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Oddech

Suchański?

KOLE ZY DWAJ

Jędrzejowa
Najpótniej w połowie sierpnia ruszy
budowa obWOdnicy Jędnejowa
i potrwa do patdziernika przyszłego
roku. la tydzietf kierowcy pojadą
nową obwodnicą Białobrzegów na tej
samej trasie nr 7.

Generalna Dyrekcja D róg
Krajowych i Autostrad podpisała
ul1)owę z głównym wykonawcą
- Swiętokrzyskim Przedsiębior
stwem Robot Drogowych TRAKT
Była to jedyna firma regionu dopuszczona do przetargu w obsadzie międzynarodowej .

sobotniego pobadającej aferę

. Podczas konfrontacji stropozostały przy swoich dotychwersjach zeznań.
Czytaj na stronie 4

Czytaj na stronie 5

Noc

złotych

Jodeł
- Wierzę , że

poseł nie ostrzegał,

a tylko przestrzegał - mówił senator Suchański po wyjśc i u z prokuratury

(podejrzanym o ostrzeganie stara-

~

TonyBlair
w wywiadzie
Sity News, że "absonie zamierza podać się
dymisji po samobójczej śmierci
Davida Kelly'ego.
Czytaj na stronie 4

KIELCE. Miał być przełom w śledz
twie, a jest komitywa i zgoda między
posłem Andrzejem JagieHo
a senatorem Jerzym Suchańskim.
Takie przynajmniej wrażenie można
odnieść po prokuratorskiej konfrontacji między oboma panami.

dzy

Sobotnia konfrontacja mię
Andrzejem Jagiełło

posłem

chowickic~ samorządowców przed
akcją CBS) a senatorem Jerzym
Suchańskim miała , zdaniem tego
ostatniego, sprawić, że " prawda

wyjdzie na jaw ' . Ale takjego obrotu sprawy, jakj nastąpił , nikt się
chyba nie spodziewaJ.
W sobotę przed godz. 8 jako
pierwszy przyjechał do prokuratury JagieBo. - Jestem niewinny

Ostrzegam, że przestrzegam?
Mecenas Edward Rzepka,
kielecki adwokat: - O ile dobrze
zrozum iałem posła JagieHę , on
nazywa przestrzeżen i em uwagę
typu: .Podobno bierzesz łapówki.
To bardzo źle . Uważaj, bo zajmie
się tobą policja". Czyli pogroził
palcem i upomniał. Rozróżnienie
prawnicze jest oczywiste.
W przestrodze nie zawiera s ię
czyn karalny. Kodeks nie zabrania
mówić : nie grzesz, nie bierz
łapówek. Ostrzeżenie to co innego:
uważaj , policja ma na ciebie oko.
Taka koncepcja obrony ma sens,
jeśli, OCZYWiŚCie, znajdzie
potwierdzenie w dowodach.
Wszystko zależy od tego, jak
naprawdę brzmiała rozmowa. A to
powinno wyn i kać z nagrania,
którym dysponuje prokuratura,

Prof. Marek Ruszkowski,
z Akademii
Świętokrzyskiej : - Odwoła m Się
do definicji językowej obu słów.
• Ostrzega ć· znaczy zw rócić
komu ś uwagę na ni ebezpi ecze ń
stwo, zalecić ostrożność,
przestrzec przed ki mś lub czymś .
. Przestrzegać·' znaczy udZi e lić
wskazówek, że czegoś lub kogoś
należy si ę strzec, ostrzec
przed kimś lub czymś . Te słowa
są synonimami. Widać to choćby
po tym, że pojawi ają s ię nawzaJem w swoich definicjach.
Wymiennie są stosowane w wielu
kontekstach. OczywiŚCie można
przyj ąć , że potocznie słowa
. przestrzegać· używa Się jako
.u pomlnać kogoś· Ale słowniko
wa definiCja tego nie obeJmuJe.
językoznawca

- powtarzał. - Nie wskażę źródła
przecieku, bo go nie ma. Chłopcy
wałczą o władzę - skomentował
rewelacje Suchańskiego , który
przekazał premierowi notatkę
na temat sprawy starachowickiej .
Wynikało z niej , że informatorem
JagieUy był poseł Henryk Długosz,
szef świętokrzyskiego SLD.
Kilka minut później przyjechał senator. - Nie wiem , kto był
źródłem przecieku , ale podejrzewam - tak jak wszyscy - mówił
przed wej ś ciem do prokuratury.
- Popatrzymy sobie z po lem JagieBo w oczy, powiemy o czym
rozmawialiśmy wtedy, a o czym
potem .
Co znaczy "wtedy" i "potem",
nie chciaJ wyjaśnić . Po trzech godzinach obllj panowie razem opuścili prokuraturę . - Konfrontacja
potwierdziła moją niewinność

- mówi ł poseł Jagiełło. Niespodziewanie poseł zna lazł sojusznika
w senatorze Suchańskim , który
powiedział : - Wierzę , że poseł
nie ostrzegał , a tylko przestrzegał ,
żeby nie robić tego, co złe (chodzi
o teJefon do starosty - red.).
MO lKA WOJNlAK
Czytaj też na stronie 2
Rozmowa z marszałkiem
ejmu Markiem Borowskim
. na stronie 5

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

KIELCE. Pożegnalny koncert XXX
Harcerskiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej odbył się
w amfiteatne na Kadzielni.

Gala rozpoczęła się odczytaniem werdyktu Rady Artystycznej,
czyli festiwalowych jurorów.
Pierwszą złotą Jod łę dla "Fryg",
harcer kiego zespoł u grającego
na mandolinach, wręczył marszałek Marek Borowski: - Czy wiecie, gdzie jest wieś Łąkie? - mówiJ. - Bardzo daleko, zaszyta w lesie. Tam jest szkoła podstawowa.
I wszystkie dzieci z tej szkoły grają na instrumentach.
Czytaj na stronie 6

Fałszywe

ulgi

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ogólnopolski Ruch
Obrony Bezrobotnych spnedaje
bezrobotnym legitymacje, które
rzekomo uprawniają do bezpłatnych
przejazdów. ŚWiętokrzyscy przewotnicy
przestnegają przed ich kupowaniem.

Bezrobotni, którzy kupują legitymacje od organizacji, otrzymują zapewnienie od działaczy OROB,
że będą mogli jeździć bezpJatnie pociągami i autobusami w całym kraju. W praktyce - dostają mandaty,
bo OROB nie zawarła porozumienia w tej prawie z amorządami .
Czytaj na stronie 2
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Re g lon
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Nieoczekiwany finał konfrontacji

posła

z senatorem Smierć

On przestrzegał,
-nie ostrzegał
.-,------ ~
29

KIELCE. Po sobotniej konfrontacji
między posłem Andnejem Jagiełłą
senatorem Jenym Suchańskim
już tylko prokurator jest pewien,
że nastąpił pneciek w tzw. afene

29
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starachowickiej.
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SOBOTA
Multi lotek: 7, 14, 18, 24,26,29,
30,31,39,46,47,50,51,55,57,
60,63,69,70,76
Duiy lotek: 7, 37, 38, 41, 44, 45
Express lotek: 3, 8, 19, 27, 40

NIEDZIELA
Multi lotek: 6, 10,16,20,22,26,
27, 33,41,48,50,54,56,60,61.
64, 65,68, 73, 80

KRONIKA
Potrącił

POLICYJNA

i uciekł

OŻARÓW Kierowca samochodu potrącil śmiertelnie pieszego i
uciekł z miejsca wypadku . Do wypadku doszlo w nocy z soboty na niedzielę. 19-1etni mężczyzna szedł prawidłowo ulicą. Potrącił go niezidentyfikowany samochód. Kierowca odjechał, nie udzielił ofierze pomocy.
Policja szuka świadków zdarzenia.

Wypadek na torach
STRZEGOMEK, pow. Staszów.
Młody mężczyzna zginął pod kołami
pociągu. Tragedia wydarzyła się wczoraj rano. Mężczyzna siedział na torach. Maszynista nie zdążył zahamować. Pociąg uderzył w siedzącego
mężczyznę , który zginął na miejscu .

Konfrontację prokuratura
zarządziła po dwudniowych przesłuchaniach senatora Suchańskie
go. - Były sprzeczności między
jego zeznaniami a tym, co mówił

- wyjaśniał Janusz
Bors, zastępca prokuratora okrę
gowego.
Po trzech godzinach obaj
panowie razem opuścili prokuraturę. Poseł Jagiełło nabrał pewności siebie. - Konfrontacja potwierdzila moją niewinność - mówił.
- Wycofuję się ze stwierdzenia,
że to walka o władzę, zwłaszcza
w odniesieniu do senatora Su-

trzy godziny w prokuraturze wystarczyły, aby poseł Jagiełło znalazł sojusznika w senatorze Suchańskim. - Wyjaśniliśmy sobie
pewne pojęcia. Wierzę, że poseł
nie ostrzegał, a tylko przestrzegał,
żeby nie robić tego, co złe. Wierzę , że nie posiadał informacji

o handlu bronią, grupie przestęp
czej - tłumaczył Suchański.
Skoro senator wierzy, że poseł był niewinny, po co było zamieszanie z notatką do premiera?
- Powstało duże nieporozumienie,
związane z tą notatką, nadano jej
charakter czegoś, co nie było moją
intencją - tłumaczył Suchański .
Ale nie chciał zdradzić, co dokład
nie napisał i co w końcu miał na
myśli. Zasłonił się. jak zwykle, tajemnicą śledztwa .

- Konfrontacja była bardzo
istotna dla śledztwa - podsumował
prokurator Bors . - Mogę tylko
powiedzieć, że przeciek na pewno by} i dotyczył faktów.
Sledztwo w sprawje przecieku zostanie przedłużone o kolejne trzy miesiące. Do tej pory prokuratura przesłuchała jako świad-

RYŁOWICE . Mężczyzna zginął

od uderzenia pioruna.
W piątkowy wieczór 34-letni Sła
womir B. pracował w foliowym namiocie, w którym uprawiał warzywa. Wtedy właśnie został porażony piorunem.
(mow)
Nie udało się go uratować .

20

'

najwiekszych hitów
w eterze

codziennie
11
11
20

-

22

wojewodę świętokrzyskiego Wło
dzimierza Wójcika. Ma być przesłuchiwany wiceminister spraw
wewnętrznych Zbigniew Sobot-

ko, ale prokurator nie chce ujawnić terminu. 1Ymczasem minister
spraw wewnętrznych Krzysztof
Janik w wywiadzie dla radiowej
n-ójki powiedział w niedzielę, że
prawdopodobnie do połowy sierpnia uda się ustalić, kto był źródłem
przecieku w aferze starachowickiej. Nie wykluczył, że między
posłem Jagiełłą a informatorem
mógł pośredniczyć ktoś jeszcze.
Nie potrafił jednak odpowiedzieć
na pytanie, czy tą osobą był szef
świętokrzyskiego SLD Henryk
Długosz .

MONIKA WOJNIAK

Wygrała

była

wójt

Wczorajsze wybory przebiegały spokojnie. Mieszkańcy w siedmiu
obwodach wybierali wójta spQśród

Pank zaczął koncert od starego przeboju "Kryzysowa narzeczona"

RUOKI (gm. Nowa Słupia). Blisko dwa
tysiące osób bawiło się w nocy z soboty na niedzielę na największej w regionie dyskotece, a opółnocy z konceltem wysląpil zespół Lady Pank.
Kultowy w latach osiemdzieLady Pąnk wykonał
wszystkie swoje najbardziej znane przeboje, była "Kryzysowa nasiątych zespół

2

ków m.in. posłów Henryka Dłu
gosza i Zbigniewa Nowaka oraz

RAOOSZYCE. Według nieoficjalnych
danych ponowne wybory wygrała
była wójt Barbara Matysiak.

Śmierć od pioruna

, gramy

Do tragedii doszlo IV
nad
waniu jednej z
Rzymu - Via Tusco
młodzi Polacy jechali
ibizą na polskich
jestracyjnych. Ich sa
zatrzymał się na ro·u.n ,,",_,.
świetle, ale zanim
sygnalizacja, ruszył z
opon. Zderzył się z
wjeżdżającym na e "r-'''''" ..
nie autem. Dwaj '
mężczyźni zginęli na
Trzeci zmarł z w szpitalu
(PAP. m
dzielę

ulgi .

Koncert Lady Pank

Zespół lady

RZYM. 26-letnl mieszkaniec
Starachowic zginął w
wypadku samochodowym
w stolicy Włoch.

Fałszywe

poseł Jagiełło

chańskiego.
Jagiełło przyznał, że w marcu, ~iedy trwało jeszcze śledztwo
CBS, dzwonił do starosty starachowickiego. - Dzwoniłem, bo
miałem informację o łapówkach.
I został zrąbany, przepraszam
za wyrażenie. To była reakcja
spontaniczna, a nie ostrzeżenie.
Skąd miał informację o ła
pówkach, poseł nie chciał zdradzić. Powiedział jedynie, że z wielu różnych źródeł. Okazało się, że

·w Rzymie

rzeczona", "Thńcz głupia, tańcz",
" Zostawcie Titanica", " Zamki
na piasku". Oczywiście największy
aplauz, zwłaszcza wśród dziewcząt,
wzbudzali Jan Borysewicz i Janusz
Panasewicz. - Bardzo chcieliśmy
zobaczyć na żywo Lady Pank, którego przeboje znamy na pamięć
- mówili młodzi fani. -1Ym bardziej
że przy tej muzyce bawili się też
nasi rodzice.
(an)

dwóch kandydatów: Barbary Matysiak i Ryszarda Myszkowskiego.
Przypomnijmy: w połowie
kwietnia Sąd Okręgowy w Kielcach skazał lekarkę i wójta Radoszyc Barbarę Matysiak oraz nauczycielkę SP w Kapalowie Elż
bietę P. na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu
na trzy lata za to, że dwa lata temu ,
tuż przed wakacjami , Barbara M.
wystawiła Elżbiecie P. bez badania zwolnienie lekarskie.
Drugim kandydatem był Ryszard Myszkowskl, który był wójtem Radoszyc przez trzy kadencje. Gdy utracił stanowisko, przez
kilka miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. RIO zarzuciło
Myszkowskiemu fałszowanie
umowy na wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji.
Z nieoficjalnych wyników
- musi je zatwierdzić Państwowa
Komisja Wyborcza - wynika, że
załedwie 15 głosami wygrała Barbara Matysiak.
IWONA BORATYN

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

ŚWIĘTOKRZYSKIE. Ogólnopol
Ruch Obrony Bezrobotnych
spnedaje bezrobotnym żółte
legitymacje, twierdząc, że
uprawniają one do bezpłatnyc6
pnejazdów po całym kraju..
kupujcie ich, bo i tak zapłaciel'
mandat - ostnegają świętokrzy
skie PKp, PKS i MPK.

OROB sprzedaj e
botnym legitymacje od
dni . Za 4 zł mogą je
w siedzibie w ~LC;;:'l 'UW'V'
bezrobotni z
dokumencie o
nym żółtym kolorze
powołuje się na art. 67
stytucji RP. który mówi.
"obywatel pozostający
cy nie z własnej woli i .
jący innych środków
nia ma prawo do
nia społecznego, którego.
kres i formy określa ustawa
Bezrobotni, którzy
ją legitymacje od
otrzymują
zap ewn
od działaczy OROB. że
mogli jeździć bezpłatn ie
gami i autobusami w
ju. W praktyce daty, bo OROB nie
porozumienia w tej spT3
z samorządami.
- Nie ma żadn ego
mienia między nami a
i nie respektujemy t cg~ l),
dokumentów - informuJe.
drzej Grzebyk, prez~'
w Kielcach.
Zdziwienia ni e k.
również pracowni cy SIl;
krzyskiej kolei . mają prawo jeździ ć
mi za darmo tylko na
wie dokumentów
przez o ś rodki p om oc~ j.
łecznej , z którymi mam~ r
pisaną umowę . To t Z11
jazdy kredytewane - prl)
mina Aleksandra Rajtar z
łu sprzedaży w św ięto'
skim oddziale PKP.
Do ostrzeżeń dolącZ'
również prezes ki el~ck.
Miejskiego Przedsiębl oO
Komunikacji Grzegorz
Od dawna odbiera sygna~
bezrobotni powinni jeż dVmieście za darmo, ale na lL1
trzebna jest zgoda i
Rady Miejskiej . - A to
udzielenia ulgi
~
społecznej . Na refu nda l
ulgi nie ma jednak pIenI
ani państwo ani
- dodaje G . Słoń .
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Reg Jo n
iedzi nie

mogą patrzeć,

wierzęta

jak

cierpią

pod

Kontrakt z MON

krowy

SKARŻYSKO. WZakładach Metalo-

wych Mesko najprawdopodobniej już
wkrótce rozpocznie się montaż,
a potem produkcja supernowoczesnych rakiet pneciwczołgowych.
Kontrakt z Ministerstwem Obrony
Narodowej to szansa na uratowanie
borykającej się z długami firmy.
Zakłady Metalowe Mesko
złożyły w Ministerstwie Obrony
Narodowej ofertę na produkcję
rakiety przeciwczołgowej "spike".

W naszej redakcji otrzyma-

, murowany dom
tak, Jakby od lat nikt w
m i eszkał, a podwórko nie
m iotły i grabi: do obory
deski rzucone na gnój i
• IV obejści u stoją stare,
e maszyny rolnicze, jeokienko w oborze jest
zabite. Znajomi gospoktórzy po kilku minutach

Rok temu izraelska firma Rafael
przetarg na dostarczenie
dla naszej armii supernowoczesnego systemu przeciwpancernego.
"Spike" , przeznaczony dla jednostek piechoty, ma zasięg czterech
kilometrów, pocisk kierowany jest
na cel za pomocą światłowodu ,
żołnierz za pomocą dżojstika i
wygrała

Inspektorki TOZ w asyście policjantów skontrolowały obejście
zjawili się na podwórku, obiecali
go sprowadzić i natychmiast nakarmili zwierzęta.
Przed domem rozgorzała
kłótnia między znajomymi gospodarza a sąsiadami, którzy zaalarmowali nas o złym stanie zwierząt.
- My tu, pani, wszyscy nie wypuszczamy krów na łąki! - krzyczeli
obrońcy gospodarza, który jednak
nie przyjechał z pola. Wraz z policją weszliśmy do niewielkiej obory. W środku było co najmniej sie-

wygrania m.in. aparaty fotografitzne

uperkonkurs
Olympus i Ty"
Poza tym każdy, kto w piątek
25 bm. odwiedzi Kodak Professional, może wziąć udział w pokazie
cyfrowych aparatów fotograficznych firmy Olympus i zapoznać się
z możliwościami komputerowej
obróbki zdjęć wykonanych techniką cyfrową. Prezentujący - specjalnie zaproszeni na tę okazję
przedstawiciele firmy Olympus
- będą udzielać odpowiedzi
na wszystkie pytania z dziedziny
fotografii. Będzie można wykonać
zdjęcia dowolnie wybranym aparatem i obejrzeć efekty swojej pracy. Dla klientów, którzy w tym dniu
zdecydują się nabyć sprzęt fotograficzny, będzie specjalna promocja.
Uwaga: przyjdź w piątek
i zabierz z sobą egzemplarz "Sło
wa Ludu", a za zakupiony aparat
zapłacisz 10 proc. taniej . Zapraszrony.
(red)
25-601 KIelce, uL Sienkiewicza 66, tal 34 36 820
www..aołelLcom.pI.~l: kodak@soIex.com.pI

ĘTOKRZYSKA SZKOŁA WYŻSZA
Ggł

W

Kielcach

ul. Zagnańska 84a, tel. 331-93-681 w. 43
asza nabór na 3-letnie studia wyższe - specjalność

RE SOCJALIZACJA
Czesne już od 150
LUDU 21 LIPCA 2003 NR 167/A

zł/m-c

dla Mesko

Spike
na
ratunek
kłódką

IN (gm. Górno). Samotny
nie dba o swoje krowy
od wielu lat trzyma je
wzamknięciu - alarmują
. Po interwencji TowarzyOpieki nad Zwierzętami wójt
komisję, która
zaniedbane gospodarstwo.
kilka sygnałów o tym, że goz Radlina przechowuje
erzęta w fatalnych wa. Wraz z dwiema inspeki kieleckiego oddziału
pojec haliśmy na miejsce. ToI nam również patrol
z Górna. Właściciela
I nie było, ale najbliżsi są
iii nas o pomoc. - Zróbś z tym człowiekiem.
emnej obórce trzyma chyba
ic;ć krów i nie wiadomo ile
Daje im tylko raz dziennie
siana i trochę wody, a od
terech lat nie wypuszcza
na zewnątrz. Miesiąc
zdechła mu krowa, to
ją na podwórko i trzymał
kilka dni - opowiedzia-

szansą

't&l~f"j'tfl1l

dem krów i dwa cielęta, a w kącie
boks ze świniami.
Część zwierząt wyglądała źle,
poprosiliśmy więc o interwencję
Jarosława Królickiego , wójta
Górna . - Jeszcze dziś powołam
komisję, która obejrzy zwierzęta .

Weterynarz zbada ich stan, a wtedy podejmiemy decyzję, jak rozwiązać ten problem - zapowiedział
J. Królicki. Komisja wraz z inspektorami TOZ skontroluje gospodarstwo.
(mb)
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DLA CZVTELNIKOW
ulgowa infolinia

Nie

uczyć się

na

błędac~

Coraz więcej starszych ludzi
kieruje samochodami. I dobrze, ale
dopóty, dopóki są w pełni zdrowi.
Uważam, że tak samo jak kierowców zawodowych, tak ź amatorów
powinny obowiązywać badania lekarskie po 70 roku życia . Wcale nie
musi się powtórzyć tragedia, jaką
przeżyły ostatnio USA, gdzie ponad
BO-letni kierowca zabił i zranił kilkanaście osób.
(tam)

Na państwa uwagi i opinie
czekamy pod telefonem ulgowej
infolinii lub 344-48-16.

ekranu komputerowego steruje
torem lotu rakiety. Mesko jest jedynym oferentem, jego propozycję rozpatrzy specjalna komisja .
Jest szansa, że już w przyszłym roku ze Skarżyska do wojska trafią pierwsze rakiety. ajpierw bądą skladane z dostarczonych przez Izrael części , później
niemal cała produkcja będzie ię
odbywać w Mesko. Kontrakt
na "spike'a" może pomóc w uratowaniu firmy, borykającej się z
dlugami . - To zamówienie ma dla
nas kluczowe znaczenie, dostaniemy nowe technologie, zwiększą się
obroty spółki - powiedział " Sło
wu" prezes Mesko Piotr Mazurek.
- Przed złożeniem oferty prowadziliśmy długie rozmowy. Jeśli
MON pozytywnie zaopiniuje naszą propozycję, podpiszemy ostateczną umowę z Rafaelem . (BOL)

Język czeski
też potrzebny
Czeski minister pracy przygotowuje ofertę pracy
dla młodych infol111atyków z krajów Europy Wschodniej. Jednym z warunków dla kandydatów jest dobra
znajomość języka angielskiego L. czeskiego. Ja!{ możemy przygotować się, by skorzystać z tej szansy - pytamy Janusza Miernika, dyrektora kieleckiego oddziału
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
Gdzie w Kiełcach można
uczyć się języka czeskiego?
- W tej chwili zupełnie się

na-

nie
czy któraś szkoła języko
wa oferuje takie kursy. Sam pomysł
czeskiego ministerstwa wydaje mi
się bardzo ciekawy i atrakcyjny dla
młodych ludzi, również z naszego
regionu . Towarzystwo Wiedzy Powszechnej prowadzi naukę wielu
języków obcych i będziemy musieli
się zastanowić, czy nie wprowadzić
również nauki czeskiego.

wiedza zawsze pomoże im w poszukiwaniu pracy nie tylko za granicą , ale i na miejscu .

orientuję ,

Nieznajomość języka kraju,
w którym można znaleźć pracę, to
ogromna bariera. Kto decyduje się,
by ją pokonać?
- Z naszych obserwacji wynika, 'że przede wszystkim są to ludzie m1odzi. "'liż po studiach. Więk
szość z nich zna zresztą dobrze ję
zyk angielski, ale chcą go podszkolić lub nauczyć się jeszcze jednego
języka . Zdają sobie sprawę , że taka

Taka aktywność dotyczy mło
która i tak jest lepiej przygotowana do walki o pracę. A co
z ludźmi w średnim wieku, którym
do emerytury zosudo jeszcze wiele
lat?
- Niestety, są mniej aktywni
i nieznajomość języka jest dla nich
problemem nie do rozwiązania .
Ci ludzie bardzo rzadko pojawiają
się u nas, by nauczyć się języka i
podnieść w ten sposób swoje kwalifikacje. Gdy jakiś czas temu gło
śno było o ofertach pracy w krajach skandynawskich dla pielęgnia
rek, myśleliśmy, że bezrobotne pielęgniarki " rzucą się" na kursy norweskiego czy szwedzkiego. Ale tak
się nie stało.
dzieży,

Rozmawiała

MAGDALENA BRZEZIŃSKA

Czytelnicy " Słowa Ludu" wygrywają!

Weekend za darmo
Trwa wakacyjny konkurs "Słowa
Ludu".i Ośrodka Wypoczynkowego
"Jodłowy Ow6r".

piechurów ; na Łysicę, najwyższy
szczyt Gór Swiętokrzyskich . Ciekawostkąjest, że to najwyżej usytuowane miejsce mieszkalne w naszych górar;h (509 m n.p.m.), dlatego są tu
nie tylko piękne widoki, ale także
specyficzny mikroklimat, sprzyjają
cy relaksowi i wypoczynkowi.
Odpowiedzi, które nie wygrały w poprzednich losowaniach,
biorą udział w następnych.

~

Etlł.\.J%
~

Dla zwiększenia swoich szans możecie dostarczać do nas dowołną
iłość wypełnionych kuponów. Zabawa trwa przez całe wakacje!
Przypominamy pytanie konkursowe na ten tydzień : Dokąd
zgodnie z legendą wędruje Emeryk
(Pielgrzym)? Na odpowiedzi czekamy jak zwykle do środy. a zwycięzcę ogłosimy w czwartkowym
wydaniu " Słowa Ludu ".
(Ewa )

W naszej zabawie może wziąć
kto zna odpowiedź
na konkursowe pytanie, umieści ją
na kuponie i dostarczy do redakcji
" Słowa" w Kielcach lub Radomiu .
Kupony drukujemy codziennie, natomiast co tydzień pomiędzy uczestników konkursu rozlosowujemy
rodzinny pobyt w "Jodłowym Dwor.ze". Ośrodek , poiożony u stóp
Swiętokrzyskiego Parku Narodowego, w pobliżu legendarnego miej- . I
ł,
sca sabatów czarownic, jest znako- I tll- +~,
; Odpowiedź na pytanie konkursowe:
mitą bazą wypadową do pieszych
I j.. ·:···i·········:····································.............................................
wędrówek po .okolicy. Blisko stąd
na gołoborze, Swięty Krzyż, do Nowej Słupi , a nawet - dla wytrwałych
udział każdy,

. . . . . . . . . . . . . . . . ___ :~o~~~ą

~ ;;:;!;~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.
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Politycy

Ruch na prawicy
o wystawienie jednej listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w sobotę do wszystkich
partii centroprawicowych Rada Polityczna Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego - Ruch Nowej Polski. Jak
poinformował szef SKL-RNP Artur
Balazs, apel jest skierowany do wszystkich ugrupowań centroprawicowych,
czyli takich, które .starają się o człon
kostwo lub już są członkami Europejskiej Partii Ludowej, a więc również
np. Polskiego Stronnictwa Ludowego.

O

sobotnim posiedzeniu komisji śledczej

Niewidzialna

ręka

Premier Wielkiej Brytanii Tony
wczoraj w
.
telewizji Sky News, że "
n/e zamierza po'dać się do dym;sp
po samobójczej śm ierci eksperta
Davida Kel/y'ego.

zaapelowała

Wpław

powtórzył

pO pijanemu

Dwaj warszawiacy próbowali
przepłyną ć wpław Wisłą od mostu
Poniatowskiego do - oddalonych o
kilka kilometrów - ogródków piwnych. Obaj byli pod wpływem alkoholu . Wyczerpanych pływaków uratowali policjanci z komisariatu rzecznego.
Dwaj mężczyźni, 31-letni Piotr J. i 28letni Michał S., urządzili sobie wyści
gi, nie ściągnęli nawet ubrań. Kiedy
policjanci wyciągnęli ich na brzeg,
okazało się, że są pod wpływem alkoholu. W stanie skrajnego wyczerpania
obaj trafili do szpitala.

Pal ił

u siebie

Sąd Rejonowy w Zamościu
aresztował 35-letniego Marka H., któ-

ry jest podejrzany o podpalenie siedmiu stodół w dwóch wsiach na Lubelszczyźnie. Straty oszacowano łącz
nie na ponad 200 tys. zł. Sześć stodół
Marek H. podpalił w swojej rodzinnej wsi Tarzymiechy. - Przyznał się, że
w okresie od 17 czerwca do 6 lipca
podpalił sześć stodół - swoją, swojej
siostry oraz czterech sąsiadów - powiedział Zbigniew Błotniak z Komendy Policji w Krasnymstawie.

Plaża

w Paryżu

Wicedyrektor Departamentu Prawnego KRRiT Iwona Gal i ńska (z lewej) i główna legislator z RCl Bożena Szumielewicz
oraz szefowej tego departamentu
Bronisław Komorowski (PO)
Nie milkną echa sobotniego posie- ma nadzieję, że sprawa nie zostaJaniny S okołowskiej .
Szumielewicz podtrzymała, nie zatrzymana na poziomie legidzenia komisji badającej aferę
Rywina. Niektórzy politycy twierdzą,
że w czasie tego spotkania jej rozslatorów. Jego zdaniem, "nie ma
że tekst projektu noweli ustawy
mówcy zapewnili ją, że "po os ta- mowy, aby dyrektor Departamentecznych ustaleniach i uzgodnie- tu Prawnego KRRiT dokonywał
o RTV poprawiono z inspiracji osób,
niach" przepis art. 36 ma inne zmian w ustawie bez zewnętrznej
które nie były bezpośrednio zaangażowane w pracę nad jej treścią.
brzmienie - bez słów "lub czasopi- motywacji, a inni· prawnicy rządo
sma" . Brak tych słów oznaczał, że wi, aby tego nie zauważyli".
Zbigniew Kuźmiuk (PSL)
Podczas konfrontacji, prze- wydawcy czasopism mieH możliprowadzonej na posiedzeniu ko- wość zakupu ogólnopolskiej tele- uważa, że w tej sprawie trzeba
"wrzucić kamyczek, jeśli nie coś
misji śledczej, pomiędzy uczest- wizji, a wydawcy dzienników - nie.
Z kolei prawnicy KRRiT i większego, do ogródka rząd u ".
nikami spotkania w Rządowym
Centrum Legislacji z 25 marca ministerstwa-oświadczyH, że dys- Jak dodał, procedowanie nad tą
ub. roku, na którym omawiano ponowali tekstem ze słowami "lub ustawą pokazuje, że w 40-miliopoprawki legislacyjno-redakcyjne czasopism" i nie przypominają nowym kraju mogą osoby z zedo projektu noweli ustawy o RTv, sobie czy w ogóle dyskutowano wnątrz przyjść i poprawiać ustastrony pozostały przy swoich do- na ten temat.
wę, którą przyjął rząd. - To sytutychczasowych wersjach zeznań .
Wczoraj w radiowej Trójce acja naprawdę zadziwiająca. Niepolitycy komentowali efekty so- stety, moim zdaniem tu taicie jest
Bożena Szumielewicz z
Rządowego Centrum Legislacji
bot niego posiedzenia: decyzję o wina Rządowego Centrum Legizasiadała kolejno naprzeciw każ
złożeniu wniosku do prokuratoslacji - ocenił Kuźmiuk.
dego z trojga pozostałych uczest- ra generalnego o wszczęcie śledzMinister SWiA Krzysztof
ników spotkania z 25 marca twa w sprawie sfałszowania pro- Janik prosił , by nie podejrzewać
- prawnika Ministerstwa Kultury jektu noweli ustawy o RTv, a tak- RCL o jakieś polityczne intencje.
Tomasza Łopackiego, zastępczy że konfrontacje pomiędzy rząd 0- Zaznaczył, że szef RCL Aleksanni szefowej Departamentu Praw- wą legislatorką i prawnikami z der Proksa jest świetnym legislanego KRRiT Iwony Galińskiej
torem i prawnikiem.
(PAP)
Ministerstwa Kultury i KRRiT.

Wróć

bezpiecznie z alkoholowej biesiady

Krzyś
W Paryżu nie ma morza, ale wła
dzom miejskim to nie przeszkadza i
dlatego drugi rok z rzędu zafundowały mieszkańcom i turystom plażę nad
Sekwaną, w samym centrum francuskiej stoHcy. Ma trzy kilometry długo
ści, a do jej usypania zużyto kilka ton
piasku. Inauguracja nastąpiła wczoraj. Poza brakiem morza wszystko jest
jak trzeba - palmy, hamaki i leżaki , a
dLa rozrywki - tradycyjna francuska
grawbule.

Iran

się

zbroi

Irańska armia otrzymała wczoraj
nową rakietę "szihad-3 ". Jest to rakieta balistyczna średniego zasięgu - do

1300 kilometrów.

atychmiast zarerakietę za "zagrożenie dla całego regionu, a także Europy". W Teheranie w
uroczystościach przekazania rakiety
uczestniczył przywódca duchowo-polityczny Iranu, ajatollah Sajed Ali Chamenei, który· podkreśIH , że jest to kluczowy moment w budowaniu systemu
obrony Iranu w kontekście trwające
go na Bliskim Wschodzie konfliktu.
(PAP)

Tony Blair
nie myśli
o dymisji

nie pije

Wprowadzenie zwyczaju,
że na zakrapianych imprezach jest
"Krzyś" - ktoś, kto nie pije,
by innych bezpiecznie odwieźć -jest
celem akcji stowarzyszenia MIVA,
pomagającemu misjonarzom
zdobywać środki transportu.
- Akcja ma na celu promocję
bezpiecznego powrotu z imprez
- zabaw, wesel i dyskotek - powiedział wczoraj w Warszawie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Józef Kloch. Aby wyróżnić
tych, których nie należy namawiać
do alkoholu, MIVA przygotowuje
dla nich kilka tysięcy metalowych
znaczków z "Krzysiem", imiennikiem patrona kierowców.
- Wiadomo, że na imprezach
są nie tylko tańce, ale i alkohol.

Znaczek będzie wskazywał, że
jego właściciel jest kierowcą, Judziom nieraz trudno wytłuma
czyć, by nie częstowali alkoholem
- powiedzial dyrektor MrVA Polska , ks. Marian Midura, który
przyznał , że zdarzyło, się, że górale zabierali się do rękoczynów,
gdy kapłan-kierowca nie skorzystał z poczęstunku. Pierwsze
znaczki zostaną rozprowadzone
w najbliższy piątek, przy okazji
imienin Krzysztofa, ale "by wprowadzić zwyczaj, trzeba kilkunastu lat" - dodał Midura.
Znaczki według projektu
Andrzeja Mleczki nie będą rozdawane za darmo, lecz za ofiarę
na środki transportu dla misjonarzy - sanlOchody, łodzie, motocykle, rowery, czasem awionetki, sło
nie, muly i woły.
(PAP)

Nad głową szefa
go rządu zaczęły zbierać się
ry, gdy BBC podała , że rząd
brzymil jesienią ubiegłego
informacje w sprawie broni
wego rażenia. Zródlem
nl~~ji był Kelly, doradca
sl,wa Obrony ds.
sowego rażenia .
lało samobójstwo
W swych
karze twierdzili , że
w sprawie irackiej broni
go rażenia została " onr·"n<.""" ",",
na życzenie urzędu nr"m;/'"
aby usprawiedliwić
Wlk. Brytanii w operacj i w
Wczoraj była minister
portu Glenda Jackson
żądanie dymisji Blaira
kiwania na zakończenie
w sprawie śmierci eksperta.
lei opozycyjni konserwatyści
żądali zwołania sesji
Premier zdc!cy,dO\'v'anlle 0i:1m
ci! taką
ale
wał, że nie uchyli się od
nznań w śledztwie w
3mierci rządowego eksperta.
prowadzi je wybitny prawnik.
H utton. - Będę mówił o
rzeczach, tak jak to zrobią
- powiedział Blair. Dodał, .
uchyli się od
dzialania członków
Premier Blair n,..,·phli lW~
nie w Azji z
nymtematem
aspiracje Korei
zainteresowanie UL.J"lllil "~
tyczy głównie skandalu
mobójstwa KeIly'ego. W .
Blair był
Japonii . Wczoraj
wiedzi! Koreę Południową i
cial do Chin.

w

Szef M SWiA o zmianach w policji

Minister walczy
z długopisami
Minister spraw wewnętrznych
i administracji KrzysztOf Janik chce
wyposażyć każdy komisariat
w sztywne łącza internetowe oraz
zlikwidować maszyny do pisania
i długopisy.
W Olsztynie odbywa.ły się
wczoraj centralne obchody Swięta
Policji. Biorący w nich udział Janik mówił o potrzebie unowocześnienia tych służb w naszym kraju .
- Wcześniej nie zdawałem sobie
sprawy z tego, jak trudne są warunki pracy policji i jak jesteśmy opóź
nieni. Od półtora roku próbujemy
nadrobić czas. Minister zapowie-

dział m.in. wdrożenie niezale
go od operatorów teleko~1U
cyjnych systemu łącz nosCI
oraz uzupełnianie braków sprt,
ochrony osobistej funkcjonaJ1 U
Jak dodał, za rok nie wyobr~a
bie komisariatu bez sztywnej ł
ności internetowej z podSIalI
mi sieciarni informatycznymi
- Moim celem jest likwI
maszyn dQ pisania i dłu goPI
Wprowadziliśmy postępOI.1'

rejestrowe, takte nie będz lł

więcej tych pięciu druczkol\
~e policjant musial wype,

przyjmując zgłoszenie Ob)~.'

eS kradzieży roweru - pod p.\l
Janik.

(

agował Izrael, ogłaszając, że uważa

4

Panu

LIDII ZARNOWIEC

RYSZARDOWI KANIA
Prezesowi
wyrazy głębokiego

Kielce SA
współczucia z powodu

śmierci

MAMY
Rada

adzorcza

MATKI
składają

składają
rklgm

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Chłodni

Chłodni

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu pra.
Kielce SA
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Marszałek

budowa obwodnicy

Trzeba wszystko

Jędrzejowa

ddech

Borowskj o aferze starachowickiej

wyjaśnić
Marszałek Sejmu MAREK
BOROWSKI odwiedził w sobotę
województwo świętokrzyskie .
W programie wizyty nie było spotkań
dotyczących afery starachowickiej,
ale podczas harcerskiego festiwalu
w Kielcach marsza ł ek widział się
m.in . z wojewodą świętokrzyskim
i parlamentarzystami SLD. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy.

Rozmawial pan z przedstawicielami świętokrzyskiego SLD
o sytuacji po tzw. sprawie starachowickiej?
- Nie da się uniknąć powiedzenia paru słów, ale staram się nie czynić z tego gł ównego tematu. Województwo świętokrzyskie jest znane
z wielu rzeczy, choćby z festiwalu ,
i tego Starachowice nie są w stanie
zepsuć.

miesię cy jędrzejowska

obwodnica będzie gotowa, na razie

wpOłowie sierpnia ruszy
obwodnicy Jędnejowa
do października przyszłego
Za tydzień kierowcy pojadą
obwodnicą Białobnegów na tej
trasie nr 7.

To histor yczny moment:

Ikudziesięciu latach oczekii kilk unast u latach starań

. ruszy budowa obwodnicy
miasta, przez centrum
codziennie przejeżdża ok.
pojazdów. 8 lipca br. NaSąd Administracyjny utrzy\V mocy pozwolenie na budoa Generalna Dyrekcja Dróg

można ją zobaczyć

Krajowych i Autostrad właśnie
podpisała u,mowę z głównym wykonawcą - Swiętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robot Drogowych
TRAKT. Była to jedyna firma regionu dopuszczona do przetargu
w obsadzie międzynarodowej .
- Zatrudnimy ludzi i sprowadzimy materiały wyłącznie z naszego regionu, co może dać efekt pobudzenia gospodarczego w okolicach Jędrzejo~a - deklaruje Lech
Biały, prezes SPRD TRAKT, który
przewiduje rekrutację dodatkowych pracowników.
Okazję do zarobku będą też
miały inne firmy, łącznie z handlowymi i gastronomicznymi. Do wy-

obwodnica Jędrzejowa będzie miała długość 5.8 km. Wybucztery nowe wiadukty dla zapewnienia beZKolizyjnych
I\fZ'r.tow;,ń m.in. z trasą nr 78 na Śląsk. Po raz pierwszy w regionie
zas~~sowane ekrany dźwiękochłonne o długości ok. 2 km (w
ul. Pmczowskiej). Konieczna będzie przebudowa kilkuset metrów
Ponidzie, powstanie dla niej tunel.
pamięta początków starań o budowę tej obwodnicy. Zastępca
oddziału GOOKiA w Kielcach Ewa Sayor przypomina sobie
U~III"'Qn'A • •• W 1977 roku rozpoczynała pracę, była już jedna szafa pełna
w tym protestów, dotyczących tej obwodnicy.
zostan ą

groda

W drodze

Spośród osób, które nadesła
z poprawnymi odpowiena zadane pytania w kon~ g~o graficznym " Poznaj
z Biurem Podróży Alfa Star
Ludu»", wytypowaliśmy
. la.ureatkę. '!ym razem szczę
SI~lIectu:ęło się do pani ManaL'PCzynskiej z Kielc. Po odSł grody zapraszamy do redakpowa Ludu" w Kielcach .
rzY P0ll!nijmy, że konkurs
do ~onca lipca. Co tydzień,
os~b, ~tór~ prześlą kupo'!IIł, LoP<>,1rw
,,,ledz.laJTU na pytania za. w C!ągu tygodnia, losulę.ZCOW. Losowanie odtez na zakończenie konc 'a fi~alistów naszego konzekaJą dwuosobowe, dzied OWe Wczasy w Egipcie
h ~Uo~obowe. ~czasy dla
O· Odz In w MleJsko-Gminsrodku Sportu i Rekreacji
Będzie tam można
Po
przez dwa tygodnie.
~ na zwycięzców czefirm aCy! n.e zestawy kosmetyy ~laJa (talony do zrealiw hJpermarkecie HYPER-
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tylko na planie

korzystania przez 15 miesięcy jest
ok. 50 !!lIn zł, z czego połowa
z Banku Swiatowego. W perspektywie przybędzie nowych miejsc pracy w obiektach przy obwodnicy, typu
stacja benzynowa, zajazd. Do GDDKiA nie zgłoszono jeszcze takich
projektów, będą one musiały speł
nić wymagania stawiane inwestycjom przy trasach ekspresowych.
Drogowcy liczą się z możliwo
ścią protestów przeciwników obwodnicy, bo wciąż jest wiele punktów spornych . - Byłbym rad, gdyby
osoby, którym zależy na budowie
tej obwodnicy, a tym samy na odcią~eniu Jędrzejowa od komunikacyjnego zgiełku i wypadków, zorganizowali kontrmanifestacje
- mówi Włodzimierz Stępień, dyrektor kieleckiego oddziału GDDKiA. - Dalsza blokada tej inwestycji zniweczy wysiłki o fundusze na
kolejne prace, przestaniemy być
wiarygodnymi partnerami.
Przypomnijmy, że 25 lipca - w
dniu patrona kierowców, świętego
Krzysztofa -oddana zostanie do użyt
ku obwodnica Białobrzegów, której
budowę planowano znacznie póź
niej niż obwodnicy Jędrzejowa. (kk)

Czy pańskim zdaniem należa
łoby rozwiązać świętokrzyski SW,
ze wzgłędu na głośną na cały kraj
aferę z przeciekiem od posła?
- Nie wiem, czy to należaloby
zrobić . Wiem natomiast, że ta sprawa powinna znaleźć swoje pełne
wyjaśnienie. Mówiłem już o tym
wcześniej - skierowałem do pana
posła JagieUy apel, jak na razie nie
bardzo widać, żeby go chciał posłu
chać, ale może jeszcze mu się odmieni . Jego wyjaśnienia, tłumacze
nia, które obecnie przyjął za wła
sne, są niewiarygodne. Oczywiście
zostal poinformowany. Ten ktoś, kto
go poinformował, być może też został gdzieś poinformowany i naprawdę jest rzeczą zasadniczą dla zdrowia psychicznego Polaków i dla polskiej demokracji, i dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej na końcu ,
pełne wyjaśnienie tej sprawy. Liczę

na to, że prokuratura wykaże maksimum wnikliwości , dociekliwości
i energii, by to wyjaśnić.
Jeśli chodzi o organizację świę
tokrzyską SLD, to mam nadzieję, że
znajdzie się tutaj dość siły, żeby wyciągnąć wszystkie wnioski z tego, co
się tu zdarzy ło, zresztą nie tylko
w Starachowicach, i że nowe lcierownictwo, które tutaj się ukształ
tuje, będzie kierownictwem, które
zadba o to, aby takie sytuacje się nie
powtarzały.

, Nie obawia się pan, że Sojusz
w Swiętokrzyskiem podzieli się na
zwolenników starego i nowego lid era, dojdzie do walk wewnętrz
nych, kolejnych skandali i rozłamu?
- Być może dojdzie, ale trudno
nazwać to obawą. Ja chcę powiedzieć i chcę zachęcić - za waszym
pośrednictwem także - wszystkich
uczciwych ludzi SLP, żeby się wł ą
czyli do tej walki . Zeby nie stali
z boku , nie przyglądali się, kto kogo,
tylko żeby zdecydowanie wsparli
tych ludzi, którzy chcą oczyszczenia SLD.
Notowała

BARBARA RYNKOWSI<A

I OGŁOSZEŃ
KIELCE
u l. Targowa 18
tel.lfax (041) 343-02-79 RADOM
ul. Wesoła 47/49
ul. Zeromskiego 51
tel. (041) 344-48-58
tel. (048) 363-97-88
fax (041) 344-72-51
fax (048) 362-81-60
e-mail: reldama@Slowoludu .com.pl
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Z BIUREM PODRÓŻY

I

Odpowiedz na pytania konkursowe (zestaw XVII1):
1. Jak nazywa

się

pasmo górskie w

środkowej

2. Jak nazywa

się

siódme co do wielkości, ale najgłębsze jez.ioro świata
calego świa towego zasobu wód lodki ch?

Thrcji?

J ....................................................................................................
zawierające piątą część

3. Jak nazywa się góra czczona przez Japończyków jako święta
(wysokość 3776 m n.p.m.)?

NOVA) , torby podróżne i piłki
do siatkówki plażowej od LEDA
SPORT (sklep sportowy mieści się
przy ul. Struga 63 w Radomiu), ręcz
niki kąpielowe i kurtki przeciwdesz-
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czowe od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MADA (ul. 1905 Roku
30 b w Radomiu) oraz zestawy p'lażowe od PWTRJADA BIS (ul. Zeromskiego 49 w Radomiu). (eska)

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Gwiazdy harcerskiego festiwalu w wypełnionym po brzegi amfiteatrze na Kadzielni

Noc

złotych Jodeł

KIELCE. Zespoły i soliści z całego
kraju, marszałek Sejmu RP Marek
Borowski w loży VIP-ów i wielkie
wyczekiwanie na werdykt jury: komu
przypadną prestiżowe Jodły - tak
zaczął się pożegnalny koncert
XXX Harcerskiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej.
Gdy w amfiteatrze zabrzmiały tradycyjne fanfary rozpoczynające koncert, "Koderki" z nerwów
gryzły palce, a reżyser widowiska
z TVP 2 Marian Pysznik odetchnął
z ulgą: - Mało nie dostałem zawału
- przyznał. - Pogoda była niepew-

na do ostatniej chwili. Próby trwały jeden dzień. Gdybyśmy je wydłużyli , musielibyśmy zabrać dzieciom czas przeznaczony na warsztaty artystyczne, a tego nie chcieliśmy robić.

Gala rozpoczęła się odczytaniem werdyktu Rady Artystycznej,
czyli festiwalowych jurorów.
Pierwszą złotą Jodłę dla "Fryg",
harcerskiego zespołu grającego na
mandolinach, wręczył marszałek
Marek Borowski : - Czy wiecie,
gdzie jest wieś Łąkie? - mówił.
- Bardzo daleko, zaszyta w lesie.
Tam jest szko ł a podstawowa.
I wszystkie dzieci z tej szkoły grają na instrumentach.
Potem już nic nie było sły
chać. Wywolywane kolejno po odbiór laurów zespoły piszczały,

wrzeszczały, śmiały się albo płaka
ły z radości . W końcu jednak zaczęło się widowisko fotografowa-

ne i filmowane z wszystkich stron
na potrzeby telewizji, zespołów
oraz do archiwów domowych.
Na scenie najpierw pojawiły
się wszystkie harcerskie zespoły
uczestniczące w festiwalu. Z piosenką powitalną. Potem: tancerze
z białostockiego "Koloru Mini",
"Qon Don" z Gdańska, starachowicki "Mim 2" w strojach kurczaków, Małgosia Kotwica z Przyszowa, "Małe Nastolatki" z Krakowa ... Publiczność biła brawo; robiła fałe, tańczyła między ławkami
i śpiewała z zespołami. Po godzinie koncertu zobaczyła, jak wyglą
da kręcenie głównej zapowiedzi do

programu w TVP 2 i TVP 3. Na
scenie pojawiła się ekipa prezenterów, w błyskawicznym tempie
powtórzyła powitanie i poprosiła
widzów o uśmiechy do kamer.
- Zmieniło się światło, teraz jest
lepsze niż o godzinie dwudziestej
- zdradzały tajemnice kuchni ekipy telewizyjne.
Gdy publiczność nagradzała
brawami kolejne występujące zespoły, za kulisami trwały przygotowania do prezentacji. - Ja nie
płaczę , tylko z wrażenia nie mogę
zlapać tchu - mówiła Agnieszka
Dyk z Bielin, uhonorowana złotą
Jodłą. - Nie spodziewałam się tego.
Zabiorę Jodłę do domu, postawię

Zdobywcy złotej Jodły - "Buziaki " z Gorzowa Wielkopolskiego

6

na honorowym miejscu w pokoju
i będę na nią patrzeć, patrzeć, patrzeć.

Laureatki z podkieleckiego
"zagłębia truskawkowego" słucha
ła w amfiteatrze m.in. mama, tato
i sześcioro rodzeństwa . Najbliżsi
towarzyszyli także Justynie Dzwonek - szesnastolatce z Małogosz

cza, która na krótko przed festiwalem dostała się do jednego z kieleckich ogólniaków, a w przeglą
dach konkursowych zaśpiewała
balladę . Poza tym zgromadziła już
kilka Jodeł. - Jestem na festiwalu
po raz czwarty - powiedziała nam.
- Dostałam złotą i trzy brązowe
Jodły. W tym roku przypadl mi
brąz, ale bardzo się cieszę , ponieważ konkurencja była ogromna.
Tremy nie miała kolejna nagrodzona złotem reprezentantka
Swiętokrzyskiego Dominika Kasprzycka ze Skarżyska-Kamiennej.
Dziewczyna w harcerskim mundurze zachwycała ciepłym, łagodnym
głosem i przyznała : - Marzę, żeby
zaśpiewać w musicalu .
Natomiast harcerze z druży
ny, która działa przy Publicznym
Gimnazjum w Nowinach, zeszli ze

Marszałek Sejmu RP Marek Borowski (pierwszy z lewej) bawił się świetnie

sceny ze skwaszonymi minami: -Ale
porażka. Tango nam nie poszło
- żalili się za kulisami zdobywcy...
srebrnej Jodły : Grzegorz , Piotr,
Agata, Ania, Justyna, Małogosia i
Kamila, czyli zastęp muzyczny 17
Kieleckiej Drużyny Harcerskiej ,
która działa od niedawna, a w festiwalu uczestniczyła po raz pierwszy.
Publiczność bawiła się znakomicie. Gorącymi oldaskami nagrodziła "folklory": łowickie "Koderki" i kapelę, "Dzieci Krakowa",
" Szkolniaków", kanadyjskie "Lechowię" i "Radość I" oraz II z Winnicy występujące we wspólnej polce
i oberku. Kolejnym międzynarodo-

wym akcentem był występ zes •
"Flex" ze Szwecji. A widowiskolł
mknęla świetna rewia z G orZO~'
Wiellwpolskiego "Buziaki ". ktltl
z Kielc wywiozła już las Jodeł
W finale 'na scenie stan·
1200 uczestników festiwalu R>
zem ·z nimi tańczy! cały amfileaU
A gdy plynęly słowa piosenki
den pogodny dzień może odn\'·
ni ć świat" i festiwal wyśpiellalza.
pewnienie, że wróci do Kiclc
ławce tańczył nawet nm"'''LII''
wowlosy Aleksander Palac z..
a marszałek Marek BorowskIlI.
klaskiwał dzieciakom rytm.. .
BARBARA RY 1<0\\ "

• Grand Prix - .złote Dzieci' z Legnicy.
• W kategorii piosenki i tańca: złota Jodła - ,Buziaki" z Gorzowa WielkOpolskiego;
• inne formy taneczne: złota - .Kolor II" z Białegostoku ;
• taniec współczesny: złota - ,Etezja 1" z Lublina;
• inscenizacje taneczne: brązowa - ,Mim 2" ze Starachowic;
• laniec towarzyski: złota - ,Brawko' z Błonia;
• rewia: zlota - ,Buziaki" z Gorzowa Wil9lkopolskiego;
• soliści w różnych grupach wiekowych: z/ole Jodły - Agata Stodolna
2 Torunia, Agnieszka Dyk z. Bielin, Dominika Kosprzycka ze Skarżyska'
Kamiennej, brązowa - Justyna Dzwonek z Ma/ogoszcza;
• zespoły wokalne w różnych grupach wiekowych: z/ola - ,Balbiny
z Malborka, . Rytmos· ze Słub ic, . Nastyle· z Barczewa, srebrna
- ,Balanga" 2 Irządz;
• zespoły wokalno-instrumentalne: złola - .Wartaki' z Koła, srebrna
- 17 Kielecka Drużyna Harcerska;
• zespoły instrumentalne: złota , Frygi' zŁąkiego;
• zespoły teatralne: złota . Teatr Jednego Aktora Krzysztofa GrabOWskiego ze Złotoryi;
• zespoły pieśni i tańca : złota - .Koderki" z Łowicza, srebrna
- .Dzieci Krakowa' z Krakowa (przypadła im tysięczna Jodła);
.
• kapele ludowe: złota - Młodzieżowa Kapela Ludowa Ziemi Łowickie)
z Łow icza ;
• Jodły Harcerskie dla solistów: złota - Judyta Nowak ze Staszowa ,
• Jodły Wychowawcze: złota - .Fantazja· z Polkowic.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Do b r e r a dy
oletni - w drodze

•

wyjątku

Jak w czasie wakacji chronić siebie i swój dobytek?

•

mieszanie Sąsiedzie,
alimentami
zaalarmowali nas, że zus
alimentów na
dzieci, choć wcześniej
zapewniał do czasu
przez nie nauki. Sprawtensygnał.

- Mojemu synowi, który
w połowie roku 18 lat,
Jeszcze przed sobą rok naszkole średniej , a potem stuodmówiono dalszego wypŁa
alimentów. Mógłby je nadal
awać - opowiada Elżbieta M.
by do ręczył zaświadczenie, że
nie pelnosprawny. Syn na
e jest zdrowy, ale to nie
fa ktu, że nie mamy z czelrzy mywać.

aj ąc o sprawę w kieleckim
ZUS, uzyskaliśmy jedy, że od niedawetralnie zmieniła się inter-

ustawy o funduszu alim en. Chodzi dokładnie o art.
3. Wszystkie oddziały ZUS
otrzymały z Ministerstwa
" Pracy i Polityki Spo. z którego wyni. pełnoletniej można
alimenty, jeżeli kontynui jednocześnie jest oso-

nia, ale także kontynuowania nauki czy studiów przez dzieci?
- Dla najgorzej sytuowanych
rozwiązaniem może być - wyjaśnia
Anna Warchoł , rzecznik prasowy
ZUS - zastosowanie przepisów,
które przy braku możliwości samodzielnego utrzymania się dziecka
- już po osiągnięciu pełnoletności
- dopuszczają przyznanie świadczeń w trybie wyjątkowym.
Praktycznie więc , choć to
droga wymagająca złożenia kolejnego wniosku i starań , na alimenty
mogą liczyć uczniowie lub studenci, którzy skończyli już 18 lat, ale
dochód w ich rodzinie nie przekracza 461 zł na osobę (aby uzyskać prawo do alimentów w tzw.
normalnym trybie dochód ten
nie może przekraczać 612 zł) .
Dla tych, którzy tego kryterium finansowego nie spełniają , jedyną nadzieją jest natomiast dochodzenie świadczeń od osób,
które zostały do płacenia alimentów zobowiązane. Zwrócenie się
w tej sprawie do komornika ma
jednak sens tylko wtedy, jeżeli
do tej pory ściąganie należnych
kwot było przynajmniej częścio
wo skuteczne.
(tam)

Nasz komentarz
ma już
obowiązywać nowa ustawa
o świadczeniach rodzinnych.
Zamiast dotychczasowego
funduszu alimentacyjnego
"Zostaną wprowadzone dodatki
do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania
dziecka. Całe więc zamieszanie
z alimentami, choć rzekomo
wywołane w celu naprawienia
"błędu, wydaje się niczym innym
jak przykładem urzędniczej
nadgorliwości. Niestety, nie
przynosi ona żadnych korzyści
państwu. Za to rodzinom
utrzymującym się z alimentów
wypłacanych przez państwo
dodaje tylko trosk i niepewności .
Za kilka

mają począćrodzjny, dla

. kwoty wypłacanych przez
~hmentów stanowiły i stanonie tylko podstawę utrzyma-

miesięcy

TADEUSZ MARYN lAK

cik rencisty i emeryta
. przekazuje mi emeryturę na moje konto. Ostatnio dostaWIadomość z banku z nowym, dłuższym numerem swojego
.
konta. Czy bank prześle tę informację do ZUS, czy
le nem dostarczyć ją sam?
banków aktualizuje teraz numery kont, dostosowując je do
""'MJ8rrlńw obowiązujących w Unii Europejskiej. Bank o zmianie numeru
jedynie właściciela rachunktJ. To emeryt czy rencista
o nowym numerze powiadomić macierzystą placówkę
informację w tej sprawie przesiać na piśmie. chodzi
przekazywanie należnych świadczeń .

-

rencistą II grupy i od ukończenia 75 lat otrzymuję
k pielęgna cyjny. Słyszałem jednak, że jako kombatant
.em otrzymywać wyższą kwotę tego zasiłku niż inni
I emeryci.
pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do renty lub
jeżeli jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzydawną I grupę inwalidztwa) lub ukończyła 75 lat. Wysododatku jest waloryzowana podobnie jak renta czy emerytura.
wynosi 141,70 zł. PodwyżSzony o 50 proc. dodatek pielęgnacyjny
,...,....letNi,,~212,55 zł) mogą natomiast otrzymywać - wyjaśnia Cezary
~ecznik prasowy kieleckiego Oddziału ZUS • kombatanci,
~\loJenni i wojskowi z orzeczeniem o całkowitej niezdolności
I samodzielnej egzystencji. Posiadanie więc II grupy inwalidzkiej
nie uprawnia do pobierania wyższego dodatku.
(tam)
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czuwaj

Jak wczasie wakacji uchronić pned
pnestępcami siebie i swój dobytek?
Okazuje się , że jedną z niezawodnych
metod wciąż jest sąsiedzka pomoc.

Okres urlopowych wyjazdów
to czas, gdy szczególnie jesteśmy
narażeni na niebezpieczeństwa
związane z podróżowaniem . Ła
twym łupem złodziei często pada
wtedy również pozostawiony bez
opieki dobytek. Jak się skutecznie
ustrzec przed czyhającymi niebezpieczeństwami? Przy "głośnym
telefonie" " Słowa Ludu" rozmawialiśmy o tym z policjantami zajmującymi się prewencją. W Kielcach rad udzielał Gerard Bah, specjalista w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji, w
Radomiu - January Majewski,
rzecznik prasowy komendanta
miejskiego policji.
• Wkrótce będę miał wesele
córki. Uroczystość odbędzie się
poza domem rodzinnym, którego
na co dzień strzegą dwa psy. Czy
takie zabezpieczenie wystarczy?
- Nawet najgroźniejszego psa
łatwo podejść, więc zostawienie
pod jego wyłączną pieczą całego
dobytku może być ryzykowne.
Najlepszym sposobem ochrony
wydaje się pozostawienie w domu
na czas trwania uroczystości jakiejś zaufanej osoby, na przykład
sąsiada czy kolegi z pracy. Oczywiście można też, w miarę finansowych możliwości , bezpieczeń
stwo domu i majątku powierzyć
firmie ochroniarskiej.
• Zostawiam mieszkanie
na dwa tygodnie. Jak właściwie je
zabezpieczyć przed złodziejami?
- Najlepiej zastosować zabezpieczenia elektroniczne - na przykład alarm. Ale i one nie mają sensu, jeśli nikt nie odpowie na alarm.
Poza tym są kosztowne. Jeżeli nie
stać nas na profesjonalne zabezpieczenia, trzeba zdać się na zaufaną
osobę : sąsiada , kogoś z rodziny.
Osobę , która zajrzy co jakiś czas
do mieszkania, uchyli okno, zaświeci światło, włączy radio, zabierze ulotki sprzed drzwi , wyjmie
pocztę ze skrzynki na listy. Wszystko po to, aby potencjalny złodziej
widział, że ktoś interesuje się
mieszkaniem, że nie jest ono cał
kowicie opuszczone.
• Myślę o ubezpieczeniu
mieszkania. Na co powinnam
zwrócić uwagę?

- Przede wszystkim na to, co
ubezpieczenie obejmuje. Jeśli chcemy je ubezpieczyć od włamania,
sprawdźmy, jakie warunki proponuje nam finna ubezpieczeniowa i do
jakiej kwoty pokrywa ewentualne
straty. Dobrze jest też przy tej okazji sporządzić listę wartościowych
przedmiotów, sprzętu RTV czy
AGD, spisać numery seryjne, być
może - jak w przypadku dzieł sztuki
czy biżuterii - zrobić zdjęcia . Listę
taka można zdeponować u kogoś
zaufanego lub na przykład w towarzystwie ubezpieczeniowym. Pomoże to, w przypadku wykrycia zło
dzieja i odebrania łupów, w identyfikacji naszej własności . Często się
bowiem zdarza, że właściciel nie jest·
w stanie udowodnić, że odzyskany
obiekt należy do niego , i wtedy
przedmiot wraca do złodzieja .
• Czy są jakieś sposoby
ochrony przed kradzieżą drogie-

Sąsiedzi

powinni zabierać wiszące na drzwiach ulotki

go sprzętu elektrotechnicznego
- na przykład komputera czy telewizora?
- Zawsze radzimy zapisać w
jakimś notatniku fabryczne numery tych urządzeń. Warto też oznakować je dodatkowo tajnopisem .
Te zabiegi co prawda nie chronią
przed samą kradzieżą , ale okazują się bardzo pomocne w przypadku złapania złodziei lub paserów
i odzyskania sprzętu. Znaki tajnopisu, które można jedynie odczytać w ultrafiolecie, najlepiej
stawiać na częściach nie nadają
cych się do wymiany - na przykład
na elementach obudowy czy kineskopie.
• Często łupem złodziei patelefOl y komórkowe. W przypadku drogich, aparatów zawsze
warto znać ich numer fabryczny.
Jak go odczytać?
- Wystarczy na klawiaturze
aparatu przycisnąć kolejno:
"#06#. Na ekranie wyświetli się
numer seryjny przypisany wyłącz
nie do posiadanego egzemplarza
telefonu. Nie zmienia się on nigdy,
ani w przypadku wymiany baterii,
ani operatora. Oczywiście numer
ten warto zapisać na jakiejś kartce
i przechowywać, co pozwoli na
ewentualną identyfikację aparatu.
dają

• Wiele mówi się o tzw. atestowanych zamkach. Czy rzeczywiściewarto je zakładać w dnwiach
do mieszkania?
- Wszystkie atestowane zamki mają wysoką i sprawdzoną wartość . Oczywiście naj trudniej sforsować zamek klasy C - najwyższej .
Rzecz w tym, że wydatek ma sens
tylko wtedy, gdy zamek zamontujemy w trwałych, najlepiej antywłamaniowych drzwiach .
• Czy jest jakiś spo ób na zabezpieczenie przed złodziejami
namiotu?
ie tety, nawet najlepsza
kłódka założ ona na suwaki przy
namiocie nie ustrzeże nas przed

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

kradzieżą. Zlodziej zawsze przecież może przeciąć tkaninę .
a szczęście coraz więcej pól namiotowych zapewnia ochronę .
Dobrze też wartościowe przed-

mioty, jak aparaty fotograficzne ,
'radio czy dokumenty, złożyć na
czas naszej nieobecności przy namiocie w depozycie campingu .
• Wyjeżdżam na wczasy nad
morze z całą rodziną, w tym z dwójką małych dzieci. Będziemy jechać
samochodem. Jak właściwie przygotować auto do takiej trasy?
- Samochód musi być sprawnyw 100 procentach, zatem przed
wyjazdem dobrze jest odwiedzić
mechanika, sprawdzić m.in . opony, ustawienie świateł. W pojeź
dzie musi być apteczka i sprawna
gaśnica. Dzieci obowiązkowo muszą podróżować, 'w zależności od
wieku , albo w foteliku , albo w pasach. I nie warto tu oszczędzać na
tanie styropianowe foteliki, aby
tylko spełnić wymogi przepisów.
astępnie należy odpowiednio
rozmieścić bagaż . Torby nie mogą
zasłaniać nam widoku przez tylną
szybę, na tylną półkę lepiej nie
kłaść dużo rzeczy, bo w przypadku gwałtownego hamowania polecą na głowy pasażerów. Przed wyjazdem dobrze jest rozplanować
trasę tak, aby kolejne odcinki nie
były męczące dla kierowcy. Zaplanować postoje najlepiej na stacjach benzynowych, gdzie można
chwilę odpocząć , napić się kawy.
Zdecydowanie nie polecam dzikich parkingów leśnych .
• Gdzie szukać pomocy
w przypadku pojawienia się jakichś zagrożeń?

- W każdej najbliższej jednostce policji , także pod numerami
alannowymi : 997 lub z komórek
112. Sygnal można zglosić także
pod telefonem bezpłatnej, czynnej
całą dobę infolinii "Stop przestęp
czości " 0-800-55-99-75.
MAŁGORZATA RU El
TADEUSZ MARY lAI
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Polakom jeszcze trudno w to

uwierzyć ...

Zero procent odsetek
No i doczekaliśmy się. Oprocentowanie niektórych rachunków bankowych
spadało, spadało, aż całkiem spadło.
Całkiem, czyli do zera.

Tak, to nie żart . Są już banki,
które oferują nam za powierzone im
pieniądze zerowe odsetki. Polakom,
przyzwyczajonym w minionych latach do kilkudziesięcioprocento
wych stawek za lokaty trudno w to
uwierzyć . A jednak. Rzecz dotyczy
wprawdzie tylko kilku instytucji
i tylko rachunków a vista prowadzonych w dolarach, ale fald pozostaje
faktem . Przynoszę do banku np. tysiąc "waszyngtonów", a za rok odbieram .. . te same tysiąc zielonych.
Jeszcze trochę, a będzie jak
w dotkniętej deflacją Japonii, gdzie
zdarzają się rachunki o ... ujemnej
stopie oprocentowania. Krótko
mówiąc - klient nie tylko nie zarabia na swoich pieniądzach, ale jeszcze mu z nich ujmują. Inna rzecz,
że przesadnie na tym nie traci, bo
deflacja po)ega wszal< na tym, że
realna wartość waluty rośnie .
Pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale już teraz także w Pol-

Na

przyszłe

wydatki i

Jak nas poinformował rzecznik M ultiBanku , Krzysztof
Druszcz, najwięcej klientów (58
proc.) wskazalo depozyty bankowe
jako ulubione formy lokowania pieniędzy. 51 proc. ankietowanych
korzysta z oferty funduszy inwestycyjnych, a 37 proc. - z ubezpieczenia kapitałowego na życie. Co pią
ty uczestnik ankiety jest na tyle zamożny, że stać go na inwestowanie
w nieruchomości; tyle samo ankietowanych kupuje obligacje.
Ankietowani klienci mieli
możliwość wskazania dowolnej
liczby tzw. produktów oszczędno
ściowych , stąd też procenty poszczególnych odpowiedzi nie sumują się do stu. Co ciekawe, respondenci najczęściej byli zainteresowani korzystaniem z produk-

Najwyższy zysk mogą dać

8

Rada Polityki Pieniężn!;
zgodnie z oczekiwaniami pozo.
sta\"\)iła w piątekstopy procentowe bez zmian. Ekonomiści iIJl.
kiet{)wani w lipcu przez PAP
" jednomyślnie oezękiwali, Z!
RPP nie z.dec'yduje się na siódme w tym roku cięcie stóp procentowych. Ekspe,rtów utwicr.
dziływ przekonaniu dane GUS
oprodukcjipI;Zemyslowej, kt~
~re potwierdziły kontynuacii
.. wzrostowego trendu w gospodarce. GUS podał, że w czerw·
cu produkcja liczona rok do
.roku ~:zrosłao,T,8 proc.

sce zdarzają się podobne sytuacje.
Rzecz dotyczy popularnych
ROR-ów, czyli rachunków oszczęd
nościowo - rozliczeniowych . Jak
wiadomo, są one minimalnie oprocentowane, a przy tym na ogół klient
ponosi tzw. opłatę za prowadzenie
rachunku. Gdy to wszystko zbilansować , okazuje się, że w rzeczywistości dopłacamy do tego interesu.
Bankowcy tłumaczą, że w zamian
mamy jednak możliwość płacenia
rachunków przy pomocy stałych
zleceń , korzystania z bankomatów
i kart płatniczych , no i bezpieczeń
stwo, bo nie jest rozsądnie nosić
przy sobie (ani trzymać w domu)

i,

większych pieniędzy.

Chyba tylko ta ostatnia przyczyna może naldonić posiadaczy
amerykańskiej waluty do lokowania pieniędzy na zerowo oprocentowane rachunki . Pewnym wyjściem może być wprawdzie zaldadanie lokat terminowych, ale tu już
w pewien sposób wiążemy sobie
ręce , utrudniając bieżący dostęp

do pieniędzy, a poza tym oprocentowanie takich lokat też nie powala na kolana. Obecnie jest to przeważnie mniej niż 1 proc., od czego

edukację

dzieci

Ulubiony depozyt
Jak najchętniej inwestujemy pienią
dze i po co w ogÓle oszczędzamy?
Na te pytania miała odpowiedzieć
ankieta, jaką wśród swoich klientów
przeprowadził MultiBank.

Stopy pO staremu

tów będących połączeniem lokat,
funduszy inwestycyjnych i obligacji , albo też "fuzją" lokat, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń
kapitałowych.
Prawie połowa

uczestników
ankiety (49 proc.) postrzega fundusze inwestycyjne jako uzupeł
nienie lub alternatywę dla lokat terminowych, których oprocentowanie jest ostatnio coraz niższe. Fundusze inwestycyjne są też postrzegane przez 37 proc. ankietowanych
jako forma gromadzenia środków
na przyszłe wydatki związane
z emeryturą , czy nauką dzieci .
Dla 81 proc. respondentów
głównym kryterium wyboru funduszu inwestycyjnego jest stopa
zwrotu, czyli zysk, jaki spodziewają się osiągnąć . Druga ważna przesłanka wyboru, to brak opłat i prowizji, na które wskazało 68 proc.
osób, a trzeci istotny czynnik
dla prawie połowy badanych
(48 proc.) to łatwa dostępność
funduszy, np. przez Internet, czy
telefon.
(pot)

fundusze inwestujące na giełdzie

Niektóre inwestycje walutowe dają "mniej niż zero"
jeszcze nam potrącą podatek od
dochodów z lokat. Spróbujll1Y policzyć: 1000 dolarów przy odsetkach 1 proc. da po roku 10 doIcrrów. Po potrąceniu 20-proc. podat-

ku zostanie nam 8 dolarów. Licząc
na okrągło - 32 zł. Jak ńa roczną
inwestycję o wartości około 4 tys. zł
- wyjątkowo mizerny. zarobek.
ARTUR POTACZAŁA

Agresywne zyski
Denerwuje cię, że bankowe odsetki
od twoich oszczędności dają coraz
mniejsze zyski? Pomyśl o funduszu
inwestycyjnym.
O tym, że np. inwestycje w al{cje spółek giełdowych , dokonywane taIcie za pośrednictwem funduszy, będą przynosić większe zyski
niż lokaty bankowe i obligacje przekonują analitycy Commercial
Union . Spośród ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych tej
firmy najwyższe zyski w pierwszej
połowie 2003 roku przyniosły wła
śnie fundusze inwestujące w akcje.
- Obligacje na pewno nie będą
już dawały wysokich dochodów.
Naszym zdaniem, potencjalnym źró
dłem wyższych zysków są krajowe
akcje - powiedział na kOluerencji

prasowej prezes CU rńvestment
Management Marek Przybylski.
Ubezpieczeniowe fundusze
inwestycyj n!,! Towarzystwa Ubezpieczeń na Zycie CU, inwestujące
głównie w akcje, czyli tzw. fundusze agresywnego inwestowania,
przyniosły w I półroczu tego roku
dużo wyższe zyski niż fundusze
zrównoważone i fundusze bezpieczne (tzw. gwarantowane - inwestujące-głównie w papiery skarbowe: bony skarbowe i obligacje).
Fundusze agresywne CU: Dynamiczny oraz Fundusz Akcji CU
przyniosły. w ciągu 6 miesięcy tego
roku odpowiednio : 15 ,54 oraz
10,63 proc. zysku. W tym samym
czasie pieniądze ulokowane w funduszach bezpiecznych i zrównoważonych wypracowały zyski zaledwie
kilkuprocentowe. ..
(pot)

OBWIESZCZENIE
Komomik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie zawiadamia
na podstawie art. 953 /{pc w związku z arf. 955/{pc, że w dniu 28 sierpnia 2003 r.
o godzinie 10 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości stanowiących wieczyste użytkowanie bądź własność
Gminnej Spółdzielni , Samopomoc Chłopska" w Sędziszowie:
1. Prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 589(7 o pow. 0.0563 ha
i prawa własności obiektów budowlanych (kantorek wagowego) o łącznej
wartości: 10.703,00 zł.
Wadium: 1.070,00 zł, cena wywołania: 8.028,00 zł.
2. Prawa wieczystego u.tytkowania gruntu -,działki o nr 589/12 o pow. 0.1968 ha
i prawa własności obiektów budowlanych (pawilonu handlowego branży
meblarskiej) o łącznej wartości: 215.002,00 zł.
Wadium: 21.500,00 zł, cena wywołania: 161 .252,00 zł.
3. Prawa wi~stego użytkowania gruntu - działki o nr 589/13 o pow. 0.1525 ha
i prawa własności obiektów budowlanych (magazyn nawozowy i ustęp suchy)
o łącznej wartości : 62.593,00 zł.
Wadium: 6.260,00 zł, cenCl wywołania: 46.945,00 zł.
4. Prawa wieczystego użytkowan ia gruntu - działki o nr 589/18 o pow. 0.0418 ha
i prawa własności obiektów budowlanych (magazyn skór, garaż) o łącznej
wartości: 39.356,00 zł.
Wadium : 3.936,00 zł, cena wywołania: 29.517,00 zł.
5. Prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki o nr 589/20 o pow. 0.2170 ha
I prawa własności obiektów budowlanych (buchta, szambo, osłona pojemnika
na śm i eci) o łącznej wartości : 61.256,00 zł.
Wadium: 6.126,00 zł, cena wywołania: 45.942,00 zł.
6. Prawa wieczystego użytkowania gruntu - działki-o nr 589/22 o pow. 0.1262 ha
(działka·niezabudowana) o wartości: 11 .869,00 zł.
Wadium: 1. ~87,OO zł, cena wywołania : 8.902,00 zł:
7. Prawa wieczystego u.tytkowania gruntu - działki o nr 589/23 o pow. 0.1462 ha
(dzi ałka niezabudowana) o wartości: 13.750,00 zł.
Wadium: 1.375,00 zł, cena wywołania: 10.313,00 zł.
8. Nieruchomości stanowiącej własność Gminnej Spółdzie l n i , Samopomoc
Chłopska' w Sędziszowie oznaczonej jako działka o nr 431 o powierzchni
0.8600 ha (stary nr działki: 27/1) objętej KW 7872 urządzoną w Wydziale Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie o wartości: 25.800,00 zł.
Wadium: 2.580,00 zł, cena wywołania: 19.350,00 zł.
24311j
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Klienci zaplilcą.•.

Zmiana fuhduszu emel)·
talnego (OFE) .p.rzed uptywem
, dwóch lat będzie 'Związana
. zapłatą ponosz.oną przez klien~a z jegó własnych środków
- Zdecydowąli posłowie sejmo~ej Komisji Polityki ,społecz·
nej. Przy,zmianie fund uszu lO
dotychczasowy fundusz dolronawyplaty traIlsfęrowej do fun.
dus~. do którego klient pay.
'1iStąpi. Wypłata ta będŻie jednak
dokonywana pod ,warunkiem
, zapłacenia przez łdienta opła~
. ;~z, wła,Snych środków" na rzecz
:towarzystwa,~ które 'zarządza
$ danym funduszem..

, Przedstawiciele banków
. zapewniają, źe w związku
z wchodzącą w życie 12 paź·
, dziemika.2003 roku u lawą
li' o elektronicznych instrumen\.. tach płatniczych banki nie pIUwidują dodatkowych opIat p~
podpisaniu umowy o wydarut
karty płatniczej. " Będziemy
dążyli do tego, aby żadne kosz·
. ty p..ie obciążyły klientów. zd:U·
giej zaś strony będziemy d~t
do minimalizacji kosztolI'
po stronie banku - powiedZIał
tt PAP .rzecznik: prasowy PIW BP
I Marek Klucinski.
. Nowa ustawa nakłada na
. h<IDki obowiązek zawarcia dodatkowo do .umowy o rachunku bankowym również umo"~
o wydanie karty płatnicze!. Do
tej pory klient nie zaWierał
l bankiem takiej umowy. (PAPl

Ośrodek Szkolenia

Operatorów Maszyn
z siedz ibą
w Górkach Szczukows kich
informuje, te w dniu .

21 lipca 2 003 r. organ~%uJe
KURSY OPERATOROW
MASZYN DO ROBÓT
ZIEMNYCH
BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH.
- koparki jednonaczyniowe. ~I. II
- ładowarki jednQnaczyniowe
+ poszerzenie
- Koparkoładowarki
- spycharki
- sprężarki
- sprężarki przewoźne i elektrowoi
polowe
, - równiarki
- walce drogowe
- rusztowania metalowe
- węzły betoniarskie
- otaczarki
- wózki podnośni kowe
- zagęszczarki, przecinarki.
p iły mechaniczne
Kursy kończą się egzaminem
państwowym i wydaniem
książeczki operators..
Bliższe illfonnacje pod rele/ ont'"
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Z żelazem

Kierowcy
w
,

Kałkowie

Swięty Krzysztof
pokropił deszczem

iścian.

z PAP
ali, Że
a siM
ipprolt\\1er·

KUŹNICA, MALENIEC,

KAI.K6w. Mimo padającego deszczu
koło 800 kierowców z całego kraju
wzięło udział w organizowanym już
po raz czwarty Samochodowym
Zlocie im. Świętego KrzysIlofa.

Po raz czarty w czasie.
żelaza " Kuźnice Koneckie
ruszyły maszyny starych

eGUS
~j, któ-

luaQi
gospo:zerw·
'ok do

techniczno-technorozpoczął się w Starej
Gości powitał gospodarz
Krzysztof Obratańzespół folklorystycz,od,,,w'>n "

. kapustą

Krzysztof
Niewęglowski - któIsloszowarue Wtym oddziale
Techniki objął po ojcu piec wygrzewania żelaza.
. na gro błi zalewu poszły
a woda spadala na koło,
jąc energię na młot. Gdy
już siły uderzenia, podkła
kęsy i wykuwali lepługów. Jak przed dzielat.
Kolej nym etapem był MalePrzybyłych witał wójt MiroNowak. Można było skosztosmaż o
ryb. O losach
fabryki opowiadał
Bogdan Soboń. Znów
przepusty. Ruszyły koła
Rozpędziły koło zamachon~lUI1Płl~7P W Europie, o śred
. Obracało ono wał,
naoedzał 25 maszyn do progwoździ i lopat.
Finał od był się w Muzeum
niki w Sielpi. Starosta koneci Szkurłat powiedział, że
organizowany jest, by usza.. trud naszych przodków",
życie związali z żelazem . Na
symboliczne koło wodne,

Już

pomagał strażakom

doping

odaj

Jak co roku w sobotę najbliż. szą dnia św. Krzysztofa, swego patrona, do kałkowskiego sanktuarium ściągnęło wielu kierowców.
Przybyli przede wszystkim zawodowcy, którzy w dużej mierze reprezentowali Ogólnopolski Zwią
zek Pracowników Thansportu Samochodowego. Jak twierdzi jego
prezes Marian Osuch, w zlocie
wzięło ich udział około pół tysią
ca. Zjechali autokarami z całego
kraju .
Na zaproszenie współorgani
zatora zlotu, starachowickiego oddziału Automobilklubu KieleckieWyróżnieni przedstawiciele i właściciele firm
go, przyjechali też kierowcy pryczyli dobrą markę, w 2002 roku Techniki w Warszawie Jeny Jasiuk watni. Samochody osobowe miały
zapracowali: Szpital Powiatowy i wielu innych. Scenerią finału była uprzywilejowaną pozycję , gdyż
im. św. Łukasza, tartak w Smyko- wystawa. Osiemnastu autorów z mogły wjechać na teren sanktuwie (gmina Fałków), Przedsiębior powiatu koneckiego, woj. święto arium, gdzie ustawiono je w dwóch
stwo Wdrożeń Techniki Kotłowej krzyskiego i różnych rejonów szeregach. Było ich ok. 60, naj prze"Thrmo-Tech" w Stąporkowie, Od- Polski pokazało 280 obrazów wy- różniejszych marek, od poczciwych
lewnia Zeliwa "Fansuld" w Koń konanych różnymi technikami maluchów po naj nowocześniejsze
skich, Janex-Plus w Końskich . plastycznymi. Były też rzeźby.
zachodnie limuzyny. Autokary ze
Natomiast listy gratulacyjne otrzy- Artyści uwiecznili ziemię względu na gabaryty musialy pozomali Piotr Salata z "Kaesemka" za konecką, sławiąc ją - powiedział
twórczość muzyczną (skomponokomisarz Wiesław Thrno. Na zaNa basen z konkursu
wał też dla " Kuźnic" dżingJa) oraz
kończenie piosenki Edith Piaff
płk Stanisław Kozioł. Statuetki
śpiewała Ewa Borowska w towarzystwie Janusza 1Ylmana i Pawła
wręczali i gratulacje składali: starosta AntonI Szkurłat , szef kapi- Olszewskiego.
tuły Marek Koneckich Emilian
W niedzielę w ramach "KoNiemiec, posłowie Adam Sosnow- neckich Kuźnic" trwał festyn roski i Mirosław Pawlak, przewod- dzinny "Kuj żelazo , póki gorące" .
Napiszemy o nim w jutrzejszym STARACHOWICE. W drodze konkursu
niczący Rady Powiatu Waldemar
Komorowski , dyrektor Muzeum wydaniu "Słowa Ludu". (mak) wyłoniony zostanie nowy dyrektor

ochotnikom

Strażacy ze Smykowa

z kolei zwyciężyli
Zawodach Pożarniczych
.zdobyli przechOdni puchar
gmmy Daleszyce dla najlepszej
OSP w gminie.

Zawody odbyły się na boisku
e i ściągnęły kibiców
Strażacy zmagali się
<;>raz ćwiczeniu bojoPOleg~J~cym na jak najszybrozWlnlęciu węży, podaniu
I wycelOWaniu w punkty konJurorami byJi strażacy
endy Miejskiej PO SP
a pracą jury kierował
Janusz Oksiński .
wycię ska drużyna OSP
Wystąpiła wskladzie:
.Mochocki, Marcin MoPIOtr Stępień, Sylwester
. A~~adi usz Maciejski ,
MacJejski, Kazimierz MoMarcin Zielonka i rezerLeszek Ozga. Strażacy
kOwa pokonali drużynę
(II miejsce) i OSP
. ~ III miejsce) . Na namteJscach uplasowały się
~SP Szczecno, Suków
uj:=tc.e były zmagania
I.młodZJ~z.owych. W grupie
Sat zWYCJęzyła również drumykowa w składzie: Marek

łazikiem.

- Zwiedzanie sanktuarium
ze względu na opady pozostawiliśmy
indywidualnemu uznaniu gości.
Mamy nadzieję, że w trakcie uroczystości, które ponownie odbędą
się za rok, św. Krzysztof będzie ła
skawszy i zaświeci słoneczko - powiedział prezes Dziewięcki .
pen

nie szwagier

Miejskiego Centrum Sportu
I Rekreacji, w skład którego wchodzi,
m.in. najsłynniejszy basen w Polsce.

Szefem tej instytucji był Marek B., były wiceprzewodniczący
Rady Powiatu, aresztowany w słyn
nej starachowickiej aferze.
Po zatrzymaniu przez funksjonariuszy Centralnego Biura
Sledczego do pracy nie przychodził . Nie pobierał też wynagrodzenia.

wodę

stać na zewnątrz. Gości witali prezesi Osuch i Romuald Dziewięcki
z Automobilklubu. Ze względu na
pogodę nabożeństwo - zamiast jak
co roku na oltarzu polowym - odprawione zostało w kościele. Koncelebrujący je ks. bp Edward Materski z Radomia nawiązał w kazaniu do drogi, jaką jest ludzkie ży
cie. Trzeba ją przejść godnie i bezpiecznie, dostrzegając innych.
O bezpieczeństwie na drodze, kulturze jazdy, konieczności zachowania trzeźwości przypominali też
obaj prezesi. Thadycyjnie punktem
kulminacyjnym było poświęcenie
pojazdów. Uroczystości nie przeszkodzij nawet deszcz, który w tym
momencie rozpadał się na dobre .
Ksiądz biskup najpierw przeszedł
wśród aut osobowych, święcąc je.
Autobusy poświęcil, przejeżdżając
wzdłuż nich odkrytym terenowym

Choć jego nieobecność traktowano jako usprawiedliwioną, po
trzech miesiącach zgodnie z prawem pracy umowa z nim została
rozwiązana. Pod nieobecność B.
pełnienie obowiązków dyrektora
prezydent Sylwester Kwiecień powierzył Waldemarowi Lisowskiemu, jak się okazało, szwagrowi B.
Prezydent, który za tę decyzję zebrał niemało słów krytyki ,
tym razem zrezygnował z bezpośredniego wyznaczenia dyrektora i postanowił , że zostanie on wyłoniony w drodze konkursu .
pen

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kielcach
na wykonanie
zqcymi na
wykonanie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w siedzibie
Biura Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Zagórska 15, od dnia 21 .VII.2003 r.
Tennin składania ofert do dnia 4.VIII.2003 r.

OBWIESZCZENIE
Komo.mik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie zawiadamia, że dnia 26
sierpnia 2003 roku o gOOL 10 wsali Sadu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
nie zabudowanej, położonej w miejscowości Sędziszów, przy
ul. Rajskiej, o pow. 568 mkw. (działka nr 274), objętej księgą wieczystą o numerze
KW 42437 .
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 3.4 76,00 zł.
Cena wywołania wynosi - 2.607,00 zł, wartość rękojmi - 348.00 zł.
II. 1/2 części udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w Sędziszowie, przy
uł. RajSkiej, o pow. 802 mkw. (działka nr 78), Objętej księgą wieczystą KW 10348,
oszacowanej na kwotę - 36.445,00 zł.
Cena wywołania wynosi - 27.334,00 zł .• wartość rękojmi - 3.645,00 zł.
III. 1/3 części udziału wnieruchomości nie zabudowane~ położonej wmiejscowości
Sędziszów przy ul. Rajskiej o pow. 630 m kw. (działka nr 602), Objętej księgą
wieczystą KW 19972, oszacowanej na kwotę -1 .285,00 zł .
Cena WYWOłania wynosi - 964.00 zł. wartość rękojmi -129,00 zł.
Przystępujący do licytacji ZObowiązany jest złożyć rękojmię w dniu licytacji
wKancelarii Komornika, a tuż przed licytacją wsali Sądu Rejonowego wJędrzejowie.
J.

Wielkie emocje wywoływało losowanie miejsc startowych

Mochocki, Karol Pakuła , Wojtek
Krzysiek, Michał Majchrzak, Dariusz Wołczyk, Gnegorz Krzysiek,
Karol Kwiatek, Mariusz Prędotka
i Przemek Mochocki. II miejsce
zdobyła drużyna cWopców z Niestachowa, a trzecie ze Szczecna.
W grupie młodzieżowej 1518 lat I miejsce przypadło drużynie Sukowa w składzie: Arkadiusz

Zawada, Marcin Janaszek, Szymon
Baran, Grzegorz Janaszek, Michał
Korba, Maciej Stelmach i Janusz
Baran.
Wśród drużyn dziewcząt najlepsze były dziewczęta z Niestachowa w składzie: Ewelina Stąpór,
Ania Mazurczak, Karolina Mazurczak, Ilona Pałka, Karolina Palka
i Ania Kaleta.
(m)

Nieruchomości

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Po awanturze
w urzędzie
JĘDRZEJÓW. Po awanturze

w Urzędzie Miasta i materiałach, jakle
ukazały się w mediach otrzymaliśmy
oświadczenie bunnistm Jędrzejowa
Leszka Kapci, wkt6tym czytamy m. in.:

o incydencie, jaki miał miej-

sce w dniu 27 czenoca br. w ~
dziale Polityki Gospodarczej, Informacji i Promocji, zostałem poinformowany przez pracownice tegoż wydziału i w tym samym dniu
niezwłocznie poleciłem Pani Sekretarz Gminy Renacie Kawiorskiej wyjaśnienie zajścia, zebranie
niezbędnych oświadczeń od jego
uczestników i świadków oraz
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec winnych osób. Naczelnik Dariusz Rogożo jest mianowanym pracownikiem samorzą
dowym i jedynym sposobem wycią
gnięcia konsekwencji za ewentualne naruszenie przez niego obowiązków pracowniczych jest droga postępowania dyscyplinarnego.
Jako kierownik Urzędu mogłem
jedynie polecić Pani Sekretarz, aby
skierowała sprawę do rzecznika
dyscyplinarnego p. Wojciecha Hatysa.
O stopniu winy i rodzaju kary
zadecyduje nie Burmistrz, lecz
Komisja Dyscyplinarna I instancji.
Od orzeczenia tej Komisji ukarany będzie mógł się odwołać do Komisji Dyscyplinarnej II instancji,
składającej się z radnych gminy,
którą Rada powoła na najbliższej
sesji.
Postępowanie wyjaśniające
przedłuża się z powodu przebywa-

nia na zwolnieniach chorobowych
pracowników mogących udzielić
wyjaśnień w sprawie.
Nadmieniam, że o żadnych
wcześniejszych rzekomych incydentach spowodowanych przez
D. Rogożę nie byłem przez nikogo
informowany. (.. .)
Od podległych sobie pracowników zajmujących funkcje kierownicze oczekuję sprawnego wykonywania powierzonych zadań inicjatywy, przestrzegania przepisów oraz
kultury w kontaktach z innymi pracow nikami i interesantami.
Nie w y kLuczam dalszych
zmian organizacyjnych w Urzę
dzie oraz zmniejszenia etatów.
inż. Leszek Kapcia
burmistrz
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Naprawy gIówne sUnlkówdo:
• kombajnów 4.250 zł - 2 lała
gwarancji,
• ciągników rolniczych,
• samochodów cłętarowych
(ponad 30 typów).
Naprawa I sprzedał w6zków

widłowych.

SP!Z8dai c:qK1 do sUnlków,
m.In.
- bloki silnika SW 400 -1.200 zł
- wały SW 400 - od 700 zł

Pielęgniarki uważają, że

lekarze mogą pracować dozgonnie

Strajk w szpitalu?
JĘDRZEJÓW. Społeczna Rada ZOZ
zgodziła się na zwolnienie
22 pracownik6w. Pielęgniarki
zapowiadają, że na znak protestu
odejdą od łóżek pacJent6w.

- Kolejny program restrukturyzacji to kolejna fikcyjna próba
ratowania szpitala. Oszczędności
szuka się nie tam, gdzie trzeba. Jeżeli zwolnienia są konieczne, by
ratować szpital, to niech dotyczą
wszystkich grup zawodowych.
Tymczasem w na~zej placówce lekarze mogą pracować dozgonnie,

za to nie ma już żadnej pielęgniar
ki powyżej 55 lat, bo wszystkie,
które mogły odejść na świadcze
nia przedemerytalne, już zwolniono . Teraz znów są zwalniane
przede wszystkim pielęgniarki, dla
których pensja jest jedynym źró
dłem dochodu , a pozostawia się
lekarzy emerytów - mówiły siostry
podczas posiedzenia Społecznej
Rady ZOZ.
Rada zebrała się m.in. po to,
by zaopiniować nowy program restrukturyzacyjny, który zakłada likwidację 22 etatów, odejść ma m.in.
jeden lekarz w wieku emerytalnym,

Decyzję Społecznej Rady pielęgniarki czekające
przyjęły z oburzeniem

przed budynkiem dyrekcji ZOZ

Obchody Powiatowego Święta Policji

10

,

Odznaczenia i awanse
,

OSTROWIEC. Pięciu policjantom
wręczono odznaczenia państwowe
i resortowe, 30 otrzymało awanse
na wyższe stopnie podczas Powiatowego Święta Policji.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzykomendant miejscowej policji Andrzej Broda, brązowe - Leopold Gruszka, Andrzej Stasiński ,
brązowe odznaki " Zasłużony w
służbie" - Paweł Kuśmierski i Ryszard Wójcik. Na podinspektorów
poLicji mianowano nadkomisarzy
Jarosława AdamskiegQ, Jarosława
Muszyńskiego , Jana Olczyka, na
nadkomisarzy - komisarzy Marka
Chodorka, Grzegorza Grudnia,
Jarosława Karbowniczka, na komisarzy - podkomisarzy Tomasza
Króla i Ireneusza Krupińskiego ,
pozostali otrzymali awanse na kolejne stopnie. - Mamy niezłą wymał

krywalność przestępstw, dobrze
rozpracowaliśmy środowiska zajmujące się obrotem narkotykami
- powiedział podczas uroczystości

komendant Andrzej Broda .
- Świetnie współpracuje nam się
z okolicznymi samorządami firmami i instytucjami państwowymi ,
o czym świadczy wielu przyjaciół,
którzy przybyli na nasze święto .
Poseł Zdzisław Kałamaga
pogratulował policjantom sukce-

sów w tych trudnych czasach ,
w których ujawniane są kolejne
afery. Zyczenia wszystkim odczytał sekretarz starostwa Piotr Składa
nowski. Leszek Mizielski w imieniu prezydenta Jana Szostaka mówił z pamięci o służbie policjantów, która trwa przez 24 godziny,
i o nieustannej gotowości do podejmowania akcji. Dyrektor szpitala
Józef Grabowski przeczytał gratulacje, bo, jak zażartował , przed ta-
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12 pielęgniarek i położnych, 4 oso- nie może być przedmiotem
by z administracji, 2 z obsługi.
sji, to kwestie zmianowo ści
- Podstawą do zwolnień była lekarzy oraz zwolnienia
analiza naszych kosztów. Wynagro- zainteresowały członków
dzenia stanowią 70 procent. Do- Policzyłem na
tychczasowe działania nie przy- wprowadzenie dwóch
niosły rezultatów, nie da się już
lekarzy da pewne OS,~CZlę Onl)ŚC
więcej zaoszczędzić na lekach,
Dziwię się, że do tej pory
środkach czystości czy materianie rozwiązała sprawy
oraz nie wprowadziła
łach opatrunkowych - uważa dyrektor ZOZ Andrzej Hatny.
wszystkich zmian
Szpital miał na koniec czelW- oszczędności - zauważył
ca ponad 9,3 miliona złotych dłu Dobija, członek rady.
gów, połowa to zobowiązania woOstatecznie Spo
bec pracowników, co miesiąc przy- Rada ZOZ pozytywnie
bywa ponad 200 tys. zł długów.
wała zwolnienia,
- Nie możemy dalej czekać, dyrektora Hatnego do nrnJalltrll1~
bo szpital upadnie. Uważam, że nia w ciągu dwóch
zwolnienie 22 osób to dopiero szych posunięć OS~~cz« a nIOSCIO
początek, w szpitalu powinno pra- -wych proponowanych przez
cować 250 osób, a nie - jak dotychlęgniarki. Po głosowaniu w tej
czas - 343 - uważa starosta Edmund wie delegacja sióstr na znak
Kaczmarek.
stu opuściła salę obrad.
Pielęgniarki są zdesperowane.
- Nie zaakceptujemy
Tuż przed posiedzeniem rady przepielęgniarek. Zmarnowano
słały na ręce jej członków pismo, w
rok nic nie robiąc , nie
którym wskazują możliwości innych oszczędności, nie licząc .
oszczędności. Uważają, że pozwoli
Teraz my marny ponieś ć
na nie wprowadzenie systemu zmia- kwencje - stwierdziła
nowego pracy dla lekarzy, zakaz pra- przewodnicząca za.t{la(lO~lel
cy w konkurencyjnych ZOZ, zdy- nizacji Ogólnopolskiego
scyplinowanie lekarzy, którzy scho- Pielęgniarek i Położnych .
dzą z dyżurów rano, nie kontynuSiostry zapowiadają, ze .
ując pracy do godz. 15, mimo że
dyrekcja zacznie wręczać
mają za to płacone, oraz zwolnienie
wiedzenia, rozpoczną
7 lekarzy emerytów.
odstąpienia od łóżek pacj
O ile schodzenie lekarzy z włącznie .
dyżurów jest zgodne z prawem i

~ 25-408 Kielce, ul. Świętokrzyska 15. pok. 245
telefonJrak.s: (+41)

362 61 57 htlp:J/www.wstId.com e-mail: wstkt@tIen.pf

Komendant Andrzej Broda podziękował
na obchody Święta Policji
kim gronem nie wypada gubić się
w zeznaniach. Za pozostawienie
komisariatów i posterunków
w gminach podziękował wójt Waśni owa Krzysztof Gajewski. Za-

przyjaciołom,

którzy

tłumnie

stępca komendanta świętok~
skiego policji Ryszard Moc~ .
z dumą mówił o miejscowe] pO~
cji, która zaskarbia sobie tak Prll'i
chylne wypowiedzi.
(an

Psi pochówek
SKARżySKO. Właścicielka zabitego

psa porzuciłajego zwłoki przy boisku
sportowym. Swiadkowie zdarzenia
powiadomili o tym Straż Miejską.
Przy boisku sportowym w
dzielnicy Milica zaparkował samochód, wyszła z niego kobieta i na
trawie położyła zawinjęte w prześcieradło zwłoki psa. Swiadkowie
zdarzenia powiadomili o tym fakcie Straż Miejską, podali numer
rejestracyjny auta. Do domu wła
ścicielki samochodu pojechał patrol straży.
- Córka szła z psem ulicą Pił
sudskiego, zwierzę wpadło pod

•

SŁOWO

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

autobus. Wywiozłam je, by z~
pać zwłoki wieczorem - tłumacZ)
ła się kobieta. Strażnicy potrakt~
wali ją łagodnie, nie karząc. [!lali"
datem, a jedynie zobowiązUHc~
usunięcia padliny. Jak się
dzieliśmy, mieszkanka nieZWI .
nie wypełniła zalecenie fu nkW
nariuszy.
.
Pozostaje pytanie, gdZie iJO"
grzebać psa. Gminy są ZOb?WI~
zane do wyznaczenia zWierzę
cych cmentarzy, jednak przep~:
w większości jest zwykle [!la
twym zapisem. Pozostaje grze~
nie zwierząt ,jak psa pod P

do:'

t em " .

(BOL

G
LUDU 21 LIPCA 2003 NR 167/ABC/ABC

eg lo n lit,Bi"i,trl'
Czy dojd zie do prze pyc han ek w Huc ie Ostrow iec?

oina na
OSTROWIEC. Związkowcy Huty
Ostrowiec pnestrzegają, że jeśli
zagrożone będą ich miejsca pracy,
gotowi są bronić ich wszystki mi
dostępnymi środkam i. Prezydent
miasta Jan Szostak zażądał
od związkowc6w przeprosin
za oskarżenia o naciski na syndyka .

W wydany m oświadczeniu
związkowcy huty uważają, że pa-

kiet socjalny i inwestycyjny powinien być określony przez inwesto ra przed złożeniem oferty, a nie

oświadczenia

dopiero przed podpisa niem umowy, i dlatego , ich zdaniem , oferta
Celsy nie jest najleps za. Związ
kowcy zaniepo kojeni są także podziałem huty, pamiętają przy tym
słowa prezyd enta, że powinn a
działać w całości. Wcześniej przesłali pismo do wicepre miera, ministra gospod arki, pracy i polityki społecznej Jerzego Hausne ra,
informując go o wywier anych naciskach na syndyka podcza s rozpatryw ania ofert.
- Prezydent Jan Szostak, jako
przewodniczący Rady Wierzycieli,

zdecydował się na wybór Celsy, nie
licząc się z najbard ziej zaintere sowany mi - powiedział w imieniu
związkowców szef zakładowej

" Solidarności" Krzysz tof Foremniak , cytując wydane oświadcze

nie. - Dlatego o zaistniałej sytuacji powiadomiliśmy wicepremiera Hausne ra i jeśli nie zainterw eniuje, to może wybuchnąć kolejna afera z udziałem jego partyjnych kolegó w. Podejm iemy
wszystk ie działania i wzywam y
załogę do gotowości w obronie
swoich miejsc pracy.

W specja lnie wydan ym

oświadczeniu prezyd ent miasta
Jan Szostak zwrócił się do związ

kowcó w huty, by przepr osili
za pomów ienia skierow ane w piśmie do wicepr emiera Jerzego
Hausne ra. Wbrew temu , co napisali związkowcy do wicepre miera, nie jest prawdą , że wywierano
naciski na syndyka w sprawie wyboru inwesto ra.
- Nigdy i nigdzie nie wypowiadałem się , iż ministe r gospodarki, przewodniczący Jaskier nia
i pan Oleksy są za wybore m któ-

regoko lwiek z inwesto rów. Przestrzega m szefów związków zawodowych , by ich działania nie były
formą manipu lowani a nastroj ami , opinią publiczną, czego efektem miałoby być doprow adzenie
do likwida cji huty - zwrócił się
do związkowców prezyd ent Jan
Szostak i zapewnił po raz kolejny, że bez podpis ania pakietu socjalneg o i inwesty cyjnego nie zostanie podpisa na umowa o sprzedaży huty.
ANDR ZEJ NOWA K

zJampola do Staszowa

Mł odzieżowe
po dróże

~TASZÓW. 40-osobowa grupa dzieci
f młodzieiy z Jampola przez tydzień
gościła na ziemi staszowskiej. Wtymsamym czasie grupę młodzie
zy ze szkół średnich powiatu staszowskiego podejmowali jampolanie.
Gości , których tradycy jnie
ulokowa no w pokojac h Interna tu
Zespołu Szkół przy ulicy Koszarowej w Staszow ie, powitał starosta Czesław Pargieła, życząc
ws.zystk im miłego pobytu i jak
naJlepszych wrażeń. Codzie nnie
zaplano wano gościom podróże ,
kto~e rozpoczęto od Krzyżtopo
ru I .Sandom ierza. Później były
Wiehczka i Kraków. Goście zwiedzili także elektrownię w Połań
cu, Muzeum Narodo we w Kiel~ch ) klaszto ry w Rytwia nach
I na Swiętym Krzyżu. Były także
~awody strzelec kie na obiekci e
ZY dłowskiego Towar zystwa
Strzeleckiego i cały dzień spędzo
ny w Zespole Pałacowym w Kuroz~ękach . W niedzielę 13 lipca
Illlte słowa pod adresem gości skierO~ał w czasie mszy św. ksiądz
dZI~kan Henryk Kozaki ewicz ,
a kSIądz Arkadi usz z Nowosy birska ~woje kazanie zakończył po
rosYJsku , co zrobiło duże wraże
~Ie. Kontak t z dziećmi i młodzie 
zą pełną swoiste go kresow ego
urok u b y ł wspaniały, a ich

wdzięczność za to, że mogli zobaczyć kawałek Polski , odczuwało
się na każdym kroku . Podobn a atmosfera panowała ta kże i w Jam-

polu, gdzie burmis trz Aleksan der
Rabotyński i starosta Anatol i Komar podejmowali naszych z prawdziwie słowiańską goś cinnością.
Wymiana nie byłaby możliwa
bez sponso rów caŁego prze dsię
wzięcia : radnych Rady Powiatu
- Stanisławy Błażejewskiej, Ryszarda Gada, Włodzimierza Ligę
zy, Wandy Oszczypały, Czesława
Pargieły, Krzysz tofa Stawia rza,
Wiesława Urbano wskiego i Ewy
Zalewskiej, burmis trzów Staszowa i Połańca - Romualda Garczewskiego i dr. Janusza Gila, wójta
gminy Szydłów Jana Klamczyń
skiego, prezesa PKS sp. z 0 .0 .
w Staszow ie Robert a Prokop a,
prezesa Fundacji Rozwoju Połań
ca Tomasza Zycha, prezesa Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Marian a Lesiaka, prezesa
Zespołu Pałacowego w Kurozwę
kach Jana Marcin a Popiela , Andrzeja Wawrylaka i Wiesława Zaczkowskiego ze Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego i dyrektora Bogumiła Jabłońskiego z elektrowni w Połańcu. Wszystkim przekazujem y wyrazy podziękowań od
ukraińskich dzieci i ich opiekunów, o co szczegó lnie prosili.
JANMA ZA KA

Masz spr aw, - zadzwoń!

tel. 34- 448 -16
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SZPITALE, APIEKI
•

Dyżury pełnią Slllilale: na Czarnowie, PI2Y ul. Kościuszki i w Czerwonej Górze.
Apteki czynne w niedziele: "PI2Y
Pogotowiu", ul. św. Leonarda 10
(8-20), "Centrum", ul. Radomska
8 (10-20), ,.APtekarz", ul. Hoża 39
- czynna codziennie (8-23), "Alfa",
ul. Żeromskiego 20/24 (8-15) ,
"GemeIlus", ul. Seminaryjska 27 B
(8-13), "Małgosia", ul. Pocieszka 17
(8-22) - czynna w niedziele I święta,
.,Zdrowie", ul. Sienkiewicza 58 (815) - czynna w soboty i niedziele.
Apteki z dyżurami stalymi:
Apteka "Na Rogatce" - ul. Jana
Pawła II 13 - czynna codziennie,
7.30 - 23 (w niedziełe i święta), 041/
362-02-25.
Apteka "Herby" - ul. 1 Maja 194
(os. Herby) - czynna 7 -22, w niedziele I święta - 9 - 19.
Apteka "Zdrowie" - ul. Sienkiewicza 58 - czynna od poniedziałku
do piątku w gOOz. 8-22.
Apteka ,.Gemel/us" - całodobo
wa, ul. Starodomaszowska 11
(obok szpitala PI2Y ul. Kościuszki).

OSTROWIEC ŚW.
- ul. Grabowiecka 3a.
STARACłłOWICE

- ul. Na szlakowIsku 2.
APTEKA "Rondo", Paderewskiego - IX Wieków, czynna codziennie, niedziele, święta, 7.00-23.00,
041/34-48-205.
(nh 131)
APTEKA "Parkowa", Kielce, Żytnia, niedziele, święta 7.30-21.00.
041/368-30-33.
(gb 6547)

i e -K iedr.
TEATRY

'* Teatr

im. S. Żeromskiego
- przerwa urlopowa.
Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" - przerwa urlopowa.

"Romantica" (dolby digital), tel.
366-37-19 szybcy, za WŚCie
kli" - USA, I. 15, g. 13.45, 16, 18.15,
20.30.
"Moskwa" (do/by stereo), lei. 34447-34 - .,Joint venture" - W.Bry!., I.
15, g. 15, 18.45; "Geny" - USA, l.
15, g. 16.45; ,,Adaptacja" - USA, I.
15, g. 20.30.
"Studyjne" - nieczynne.
Ceny biletów - 12 i 14 zł, seanse
nocne - 12 zł. Tanie poniedziałki
- 10 zł.
~Kinoplex" "Galeria "Echo", ul.
Swiętokrzyska 20, (dolby digital),
tel. 332-13-30 - "Aniołki Charliego
2. Zawrotna szybkość" - USA, l. 15,
g. 17.45, 20; "Hulk" - USA, I. 12, g.
12.15, 15.00, 17.45, 20.30; ,Telefon" - USA, l. 15, g. 13, 15, 17,
19.15, 21.15; "Czas religii" - wł., I.
15, g. 15; .życie za Ż';/cie" - USA, I.
15, g. 14, 18.45, 21.15; "Taxi 3" fr., b.o., g. 13.30, 15.30, 19.45;
"Matrix. Reaktywacja" - USA, I. 15,
g. 15; ,Frida" • USA, I. 15, g. 16.30;
"W poniedziałek rano", g. 18.15;
"Smak życia" - fr., I. 15, g. 21.30.
Dla dzieci
"Pinokio" - wl.-fr.-niem., b.a., g.
11 .30; .Księga dżungli 2" - USA,
b.o., g. 10.45; "Spirited away - w
krainie bog6w" - jap., b.o., g. 10.30;
"Prosiaczek I przyjaciele" - USA, b.o.,
g. 11, 12.30.
Ceny biletów - pono- pl. - do godz.
17 - 12 zł, po godz, 17 - 15 zł;
weekend - do godz. 17 - 14 zł, po
godz. 17 - 16 zł. lJzieci - 10 zł.

,.za

APTEKA, ul. Targowa 2, całodobowa, 041/368-02-60 .
ZAPRASlAMY!
(na 288J

JĘDRZEJÓW
"OK" - nieczynne. W holu głów
nym DK - wystawa fotografii Grzegorza Walochy.

APTEKA, Kielce, Żeromskiego
38/40 (obok Prostej), tel. 041/
361-90-59. Pelen asortyment
zi6ł. Czynna 7.00-21 .00, soboty 8.00-14.00, niedziele, święta
15.00-20.00.

OSTROWIEC
"Et!udą"

om

(nd 709)
DR n. med . Jerzy Stodolny leczenie manualne chor6b
kręgosiupa I narządu ruchu.
Kielce, Spacerowa 6. Tel./fax
041/361-68-04, 344-70-69 .
(na 286)
ECHO serca, testy wysiłkowe, Holter; porady kardiologiczne, Kielce,
Jagiellońska 23, tel. 34-622-99
po 12-ej, 0606-100-091,
0608-476-102.
(gb 7191)
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE - Lecznica ,Medistar',
Warszawska 34 , (DOM RZEMIOSŁA), czynne także w nocy
I w święta, 041/344-39-45,
368-28-02 .
(nd 707)
UROLODZY - Seminaryjska 27,
361-30-60, Jagiellońska 23,
346-22-99.
(nd 706)
USŁUGI Medyczne Wojew6dzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Kielcach, ul. Langiewicza 2, tel. 361-55-25.
ECHO, HOLTER, RTG, USG ,
BADANIA SPIROMETRYCZNE.
Urodynamlka. Endoskopia. Testy alergologiczne. Badania laboratoryjno·bakteriologiczne.
Rehabilitacja.
(nn 379)

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62 1l" 96-63
366-40-40
KARTA STAŁEGO KLIENTA
i"'YjlWi fjI miasto - cena do urgodninria

DOJAZD GRATIS

sw.

- nieczynne.
PI1IClIJW
"Belweder" - nieczynne.
SlCARŻYSKD-KAM.
"Centrum" (dolby digital) - "Poło
wanie na króliki·, g. 17, 19.
STARACHOWICE
"Miejskie" - nieczynne.

--

KIELCE
Muzeum Narodowe w Kielcach
Plac Zamkowy 1 tel. 344-40-14;
http://WWw.muzeumkielce.net
Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, tel. 344-23-18)
- ekspozycje stałe: korpus gł(JNrrJ .Wnętrza zabytkowe z XVIII XVIII
w.", "Dawne uzbrojenie europejskie
I wschodnie", "Sanktuarium Marszałka J6zefa Piłsudskiego". Skrzydło północne - Galeria malarstwa
polskiego I sztuki zdobniczej. Wystawa czasowa: "Leon Wycz6K<owski (1852-1936). W 150 rocznicę
urodzin artysty". Czynne we wtorek
w godz. 10 - 18, środa - niedzieła w
godz. 9 - 16.
Muzeum Lat Szko\nych S. żerom
skiego - ul. Jana Pawia II 25, (tel.
344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów biograficznych i
literacklch z młodzieńczych lat pisarza. Czynne: wtorek. czwartek, pią
tek, niedziela w godz. 9 - 15.30,
środa - 11 - 17.30.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku , tel. 303-04-26
- Odtworzony wystr6j mieszkania
pisarza oraz wystawa biograficznoliteracka. WystaWj czasowe:
ki i warownie wakwarelach Zbigniewa Szczepanka", wystawa fotografii
Pawła Pierśclńskiego. Czynne od
środy do niedzieli w godz. 10 - 16.
Muzeum Pamięci Narodowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
- 1956, ul. Zamkowa 3. Muzeum
czynne w środy, soboty i niedziele
w godz. 10-14. Muzeum rrlOte być
udostępnione zbiorowym Wjciecz-

..zam-

v-~UJD::ii'i
-r., ' Q>
{/OJ.
'~

~ ~
:' 9&-23

96-23 \

36·99999
15% zniżki w mieście
40% zniżki poza miastem

Muzeum "Dworek Reja", tel. 38145-70 - czynne od poniedziałku do
soboty w godz. 8 - 16, w niedziele
10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54, tel. 2632D-48 - ,.50 lat plakatu" - wystawa
wypoŻ';/czona z Muzeum Ptakatu w
Wilanowie. Czynna od wtorku do
piątku w godz. 9-17, w soboty i
niedziele w gOOz. 11- 15.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne - ul. $więtokrzySka 37, tel.
265-36-51 - wystawy stałe "Dzieje
Ostrowca $więtokrzyskiego od koń
ca XVI w. do 1939 r.", "Wystawa
zabytkowych fajans6w I porcelany
Ćlnielowskiej", "Poczet książąt i królów polskich wg Bacciarellego", "K0lekcja sreber i platerow stołowych z
XIX i XX wieku". WystaWj czasowe:
.. Pejzaże sądeckie" - malarstwo XXwieczne ze zbiorów Muzeum Okrę
gowego w Nowym Sączu; "Biskupin". Muzeum czynne wtorek - pią
tek 9-16.30, sob. 8-14.30, niedziela 13-16.30.
Rezerwat i Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach - tel. 262-Q978 - ..GÓmictwo krzemienia w neolicie", dwie podziemne galerie turystyczne. skansen wioski neolitycznej, Ekspozycja rekonstrukcji neolitycznego stanowiska nakopaJnianego i pracowni krzemieniarskiej, "750
lat gómictwa siarkowego w Polsce".
Muzeum czynne wt- piął. 9-18, sob.
9-17, niedz. 11-17.
PIŃCZÓW
Muzeum Regionalne - ul. Armii
Ludowej 2a - nieczynne. W syna-

stfNIkazBielinzwnętrzamiXIX-wiecz

nej apteki, sklepiku małomiastecz
kowego I pracowni krawieckiej. Wystawa: "Ocalić od zapomnienia" Jan Bernasiewicz - twórca ogrodu
rzeźb; wystawa czasowa: "Szmaty,
sorce, kierezyjEL Tradycyjna tkanina i strój ludowy na Kielecczyźnie",
"Po g6rach i smugach wędrując.
Sztuka ludowa regionu ŚWiętOkrzy
skiego".
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
L.aszczyk6w wKielcach, ul. Jana Pawła II 6 - nieczynne.
Muzeum Zbiorów Geologicznych
- Oddział $więlokrzyski Państwowe
go Instytutu Geologicznego, ul. Zgoda 21 - ,,600 milion6w lat historii
Gór $wlętok!2ySklch".
Galeńa BWA "PIWNICE" - ul. leśna 7 - Barbara Sosnowska - Baldyga i Stanisław Bałdyga - wystawa
grafiki "W~ naturalne". Galeria czynna od poniedziałku do piątku w gOOz.
11-17, w niedziele 11-15, w soboty
nieczynna.
Galeria BWA "NA PIĘTRZE" - Mał
gorzata Bałdyga - Nowakowska wystawa grafiki "Więzi naturalne. Galeria czynna od poniedziałku do piąt. ku w godz. 9-15, w soboty I niedziele nieczynna.
Galeria "Bartosz" - ul. $ciegiennego 35A - Zbiorowa wystawa malarstwa. Galeria czynna - od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, w
soboty - 9-13. Wstęp wolny.
Galeria FoIDgraIii - ul. Planty 7/9 Waldemar Kseń - "Moje podróże".
Czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 11-17.
Klub Civitas Christiana, ul. R6wna
18. Czynny od poniedziałku do piąt
ku w gOOz. 10-14.
Klub ,,2 Pokoje" - ul. Bodzentyń
ska 22.

REGION
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda
Czemikiewicz6w w Bodzentynie, ul.
3 Maja - Wnętrza mieszkalne od
1809 do 1920 roku - czynne cały
tydzień oprócz poniedziałk6w i świąt
w gOOz. 9 • 15.
Jaslónia RAJ - czynna od wtorku
do niedzieli w gOOz. 10 - 17.
Ośrodek Tradycji Garncarstwa w
Chałupkach (gm. Morawica) - Wj_ stawa wyrob6w oraz praktyczne
warsztaty garncarskie dla grup zorganizOwanych (po uprzednim kontakcie telefonicznym) - czynne c0dziennie w gOOz. 10 - 16. Informacja: 31-18-702, fax 311-46-90.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Sucłmnlowa - \f{'ojSł;ffla "Plonęły niebo I ziemia" - czynne c0dziennie oprócz poniedzlałk6w w
godz. 10 · 16. W soboty I niedziele
wystawa dostępna dla grup turystycznych. Zgłoszenia - tel. 04112545-162.
Muzeum Przyrodniczo-leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego na $wlętym Krzyżu - czynne
codziennie z wyjątkiem poniedział
ków i dni poświątecznych w gOOz.
10-15. Ekspozycja prezentuje działt
archeologiczny, geologiczny, flory I
fauny.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Nowej Słupi - czynne codziennie
prócz poniedziałków w gOOz. 9-16.
Rezerwacja bilet6w 31-77-018.
BUSKO
Galeria BWA "Zielona" - ul. Mickiewicza 7 - Aneta Jaźwińska - malarstwo. Oprócz poniedziałków czynna codziennie w gOOz. 11 - 17.
JĘDRZEJÓW

Muzeum im. Przypkowskich,
pl. T. Kościuszki 7/8, lei. 386-24-45
- czynne od 8 do 16.

Informacja MPK- 345-06-95.
Taxi osobowe: - Piekoszowska 345-15-11 , Jesionowa -331-7919; bagażowe - Sandomierska
801-31-18; ciężarowe: - Mielczarskiego - 345-41-22.

NAGŁOWICE

kom po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu terminu - tel. 34-21982 lub 34-43-598.
Muzeum Zabawkarstwa - ul. Koś
ciuszki 11 - czynne codziennie oprócz
poniedziałków w godz. 10-17. Wystawa stała: "Modele redukcyjne";
WjstaWj czasowe: "Chodzą sobie
kurki po podw6rku .. ." - wystawa
etnograficzna zabawek ludowych,
..Lalki z dawnych Jar - wystawa historyczna
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - Park EtnogrllflCZlly w Tokarni - czynny caly tydzień w godz.
10.00-17.00. Ekspozycje: wnętrza
XIX -wiecznych chałup i warsztatów
rzemieślniczych, dw6r z Suchedniowa, XVIII-wieczny kościół z Rogowa, wiatrak z Grzmucina, kuźnia z
Radoski, spichlerz ze Złotej, organi-

godze - "Społeczeństwo

Ż';/dowskie

w Pińczowie".

Galeria "Krużganki" - wystawa czę
ści repliki XII-wiecznej płyty orantów
,

wypożyczonej

z WlŚlicy.

SANDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział Zamek - ul. Zamkowa 14, tel. (015)
644-57-57 - czynne: od wtorku do
niedzieli w gOOz. 10-17, w paniedzialki nieczynne - wystawy stałe: "Historia wzgórza zamkowego w ikonografii", "Ekspozycja etnograficzna", .,Ziemia sandomierska w pradziejach I średniowieczu", "lapidarium zamkowe", "Dawna kuchnia
kr61ewska - zbiOlY artystyczne. Rzemiosło - malarstwo (XVII-XX w.)
WystaWj czasowe: "Widoki zaby!, kowej architektury w malarstwie Ireny Nowakowskie~Acedańskiej", "W
miedzi zaklęte" - metaloplastyka Stanisława Lubacza, "Krzemień pasiasty w biżuterii i obiektach sztuki",
"Wątki biblijne, mity i alegorie w malarstwie europejskim od XVI w do
pacz. XIX stulecia".
Oddział Ratusz - ul Rynek 1 - czynne od wtorku do niedzieli w godz.
10-17, w poniedzialki nieczyme. SIała
ekspozycja historyczno-artystyczna.
Galeria Sztuki Współczesnej BWA.
ul Rynek 11 - nieczynna.
Muzeum Diecezjalne Sztuki Kościelnej , ul. Długosza 9 - poniedziałek - nieczynne, od wtorku do
soboty w gOOz. 9 - 16, w niedziele
13.30 - 16.
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ul. Rynek 9. Go~
dziny otwarcia: pon.- piątek 8-16,
sobota, niedziela - po wcześniejszym
uzgodnieniU. Wystawa czasowa:
"Portrety" - rzetba Gustawa Hadyny.
SKARŻYSKO-KAM.

Muzeum im. Orla Białego - ul.
Słoneczna - czynne od 8 do 17.
STARACHOWICE
Muzeum Regionalne, ul. Krywkl
l, lei. 274-62-68, czynne w dni r0bocze w godz. 10-16.
Muzeum Historii Kultury Materialnej ul. Wielkopiecowa 1, tel. 27540-B3, czynne wtpt 9-15.30, sob.niedz. 14-18. Ekspozycje: zespół
wielkopiecowy z 1899 r., obiekty hutnicze z pol. XIX w., zabytki techniki
samochodowej, skansen hutnictwa
starożytnego, zbiory paJeontologiczne. WysI;rNy stałe: .Dziedzictwo kultury technicznej w dolinie Kamiennej", .. Rzeźby plenerowe - impresje
na temat dinozaurów". WystrNa czasowa: "Architektura znana i nieznana" - wystawa prac plastycznych
Agaty Kosno i Barbary Kotwicy.

KOMUNIKACJA
KIELCE
Informacja PKS - 366-02-79.
Informacja PKP- 366-93-28, 94-36.

./

01 . Czynna w godz.: pan . . ClW
10-22, piął. 10-23, sob. 12·23
niedz. 12-22. Dostawa na terenie
miasta przy zam6wieniu POI'IYlej
16 złotych - gratis, ceny piZZy. IX!
7d019zl.
TelePiZla - ul. Radomska 18. teł
(041) 362-89-51; ul. PaderewskJe.
go '34, tel. (041) 366-4HiO. GOOz.
otwarcia: niedziela - czwartek 100023.00, piątek - sobota 10.00-24.00.
,Dowóz gratis. ZAPRASZAMY.

RADIO-TAXI "ALFA"
- tel. 344-44-44, 96-22
(dojazd gratis).
bezpłatna infolinia
0800-222-222
1-0_ _ _ _......_ ___'

TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366-40-40 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI »METRO" - tel. 34222-22, 345-55-55 (dOjazd gratis).
TAXI "WICHROWY" - te'.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI
"SWIĘTOKRZYSKIE" ,
ul. Manifestu Upcowego, tel. 33155-55 (dojazd gratis).
TAXI "NA STOKU" - tel.
801-31-76 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "OMEGA-ORIENT",
korporacja "Łysog6ry", tel. 3600000,36-11111,96 - 26, numer bezpłatny 0800·36-00-36.
TElE-TAXI "WALIGÓRY" - tel.
368-74-00 (dojazd gratis).
TAXI "HERBY" - tel. 801-41-00
(dojazd gratis).
RADIO-TAXI .EXPRESS" - tel.
366-11-11 , 3-600-600. Dojazd
gratis, z nami najtaniej.
RADIO-TAXI »EUROPA" - (dojazd
gratis, karta stałego klienta), tel. 3611-611.
TAXI "BARWINEK" - tel. 801-1319 (dojazd gratis).
RADIO-TAXI "DORlON" - tel.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.

Bilety lotnicze - "Sigma" . ŚWię·
tokrzyska 20 (Galeria ,.Echo').
041/341-54-10, 344-30-33.
(ng 694)
•

ŚWiętolazyskie Stowarzyszenie Po-

mocy Ofiarom Przestępstw - Komenda Miejska Policji w Kielcach Punkt Konsultacyjny Pomocy Ofiarom Prz.estępstw, Kielce, ul. Mickiewicza 9; poniedzialek - piątek w godz.
14-18, tel. 0-41/349'-33-44.
Świętokrzyski Klub Abstynenta
"Raj" - 041/345-38-40 - telefon
zaulania w sprawach uzależnienia alkoIlokloMlgo - w dni ~nie, niedzielei święta. Wkażdy wtorek ogodz.
18.00 spotkania grupy "AI-Anon'.
Swiętolcrzyski Klub "Amazonka" 36-74-429, od poniedzialku do
czwartku w gOOz. 10-14. psycholog, pedagog - telefon zaufania 36617-41 w poniedziałki i czwartki w
gOOz. 15 - 17.
Telefony zaufania - dla ludzi
z problemem alkoholowym - od
poniedziałku do piątku w godz. 820, 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. godz.
15.30-18.
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - 041/331-53-13 pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia rodzin i małżeństw.
psychoterapia indywidualna i grupowa, pomoc dotycząca uzależnień ,
interwencja kryzysowa - od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania NaJtomanii - Punkt Konsultacyjny 'Ił Kielcach, ulica Karcz6wkawska SA - 364-76-00; poniedziałek - piątek - gOOz. 12-16.
Rodzinna Poradnia Profilaldyló i
Terapii Uzależnień od narkotyków,
Kielce, ul. Wojska Polskiego 230 a
tel. 362-92-50. Służymy pomocą w
zakresie terap" indywldualnej i grupowej osób uzależnionych i ich rodzin, poradnictwa psychiatrycznego
i me&ycznego. Leczenie bezp/aIne.
Centrum Interwencji Kryzysowej tel. 0411366-48-47, ul. Urzędnicza
?b. Terapia ofiar PLWOOCV, konflikty
wewnątrzrodzinn i kryłfSY maIżeń
skie, problemy z osobą uzależnioną
w rodzilie. I<onsułta:je i1dywiJualne
I grupy wsparcia. Zapewniamy an0nimowość. Zapraszamy od poniedziaIo.J do niedzieli w godz. 13 - 20.

AAA CAŁODOBOWE POGOTOWIE

POGRZEBOWE »USTRONIE" Krzysztof Sieczko & Stanisław Zawadzki - wystawianie kartzgonu przez
lekarzy uprawnionych - nagrobki.
Telefon 361-29-18, 361 -39-12.
(nj 366)
CAŁODOBOWE

POGOTOWIE
POGRZEBOWE .
,,zwOLSKI"
• Bezpłatna chłodnia
• Karty zgonu
• Pomniki
Kielce, Radiowa 14
344-37-78,343-17-52.
(nc 590)

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Pogotowie Policyjne - 997.
Policyjna infolinia "Stop przeslępczości" - 0800-55-99-75
(numer bezpłatny).
Straż Pożarna - 998.
Slraż Miejska • 986, 368-75-15
(przez calą dobę) i 368-75-33 w
gOOz. 7 -15. Posterunek czynny w
godz. 7 - 22 - 367-60-13.
Pomoc drogowa - 366-00-65,
981 - czynna non stop.
Pomoc drogowa - 361-79-76,
30-11-609.
Pogotowie energetyczne Kielce
- miasto I teren - 991 .
Pogotowie gazowe - 992.
Pogotowie wod.-kan. - 994.
Pogotowie c.o •. i eleklryczne PGM
- czynne w gOOz. 15 - 23 c0dziennie i w gOOz. 7 - 23 w dni wolne od
pracy - tel. 361-18-33.
TAI - Og61nopo1ska Informacja Gospodarcza - 94-77.
OIKT - Ogólnopolska Informacja
Gospodarcza - żółta linia - 94-34.
Numery miejscowe - 913.
Numery zamiejscowe - 911 .
Pocztowa informacja lelefoniczna - 932.
SŁOWO

LOT - informacje, rezerwacja.
bilet6w - 368-06-58.

sprzedaż

INFORMACJA
GOSPODARCZA
041/366-19-19,
366-03-03

lJSWGI POGRZEBOWE

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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I Pizzeria "Studio" - tel. 368'86-

I

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnych w regionie:
TAK - 106,5; 98,0; PROGRAM I 1(12]; FAMA - 100,8, PlUS -107.9;
71 ,95, MARYJA - 100.9: 107,2;
RMF - 88,2, BIS - 92.3, 111 - 96.2,
KIElCE - 00,4; 101,4, ZET - 105,3,
WAWA - 95.5, ESKA - 103.3. OPATÓW - 93.7, MTM FM - 102,1,
RdC - 89,1. LEUWA - 104,7, REKORD - 106,2.
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7.05 Studio ur ody - magazyn
7_15 Dwójka Dzieciom 8.00 M
jak miłość (31 ) - serial obycz.
pol. 8_45 Pytanie na wakacje magazyn 10.05 Lucy SuJ\jvan
(14/16) - serial kom. bryt. 10.30
Trzecia granica (3/8) - serial
przygod o pol. -węg. 11.30 Szpital Dzieciątka Jezus (9) - telenowela dok. 12.00 Wyslannicy
G ai - program dla m ł o d zieży
12.35 Chrześci j ańs k ie źród ła
de mokracji - rep. 13.00 Panorama 13.15 Złotopołscy (254,
255) - telenowela pol. 14.0530
ton! Lista, lista - lista przebojów 14.35 Rodzina Leśniew
skich (317) - serial obycz. pol. "
15.00 W słońcu i w deszczu (7. osI.) - serial obycz. pol.
16.00 Panora ma
16.20 Prognoza pogody
16.25 Podróże kulinarne Roberta MąJdowic;za - magazyn
kulinarny
16.55 Złotopo)scy (256) - telenowela pol.
17.20 Pytanie na wakacje, na
bis - magazyn
17.50 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Prognoza pogody
19.00 Na dobre i na złe (112) serial obycz. pol.
Do szpitala trafia pacjent chory na cukrzycę. Mimo że jest
żonaty, od razu zaczyna flirto wać ze wszystkimi kobietami. Mariolka cieszy się z
sensacyjnej nowiny - profesor
Ostrowski przyjeżdża do Polski. On jednak wciąż myśli o
Zosi. Siostra Danuta i doktor
Tretter usta lają datę ślubu.
20.00 Benefis Bogusława Kaczyńskiege (1) - program
artystycz n y
Relacja z benefisu Boguslawa Kaczyńskiego, który odbylsię 10 kwietnia 2001 rokU
w krakowskim Teatrze STU.
Niestrudzony popularyzator
muzyki klasycznej, znawca
twórczości j życia wybitnych
kompozytorów.
21.00 KIym.inalne zagadki Las
Vegas (18) - serial krym.
kanad.
Trzy kobiety giną pod gruzami zawalonego domu. Catherine próbuje wyjaśnić, jak do
tego doszło. Podejrzewa, że
winnym tragedii może być inspektor budowlany.
21.50 Ale lato! - wakacyjny
przewodnik Dwójki
22.00 Panorama
22.20 Sport telegram
22.25 Prognoza pogody
22.35 997 - magazyn kryminalny
23.10 Daleko od siebie - dramat obycz. pol., 1995 (96
min)
0.45 W obronie prawa (20) serial krym. USA
Dziesięcioletnia dziewczynka nie wraca na czas ze'szkoły. Podczas poszukiwań podejrzenia padają na jedną z
nauczycielek. Niegdyś straciła ona własne dzieclw, co stalo się przyczyną jej sklonności do dziwnych zachowań.
1.30 Zakończenie programu

6.00 Piosenka na życzenie 6.45
TV Market - magazyn reklamowy 7.00 Beyblade - serial anim.
7.25 Atomówki, Laboratorium
Dextera - seriale anim. 7.55
Monte Carlo (1) - film obycz.
USA (powt.) 8.50 Graczykowie
(42) - serial kom. pol. 9.20 Rodzina zastępcza (77) - serial
kom. pol. 9.50 Apetyt na miłość
10.20 Idol 11.10 Imprezka Fox
Kid§ 11.30 JAG - Wojskowe Biuro Sledcze 2 (32) - serial sens .
USA (powt.) 12.30 Herkules
(105) - serial fa n tast. V SA
(powt.) 13.25 1Wój lekarz - magazyn 13.40 Wystarczy chcieć
13.55 4 x 4 - magazyn 14.25
Beyblade - serial anim. 14.55
Miodowe lata (68) - serial kom.
pol.
Karol i Thdzio postanawiają
zalożyć niezwykle intratny
interes za nieduie pieniądze.
Chcą otworzyć bar szybkiej
obsługi w bardzo atrakcyjnym punkcie WarsżawY.1Yle,
że trzeba mieć te nieduże pieniądze. Żony oczywiście nie
chcą ich dać, ale udaje się
wziąć kredyt. Wszystko jednak idzie podejrzanie łatwo .
15.45 Informacje
16.10 Samo życie (107,108) seri.al obycz. pol.
17.15 Zyciowa sza nsa - tele. turniej
18.10 Najzabawniejsze zwierzęta świata - program rozrywkowy
18.45 Informacje, Sport
19.10 Prognoza pogody
19.15 Idol - program rozrywkowy
20.15 Samo życie (231) - serialobycz. pol.
Kinga opowiada Agnieszce o
nieudanym przyjęciu zarę
czynowym. Doktor Kuczyń
ski stwierdza, ze istnieje szansa na wyleczenie Łukasza.
Chce wysIać wyniki badali
do instytutu w Sao Palllo,
gdzie rozpoczęto eksperymentalny program odtwarzania
ciąglości rdzenia kr~gowego.
Janina obawia się, że Maciek
bardzo przeżyje rozstanie rodziców, a Anita po rozwodzie
będzie chciala zabrać go do
Niemiec. Tolka zwierza się
Kindze, że rodzina jej chlopaka jest do niej wrogo nastawiona. Kinga uważa, że
nie powinna się tym przejmować, jeżeli naprawdę jej na
nim zależy. Anita mówi Tomaszowi, że zamierza rozwieść się z Mirkiem i walczyć
o opiekę nad synem.
21.20 Tora! Tora! Tora! - film
wojenny amer.-jap., 1970,
reż. Richard F1eischer/Kinji
Fukasaku (139 min)
21.30 Studio Lotto (w przerwie
filmu)
0.15 Biznes Informacje
0.35 Prognoza pogody
0.45 Graffiti - program pub!.
1.00 Bumerang - program pub!.
1.30 Kuba Wojewódzki - talkshow
2.30 (na żywo) Aquaz Superchat
5 .00 Zakończenie programu

5.50 Ścieżki miłości (67/150) telenowela meks. (powt.) 6.40
Telesklep 7.25 Córka przeznaczenia (19/110) - telenowela
meks. (powt.) 8.15 Brzydula
(20/169) - telenowela kolumb.
(powt.) 9.05 Kapitan Planeta
- serial anim. 9.30 (na żywo)
Trele-morele - teleturniej 10.30
Telesklep 11.45 Rozmowy w
toku - talk-show 12.40 Jestem,
jaki jestem - program rozrywkowy 13.25 Miss Polonia - Start
13.55 Kapitan Planeta - serial
anim. (powt.) 14.20 Brzydula
(21/169) - telenowela kolumb.
15.10 Przygody Superma na ·
(30/66) - serial przygod o
USA
16.10 Pogoda
16.15 Có rka przez na czenia
(20/110) - telenowela
meks.
17.10 Ścieżki miłości (68/150)
- telenowela meks.
Gabriel pyta Perlę, dlaczego
go unika. Ona wyjaśnia, że
nie chce niszczyć jego związ
ku z Sonią. Fidel mówi OLdze o swojej chorobie. Musi
znaleić dawcę nerki. W tym
celu próbuje dowiedzieć się,
czy Ramon jest jego naturalnym synem. Sebastian
oświadcza Lelic;;, że kocha
ją i gotów jest zmienić się dla
niej. Dandy grozi śmiercią
Artemisie.
18.00 Rozmowy w toku: Schudliśmy, żeby się podobać talk-show
O swojej ciężkiej walce ze
zbędnymi kilogramami opowiedzą między innymi dziennikarze - Grażyna Bukowska, Krzysztof Wanio i Marcin Wrona oraz aktorzy Daria Trafankowska i Dariusz Gnatowski
19.00 TVN Fakty
19.30 Sport
19.40 Pogoda
19.45 Uwaga! - magazyn
20.10 Na Wspólnej (115) - serial obycz. pol.
Igor po wypiciu zatrutego alkoholu trafia do szpitala, gdzie
pozostaje na obserwacji.
Wstrząśnięta Ewa domyśla się,
skild syn wziąl podejrzany trunek i robi awanturę Leszlwwi.
Kinga zostaje specjalistkil ds.
promocji w agencji modelek.
Już pierwszego dnia jeden z
klient6w proponuje jej, by to
właśnie ona pozowała do
zdjęć. Komil jest zazdrosny o
to, źe Karolina zbyt emocjonalnie zareagowała na wypadek Igora. Podejrzewa, że nadal ich coś ze sobą f4czy.
20.40 Yyyreek!!! - kosmiczna
no minacja - kom. pol. ,
2002, reż. Jerzy Gruza,
wyk .: Janusz Rewiński
(105 min)
22.25 SeXtet - program rozrywkowy
22.55 TVN Fakty
23.05 Fakty, ludzie, pieniądze
23.35 Akta zbrodni - serial dok.
0.05 Gliniarze bez odznak (2/
22) - serial sens . USA
(powt.)
1.05 ic straconego

6.20 Telesklęp 7.00 Yaiba - legendarny samuraj - serial
anim . 7.25 Magiczni wojownicy - serial anim . 7.50 Pot ę
ga miłoś ci (90-ost.) - telenowela meks. 8.40 M ił ość i p:-zeznaczenie (11/15) - tel.enowela meks. (powt.) 9.35 Zar tropików (27/66) - serial sens .
kanad. (powt.) 1 0 .3 0 (n3
żywo) Łamisłówka - teleturniej 11.30 Krok za kro k iem
(48/67) - serial kom. USA
(powt.) 12.00 Virginia (84/
135) - telenowela meks. 12.50
Telesklep
15.05 Yaiba - legendarny samuraj - serial anim. (powt.)
15.30 Magiczni wojownicy serial anim. (powt.)
15.55 Miło ść i przeznacze nie
(12/75) - telenowela mcks.
16.50 Krok za krokiem (49/
67) - serial kom. USA
17.20 Żar troplków (28/66)serial sens. kanad.
W klubie Ruperta lQ)lbucha
strzelanina. Jest to kolejna
próba zamachu na życie
właściciela . Podejrzewa on,
że sprawcą zajścia jest jego
konkurent, który chce przejąć lokal. Nick i Sylvie próbują wyjaśnić tę sprawę.

18.15 Zlodziejski duet (3/iO)
- serial sens. USA (powt.)
19.1 0 Zawód gli na (12/19) serial kom, USA
19.40 Nikki (14/22) - serial
kom. USA
20.10 Bądź w domu przed zmrokie m - film obycz . USA
(powt.)
Kiedy matka jedenastoletniej
Nory popełnia samobójstwo,
dziewczynka musi zamieszkać u ciotki Rose i wujka
Waltera . W nowym domu, w
którym panuje spokój i porzą
dek, nie podoba jej si~. Pedantyczna krewna wymaga,
by podopieczna bylo dla niej
jak córka, której nigdy nie
miała. Nastolatka jednak
marzy o prawdziwej rodzinie.
Pragnie, by jej ojciec odbudowal zerwane z bliskimi
więzy . Niestety, dochod zi
między nimi do Iwnf/iktu, w
wyniku którego zrywają
wszelkie kontakty. Nora , pozbawiona wsparcia, ciepła i
miłości, popełnia wieleżycio

wych błędów.
22.15 Brygada ratunkowa (5/
22) - serial sens. USA
Kim i Doc zostają wezwani
do wypadku. Muszq pomóc
ciężarnej kobiecie, uwięzio
nej we wraku samochodu.
Gdy okazuje się, że ofiara
wypadku zmarła, Kim postanawia ralOwać jej dziecko.
Wydarzenie to zmusza ją do
analizy wlasnej sytuacji rodzinnej.
23.15 Z ł odz i ej e bryłantów kom. sens . USA (powt.)
1.00 Klucze do miasta - film
sens. USA, 1997 (120 min)
3.00 Zawód glina (12/19) - serial kom. USA (powt.)
3.25 Nikki (14/22) - serial kom.
USA (pOWI.)
3.50 Zakończenie programu

6.00 Strefa P - magazyn muzyczny 6.30 V max - magazyn
motoryzacyjny 7.00 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
7.45 TV Market 8.00 Sklep Mopatopa - serial anim. 8.30 Wspaniała podróż
iJsa Holgersona
- serial anim . (powt.) 9.00 Kosmok~ty - serial anim . 9.25 Kosmo Zuki - serial anim. 9.50 Z
życia wzięte - serial dok. 10.20
KOT, czyli Ktoś Ogromnie Tajemniczy - program rozrywkowy 11.10 Z buntowa ny a ni o ł
(222) - telenowela argen!.
(powL) 12.00 TV Market magazyn reklamowy 12.15
Strefa P - magazyn muzyczny 12.45 Muzyczne listy - program muzyczny 13.30 Marzyc ie le - melodramat USA
(powt.)
15.30 Wspaniała podróż Niłsa
] lolgersona - serial anim.
16.00 Kosmokoty - serial anim.
16.30 Kosmo Zuki - serial
anim. (powt.)
17.00 Z życia wzięte - serial
dok.
17.30 Sklep Mopatopa - serial
anim .
18.00 Z buntowa ny aniol (223)
- telenowela argenl.
Milagros naśmiewa się z Iva,
którego drużyna przegrala
mecz pilki nożnej. astępnie
idzie razem z Fabriziem do
dyskoteki na przyjęcie zorganizowane dla Liny i Bobby 'ego.
19.00 B uffy - postrach wampirów (6) - serial fantas!.
USA
20.00 P rzybysz (9) - serial SF
USA
Adam pracuje na z łomowi
sku, gdzie 2IIajduje szczątki
satelity i samolotu Faradaya.
Zostaje rozpoznany przez jednego z pracowników, kJóry powiadamia o miejscu jego pobytu agentów FBJ. Wkrótce
Przybysz zostaje aresztowany.
21.00 Dziennik
21.20 Informacje sportowe i
Prognoza pogody
21.30 Szeryf z mi asteczka
Man h a tt an (6) - serial
sens. USA
22.00 Joker - program rozrywkowy
23.00 Markiza - film kostium.
franc .-hiszp.-wl .-szwajc.,
1996 (110 min)
1.10 Głowa rodziny - serial
anim. dla dorosłych
1.40 Przygody Fry'a w kosmosie - serial anim. dla dorosłych

Podczas sympozjum wynalazców profesor jako najstarszy
cz łonek akademii demonstruje swój wynalazek. lesl
nim Zegar Śmierci, który oblicza długość ludzkiego życia.
2.10 Bobby kontra wapniaki serial anim.
3.10 X Laski - program erotyczny
3.40 Muzyczne listy - magazyn muzyczny
4.30 Strefa P - magazyn
4.55 V max - magazyn
5.20 Zakończenie programu
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M I07.9;
07,2;

96.2,
05,3,

OPA-

02.1 ,
RE-

CD

Hutton przeży
twórczy. atchniew alkoholu i liczsach . Pewnego
nakrywa go w I
Ko<:halnki i wy_ i
Literat jest l
by malwróciła, lecz i
zmienić dotych-

I

~~"e20 ~~u życia.

:

i
!
'
:
:

l

!
l
!

Daleko od siebie
dramat obycz. pol., 1995
godz. 23 .10
Młody biznesmen Marcin
podczas pobytu we Lwowie
spotyka Marię, swoją dziewczyn~ z lat studencki~h. ~
trakCie rozmowy dOWiadUJe
się, że jest ojcem ich kiłkuletniego synka, Michala. Po powrocie do Warszawy zaprasza
oboje do siebie.
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Tora! Tora! Tora!
film wojenny amer.-jap., 1970
21.20
i Film obejmuje wydarzenia od
I września 1939 roku, kiedy admirał Isoroku Yamamoto 0b. jął dowództwo Japońskiej Zjednoczonej Fłoty i Marynarki
Wojennej, aż do 7 grudnia 1941
roku, gdy zaszyfrowany sygnał
"lbra lbra Tora" rozpocząl japoński atak na Pearl Harbor.

Il
I

I

I Admirał

był absołwentem

! Harvardu i początkowo sprze,

ciwiał się

wojnie z USA.

t

nominacja
kom. pol., 2002 (105 min)
godz. 20.40
Akcja filmu z udziałem bohaterów "Big Brothera" toczy się
w Zakopanem. Obca cywilizacja kosmiczna z planety X
wybrała to miejsce na lądowi
sko dla swoich przedstawicieli. Mają oni poważny problem
genetyczny, który może doprowadzić do zagłady ich gatunku .

Klucze do miasta
film sens. USA, 1997
godz. 1.00
Mierny krytyk filmowy Richter zmęczony pracą w gazecie
r,wca dotychczasowe zajęcie i
wyrusza w rodzinne strony,
gdzie spotyka swoją dawną
miło ć Vicki. Okazuje się, i '
jest ona żoną miejscowego han_ d.Iarza narkotyków Ronni~~

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

Markiza
film kostium. franc.-hiszp.-wl.szwajc., 1996 (110 min )
godz. 23.00
10lier, podróżując po francuskiej prowincji wraz z aktorską trupą , zauważa dziewczynę tańczącą w deszczu. Jego
towarzysz R ne - czlonek zespołu i autor komedii - za kochuje się w nieznajomej,
oświadcza się jej i proponuje
~ ~ólny ~jazd do .Pa.ry'ża ..

13

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

PROMOCdA

w
dowolnej
rubryce
MONTAL, obsługa , weryfikacja i nawa-

AUTO-MOTO

wa klimatyzacji 'samochodowych. Kielce,

DO
PARAPETY, schody, kominki - producent.
Jagiellonska 11 041/345-42-01,307-35-06

ul. Krakowska 285, tel. 344-45~64 .

zlecających ogłoszenia

Oferta dotyczy osób fizycznych
wynajęcia

pomieszczenie

NAUKA

sklepowe w podwórzu - centrum Kielc.
041/344~1-07 . 3

nt740

kb3738

prywatne.

gb7566

041/343-17-57 . AUTOALARMY.

041/344-11-55

CENTRAL2AMKI.

PRODUCENT:

OPONY, felgi, naprawa, renowacja felg .
nt738

• deska podłogowa

Warszawska 170,041/332-22-12.
ni368

koreań

• parapety.

• KOSMETYCZKA,
• PROJEKTANT MODY
• INSPEKTOR BHP

041/254-10-20.
KUPIĘ

mieszkanie w

pobl i żu

ŚREDNIE:

ulicy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Śląskiej, Legnickiej, na osiedlu KSM .

gb6930

2-letnie po ZSZ

Tel. 0607-269-207.

041/345-16-29. BMW - oryginalne

WYPOŻYCZALNIA samochodów .

części.

2,S-letnie po Gimnazjum

gb7587

lub ośmioklasowej Szkole Podstawo/,e.

041 /345-46-68, 0605-441-448.

nt718
,I '

POLICEALNE:

gb7575

041/361-24-15,0502-403-414.

00705

.OMEGA' - SZKot Y

mieszkanie,

nie garaż. 041/366-35-07, 041/345-05-17 .

• schody

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW.

skie. HURT. Detal. Kielce, Tarnowska 18.

wynajęcia piękne

140 m kw, 4-pokojowe, parking ewentual-

• boazeria

041/344-85-25, 36-222-35 MOTOART
- autoczęści zachodnie, japońskie ,

DO

Warszawska 34/51 1

LOKALE biurowe do wynajęcia , centrum.

gb7407

,

041/345-16-29.
-

autoczęści

Jagiellońska

Tanio. 0604-139-195.

HURTOWNIA

WYPOŻYCZALNIA samochodów

zachodme. MOTOMARKET,

gb7596
041/344-11-55

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

23.

OMEGA

M-4, M-5 Kochanowskiego - sprzeda

nj369

nt720

POLICEALNE STUDIUM

. Kontrakt", 368-03-92.

BUDOWNICTWO

041/345-75-62 , 015/824-38-65 AUTO-

FARMACEUTYCZNE

nj377

(najstarsze w regionie)

KUPNO

GAZ, MONTAL, RATY. Kielce, Staszów
gb7540

Warszawska 34/511

NOCLEGI. Kielce, 362-90-27 .

AUTOMATYKA , bramy polskie ,

www.lce-omega.edu.pl

gb7336

niemieckie. BRAMSTAL. 041/331-49-62.
041/362-00-29

BLACHY dachówkowe, trapezowe T5-18,

RATY.
nt757

Skarżysko-Kam ienna,

BRAMSTAL. 041/331-49-62.

041/251-10-66, Pińczów, ul. Nowowiejska 39.

I

BRAMY,

napędy.

BRAMY.

AUTOSZYBY. • Autofenix ' Kielce ,

• Telekomunikacja,

KSM

• Bankowość,

Nieruchomości

• Rachunkowość - Finanse

nj376

TECHNIKA:
nt742

Ogrodzenia .

Siatki.

041/344-63-63 EUROLOCUM -od 1984,

041/346-46-93.

Wrzosowa 25, 041/361-61-71 . Radom ,

MEDYCYNA
BEZWIERTŁOWE ,

Sienkiewicza 9.
nt761

ng696

• Samochodowe ,

HORMANN

naj korzystn i ej.

041/366-19-17 .

CZĘŚCI do samochodów
japońskich ,

AD-DRĄGOWSKI ,

• Ekonomiczne,
• Handlowe,

nt707

• Ogólnoksztalcące
GINEKOLOG - leczenia, zabiegi.

nn383

Łódż

(2-, 2,5-letnie).

0602-335-083.
HORMANN.
Bramy, drzwi,

ng698

OLI

DO

napędy.

kb3554

mieszkanie studentkom,

ALFA: Szkoła Detektywów, Studlu mS -=
Liceum

GINEKOLOG. 0605/551-930

041/361~9 .

041/342-84-32.

041/346-20-02.

wynajęcia

(studentom) w pobliżu Politechn iki.

Kielce, Domaszowice 174F
Bagażn iki.

LICEUM :

STOMATOLOGiA, Beata Gwara.

www.dragowski.kielce.pl
nn387

koreanskich, BMW.

Kielce, Pakosz 53, 361 -18-56.

HAKI,

• Żywienia Zbicrowego

bezbolesne leczenie

041 / 368-24-34 .

Sklep - hurtownia.

8-:

zębów.

-

• Budowlane,

041/368-74-92.

ng692

~

) SI

garażem ,

• Fryzjerskie.

OS

UG

• Turystyka ,
• Administracja,

nn380

gb6852

ar~

-2.

• Farmacja,

0602-776-607,

INTERLOCUM.

041/366-19-17.

Warszawska 115, tel.lfax 048/333-27-00.

-3!

POLICEALNE:

zł.

- sprzeda . Kontrakt', 368-03-92 .
041/344-53-62 Agencja

AUTOKlIMATYZACJE - 041/343-05-04.

JG
Cl

V

SPRZEDAM sklep spożywczy w Kielcach
o pow. 150 m kw , cena 120.000

TRZYPOKOJOWE z

nt750

Piwnika-Ponurego 49

gb7586

nt770

ag,

o
60

Kielce

041/366-46-52 . NISKIE CENY

AUTOALARMY. 041/34-434-79.

041/345-85-88 .PROMOTOR'

gb7547

LOKALE

BRAMY, automatyka , szlabany, drzwi.

er;

ul. Rejowska 65,

kb3454

ng691

SPRZEDAM lokal. 0692-412-584 .

46 , 041/344-10-03;

nt726

I

04

:C~

Zagnańska

232,

(14 wzorów) . Real izacja 1-8 godzin .

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

Kil

złom .•Sinoma',

Kielce, ul. Poniatowskiego 27 , Zagnańska

Kielce, Pakosz 53.

D,
le
kr

MAKULATURA, folia,

nt728

AUTO NA GAZ

gb7482

00710

części

OKNA, drzwi , parapety. Adaptacja

kb3711
gb7573

-------------------p

AWANS - zaoczne szkoły dla dorOS"C'

VIAGRA - 0605-247-305 .
INTER CARS SA. Dystrybucja

;;ęc

do samochodów zachodnich . Kielce,

wnętrz

le2
J,
NI

Wiejska 1,041/344-23-73,34-32-075.

041J361~8-52 .

, Drokplast', Ki elce , Nowa 5.

DO

0411344-93-79.

ma

erg

EL b·U d E x @specjalista
systemach dociepleń

llit,

wg222

KIELECKA

mIłtElłorS,A.

I

Dopołudniowy - 21.VII (9.9)~

- doradztwo, wykonawstwo
- kleje do glazur
- materiały wykończenia wnętrz
- akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych
- płyta gipsowo-kartonowa
- wełna mineralna, styropian
SVS-rEIVlV POCIEPLEŃ

technika ,

po licea"

SK.ŁAOV

Ir"i

Kielce, 344-57 -88, Busko-Zdrój, 378-6~

---------------------3

BUOOWLANE

HURTOWi\HA BUDOWLANA
Systemy

Wsxyst~o

RIGIPS

oraz

do budowy domu

Kielce, ul. Górna 20,
tel.lfax (041) 368-14-18

Popołudniowy - 25. VII (g. 16)

378lno

li Il [tJI ?iWf1@

Sob, - niedz.

W związku z otwarciem nowej siedziby ATRAKCYJNE RABATY!!!
Kielce, ul. Sikorskiego 1 7, tel. 332-88-60 do 62
VViśnló'W'ka (Biuro Handlovve) tel. 301-16-37
Piekos:z6'W' ul. VVolności 2 tel. 30-62-114

POLSKIE

KURS PRAWA JAZDY

licea ,

informatyk , BHP, masażysta

gb7523

JAZDY

BUIl1'O"TNIA łL\'I'ERIAtÓW
IIIJDOWIANYCH

ZSZ ,

gb7554

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

SZKOŁA

W

14

pokoje b iurowe

- Dom Rzemiosła Kielce, ul. Warszawska 34.

00712

00708

ory

wynajęcia

Ogólnoksztalcące . 04 1/34·30-:3'

23. VIII (g. 13)

Żytnia 1 (Hala Wid-Sport.)
~

_

361-18-97
.. 366-03-79

• TRANSPORT BETONU, POMPA
•

BLOCZKI BETONOWE

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

SŁOWO
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SZKOŁA

Detektywów i Pracowników

Ochrony .Ochroniarz" - nabór, uprawnienia
Kielce,

publiczne -

siłownia

CYKLINOWANIE ,

ZGUBY

- basen - pointbalI

Jagiellońska 90

- ubezpieczenie w czesnym . Kielce ,

041/34-616-00.
ZAOCZNE:

Kościuszki

.

041/368-22-52.
nc679

gb7401
CEBULA Elżbieta zgubila legitymaCję

CYKLINOWANIE. 041/345-98·10.

5, 041/344-17-39.

DZIAŁ kadr poszukuje pracowników - etat.

ukladanie.

041/303-12-54.

nt713

gb7557

studencką.

SZKOŁY POLICEALNE:

gb7599

• ochrona osób i mienia

CZYSZCZENIA

• rachunkowość,

Tucholska 3.

DYWANÓW.

041/331-45-56.

PAWLAK
gb7269

Katarzyna

CZYSZCZENIE

legitymację AŚ .

dywanów.
gb7221

NIERUCHOMOŚCI

BU DOWLANKA
Kielce,

nc678
studencką AŚ .

t4URTOWNIA Książek w Kielcach
gb7598

GLAZURA - terakota - wykończeniówka .
041/369-96-20,366-11-44.
gb7510

DO sprzedan ia biura , magazyny,

ROLETY ANTYWŁAM.

dzialki - (centrum Kielc) . 0503-756·261 ,

Jagiellońska

90
041/34-616-00.
ZAOCZNE
TECHNIKUM

HYDRAULICZNE . 041/332-39-28,

041/394-49-81 .
b7529

0502·542-071 .

ALUTECHN IKA, Paderewskiego 3,
343-07-04.

gb7530

RÓŻNE

• Budowlane,
• Urządzeń Sanitamych,

przedsięb iorstw, duże

szczelności.

przeglądy,

041 / 361-86-32 ,
gb7400

procedury. 041/346-31-81 .
gb7601

• Lywlenia Zbiorowego,
• Handlowe.
RUSZTOWANIA

SZKOt Y ZAWODOWE.
nt736

KOPARKĄ-tADOWARKĄ - .Ostrówek·.
041/368-72-84, 0602-611-982.

gb7480

elewacyjne.

041/357·17-07.
tr12

L-GOLD - czysto. Malowanie. Tapetowanie. Panele. Rgips. 041/368-36-66.

leE

SPRZEDAŻ

szkoły

nt755

slych: ZSZ , licea, technika,
Kielce, 344-57-68, Busko-Zdrój,

MALOWANIA 041/343-18-81 SIATKI plastikowe,

2

Leszczyńska

WMK,

nt765

gladż

DAM

PRACĘ

AGENT ochrony, kurs, licencja, l, II
stop ień .

Ceny

od

850,

raty,

praca . 041 /366-48 -56, 041/372-89-01
- Kielce, 041 /362-78·28 - Starachowice.
048/322-19-67 Radom.
kb3691

Tel. 0600/177-407

PILNIE do pracy domowej! Duże wydawnictwo, konkretna umowa. 0606/378·938
kb3697
PILNIE składanie dlugopisów. Dostawa,
odbiór. 0501/664-419
kb3635
PRACA dla kierowców z samochodem
osobowym. Dniówka od 100 zł. Korzystne
warunki. 017/850-70-62,0606/730-409
wj36

- natrysk.
AMBITNYCH

041/34-28-089.
gb7380

metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

na

stale,

tel.

041/343-43-31 .

PRACA w domu . 0693/200-547,
0507/954·164

nc673

ng695

kb3690

MALOWANIA, gładż , g ips karton,

CKB .zGODA·
Kielce, Zgoda 31.
041/361-44-11
TECHNIKA
· budownictwo ogólne
· urządzenia sanitame
. drzewne

DAEWOO Lanos 1998, sedan .

ANGLA, 200 funtów tygodniowo, legalna

tapeta , remonty. 041/331·11-75.

R·O-L·E-T-Y
zbożowe,

-

rolujące ,

prasy

sieczkarn ie

kostkujące

wa .

ciągniki, części , sprzedaż

Łask-Orchów

0602/732-426
SZKOl Y ZAWODOWE.

kb3703
nt746
ODDAM 2-letniego

CKB.zGODA"
Kielce, Zgoda 31.

wyżła

w dobre

ręce.

MARKIZY
BIURO Reklam i Ogłoszeń .Slowa Ludu'

WERTIKALE
MOSKITIERY
PRODUCENT

obniżka

-

Wyspia ńskiego

poszukuje PRZEDSTAWICIELI HANDLO·

ALUTECHNIKA

w Kielcach, na

Paderewskiego 3

pisemne nr 127/at, kierować do BRiO .SL",

cen w sklepach

2, Seminaryjska (Bazary).

umowę

- zlecenie. Oferty

ROLETKI , wertikale, żaluzje, konkurencyjneceny! 041/331·31-62, 0501-725-421 .
78

at127

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,
ramkowe . PROMOCJA! Markizy, roletki
tekstylne, wertikale, żaluzje, okna. Hurtownia Materiałów Wertikalnych .WMK· , Leszczyńska 1, 041/368-00-32, 041/344-14-80,

USŁUGI
· ochrona środowiska
administracja
· BHP (1 rok)

041/303-16-47 - TELEWIZYJNE.
gb7445

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.
041/361-60·56,

0602·212-412 .

Gazowe piecyki , kuchenki - naprawa ,
kursy

montaż .

Hydrauliczne.

nc690

ROLOKASETY, roletk i, markizy.
0411344-62·20.

0600-959-969

ANGIELSKI
- NIEMIECKI
- FRANCUSKI

ANTENY

nc692
DYREKCJA

Zespołu Szkół

- producent. 041/368-68-77.
gb7375

od . 01 .092003, na pełny etat nauczycieli
angielskiego, nIemIeckiego.

Dodatkowe informaCJe: Zespól Szkól
ul. Koniecpolska 40,041/39-42-212.

....... ANTYWlAM

ng701
nt753

Kielce,

gb7312

368-02-20,344-22-30.

SERWISOWANIE!II

ANTENY, eleklryka . instalacje.

• ŻALUZJE, roletki. 041/331-04-97.
gb7582

0600-047·756.
gb7590

- kursy komputerowe .

•
•
•
•
•
•

AUTOMATYCZNE pralki , lodówki.
041/331-53-20.
gb7374
ICE ALN A Szkoł a Detektywów
3. Ochrony. Promocial
' . Kielce ,
382-58-09, www.ochikara.pl

VIDEOKIELCE . 041/34-560-72
602-666-510.

grillowy, profesjonalnie - centrum Kielc,

ALARMY

nl773

WIDEOFILMOWANIE

WESELA, komunie, przyjęcia, ogród

INSTALACJE

nt730

TEGOROCZNE absolwentki z Kielc
do stalej pracy w warzywniaku .
041/362-36·61 (12.00- 19.00)
gb7591

VERTlCALE - żaluzje - rolety

DOMOFONY

041/343-13-16

Ponadgim·

Ponadgimnazjalnych Nr 2, Wloszczowa
gb7439

ELEKTRYKA

-WŁOSKI

owoców .
wj38

kb3732

KURSY WAKACYJNE

źródłowa 19

SZWECJA, zbiory
017/850-70-62, 0606/730-409

wiek do 35 lat 041/343-43-32.

nt715
041/369-72-86

dlugopisów 0606/95-79-28
kb3636

SZKOLENIE - praca , tel. 041/343-43-31
nc691

DWADZIEŚCIA PIĘĆ osób zatrudnię ,

Języków:

gb7410

- ROSYJSKI
.WORLD OPEN·
Sz ola Języków Obcych

SKŁADANIE

nazjalnych Nr 2 we WIoszczowie, zatrudni

fax 344-33-77.
nt763

nt748

RZETELNYM , domową pracę. 900
Umowa. 0602/39-49-31
kb3628

mIesięcznie.

DO TELE 2, tel. 041/343-43·30.

• gb7570

e

PRZYJMĘ : murarza, tynkarza, glazurkarza. 0602-312·720 .
nt776

ul. Wesola 47/49.
nt724

gb7592
TAPETY -

pt101

WYCH do pozyskiwania reklam i ogloszeń

041/343-07-03.

041 /369-92-64,0607-296·753.

041/361-44-11
POLICEALNE
· prOjektowanie architek10niczne

Pytaj w kioskach.

ROLETKI
TEKSTYLNE

kredyto-

172, 043/675-86-31 ,

ATRAKCYJNA praca . Poradnik Posada.

ANTYWŁAMANIOWE

kukurydzy

samojezdne i zaczepione , schladzalniki
mleka,

pracowników budowlanych.

wj37

gb7574
KOMBAJNY

PRZYJMĘ

0605-188-235.

praca . 017/850-70-62, 0606/730-409

041/307-23-27.

· leśne (specjalność technik leśnik)

R

KORPORACJA budowlana zatrudni
murarzy, zbrojarzy, cieśli. malarzy
oraz
pomocnikÓW
budowlanych

1, 041/368-00-32.

0603-858-615.

kredyty bankowe , zminimal izow3ne

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

nt722

zatrudni 2 osoby, wiek do 40 lat. Tel.
w godz. (9.00-16.00) - 041/362-39·28.
gb7597

kb3704
HYDRAULICZNO - gazowe,
próby

OFERTA dla

HURTOWNIA AGO - dZlal sprzedaży
8 zł/h . 041/368-22-52.

ŻUŁAWA Łukasz zgubił legitymację

• urządzenia sanitame,
• energoelektronika.

gb7595

zgub ila
gb7600

041/331-75-64 .

FIRMA Doradztwa Gospodarczego
i Windykacji Oddzial Kielce przyjmie
do pracy. Oferty na adres 60-446 Pozna ń.

AUTOMATYCZNE pralki , Rybak
- 041/369-82-22.

stomatologia zachowawcza dzieci i dorosłych
komputerowy system bezbolesnego znieczulenia
sedacja wziewna -leczenie w "gazie rozweselającym"
ORTODONCJA, • PROFILAKTYKA
CHIRURGIA,
• IMPLANTOLOGIA • RTG
PROTETYKA,
• LASEROTERAPIA

gb7492

Z tym ogłoszeniem

rabat 7%

343-10-72
343-13-30

ul. PLANTY 6/4
ul. OKRZEI 65

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

332-20-27
344-99-10
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o nowoczesne leczenie przyzębia

o przyjazne leczenie dz~
ieci
O zabiegi w narkozie
f) f)
O chirurgia laserowa
O implantologia
I

.. .

.,

25-384 Kielce, ul.

J.
2.
3.
709INK

Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej
ODDZIAL REGIONALNY w KIELCACH

4.

5.

Kielce, uL Sienkiewicza 19, tel/fax (041) 344-65-41, 344-63-50, 344-95-81

NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM
.)ĘZVKÓW OBCYCH TWP W KIELCACH

Świadczymy usługi w zakreSie'

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W KIELCACH

6.

AKTUALNEJ INFORMACJI GOSPOOĄR~

7

• udzielanie informacji o dzlałalnoścl
firm za pośrednictwem ogólnopolsklft!o
numeru tolefonu 94-n,
• udzielanie Informacji o reklamach
zamieszczonych w czasopismaCh
regionalnych,
.sporządzan ie wykazów branżOWYch
• sporządzanie baz danych firm ;
.

opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Silniey w Kielcach
na odcinku pomiędzy ulicą Solną i aleją IX Wieków Kielc
Warunki Konkursu moina uzyskać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg IV Kielcach,
ul. Prendowskiej 7, pok. 3, tel. 362-15-69, w. J03. w godzinach 8-15.
Karty identyfikacyjne można składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg. Kielce,
ul. Prendowskiej 7, w terminie do dnia II sierpnia 2003 r. do godz. 10.
W Konkursie mogą wziąć udzial oferenci lIie wykluczeni na podstawie arl. 19 i art. 22
ust. 7, spełniający warunki usta"" o zamówieniach publicznych oraz ""mogi określone
w Warunkach Konkursu.
Uczestnicy zakwalifikowani do dalszego udziału w konkursie mogą składać prace
• konkursowe IV siedzibie Miejskiego ZArządu Dróg w Kiełcach, ul. Prendowskiej 7, pok. 3,
wtenniniedodnia 30WTZeśnia 2003 r., dogodz. JOusekre/JJ1'ZJJ organizacyjnego konkursu.
Organizator konkursu przewiduje przyznanie:
e j nagrody
20.000,00 zł
e dwóch wyróżnień >rys. 5.000,00 zł
oraz możliwość zlecenia prac projekto>rych na zasadach określonych w Warunkach
Konkursu.
Koszt Warunków Konkl/rsu - JOzł - płatne w kasie Miejskiego ZArządu Dróg w Kiełcach,
wgodzinach8-14.

PRZEGLĄDU

PRASY:

• informacje o przetargach i zleceniach
na dostawy, usługi oraz WYkonastwo
• informacje o firmach wygrywających

przetargi,

• arty kuły o wybranej tomatyce;
DIRECT MARKETINGU:

• bazy danych,
• telemarketing
• direcl j e -mail ing

94-77 @~

""5.

Into"..",,,,,, Gospodarcza

Telefoniczna Agencja InformaCYlne

HMB "PI~"
Włoszczowa 1

ul. Partyzantów 162
(041) 394-42-70,0606788-594

KOSZTUJE

Of'er'ta promocyjna*

Okna
Warunki

343 zł
554 zł
599 zł
682 zł

- 479 zł
- 716 zł
- 799 zł
- 886 zł

przyjęcia

75zł +VA
l

PCV

drewniane

rSpóidzi~M:siliniowa

w Pińczowa, ul. 3 Maja 14
ogłasza przetarg ustny
na sprzedaż budynku
magazynowo-biurowego
o powierzchni użytkowej
328 m kw., zloka!lizo,walnego
w Pińczowe na osiedlu
Grodzisko, ul. Grunwaldz/u
nr 3 - teren Bazy
Remontowej Slllółld zielni
wraz z prawem
użytkowania działki gruntu
nr ew. 160/222
o powierzchni 0,1524 ha.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
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września

I
I

2003 r.

Osoby, które mają certyfikat I stopnia z oceną co najmniej B
oraz osoby, które zdały egzaminy wstępne na uczelnie
publiczne, a nie zostały przyjęte z braku miejsc
. \,)

W zWiązku z dynamicznym rozwojem poszukujemy na terenie województwa
i województw ościennych osób chętnych do prowadzenia
licencjonowanych punktów sprzedaży agencyjnej w zakresie sprzedaży okien.
Od kandydatów oczekujemy:
min. średniego wykształcenia,
doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej,
prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
dysponowania własnym lokalem wraz z wyposażeniem,

- komunikatywności, operatywności,
- niekaralności.

Oferujemy współpracę w zakresie sprzedaży okien w oparciu o umowę
agencyjną oraz wynagrodzenie prowizyjne w zależności od osiąganych
w1'ników sprzedaży. Ze swej strony zapewniamy wizualizację lokaju wraz
z materiałami reklamowymi oraz szkolenie wstępne.

Dl

kr

Osoby zamteresowane prosimy opIZeSłanie zgłoszeń (list motywacyjny, Cy, informację
oposiadanymlokalu)wtenninie 10 dni od daty ukazaniasięogłoszenianaadres:

Kil

Przedsiębiorstwo

VICTOR sp.z 0.0
25-650 Kielce, ul. Skrajna 86

04

392/nn

5

BANK SpQWllRCZY WKIELCACH

Uprzejmie informujemy~ iż w dniu
21 lipca 2003 roku rozpoczyna
,iast wpłata wadium w
działalność ID Oddział Banku
przetargu do godziny 1
w kasie Spółdzi eln i w
Spółdzielczego w .K ielcach pr~y
15 proc. ceny wywoławczej .
Cena wywoławcza
ul. Kryształowej 4, tel. 347-71-60.
1140.000,00 zł (sto C'/I.""L""'"
tysięcy) .
Godziny otwarcia od 10 do 17.
Bliższych informacji
na temat przetargu udziela
Zapraszamy do korzystania
dział techniczny SpÓłdzielni.
z naszych usług.
3724km
L_':!:..!..O~~~

I
I
I

OBWIESZCZENIE

Kom0rn!k Sądowy Re~ J przy Sądzie Rejonowym w Busku Zdro~u zawiadamia ~a podstawie art. 953 kpc w związku 'f aI!. 955 ~
ze w dniu 27 slerprua 2003 r. o godz. 12 w WydzlaJe Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku ZdroJu odbędzie Się

Jagi
po
)60.

PIERWSZ A LICYTACJ A
nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Rzędów, gm. Tuczc;py, oznaczonej
oraz

SAMOPOMOC S.A.

OG
lCZ

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

ars
IOS
w!

GRUPAHDI

)8-~

oferuje

al!

PAKIET

1-3(
6-22

0 SI
c/ęc

"MIESZKAJ BEZPIECZNIE"
Za

korzystną cenę

ANI,
yna
erg
ory

ili!;

ubezpieczeniową

dla Ciebie,
Twojej Rodziny, Twojego domu
i samochodu
Pakiet umożliwia zniżki do 15 %
przy ubezpieczeniu OC pojazdów!

RA
J

6~

56

ST,

Jzst

-

Ząpraszamy

Radom,

JĄ

-

zapewniamy

szeroką ochronę

icz

O,

1
1 Przetarg odbęd z ie
biurze Spółdzielni przy
1w3 Maja
14' w Pińczowie w
31 lipca 2003 r, o godzinie 16.
1 Warunkiem udziału w

25-{)15 Kielce, ul. Złota 9, fax (041) 345-48-03, tel. (041 ) 345-46-91 do 95
konto: BPS SA Warszawa I Oddział w Kielcach 19301800-84930004-12012-11

EO

ter;

WG

I
I

BĘDĄ PRZYJĘTE BEZ ROZMOWY KWAUFIKACYJNEJ

święto1crzyskiego

le

I

Kielce ,

do naszych placówek:
ul. Żeromskiego 31,

tet. (048) 363-44-69
ul. Paderewskiego 31,
tel. (041) 366-40-63
www.samopomoc.pl
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nieruchomości położonej

we wsi Dobrów, gm. Tuczc;py, oznaczonej nr

działki

nr dziatki 339/9 o pow. 15.7~6 m\1
149/ 15 o pow. 11.031 m kw. Działki

własność Skarbu Państwa, natomiast budynki i urządzenia stanowią własność dłużnika:
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handłowo-Uslugowego "Budomout li" Sp. z 0.0. w Rzędowie.

. .
te są ogrodzone prefabrykatami z elementów żelbetonowych pełnych i ażurowych . Teren nieruchomości jest OS\\le
i uzbrojony w kanał burzowy, kanalizację sanitarną, wodociąg, instalację gazową i tełefoOlczną. Płac posiada drogi zakładowe.'
nieruchomości doprowadzooy jest tor bocznicowy kolei szerokotorowej. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem produk'l
.
-biurowym z kotłownią o pow. użytkowej 214,7 m kw. oraz 5 budynkami magazynowo-produkcyjnymi.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW-51606 w Wydziale Ksiąg Wieczysl) ch Sądu Rejonowego w Busku ~
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 373.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj . kwotę: 279.750,00 zl
(dwieście siedemdZiesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)
Przystc;pujący do lic~cji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 proc. ceny oszacowania nieruchomOŚCI
do momentu rozpoczęcIa licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych
bankoweĘo do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty caJego wkladu slosownie do nro,,~nrrIO<":
postanowienia Sądu . Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia WYWIeszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkO\\~
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na wlasność na rzecz nabywcy bez zaslJ1Cl!'
jeśli osoby te przed rozpoczęciem
nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nierucho
lub innych przedmiotów razem
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w
trzy dni
nie będę uwzględniane w dalsz),tII
.
. I nie
Działki

Zakład

Instalacji Sanitarnych CO. i Gaz

~

t:$L~\ ~

lDar~ŁerlD (~(j§;! '1
Kielce u1.Wspólna 8a teI.366-06-77

~

Z oka'{ji 25-lecia firmy "'"
promocja urządzeń grzewczych
proponujemy:

V1EiM

..:.:

-8
~
~

~

N

g

kompletne nowoczesne kotłownie
- olejowa Calorond, Calora
- gazowa Yitogas, Vilopend
w cenie już od 115 Zł*miesięC21Ue
kompletne systemy solarne Vi/osol
• w ofercie kredytowej Viessmann·Kredyt

o
u;

kotły gazowe, olejowe i elektryczne, podgrzewacze elektryczne

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

c

i
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Rejonowy

Związek Spółek

Wodnych

28-300 Jędrzejów, ul. Przypkowskiego 28

3W317
3W317
C317D
N162
Tracz
Pelikan
D55

Ich,

li ach

,two.
'ych

rok prod. 1990
rok proc. 1990
rokprod. 1979
rokprod. 1981
rokprod. 1984
rokprod. 1987
rokprod.1990
rok prod. 1989

nr rej. KEG 205K
nr rej. KEG 206K
nrrej. KED2515
nrrej. KJP9967
nr rej. KIL408G
nr rej. KIL446G
szt. 2
szt. 2

odbędzie się w dniu 31.VII.2003 r. o godz. 11 w biurze RZSP.
p rzystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
ceny wywoławczej w kasie najpóżniej na 1 godz. przed

Wadium przepada jeżeli oferent, którego oferta została
się od zawarcia umowy lub żaden z uczestników
. co najmniej ceny wywoławczej .
można oglądać przed przetargiem .
si ę prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Za wady ukryte nie ponosimy odpowiedzialności.
Doskonalenia Zawodowego
Kielcach 25-950 Kielce,
ul. Paderewskiego 55
leI. 366-47-91, 366-48.-61,
fax 366-39-26

Sitkówce-N~nach- - - ,
działając mi podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

r-- -Wójt Gminy w

II
I
II
I
I
I

I

z dnia 21 sierpnia 1 99~ r. (teks/jednolity: ~zU z 2000 r. nr 46, poz. :43)

InformUJe ,
że w siedzibie Urzędu Gminy na okres 21 dni został

podany do publicznej wiadomości wykaz następujących
nieruchomości przeznaczonych do zbycia położonych
na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.
1. Działka nr 608/3 położona w Kowali. dzi ałka nr 35/76 położona

II L:
II
**
I *

ŚROOEK EGZAMINACYJNY ITS

~~MARKUS"

-

KIELCE

PROWADZI SZKOLENIA
NA CERTYFIKAT
DLA PRZEWOŹNIKÓW:

w obrębie Wol~ Murowan~ . Sprzedaż w drodze bezprzetargowej I
z przeznaczentem na zam Ianę .
2. Działki od nr 480/141 do 220, 533/26-39. 533/50 położone I
w obręb i e Zagrody.
Zbycie działek nastąpi w drodze bezprzetargowej, przeniesienie
własności na rzecz właści ciel i budynków.
3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu
~
ograniczonego w os. Nowiny przy ul. B i ałe Zagłęb i e nr 13.

I
I

1~~~~~~~~~~minY'~~ill

*

TAX1 , BUS
PRZEWÓZ OSÓB - KRAJOWY
I MIĘDZYNARODOWY
PRZEWÓZ RZECZY - KRAJOWY
I MiĘDZYNARODOWY
ADR - MATERIAŁY

IEBEZPIECZ E

* KURSY PRAWA JAZDY
KAT. A. B, C. D

ROZP. 26.VII, godz. 9

EGZAMIN W KIELCACH
ZAPISY: Kielce. ul. Czarnowska 22
(budynek Polmozbytu),
tel. (041) 366-05-60, 0604499-274.

POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
BUSINESS COLLEGE W KIELCACH

II

Doskonalenia
w Kielcach

Szkoło O

12-letniej tradvcji.
Działo pod mervtorl}cznl}m patronatem Wvższej Szkołl} Handlowej
im. B. Markowskiego w Kielca~h.
stny
liku

W roku szkolnym 2003/2004 przyjmujemy zapisy na następujące kierunki
i specjalności prowadzone systemem dziennym, wieczorowym i zaocznym:

•
•
•
•

Technik Administracji
• Technik Ekonomista
Technik Informatyk
• Technik Ochrony Fizycznej
Technik BHP
Osób i Mienia
Technik Organiza~ji Reklamy • Technik Obsługi Ruch~ Turystycznego
Nauka na tych kierunkach trwa 2 lata

PncOlwnildem upoważnionym

ontaktowa.,ia się z oferentami jest

Pani Elżbieta tJorek.

Specjalności:

tel (1)41) J66.48.61, w. 125,
w godz. od 8 do 15.30.

~

~

Grafika komputerowa
~ Administrator systemów sieciowych
~ Przedstawiciel handlowy

Agent celny
~ Samodzielny księgowy
~ Marketing menedżer
~ Sekretarka/Asystentka

Powszechna Spółdzielnia
Spożywc6w w Końskich
ul. Piłsudskiegó 26

PRZETARG
OFERTOWY NA:

.w .. ,." . .L. ...

dachów papą termozgrzewalną
wraz z drobną reperacją
POkryCia oraz remontem
obróbek blacharskich.
budynek ZPC przy ul. Zielonej 1
· 300 mkw.
bUdynek sklepu nr 25
przy ul. Polnej 5 - 180 m kw.
ofert w zamkniętych
w sekretariacie Spółdzielni,
ruedo dnia 28. VII.2003 r., godz. 10.
informacji udziela dział

Szkoła

dysponuje: własnym zapleczem dydaktycznym, pracowniami informatycznymi
z dostępem do Internetu oraz zapleczem sportowym i rekreacyjnym.
Już po roku możesz uzyskać dyplom ukończenia danej specjalności!!!
Możesz uczęszczać na dwie specjalności nie ponosząc dodatkowych kosztów!!!

c-

raca
i nauka
Upon

I

II ll.cQ~~i1t2;~OOP~~~;zoe~~ai

(szukam/dam/nawiążę współpracę)

- przvczepasamochodowaAutosanD-83

Twoje ogłoszenie opublikujemy w najbliższą środę

~t·.~.'!.........._................................. _................................. _ .........................._._ ...._......... _.............................!
Treść

25 sł6w •••• _...._............ _••• _._._ ••• _.........................................._...... _....................

,

i
i

1
!::.:

~

- u. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . .,. . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--u."... ,•••••,............................................... _ ............._ ............................................................
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rok produkcji -1978
identyfikacyjny-5169
I nr
cena wywoławcza - 225,00 zł
1111. O godz. 12.26-400 Przysusze. Armii Krajowej
- samochód osobowy Fiat 126p FL
rok produkcji -1990
I nr identyfikacyjny - SUF126A0009664566
cena wywoławcza - 825,00 zł
- mototyckl CZ 175
I rok produkcji -1986
nr identyfikacyjny - TLZ487000GS56736
cena wywoławcza - 75,00 zł
samochód Ford escort CL 1.3 kombi

1 nr
rokidentyfikacyjny
produkcji ·1987
- WFONXXGCANHY82413

.cena wywoławcza· 675,00 zł
Ruchomości można oglądać na pól godziny przed licytacją w miej cu sprzedaży.
podpls ..............._...........
l
W przypadku niedojścia I licytacji dO . kutku, II licytacja odbędzie się 7.V1l1.2003 r..
In"_
....... - I ~ zasb- sobie ftP.IIWodoue"'-ow __...
I:,::miejSCClgodzinYodpowiedniOJakllicytaCJa.
.
g R- - ...- - -_
... .... - abywcy obowiązani są uiś i ' wylicytowaną kWOlę natychmia t po dokonalllu
lub DiBanilszczania ogIoszaaia.
przebicia.
-_.__................ ___.. _ ..._...___ .. _. __ ......._................._..-..--......-...-----........--.:::...n". ":;;':;;;"'.'::::ir.;-c;;;,::,
.... ~
Urząd Skarbowy zastrzega sobie prawo do umeważnienia licytacji bez podama
~
... ' .. ..,"Ił""""ltj"l Q • ~
~c~ _ _ _ _ _ _ _ _ ~8Ik
~

talfJfan karrtakt.aw'J ....................................................

..;

że w dniu 31 lipca 2003 r. odbędzie się licytacja:

- koparka gasjenicowa LlEBHERR typ 941
cena wywoławcza - 7.350,00 zł
I - samochód c iężarowy (dostawczy) VW Transporter D
rok produkcji -1983
nr identyfikacyjny - WV2ZZZ25ZDH083773
nrsilnlka-CS116930

Wypełniony kuppn wyślij pocztą lub przynieś do Biura Reklam I Ogłoszeń .Słowa Ludu·
w Kielcach, ul. Wesoła 47/49 lub ul. Targowa 18 a

(\ _

lrc7rACj;- - - ,

I. O godz. 9 w Urzedzie Skarbowym w Szydlowcu ul. Widok 6

b pł tł
'
. d b
b
na ez a ne og oszenle ro ne w ru ryce
PRACA

OGŁoSZENiE

Urząd Skarbowy w Szydłowcu podaje do publicznej wiadomości ,

LUDU 21 LIPCA 2003 NR 167
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http://sbc.wbp.kielce.pl/
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51owoLudu

W ram ach a k cji

Syndyk Spółki POL-SKAR

"Bezpieczna droga"

Stacja Paliw PETRO-PLUS w Kielcach przy ul Domaszowskiej 71
_,

,

. ,

liIiTi .... W. jW.I.' ,

.

I

I

I

.

,
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Obejmuje VIa możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu
do 3,5 tony w sąsiedniej Stacji Diagnostycznej po zatankowaniu
paliwa za kwotę przynajmniej 50 zł.

telefon 253-99-30

AUTO-HANDEL "T&J"

l. PEUGEOT 106 Ui, 1993 r., 3D,
srebrny, 123.000 km, salon, bezwypadkowy,
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SOLAR to &p~a ~ersjl,\ Ąlmęry I Atme'Y
WYPoS,aż91lą
'<II''l'8rn'raz na Jato. Alarm I w zaletnośel od wer~JI- radlą,
bllllażnik d .. ehoWy albo zmieoiarka CD gnU$'.
>
'
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A klimatyzacJa, Jak ~Ie w standardzie. Oos!ęP<1ę
na lelni ~E>dyt - plerwua rata 29 lIOO 2'", następne od 49 zł..

f

3734/krn

25-523 KIELCE. UL STOLARSKA 11A
TEL 368-36-00. 366-09-31.
TELJFAX 34-577-140605089-866
lub 0603 094-627

NISSAN ALMERA SOLAR
NAJLEPSZY PAKIET
WAKACYJNY

~

PIÓRA WYCIERACZEK,
ŚWI ECE,

AUTORYZOWANY DEALER NISSAN POLAND LTD

PHSR AGROMA

[ właściciel, serwisowany, RO, MTL,
cena 11.800 zł
PEUGEOT 206 Ui, 1999 r., 5D,
zielony, 76.000 km, salon, bezwypadkowy,
l właściciel, serwisowaoy, PP, WK, AL,
RO, cena 26 .500zł
FORD FIESTA l.3MPi, 1999 r., 5D,
szafirowy, 47 . 000 km , salon,
bezwypadkowy, Iwiaścic i el,
serwisowaoy, PP, AL, RO, cena23.900 zł
FIAT PUNTO 55S, 1.1 B+G, 1997 r., 5D,
zielony, 76.000 km, salon, bezwypadkowy,
II właściciel, MTL, AL, RO, gaz w kołe,
cena l 7.900 zł
SKODA OCTAVlA 1.6 MPi, 1999 r.,
50, czerwony, 76.000 km, salon,
bezwypadkowy, l właściciel, serwisowany,
PP, WK, ABS, CZ, AL, cena 34.500 zł
RENAULT CLIO li 1.4MPi, 98/99 r.,
50, bordo metalik, 83.000 km, salon,
bezwypadkowy, I właściciel, serwisowany,
4 x PP, WK, ABS, CZ, ES, AL, RK, cena
26.500 zł
AMORTYZATORY, OLEJE, FILTRY,

~ pi&ĄW.Z. wpt~ ~ n:....~'.O:ło tMp6 o~owA~ ~ 2.\)0'

25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
tel. (O 41) 366-48-77, faks 345-03-60

KLOCKI,

PASKI, NAPINACZE, lOŻYSKA

• NAPRAWA SAMOCHOD W
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3
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Golf Q. Wersia specialna.
Szybkie termin realizacji!!!
......
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ROE - (!AR
AUTO .. HANDEL - KOMIS
Kostomloty 1270,
tel. 303-22-28, 502 179-104

DAEWOO i POLONEZ,

o MELb...

i

w Skarżysku·Kamiennej
przy ul. Piłsudskiego 2

prowadzi wyprzedaż
nowych części
do samochodów

Ponadto informujemy, że kontrola jakości paliw dokonana
przez UOKiK potwierdziła zgodność wszystkich parametrów
badanych paliw z obowiązującymi normami.
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1. Renault Laguna 1996 r., 1.8,
niebieski, salonowy, bezwypad.kowy,
POW, c.24.500 , możliwość zamiany
2. VW Polo, kombi, 2000 r., I.4B,
zielony metalik, 4 x PP, ABS, CZ,
WK, elektryczny szyberdach,
alarm,lMM, cena 27.400 zł
3. Toyota CoroUa kombi, 1998/99 r.,
I.4B, bialy, CZ, WK, ES, PP, m-Iock,
c.26.300
4. Daewoo Maliz, 1999 r., zielony
metalik, cena 15.900 zł
S. WVPassat, 1993 r., 1,8B+G,
fioletowy metalik, CZ, WK, ES,
szyberdach, cena 15.700 zł
6. Toyota Land Cruiser, 4.20, 1995 r.,
bordowy metalik, POW bez skóry,
komb~ cena 64.000 zł
7. VW T4, biały, 9 osób, 2.4 D, alarm,
cena 21.500 zł.
8. Peugeot 306, 1993 f., 1.4, salonowy,
czerwony, cena 13.700.
9. Volvo S40, 1997 r., 1.9TDl POW,
grafitowy meta1ik, cena 39.600
10. Opel Omega, 1996 r., 2.0, 16V,
klimatronik, ABS, CZ, WK,
2xPP, radio CD, alufelgi 17",

v 1

8-;

1 MOTOCYKL Aprilia TUAREG,
1988r. cena 3.700 zł,
2 . ROVER 214, 1.4, 1998 r.,
cena 17.900 zł,
3. FORD ESCORT combi,
1.8 TO, 98 r., biały, WK, cz,
cena 18.900 zł,
4 . RENAULT CLIO, 1.2, 1996 r., 50,
CZ, a lufe lgi,WK, cena 14.500 zł,
5. MOTOCYKL SUZUKI, GSX
R 1.100, 87 r., żU.y, 6.900 zł,
6. JEEP GRAND CHEROKEE
LlMITED, 1995 r. , zielony metalik,
4x4, klimatyzacja, automat, skóra,
el. fotele, POW, cena 39.000 zł
7. POLONEZ, 1992 r. , 1.5, biały,
cena 3 .000
8 . CIN QUECENTO, 1995, 0.7B,
czerwony, cena 7.000
9. FIAT 126p, 1991, czerwony,
cena 1950 zł.
10. VW PASSAT, 1999 r., combi,
1.9 TDi, granatowy, cena 38.800 zł
11 . OPEL ASTRA 11,1999 r., 1.4,
16V, CZ, ES, WK, 2xPP, zielony
metalik. cena 35.000 zł
12. DAEWOO LANOS, 2000 r., 1.4
B+G, 50, srebmy, cena 19.000 zł
13. RENAULT LAGUNA, 1994 r.,
1.8, uszkodzony przód, zielony,
w pełni jezdny, cena 16.500 zł

2. Opel Astra II 1.4

~

SAMOCHODÓW; KONDS
inź.DOROTA
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Z zewnąuz
zdradzają

UG

Wnętrze

ISJ

wyjątkowość

oryginalne felgi aluminiowe.

nie pozostawia cienia wątpliwości:

klimatyzacja, radioodtwarzacz BETA, cztery poduszki

:Ięc

KURKIEWICZ

specjalnej wersji Golfa

iez

powietrzne, elektrycznie sterowane szyby, cenuaJny

),

zamek, elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka

INI
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oraz ABS świadczą o~,

erg

Oczywiście jakość i niezawodność,

że

Cena od 53 990 zł
Polo - cena od 34 900 zł

wersja Q jest lepsza.
uadycyjille

Jry

ilit

...... "'~ W każdy Czwartek
18

negocjacji cen.
Wymiana ogumienia - tanio
- tel. (041) 346 35 27

1. Opel Astra 1,4

SKUP-SPRZEDAŻ. POŚRED.

JU
-3!

MOŻLIWOŚĆ

AUTO-KOMIS
EURO-B
Kielce, ul. Krakowska 161

(041) 345-59-62
lub 0502 322-755.

OS

1. Alfa Romeo 145, 1.4.,
bordowy metalik, ABS,
CZ, alarm, 2XPP, ES.
IMM, cena 28.000

25-394 Kielce, ul. Tamowska29
teIJfax (04.1) 368-13-47
kom. 0600 828 005
. t\i'lIoo
1-----~--~.~
1. Citroen xsara kombi 1.4B,
2000 r., granatowy, cena 29.800
2. Fiat brava 1.4 12V, 96 r., grafit
metalik, cena 18.900
3. Fiat seicento 1.1B, 2000 r.,
czerwony, cena 15.200
4. Ford fiesta 1.3, 00/01 r.,
zielony metalik, cena 24.800
5. Nissan primera 1.6 B+G, 97 r. ,
niebieski, cena 28.700
6. Opel astra II, kombi, 99/00 r.,

srebmymetalik. rena 29.000+ VAT
7. Polonez caro 1.6 B+G, 94 r.,
bordowy, cena 6.200
8. Polonez caro 1.6 GLI, 96 r.,
czerwony metalik, cena 7.300
9. Renault laguna 1.9 DTI, 98 r.,
niebieski metalik, cena 33.500
10. Seat ibiza 1.4B , 98 r.,
granatowy, cena 19.200
11 . Fiat siena 1.2HL, 99 r.,
czerwony, cena 19.700 65311lC
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SŁOWO

bordowy 1998 r.,
c. 21 .700 PLN
platynowy 1998 r.,
c. 29.800 PLN .
3. Opel Astra 1,6
niebieski 1999 r.,
c. 26.300 PLN

4. Opel Astra 1,4
czerwony 1993 r. ,
c. 13.900 PLN
5. Opel Vectra 1,6
zielony 1996 r. ,
c. 28.900 PLN
6. Opel Omega kombi 1,8
grafitowy 1989 r.,

c. 8.900 PLN
7. Opelsintra 2,2
srebrny 1997 r. ,
c. 43.000 PLN
8. Opel Vectra 1,8
biały 1999 r.,
c. 36.900 PLN
9. Peugeot 206 1,1
czerwony 2003 r.,

c. 32.800 PLN
10. Peugeot 406 2,0
biały

1998 r.,
c. 27.600 PLN

11. Mercedes C 180 1,
bordowy 1993 r.,

c. 32.900 PLN
12. Ford Mondeo 1,8
niebieski 1993 r..

c. 15.900 PLN
13. Ford Windstar 3,8
niebieski 1995 r..

c. 24 .300 PLN
14. Daewoo poloneZ
Caro 1,6 bordowY
1999 r., c. 12.900 ,.
LUDU 21 LIPCA 2003 Fi

M o t ol y Z a c ' a Jtt,lN,'!,f,[tI
Kielce

Racrom

Słomczyn

80: 89 - 12,0, 90 - 13.0,
91 -18,0,92 - 21,0, 9427.0; 100 A4: 91 - 18,0.
92 - 20,0, 95 - 34,0;

80 : 83 - 4,5,8910,7, 91 - 13,0. 92 18,0, 93 - 20.0, 94 22,0, 95 - 24 ,0;

80: 90 -14 ,3. 93 - 23,0,94 - 26 ,3; 100: 91 - 18,3,
92 - 20,3, 93 - 23,4;

316: 91 - 18,0, 92 - 20,0;
325: 94 - 26,0;

86 - 4,0, 98 - 29.5;

AX.: 93 - 7,0, 95 - 8,5;

90 - 1,5,91 - 1,8, 922,2, 93 - 2,4, 94 - 2,8, 95
- 3,5, 96 - 4,0, 97 - 4,2.
98 - 4,5;

,4
l r.,

318: 91 - 17,0, 94 - 27,0, 95 - 31,0, 98 - 55,0,
99 - 58.0; 520: 93 - 24,5, 96 - 42,5, 98 - 64 ,0,
00 - 84,5;
AX : 91 -7,5,93 - 9,5, 95 -12,9; saxo: 96 - 14,9,
97 - 15,5, 99 - 21,S, 00 - 25,5; xantia : 96 - 18,5.
98 - 27,5,00 - 40.7.01 - 46,0;

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, 98
- 6 ,0;

91 - 1,5,92 - 3,0, 93 - 3,4, 94 - 3,7, 95 - 4,3. 96
- 5,5, 97 - 6.2,98 - 6 ,8 , 99 - 7,7;

86 - 0,7. 91 - 2,0;

91 - 1.7;

700: 94 - 7.0; brava: 97 21,0; punto: 95 -15,0, 96
- 16,0 , 97 - 16,8. 9819,0,00 - 24,0; seicento:
99 - 16,0; tipo: 93 - 9,0;
uno: 91 - 6,5, 95 - 11,0,
96 - 12,0. 97 - 13,0;

cc 700: 94 - 6,3, 96 7.8,97 - 9 ,8 , 9811,0,99-12,0;
tempra: 91 - 90.5 ;
punto: 93 - 15,6, 9521,0; uno: 89 - 6 ,0,
91-7,5.94-10,3,97
-13.5. 98 -14,2; tipo:
92 - 9.5;

cc 700: 92 - 5.6 , 93 - 6 ,1,94 - 6,8. 95 - 7,3, 96
-7 ,5, 97 -8,2, 98 - 8,5; cc 900: 92·7,1,93 -7.7 ,
94 - 8.6, 96 - 10.3; punto: 95 - 13,3, 97 - 16,2,
98 - 17,4,00 - 21,7; tipo: 91 - 8,0,93 - 9,1,949,3; marea: 98 - 22,3. 00 ·35,3,01 - 44,0; brava:
97 -17,9, 98 - 20,7,99 - 24,6 , 01 - 33,5; tempra:
91 - 7,5, 92 - 8,2, 93 - 9 ,7; siena: 97 - 15,5, 98
-16.3; croma : 91 -11,0,92 -11,4 ;

92 - 3,5, 93 - 4.0, 94 4.5,96 - 7,5,97 - 8.0, 98
-12,0;

87 - 0.7,88 -1,5, 89
- 1,8, 90 - 2,6, 923,1 , 93-3,1; 94-3,4,
95 - 4,5,96 - 5,1, 97
- 5,5,98 - 7.2;

91 - 2,5.92 - 3.3.94 - 4 ,7, 95 - 6,1,96 - 6,8, 97
- 8,8, 99 - 12,0, 00 -13,3;

escort: 91 - 11,0, 92 12,0,94 -15,0, 9720,0,98 - 23,0; fiesta: 92
- 8,0, 93 - 9 ,5. 94 - 12,0,
95 - 14,0; galaxy: 00 61.0; scorpio: 95 - 24,0;

escort: 88 - 7,5, 92 10,0,93 - 12,0, 98 33,0; fiesta: 90 - 8,5;
sierra : 88 - 6,5;
scorpio : 90 - 8,4 ;
mondeo: 95 -18,5;

ka : 96 - 16,5, 97 - 17,0; escort: 93 - 17,5, 94 20,5,96 - 25,5, 97 - 27,0, 98 - 31,0; oń on: 90 9,5, 91 -11 ,3,92 -12,0; mondeo: 93 -17,0, 96
- 27,5, 98 - 35,2,99 - 42,0,00 - 46,S; fiesta: 93
- 13,5, 96 - 17,0, 97 - 18,0.99 - 27,0, 00 - 30,0;
scorpio: 90 -11,4,93 - 16,0, 95 - 24.3,96 - 31.0;

To

zwiększa żywotność.

opon

Pompuj gazem
Zamiasl powielna do k6ł pompowane
są mieszaniny gazów. Dzięki nim
w oponach utrzymuje się slałe
ciśnienie, mimo zmian lemperatury.
Podnosi lo żywotność ogumienia oraz
bezpieczeństwo jazdy.
Podczas jazdy kolo nagrzewa
się, zwłaszcza przy większym obcią
żeniu samochodu. To powoduje
zwiększenie ciśnienia powietrza w
oponie. W konsekwencji odkształca
się ona i zużywa nierównorruernie. .
Powietrze ze sprężarki zawiera tlen, wodę, olej (stosowany do
smarowania sprężarek) i dwutlenek
węgla. Powodują one przyspieszo-

ne starzenie się gumy, wzrost temperatury i ciśnienia, a nawet niebezpieczeństwo pęknięcia czy wybuchu. Dodatkowo dwutlenek wę
gla w połączeniu z wilgocią przyspiesza korozję metalowej felgi i

zaworu . - Wypełnianie opon mieszaninami obojętnych gazów atmosferycznych stosowane było
w lotnictwie i wyścigach Formuły 1
- mówi Piotr Chojnacki z serwisu
oponiarskiego. - Teraz pompujemy
nimi też koła samochodów. Dzięki
temu, mimo zmian temperatury,
utrzymuje się stałe ciśnienie . Daje
to maksymalną przyczepność do
podłoża, zmniejszenie oporów toczenia, równomierne zużycie bież
nika oraz znacznie redukuje prawdopodobieństwo pęknięcia opony
z powodu przegrzania gumy.
Wypełnienie koła samochodu
osobowego mieszaniną gazów
kosztuje, w zależności od wielkości opony, od 5 do 8 zł. Ciśnienie
powinno się utrzymywać pięć razy
dłużej niż przy stosowaniu powietrza. Jeśli jednak w trasie zajdzie
potrzeba, można oponę dopompować zwykłym powietrzem.
(zw)

civic: 91 - 11,0,94 - 16,1, 95 -19,7, 97 - 29,0,
99 - 36,2; accord : 93 -17,1, 96 - 27,2,98 - 41,4,
99 - 47,1;

r. ,
2107: 92 - 2.2; samara:
89 - 2 ,2, 91 - 3,0;

2107 : 92-1 , 3 ;
samara : 89 - 1,2, 90
- 2,4 , 91 - 2,5 . 94 7,5;

lada: 91 - 2,7, 92 - 3,6,93 - 4,0,95 - 4 ,7; samara :
94 - 7,0, 95 - 7,3,97 - 8,1,98 - 9,0;

2000: 89 - 21 ,4;

190E: 91 - 20,2. 92 - 21,5, 93 - 23,4; 1900: 91
- 21,0, 92 - 23,3, 93 - 25,8; 2000 : 95 - 34,2 , 97
- 42,S;

r. ,

6

r.,

corsa: 92 - 9,5, 93 - 11 ,5, 95 - 15.5, 96 - 17,6,
98 - 19,5, 99 - 22 ,5; astra: 92 - 14,0, 93 - 14,2,
95 - 19,5, 96 - 20.0, 98 . 25,0, 99 - 28,5; vectra :
92 - 12,2. 93 - 14,5, 95 - 18,5, 96 - 26,2, 98 32,0,99 - 37,5; omega: 95·29,0,98 - 40,5,99
- 50,0, 00 - 71 ,5;

astra : 91 - 11,0.95 17,5 . 98 -19,6, 9927,8.00 - 32,6; corsa: 94
- 11,3, 95 - 13,9,0025,0; kadett 88 - 6,0, 90
- 9,0; omega: 90 - 9,4;
vectra : 94 - 115,6, 98 33,4;

astra :91 -11 ,7;
kadett 1.3: 88 - 6",1 ;
omega 2.6: 90 - 8.4;
corsa 1.4: 94 - 12,9,
99 - 22,5, 98 - 20,6;

406: 97 - 24,0; 405: 95 4 ,5,97 - 12,0;

205 : 89 - 7 .5 , 93 10,4; 405: 90 - 10,3;

106: 93 - 9,5, 96 -14,5. 97 - 16,5, 99 - 19,3, 00
- 20,5; 205: 92 - 7,2, 94 -10,4; 405: 91 - 8,5, 92
- 10,0, 93 -1 0,5 ; 406: 96 • 25,3, 97 ·27,3,9833,0, 00 - 39,S;

favońt

favońt

favońt:

2

8

,1
r.,

2,0

!udu

90 - 4 .8 , 91 - 5 ,5;
felicia : 94 - 8,5, 96 15.0,97-17 , 0,9922,0;

90 • 3,3, 92 6 ,4 . 93 - 9,2; felicia:
98 - 20,5, 99 - 15,0,
00 - 18,0;

91 - 5,5, 94 - 6 ,8. 94 - 10,2; felicia: 98 18,5, 99 ·21,8. 00 - 23,7;

19: 90 - 10,0,92 - 8,8;
clio: 92 - 10.0.93 - 10.5.
98·23 , 0 . 02 - 33,0;
m e g a n e : 9 7 - 2 4 • ()..;
twingo: 99 - 17,0; laguna:
95 - 19,0, 96 - 19,5;

19 : 92-10,0 ;
me'gane : 96 - 21 ,0 ,
98 - 32,0; twingo: 99
- 21 ,O;

clio: 93 - 11.3, 95 - 13,3, 98 - 23.4, 99 - 28,3, 00
- 28,5; megane: 97 - 24,5,98 - 26,7, 99 - 34,8;
19: 91 - 9.4,92 -11,2, 93 -12,2,95 - 16,2; 21:
91 - 8,1, 92 - 8,5, 93 - 10,2; laguna: 94 - 21,2,
96 - 23.5, 98 - 34,5, 99 - 38,5;

golf: 89 - 9,5, 90 - 10,0.
91 - 11.0, 92 -12,0, 9317,0, 94 - 18.5; passat
92 -17 ,0,94 - 24,0, 9841,0 ; polo : 96 - 25,0;
vento : 93 - 20 ,0 , 94 22.0;

golf CL: 88 - 6 ,2, 89 7,5,90 - 8 . 4 , 9317,9, 94 - 23,9; jetta:
89 - 9,3; passat 91 15 , 5 ; vento : 95 22.6;

golf: 91 - 11,5,94 - 21.0, 95 - 24,0, 97 - 30,5, 99
·45 ,5,00 - 50,0; jetta: 90 -11 .0, 91 - 12,5,92 14,8; passat 91 - 1~,5, 93 - 18,5, 95 - 27.3 96
- 31,0. 98 ·41,0,99 - 52,3; vento : 93 - 21,S. 95
- 24,3, 96 ·27,2,98 - 29.2; polo: 91 - 8.0,93 11 ,0. 95 - 17,3. 97 - 25,0, 98 - 28,3, 00 - 36.0;

Odpowiednio napompowane opony zwiększają bezpieczeństwo i trwałość gum

Oszuści W

internecie

Oszuści samochodowi wpadli
na nowy spo~6b naciągania ludzi

- ostrzega "Zycie Warszawy".
Logo PZU, telefon z przekierowaniem, konto w internetowym banku
i ogłoszenie wystarczą oszustom
do wyłudzenlJ nawet 200 tys. zł.
Tak przygotowany przekręt
wykryłi pracownicy jednego z oddziałów PZU - informuje dziennik.
,Wyprzedaż 75 aut przeznaczonych do licytacji organizowanej
przez PZ U SA. Nowy sposób organizowania licytacji. Możesz zaoszczędzić nawet 20 proc. wartości

auta . Gwarancja legalności " - ogło
szenia tej treści pojawiły się w gazetach i tygodnikach motoryzacyj.n ych. Anons zachęcał do kupna
m.in. volkswagena golfa, nissana aImery czy toyoty corolli. Cena wywoławcza -16 tys. zl. Jedyny warunek - wpłacenie wadiul)1 w wyso;';:ości 10 proc. - pisze "ZW".
PZU oświadczyło, że nie jest
organizatorem wyprzedaży. Nazwa
i logo zostały wykorzystane w ogło·
szeniach bez wiedzy i zgody spół
ki. Rzecznik prasowy Tomasz Fili
powiedzial "ZW", że firma zawiadomiła już o tym policję i prokuraturę ·
(PAP)

BIURO REKLAM I OGŁOSZEN
KIELCE
ul. Targowa 18
tel./tax (041) 343-02-79 RADOM
ul. Wesoła 47/49
ul. Żeromskiego 51
tel. (041) 344-48-58
tel. (048) 363-97-86
fax (041) 344-72-51
fax (048) 362-81-60
e-mail: reklama@slowoludu .com.pl

Redaguje zespół. Redaktor naczelny Grzegorz ŚCIWIARSKI (36-36-309).
D~aT miejski (34-44-863,36-36-203,207,261,263,125), region (36-36-315), łączności z czytelnikami (34-44-816) prawny (36-36-131),
dział społeczny (36-36-147,153), finanse, rynek, praca (36-36-215), sportowy (36-36-253 , 298), kraj - świat (36-36-121).
Centrala 36-36-199, 344-24-80 - łączy wszystkie działy.

. 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, fax 34-46-979, http://www.slowoludu.com.pl, e-mail:redakeja@Slowoludu.com.pl
25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49, tel. 3444-858,36-36-235,fax 3447-251, punkt przyjęć, 25-520 Kielce, ul. ~18, tfi./fux34-.3(}.279,
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Media sp. z 0.0., 25-363 Kielce, uj. Wesola 47/49. Prezes Zarządu Knysztof ZDEB.
S.A" 25415 Kielce, uj. Górna 2I.
przyjmują urzędy pocztowe i oddziały "Ruchu"na terenie województwa świętokrzyskiego. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych. lSS

Redałctor wydania

Grzegorz Kozera
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PtyWatny import
Od początku roku do
czerwca sprowadzono
do Polski ogółem 21 tys. 936
używanych amochodów osobowych, dostawczych i cięża
rowych oraz autobusów - podała finna Samar, opierając sję
na danych Mffijsterstwa Finansów i Gospodarki.
Import samochodówosobowych od początku roku wyniósł 9103 aut. W samym czerwcu sprowadzono 1821 takich
aut, z czego 58,8 proc. stanowiły pojazdy wieku do 4 lat. Sprowadzono także 12 tys. 595 uży
wanych samochodów dostawczych i ciężarowych. W czerwcu sprowadzqno 2 171 taldch
pojazdów, wśród których 81,3
proc. miało do 6 lat.
końca

Nowe seaty
Na polskim rynku pojaseaty z roku modelowego 2004. Ich ceny są nieco
wyższe w stosunku do tych
z roku modelowego 2003. Wynika to z podniesienia poziomu wyposażenia tych aut. Ceny
te wzrosły od 500 zł za modele
ibiza, cordoba.leon i toledo do
1 tys. za alhambrę. Ceny modeli z roku bieżącego pozostają niezmienione.
wiały się

Renault przoduje
Opanowując w pierwszym
półroczu 2003 r.lO,7 proc. ryn-
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ku samochodów osobowych,
Renault potwierdziło pozycję
najlepiej sprzedającej się marki w Europie Zachodlliej - poinformowały w komunikacie
służby prasowe koncernu. Renault uzyskało jednocześnie najlepszą sprzedaż samochodów
dostawczych, zajmując 14,8
proc. tego rynku. Jego udział w
rynku samochodów osobowych
i dostawczych wynosi 11 1 proc.
Zdaniem szefów finny sukces
nowych modelj espace i megane
(najlepiej sprzedającego sję samochodu w Europie Zachodniej), pomyślne wyniki sprzedaży clio, a także dobre przyjęcie
scenica n, powinny doprowadzić do zwiększenia udzialu
marki w rynku w drugim półro
czu 2003 r.

Opel astra trzeciej generacji

Zwin y kompakt
Opel opublikował pierwsze informacje i pierwsze zdjęcia swego
najnowszego modelu - astry 111_
Samochód ten pokazany zostanie na jesiennym Salonie Samochodowym we Frankfurcie nad
Menem. Wprowadzenie trzeciej
generacji astry spowodowało, że
Opel przerzucił wytwarzanie dobrze sprzedającej się nadal astry
II do swojej fabryki w Gliwicach.
Jeszcze w tym roku ma tam być
zmontowane 1300 tych aut we
wszystkich wersjach nadwoziowych.
Wizerunek nowej astry charakteryzują dobrze dobrane proporcje nadwozia. Wysoka linia
okien, mocno zarysowane kształ
ty, wyraziste nadkola i układ okien
to elementy nowej stylistyki Opla.
W przedniej części widać szeroką
osłonę chłodnicy oraz trójwymiarowe reflektory z przezroczystymi
kloszami. Uwagę poświęconą detalom można także dostrzec w dużych lampach tylnych, w których
po raz pierwszy zastosowano specjalną technologię rozpraszania
światła . Zakrzywiona linia dachu ,
przechodząca w stożkowate zwisy
z przodu i z tylu, długi rozstaw osi
(2,61 metra) oraz szeroki rozstaw
kół tworzą wrażenie zwinoości .

Ponadto po raz pierwszy zastosowano w astrze l8-calowe felgi aluminiowe_
Specjalnym akcentem stylistycznym jest wyżłobienie maski
silnika, które ma swoje przedłuże
nie wewnątrz pojazdu na wyrazistej konsoli centralnej. Nowa astra
oferuje więcej przestrzeni dla pasażera dzięki nieznacznie zwięk
szonym gabarytom. Producent sygnalizuje też wprowadzenie w tym
modelu wielu funkcji po raz pierwszy oferowanych w samochodzie
klasy kompakt. To, m.in., system samoregulujących się reflektorów
przednich, system automatycznego włączania reflektorów, który
automatycznie wł.ącza światła
po zapadnięciu zmroku oraz nowe
silniki benzynowe TWINPORT
i wysokoprężne common rai] turbo.

Nowa, pięciodrzwiowa astra
pojawi się w sprzedaży wiosną
2004 roku, a w niedługim czasie
dołączy do niej wersja kombi i trzydrzwiowy wariant sportowy. Początkowo dostępnych będzie pięć

silników benzynowych i trzy wysokoprężne o pojemności od 1,4
do 2,0 litrów i mocy od 80 do 200
KM . Wszystkie jednostki napędo
we należą do grupy silników ECOTEC o czterech zaworach na cylinder i spełniają wymagania normy emisji spalin Euro 4. Nowością
jest silnik wysokoprężny CDTI
o pojemności 1,9 litra (150 KM)
i l70-konny silnik benzynowy
z turbodoładowaniem o pojemności 2 O litrów.
Podobnie jak dwulitrowa jednostka turbo o mocy 200 KM ,
współpracują one standardowo

ł

W n i edługim czasie dołączy wersja kombi
nową) sześciobiegową, ręczną
skrzynią biegów. Opel oferuje także ręczną skrzynię pięciobiegową ,

z

skrzynię automatyczną oraz
szoną , zautomatyzowaną

"Easytronic" .

Konkurs Mitsubishi
Rosjanin zdobył pierw zą
nagrodę na corocznym konkursie projektantów aut. organizowanym przez Mitsubishi
Motor Corp. 24-letru Andrzej
Basmanow odebrał 1 mln jenów nagrody za projekt minivanu o nazwie sWki. Dwoma
tematami tegorocznego konkursu były: "nowa koncepcja
minivana" i "samochód dla wymagających" . W konkursie
wzięła udział rekordowa liczba 438 artystów z 59 krajów.

Golfsburg
Znane z zakładów najw Europie koncernu samochodowego Volkswagen niemieckie miasto Wollsburg na sześć tygodlli zmieni
swoją nazwę na ...Golfsburg. Jak
zapowiedział burmistrz tego
miasta Rolf SchneUecke, nazwa
ta będzie obowiązywać począwszy od ostatniego tygodnia
sierpnia przez sześć tygodni ,
czyli przez okres wprowadzania na rynek piątej już generacji
modelu golf - niezwykle popularnego auta Volkswagena. (g)

większego
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o europeiskich odbiorcach
wpełnej gamie: Mazdo 323, PremlK'f, Mazdo6
Autoryzowany Dealer
Rodom, ul. Podwalno 22, tel_ 363 29 64,34020 48, czyme wgodzinodl: poniedziałek - piątek 9-17, soboto 8- 14
www.mozdo,~
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