który zaczynał się od słów .. Pozdrawiam Góry :iwiętokrzyskie ". Dla większo
ści uczestników przyjazd do Kielc był sentymentalną podróżą do przeszłości. - Chęt
nie przypomnimy sobie stare kąty -mówili Iwona i Paweł Miodkowie, absolwenci IlO
im. S. Zeromskiego, którzy z Kielc wyjechali przed paroma laty, a na spotkanie
przyjechali z roczną córeczką Katarzyną, najmłodszym członkiem klubu.
(elza)

Samorządowe
• Organami samorządu wojewógztwa są: Sejmik Województwa Swi ętokrzyskiego i Zarząd
Województwa.
• Sejmik - jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa, wybieranym w wyborach bezpośrednich na kadencję czteroletnią. Do jego najważniejszych
i wyłącznych kompetencji należy,
m.in.: stanowienie prawa miejscowego, uchwalanie strategii rozwoju województwa, planów zagospodarowania przestrzennego, budże
tu, wieloletnich programów wojewódzkich, udzielanie absolutorium
dla zarządu, wybór i odwoływanie
Zarządu Województwa. Na czele
Sejmiku stoi przewodniczący
i trzech wiceprzewodniczących.
Przewodniczący organizuje pracę
Sejmiku i prowadzi jego obrady.
,. Radni Sejmiku Województwa Swiętokrzyskiego powołali siedem komisji problemowych: Komisję Rewizyjną, Komisję Strategii
Rozwoju , Promocji i Współpracy
z Zagranicą, Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Edukacji, Kultury
i Sportu, Komisję Zdrowia, Polity-

ABC

Społecznej i Spraw Rodzinnych,
Komisję Rolnictwa, ,Gospodarki

ki

Wodnej i Ochrony Srodowiska,
Komisję Samorządu Terytorialnego.
• Zarząd - jest organem wykonawczym. Sejmik wybiera zarząd
składający się z pięciu osób: marszałka województwa, wicemarszał
ka województwa i trzech członków
zarządu. Członkostwa w zarządzie
nie można łączyć z członkostwem
w organie innej jednostki samorzą
du terytorialnego, z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także
mandatem posła lub senatora.
• Marszałek - reprezentuje
województwo na zewnątrz, organizuje pracę Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego
i kieruje bieżącymi sprawami województwa.
• Urząd Marszałkowski
- aparat pomocniczy Zarządu
Województwa, zatrudnieni w nim
pracownicy działają w imieniu
i z upoważnienia zarządu, kierownildem urzędu jest marszałek województwa. Urząd jest jednostką
budżetową, działającą na podstawie planu finansowego .

Kontrakt wojewódzki
19 czerwca 2001 roku zostal
podpisany dwuletni .. Kontrakt
dla województwa świętokrzyskiego"
pomiędzy Radą Ministr9w a Samorządem Województwa Swiętokrzy
skiego. Ok. 40% łącznych środków
kontraktu przeznaczono na budowę
i modernizację placówek służby
zdrowia, szkół podstawowych,
ochronę dziedzictwa kulturowego,
rozwój turystyki, ok. 51% na budowę i ulepszanie dróg, budowę i modernizację systemów wodociągo
wych i kanalizacyjnych, zbiorników
wodnych i oczyszczalni ścieków. Pozostała część środków miala być przeznaczona na przeciwdzialanie bezrobociu, rozwój obszarów wiejskich.

8

Do 31 grudnia 2001 roku
wykorzystano w ramach kontraktu 103.281 tys. zł. Dzięki temu

rii gospodarczej regionu to niewiele ...
- ... nie zgadzam się . Łatwo
cztery lata zmarnować, trudniej
nadrobić czas i odzyskać szansę.
Prawda jest brutalna : wszyscy
- chcemy czy nie - uczestniczymy
wwielkim wyścigu gospodarczym,
cywilizacyjnym. W tym wyścigu
państw, regionów i gmin czas jest
bezcenny.
Jak pan, z perspektywy szefa
komisji odpowiedzialnej za kreowanie rozwoju, ocenia te cztery
Jata?
- Raczej - współodpowiedzial
nej . Kreowanie polityki w tym zakresie jest przede wszystkim rzeczą Zarządu Województwa, a rzeczą Komisji jest analizowanie, wybór, rekomendacja projektów.
W 1998 roku, a także w następ
nym, podstawową sprawą,dla Samorządu Województwa Swięto
krzyskiego było uporządkowanie
spraw wojewódzkich.
Nie zapominajmy, że ustanowienie województwa święto
krzyskiego miało charakter warunkowy, że po dwóch latach
miała nastąpić weryfikacja tej
decyzji. Samorząd musiał udowodnić, że świętokrzyskie jest
sprawnym województwem, radzącym sobie z problemami.
Pierwszym krokiem zapowiadającym naszą filozofię rozwoju
było wystąpienie z ofertą dla inwestorów zagranicznych. Powstanie Swiętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technołogii i finalizowanie powstania
delegatury Państwowej Agencji
Inwestycji Zagranicznych jest jej
logicznym rozwinięciem . Istotniejsze jest może jednak, że stosunkowo szybko uporządkowa
liśmy koncepcję rozwoju w postaci dokumentu "Strategia rozwoju województwa świętokrzy
skiego" i w opracowanym na jej
podstawie programie operacyjnym. Są to bardzo rzetelnie przygotowane dokumenty, wyznaczające kierunki działań.
Odpowiadając na pytanie:
tak, województwo się rozwija, ale
tempo tego rozwoju nie zależy tylko od władz samorządowych.
A od kogo? A może - od cze-

można było zakończyć budowę

go?

szpitala kardiqlogicznego w IGelcach, oddzialu intensywnej opieId medycznej w szpitalu w Czerwonej Górze i zaawansować budowę szpitali: onkologicznego
w Kielcach, powiatowych w: Starachowicach , Opatowie, Jędrze
jowie i Piń czowie. Wybudowano
także, m.in.: ponad 74 km sieci
kanalizacyjnej, 122 km wodocią
gowej, składowisko odpadów
w gminie Chmielnik.
Aktualnie trwają renegocjacje kontraktu.

- Po pierwsze - od sytuacji
polskiej gospodarki, której
w ostatnich latach źle się wiodlo,
po drugie - od tego, jak funkcjonują gminy a po trzecie - od niekonsekwencji samej reformy samorządowej z roku 1998.
Nie opracowano wówczas harmonogramu decentralizacji zadań

Czyli - jest blokada w
mentalności?

- Jest, a Unia coraz bl

i finansów państwa. Efekt? Znaczne ubezwłasnowolnienie samorządów w zakresie polityki rozwojowej. Nasza pozycja trpchę
przypomina listonosza, który
do sponsora doręcza listę potrzeb,
a w drugą stronę - przekazy pieniężne na mniejsze kwoty niż potrzebne i tylko na przedsięwzię
cia wskazane przez sponsora. To
powinno się zmienić.
Poczekamy?
- Róbmy swoje jak najlepiej ,
chociaż nie ukrywam, że sprawa,
jeśli idzie o finansowanie samorzą
dów, jest bardzo poważna . A jak
rozwijać się bez pieniędzy?
Po czterech latach od reformy cią
gle pieniądze do budżetu województwa " się załatwia". W jednym
układzie politycznym jedni mają
lepsze, drudzy gorsze "dojścia"
i to jest nieszczęście . Akurat

Co może być ",j",.Ir",,;n,'u·
szym województwie dła
rów?
- Potężna baza s
tania siła robocza i położenie
graficzne. Za naj ważniej
szkodę trzeba chyba
dróg i trudności komu nik
Priorytetem powinna być
wa i modernizacja dróg. Siec
europejskich omija
.
two, ale jeśli uda si ę
wszystkim zrealizować
kiego ruchu nr 7 i 74, lo
dzie źle. Wierzę , że o ' .
kotorowa dawna linia
-siarkowa.
A czy gospodarczo
noc województwa?
- Na północy źle się
Bezpośrednią przyczyną je t
dek branż, które w
nie dominowały i do lat
dziesiątych wydawaly się
szalne: hutnictwo, "rlIIPUfnIU

Drogi w WOjewództwie
• Glówny układ transportowy tworzy 773 km dróg krajowych i 1039
dróg wojewódzkich.
• Około 36 proc. dróg wojewódzkich ma stan dobl}' i zadowalający.
• Ponad 20 mostów i około 20 proc. dróg wymaga n.,ł·\Jr:hmla,s tolli'j'(
remontów kapitalnych .
• Powódź w 2001 roku na drogach krajowych wyrządziła straty
wane na 12 mln zł. a na drogach wojewódzkich na 10 mln zł.
• Środki w budżecie województwa pokrywają średnio ok. 30 proc.
trzeb inwestycyjnyqh i eksploatacyjnych.
• Szacuje się, "Że zasadnicza poprawa może nastąpić przy wvelatKI)WCIlI
na te cele około 50 mln - 60 mln zł rocznie przez pięć lat.
• Województwo posiada program rozwoju sieci drogowej, "nl"::IC()W"·
przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.
w ostatnich latach mieliśmy gorsze.
Weźmy przykład z kultury: dostawaliśmy na nią piętnaście razy
mniej niż województwo śląskie. A
czy jesteśmy piętnastokrotnie
mniejszym województwem? I to
jest kołejny problem - problem prowadzenia przez państwo zrównoważonego rozwoju województw.
Aby go realizować, trzeba inwestować w województwa biedne wię
cej niż w bogate.
Powiedział pan: "filozofia
rozwoju". Jaka?
- Samorząd województwa
nie buduje fabryk i nie tworzy bezpośrednio miejsc pracy. Może, natomiast, sprzyjać działalności gospodarczej i ją pobudzać. To
"sprzyjanie" to po prostu atrakcyjne warunki dla inwestora: dobre
drogi, łączność, wodociągi kanalizacja, gaz. I jeszcze coś, co się nie
da zmierzyć, ale ma ogromne znaczenie: życzliwo:ić i rozsądek.
W jednym z miasteczek naszego
województwa inwestor z Austrii zamierza/ uruchomić ogromny tartak
i wszystko było na dobrej drodze
dopóki w miasteczku nie zaczęla
się awantura pod Hasłem: "a co
burmistrz z tego będzie mial" .

przemysł motoryzacyjny i

niowy. Tę pustkę trzeba
ale zapełnia się za wolno.
Nie wierzy pan w
rynku"?
.
- Wierzę, tylko żeby ~le
łała po omacku i za pózn o
winna powstać spójna i
koncepcja samorządów
miast i samorządu wOI'e W ll''''
jak na gruzach starego
siu zbudować nową ~n,mCIIJ "
Potrzebna jest jak
poważna dyskusja na ten
z udziałem środowisk
biorców. Problem
nie jest jedynym. bo coraz
rysują się sprawy rolnictW
kiego? Sandomierskie mo: sady i ogrody. Ale, ~a
kład, jak ma się rozwija r~
two wokół Kielc? Jak nl
móc? Potrzebny jest dobl)
mysI, a nie jest to prawa
jeśli zważyć, że neg O
w sprawach rolnych s ą
głównym obszarem sporu
dzy Polską a Unią Eu
Pamiętajmy, że tworzy~Y I
zujemy strategię rozwOI, u
ma nam dać szansę w nllęd.
rodowej konkurencji regiOO
dzialną rękę

Materiały do kolumny przygotowało Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego. Korespondencję prosimy kierować na
BIUro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa $więlokrzyskiego, 25-516 Kielce. al łX WIeków Kielc 3.

Wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedZialności za treSC! zawarte na kolumnie.

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

SŁOWO LUDU 10

CZERWCA 2002

p

RegIon
na leczenie i remonty

ital jak nowy
Skromna uroczystość
remontu chmielnickiego
była okazją do oceny sytuacji
w mieście i gminie.

W sobotę w

południe

kilku95-osobowej
Opieki Zdrowotnej
z Kielc, a szczególnie
e panie Marię Stolzman
Dan utę Szprangen z FundaPolsko-Niemieckiej .
. Obecnie marny w szpitalu
lóżek. Największy jest OdCh orób Wewnętrznych,
oprócz 33 miejsc są
ka intensywnej opieki
cznej . Ponadto 25 paDrzledsta~vl·.c·leLJ·

może przyjąć Oddział

iczny i 21 pacjentów
Opiekuńczo-Leczniczy
. Mamy również

n i specjalistycznych.
.
95 osób. Wśród kaej dominują mlodzi
, a wszyscy lekarze leię drugim stopniem
",ullL.a\.,· i. Pieniędzy z konz Kasą Chorych wystarna funkcjonowanie placówki

- mówiła dyrektorka Jolanta
Rybczyk.
- Należy 'pokłonić się społe
czeństwu rruasta i gmjny, które tak
nieugięcie walczyło o utrzymanie
tej placówki. Dziś widać , że
wszystko się dobrze układa. Poczyniliśmy wiele starań i niebawem
do Chmiełnika dotrze partia specjalistycznego sprzętu medycznego z Niemiec, a stanie się to dzięki
obecnej tu z nami pani Danu ty
Szprangen z FPN - powiedziała
Maria Stolzman, która jest honorowym obywatelem Chmielnika.
Pieniądze na remont przekazało Starostwo Powiatowe w Ki eł
cach. Pomaga także samorząd lokalny. - Miasto i grllina posiadają
własne ekipy remontowo-budowlane, które wykonują tu bieżące
remonty i naprawy - powi edz iał
nam burmistrz Chmielnika Jarosław Zatorski .
Szpital mieszczą cy się w kilkudzi esięcioletni c h budynkach
jest pięknie wymalowany. Oddziały, sale zabiegowe i korytarze l śni ą
czysto ścią . Wyczuwa si ę at mosferę ciepła i serdeczności wśród pracowników placówki.
(i mi)

Uczniowie odtwarzali drzewa genealogiczne

swą

Zbada i

hi

torię

KIELCE. Ponad sto prac wpłynęło
na konkurs .. Rodzinne korzenie.
Zostań badaczem domowej historii".
Rozstrzygnięta zostala druga
edycja konkursu, zorganizowanego
przez Kolegium S zkół Prywatnych.
- Celem naszego konkursu jest
pobudzanie zainteresowania historią wła snej rodziny, regionu, zasadami pracy badawczej historyka,
poł egającej na poszukiwaniu, gromadzeniu i selekcjonowaniu materialu - mówi Ewa Kolus, nauczycielka historii w KSP, organizator konkursu.
S pośród 110 nadesłanyc h
przez gimnazjalistów z województwa świętokrzyski ego prac, jury wybierało zwycięzców w dwóch kategoriach: prace historyczno-literackie oraz prace plastyczne.
Zwycięzcą w tej pierwszej kategorii została Anna J asińska z Gimnazjum w Bliżynie - szkoły, która nadesłała na konkurs najwięcej prac.
- Moja praca zawierała informacje o czterech pokoleniach
ze strony mamy. Z bierając informacje jeździłam aż na Wybrzeże .
W pracy zamieściłam zdjęcia, dyplomy i odznaczenia moich przodków - mówi Anna Jasińska.
Drugie miejsce w kategorii historyczno-literackiej zajęła Anna
Tatar z Gimnazjum w B liżynie,
a trzecie Anna Litwin z Gimnazjum
w Kluczewsku.
W kategorii prac plastycznych
tri u mfatorką zosŁała Magdalena

Palgan z Gimnazjum w Koniecznie,
która połączyła w jedno cztery drzewa genealogiczne. - W ostatnich
przygotowaniach pomagała mi
moja najlepsza koleżanka, zajęło
nam to parę nocy - mówi laureatka.
Kołejne miejsca w tej kategorii zajęl i : Larysa Smak (Gimnazjum w Złotej) i Dawid Ptak (Gimnazjum nr 5 w Kielcach) .
Dla zwycięzców nagrody
ufundował rektor Wyższej Szkoły
Administracji i Ekonomii w Kielcach, dr Andnej juszczyk.
Wręczono także kilka innych
nagród i wyróżnień. Nagrodę "Sło
wa Ludu" otrzymała z rąk redakto-

t}I na zelnego " Słowa" Grzegorza
Sciwiarskiego Paulina Wróbel
z Gimnazjum ze Złotej , która drLewo genealogiczne namalowała farbami na szklanym gą iorze do wina.
- Najgorzej było z dotarciem d infor:nacji W niektóry h przypadkach zawiodła pamięć. W umie
zbieranie dokumentacji zajęło mi
około miesiąca - powiedziaJa Paulina Wróbel.
Nagroda "Echa Dnia" przyp dla Katarzynie Pytel z Gimnazjum
w Bukowej, a nagroda dyrektora
KSP Bartoszowi Kaczmarkowi .
gimnazjaliście z Konieczna.
(cref)

Kat i jego ofiary
Przyjęć od lewej: dyr. Jolanta Rybczyk, Maria Stolzman oraz Danuta Szprangen

Polsko-Niemieckiej

ntura
"Czarnym Kocie"
PACAN ÓW. W piątek wiedo baru " Czarny Kot "
wta rgnęło dwóch Po. Dariusz M. i Jacek M. oraz
Ormia n - jeden o poetycH amlet drugi Kalen
- , , , " U(! \. p ięściami dwóch
się w lokalu gości .
ały ich ręce, chwyci li

za butelki, potem złapali krzesła
i nimi tłukli swoje ofiary. Nie żą
dali ani pieniędzy, ani alkohołu,
a kiedy się już zmęczyli, opuścili
lokal. Na szczęście, prawie natychrruast wpadli w ręce patrolu policyjnego. Właściciel baru ocenia
straty na około 50 złotych. Czemu
(ew)
bili gości - nie wiadomo.

STARACHOWICE. -Idzie kreatura!
Idzie ten bandzior! - powitały
na sądowym korytarzu prowadzonego
przez policjanta Mariana N. okrzyki
jego byłych oliar.
Instytut Pamięci Narodowej
oskarża Mariana N., byłego oficera śledczego miejscowego Urzędu
Bezpieczeństwa Pu błicznego ,
o psychiczne i fizyczne znęcanie
się nad 14 członkami konspiracyjnej organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość z okolic Sienna. Na rozprawę N. dotarł w eskorcie policji dowieziony z podwarszawskiego domu pomocy społecz
nej, w którym na stałe przebywa.
Ze względu na kolor włosów
przez aresztantów, nad którymi się
znęcał, zwany był czerwonym lub
rudym katem.

- To, co robil N., przekraczagranice człowieczeństwa . Już
podczas pierwszego spotkania tak
mnie uderzył w głowę, że do dziś
nie słyszę na jedno ucho. Skatował mnie taK, że nie mogłem nawet podpisać protokołu z prze luchania. Najczęściej nazywał nas
" piździakami "- zeznawał Henryk
Kaczorowski, skazany za działal
ność konspiracyjną na dziewięć lat
ło

więzienia .

- Przez cały okres PRL byłem
nazywany "bandytą". Sąd w niepodleglej Polsce uchylił tamten
wyrok. Teraz znów ten niegodziwy człowiek tak ię do mnie zwraca. iech opowie, co wyprawiał
w Lublinie! Ile zgwałcił kobiet
we Włodawie t - oburzał się ' wiadek Kaczorowski .
- Szczególnie łubił kopać
w okolice n rek Był niski, trzy-

mai więc przesłuchiwanych za ramiona i kopal. ie prowadził bezpośred nio mojego ś ledztwa , ale
choć nie musiał, pomagał kołegom
mnie bić - podkre ' Iał kazany
na 141al Zdziasław Macheł
- Uderzył mnie w noS tak. że
straci lem przytomność. Do dziś
mam zdeformowany. ie słyszę t ż
na jedno ucho - skarżył się inny
ze świadków Jan Thszyński
- Kłamią ! To nagonka na mnie!
Oni napadali na ludzi , rabowali ,
mordowałi! - przekonywał ąd
Marian . I choć zaprzeczał , aby
kiedykołwiek widział św iadków,
zarzucał im działalność prze tęp
czą·

- Jak po iedzial przewodniskladu orzekającego, wyrok
zapadnie prawdopodobnie nie póź
ni j niż w sierpniu
(pen)
czący

Z

-~-~----------------------Pentium" 4

...... ··.ELE

128 ODR RAM, 40 GB HOD, GeForce2, CD ROM

Krystyna GIZOWSKA

2299zł l!!
:
t, a·],11 tI' imsl,ltW' f'EJ·S' fiCM j"1",*11

Tytko z tym kuponem moma kupIĆ powyz:szy zestaw komputerowy po promocyjnej cerue I
w wyrrvenionych pOOlZej sklepach. Kazdy, kto dokona zakupu komputera z tym kuponem
I do 30 czerwca 2002 roku, wabnie udziaJ w losowaniu specjalnej nagrody - wysoktej klasy :
I aparatu cyfrowego.

I Sklepy realizuJ ce kupony konkursowe :
I Kielce: llech, ul. Planty 4. tel +4t 343 t2 93·97,

Perl.ktu .. ul. Zagnańska 7t, ul Starodomaszowska 19,
l
tel +41 ~4464
.
I Radom: PC-Tech, ul. MICkiElWlCZa 17, ul. Reja t, M/rnMal,
tel +48 362 20 20
I

~ ___E~ro.,!O'; ~ ~~~~ ~. .:t4!. 3p,!4J.9__
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Koniec konfliktu w szpitalu

Dyrektor
JĘDRZEJÓW. Zarząd Powiatu odwołał
Teresę Szwach

ze stanowiska

dyrektora ZOZ.

51owoLudu

,

Decyzja przerwała trwający
od kilkunastu tygodni konflikt
w ZOZ. Jak już informowaliśmy
przyczyną konfliktu stała się jego
dyrektorka Teresa Szwach. Jej
odejścia ze stanowiska domagały
się szpitalne związki zawodowe
oraz Komisja Zdrowia Rady Powiatu ; przyczynami był postępu
jący wzrost zadłużenia placówki
oraz sposób sprawowania władzy.
Teresa Szwach mimo iż
w kwietniu złożyła rezygnację ,
nadal pracowała , podejmując decyzje personalne i finansowe. Zarząd Powiatu z dniem 31 maja
wysłal dyrektorkę na zaległy urlop
wypoczynkowy, jednak nie wykonała ona polecenia i nadal sprawując rządy w szpitalu zwolniła
z pracy Tomasza Biskupa prze-

odwołana

wodniczącego Zarządu Terenowego Ogólnopolskiego Związku Lekarzy; przyjęła także innego lekarza. Wówczas związki zawodowe
działające w szpitalu weszły w spór
zbiorowy z Organem Założyciel
skim, czyli starostwem i zagroziły

protestami i strajkami.
W minioną środę starosta Tadeusz Świerczyński po raz drugi,
tym razem osobiście wręczył Teresie Szwach kartę urlopową
(poprzednią dostarczył kierowca
ze starostwa) i zobligował ją do
przestrzegania decyzji Zarządu
Powiatu. Obowiązki dyrektora od
31 maja pełni dotychczasowa wicedyrektor Grażyna Równicka,
ona też cofnęła wymówienia dla
Tomasza Biskupa. Starostwo
w najbliższym czasie ogłosi konkurs na dyrektora placówki. Do
czasu powołania nowej dyrekcji za
sprawy medyczne będzie prawdopodobnie odpowiadał lekarz Andrzej Hatny.

Spotkania dzieci ze specjalnych

- Wyczerpały się już
ści współpracy zarządu
Szwach. W związku z

z

cym konfliktem w za
niewypelnieniem
Powiatu ZaClIP1:\roO'wal
częciu wobec niej
woławczej ze
ra. Ponieważ Teresa

również przewodniczącą

Miasta zwróciliśmy się do
z prośbą o wyrażeni~ zgody na
wiązanie z nią stosunku
cedura potrwa ok. 2
w tym czasie jednak
nie może podejmować
decyzji dotyczących
wiedział nam starosta
Swierczyński.

Teresa Szwach o
nie chce rozmawiać z
Wcześniej

twierdziła, że

mowala decyzje dla dobra
la, zaś konflikt wywołali jej
ciwnicy.

ośrodków

Z psem za pan brat
OSTROWIEC. Pokazy sprzętu
ratownictwa i tresury psa policyjnego
wzbudziły olbrzymie zainteresowanie
uczestników VII Ostrowieckich
Spotkań Sportowo-Turystycznych,
które od piątku do niedzieli odbywały
siV pod patronatem " SL ".

Na spotkania przybyło około
120 uczestników z siedmiu ośrod
ków specjalno-wychowawczych,
domów dziecka, m.in. z Nagłowic,
Kazimierzy Wielkiej, Szczecina,
Wrocławia . Dużo wrażeń dostarczyli strażacy, którzy wszystkich
odważnych podnosili specjalną
drabiną na wysokość około 50
metrów. Gromkimi brawami nagradzano pokazy ubiegłorocznego
zdobywcy pierwszego miejsca w
kraju w tresurze psów policyjnych
aspiranta Włodzimierza Groszka,
który przybył ze swym owczarkiem Ako. W rozgrywanych turniejach ringo, unihoca, siatkówki,
konkursach krajoznawczych, plastycznych prym wiedli przedstawiciele miejscowego ośrodka .

Aspirant Włodzimierz Groszek z psem Ako był bohaterem spotkań
W pamięci uczestników po- Ligia Płonka z placówki
został turniej rycerski w Ujeździe
rachJ Małgorzata
i wycieczka do kopalni w Krze- weł Sliwa i Bogusław
mionkach. - Takie imprezy integru- Wrocławia potwierdzają,
ją nasze dzieci i uczą sportowej
preza była bardzo dobrze
rywalizacji, dają wiele radości i nizowana i wszyscy mieli
uczą żyć - mówi wychowawca Dadarowany czas bez względu
nuta Ruczko-Janda ze Szczecina. godę .

Na jarmarku uStarzecha

Znów

popłynęła

STARACHOWICE. Mieszkańcy miasta
i go~cie uczestniczyli w"Jarmarku u
Starzecha".

Dwudniowy festyn rozpoczęło sympozjum naukowe. poświecone inwestycjom Banku
Polskiego w pierwszej połowie

XIX wieku . Ich efektem jest m.in.
dziś już zabytkowy zespół wielkopiecowy na terenie którego

surówka

utworzono Muzeum Historii
Kultury Materialnej . Na jarmarku obok wytopu żełaza w piecach
dymarskich który prezentowany
był w zrekonstruowanej osadzie
dymarskiej, atrakcją stal się prezentowany po raz pierwszy wytop surówki w piecu żeliwnym ,
który cieszył się tak dużym zainteresowaniem , że drugiego dnia
imprezy trzeba go było powtarzać .

PROMOCJA DRZWI PRZESUWANYCH DO SZAF

*
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i dlaczego

wyrzucił

sztandar?

wiewa
ad śmieciami

Sowa uszata wróci do natury?

Drapieżne
w szkółce
MICHAI:.6w. Pisklę wyjątkowo
rzadko spotykanej wPolsce sowy
uszatej znaleziono wszkółce
Nadleśnictwa Pińczów w Michałowie,

Pracownik PGK znalazł
wm'oisj(u sztandar Związku
Polskiej.
Andrzej Piec, specjalista
surowców wtórnam: - Widziaczerwono-zielonego w mawięc wywlokłem . Okasię, że to po części zniszczosztandar ZMP. Powiesiłem na
dla ozdoby pomieszczenia.
zielonej stronie płachty,
mnh,'n~d" frędzlami, widać dwie
I'U,",""UW<1I'

flagi narodowe, biało-czerwone
i napis na kole zębatym Związek
Młodzieży Polskiej . Na odwrocie,
na czerwonym atłasie , ktoś zo tawił ogromną dziurę. Chyba wyrwał
godło narodowe, bo nie godziło się
.wywalić orla na śmietnisko. apis
trochę tajemniczy jednak pozostał: " Zarząd Szkolny przy Szkole Ogólnokszt. St. U w Końskich ".
Kiedyś dzisiejsi 55-latkowie
krew przelewali - w przenośni i dosłownie - za ów kawał płachty z magicznym napisem ZMP. A teraz,
zdobi on wysypisko śmieci . (kam)

ie umiejącą je zcze fruwać
sówkę znal źli pracownicy zkół
ki leśnej.
- Ptak je t w znakomitej kondycji , lecz porą jego aktywności
jest noc . Myślę , że rodzice tego
pisklęcia odnajdą je po zmroku
i dlatego wieczorem pozostawię je
w miejscu , gdzie zo tało znal zione - mówi Ic ' niczy Andrzej 0dzyński , który od 7 lat prowadzi
zakład szkólkarski w la ach koło
Michałowa . (Szkółka produkuje
rocznie około miliona sadzonek
dębu , buka, klonu, o nyczy modrzewia głównie dla potrzeb Lasów Państwowych) .
Sowa uszata zamieszkuje
w kompleksie le' nym w pobliżu zakładu szkólkarskiego. Ten gatunek
sów ma złotopomarańczowe oczy,
a dorosłe osobniki - duże uszy
z piór na głowie. Sowy tego gatunku (w Polsce prawnie chronionego) są wyjątkowo rzadko spotykane. Zamieszkują wyłącznie w dużych kompleksach leśnych ,
w gniazdach opu zezonych przez

W centrum Kielc nadal
dwa skrzyżowania
ulicy Karczówkowskiej z ul. Biskupa Kaczmarka (która jest teraz dwukierunkową na odcinku
do u\. Krakowskiej) oraz z u\.
Chęcińską. Wjazd na stącję paliw PKN OrIen od ul. Zytniej,
do sklepu "Biedronka" nie ma
dojazdu , Remont nawierzchni
oraz kanalizacji potrwa do 21
czerwca.
Pozostałe
utrudnienia
na drogach:
• W B1iżynie na trasie nr 42
Skarżysko - Końskie zwężenie
jezdni, ruch wahadłowy terowany światłami.
• W Skarżysku (trasa nr 7)
zwężenie jezdni na remontowa-

I/IUV'Mlf:RZ. Duże fotografie
miasta oraz kosze pełne
I/lO/(I~'arm"ltr.hżywych kwiatów
jabłek mają zachęcić

firmy do umieszczenia
fnDon~ier.ra w swojej ofercie

nymmoście.

• Od Morawicy do Woli
Morawickiej na trasie nr 73 ruch
wahadłowy
(wymiana nawierzchni) ,
• W Ostrowcu na trasie
nr 9- Al . 3 Maja - zwężenie jezdni
(remont wiaduktu) .
• W Osieku na trasie nr 79
Sandomierz - Kraków zamknię
ty odcinek (budowa kanalizacji) ,
objazd drogą gminną ul. Jana
Pawła II, pojazdy powyżej 3 ,5
tony przez Staszów - Połaniec ,

• Na drodze nr 728 Jędrze
jów - Małogoszcz - Końskie
zamknięta ul. Małogoska w Ję
drzejowie, objazd drogą powiatową przez Wilanów, pojazdy powyżej 3 ,5 tony przez Chęciny - Ma-

ptaki krukowate . Zdarza i ę.
zi mi , pod
drzewami Pokarmem sów usza-

tych ą glównie niewielkie gryzonie i małe ptaki
(imi)

•

Pisklę sowy uszatej trafiło w fachowe
Jest nadzieja że zostanie ocalone

ręce leśniczego

KOŃSKIE. Pięć partii prawicowych
podpisało

porozumienie
i Jako "Prawica Razem"
wspÓlnie przystąpią do wyborów
samorządowych.

•••
Aktualne komunikaty w Internecie o utrudnieniach na drogach: krajowych (www.kielec.gddkia ,gov. pl) ,
wojewódzkich
(www.szdw.kieJce.com.pl) i na ulicach Kielc (WW\ .mzd .kielce.pl) .
(kk)

Sygnatariuszami porozumienia są : z ramienia PiS - Andrzej Lenart, UPR : Andrzej Poterała , PO - Jerzy Sroda, Ruchu
Społeczn e go

" Solidarno ' ć "

C GNIKI
inne maszyny
rolnicze

KAT Y

I
KOSTOMŁOTY

cyfrowy

świa

wytNJ kupon.
SI<I:lmplelUj 4 kupony ~ hasło
rełCIamowe.

a karIld pocztowe z kuponami czekamy
do 19 CZ8łWC8 pod adresem: KIelce.
ul. WesoIa 47/49 N8ZWIIIka zwycIęZCów
czwartej tuty konkuIWU uIaW! Się w piątek,
21
w BOazynIe . Słowa Ludu",
('epamba ,odbfdzle ,'1St

cz_

Blii52Je iIIfcrmacje i
lub pod omnt:ra"D lek ODD (041)

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

- Helena Obara i Z hN - Zygmunt
Polewan .
Rzecznik ., Prawi cy Razem", ndrzej Zdunek , nie ukrywał , że zadaniem koalicji jest przejęcie władzy p dczas wyborów
samorządowych
aj\ amiejszym
założe ni m Prawicy Razem jest
prowadzenie kampanii wyborczej
bez negowania w zy tkiego
i w zy tkich.
(kam)

zn8j<U w poątek pytanie kIonkursowe.
4 kupony I Odpowied.t na pytanie
konIcuraowe naklej na kartkę pocztOWtI.
kartkę z kIJponamI l ~ wyślij
lub pnynleł do recIaIccII.
wygraj neQI"Odq

spra ę1 Zadzwoń!
tel. 34-448-16

Andrzeja

jednym

łogoszcz .

• Na drodze nr 764 Suków
- Niestachów ograniczenie pręd
kości do 4(} km/godz. (przebudowadrogi) .
• W Kargowie na trasie 756
zwężenie jezdni ( budowa chodnika) .
• W Kielcach należy uwazac na przebudowywanej
ul. Świętokrzyskiej obok budowanego centrum handlowo-rozrywkowego.
• Ograniczenia ruchu na ulicach, gdzie trwają remonty cząst 
kowe jezdni m.in. ul. War zaw ka
(przy wyjeździe z miasta) Sandomierska, Wapiennikowa.

klę

rzew

ż gnieżdżą się także na

Pięć W

UWAGA KIEROWe
zamknięte są

•

I 260 B 303-1349

'1i,jW,'ł'4tT1

Co -Ci dz Je -K Jed r

SZPITALE, APTEKI
Dyżury pełnili szpitale : na
Czarno wie, przy ul. Ko~ciuszkl i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele:
.Przy Pogotowiu", ul. św.
Leonarda 10 (8-20), "Centrum", ul. Radomska 8 (1020), "Alfa ", ul. Żeromskie
go 20/24 (8-15), .Gemellus", ul. Seminary/ska 27 B
(8-13), .Zdrowie " - ul. Sienkiewicza 58, czynna w soboty i niedziele (8-15).
Apteki z dyżurami stałymi:
Apteka " Na Rogatce "- ul.
Jana Pawia /I 13 - czynna
codziennie 7.30 - 23 (w niedziele I ~wlęta w godz. 8 23) 041/362-02-25.
Apteka " Małgosia ", ul. Pocieszka 17 (8-23),
Apteka " Aptekarz", ul. Hoża
39 - czynna codziennie (823),
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. 8-22.
Apteka " GemeJ/us " - ca/odobowa, ul. Starodomaszowska 11 (obok szpitala
przy ul. Kościuszki).

APTEKA "Parkowa", Kielce,
Żytnia, niedziele, święta
7.30-21 .00. 041/368 -3033.
(gb 1923)
OSTROWIEC ŚW.
- Os. Ogrody 37.
STARACHOWICE
- ul. Marsza/ka Piłsudskie
go 17.

USł.UGI

MEDYCZNE

344-85- 15 - "ZDROWIE" CODZIENN/E.
(nd 244)
Pomoc Lekarska 331-56 -50
(gb 2269)
NAGŁA

PRZYCHODNIA Urologiczna
"Na Bocianku", Kielce, Ga/czyńskiego 7, codziennie
14 .00-18.00, 362-44-11.
(nd 248)
UROLODZY - Seminary/ska
27, 361-30-60. Jagiel/oń
ska 23, 346-22- 99.
(nd 249)
ECHO Serca, Testy wysiłko
we, Holter; Kielce, Jagielloń
ska 23, codziennie, 34-62299. 0608-476-102, 0606100-091. Lekarze speCjaliści.

(gb 2052)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica .Medistar·, Warszawska 34 (DOM
RZEMIOSŁA) , czynne NON
041/344-39-45.
STOP,
368-28-02.
(nd 264)
USŁUGI Medyczne Wojewódzkiego SpecJalistycznego Szpitala Dziec ięcego w
Kielcach, ul. Langiewicza 2,
tel. 361-55- 25 - ECHO,
HOLTER, RTG, USG. Urodynamika . Endoskopia . Testy
alergologiczne. Badania labora toryjn o- ba kte rio I ag iczne. Rehabilitacja.
(nn 116)

TEATRY
Teatr im . S. Żeromskiego
- nie czynny.
Teatr Lalki i Aktora "Kubu~" - nieczynny.

12

NAGŁOWICE

KINA
" Romantica " (dalby digltal), tel. 366-37-19. - .Epoka lodowcowa" - USA. bo.,
g. 9, 10.45, 12.30, 16;
"Dzień świra" - pol., I. 18, g.
14. 15, 20, 21.45; .Gwiezdne wojny: część 1/ - Atak klonów· - USA, I. 12, g. 17.30.
n Moskwa " (dalby stereo),
tel. 344-47-34 - . Gwiezdne
wojny: część II - Atak klonów" - USA, I. 12, g. 10.45;
.Azyl" - USA, I. 15, g. 13.30,
20 .45; "YYYREEK!!! Kosmiczna nominacja" - pol. ,
I. 12, g. 15.45, 19; "Epoka
lodowcowa" - USA, bo., g.
17.30.
" Studyjne " - .Bóg jest wielki, a ja malutka· - franc., I.
15, g. 14. 15, 20; "Dzień
świra" - pol., I. 18, g. 16.15,
18.
.Echo" (w WDK) - 361-2737 - nieczynne.

BUSKO ZDRÓJ
"Zdrój" - nieczynne.
JĘDRZEJÓW

"OK" - brak terminarza.
OSTROWIEC ŚW.
"Etiuda " - nieczynne.
PIŃCZÓW
" Belweder " - nieczynne.
SANDOMIERZ
. Millenn ium · - nieczynne.
SĘDZISZÓW

"Balla da " - nieczynne.
SKARŻ YSKO-KA M_
" Centrum · (dalby digItai) .Gwlezdne wojny: część II Atak klonów", g. 14, 17,
19.30.
"Wolność" - .Showtime", g.
19.
STARACHOWICE
" Miejski e" - nieczynne.
SUCHEDIIIÓW
"Kuinic a· - brak terminarza.
Wł.OSZCZOWA

• Muza n

-

nieczynne.

MUZEA

Muzeum Narodowe - pałac
biskupów w Kielcach - plac
Zamkowy l (tel. 344-23-18)
- ekspozycje stale: korpus
glówny - "Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII w.", " Dawne
uzbrojenie europejskie i
wschodnie", , Sanktuarium
Marszalka Józefa Pilsudskiego ·. Skrzydło północne - Galeria malarstwa polskiego i
sztuki zdobniczej. Wystawy
czasowe: . Marian Czapla. W
30-łecie pracy twórcze j",
" Ptaki-cudaki, czyli urok
sztuki naiwnej" . Czynne we
wtorek w godz. 10 - 18, śro 
da - niedziela w godz. 9 16.
Muzeum Lat Szkolnych S.
Żeromskiego - ul. Jana
Pawia II 25, (tel. 344-57-92)
- ekspozycja stala : wystawa
materiałów biograficznych i
literackich z mlodzieńczych
łat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki i niedziele
w godz. 9 - 16 oraz środy w
godz. 11-18.
BUSKO
Galeria BWA " Zielona" - ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa
malarstwa I tkaniny artystycznej Zdzisława Surowca
w 30-lecle pracy twórczej.
Oprócz poniedZiałkÓW czynna codziennie w godz. 11 17, w niedziele godz. 11 15.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich, pl. T. Kościuszki 7/8,
tef. 386-24-4 5 - czynne od
8 do 16.

Muzeum " Dworek Reja ",
tel. 381-45-70 - czynne od
poniedziałku do soboty w
godz. 8 - 16, w nIedziele 10
- 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Slennleńska 54,
tel. 263-20-48 - ,Szkło artystyczne' ze zbiorów wał
brzyskiego BWA. Czynna od
wtorku do piątku w godz. 9
- 17, w soboty i niedziele w
godz. 11 - 15, w poniedział
ki - nieczynna.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. Święto
krzyska 37, tel. 265-36-51
- wystawy stałe .Dzieje
Ostrowca Świętokrzyskiego
od końca XVI w. do 1939
r. ", .. Wystawa zabytkowych
fajansów i porcelany ćmie
lowskier, "Poczet książąt i
królów polskich wg Bacciarellego·. Wystawy czasowe:
• Chrońmy faunę polskich
lasów" - wystawa malarstwa
Adama Roskowińskiego;
malarstwo Marcina Samlickiego (1878-1945) - ze zbiorów Muzeum Im. S. Fischera w Bochni; . Ukrzyżowan.
umarł i pogrzebion" - wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach . Muzeum czynne wtorek - piątek
9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach
- tel. 262-09-78 - .GÓrnictwa krzemienia w neolicie",
dwie podziemne galerie turystyczne, skansen wioski
neolitycznej. Muzeum czynne wt.- sob. 9-16, niedz. 1116.
PIŃCZÓW

Muzeum Regionalne - ul.
Armii Ludowej 2a - wystawy
stale : " Pradzieje Ponidzia ",
"Pińczów - historia miasta ",
.Adolf Dygasiński - życie i
twórczo~ć", "Slawne i znane
postaCie w dziejach Pińczo
wa", "Przyroda Ponidzia"; w
synagodze - . Spoleczeństwo
żydowskie w Pińczowie ",
Wystawa poplenerowa ZPAP
O. Kielce .Pińczów 2000".
Czynne wtorek, piątek w
godz. 9 - 15, środa, czwartek w godz. 9 - 17, sobota,
niedziela w godz. 10 - 15.
Galeria " Krużganki " - wystawa części repliki XI/wiecznej płyty orantów wypożyczonej z Wiś/icy.
SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa
14, tel. (015) 644-57-57 czynne : od wtorku do niedzieli w godz. 10-17, w poniedzialkl nieczynne - wystawy stale: .. Kuchnia królewska ", .. Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", . Ekspozycja etnograficzna", " Ziemia sandomierska w pradziejach i średniowieczu·,
. Srebra. Nabytki muzealne z
lat 1992 - 1997", .Lapidariu m zamkowe". Wystawa
czasowa: "Krzemień pasias ty
- kamień optymizmu", "Pięć
barw smoka" - ze zbiorów
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Oddział Ratusz - ul. Rynek
l - niec1ynny.
Galeria Sztuki Współcze
snej BWA , ul. Rynek 11 .
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej, ul. Długosza
9 - poniedZiałek - nieczynne, od wtorku do saboty w
godz. 9 - 16, w niedziele
13.30 - 16.
SKARŻYSKO-KAM .

Muzeum im. Orła Bialego
- ul. Słoneczna - czynne od
8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne ul.
Krywki l, tel. 274-62- 68 czynne w dni robocze w
godz. 10-16.

___ . TB.EFONY ZAUfANIA

KOMUNlKACJA~

KIELCE
Informacja PKS
- 366-02- 79.
Informacja PKP
- 366-93- 28, 94-36.
Informacja MZK
- 345-06-95.

USWGI POGRZEBOWE

•

AAA CAtoDOBOWE POGOPOGRZEBOWE
TOWIE
" USTRONIE " - Krzysztof
Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kart
zgonu przez lekarzy uprawnionych - nagrobki. Tel.
361-29- 18, 361-39 -1 2.
(nj 109)
041 / 34-439-44 - HADES Kiwiorski, całodobowe pogotowie pogrzebowe, karty
zgonu, chłodnia.
(nc 180)

I

CAt.ODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
"ZWOLSKI"
• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78, 343-17-52.
(nc 182)
PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNYCH uslugi pogrzebowe całodo
bowe, tel. 366-31-77, 34467-88.
(nI 52)

USł.UG

1B.EFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunk owe999 .
Pogotowie Policyjne - 997.
Straż Pożarna - 998.
Pogotowie Energetyczne
Kielce - miasto i teren -

991.
Pogotow ie Gazowe
- 312-020 i 992.
Pogotowie wod.-kan. 994.
Pogotowie c.o. i elektryczne, PGM - czynne w godz.
15 - 23 codziennie i w godz.
7 - 23 w dni wolne od pracy
- tel. 361-18-33.
TAI - Ogólnopo/ska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta
linia - 94-34.
Numery miejsco we I zamiejscowe - 913.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom
Przestępstw - Komenda
Miejska PoliCji w Kielcach Punkt Konsultacyjny Po",c·
cy Ofiarom P rz estępstw ,
Kielce, ul Mickiewicza 9; ponledzia/ek-piątek w godz.
lA-18, tel . 0-41/34 9-3344 .
Świętokrzyski Klub "Amazonka" - 366-34- 54, od
poniedzialku do czwartku w
godz. 10-14, psycholog,
pedagog - telefon zaufania
366-17 -41 w poniedzialki i
czwartki w godz. 15-17.
Telefony zaufania : - dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do
pią tku w godz. 18 - 20, tel.
345-73-46; w sprawach rodzinnych - 368-18- 67,
czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 8 - 17; pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących małe
dzieci 368-16- 59, poniedziałek 15.30-18.
Świętokrzyskie Centrum
Profilak tyki i Edukac ji 041/331 -53-13 - pomoc
psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i mał
żeństw, psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc
dotycząca uzależnień, interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piątku w godz.
8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegani a Narkom anii Punkt Konsultacyjny w Kielcach, ul. Karczówkowska 5A

Kino we

- 346-16-27; uv,,'CU,,",.,
w godz.
Centrum Interwen cji
sowej - tel. 041
ul. U(zędnicza 7b .
ofia r przemocy, k
wewnątrzrodzinne i
małżeńskie , p

piątek,

osobą uzależnioną

nie. Konsultacje in
alne i grupy

Częstotliwości stacji
siyszalnych w
PROGRAM I - 102,
106.5; 98 ,0; 89.7,
100,8, PLUS-l0 7,9;
l
MARYJ A-l00,9 ;
67,34 , RMF -88,2,
92,3, 1// -96,2, K
101,4, ZET-l05 ,3,
95, 5, ESKA -l03 ,3,
MTM
TÓW-93.7,
102,1, RdC-89, I, L
104.7, REKORD - l

nowości

"Yyyreek!! !
Kosmicżna

nominacja"

PODRÓŹE
BILETY lotnicze - rezerwacja, sprzedaż . • Sigma ",
Sienkiewicza 56, 344-3033, 366-44- 32.
(ng 208)
Komunikacja
Sienkie wicza 61, 345-77-43, 34577-46.
(ng 198)
LOT - informacje rezerwacja, sprzedaz biletów - 36806-58.

OMNIA

międzynarodowa,

INNE

. r-------------~

"

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/36 6-/9-19 ,
366-03 -03
www.lnfomax.com.pl
Świętokrzyski
Portal Internetowy
ni92

Zakopa ne,

gdzieś

we

wszechświecie. To właśnie
miejsce wybrała na lądowi

sko swoich przedst awicieli pewna cywiliz acja kosmiczna z intymnym problemem . Czeka na nich
Yrek, ale nie tylko on. Dowiedziawszy się o celu jego
pobytu , właściciel pensjo-

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

SŁOWO LUDU 10 CZERWCA 2002 NR 1:i/IAD\A '

Telewlz1a Itt,l!f,'ł't,ttJ

2
Kawa czy herbata? 8.00
8.15 Krakows.k ie
27 8.30 Telezaku9.10 BuLassie (32) - serial
kanad .l0.l0 MapeFraglesy 11.00 Te11.15 Umrzeć
) - film dok.
and Arts: Sztuka
1•.I7n'wan,ia (l) - kurs języka
12.00 Wiadomości
Agrobiznes 12.20 Kon12.25 Rolnictwo na świe12.45 Plebania (powt. )
Domownik 13.35 Tele13.50 Boski architekt . 14.10 Niepodobni
nieoczywiKaszubów
Wiadomości

Zawsze po 21-szej - mareporterów (powt.)
etatu - magazyn
Rower Błażeja - magadla mlodzieży
·na sukces (1646)
telerlowl~la USA
Teleexpress
Piłkarski Express
Gość Jedynki
Klan (606) - telenowela

7.50 Studio urody - magazyn
8.00 Program lokalny 8.30 Na
dobre i na zle (107) - serial
obycz. pol. (powt.) 9.25 Kraj
się śmieje : Fantastyczna publiczność - program rozrywkowy 10.25 Poszukiwacze złota
(2/4) - serial przygod o franc.kanad. 11.55 Ojczyzna polszczyzna: Technika i technologia - program prof. J. Miodka
12.10 Pieśń w tradycji luterańskiej - rep. 12.30 Panorama
12.45 Studio sport :
Mundial 2002 13.20 Studio
sport: Mundial 2002 - mecz
Portugalia - Polska (1 polowa) 14.20 Studio sport: Mundia) 2002 14.35 Studio sport:
Mundial 2002 - mecz Portugalia - Polska (2 polowa)
15.30 Studio sport: Mundial
2002
16.00 Panorama
16.20 Prognoza pogody
16.25 Złotopolscy (430) - telenowela pol. (powt.)
Rodzinę niepokoją

spotkania Eleonory z nieznajomym adoratorem . Marcysia
zaleca się do Zenka, przechadza się ostentacyjnie
w jego towarzystwie po wsi.
Waldka bardzo to złofci.
Przejeżdżając obok samochodem, ochlapuje oboje
błotem . Marcysia pędzi
na skargę do Dionizego.

przyznaje się siostrze, że
dostała się do Mensy.
IUzi,~wc'ZlIr,n zamierza zapisię wraz z koleżankami
wakacyjny kurs szybkiezapamiętywania.

Mój ślad w telewizji
dok.

16.55 Na dobre i na zle (107)
- serialobycz. pol. (powt.)
17.50 Program lokalny
18.20 Prognoza pogody
18.30 Panorama
18.50 Podróże z euro
18.55 Va banque - teleturniej
19.35 Znaki czasu - magazyn
20.00 Mundial 2002
20.30 Biało-czerwoni - magazyn, piłkarski
20.55 Spiewające fortepiany
- teleturniej muzyczny
W zabawie biorą udział
dwie drużyny, którym przewodzą znani pianiści i show·
mani - Czeslaw Majewski
i Janusz 1)ilman. Zebralla
w studiu publicznofć nie tylko kibicuje zawodnikom,
ale też wspiera ich swoją
wiedzą. Zadaniem graczy
jest bowiem nie tylko za§piewanie możliwie jak największej liczby piosellek,
ale też odgadllięcie haseł,
będących fragmentami znanych przebojów.

w swoim malowpołożonym domu
grupę przyjaciół- huOdpoczynek w sielumilają

im po-

gra w szachy.
- bo pozbawieni
towarzystwa

22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.30 Prognoza pogody
22.35 Kochaj mnie (8-ost.)
- serial dok.

w szarym gardramat obycz.
1956, reż. NunnalJy
son, wyk.: Gregory
)ennifer Jones, FreMarch, Marisa Pavan
Za kOńczenie programu

Realizatorzy serialu wchodzq do domów dziecka, placówek opiekuńczych i na
sale rozpraw sądowych, by
pokazać los niechcianych,
zaniedbanych dzieci i ich
matek.

Tle -

23.05 997 - magazyn kryminalny
3.4 Piłkarski poker - kom.
obycz. pol.
1.30 Zakończenie programu

tv4
6.00 Piosenka na życzenie 7.00
Robocop - serial anim. (powt.)
7.25 Dziwolągi - serial anim.
(powt.) 7.50 Wysoka fala (58)
- serial przygod o USA (powt.)
8.45 Jezioro marzeń (76) - serial obycz. USA (powt.) 9.40
Amor latino (99) - telenowela
argent. (powt.) 10.25 Samo
życie (58) - serial obycz. pol.
(powt.) 10.55 Zatoka nieszczęśliwych kochanków (6) serialobycz . kanad. 11.50
Z głową w chmurach (83) - telenowela braz. 12.45 Zycie jak
poker (47) - telenowela pol.
13.15 Seriale komediowe
15.45 Informacje
16.00 Studio Mundial
16.10 Amor latino (100) - telenowela argent.
17.05 Wysoka fala (59) - serial przygodo USA
Do joey'ego telefonuje jego
dawna dziewczyna, Uddy,
której mąż niedawno zginął
w wypadku samOChodowym.
Choć mężczyzna zasiadł pi·
jany za kierownicą, jego rodzice obwilliają Lindę i chcq
odebrać jej dziecko. Zrozpaczona kobieta zwraca się
do braci Barretlów z prośbą
o pomoc.

18.00 Mundial 2002 - mecz
Polska - Portugalia - l polowa
18.45 Informacje
19.05 Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Mundial 2002 - mecz
Polska - Portugalia - 2 polowa
.0 amo życie (59) - serial
obycz. pol.
20.30 Moda na mundial
21.15 Życiowa szansa - teleturniej
Uczestnik prawidłowo odpo·
wiadając na pierwsze pyli1nie
wygrywa 2 tys. złotych.
Od tego momentu decyduje,
jaką kwotę dotychczasowe; wygra /lej stawia, a by grę koli ty.
nuuwać. Stawiając za każdym
razem całą dotychczasową
wygraną, może wygrać milion
zlotych. Dodatkową atrakcją
teleturnieju jest możliwość odpowiedzenia na proste pytanie,
w którym stawką są niezapła
cone rachunki gracza

21.30 Losowanie Lotto i Szczę
śliwego N umerka (w przerwie teleturnieju)
22.15 Mundial 2002 - mecz
Korea Płd. - USA - 1 polowa
23.00 Informacje, Sport
23.10 Prognoza pogody
23.15 MundiaJ 2002 - mecz
Korea Płd. - USA - 2 polowa
0.00 Bumerang - program
publ.
Dofwiadczeni dziennikorze
komentują błędy i wpadki
swoich młodszych kolegów po
fachu. Analizują najbardziej
znane programy informacyjne.

0.30 arno życie (25,26) - serialobycz. pol. (powt.)
2.20 Muzyka na bis
5.00 Zakończenie programu

5.35 Kropka nad i 550 Thjemnice pocałunku (11/99) - lelenowela meks. (powt.) 6.35 Telesklep 7.05 Brzydula (93/169)
- telenowela kolumb. (pOWI.)
7.50 W 80 marz eń dookola
świata - serial anim. 8.15 Przyjaciel Bob - serial anim . 8.40
Przygody syrenki - serial anim.
9.05 Przygody Animków - serial anim. 9.30 (na żywo) Tele
Gra - teleturniej 10.30 Pólnoc
- Południe (15/24) - serial
obycz. USA (powt.) 11.30 Rozmowy w toku - talk-show 12.30
Maraton u śmiechu - program
rozrywkowy 13.00 Telesklep
14.15 Beverly HiIIs 90210
(189) - serialobycz . USA
(powt.) 15.15 Milionerzy - Leleturniej (powt.)
16.00 TVN Fakty i Pogoda
16.15 Brzydula (95/169) - telenowela kolumb.
17.10 Tajemnice pocałunku
(12/99) - tclenowela meks.
Azucena, która nic nie wie

o intrydze Mariana, spokoj'
nie przyjmuje wiadomo$ć, że
jest w ciąży z Danielem Tym·
czasem Mima mówi Danie·
lowi, że go kocha. To wyznanie powoduje wybuch za·
zdrofci Davida.

18.00 Rozmowy w toku - talkshow
19.00 TVN Fakly
19.30 Kropka nad i
19.45 Sport
19.50 Pogoda
20.00 13. Posterunek 2 (40/
42) - serial kom. pol.
Pracownicy Trzyllastego Posterunku otrzymują sensacyjnq wiadomość - Kasia jest w
ciąży! Wiedzą o t)'m wsz.vscy,
z wyjątkiem Czarka, W kOlicu policjantka zdobywa się
Ila odwagę i mówi ukochanemu prawdę. Przy okazji
żąda równiez ustalenia daty
ślubu Czarek, który panicznie boi się małżeństwa, usi·
łuje wszelkimi sposobami
oddalić termm zawarcIa sa·
kramentu. Kasia natomiast
upiera się i zapowiada, że nie
rodzi nieślubnego dziecka.

.4 Vaterland - Tajemnica
III Rzeszy - film sens.
USA, 1994, reż. Christo·
pher Menaul, wyk.: Rutger
Hauer, Miranda Rjchardson, Peter Vaughan, Michael IGtchen (130 min)
22.45 Nauka jazdy - serial dok,
23.15 TVN Fakty
23.30 Fakty, ludzie, pieni d.ze
0.00 Nikki (21/22) - serial kom.
USA
W odwiedziny da Nikki przyjeżdża jej dawna przyjaciółka,
Obie wspominają czasy, kiedy
Nikki poznała Dwigllta.

0.30 Adopcje - serial dok.
Rodzice adopCYjni wędruią do
innych miast, by nikt nie zadawoł Im trudnych pyli1ń. Dłu
go zwlekają z wyjawieniem
prawdy dzieciom Boją Sl~ ich
reakcji. 1b, co w Polsce jest tematem tabu, gdzie mdt/ej
bywa pt:JWOthm do dumy.

1.00 Extra Wizjer - magazyn
1.20 ic straconego

6.55 Tel klep 7.10 Dr gon
B 11 Z - serial anim. 8.00 Labirynt namiętno ci (23/80) - telenowela meks. .50 igd ci
nie zapomnę (21/94) - lelenowela meks. 9.40 Melro Place (113) - serial obycz USA
(powt.) 10.30 (na żywo) tarni łówka - teleturniej 11.00
A Y wywiadu (1/13) - serial
sens. USA (POWI.) 11.50 Teleklep 13.50 Angela (68/78) serialobycz. meks. 14.40 Wojowniczki z krainy marzeń - serial anlm . (powt.)
15.05 Maska - serial anim.
15.30 Dragon B JI Z - serial
anim. (powL)
16.15 Pc/na chata (24/192) serial kom. USA
16.45 Krok za krokiem (54/07)
- serial kom. USA
17.15 Prezydencki poker 3 (121
22) - serial obycz U A
(powt)
18.10
Y wywiadu (2/13) serial nli. USA
19.05 Melro e Place (114) serial obycz, USA
Boby próbuje namówić
Amandę, by zerwala % Pel rem .Jo dowiaduje się, że fatt
oddal do analIZY labletki,
które znaleziono w biurze
Rlc.harda. Okazuje się, ze
zawIeraJą one substanC/ę, za
pomocą której chciano otruć
lane O prób{l morderstwa
podejrzewani ą lo i Richard
Michael prosi Klmberly o po.
moc w pozbycIU się Sydney
i lalle z domku lIa plary. Orra
Jednak odmawia.

20.00 Skradziona mlodo ć film obycz. USA (pOWI.)
ZdolllY osiemnastolatek Paul
me je~t pewny, czy chce fuz
rozpoczq~ studia I drogę ku
zaplanowane; karierze. Za//Iepokojona malka postanawia zwrÓCIĆ ~ię o pomoc de
pTZ}'jacióJkJ,l\'iny Wierzy, u
ina może mi~ dobry wptyw
na Paula i zachęcić go do studiowania, jeśli zabierze go ze
sobą do San Francisco i pokaże mu ulJlwersylet.

21.45 Medicopler 117 (15/36)
- erial sens. austr.-ni m.
22.40 Kręt:one chody - film
sens . bryt.
Mąz I

dziecko Helen gin.:;
w poźarze. zok wywołany
tym traumatycznym przeży·
ciem sprawia, ze wdawa traci mowę. Boleśnre do!wiadaona przez los Helen nie sp<>dziewa SIę nawet że przy/dzie jej przeżyć jeszcze jeden
koszmar. Okazu/e się bo·
wiem, że w okolicy grasuje
psychopatyczny morderca,
którego onarami są wy/qcznie niepelnosprawne kobiety,
Jego kolejnym celem ma być
wla!me Helen

0.15 Tenbit G M - magazyn
internetowy
.oł
Pocałuj mnie, Guldo
- kom. USA, 1997 , reż.
Tony Vitale, wyk.
iek
Scoui, Anthony Barrile,
Anthony DeSando, Craig
Che ter (95 min)
2.15 Zakończenie programu

6.00 IreCa P • magazyn muMax - maga·
z czny 6.30
zyn mot ryzacyjny 7.00 Muz czne li t 1.50 Jicja w K!".!lnie zurów - serial anim
(pow!.) .20 Florella (37) - crial o~ycz peruw. (powt )
9.20 Z ciowa zan a - teleturniej 10.20 Viper (16) - enal
sens. US (powt) 11.20 Mialeczko 'vening hade (77) crial kom. U A 11.50 Kolorowy dom 3 (22) - serial kom
U A 12.20 Hotelik, Pod onami "(2) - erial kom. U
12.50 Oh, B by 2 (17) - erial
1a - makom . USA 13.15
gazyn 13.45 treia P . magazyn 14.20 licja w Krainie
zaró\ 14.45 Muzyczne li l
15.35 Mia teczko . ening
hade (78) - .cri, I kom .
USA
16.00 'iorella (38) - crial
obycz peruw.
17.00 Tato, co 'l}' na to (I) serIal kom US
Młody I

PI'JYs10jny Porter H~ .
Ide je t profe orem IlIstom UJ
college'u. Od czasu śmll'rci
tOlly samottll wychowu/e
ośmlolellliego synka. O~ra
Ich spokollle, poukładan Z)"
cie zmienia lę z chWilą, klcdy %Sali Francisco przylezdza
do /liC" nieokrzesally i szalo·
II)' brat Portera, Babby

17.30 HOT HA . program
pub/
17.45 Dziennik i Prognoza pogo~y

18.00 Z clowa zan a - teleturniej
19.00 Cień aniola (13)· erial
sens USA (pOWI :)
,fax posiada krewodzlw,
nych włośc/U>{J.\ciacJl 7AU'arte w niel komorki po5lada;ą
mezwykle zdolno$cl prz}'~ple·
szające powrót da zdrowia

20.00 Mundjal 2002 . meCl
Thnezja - Belgia
21.50 Dliennik
22.00 )nform cje porlowe I
Prognoza pogod
2.0 I FORmator praw n .
magazyn Gazety Prawnej
22.15
jemnicy (3) - erial
sens USA
Agent CIA - fanatycmy bolownik o wolllOŚć Kuby·
werbuje ameryka/lskiego
snajpera w celu przeprowa·
dzenia zamachu na Fidela
Castro. Naleml/icy maJq
nieWiele czasu, by go po'
wstrzymat

23.15 Kojak (49) - serial krym .
US
0.15 Mi ja Ojca Ramboniego
(2) - film obycz. I.
5ergJo vywa zarrczyny Z Anną,
mISjonarką prowadzącą

SZpi-

tal w Burundi Kobiell1grnie w
strzelaninie uliczne/ o Prasa
o karza rząd o/el zamordawonie. SergIO Jest pewny, że to
właśnie 011 musi kontynuować
tWelo l7lI JOTlI1rk, \ tępUI do
zakonu i wyjeżdża IIQ zawsze
do Burundi

2.05 Muzyczn li Iy
2.55 IreCa P - magazyn muzyczny
3.30 Zakończenie programu
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Piłkarski poker

Samo ż cie

- komedia obycz. prod. pol.,
godz. 23.45
Sędzia piłkarski Laguna, nie·
gdyś znakomity zawodnik,
najlepsze czasy ma już chyba
za sobą, do czego niewątPli- ,
wie wydatnie przyczynił się
alkohol. Wzbrania się jednak
przed udzialem w machinacjach związanych z wynikami
meczów ligowych. gdyż chce

. serial obycz. pol.,
godz. 20.00
Donata opiekuje ię Łukaszem .
Chlopak jednak d konale zdaje
sobie l>prawę, że przyjaciółka
ojca nie robi tego bezintereww·
nie, lecz po to, aby zdobyć uczucie Dunina. Do lokalu, w którym Stinger spotyka się z Mi·
kim. wkracza policja. Tere a
i Jacek uważnie obserwują rozwój wypadkó .

zachować ~te ręt:L

LUDU 10 CZERWCA 2002 NR 132

Pocałuj

VaterJand ...
-film sen . USA,l994,
golU.20AO
Fantostyczn
izja Berlina i
podporządkowanej mu Europy po wygranej drugiej wojnie •wiatowej \ 1964 roku
75-letni Hitler oczekuje wizyty ameryk ń kiego prezy'
denta Kennedy'ego. Głową
Związku Radzieckiego jest
nad I Józef talin

mni , Guido

- kom. USA, 1997 (95 mm).
godz. 0.45
24-letni Prank Zilo pracuje
w plZ2.crii w Bronksie. P
nej nocy wraca nie pod7.iewanie do domu I za t Je ukochaną z jego brat m w nred\\'lIznacmej sylua ji. Zdanenie
10 prawi a , że rank roz taje
się z dzi w zyną i po tanawia
calkowi ie zmieni swoje nudneżY.;;;
ci~
e.;....._ _ __

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

ORmator prawny
- magazyn "Gaze'l' Prawnej' .
godz. 22.05
1agazyn zawiera najci kaw·
sze inIomUl je prawne i po·
datkowe. które mają wplyw
n!-nasze codzie~ życie.
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WYPOŻYCZALNIA samochodów
- nowe. 041/34-559-62, 0502-302-462.
n]112

AUTO-MOTO

MARMUR - parapety. schody (produkCJa - monlaz) Okna . Okrzel 65. 041/
343-14-77.307-35-06
nt167

WYPOŻYCZALNIA

0001 S.C. AUTA powypadkowe kuplę
- 041/344-72-96.
gb1988

SAMOCHODÓW
.AGM"
041/362-93-63
0602-601-695

0001 SC. AUTA powypadkowe, zniszczone - kupię. 0606-257-181 .
gb1989

OGRODZENIA, kraty. 041/366-14-09.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....g'-'b;;;.234~0

AD-DRĄGOWSKI.

PODŁOGOWE

SAMOCHODÓW
QUATTRO
041/34-04-750
0-602-101-305.
nt206

BUDOWNICTWO
0% REKLAMACJI
antywlamaniowe

PARAPETY - najladniejsze wzory. Producent.VINYL PLUS'. 041/362-05-00.
nn119

ce,

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kiel37, 041/345-44-84.
nd261

Łazy

drzwi
• GERDA .
.Firmus'
Kielce. Paska 6.
362-91-00.

041/362-00-29
AUTO NA GAZ.
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

PARKIET. 041/384-75-24.
tj77
PRODUCENT:
• deska podlogowa
• boazeria
• schody
• parapety. 041/254-10-20.

nt173
nt20

AUTO - SZYBY. Kielce, 361-57-17.
ng202
AUTOALARMY. 041/361-90-60.
gb2469

041/366-19-17 . Bramy - producent, automatyka - importer.
nn70
BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, napę
dy. BLACHY dachówkowe, trapezowe - producent. 041/331-49-62.
nt236

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

nn114
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,
041/344-53-02.
nl193

CENTRUM Kielc - 62 m kw. sprzedam,
cena 1400/mkw. 0600-437-855.
gb2310
CHEMADIN - Export - Świętokrzyska
Gielda Nieruchomości. Kielce, Okrzei 15B,
tel./fax 366-05-93.
nj111

ng201
TERMOKURTYNY
041/366-46-52.

041/368-24-34 .

CENTRUM Handlowe w Radomiu dysponuje wolną powierzchnią do wynajęcia. zapraszamy do współpracy ajentów: pocztowych i bankowych. Tel. 0604/206-480.
kb1106

wejściowe .

nt175

DO WYNAJĘCIA Kielce - Sienkiewicza:
(gabinety lekarskie) oraz lokal 30 m kw. (gabinet, biuro. inne). Tel. 0602-232-875.
gb2475

a

041/331-71-19 - STUDIUM
TYKI zaoczne .

www.dragowski.kielce.pl

BOAZ.ERYJNE
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO, Okrzel56, 041/344-37-45.
ng200

WYPOŻYCZALNIA

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

041/344-63-63 EUROLOCUM -od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng215

PANELE

nl189

NAUKA

LOKALE

-m

041/344-11-55
OMEGA - SZKOŁY
POLICEALNE:
• KOSMETYCZKA
• PROJEKTANTMODY
•
•
•
•
•

INFORMATYK
INSPEKTOR BHP
PILOT WYCIECZEK
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
DORADCA PODATKOWY

•

FRYZJER
ŚREDNIE :

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnle po
2,5-LETNIE po Szkole
Warszawska 34, p. 51 1.

lU

12
ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PROMOC"A

w
dowolnej
rubryce

AUTOALARMY 041/34-434-79
nt179
AUTOKLIMATYZACJE - napełnianie .
041/34-305-04_
gb2208
AUTOSZYBY. .Autofenix' Kielce, Wrzosowa 25, 361-61-71 . Radom, Warszawska
115, telJfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.
ng203
INTER CARS SA Dystrybucja części
do samochodów zachodnich. Kielce, Słowac
kiego 6, 041/361-61-06,344-23-73.
nd243
KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
silników - sterowników
Kasowanie błędów.
Airbag, ABS.
Kielce, Pakosz 53.
041/361 -18-56.

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery parkingowe. 041/366-46-52, 300-33-28.
ntl77

WYKŁADZINY PCV. Hurtownia fabryczna .LENTEX', hurt - detal - raty. Kleice, Chę
cińska 14,041/362-12-97.

DOCIEPLANIA
• SIDING
• TYNKI
• STYROPIAN
• KLEJE
DACHY
OGRODZENIA
BRAMY
WOLBUD
041/361-66-92.
041/346-32-00.

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

ści.

GINEKOLOGIA - doświadczeni specjali0607/8(17-732 .

ws99
ORTODONCJA.
Pelny
zakres
uslug
KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.

nt240

nd253

WYNAJĘCIA

dzialalność,

nowy dom - mieszkabiura . 041/368-68-18.
gb2434

DO wynajęcia ścisle centrum Kielce:
sklep od ulicy, wszystkie media, 36 m kw;
biurowe - lp., 140 m kw. w całośći lub na
gabinety - 50, 30 i 20 m kw. 041/344-54-20.
gb2401
DWUPOKOJOWE, 35m Ślichowice 68
tys., 54m Ślichowice 87 tys., sprzeda ,Kontrakt', 368-03-92.
nj122
LOKALE biurowe do wynajęcia , centrum ,
tanio. 604-139-195.
gb2373
SPRZEDAM M-4, 53,4 mkw. XIX, Piekoszowska, 70.oo0zl. 041 /345-18-30.
gb2424

nt239
DOCIEPLENIA. 041/362-34-99,
05021317-617. .
gb2234

'11
WIOSNA z IKAREM. Bezpłatny przegląd
wiosenny - 24 punkty kontrolne pojazdu. Mycie
silników, podwozi, nadwozi. Przeglądy rejestracyjne. Rabaty do 40%. Klelee, Krakowska 220. 041/368-44-23, 368-42-56 .
www.jkarl .gralka.pI

DO
nie,

zlecających ogłoszenia

nd251

BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt159
BRAMY.NET.PL. 041/345-09-41 , 502-5805-43.
nt181

Oferta dotyczy osób fizycznych

ng205
OPONY. felgi, naprawa, renowacja
felg. Warszawska 170,041/332-22-12.

DOMKI letniskowe 013/43-539-94
kbl065

PRYWATNY Rodzinny Dom Opieki.
Kielce, 34-534-24, 361-94-06.
gb242!
VlAGRA - 0607-419-480, Kielce, Jędrze

SPRZEDAM M4, 64 mkw, Ip, Os.
Na Stoku. 041/332-44-58.
gb2362
SPRZEDAM
041/368-03-24.

kawalerkę

na Bocianku.
gb2470

jów.

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

gb2426

nd260

VIAGRA. 0481366-91-02, 0604/529-343.
wg75

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe
64 mkw. w Jedrzejowie. 0504-626-725.
g8S

prywatne.

041/344-11-55
OMEGA
POLICEALNE STUDIUM
FARMACEUTYCZNE
(najstarsze w regionie)
Warszawska 34, p.51 1.
www.lce-omega.edu.pl

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

041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podktasztoma 117
POLICEALNE:
- Farmacja,
- Turystyka ,
- AdmnislraCja.
- Telekomunikacja,
- Bankowość,
- Rachunkowość - Finanse
TECHNIKA:
- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- Żywienia Zbiorowego
- Telekomunikacja
LICEUM:
- Ekonomiczne,
-Handlowe,
- Ogólnoksztalcące
- (2-. 2,5-letnle).

~~c~&ID~c~~

, '362 55 90 344 81 59
'J
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ceramiczne, cementowe
H~.Q ceramiczno-blaszane .
..... Gonty bitumiczne, papy,
folie dachowe, rynny pcv,
okna dachowe, ocieplenia,
centralne odkurzacze.

=/Z08U,)i

Sl

TRANSPORT BETONU LABORATORIUM BE.!O
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041/345-85-88
PROMOTOR
Kielce ,
Podklasztorna 117
DLA GIMNAZJALISTÓW
TECHNIK:
- mechanik,
- ekonomista,
- agrobiznesu,
- handlowiec.
ZSZ:
- fryzjer,
. mechanik samochodowy,
- kucharz.
LICEUM Ogólnokształcące
i profilowane
o różnych kierunkach.

POLICEALNA
SZKOŁA

SŁUŻa SOCJALNAYCH
Kielce
Żytnia 1
361 -18-97
366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY

041/366-19-17 MEBLE holenderskie.
nn73

GLAZURA - hydraulika - 041/362·53· 70

FORD KA (1997). 041/362-08-32
gb2384

GLAZURA - terakota 041/366·11-44
ob2452

KOMBAJN Johne-Deere Hede4 4 mb.
Slan bardzo dobry. Tel. 0600-491-071,
041/381-25·93

GLAZURA, hydraulika. remonty.
04 1/346-44-49
gb2360

gb2290

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

•

• specJalizacje.
- praca socjalna
(II STOPNIA)
- organizacja pomocy

OLEJ opalowy, 0411254·60-07.
kbl107

społecznej .

n1233
n1212

. Najstarsza Policealna Szkoła
i Pracowników Ochrony w Kiel__ :,on n •• nn 8, 041/34-30-438.

Studium BHP. 041/34-30-438.

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska 90
041/346-16-00.
TECHNIKUM
(2,5-letnie ):
• Budowlane,
• Drzewne.
• Urządzeń Sanitarnych .
• Samochodowe,
• Elektryczne.
• Żywienia Zbiorowego.
• Fryzjerskie.
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia).
• Różne zawody.

POLICEALNA Szkola Detektywów i Pracowników Ochrony. Promocja . Kielce. Gagarina 3. 362-58-09.
ng193
SZKot Y PRO-FIL
dla DOROSŁYCH
Kielce. ROMUALDA 3.
041/368-17-43.
- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
cykl 2 i 2,5-letni
- Technikum Fryzjerskie
Policealne Studium Kosmetyczne.
POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSKIE
Niskie czesne. ulgi promocyjne.
nd245
SZKoty PRO-FIL
Kielce. ROMUALDA 3.
041/368-17-43.
SpeCjalna oferta
dla absolwentów gimnazjum
- PRYWATNE LICEUM

WAPNO hydratyzowane. fołiowane na
paletach. cena hurtowa 220 zł. detaliczna
230 zł . Kielce, ul Kolberga 4, 346·16-84,
345-74-07.
ab240E

048/37-80-307,601·280-977. FRANK·
FURT, Mannheim. Lipsko· "Wojtek".
ww74

NIERUCHOMOŚCI

FRANKFURT - Mannheim. 041/344-0859. 0502·79·25·82. Robert.
gb2408

TELEFONY GSM

·0411369·92·23
gb2258
MALOWANIA - Natrysk Gwarancjal
041/34-458-11
gb2266

gb2289
MALOWANIE. tapetowanie, panele, glazura.041/362-18-64.

MULTI·MEBLE . PRODUCENT. Kuch·
nie, zabudowy wymiarowe. tanio okna PCV
Długa 22. 041/368-14·33.
mll1
NAPRAWA - AGO
0411362-44-70

NAPRAWA~.

ATRAKCYJNĄ dużą dzialkę budowlaną

budowlaną

sprzedam .

gb2288
AUTORYZOWANY serwis Nokia, Erics·
san, Sienkiewicza 66A.
n1218

PRZEPROWADZKI
0411366·78-36.0603-34-36-01 .

gbl827

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _n:.:!J.:..:
11~6
BANKOWE
041/344-36-57.

pożyczki

KREDYT dla

każdego .

041/331-66-33.
nt220

KUPIĘ palety i eJementy. Tel. 022/

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

041/331-29·83 • HADES· dodatkowe
drzwi. również stalowe.
gb2351
041/361-20-40. TELEWllY JNE-Walczak
qb2463
0411369-86-89
0600-959-969
ANTENY
DOMOFONY
ELEKTRYKA
INSTALACJE
SERWJSOWANIE!II

837·74-61

nt163

POZYCZKI bankowe. 014/368-65-99
gb2218
POŻYCZKA - 041/34-07·103.

gb2441

0600104 -14-12
kb1121
ZATRUDNIĘ

operatora koparki.

0604-160-918
gb2468
ZATRUDNIĘ osobę z samochodem
do nadzoru I organizaCji kolportazu ulot e na
leranle Kielc lokolIc Zgłosz nla t lefontezne

0600l04·14-12
kb1123
ZATRUDNIĘ w RadomiU wy wallflkowanych anglistów, wysokie zarobki
04 8/610-30.45.0604/60-87.82
w5101

ZEZWOLE tA - praca, Unia, ~PA, 1"Jlandia. Finl nd,a· Kanada. Izrael. Elmraly
Doradztwo p rsonalne 075/717-40-37.
06021618-747
kb39
ZLECIMY klej Ole toreb papierowych

06041406-785 .
kbl040

ZGUBY
MODZELEWSKA Kamila zgubtła sWla·
dectwo maturalne VIII LO Kielce
002477
ną

SROl<A Tomasz zgubił tegltymaCJ szko·
IV LO Kaelce.
2473

KSEROKOPIARKI
BIUREX 34-44-222. 34·32·222

CYKLINOWANIE - 041/303-12-54.
0692-980-816.
gb2038
CYKLINOWANIE
0411366-02-65

ALUTECHNIKA , Paderewskiego 3.
343-07-04
nt171

ROLOKASETY. MOSKITIERY lio'J8 •
ram owe . PROMOCJAI Ro/etkl te slylne,
vertlkale. taluzje. okna Hurtownia ateriałóN
Verlikalnych "WMK", Leszczyńska 1.
041/368-00-32. 041~14-14-80. fax 344-33-77
n1250
VERTICAlE - ,taluzJc • rolety· produceni 041/368-68-77.
qb2352

ukladanle .

(specjalność

WESELA
0411361-04-87

supertanio!

DAM

Kielce.
gb2385

WESELA. imprezy okolicznOŚCIowe,
szkolenia. 34-654-93. 34-63-543.
gb2416

kursy komputerowe

SPRZEDAŻ

nt183

CYKLINOWANIE 041/346-50-05
qb2368
CZYSZCZE lA dywanó\ • tapicerek.
verticall.041/331-45-56
gb2170

ClYSZCZENtE ~- ()411331.75-64
gbl660

041/343-18-81 SIATKI plasbkowe. metalowe. ogrodzeniowe, slO wzoraw

no206

DOCIEPLA IE styropianem,
041/31·14-942.0605-737-924

ODZYSKUJEMY pedale
0411366-07-49 .

z NIemIec

PIL IE Zleomy s ladarlle długoptSÓW
(dostawa, odbiór). 05011664-419
.bl038

PO OCdomowaWlDchy 0121637.QO.96
kb971

ełną,

gb2358

WYPRZEDAZwzorOw WOlska PoIs

go 27 0411361·36·81

LE-GO DZIECI

PRACĘ

nel58
CZYSZCZE lA dywanów. vertlcali
041/366· 78-86
gb2396

OPRAWA OBRAZÓW

ob2387

2292

POŻYCZKI. 041134-30-142.

gb475

ROLET - 041/362-03-67. KusóOńs ,ego
50 JUZ OD 105 zl.mkw
nq199

ŻALUZJE tanio 041/369·86-37

gb2474

n1249

kolporterów ulotek na teZgłoszenia telefontezne

reme Kletc I okolic.

ROLETY ANTYWlAM.

nl16

kbll00

Studium ,EDUKA-

kbl032

PROMONT • SERWIS, 041/366-10·91
no2Q7

R-O-L-E-T-Y
ANTYWŁAMANIOWE

golówkowe .
gb2191

n1226

042ł659-n-07

nl49
gb2410

ANTYKI· duży wybór. skup. sprzedaż. Pfa-

technik leśnik)
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-Ietnia)
. zaWody budowlane,

pt30

gb2479

cimy gotówką. Kielce. Kościuszki 10.344-32-40.

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

041rJ83-70·93

tanio .

PRZEPROWADZKI 041/362-24·55.
0600·972-890

USŁUGI

041/303-44-74 po 18.

RÓŻNE

n1225

zarobkI

SZWECJA - wyjazdy samochodamI
osobowymi n8 zbiory owoców leśnych

PANELE· 041/362-53· 70

041/303-16-47· TELEWIZYJNE

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

Rybak. 041f369.82-22.

gb2478

DZIAŁKĘ

Wylook,

gb2169

pralki, lodówki.

gb2411

sprzedam. 0609-497·215.

DOM 200 m Dyminy 180 tys .• sprzeda
.Kontrakt". 368-15-83.
np21

0604/47·78-94
kbl039

gb2342

AGENCJA INTERLOCUM . Kielce.
041/344-53-62.
nt195

• Ogólnoksztalcące
ZSZ (2.5-letnie), SzP (3-letnie)
• Handlowe
(2,5-letnie)
• Ekonomiczne
(3.5·letnie)
POLICEALNE:
• Fryzjerskie,
• Kosmetyka .
n1216

KRYCIE dachów papą termozgrzewal·
041/361-59-18.
qb2450
MALARSKA - gladt - natrysk - remonty

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

STAŁA. sezonowa
~1I346-49·34

ZATRUDNIĘ

ną

TURYSTYKA

SKŁADANIE dlugops6w

USA Ioterta wwwkonsulpl

KOMINKI . ogrodzenill.lupanka kamlen·
na. Wlele koloraw. Tel. 608·243-269
gb2465

ROZBIÓRKI bodow ane 0607·148-475
pt31

HURTO
lA. ul Górna 18 041136808-34 .
- . 16,teczka. lnne .
nc172

WIDEOFILMOWANIE
APp·STUDIO
anie.
• lotograf ,anie.

-wdeo~

• montaż
CYFROWO
041/361-65-13
041/315-25-19

ursy komputerowe

l

Elitarne Studium Służb Ochrony
nt187

"DelTA"
w

TYKA - 041/345-38-15

kań}

ogłasza

.OMARZ - Szkola Pracowników
( DETEKTYWÓW Uprawnienia
abór. Kielce. Kościuszki 5.
7'39 p(aca
nt147

pra·

bl045

INSTALACJEsamtame 041/366·18-04
gb2279

MALOWANIE - 041/362·53-70.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

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

HYDRAULICZNE 041/361-54-12
gb2423

SKODA Oktavia 16 GLX (98199), 101
KM. 0602-759-538.
gb2371

ANTWERPIA - Niemcy, Holandia. Belgia • wtorki, piątki. 081/825·62-45, 0603/
95-12-39.
ws96

im. Melchiora Wańkowicza
ZASADNICZA SZKOŁA FRYZJERSKA.
nd246
n1214

GLAZURA. panele - 0411332·38-55
gb2265

RZETELNYM dodatkową domową
cę.890m,esęcznte 0ti09/47·51-11

ku-Kamiennej

nabór na rok szkolny
2002 • 2003

Siedziba szkoły. SP lir J3
.• uJ. Sezamkowa 23
tel. 0-50220 -44 . 253-05-32

IV S/wTŻyslat-Kam

Po nas:.q s:Jwle na fJI!ł'?to vUJjrkimpraą

AQUA

PRZl:DSI eBIORST\\- O
HMDLO\\'O-USWOOWf

,.AQUAKLIM" Sp. % 0.0.

W - kaŻdy

PROMOCJA !!!

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
Kielc:e, ul. MassaIskiego 14
teIJfax (041) 36-88-600,369-71-01 1
0502108751,0601408963
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Świętokrzyska Spółdzielnia

Mieszkaniowa \\ Kielcach,
ul. Warsza\\ska lSS
oglasza konkurs ofert na wynajem
lokali handl owo-us ługowych
w pawilonie przy ul. Warszawskiej 155:
- o pow. 42 m lew., cena wywoławcza
6,00 zUm kw., wadium w wysokości
800,00 z!
- o pow. 108 m kw., cena wywoławcza
7,20 zVm lew., wadium w wysokości
1500,OOz!
Usytuowanie lokali pozwala na ich
połączenie.

f

Oferty w zamkniętych kopertach
wraz z wpłaconym na konto PKO
I/Kielce 10202629-220-062-270-1
wadium należy składać w Spółdzielni
w terminie do 24.V1.2002 r. Wybór
oferenta odbędzie się 25.V1.2002 r.
o godz. II w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Warszawskiej 155.
Regulamin konkursu oraz umowa
najmu lokali do wglądu w Dziale
Administracji, pok. nr 10, gdzie można
uzyskać wszelkie informacje o lokalu.
Informacje o lokalu można uzyskać
również pod nr tel. 331-10-0 l,
wew. 121.
Spółdzielni przysługuje prawo
swobodnego wyboru oferty jak
i uznania, że konkurs nie dal rezultatów
bez podania przyczyny oraz odwołania
konkursu bez podania przyczyny. 459/gm

\

Zarząd

Gminny

Gminy

w Kijach
I

zawiadamia
o przeznaczeniu do sprzedaży
2] działek rolnych położonych
we wsi Hajdaszek, gmina Kije
o łącznej powierzchni 14.3011
ha, stanowiących własność
Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa Oddział
Terenowy w Rzeszowie,
ul. 8Marca 13.
Wzywa się osoby, którym
przysługuje roszczenie
o nabycie nieruchomości lub
są poprzednimi właścicielami
tej nieruchomości bądź ich
następcami prawnymi
o złożenie wniosków
o nabycie nieruchomości
w terminie 35 dni od daty
ukazania się niniejszego
ogłoszenia pod rygorem
utraty pierwszeństwa
w nabyciu.
1129110n

Woje\\ód;tki Specjalistyczny Zespól Opieki i'ieuropsychiatryczncj
\\ Kielcach. ul. Grun\\lIldzka 47
oglasza przetarg nieograniczony w formie uproszczonej.
Przedmiotem zam6wienia jest otwarcie i prowadzenie następujących rodzajów
rachunków bankowych:
-rachunek bieżący
- rachunki pomocnicze, tj. depozytowy i socjalny przez okres 36 miesięcy.
Informacje dotyczące przetargu można odebrać wsiedzibie zamawiającego, pok. nr 54.
Upmwnionym do kontak"IÓW zoferentami jest pani WcronikaSyska, pok. nr 62, teL 345-08-94.
Termin składania ofert - 8.VU .2002 r. do godz. 10.
Termin otwarcia ofert - 8.VlI.2002 r. o godz. 12.
4551

RSM "Armatury" W Kielcach, ul. Karcz6wkowska 3
posiada wolne lokale użytkowe:
1) ul. Karczówkowska 10, parter, 217 m Im.,
2) ul. Karczówkowska 20, I piętro, 127 m kw. i 47 m kw, parter,
3) ul. Bpa Kaczmarka 16, parter. 231 m kw. i 53,50 m kw., parter,
4) ul. Kryształowa 4, I piętro: 73 m kw., 23 m kw., 12 m kw.,
5) ul. Szkolna 36a, I piętro; 73 m kw., 48 m kw.
Szczegółowe infonnacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni
lubtelefonicznie04136I-01-38.
44lfgm

~EKOFIBER"
Skuteczne, ekologiczne ocieplanie i
wygłuszanie

ścian,

dachów i stropodachów wykonuje

PW "GAMMA" Sp.

Z 0.0.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
c:
tel./fax 041 36261 08, tel. 041 3312816,0605-312-716 2l
ZARZĄD

POWIATU RADOMSKIEGO

oglasza przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących prac
remontowych:
I )remont dachu na pawilonie
mieszkalnym,
2)remont dacbu na budynku
głównym,

3) malowanie klatki schodowej.
Tennin wykonania: do 20 września
2002r.
Specyfikację istotnych warunk6w
zam6wienia można uzyskać
w siedzibie zamawiającego. Cena 30
z! . Postępowanie prowadzone będzie
z zastosowaniem preferencji krajowej.
Ofertę można składać w terminie do
dnia J.VD.2002 r. do godz. 9 na adres
28-114 Gnojno, Dom Pomocy
Społecznej .
(

.,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu
I.Vll.2002 roku o godzinie 10.
Wadium w wysokości 1000 z!
należy wpłacić w kasie Domu do dnia
J.VU.2002 roku do godz. 9.
Kryteria wyboru oferenta:
cena: 80 proc.
okresgwarancji: IOproc.
termmrealizacji: I Oproc.
Uprawnionymi do kontaktowania
siC( z oferentami są Dyrektor Domu
lub Kierownik Administracyjny.

16

otworów okiennych PCV w budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Ninkowie, gm. Borkowice. SpecyfIkację istotnych warunk6w zamówienia można otrzymać
w siedzibie zamawiającego, w godz. 8 - 14.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.VI.2002 r. o godz. 10 w siedzibie
zamawiającego.

1127110n

ARESZT ŚLEDCZY \\ KIELC\CH

oglasza przetarg nieograoiczonylla sprzedaż samochodu NYSA 522, nr rej. TK 15603, rok
produkcji 1987, nr podwozia 344974, nr silnika 10 16997.
Cena wywoławcza 800,00 zJotych.
Przetarg odbędzie siC; w dniu 25.VI.2002

r., o godz. lO, w świ~tJ icy Aresztu Śledczego
wKielcach, ul. Zagnańska 155.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie najpóźniej
wdzień przetargu do godz. 9.
Pojazd mOŻDaoglądać wprzeddzień przetargu, wgodz. 10do 12.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego,jeżeli nabywca uchyli siC; od zawarcia umowy
wdniu przetargu.
4521gm

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce
jako Zamawiający
ogłasza

przetarg nieograniczony

na dostawę serwera DELL PowerEdgc 4600 z systemem
Windows 2000 Adwanced server 25 użytkowników
dla Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.
Zamówienie prowadzone będzie z zastosowaniem
preferencji krajowych.
Warunki zamówienia są do odebrania w siedzibie
Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, bud. B,
pok. 204, tel. (041) 34-24-270.
Oferty należy składać na ww. adres do dnia 24.VI.2002 r.,
do godziny 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.VI.2002 r. o godzinie
I1I7I1on
10.30, w siedzibie Zamawiającego, bud. B, pok. 204.
KOMUNIKAT
Stosownie do art. 18 ust. ~ pkt 1 w związku z art. 18 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r. - tekst jednolity z p6źniejszynri
zmianami) oraz uchwałą nr XXIX/219/02 Rady Gminy w Chynowie
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
Zarząd Gminy w Cbynowie
zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów w obrębie
działek nr geod. 14,15,40,41 w sołectwie Adamów DIWalewski.
Zainteresowane organa administracji państwowej, jednostki
organizacyjne, organizacje, osoby prawne i fIzyczne mogą zgłaszać
wnioski dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego
przedmiotowego terenu do Zarządu Gminy w Chynowie 05-650,
Chyn6w, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego
obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwę lub nazwi ko i imię
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
1112110n

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T.

ul. Przemysłowa 8
tel. (041) 352-2041

OGŁOSZENIE

INFORMUJE
W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu przy ul.
Domagaiskiego 7, w dniu 7 czerwca 2002 r. został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Radomskiego,
przeznaczonych do sprzedaży.
Szczeg6łowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości
można uzy kać osobi cie w pok. 208 lub telefonicznie nr tel. 36-55-801,
w. 16I,wgodz. od8do 15 .
IlJO m
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WGNOJNIE

Zespół Oświaty

w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 8, tel. (048) 675-70-01
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę 19 szt.

Przedsiębiorstwo

Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z 0.0.
w Kielcach
zaprasza do udziału w przetargu
nieograniczonym na wykonanie
w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych:
l.lnstalacji centralnego ogrzewania
i elektrycznej.
2 . Projektów budowlanych
instalacji elektrycznej, remontu
elewacji, centralnego ogrzewania.
3.Indywidualne opomiarowanie
centralnego ogrzewania
w mieszkaniach.
4.Wymiana zawor6w
grzejnikowych.
Specyfikacje istotnych
warunk6w zam6wienia można
otrzymać w siedzibie ADM-II
w Kielcach przy ul. Panoramicznej l,
pokój llub3.
Osobą uprawnioną do kontaktu
z oferentami jest mgr inż. Grzegorz
Klimek, te1.36-619-32 wgodz. 8-10.
Tennin składania ofert upływa
w dniu 27.VI.2002 r. o godz. 9.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie
sil(wdoiu27.VI.2002r.ogodz.10.

Zarząd Gminy w Ciepielowie na podstawie u tawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie,o wiaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz U nr 67, poz.
329 z póżo . zm.)
ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie
Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko dyrektora określa
Rozporządzenie ME z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowi ka dyrektor6w
oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz. U. J4, poz. 124 z późno zm.) oraz Regulamin Konkur u
na stanowisko dyrektora plac6wki o ś wiatowej w gminie Ciepielów
i trybu pracy Komisji Konkursowej z treścią, którego możoa si ę zapoznać
w Urzędzie Gminy w Ciepielowie - pok. nr 3.
Oferty kandydat6w powinny zawierać :
l) curriculum vitae;
2) list motywacyjny skierowany do Zarządu Gminy;
3) dyplom ukończenia studi6w wyższych magisterskich oraz dyplomy
potwierdzające inne kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danej plac6wce (kserokopie dokumentów
poświadczone urzędowo);

4) dyplom ukończenia studi6w podyplomowych z zakre u zarządzania
lub kurs z zakresu zarządzania oświatą nadający kwalifikacje
w spos6b określony w przepisach w sprawie pLac6wek doskonalenia
nauczycieli (kserokopię poświadczoną urzędowo);
5) dokumenty potwierdzające wymagany okres stażu pracy;
6) ocenę pracy pedagogicznej (kserokopię urzędowo poświadczoną);
7) aktualne świadectwo lekarskie, potwierdzające zdolności
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły;
8) oświadczenie o niekaralności oraz o tym, że przeciwko
kandydatowi nie toczy się śledztwo lub postępowanie dyscyplinarne.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: "Konkurs
na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie"
- w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pok. nr 1
w terminie do dnia 17 czerwca 2002 r. do godz. 15.
Konkurs odbędzie się w siedzibie Zarządu Gminy Ciepielów w dniu
19 czerwca 2002 r. o godz. 13.
Bliższych informacji o zasadach i trybie przeprowadzenia konkursu
udziela Sekretarz Gminy Ciepiel6w - mgr Artur Szewczyk, teL/fax
378-80-79.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
JlJ6I1an
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te1 Husqvarna

ogłosił

w swojej siedzibie
następujące przetargi nieograniczone:
do tawę sprzętu komputerowego
remontowo-budowlane - malowanie pomieszczeń .
w ogło szeniach na tablicy ogłoszeń - pawilon A,
informacyjny (041) 361-58-17.

:I x PROMOCJAI
dwa

~-

~-

1499,-

1099,_]tVM

iIann1rprzz:largoa 2Jbycletokmkipociągo'"ej lrvC-40,mk lKOdtlkcji 1958, cena wywoławcza 4.200,OOzł.
n.le:'" sl<łaclaC wzaDi.ecz,"ow'anei kopercie zdopislciem "PrzelIIrg" w sekretariacie Zarządu
ucu:stni,:twa w przetargu jest wpłaceDie wadium w kwocie 420,00 zł w kasie
spółlcinajpóźniejwdoiu 14.VI.,godz. 15 .
....~" 'eof..rt """,UlDiw siedzibiesp6łlci dnia 17.VI.2oo2r.
zainteresowany oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami
podlpisarlia stosownego oświadczenia wan1nk6w przelargu. Przedmiot przetargu
8-14w
KZOS.A.

Husqvarna

Husqvarna

Husqvarna

240R

232R

323R

Pro mocja trwa od 22,1'1. do 22.Y1. 2002
iloŚĆ

InfOm'lacja:(12) 81119 49
www.husqvuna.com.pI

maszyn w promocji ograniczona

.,
LIAZ, nr rej. KEH-022D,
nr silnika J613081271

4.000,00 zł

NaczepaZREMB-NS 180,
nr rej. KIW IOID,

. 213/87
ciężarowy

STAR 200, nr rej . KJJ O19Z,
rok prod. 1987, nr silnika 63227,

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI HANDLOWEJ

Zarząd Spółdziełni

"Słoneczne

"ATUT"
W

~

=~;I.~~"",~=

Nieklaniu

sprzeda:
działkę 1429 o pow. 0,17 ha, położoną w Niekłaniu Wielkim
przy ul. Spółdzielczej, na której znajdują się : piekarnia
technic·z nie sprawna wraz z wyposażeniem, budynki
towarzyszące oraz młyn elektryczny. Działka zostanie
sprzedana w drodze konkursu ofert z uwzględnieniem
najwyższej proponowanej ceny zakupu. Oferty cenowe należy
składać do dnia 30.VI.2002 r. w zaklejonych kopertach
w Zarządzie Spółdzielni.
Bliższych informacji udziela Zarząd Spółdzielru
w Niekłaniu, ul. Hubala 16, gm. Stąporków, tel. 374-40-59,
374-41-43 .
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu
4S01""
bez podania przyczyny.

rwsze takie studio w Polsce!

,

~

-

infonnuje, że w dniu 27 zerwca 2002 r., o godz. 17, w Ze pole
Szkół Ogólnokształcących nr 7 na os.
łoneczne Wzgórze, ul.
Krzyżanowskiej 8, odbl(dzie sil( Zebranie Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej "S łoneczne Wzgórze"
Porządek obrad:

w Kielcach:

I. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania.
2. Przyjl(cie regulaminu obrad.
3. Przyjl(cie porządku obrad.
4. Przyjl(cie protokołu z Nadzwyczajnego Zebranja Przedstawicieli
Członków SM Słoneczne Wzgórze z dnia 7 stycznia 2002 r.
5. Wybór komisji: skrutacyjnej i wnioskowej.
6. Rozpatrzenie odwołań od decyzj i Rady adzorczej.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady adzorczej zdziałalno . ci za 200 I r.
8. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działaino ci za 200 I r.
oraz in fonnacj i o realizacji wniosku z ZPCz z 28.V1.2001 r.
i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 200 I r.
9.Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni
Mieszka. jowej S łoneczne Wzgórze.
10. Ustalenie wysokości funduszu do dy pozycji Rady adzorczej.
l I. Sprawozdanie komisji wnioskoweji przyjęcie zgłoszonych wniosków.
12. Sprawy różne .
13 . Zakończenie obrad.
Protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 7./.20021: wyłożony jest
do wglądu w dziale organizacji Spółdzielni codziennie w godz. 7-15.
w dniu Zebrania - w miejscu Zebrania.
ZARZĄD SPÓŁDZtEL I
453/""

~ł ~.\
I

MERALNE

.
.!

Mieszkaniowej
Wzgórze" w Kielcach

Z,\RZ,\D POWJ,Hl,; Z\\ OlE\'SKIEGO
liK' Yl pruJ"" IIkoKNUłiCZJ>"Y ltJ1JIy "" sprudlłi.:

- niuuchomo ci Ulbudowanej, oUIlII:umej w ewidencji gruntów i budynków jako
0,3761 ha, poIoionej W/asiLit u Kolonii,g"" Zwoł"it,
woj. maZoDwieclci", obj(uj J(si(gq WUCQ' q KW nr U8J7.
Prutarg odbędzie I w dniu 28 cu", ea l 2 r. o godL 12 w budynku Starostwa
Powiatowego w Zwolemu, ul. Wł Jagic:ł.ły4, pokój nr I I (sala narad).
Osoba reprezen(uJ~ w przetargu o be; prawną wmna ię okazać lOSOwnym
działkII o numeru /l 611 OpD ....

' WNĘTRZA
Znajdziecie tu Państwo
ekskllzywne łazienki,
nowoczesne i rustlkahe
kuchnie, a oferowane
oświetlenie
podkreśl charakter
Państwa domu,

Serdecznie
zapraszamy

Radom,
ul. Dębowa 4,

tel. 385 14 00

pc:momocructwc:m.
ena wywoławcza prudmlotu prutargu
no i 60.100,00 tJ (łownte :
suUdziesillt lySil<CY sto złotych).
Duałb obj~ przc:wgic:m pol żona jest 2 km od drogi k:rajowej Warszawa
- TamobrzegnaodcinkuZwolc:ń-llp o.
Zgodnie z plaoc:m zagospodarowarua pn.estrunnego, przedmiOtowa dz.la/ka
polozona Jest na terenach zabytkowego parlcu wiej kiego, na którym znajdUje się

budynek po ośrodku zdrowia.
tloimalnepo tJtpieni u talJa

I~wkwocie

IOOOz1.

Przedmiolprz.ctargumożnao~wka:z.dymCZ1Siepod
k:azanymwyżejadresc:m.
Szczegółowe Infonn.acje na Ic:mal meruchomości objętej przetargtem mozna
uzyskać

w Staro lWie POWIatowym w ZwoleniU, ul.

Wł Jagiełły

4 (pokÓj nr 13), reI.

(04 )676-27-79, wew. 23.
WanmIdem ~ do przetarguj wpb
. 10 proc.,
tj. 6.010,00 zł (
•
• ty
lIzitsIęć :rJotycb)
POl'liato"ego
VI Zwoleniu, ul \\-1. J '
4 lub na konto: Bank póId:zieIczy w Z 'OIenIu ] 57 2~36 ~1311-ł najp6ź.niej dodnla 2S. Vl..2 l r., dogodL 13 (J dni pned pruurg;em).
W przypadlru wygranUl przetargu. wadIum wpłacon przez oferenta wlicza u;
na poczet ceny nabyCia prUdl1110lU przetargu.
W dium ulega przep dkOWl, jc:zeli oferent uchyli i od zawarcia umowy l.:upnasprzedaży w Ic:nninie 2 l dm od daty przetargu.
KoSZty związane z zawarcIem umowy przedaży pono i nabywca nieru horn CI.
Przetarg odbędzie ię na warunkach wYllIkających z Rozponądzenia Rady
Mmistr6 z dnia 13.1 199 r. (Oz.. U. nr 9, poz.. Oz późn. zm.) w pra ie om 1 Ola
szczegółowych zasad I trybu przeprowadzani przetargów na zbyCIe nicruchomo i
stanOWIą ych wl no
Urbu Państwa lub wlaso
gmmy.
Zarąd Po"latu Zwoleń kiego ustrzega
obie m01U~' o
od~ol nia
lub unl iUni nia prublrgu bezpodanl.a przyczyn.
III 'km

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

17

51owoLudu

•

Jak dobierać olej
silnikowy
Wymieniając samodzielnie olej
silnikowy w aucie trzeba wziąć
pod uwagę kilka czynników: wiek
pojazdu, dotychczas stosowany olej,
zalecenia producenta.

Coraz więcej samochodów ma
w silnikach oleje syntetyczne. A to
dlatego że coraz nowocześniejsze
jednostki napędowe - przy stosunkowo niewielkiej pojemności osią
gają wysoką moc - wymagają więk
szej ochrony. Mogą ją zapewnić tylko oleje półsyntetyczne lub syntetyczne, gwarantujące wysoką jakość.
O wyborze oleju z pewnością
zadecydują i zalecenia producenta i wiek samochodu . Wiadomo
że niektóre firmy wprost zalecają
stosowanie w swoich pojazdach
określonych gatunków oleju . Najczęściej jest to wynikiem laboratoryjnych testów, określających
który ze smarów gwarantuje najkorzystniejsze parametry pracy sil-

Tabelka SAE
Specyfikacja
5W-30
5W-40
SW-50
OW-40
10W-30
10W-4Q
10W-50
15W-30
15W-40
15W-50
20W-40
20W-50

zakres temperatur od - do (w stopniach Celsjusza)
powyżej zera
poniżej zera
20
- 30
35
- 30
50
- 30
pow~e160
poniżej - 50
20
- 25
35
- 25
powyżej 50
- 25
20
- 20
35
- 20
powyżej 50
- 20
45
- 15
powyżej 50
- 15

nika . Często dane dotyczące poszczególnych marek samochodów,
do których zalecany jest olej, podają też jego producenci.
Nie bez znaczenia jest także
wiek samochodu - jeżeli ma już kilka czy kilkanaście lat i stosowany
był w nim olej mineralny, to lepiej
nie zmieniać go na syntetyk .

Silniki benzynowe
SA - SD - oleje tych klas praktycznie nie powinny być stosowane
do nowoczesnych silników.
SE - oleje do silników, zawierające dodatki uszlachetniające , zapobie.gające utlenieniu, korozji, odkładaniu się szlamów itp.
SF - oleje o większej i bardziej różnorodnej zawartości dodatków
uszlachetniających, lepiej zabezpieczające silniki.
SG - oieje produkowane wg normy z 1988 r., które mogą być stosowane w pojazdach z katalizatorem.
SH - oleje produkowane wg normy z 1995 roku, znacznie zaostrzają
cej warunki stawiane olejom oznaczonych symbolem SG
SJ - najwyższa dotychczas specyfikacja olejów, które mogą pyć stosowane we wszystkich silnikach, także z turbodoładowaniem. ułatwiają
. cych rozruch zimą i chron iących silnik podczas wysokich temperatur.

Powód jest prosty - podczas wieloletniej eksploatacji w silniku powstał nagar, który jest łatwo rozpuszczany przez "syntetyka". A to
może doprowadzić do wzrostu gło
śności pracy silnika, spadku mocy
i większego zużycia paliwa i oleju,
a w skrajnym przypadku do zatarcia, gdy kanały olejowe i filtr zostaną zatkane.
Dobierając olej należy zwrócić uwagę na dwa ważne elementy:
specyfikację API (opracowany
przez American Petroleum Institute) oraz SAE (Society of Automotive Engineers). Pierwsza - patrz tabelka - mówi o rodzajach silników,
do których olej powinien być stosowany (oznaczenia od SA do SJ
- dla silników benzynowych oraz
od CA do CG - dla diesli) . Druga
natomiast informuje o zakresie
temperatur, w jakió olej może być
stosowany - patrz tabelka.
(uss)

Nowe przepisy o imporcie aut

Powrót "rozbitkÓ
zostanie dopuszczony do
- powiedział Leśny.
Dzięki tym zmianom. w
nii Leśnego , do Polski będ ą
wadzane 2-3-letnie sam
które spełniają normy "'".rn"o;;r~
zamiast 20-letnich

- Już niedługo będzie można znów
sprowadzać do Polski rozbite
samochody - poinformował wiceminister gospodarki Maciej Leśny.
Rząd kończy pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi importu samochodów. Leśny nie podał jednak szczegółowych rozwią
zań ani konkretnego terminu
wprowadzenia nowych przepisów.
Powiedział ,

że

Według Leśnego ,

przepisy zabraniające ~n" mll"rl ,
nia uszkodzonych sam
do Polski spowodowały, że
warsztaty straciły w 2001 r.
mln euro.
W marcu 2001 rząd
dził ograniczenia w
do Polski z zagranicy
używanych w złym stanie
nym. Do sprOWlłdz()nelgo
go
należy
ŚWIadczenie o
""",,,,,,,,,,'7,,"
badaniu technicznym, które
dza czy pojazd może poruszać
po drogach. W pr~ktyce
to zakaz sprowadzania
samochodów powyp
sprowadzanych na lawetach.

przywożone

do Polski auto będzie najpierw
kontrolowane na granicy przez
eksperta, który ma ocenić, czy samochód nadaje się do remontu,
następnie trafi on do specjalnie
wyznaczonych do tego typu prac
warsztatów.
- Stacje obsługi będą monitorowane i sprawdzane w sposób
zarówno jawny, jak i niejawny.
Potem samochód będzie przechodził szczegółowe badanie techniczne. I dopiero wtedy pojazd

.Ceny paliw
ON

95

98

U

PKN
Grójec

2,53

3,13

3,31

3.13

PKN
Busko

2,49

3,13

3,31

3,13

JET
Radom

2,47

3,07

3,24

3,07

ARAL
Kielce

2,53

3,14

3,35

3,14

VWiosna!

sobote

Budzą się promocje.

11i3'l'}o'" + ~~,oc, + ~
~
3

NW,KR

Proponujemy nowy,

złotówkowy

kredyt

Volłswagen

Bank Polska już od 1%.

Można skorzystać

z niego przyzalrupie Golfa, Bory lub Passata. Ceny tych samochodów obejmują pełne ubezpieczenie.

a jeśli zdecydujesz się na Golfa. otrzymasz samoch6d wyposażony dodatkowo w pakiet elektrycmy.
Dzięki obniżeniu akcyzy gwarantujemy też nowe, atrakcyjne ceny wszystkich Volłswagen6w.
Zapraszamy.

Bezpieana. Wygodna. Komfortowa. Wymarzona
dwie poduszkl powietrzne, ABS, wspomaganie kler
kierownicę regulowaną w dwóch płaszczyznach, immobilizer... Już za 33

Wyposażona m.in. w:

_24h_

VWASSISTANCE

Volkswagen. Wiesz, co masz.

VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA

Autocentrum S.A.

cena samochodu: 33.970 PLN
wkład własny: 19.150 PLN
okres kredytu : 72 miesiące

,SkodaKredyt

Autoryzowany OealerVW

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

18

SkodaFabia Fresh

Invesł-Mot

Sp. Z 0.0.

26-025 Kielce - Sitkówka, Zgórsko 36Ą tel. (041) 346 55 88

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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M o tOI yz a cja J1l'Bf,jjJlri!
K i elce

R ad o m

80: 89 - 11.0.90-12.0.
91 - 14.0. 92 - 20.0 95 28.0 ; 100: 90 - 14.0. 93
- 25.0 ;

80 : 83
10.7 . 91
18.0. 93
22.0.95

318: 95 - 30.0. 97 - 40.0 :
320: 94 - 32.0;

318i : 86 - 4.0.98 29.5;

-

4.5. 8913.0. 9220 .0. 94 24 .0;

Słomczyn
80: 92 - 17.0. 93 - 22.0. 94 - 23.0.95 - 25.0.

316: 91 - 15.0. 92 - 19.0. 93 - 21.0. 95 - 24.0,
97 - 34.0. 98 - 39.0; 520: 92 - 20 .0. 93 - 29,0.
94 - 30.0. 96 - 44.0 . 97 - 50 .0 ; 318: 92 - 13,ą.
94 - 24.0. 95 - 30.0 . 96 - 33 ,0 . 98 - 59 .0 ;

AX: 93 - 7,5,94 - 10.0.
95 - 16.0. 97 - 16.5;

AX : 90 - 8.3 . 9211 .6;

AX : 92 - 6.5. 93 - 8 .0. 94 - 9.0. 96 - 12.5, 97 14.0; saxo: 97 - 18.5. 99 - 20,0. 00 - 22,0; xantia .
94 - 14.0.95 - 16.0, 96 - 20.0. 98 - 27.0. 99 30.0;

89 - 1.6. 90 - 1.8. 91 2.2. 92 - 2.5. 93 - 3.0. 94
- 3 .5. 95 - 4.0. 96 - 4.5.
97 - 5.0. 98 - 6.0 . 99 7.0.00 - 7.5;

86 - 1.0. 87 - 1.2. 89
- 2.0. 91 - 2,4. 92 2 .7.93 - 3,0. 94 - 3 .8 .
95 - 4.2. 97 - 5.0. 86
- 6 .0;

89 - 1,3. 91 - 2 .0 . 91 - 2.4. 92 - 2.5, 94 - 3.0. 95
- 3.4. 96 - 4.3.97 - 4 .8. 98 - 6,3. 00 - 7 .2:

90 - 3.0;

86 - 0.7 . 89 - 2 .0 :

86 - 1 .0.89 - 1.3. 90 - 1.8. 91 - 2.5:

700 : 93 - 6.5. 94 - 7.0.
95 - 7.5. 96 - 8 .0, 979.0. 98 - 10.0: tipo: 92 8.0. 93 - 9;0 . 94 - 10.0;
uno: 92 - 6 .0. 94 - 8.0.95
- 10.0 . 96 - 12 .0 . 97 14.0: brave: 96 - 20.0. 97
- 21 .0; punto: 95 - 14 .0.
98 -18.0;

cc 700: 94 - 8.3. 96 7.8. 97 - 9.8 - 13.0.
99 - 14 .0; tipo: 92 9 .5: tempra: 91 - 9.5:
punlo: 93 - 15.6. 95 21; uno: 89 - 6.0. 91
- 7 .5. 94 - 10.3. 97 13,5.98 - 14.2:

cc 700 : 93 - 7.0. 95 - 8.5. 96 - 9 ,5. 98 - 13.0. 99
- 15.5:
900 : 94 - 7.0. 96 - 11.5. 97 -12.0. 98
- 13.0; punto' 95 - 12.5. 96 - 15.0. 97 -16.5. 99
- 21.0.00 - 24,S; lipo: 90 - 7.0.91 - 8.0.92 - 8.5,
93 - 11.0.95 - 13,0. 96 - 16.0; maraa ; 96 - 19.0.
97 - 21.0. 98 - 32.0. 00 - 36.0; brava : 97 - 21.0.
98 - 24.0. 99 - 28.0.; tempra: 91 - 8.0. 92 - 11.0.
94 - 12.5. 95 - 13.5:

caro : 92 - 4.0. 93 - 5,0.
94 - 6 .5.99 - 12.0:

87-0 .7.88-1 .5. 69
- 1.8 . 90 - 2.6. 92 3.1 . 93 - 4.1.94 - 5.4.
95 - 6.5. 96 -7.1. 97
- 7.5 . 98 - 9.2;

89 - 1 .9. 90 - 2,0. 91 - 3.0. 92 - 3.5.93 - 4 .5 , 94
- 6 .0.96 - 9.0. 97 - 11.5. 98 - 13,5. 99 - 16.0;

escort 86 - 7.5. 92 10.0. 93 - 12.0. 96 33.0; fiesla : 90 - 6.5;
sierra : 88 - 6.5 ;
mondeo : 95 - 16 .5:
scorplO: 90 - 8.4;

ka : 96 - 16.5 . 97 - 17 .5 .99 - 21.0 , 00 - 26.5 .
escort: 91. - 10.5. 93 - 13.0 . 94 - 16.0.95 -19.0.
96 - 22.0. 98 - 24.5. 99 - 28.0; orion; 89 - 7 .5 .90
- 8.0.92 - 10.5. 93 - 12.0; scorpło: 91 - 10.5.92
- 12,0,93 - 16.0, 94 - 21.0, 96 - 30.0. 97 - 34.0;
mondeo: 94 -17 .5 . 95 -21.0. 96 -24 .0 . 98 - 33,0,
99 - 37.0. 00 - 45,0; fieSla : 92 - 9.5. 93 - 11 ,0 ,
94 - 12.5.95 - 14.0. 96 - 16.0. 98 - 22.0 . 99 23.5. 00 - 24.5;

=

escort: 92 - 10.0. 93 12.0.94 -13.0. 95 -14.0.
96 - 15.0 : (jesta : 95 12.0.98 - 22 .0; scorpio:
90 - 7 . 0: sierra : 91 10.0:

accord : 92 - 14.0.9425 .0. 96 - 26.0; civic: 93
- 13.0. 95 - 23.0. 96 24.0. 97 - 25.0;

=

civic: 93 - 14,0.94 - 19,0. 95 - 20.0, 96 - 23,0,
98 - 29.0 . 99 - 34,0. 00 - 39.0 ; accord . 93 - 17 .0.
94 - 22.0. 95 - 27.0. 97 - 38,0. 98 - 43.0. 99 50 .0 :

std .: 89 - 2 .0. 90 - 3.0. 91
- 3.4. 92 - 4.0;samara :
91 - 5 .0 ;

2107 : 89-2.3;
samara: 89 - 2.2. 90
- 2.4. 91 - 3.5 . 94 14.5;

lada : 67 - 1 .9. 88 - 2,3. 90 - 3 .0 . 91 - 4 .0 . 92 5.5; samara: 87 - 3,0. 88 - 3,S.. 69 - 4 .0. 91 - 5.0 .
92 - 5,9, 93 - 6.5. 95 - 9 .5;

190E: 90 - 16.0 . 91 18.0,92 - 20.0 . 93 22,0:

2000 : 89 - 21,4 ;

190E : 87 -11.5. 88 - 16.0.90 - 19.0.91 - 21.5.
92 - 23.0 ; 1900 ' 87 - 13.5,88 - 15.0. 69 - 19.0.
91 - 23.0.92 - 25.5; 2000 ; 93 - 34.0. 94 - 38.0.
96 - 44 .5 ;

kadett: 89 - 7 .0. 90 - 6 .0.
91 - 9.0; omega : 95 26 .0; vectra : 94 - 16 .0.
95 - 20.0.96 - 27.0 :

205: 89 - 4.0. 91 - 8 .0;
405 ; 89 - 7.0. 90 - 8.0;

corsa 1.4: 94 - 12,9.
98 - 20.6. 99 - 22.5,;
astra : 91 -11.7;
kadett 1 .3 : 88 - 6.1;
omega 2.6: 90 - 8 .4;

corsa : 90 - 7,0.92 - 12,0.93- 13,5. 94 - 15,0.95
- 16.0. 97 - 18.5.98 - 21 .0 . 99 - 24.0. 00 - 34.0;
kadett 86 - 6 .5 . 69 - 7 .0.90 - 8 .0. 92 - 9,5 ; astro ·
94 • 15.0.95-18.0. 96-20 .0 .97 - 25 .0 . 99 .
27.0.00 - 33.0; vectra : 93 - 15.0 . 94 - 20.0. 9521.0. 97 - 34 .0 . 98 - 38.0. 99 • 45,0 ; omega ' 92
- 14.0.94-23,0.95 - 30.0. 96 . 33.0. 98 - 43 .0.
99 - 51.0;

205 : 89-7.5.9310,4; 405: 90 - 10.3;

106: 94 -11 .5.95 -13.0. 97 -17.0 . 98 -18.5. 99
-20.0; 205: 88 - 6 .0.89 - 7.0. 90 - 7 .5. 92 - 8.5.
93 - 10.0 ; 405: 89 - 8.0 . 90 - 9.0 . 91 • 10.5 . 93 13.5.94 - 15.0. 95 • 17.0 ; 406: 96 - 24 ,S . 98 •
34.0. 99 - 39.0;

favorit: 91 - 5.0; felicia :
94 - 9.0. 95 - 14.0. 96 15.0.97 - 16.0;

favorit: 90 . 3.3. 92 6,4. 93 - 9.2 ; felicia :
98 - 20.5. 99 - 23.0.
00 - 29.0;

sld : 87 - 2 .0. 88 - 2 .5. 89 • 2 .9. 90 - 3 .5 : favori t:
91 - 6 .5 . 92 • 7.0. 93 - 9 .0. 94 - 10.0; feRcla : 98
- 15.5.97 -17.0.98 - 19.0 . 99 - 23 .0. 00-28.0 ;

19: 92 - 10.0. 93 - 14.0.
94 - 15.0; clio: 97-25.0;

19 ; 9 2 - 1 0 . 0 ;
megane : 96 - 21 .0 .
98 • 32.0; twłngo : 99
-21.0;

5 : 87 - 4.5 . 88 - 6.0.90 -6.5. 91 - 8 .0 ; twłngo: 94
- 10.5. 95 -13.0. 96 - 15.0.98 -17.0. 99-22 .0;
la9una: 94 - 21 .5. 95 - 24 .0. 97 - 30.5.98 - 35.0.
megane : 96 • 25,0 , 97 • 29 .5 , 99 • 33,0. 00 •
36.0 ; 19: 90 -17.0. 91 - 10.5 . 93 -14.0. 95 -18 .0.
96-19.5; 21 : 88 - 6 .5.69 - 8 ,0 , 90 - 9.0.91 •
10.0.93-11 .0.94-12,5 ;

golf CL: 88 - 6 .2 . 89 7.5.90 - 8 . 4 , 9317.9.94 - 23.9: )etla:
89 • 9 .3 : passat 91 15.5 : vento . 95 22 .6 ;

golf: 90 - 10.0 . 91 - 11,0.92 - 13.0. 94 - 20.0 . 95
- 23.0. 96 - 29.0 . 98 . 26.0. 99 - 46 ,0, 00 - 50 ,0 ;
)etta: 88 - 7.5. 89 • 10.0. 91 . 12 .5, 92 - 15.0.
passat: 93 - 18.0.95 - 26.0. 96-30,0 , 97-35.0.
99 -53.0.00 - 61 .0; \lento ; 93 • 20 .0 94 - 21.0.
95 - 23.0 . 97 • 28.0 ;

9olf: 91-10.0.92 -13.0.
95 - 20.0 . 97 -22.0: polo:
95 - 17.0.93 - 20.0 . 9422.0 , 96 - 27.0 . 97 40 .0 ; jella : 92 - 12.0 :
passat: 92 - 17.0. 93 •
20.0.94 - 22 . 0. 9627 .0 . 97 - 40.0:

ArtDEL-KOMIS flUT~EKSPERT, ul. Tarnowska 29, tel. 361-94-18, 6lJO..828-005
1.5816V,1997r.,zielonymetalik,

W .... Ie.lnd

1.28, 2000 r., czerwony,

Autokomisy

6. Ford escort 1.38. 1998r.• srebrny metalik.
cena 24.200 zł
7. Ford escort 1.38, 1994 f., granatowy metalik.
cena 14.750 zł
8. Opel astra 1.48, 1999 r, srebrny metalik,
cena 25.200 zł
9. Opelastra, kombi,1.4B, 16V, 1998r., bia/y,
cena 22.200 zł
10. Skoda felicia 1.6B, 1997 r" granat metalik,
cena 17.800 zł

AUTO - KOMIS
OBR4jCKI
ul. Krakowska 295
tel. 345-50-12
l. Opel Omega, 3.0 MV6,
1995 r., grafit, 32 500PLN
2. Opel Vectra 2.0, 1993 r.,
wi 'niowy, 15 000 PLN
3. Opel Astra II kombi, 2.0
DTH, 1999 r. rebrny,
36400PLN
4. Opel Zafira 2.0 DTI,
2001 r., srebrny, 79 500
PLN
5. Opel Omega, 3.0, 2000 r.,
zielony, 79 000 + VAT
6. Opel Astra II,I.4 l6V,
1999/2000 r., srebrny,
33400PLN
7. Opel Astra
la ic
kombi, 1.4, 1999 r.,
granat, 23700 PLN
8. Opel Omega, 1.8, 1989 r.,
grafit, 7300PLN
9. Opel Vectra, 2.0, 1998 r.,
zielony, 40 900 PL
10. Opel Corsa city, 1.2
1997 f., bIały, 15900 PLN
11. Opel Vectra, 1.6, 1996 r.,
oliwkowy, 26 900 PLN
12. Ford iesta, 1.1, 1996 r.,
czerwony, 14 800 PLN
13. Ford Fie ta \.1, 1994 r.,
grafit, 10 600 PLN
14. WVGolflIl 1.8 1997r.,
zielony, 20 800 PL
15. Fiat Croma, 2.0, 1994 r.,
granat, 11300 PLN
16. Fiat Marea, 1.9 ITD,
2000f., srebrny, 39 500 +
VAT
17. Fiat 176P EL, 1996 r.,
zielony, 3 700PLN
18. Fiat Cinquecento,
700, 1998 f., srebrny,
10400PLN
19. Honda Accord 2.2
VTEC, 1996 r., grafit,
31900PLN
20. BMW 316, 1.6 16V,
1998 f., czarny 28 800
PL
21 . Daewoo Matiz Life,
00, 199912000 r., bordo,
14900PL
22. Renault afrane.
2.2SI, 1994 r., grafit,
22 000 PL
gane, 1.4
23. Renault
EeO, 1996 r., zielony
20700PL
24. Mercede 190D, 2.0
Die el, czarny, ] 993 r.,
21500PL
92Jnc

Q 104. ROK PROD.
GRZ .\1/ ,

lił'

AUTO· HANDEL - KOMIS
Kostomloty I 270
tel. 303-22-28, 502 179-104
I.

W
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1.9 TOI.

gralitowy met:lhk, WC~JU I T 4 vyby
clekttyelllc, w. pom !t liII! kleru"nlc)·.

tMM ,I"JdlO fabrycznI!. 4;nll 23.200 lI.

l. ord t cor! bolero 1\ 1996 r., I 313
czerwony, IMM , r dlO, kU!,lIony
w slIlonic. ccna

17.5oo;t;!

3. Opd omtga M 6, 199b r., JOn.
pelna opcja hez k6ry. lonnwy. c.m
29000zl
4. p J fi tna U. kombi. 2000 r. I uU,
4 x uirbag. w~pomllgamc j..lcrvwmcy.
eleklryc7nc lyby. rud 10. relin.'1
dachowe. orygInalne alufelgi. cena

40.oooz1
5. Opel

;o Ira. 1994/95. 1413. ałma '.
radio, lo!\owy,eena 14 900zl.
6. Peugeot 106. 1994 r., 1013.
czerwony. ena 12.400 zł
7. r{collult megalIc. 1'J'Jt. r. IAU.
liclony. w~pom3K(lnlc
Icrow!\lcy

IMM.:;nlollo\loy,cCn3IX.60Q11

II. Ford i"rru. 1990 r. I. TO.
cenlralne \lo pomaganIe. zybcrdach,
C'LelW lIy. cena 8 600 zl.
9. "'\ \ClIlo. 1996/97, pclnJl'rcja b~1
6ry, 2.013. czerwony, cena 26.500 zl.

10. Polonez rllro pl u , 1999 r.,
B G, naebleskl metll .. k. centralnI:
w pomag nIl!, alarm. radio. c na

,

12.000z/.

.

AUTO KOMIS "SKALPOl"
ul. Łódzka 308, tel. 368-48·99
060311-60-80,0504666·767
I. HO DA AC RA. 1995 r .
czarny metalik. pełna opcja.
25.900,-

2.

1ERCEDE

124 250 D.
km.

1991 c. zJoty metalik, 160.

29.000.3. A TRA kombi , 1994 r.•
granat metalik, 1700 TO,
18.500,-

4

RE

LT M G ,' E,

1996 r., 5-drzwi, 1400 E 0,
21.500.5. JAT P rTO 55. 1997 r.
biały. 5 drzwI. 1100 cm 'ze' c.•
15.900.6. BMW31 i, XII.1995 r.• l 00
ansześc. B. pełna opcja, 33.000,7. FORD FIE T
1995 r.•
5-drzwi, 1250 cm ześc.,

15.500,-

8. FORD

IERRA, 1991 r.,

5 drzwi, I 000.9.900zl.-

9. TO OTA CARIN E, 1996 r.,
5 drzwi, 1600 16 V, pełna
opcja, 27.900,-
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Rover wFSO?
Ostatnią deską ratunku
dla Daewoo-PSO ma być brytyjski Rover. New Smali Com·
pany to spólka mająca powstać
na bazie majątku DaewooPSO. Powolanie tej firmy ma
uchronić zakład przed bankructwem. Wiadomo nieoficjalnie, że liderem wyścigu
o wejście do nowej półki została firma Rover.

Aulopremiera 2002
Czytelnicy tygodnika
"Motor" oraz słuchacze Programu I Polskiego Radia po raz
szósty wybierali najlepszą premierę rynkową ubieglego:
roku. 1Ytuł Grand Prix Autopremiery 2002 zdobyła toyota
corolla, drugie miejsce - fiat stilo trzecie -peugeot 307. Zwycięzcy poszczególnych kategorii: design - peugeot 307, funkcjonalno' ć - fiat stilo, ekonomia - skoda fabia sedan. promocja -toyota corolla.

PT kabriolet
Na początku 2004 r. w salonach sprzedaży ma się znaleźć najnowszy model będące
go już od dwóch lat na rynku
PT cruisera - convertible, czyli
dwudrzwiowy i dwumiejscowy
kabriolet. Jego prototyp pokazano w 2001 r. na targach nowojorskich. Spotkał się on
z takim uznaniem, że potencjalni klienci wręcz wymogli rozpoczęcie jego produkcji. Samochód budowany będzie w zakła
dach w Toluca w Meksyku.

Najlepsze wUSA

Limitowana seria audi A3 na polski I)'nek

Aulo

Z domu

mody

Tylko w Polsce będzie m ożna kupić
auta limitowanej serii audi A3,
zaprojektowanej przez dom mody
Cerruti.
Z inicjatywy firmy Kulczyk
Tradex, polskiego importera samochodów Audi, powstała limitowana seria audi A3 cerruti. Połączo
no w ten sposób marki niemieckiego producenta samochodów
Audi i włoskiego domu mody
Nino Cerutti. Decydując się na
stworzenie eleganckiego samochodu o sportowym charakterze,
za model wyjściowy wzięto Audi
A3 Ambiente. Samochody limitowanej serii pokrywa lakier o kolorze tytanu, nie występujący seryjnie w audi A3 . Tapicerkę wykonano ze skóry o kolorze aztecgold.
Wewnątrz dostrzec można,
prócz klasycznej czerni, także jasne elementy wykończenia. Część
z nich sygnowana jest nazwiskiem projektanta, Nino Cerrutiego. Każdy nabywca otrzyma
dodatkowo zestaw toreb podróż
nych z kolekcji Domu Mody Cerruti .
Limitowana seria liczy sobie
50 egzemplarzy. Każdy z nich zaopatrzony jest w indywidualny
certyfikat z własnoręcznym podpisem włoskiego projektanta .
Audi A3 cerruti napędza stuo iemdziesięciokonny, turbodoładowany silnik l.8T. Stosownie
do dynamicznej charakterystyki,
samochód wyposażono w manu-

/

To auto można kupić tylko w Polsce
alną skrzynię biegów. Wszełkie
dodatki elektroniczne, wpływają
ce na komfort i bezpieczeństwo
podróżnych, auto ma już w standardzie. Cena: 27 tys. euro, a więc
około 100 tys . zł.
(WP)

Toyota Motor Corp .

i Honda Motor Co.

zajęły

pierwsze i drugie miejsce w dorocznym rankingu jakości samochodów przeprowadzanym
przez firmę J.D. Power and
Associates. Było to już czwarte
z rzędu zwycięstwo tych dwóch
japoń kich producentów w tym
rankingu. Ranking oparty jest
na odpowiedziach na ankietę
rozesłana wśród 65 tys. nabywców nowych samochodów modeli 2002 r., którzy mieli wypowiedzieć się o swych potrzeżeniach z okresu pierwszych 90 dni eksploatacji

Upusty od GM

r

Koncern General Motors
poinfonnowal o zwiększeniu
upustów cenowych na swoje
samochody średniej wielkości.
Wyniosą od 500 do 2.500 dolarów m. in. na takie modele jak
pontiac grand prix. chevrolet
malibu, chevrolet impala i buick century. Sprzedaż tych nie
najnowszych już modeli
w maju br. wyraźnie spadła,
podczas gdy japońscy konkurenci Toyota i Nis an odnotowali rekordowe obroty.

Silniki Hondy
Już po raz trzeci z rzędu
dwuJitrowy, 240-konny silnik
Hondy S2000 i jednolitrowy
Hondy Insight IM hybrid
wygraly w swej kategorii prestiżowy konkurs "Silnik
Roku". Ta druga jednostka została dodatkowo uhonorowana nagrodą "Najbardziej ekonomiczny silnik" .1Ytuły przyznane zostały na targach Engine Expo 2002, odbywających
się w Stuttgarcie.
(g)
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