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Od dziś Basi reporterzy
jeszcze szybciej ~ reagować

aa każdy sypał. Oddajemy łamy
"słowa Ludu" do twojej dyspozycji!
Urzędnik postawił
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Blachodachówki
Blachy trapezowe
a
Płyty warstwowe
Belki zetowe
li
Kielce, ul. Warszawska 151, teł. 362-62·50
ul. Karczowkowska Sa, teł. 362.{}6-82
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POGODA
REGION RADOMSKI

Awantura wokół imprezy "Matki Matkom"

Zawiniła
RADOM. Charytatywna impreza "Matki
Matkom" odbędzie się później niż
zaplanowano. A wszystko dlatego, że
serce dla imprezy straciła poseł
Danuta Grabowska, która nie chciała
wcielić się w rolę ..• pani Dulskiej.
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Konferencja gospodarcza
RADOM . O współpracy przedsiębiorstw i banków będą dyskutować
dziś uczestnicy konferencji naukowej
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Finansów i Bankowości. W spotkaniu wezmą udział ekonomiści z Radomia, Warszawy, Rzeszowa, Lublina
i Gdyni. Początek- godz. 10 w auli
WSFiB przy ul. Zubrzyckiego 2. (kol)

Dzień

dla

przedsiębiorców

SZYDŁOWIEC. Dzień
siębiorcy organizuje zarząd

PrzedStowarzyszenia "Szydlowieckie Forum Gospodarcze". Dziś o godz. 11 w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych rozpocznie się konferencja
na temat " Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorczości ". Wystą
pią m.in . przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy i EurolnfoCentre. Na
sobotę zaplanowano festyn "Przedsię
biorczość - sposobem pobudzenia
rozwoju samorządowo-gospodarcze
go społeczeństwa".
(ik)

Zbiórka lotników

~

RADOM . Spotkanie koleżeń
skie byłej kadry 60 Lotniczego Pułku
Szkolnego odbędzie się w sobótę, 18
maja, o godz . 10.30 na Sadkowie.
Zaproszenia, po 25 zł, można kupić
w klubie garnizonowym dziś w godz.
10-14 oraz z za~ządzie Koła nr 2
Związku Byłych Zołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy w budynku
WKU przy ul. 1905 Roku .
(ik)

Plan był taki: 18 znąnych parlamentarzystek występuje w sali
koncertowej w Radomiu . Odgrywają role z komedii Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani Dulskiej" i sztuk Aleksandra Fredry.
Dochód przeznaczony jest na radomskie domy dziecka, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Dom Samotnej Matki. Patronat sprawują
marszałkowie Sejmu Tomasz Nałęcz, Donald Tusk i Janusz Wojciechowski, a patronat prasowy wszystkie ważniejsze media radomskie, w tym " Słowo Ludu".
Jak pisaliśmy, impreza miała
się odbyć 26 maja. Dzięki pomocy
sponsorów organizatorki wydrukowały zaproszenia i zarezerwowały salę koncertową w budynku
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. I wszystko było dobrze
do ostatniego poniedziałku, kiedy
w "Słowie Ludu" ukazał się artykuł "Matki Matkom". Nasz reporter pochwalił pomysł i aby przybliżyć go czytelnikom, użył nieco żar
tobliwej formy. Napisał: "Która z
posłanek na Sejm - Izabela Sierakowska czy Danuta Grabowska byłaby idealna do roli pani Duł-

Dulska?

skiej? Czy Dorota Kwaśniewska
powinna składać śluby panieńskie?
W kogo wcieli się Ewa Kopacz? ".
Po publikacji zaczęła się burza. Jak poinformowała wczorajsza "Gazeta .Wyborcza", swoje
poparcie wycofał marszalek Nałęcz , a poseł Grabowska oświad
czyła: - Było mi bardzo przykro,
gdy się dowiedziałam, że będę rywalizować z Izabelą Sierakowską
o rolę pani Dulskiej. Jestem osobą
poważną i chcę, żeby mnie też
traktowano poważnie.
Imprezę trzeba był~ przesunąć na inny termin. Jaki? Na razie
nie wiadomo.
Wczoraj na konferencji prasowej poseł Ewa Kopacz, współ
organizatorka imprezy, próbowała bagatelizować incydent. Tłuma
czyła, że przesunięcie terminu
wynika z przyczyn obiektywnych
- wiele posłanek ma w dniu 26
maja inne obowiązki . Ale przyznała równocześnie, że w poniedziałek musiała odbyć z poseł Grabowską "męską rozmowę w żeń
skim gronie".
- Pani poseł pokazała mi artykuł w .. s~· i powiedziała, że jest
niestosowny. Mimo to namawiałam
ją do udziału. Zgodziła się, choć jak zaznaczyła - będzie jedynie na
sali koncertowej, a nie na scenie relacjonowała Ewa Kopacz.
Dziennikarze próbowali dowiedzieć się, czy organizatorom
nie pokrzyżowała szyków polity-

-Ja? A dlaczego?- uśmiech
nęła się Ewa Kopacz.
Z poseł Grabowską nie udało nam się wczoraj skontaktować
- przebywała we Wrocławiu i miała wyłączony telefon komórkowy.
Marszałek Nałęcz oświadczył :
- Nie wycofuję swojego poparcia
dla imprezy i wezmę w niej udział.
Warunek stawiam jeden: ma to być
radosna i sympatyczna zabawa,
a nie kolejny spektakl polityczny.
ARKADIUSZ KUTKOWSKI

* * *

Zgadzamy się z marszał
kiem Nałęczem . Powinna to być
radosna zabawa w szczytnym
celu. Tymczasem za sprawą poseł Grabowskiej na razie jest tylko to drugie, bo zamiast zabawy
mamy awanturę. Pani poseł najwyratniej czegoś zabrakło. Klasy
i poczucia humoru.

ANDRZEJ SAŁATA

Zgodnie z propozycjami
przedstawionymi wydziałowym
komisjom wyborczym, kandydatem
na dziekana Wydziału Transportu
jest prof. dr hab. Zbigniew Łuka
sik. Kandydatem na dziekana Wydziału Mechanicznego - prof. dr
hab. Sławomir Luft. Wydział Ekonomiczny ma trzecą kandydatów:
prof. dr hab. Jerzy Zuchowski, dr
Sławomir Bukowski i prof. dr hab.
Eliza Frejtag-Mika. Dwóch kandydatów przedstawiono na Wydziale
Materiałoznawstwa i Technologii
9buwia - to prof. dr hab. Krzysztof
Smiechowski i dr Jerzy Borycki.
Dwóch kandydatów zgłoszono na
Wydziale Nauczycielskim. To prof.
dr hab. Aleksander Olszewski oraz
dr Henryk Budzeń. Wybory dziekanów odbędą się 23 maja. (bk)

śP. JÓZEFA PACOCHA
składa

Żona, Dzieci i Rodzina

RADOM. Tytuł
statuetka Agro Pafska to
nia przyznane Rolniczej
ni Mleczarskiej Rolmlecz.
Agro Polska to
ski konkurs, który
lepszych
ści. Nagroda Lider
przyznana została
ni z Radomia za
ganizację skupu mleka,
i doskonałą ocenę
dojście do takich
kaliśmy 10 lat. Na
90. w skupie mleka jako
pierwszych w kraju
liśmy autocysterny, które
nika odbierały surowiec
Tadeusz Balcerowski,
Roimleczu (na zdj
Roimlecz
tatów w
ju. Przeciętnie
tys . litrów mleka
rocznie - 90 milionów

Prostyłu

w areszc
MAZOWSZE. Kilkanaście
tek świadczących usługi
przy drogach wai1eWń1~ztwa
zatrzymała

RADOM. Znani są już kandydaci
na dziekanów wydziałów
Politechniki Radomskiej.

Serdeczne podziękowanie
ordynatorowi, lekarzom, personelowi medycznemu, Oddziału
Wewnętrznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,
Zarządom Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Folitycznych oraz PCK w Kielcach,
pracownikom 'Ihmsportu Sanitarnego,
sąsiadom z bloku przy ul. Lecha nr 19
oraz wszystkim przyjaciołom i znajomym,
którzy okazali pomoc, współczucie
w trudnych dla nas chwilach i pożegnali na zawsze

2

liśmy.

małżeńskich jubilatów
Czy zostaną Spotkanie
•
dziekanami? Zyją szczęśliwie

zostało już deportowanych.

Gratulacje pradziadkom,
prawnuczka Natalia

państwu

Jadwidze i

RADOM. Ośmiu parom prezydent
miasta Adam Włodarczyk złożył
gratulacje z okazji długoletniego
pożycia malieńskiego.

388/gm

ka. Posełanka Kopacz należała
ostatnio do najbardziej pryncypialnych krytyków ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego , co nie
podobało się SLD.
- Posłanki są normalnymi
kobietami i politykę zostawiają za
drzwiami Sejmu. My naprawdę
chcemy pomóc kobietom w trudnej sytuacji. Zrobię wszystko, by
impreza odbyła się- odpowiedziała dyplomatycznie poseł.
- A poczułaby się pani obrażona artykułem w " S~'? -zapyta-

Mleczny
lider

Małżonkowie, którzy przeżyli
ze sobą 50 lat to: Janina i Andrzej
Magryś, Jadwiga i Mieczysław Paradowscy, Maria i Stanisław Popiel,
Anna i Jan Sikorscy, Stefania i Jerzy Skorek, Genowefa i Stanisław
Stanisławek, Jadwiga i Tadeusz 'frojaccy, Jadwiga i Stanisław Urbanek.

Z

Stanisławowi

Urbanek,

składała

Uroczystość była dla nich odnowieniem małżeńskiej przysięgi.
Gratulacje, pamiątkowe medale i
kwiaty przekazał jubilatom prezydent A. Włodarczyk. Uściski i łzy
wzruszenia towarzyszyły życze
niom ze strony najbliższych .
Pytani o receptę na szczęśliwe
pożycie małżeńskie panowie mówili o wyrozumiałości żon, panie o
wiemości mężów. Bo kto by w tak
uroczystej chwili pamiętał o niesnaskach. Zewsząd życzono dalszego
szczęśliwego pożycia.
(mad)

głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.05.2002
zmarła nasza droga Siostra i Ciocia

r.

śP. TERESA STALMASZCZfl{
Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w Kościele
Garnizonowym 20 maja 2002 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Starym o godz. 13.00.
Pogrążeni w smutku
386/gm
Brat, Bratowa, Rodzina i Przyjaciele

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

Radio Radom

poleca
W godz. 18-20 na
wydanie " Gorącej
ki" zaprasza Konrad
ki. Słuchacze
na ulubione hity,
nr 36 36146.

MAGAZYN NUMER

ta z Kazachstanu ob}watelem Polski

itaj w ojczyźnie

mękę

Droga przez

Gorzej
RADOM. Osoby, które przypadkowo
mogą być zakażone wirusem HIV, nie
dość, że mają olbrzymie kłopoty z
leczeniem, to jeszcze nie mogą liczyć
na refundację drogich leków.
Problemy państwa Janowskich
zaczęły się w minioną niedzielę .
Przed godziną 15 poszli z dziećmi

członek Zarządu Miasta. Była to decyzja o przyznaniu mieszkania z zasobów gminy.
H. Gilewski pochodzi ze wsi
Burtyn na Podolu. W roku 1936
wraz z rodzicami został zesłany na
Syberię, skąd w roku 1946 trafił do
Karagandy w Kazachstanie. Studia
malarskie ukończył w Moskwie. Do
Radomia przyjechał w roku 1994
zaproszony przez Janusza Pulnara,
dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego. Został gościem muzeum i
zamieszkał tam w pokoju gościn
nym. Teraz przeprowadzi się do
mieszkania w bloku na Borkach,
gdzie - jak zapowiada - kontynuować będzie cykl obrazów ukazu-

na stadion Czarnych przy ul. Chrobrego. W miejscu, gdzie była ładna,
gęsta trwa, rozłożyli koc. Gdy 11-letnia Monika na nim siadała, poczuła
ukłucie w piętę. Okazało się, że w
trawie leżą rozrzucone igły (później
Straż Miejska znalazła ich aż 46) .
- Od razu pomyślałam, że igły

porzucili narkomani, bo zaglądali tam
już od dawna- mówi Jolanta Janowska

-Dlatego poszliśmy na pogotowie. Thm
lekarz dał Monice zastrzyk przeciwtężcowy twierdząc, że ma do dyspozycji tylko taki środek.
Według matki Moniki, jej córka została potraktowana gorzej niż
osoby zarażone wirusem HIV. W
poniedziałek, po badaniach w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej

dziewczynki

niż

pokłutej igłami

narkomani

przy ul. Leszno 17, okazało się, że
dziecko musi przyjąć drogi, stosowany profilaktycznie, lek o nazwie
"retrovil" . W poradni otrzymała
pierwszą dawkę medykamentu, ale
pod warunkiem, że rodzice ... oddadzą go po wykupieniu w aptece.
- Szukaliśmy pomocy w Centrum Przeciwdziałania AIDS, gdzie
wysłali nas unędnicy z Ministerstwa
Zdrowia- relacjonuje J. Janowska. Centrum ma specjalny program leczenia zarażonych wirusem HIV
narkomanów. Dla nich są lekarstwa,
w tym "retrovil", posiłki itp. Dowiedzieliśmy się jednak, że nasze dziecko nie może skorzystać z pomocy,
bo nie jest narkomanem.
Okazało się też, że "retrovil" nie
znajduje się na liście leków refundowanych. Na wykupienie dwóch recept Janowscy wydali 2150 złotych .
-To dla nas ogromna kwota, bo zarabiamy niewiele - mówi pani Jolanta.
-Ale w Mazowieckiej Kasie Chorych
w Wcirszawie usłyszeli śmy, że nikt nie
zwróci nam wydatków. Mimo to pożyczyli śmy pieniądze, gdyż zdrowie
dziecka jest dla nas najważniejsze .

Administrator bez winy

jących polską ziemię .

- To jest, moim zadaniem,
utrwalać ziemię ojców- podkreślił .
(bk)

szy

ciąg

sporu

wokół

zanucono Piotrowi
~II UMI.~If",m .. prze wodniczącemu

" Solidarności".

Zarz uty przeciwko Wolakiem u wystosował prezes
Ryszard Witecki. Doniesie. wczoraj zarówno do
jaki sądu.
- _P ~~ewodniczący " SoliSCI zniesławia kierowprzedsiębiorstwa, a tym
wystawia złą opinię firtł~m_aczy prezes -Witecki.
swtadczy usługi przewona rynku krajowym i mię
Stawianie MPK
może wpłynąć na
odw rócą się od nas klien-

,

Czy zna pan

Wolanawski twierdzi, że spodziewał się takiego wniosku. -Jestem zadowolony, że taki pozew
wpłynął- tłumaczy przewodniczą
cy "S" w MPK. -Nigdy nic złego
nie mówiłem na temat firmy. O ter-

roryzowanie i szkalowanie pracowników oskarżam wyłącznie
prezesa, a to zupełnie co innego
niż działanie na niekorzyść fumy.
W MPK od kilku tygodni
trwa spór między związkami i zarządem firmy. W referendum załoga opowiedziała się za odwoła
niem zarządu i strajkiem. Władze
miasta powołały specjalny zespół,
który zajmuje się sytuacją w przedsiębiorstwie. W poniedziałek dojdzie do 6S.tatecznego spotkania
władz miasta ze związkowcami.
Od jego wyników zależy, czy w
przyszłym tygodniu na ulice miasta wyjadą autobusy.
(kor)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 15.05.2002 r. zmarł przeżywszy lat 80
nasz kochany mąż, ojciec, teść, dziadek
i pradziadek

SP. MIROSŁAW KĄCKI
długoletni pracownik WSS " SPOŁEM" w Kielcach.
abożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele
św. Wojciecha w Kielcach w dniu 18.05 . o godz. 15,
Po którym nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz
Nowy przy ul. Spokojnej w Kielcach.
Pogrążona w żalu
RODZINA
NUMER 2234/R

fi-

nansowe RTBS ,,Administrator" z roku na rok są coraz gorsze. Co na to władze Radomia? Rozmawiamy z
prezydentem ADAMEM WŁODARCZYKIEM.
sytuację

finan-

sową spółki?

rzewodniczący
Działanie na niekorzyść
Przedsiębiorstwa

Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że wyniki

MPK

rezes kontra

Janowscy czują się pokrzywdzeni, gdyż do incydentu doszło przypadkiem, a Monika nie może liczyć
na jakąkolwiek pomoc. Mimo odmownej decyzji chcą ponownie wystąpić do MKCh i resortu zdrowia o
refundację . - Może kasa z Mazowsza postąpi tak samo jak Śląska Kasa
Chorych, której dyrektor Andrzej
Sośnierz stwierdził, że w takich przypadkach refundacja jest możliwa
-zastanawia się Jolanta Janowska. W
radomskim oddziale MKCh powiedziano nam wczoraj , że jest to moż
liwe.
Leczenie Moniki potrwa do 12
listopada. Niestety, Janowscy poniosą takżewydatki na wyjazdy do warszawskiej poradni. Monika będzie
tam badana co dwa miesiące . Dopiero w Listopadzie okaże się, czy nie
jest zakażona wirusem HN Podczas
najbliższej wizyty (12 czerwca) bę
dzie jedynie wiadomo, czy dziewczyrtka nie była zakażona wirusem
przed pokłuciem się igłami.
KRZYSZTOF BUSSE
PS . Personal ia zosta ły zmienione

- Znam bardzo dobrze. Ale
"Administrator" nie jest powoła
ny po to, aby przynosił zyski. Gdyby tak właśnie miało być , miasto
powinno podnieść czynsze do cen
realnych. Wtedy nikt nie mówiłby
o stratach.
Po drugie, pamiętajmy, że
podjęto decyzje o uwłaszczeniu
radomian i sprzedaży mieszkań
komunalnych . Najbardziej wartościowa część tak zwanej substancji mieszkaniowej gminnej została sprzedana. Poza tym, uwłasz
czono użytkowników lokali użyt
kowych . Najbardziej atrakcyjne

Trwa plebiscyt na

lokale zostały sprywatyzowane. W
tej sytuacji trudno oczekiwać cudów. Działalność non profit w
przypadku takiej spółki jak "Administrator" jest uzasadniona i
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Ludzie są wła
ścicielami mieszkań , lokali użyt
kowych za niewielką cenę. Mogę
tylko gwarantować, że "Administrator" nadal będzie pełnił funkcje służebne wobec mieszkańców
Radomia.
NIK zarzuca też "Administratorowi", że pobierał od ludzi
kaucję jeszcze przed podpisaniem
z nimi umowy najmu ...

- Tego typu sprawy wymagają
wyjaśnienia na drodze prawnej .
Być może nie obejdzie się bez
procesów sądowych , które wyjaśnią , czy prawidłowo interpretowano przepisy. Nie widzę tu jednak wielkich nadużyć. Problem
polega na tym , że coraz trudniej
jest uzyskać kredyty na budownictwo w ramach RTBS .
Prezes ,,Administratora" Jan
Kołdej jest syndykiem w pięciu
upadłych firmach. Czy pana zda-

niem nie koliduje to z kierowaniem spółką.
- Skoro sąd powierza prezesowi Kołdejowi kolejne firmy, to
widocznie wysoko ocenia jego
kwalifikacje. Ja nie widzę, aby peł
nione przez niego funkcje przeszkadzały w kierowaniu "Administratorem".
Rozmawiał

ALEKSANDER KORNATOWSKI

najlepszą masarnię

Dla kogo
RADOMSKIE. "Raz spróbowałem
wyrobów "Sadełlca" i od tego czasu
nie chcę innego jadełlca"- napisał
Hubert Kamiński, chwaląc wyroby
ulubionej firmy.

Złota

Szynka?

(lub przysłać) do rya~zej redakcji
w Radomiu przy ul. Zeromskiego
51. Uwaga! Przyjmujemy tylko kupony wycięte z gazety (nie kserokopie). Spośród osób, które wytypują zdobywcę Złotej Szynki, wylosujemy zwycięzcę konkursu . W

Wielu zwolenników mają
wyroby firm wędliniarskich z Radomia i regionu . Dlatego wspólnie chcemy wybrać producenta nie
tylko najlepszej , soczystej szynki,
ale i kaszanki , kiełbasy w iejskiej i
grillowej , parówek czy salcesonu .
W nagrodę otrzyma on od nas statuetkę Złotej Szynki.
Kupon konkursowy będzie
my zamieszczać do 24 maja. Trzeba go wyciąć , wypełnić i przynieść
Organizatorem i fundatorem głównej nagrody jest
,.Słowo Ludu". Dwie pary
czytelników, laureatów naszego konkursu, zaprosi Radomska Piwnica Artystyczna
,.Katakumby". Jedna otrzyma
zaproszenie na kolację, druga- na wybrany koncert.

nagrodę otrzyma telewizor. Kolejne dwie osoby wygrają zaproszenia na kolację lub na koncert do
" Katakumb" . Specjalną nagrodę
otrzyma czytelnik, który napisze
najciekawsze uzasadnienie, dlaczego lubi dany wyrób.
(nova)
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Górnik zasypany na

zapłaci?
9 tysięcy zł - na taką kwotę Ministerstwo Rolnictwa oszacowało
straty spowodowane środowymi zajściami w budynku resortu . Na razie
nie wiadomo, czy ministerstwo zwróci się o zwrot kosztów. W środę kilkuset rolników z Samoobrony oraz
posłowie tego ugrupowania wtargnęli
do gmachu Ministerstwa Rolnictwa i
okupowali go przez sześć godzin .
Policja użyła siły, by usunąć ich z
budynku .

Kto

Więcej przeszczepów
W tym roku Ministerstwo Zdrowia zakontraktuje więcej przeszczepów- zapowiedział szef resortu Mariusz Łapiński . Zadeklarował jednocześnie, że przeszczepy szpiku u dzieci będą traktowane przez ministerstwo priorytetowo.

Desperacja pirata
Prawie dwie godziny trwał poza kierowcą małego fiata, który
nie zapłacił na stacji benzynowej w
Ustce (woj. pomorskie) za paliwo.
Kierowca pokonał cztery blokady
policyjne i przejechał 85 kilometrów
zanim został zatrzymany.
ścig

głębokości

Podziemny zawal
Do wypadku doszło na poziomie 300 m w wyrobisku korytarzowym podczas prac konserwatorsko-naprawczych. Zasypany górnik to 33-letni cieśla .
- Nie wiemy na razie, co
było przyczyną zawału. Objął on
ok. 20-24 metry tego wyrobiska.
Akcja trwa, a dopóki trwa- wierzymy, że uda nam się wydobyć
górnika żywego - powiedział
główny inżynier kopalni Jerzy
Barma.
W rejonie zawału był jeszcze
drugi pracownik, zdołał się jednak wycofać. Jeszcze wczoraj roz-

Wchwili zamykania gazety w kopalni wciąż trwała akcja ratunkowa
poczęła pracę komisja z Okręgo
wego Urzędu Górniczego w Ryb-

Państwo
bierze stocznię

Siedzibą Centrum Przeciwko'

Niemiec- Berlin- powiedziała wczoraj przewodnicząca Związku Wypę
dzonych Erika Steinbach.

wojny

Groźba

Fortuynowcy drudzy
Ugrupowanie zamordowanego
holenderskiego polityka Pima Fortuyna zdobyło w środowych wyborach parlamentarnych drugie miejsce.
Zwyciężyli chadecy, a o druzgoczą
cej klęsce swojego ugrupowania mówią rządzący dotąd w Holandii so(PAP)
cjaldemokraci.
ŚREDNIE CENY WALUT
ceny z 16.05.2002

WALUTA
DOLAR
USA(100}

KUPNO

SPRZEDAŻ

405,00

415_,00

FUNT
BRYT. (100)

580.00

595,00

EURO
(100)

366,00

379,00

FRANK
SZWAJC. (100)

248~00

257,00

FORINT

WĘG.

(100)

1.40

1_.70

8,50

9_.80

KORONA

SŁOW.(100)

KORONA
CZESKA (100)

12,00

13,00

Ceny podaje Kantor WyrrMany Walut
,sezam· w Radomiu przy ul. żeromsiuego 42.

niku, która ma ustalić przyczyny i
okoliczności zdarzenia.
(PAP)

-Gdzie jest Jurczyk, KomoSiedzicie w
swoich gabinetach. Gdzie panowie jesteście! - krzyczeli stoczniowcy pod adresem byłycli pracowników stoczni, którzy w poprzedniej kadencji zasiadali w
parlamencie.
Z wyżej wymienionych do
protestujących przybył tylko Marian Jurczyk, przywódca strajku
stoczni w 1980 roku , były senator i były prezydent Szczecina.
łowski, Wądołowski?

Kardynał

Jurczyk zaapelował do stoczniowców, by zachowali spokój i
poczekali na zakończenie rozmów przedstawicieli stoczni z
premierem.
Jymczasem po pierwszej turze rozmów przedstawicieli rzą
du ze stoczniowcami minister
skarbu Wiesław Kaczmarek poinformował, że skarb państwa
zwiększy swój udział w Stoczni
Szczecińskiej, przejmując udziały członkqw zarządu zakładu .
- Podpisano umowę o wycofaniu się ze struktury własności

grupy inwestorów prywatnych powiedział minister skarbu.
Minister Kaczmarek dodał ,
że zmieni się też zarząd i Rada
Nadzorcza spółki .
(PAP)

Ratzinger o ustąpieniu jana Pawła II

Papież może odejść
Prefekt watykańskiej Kongregacji
Nauki Wiary i bliski zaufany papieża
kardynał Joseph Ratzinger nie
wyklucza ustąpienia Jana Pawła 11.

- Gdyby (papież) zorientował się, że absolutnie nie daje już
rady, z pewnością by ustąpił - powiedział Ratzinger w wywiadzie
dla monachijskiej gazety kościel
nej .

wiedział

Ratzinger dodał , że_, , dopóki
będzie to tylko kwestia cierpienia, papież wytrzyma" .
Sam Jan Paweł II zapewnił
w środę, że będzie nadał pełnił
swoją posługę , stoj ąc na czele
Kościoła katolickiego.
- Pokładam ufność w waszym
wsparciu duchowym, zamierzając
kontynuować posługę , którą Bóg
mi powierzył - powiedział na zakończenie audiencji papież. (PAP)

czeństwo wewnętrzne
Według

przedstawiciela
sowne raporty trafiły do
ta latem ubiegłego roku.

Bez kompromisu w ·sprawie

O jedno slow
Wczasie wczorajszej debaty
deputowani Rady Miasta Lwowa nie
poszli na ustępstwa w sprawie
Cmentarza Orląt Lwowskich.

Wczoraj doszło do drugiego w tym
tygodniu protestu szczecińskich
stoczniowców. Protestujący chcą
powrotu do pracy i wypłaty zaległych
pensji.

Bush-

Rzecznik Białego
Fleischer poinformował,
portach wywiadowczych
docierały do prezydenta.'
była o groźbie "
rwań " . Według Fl ei
wspominano w nich o
samobójczych bąd ź
ni u samolotów jako ra
Rzecznik doda ł ,
wywiadu skłoniły
do postawienia w stan
służb
· ·

Wypędzeniom ńwże być tylko stolica

zbrojnego konfliktu wisiała wczoraj nad subkontynentem
indyjskim, gdy członkowie rządu i
dowódcy wojsk indyjskich radzili w
Delhi, jak pomścić wtorkową masakrę w Kaszmirze, o którą obwiniają
Pakistan . Po naradzie podano, że
rząd premiera Atala Behari Vajpayee'a ogłosi w piątek w parlamencie,
jak odpowie na atak terrorystów.

CIA ostrzegała

CIA ostrzegała administrację
George'a W. Busha przed
porwaniami amerykańiskil:h sam
tów przez ludzi Dsamy bin
na kilka miesięcy przed 11

Górnik został zasypany w wyniku
zawału skał stropowych, do którego
doszło wczoraj w kopalni "Marcel"
w Radlinie (Śląskie). Wchwili
zamykania gazety wciąż trwała akcja
ratunkowa .

Centrum tylko w Berlinie

Groźba

300 metrów

Polacy, zamiast cmentarza
wego, budują "panteon
oręża polskiego". Strona
odrzuca te argumenty i
że chce jedynie uczc ić
nierzy- podkreśla U WIIII~L, L<
czas negocjacji po szła na

Na posiedzeniu Rady Miej(PAP.
skiej spośród kilkunastu występu ustępstw.
jących deputowanych
. - - - - - - - - - , . - -- - tylko mer Lwowa Lubmomyr Buniak opowiedział się za przyjęciem
tekstu napisu r:ta Grobie
Nieznanego Zołnierza
zgodnie z polskimi
oczekiwaniami.
Pozostali mówcy
apelowali, aby pozostawić w mocy uchwałę
Rady Miejskiej z 2000
roku w sprawie napisu
na głównej płycie grobu. Według tej uchwały, napis powinien
brzmieć : "Nieznanym
żołnierzom poległym za
Polskę w latach 19181920". W polskim wariancie dodano słowo :
"bohatersko " (poległym) .

Lwowscy radni
przekonywali także, że

ominowani do Ni
Trzy powieści, dwa tomy opowiadań,
trzy tomiki poezji, pięć zbiorów
wspomnień, trzy biografie i cztery
zbiory esejów znalazły się na liście
książek nominowanych do Nike.
Listę książek nominowanych
ogłoszono drugiego dnia odbywających się od środy w warszawskim
Pałacu Kultury i Nauki 47 . Mię
dzynarodowych Targów Książki .
Wśród nominowanych ksią
żek znalazły się m.in. powieści :
"Ostatni cieć" Janusza Głowackie

go, "Empire" Marka Nowakowskiego i "Tequila" Krzysztofa 'krgi
oraz dwa tomy opowiadań: "Zima"
Andrzeja Stasiuka oraz "Gra fia
wielu bębenkach" Olgi Tokarczuk.

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

Nominowane do
ki poezji to: "Nie ma od
Julii Hartwig, " Nożyk
Tadeusza Różewicza oraz
ny do odwołania" Marcina
tlickiego.
. ..
JYtuły siedmiu ksląl~
re znajdą się w finale
go konkursu, poznamY
śni u, a laureata nagrodY·
czątku października .

Nagroda, jak co roku\\
dowana jest przez "Gazetę
czą" i Nicom
reat otrzymuje statuetkę
prof. Gustawa ZentJr .
którego wartość w kazde)
edycji wzrasta o 10 tys.
roku będzie to 100 tys. z
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potarze kilkunastoletni syn opiekuje się głuchoniemymi rodzicami

ieó s ra ·1 szys ko
mnie huk. Kiedy
z lóżka,

Pomóżmy potrzebującym
Pogorzelcy nadal nie mają własnego lokum, w jego znalezieniu starają się
pomóc Urząd Miasta i starostwo. Lokale, które się im proponuje, są bez
wody i kanalizacji, a Zbigniew Maroszek po wyjściu ze szpitala będzie
wymagał pedantycznej higieny.
Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pornocy Społecznej zwraca
się do wszystkich, którzy mogą pomóc pogorzelcom ofiarując: meble,
sprzęty gospodarstwa domowego, ubrania czy pien iądze, które
mo:żna wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie

~.tcn1rem, że tiłta się pali;

~ocn'lkfl /11iłlllt;

od ognia
na podwórko,
zd nim - opisuje
Maroszek pożar,
zniszczył jego dom.

nr: 84900007-4268-27006-1.

mocnych. Kiedy urosłem , zaczą
rodzicom w zała
twianiu wielu spraw. Tak jest do
dziś . Moi rodzice są bardzo dobrzy, dali .mi dużo miłości. Czasami ludzie mówili, że za surowo
.mnie chowali, miałem wiele ograniczeń . Byli wymagający, ale myślę, że dobrze mnie wychowali.
Gdyby nie to, nie dałbym sobie
teraz rady- mówi spokojnie szczupły, sympatyczny 17-latek.

Wnocy z 12' na 13 kwietnia
domu we wsi Woli-

łem pomagać

Jędrzej owa wybuchł ogień .
szczęście domownikom
się uciec z płonącego domu.
tarzał się po ziemi, paliła się
im piżam a, usiłowaliśmy
ugasić ogień - opowiada
- Przy domu zawsze stało

a

z wodą, chwyciłem je i wbiedomu, chcąc coś uratować,
się cofnąć. Ogień opaNie mogliśmy uciec
bo płomień buchał przez
fu rtki, poza tym baliśmy
vuu ... w.u .butle gazowe, któobok domu. Schowaliśmy
szopie na podwórku. Rodzikrzyczeli, nie wzywali porno.
głuchoniemi.
i zawiadomili straż
nic nie udało się
Spłonęło wszystko, co
W wyniku pożaru 49-letni
· Maroszek doznał popaI stopnia. Od miesiąca przeOddziale Chirurgicznym
Powiatowego w Jędrzejo
Lekarze mówią, że pozostanim jeszcze około sześciu ty' być może konieczny okaże
IT7P''7 " ''Pn skóry. Potem ·czeka
rehabilitacja, a i tak
pewności czy będzie mógł

.$.4'1,·

~-
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Tułaczka

Od czasu poża ru Adam z mamą

m i eszkają

chodzić jak dawniej . Na szczęście
żona i syn odnieśli niewielkie obrażenia .
Policja wszczęła dochodzenie w sprawie pożaru. Początko

wo podejrzewano podpalenie,
jednak śledztwo wykazało, że pożar spowodowało zwarcie starej
instafacji elektrycznej .
W szpitalu pośrednikiem pomiędzy ofiarą pożaru a policjantami był 17 -letni syn Adam, bowiem Zbigniew Maroszek jest
głuchy i mówi niewyraźnie, jego
żona Jolanta jest głuchoniema .

u znajomych

Najpierw

było

" miganie "

Jolanta pochodzi z Warszawy,
Zbigniew spod Szydłowca . Poznali
się w Warszawie w szkole dla głu
choniemych. Obydwoje wcześnie
stracili słuch w wyniku urazów
odniesionych w wypadkach. Zbigniew mówi niewyraźnie, Jolanta
nigdy nie nauczyła się mówić.
28lat terilu pokochali się i pobrali,
zamieszkali u matki Jolanty w Warszawie.
Pierwszym językiem, jaki poznał ich syn Adam, był język migowy.
- W domu rodzice tylko "migali", mówić nauczyłem się , kiedy
poszedłem do "zerówki". Trochę
późno, ale nie miałem z tym żad
nych problemów, w kontakcie
z irinym dzie~mi po prostu zaczą
łem mówić. Zycie z osobami, które nie słyszą i nie mówią , nie różni
się od tego, jakie prowadzą inni
ludzie. Chociaż nie wszyscy to rozumieją. Często dzieci śmiały
z moich rodziców, a mnie było
przykro. Nie wszyscy dobrze odnosili się do nich, od wielu doznali
upokorzeń . Mama jest bardzo inteligentną osobą , ale kiedy inni nie
mogą się z nią porozumi eć i nie
wiedzą, że jest głuchoniema, uważają ją za upośledzoną umysłowo,
często ją obrażają. Przyznaję jednak, że wielu ludzi jest pełnych wyrozumiałości , przyjacielskich i po-

Rodzina Maroszków żyła
spokojnie w Warszawie. Ojciec
jest ślusarzem frezerem, matka introligatorem. Obydwoje pracowali. Kiedy na skutek likwidacji zakładów pracy chronionej stracili
pracę , utrzymywali się z rent. Fastanowili się jednak usamodzielnić, przeprowadzili się do Kozło
wa. Nikt im nie powiedział, że
w pobliżu jest cementownia. Kiedy
wiatr przygnał pyły, Adam zaczął

się dusić. Chlapak jest alergikiem,
ma astmę oskrzelową. Kolejna
przeprowadzka - do Izabelowa
koło Końskich . Kupili tam mały
domek, ale wkrótce okazało się, że

ISJa210a.
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są

dobrzy

pożarz e byłem w szoku .
'JYie było spraw do załatwiania,
mama zachorowała , trzeba było
chodzić do taty do szpitala i pomagać go pielęgnować. Nie miałem
czasu myśleć. Teraz powoli się
otrząsam, ale zmieniło się moje

- Po

nastawienie do wielu spraw.
Wszystko się zawaliło, zaczynamy
od zera, ale trzeba żyć dalej. Tata
w kwietniu stracił rentę inwalidzką. Nie wiem dlaczego, bo choro-

Ojciec jeszcze kilka tygodni będzie musiał spędzić w szpitalu

.... """"' ~. 31 Podanewymiay~olworu
........ W

Ludzie

w poszukiwaniu domu

~ <:.,y ~ oluen PON • .der,~ 7% padalicu V/ł1,
...

oszczędności . Pieniądze spłonęły

w pożarze.

9Da210c..
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nie ma do niego dojazdu, bo są
siadka zagrodziła jedyną drogę .
Nie pomogło odwoływanie się
do sądu, kobieta utrudniała im ży
cie tak bardzo, że się wyprowadzili . Potem krótko mieszkali w Kielcach, Przyłęczku . Od dwóch lat
wynajmowali domek w Wolicy.
Chcieli kupić coś własnego , na
dniach Zbigniew miał sfinalizować
transakcję, podjął z banku

Wdomu spłonęły p i en i ądze składane na nowe mieszkanie

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

ba

postępuje

i nie ma nadziei na

poprawę .

Chlapiec podkreśla : - Ludzie
dobrzy. Mieszkamy z mamą
u przyjaciół, państwa Bandarenków, którzy udzielili nam schronienia. Mieszkańcy wsi Wolica i Raków zorganizowali zbiórkę pienię
dzy. Dużym wsparciem jest dla
mnie moja klasa III LS w Zespole
Szkół Zawodowych w Jędrzejowie
i wychowawczyni, pani Barbara
Kowalczyk, panie z opieki społecz
nej, przyjaciele i obcy ludzi , któr.:.y nam pomagali, wpłacali pienią
dze, dawali ubrania i sprzęty.
Chciałbym im wszystkim bardzo
podziękować- mówi Adam.
- Kiedyś rozmawiałem z rodzicami o mojej przyszłości . Uczę
się średnio, mam kłopoty z matematyką, ale ogólnie jest nieźle. Flanowaliśmy, że będę się dalej kształ
cił, może wyjadę do pracy za granicę. Teraz wiem, że powinienem
z nimi zostać, bo nie poradzą sobie beze mnie - dodaje.
BEATA Z OJKOWA
są

5
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Samo życie

Pacjentka domagała się od bioenergoterapeuty 4 m ln dolarów odszkodowania

Uzdrowiciel n·ewinny
jan Kulik może nadal uzdra wiać. Pozwo/JI na to Sifd
Rejonowy w Radomiu.

szkodziłem pani J
wiem, dlaczego mnie
ba dla pieniędzy -

Sprawa była precedensowa.
Zdąrzały się już w Radomiu pro-

oskarżony.

cesy przeciwko lekarzom i szpitalom o zaniedbania oraz szkodzenie pacjentom. Ale po raz pierwszy na ławie oskarżonych posadzono specjalistę od terapii naturalnej i leczenia ziołami. Po raz
pierwszy ktoś zażądał też astronomicznego, jak na polskie warunki, odszkodowania - aż 4 mln
dolarów!

Niech pan mnie ratuje !
Drugą, obok Jana Kulika, bohaterką historii jest 26-letnia Gra-

terapeuty, bo liczyła, że jej pomoże. Od znajomych dowiedziała
się, że Kulik pomógł wcześniej
wielu osobom.
Wizyta miała mieJsce
11 marca ubiegłego roku, ale co
podczas niej zaszło , sądowi nie
udało się jednoznacznie ustalić .
Relacje chorej i terapeuty były

Na poparcie swoich
strony przedstawi ały
świadków i dokumenty.
znał się z dziesiątkami
nii medycznych,
skich: Jednak, jak
Andrzej Kawcz
dowodów winy ana
musiał
·

zupełnie rozbieżne.
Grażyna Jóźwiak: -Opowiedziałam panu Kulikowi o swojej
chorobie. Przepisał mi leki zioło
we oraz homeopatyczne i kazał

sterydy, -bo zatruwają
mój organizm. W ciągu 30-minużyna Jóźwiak, prawnik z wykształ
towej rozmowy Jan Kulik zdobył
cenia. W 1998 roku lekarze moje zaufanie i doprowadził do
stwierdzili u niej toczeń rumie- pogorszenia mojego zdrowia.
niowaty - groźną, nieuleczalną
Jan Kulik: - Nigdy nie kazachorobę, objawiająca się m.in .
łem pani Jóźwiak odstawiać stebólami stawów i zmianami na skó- rydów, zrobiła to na własne ryzyrze. Dla młodej kobiety brzmiało ko.
to jak wyrok: konieczność rezyNa swoją obronę bioenergognacji z pracy zawodowej i innych . terapeuta przedstawił zeznania
planów życiowych, poddanie się kilku swoich pacjentów.
- Pan Kulik nigdy nie kazał
do końca ostrym rygorom leczenia. Aby walczyć z chorobą, leka- odstawiać leków, a nawet namarze podawali chorej sterydy.
wiał do wizyty u lekarza - zeznała
- Córka nie mogła pogodzić Janina Ogrodek.
się z chorobfł. Bardzo mocno ją
przeżywała . Złe wpływało to na jej
Szpital i proces
psychikę - twierdziła Wanda Jóź
Ale fakty są takie, że po wiwiak.
zycie u bioenergoterapeuty kobieMłoda kobieta kilka razy
ta zaczęła się czuć coraz gorzej .
przebywała w szpitalu. W końcu
W kwietniu 2000 r. trafiła na kiltrafiła do gabinetu Jana Kulika.
ka tygodni do szpitala w Radomiu,
Jak sama przyznała podczas śledz a potem w Warszawie. Lekarze z
twa, a potem procesu, poszła do trudem ją uratowali.

Świadczyły

nr;>Pr'IUJLrr'

ko ze-znania samej
i jej rodziny. Na
mawiało lo, że

~ odstawiała czasami

- odstawić

'N

~

zjawiła się

w gabinecie
Co więcej, biegli orzekli, ·
.....,.'7'r"'.._-.-~ chorej mógł się pogorszyć,
;:, gdyby przyjmowała leki
~ . zaleceniami lekarzy.
.a: na się bowiem odzywać
- Odstawienie leków mogło orzeczony zakaz prowadzenia kłym przeziębieniu albo
nawet spowodować śmierć pa- swojej działalności. Prokuratura długim przebywaniu na
Jan Kulik nie
cjentki- nie mają żadnych wątpli  żądała dla niego 10 miesięcy więzienia z zawieszeniem i zakazu tować wyroku. Może
wości.
Gdy Grażyna Jóźwiak wyszła · pracy w charakterze terapeuty żeby szum wokół jego
ze szpitala, natychmiast złożyła przez pięć lat. Grażyna Jóźwiak ucichł, bo przeszkadza
doniesienie do prokuratury prze- chciała nie tylko ukarania mężczy- wadzeniu praktyki. Teraz
ciwko Janowi Kulikowi. Ta spo- zny, ale liczyła też na zasądzenie z niecierpliwością, czy
odszkodowania. Najpierw wystę- tura nie zaskarży
rządziła akt oskarżenia, zarzucapowała o 4 mln dolarów. Gdy sąd
ższej instancji. J
tak
jąc mężczyźnie narażenie na nieodrzucił to roszczenie, wysokość
nie, czekają go kolej ne
bezpieczeństwo zdrowia i życia
nawiązki pozostawiła do uznania
niepewności. Grażyna
młodej pacjentki ..
wydaje się pogodzona ze
Proces wzbudził zrozumiałe wymiarowi sprawiedliwości.
Podczas procesu nie zabra- chorobą , ale raczej nie z
zainteresowanie. Nikt jeszcze w
Radomiu nie oskarżał bioenergo- kło gorących momentów. - Zna- kiem sądu :
KRZYSZTOF
terapeuty. Dla Jana Kulika była to chor, żerujący na ludzkiej naiw(Nazwiska hro~• ntornmB
walka niemal o życie. Gdyby zo- ności i zaufaniu - tak oceniała
Kulika jego pacjentka. - Nie za- l) zmienione)
stał skazany, na pewno·miałby też
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Monika zmarła po operacji cesarskiego cięcia
l'

SmierC w połogu
onika
marzyła
o dziecku. Ale jej
radość nie trwała
długo . Dwa dni-po urodzeniu Zuzi
zmarła . Przyczyną śmierci było zakażenie krwi. Teraz sprawą zajęła
się prokuratura.
25-Ietnia Monika zmarła w
nocy z l na 2 maja w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Kilkadziesiąt godzin wcześniej
urodziła upragnione dziecko. Zuzia przyszła na świat po cesarskim
cięciu . Jest duża i zdrowa, waży 4,5
kilograma, ma 61 centymetrów.
- Zuzia to cudowna dziewczynka. W tej małej widzę swoją
córkę - szlocha Alina Fokt, matka
Moniki.
Przez jakiś czas Zuzią będzie
zajmowała się szwagierka Moniki. Sama niedawno urodziła dziecko. Jest szansa, że będzie mogła

M

wykarmić piersią również Zuzię .
Lekarze twierdzą, że tak będzie

najkorzystniej dla dziecka.

Tak bardzo

ch ciała u rodzić

- Miałam przeczucie . Nie
chciałam Moniki oddać do szpitala na Józefowie. Intuicja podpowiadała mi, że powinna rodzić w
Pionkach. Tam pracuje lekarz, który prowadził córkę przez całą cią
żę- opowiada matka Moniki . - Ale
to wszystko działo się bardzo szybko. Nie było czasu na spory.

6

Radosne oczekiwanie na dziecko. Dla rodziny Moniki zakończyło się niewyobrażalną tragedią

W sobotę , 27 kwietnia, minął tydzień od terminu, w którym
Monika miała rodzić. - Planowaliśmy zawieźć córkę do szpitala
w poniedziałek . Doszliśmy jednak do wniQsku, że pod opieką
lekarzy dziecko będzie bezpieczniejsze- wspominają rodzice.
Monika trafiła na Oddział
Położniczy. W niedzielę odwiedził
ją mąż i cała rodzina. Wtedy dobrze się czuła. Opowiadała , że położna przez całą noc próbowała
wywołać poród, ale nie udało się .
W poniedziałek po południu
lekarze zdecydowali się na cesarskie cięcie . Monika urodziła o
godz. 16.45.

- Cieszyła się, mówiła przez
telefon, że już widziała Zuzię , że
to piękne dziecko, podobne trochę do niej, trochę do ojca- opowiada matka Moniki.
We wtorek rano rozmawiała
z mężem, mówiła mu, że wszystko będzie w porządku .

Dwa dni horroru
południu intuicja podpowiadała mi, ~e muszę iść do
córki . Nie zdążyłam wyjść z
domu , gdy przybiegł syn i powiedział, że Monika bardzo źle się
czuje- mówi pani Alina. -Paweł
był przez cały czas w szpitalu ,
ale nikt nie chciał go wpuścić na

- Po

salę. Monika dusiła się, przewiezaniedbań , w wyn iku .
ziono ją na Oddział Intensywnej - Monikę zakażono
.
- Zgony po cesarski
Opieki Medycznej. Rozmawiazdarzają się bardz o r
łam z lekarzem. Wyraził zgodę ,
aby na chwilę wejść na salę . Mo- mniej więcej raz na dwa
nika leżała pod respiratorem , twierdzi Zbigniew Ba
ręce miała przywiązane pasami
dynator Oddziału
no-Położniczego szpitala
do łóżka .
Wówczas pierwszy raz ro- zcfowie
.
W ubiegłym tygodniU
dzina usłyszała, że stan Moniki
jest bardzo ciężki i pogarsza się tal Wystąpił o opinię do
z każdą chwilą. Organizm dziew- tanta regionalnego z
czyny przestał się bronić. Leka- Akademii Medycznej w
wie. Ma on zbadać , czy
rze próbowali ją reanimować .
·
- Siedziałam obok niej , pa- . dopełnili swoich
trzyłam w monitor z nadzieją , że
- To normalna
serce znowu ruszy. Udało się , ale takich przypadkach .. .
tylko na chwilę -wspomina mat- mentację przebiegu c1ąz_y.
innymi na jej podstaw1e
ka Moniki.
wiona zostanie diagnoza
Bardzo rzadki
doktor Banaczek.
Kilka dni temu post
przypadek
nie wyjaśniające w s
Prawdopodobną przyczyną
śmierci Moniki nH.uv•·'
śmierci Moniki była infekcja
krwi , tzw. sepsa. Kilka godzin po kuratura Rejonowa.
śmierci Paweł , mąż Moniki ,
sprawdza, czy śmierć
zwrócił się do policji o wyjaśnie
stąpić w wyniku nie
nie przyczyn tragedii . Jego zda- prawidłowej
niem , na Oddziale Położniczym
szpitala na Józefowie doszło do
/

Warto wiedzieć
lekarzowi udowodni się winę, może być zawieszony w 1
waniu zawodu. Poniesie też karę wynikającą z Kodeksu kameQ0 :
a dodatkowo rodzina zmarłej ffi9Że w procesie cywilnym wystąp!C
o odszkodowanie.
Jeżeli

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

MAGAZYN NUMER

Obok nas li'®t!fff~l
zbrodni w Jedwabnem trafiła do kieleckiej prokur•

rokorator
wiłnie

prawdy
1"'-fCJrDc: Żydów ZiłiZUcD
JPN

tuszował?

Pytany, czy ma wobec tego
Zydów, odparł:.- Nie, bo
nie mam do nich zaufania Zydzi wypełniają nakazy religii, która w Talmudzie- ich świętej księdze traktuje gojów jak zwierzęta i nakazuje
ich krzywdzić, wykorzystywać
i oszukiwać. Poglądy Reymanna najszybciej można poznać po lekturze
przyjaciół

"Działając w obronie dobrego imienia mojej Ojczyzny i polskiego wymiaru sprawiedli~ości
oskarżam : Leona Kieresa, Zyda,
prezesa Instytutu Parnięci Narodowej, członka władz Unii Demokratycznej i profesora prawa, nadzorującego śledztwo w Jedwabnem;
Radosława Ignatiewa, prokuratora

KOLEJNI ZWVCIĘZCY
odebrali nagrody z kategorii AGD :
Edward Białosukna z Kielc do te; pory wygrywał drobne upominki, tym razem jest to odkurzacz
Marian Zarzycki z Kielc zakreślił swoją pierwszą wygraną konkursową - dużą teflonową patelnię
WYTNU! 7AC.HOWAJ !

l

391

ll

269

DZJEŃ 23.

17.V.2002 r.
Andrzej Reymann uważa, że oskarżenie Polaków o mord w Jedwabnem to elekt
żydowskiego spisku
dwumiesięcznika, w którym sam piprowadzącego śledztwo w Jedwabsze i redaguje teksty. Pisemko wyda- nem o to, że działając świadomie i
wane jest w nakładzie 16 tys. egzem- z premedytacją, zamiast ekshumaplarzy. Wychodzi na Mińsk Litewski, cji żydowskiego grobu w JedwabKamieniec Podolski i Nowy Sącz_. W nem, spowodowali rękoma wyna2 numerze można przeczytać: "Zyd jętej przez nich, podległej sobie i
Grass napisał ociekającą nienawiścią nie zdającej sobie z tego sprawy
do Polaków książkę "Sąsiedzi". Do ekipy archeologów zatarcie śladów
mordu w Jedwabnem i ich bezpowąntypolskiej nagonki przyłączył się
Zyd Kwaśniewski. ( ...) Jej celemjest rotnego zniszczenia w górnej czę
ści grobu - to jest o zbrodnię przewyłudzenie od Folski 65 mld dolaDo Żydów
rów odszkodowań za mienie żYdow ciw wymiarowi sprawiedliwości z
nie ma zaufania
skie zrabowane w czasie okupacji art. 239, paragraf l Kodeksu karnego" -napisał Reymann.
maj u ub.r. rozpoczęły się przez Niemców''.
Wniósł też o odsunięcie Kie. ekshumacji pornordoresa i Ignatiewa od udziału w śledz
Nikogo nie obraża
Zgodę na ich kanwydał ówczesny proReymann wielokrotnie atako- twie i wydalenie ich z pracy w IPN
generalny Lech Kaczyński . wał IPN za Jedwabne. W lutym ubie- oraz spowodowanie ekshumacji
.kwietniu br. prezes IPN głego roku zgłosił wniosek o ukara- zgodnej z przepisami przy udziale
Kieres ujawnił, że istotne dla nie dyscyplinarne prezesa, pro{. Le- ekspertów polskich i zagranicznych , połączonej z badaniem
będzie przesłuchanie nie- · ona Kieresa. "Mianowanie Zyda
_świadka. Media szybko
szefem IPN", który głosząc się Po- szczątków kostnych ofiar celem
ze chodzi o dowódcę ko- lakiem będzie urzędowp stwierdzał ustalenia rodzaju uszkodzeń :
gestapo z Ciechanowa Her- polskie zbrodnie n.a Zydach - to ogień, woda, broń palna.
Schapera:-W latach 60. cen- majstersztyk, który Zydom mógł się
Wniosek przesłał do prezyściga nia zbrodni nazistow- udać tylko w PRL-bis" - napisał do denta Aleksandra Kwaśniewskiego .
w Ludwigsburgu z dużym rektora Uniwersytetu Wrocławskie
podobieństwem przyjęła ,
Wydalić Weissa
go, gdzie pracuje naukowo Kieres.
- Do chwili obecnej obowią
u w Jedwabnem dokonało
Cy.y nie obraża profesora Kiez Ciechanowa.
zuje prawomocny wyrok sądu
resa? - zapyta.tiśmy.
drzej Reymann, doktor
- Słowo Zyd nie powinno ni- stwierdzający, że mordu w Jedwabnem dokonali Niemcy. Aby podwaz okolic Krynicy uważa, że kogo obrażać - padła odpowiedź .
e Polaków o zbrodnie to
W czerwcu ub.r. Reymann żyć wyrok, trzeba nowych, mocnych
. Zakwestionował też skierował wniosek do prokuratora dowodów- tłumaczył Reymann .
Na początku kwietnia br. zaprowa<:tzen·ia ekshumacji i generalnego Lecha Kaczyńskiego o
dla rozwikłania py- wszczęcie postępowania przeciw- wiadomienie otrzymała minister
. spotkania z nami pod- ko Leonowi Kieresowi i prokura- Barbara Piwnik. Z Ministerstwa
. · ze nie jest antysemitą . torowi Radosławowi Ignatiew~wi, Sprawiedliwości sprawa została
matka w czasie okupacji szefowi Oddziałowej Komisji Sd- przesłana do prokuratury w Nowym
trzyosobową rodzinę ży
gania Zbrodni przeciwko Narodo- Targu, następnie do Nowego Sącza .
. powiedział.
Stąd wniosek przesłano do, Kielc.
wi Folskiemu w Białymstoku .
Naczelnik Wydziału Sledczego Prokuratury Okręgowej w Kielc., ...... - - .roftl...............
cach Aleksander Zapała poinfor~~..mował, że wniosek wpłynął na poN AJJA'SNIEJSZEJ
czątku maja. W środę Reymann
RZECZYPOSPOUTE
przyjechał do kieleckiej prokuratury na przesłuchanie . Nie wiadoKwaśniewski przeproś Polaków
mo jednak, jaki będzie finał spraza Jedwabne l ZREZYGNUJ!
wy. - Decyzje o tym, czy prokuratura podejmie śledztwo, zapadną
w ciągu kilku dni - wyjaśnił prokurator Zapała .
Prokurator Ignatiew powiedział " Słowu ": - Jestem stroną i nie
mogę komentować wniosku .
~ =--.....:::~_,...._
W moim przekopaniu nie do zło
..............
-..,.....
t====::l
:.=-:--... ........... ..__.._ .....__
do zaniechania czynności w cza.. sie ekshumacji i została ona prze......,._ .....,. .................
,
_........,
,..._...,....-..- ........
prowadzona zgodnie z przepisami.
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Przypominamy dotychczas wydrukowane liczby
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

103
221
102
252
165
125
124
152
114
120
136
115
101
131
113
127
110
263
105
151
141
224
254

106
319
145
310
166
210
133
157
146
132
149
176
126
167
121
163
191
307
164
226
175
227
269

334
333
159
320
240
233
261
170
205
135
154
177
201
202
122
173
195
321
253
237
239

260
347

432 433
344 349
215 270
322 337
241 259
236 295
304 . 305
192 206
214 256
169 171
235 279
292 332
231 306
211 212
129 134
197 219
196 273
329 345
266 343
316 355
301 302
330 379
391 394

434
395
274
354
309
303
410
207
257
230
297
336
361
234
162
247
313
356
366

373
375
392
396

435
437
290
367
326
377
424
209
275
277
323
360
364
242
243
264
314
359
371
374
376
393
399

436
439
293
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OFERUJEMY:

Radom, ul 1905 Roku 30 B

• Oclz>d oclvonna i robocza- Pokrowcc o to<by narzędz>owc
• RębW>Ce oehrom>c o roboc=- Wyroby kalctmac
• ObuWJe ocbronnc i robocze.. Ręcztuka a k1crlo
• Sony mundurowe· -p/pat. pjn>Ce
- Sprzęt oc:lvonny- węp:l. lr.oks
• U'U)t JpeCJah•yc:me an. BHP • wyroby humłCZC:

~~~~.i---.....--

D:~PJ..-..ą"*rr~fl«"----'...-, ........... 1.."....._~-·-

Auto-Salon

$Agr~~

L

l NISSAN

Autoryzowany Dealer
25-301 Kielce, ul. Krakowska 293

~

~

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

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

uczą młodzież

z

Szydłowca rozmawiać

z duchami miasta

Ballada o sąsiadach
Studenci z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ,, ę"
reallzujif w mieścle swój projekt, który nazwali
,,Bil/lada o Szydlowcu,,.
Członkowie "ę" od dawna proWadzą różne programy kulturalne
dla młodzieży. Dlaczego tym razem
zajęli się problematyką żydowską?
- Bo zachwyciła nas ich kultu-

ra i zwyczaje. Sami chcemy dowiedzieć się o nich jak najwięcej , uczymy się razem z dziećmi - opowiadał Piotr Stasik z "ę".
Kiedy postanowili stworzyć
" Balladę o ..." i szukali miejsca, gdzie
mogliby ją zrealizować, wszyscy
wokół zaczęli mówić o Szydłowcu .
Spotkali tu Zdzisławę Hanusz, która od lat dokumentuje ich historię , i
Małgorzatę Bema tek, dyrektor Szydłowieckiego Ośrodka Kultury.
-To nie jest zwykły dom kultury, zamkowe komnaty i dziedziniec są idealnym tłem dla tego, co
chcieliśmy zrobić . Poza tym wszyscy bardzo nam pomogli - mówił
Piotr Stasik.

Ballada o

Szydłowcu

- Szydłowiec, jak wiele innych
miast, szybko zapomniał o swojej
wielokulturowej historii. Chcielibyśmy, żeby w wyniku warsztatów
polsko-żydowska tradycja miasta
stała się dla młodzieży z powrotem
ich historią - twierdzą twórcy projektu "Ballada o Szydłowcu " .

do zamku przychodzi kilkuset
uczniów.
Jednak zanim zaczęły się spotkania, wszyscy grali ze studentami
z " ę" w stereotypy. Poprzez zabawę dowiedzieli się, czym są i jak
powstają .

- W trakcie gry podawali, ich
zdaniem, charakterystyczne cechy
różnych narodowości . Włosi to dla
nich oczywiście makaroniarze,
Francuzi żabojady, a Cyganie- zło
dzieje. Nie potrafili jednak powiedzieć, skąd biorą taką wiedzę . W
końcu chyba zrozumieli, że nie
można w ten sposób kwalifikować
ludzi - opowiada Marta Białek.
-Bo ludzi można podzielić na
dobrych i złych, mądrych i głupich
- uważa Zdzisława Hanusz. -A to
nie zależy od narodowości. I tego
trzeba uczyć młodzież, staram się
to robić w szkole. To samo przekazują twórcy "Ballady o Szydłowcu ".
być

lak to fest
dziennikarzem?

Szydłowianie niechętnie Il).Ówią

o mieszkających tu kiedyś Z ydach . Przekonali się o tym uczestnicy warsztatów pisarskich. Musieli
m.in . zebrać wspomnienia ludzi
pamiętających mieszkających tu

Na warsztaty poświęcone historii mi a·
sta zapisało się ponad 900 dzieci.
Te z podstawówki są najbardziej spon·
taniczne, chętne do pracy
bardzo trudny zawód, a ja zawsze
chciałam pracować w gazecie mówiła kilkunastoletnia Agnieszka.
Przyszła ną zajęcia nie po to,
aby uczyć się o Zydach. Interesuje
ją praca w gazecie, miała szansę dowiedzieć się czegoś o niej , więc
przyszła .
-Najważniejsze , że te dzieci tu
są. Mimo wszystko poznają historię
swojego miasta i ludzi tu mieszkają
cych - mówiła Marta Białek.

Po warsztatach antropologiczno-etnograficznych studentki hebraistyki , które spotykały się
z dziećmi, stwierdziły, że cokolwiek by się działo , ich uczestnicy
nie będą antysemitami.
- Dzieci poprzez zabawę bardzo dużo nauczyły się o tradycji

żydowskiej i jej związkach z naszą
kulturą. Z wielkim zapałem tworzyły ilustrujące to kolaże- opowiadała Marta Białek.

Co nam zostało
z tamty~h lat
Przed wojną Zydzi stanowili
70 procent ludności Szydłowca. W
mieście prowadzili sklepy i warsztaty, na wsiach handlowali, jak.mówią ludzie, "mydłem i powidłem".
Zajmowali się też drobnymi naprawami i usługami . W PSP nr 2 Zdzisława Hanusz stworzyła i prowadzi

' Warto wiedzieć
Dzieci żydowskie przed wojną uczyły się w polskiej szkole. Zdjęci e szkolne klasy
polsko-żydowskiej ocalało w rodzinnych archiwach
Od marca w ramach projek- kiedyś Żydów. Później z ich relacji
tu członkowie " ę " prowadzą miał powstać artykuł. Dostali adrew zamku warsztaty dla uczniów sy, dyktafony i "ruszyli w miasto" .
szydłowieckich szkół. Na przyNiestety, najczęściej przynosili czykład, w czasie zajęć antropoloste kasety. Ich rozmówcy albo nie
giczno-etnograficznych dzieci mieli czasu, albo nie chcieli razmapoznawały kulturę żydowską , trawiać . I z czym kojarzyło im się
dycje i życie codzienne. Warszta- dziennikarstwo.
ty fotograficzne były okazją do
-Przede wszystkim z chodzepoznania obiektów związanych z niem. Dziennikarstwo to chyba
żydowską kulturą i próbą odtworzenia przestrzeni miasta sprzed
wojny. Do Szydłowca przyjechał
m.in . znany polski fotografik Tadeusz Rolke .
- Najlepiej pracuje się z dzieciakami z podstawówki. ' One są
otwarte, spontaniczne, niczego się
nie wstydzą, wszystko je interesuje. Starsi podchodzą do programu
z większym dystansem, są już nieco zmanierowani - twierdzi Marta
Białek z TIT "ę".

Kiedyś część Szydłowca od rynku w stronę dworca PKS zamieszkiwali
głównie Żydzi. Dziś po szydlowieckich Żydach. zoslaly m.in. kirkut. bożnica,
pożydowslde budynki oraz zabytkowa kuczka przy ul. Garbarskiej. A i to
wkrótce może zniknąć. Powierzchnię cmentatza po wojnie bardzo zmniejszono, w miejsce macew wybudowano m.in. osiedle i nowoczesną szkolę. Teraz
kiri<ut odwiedzają przede wszystkim amaloiZy taniego wina, czasem chowają
się tu dzieci z pierwszym w życiu papierosem. Ani gmina żydowska, ani
v.ładze miasta nie mają pieniędzy na kon~ zabytku. W bożnicy
prawdopodobnie już wkrótce powstanie kawiarnia. Domy są teraz utrapieniem
inspektola budowlanego, wiele z nich należałoby wyremontować, a niektóre
nawet rozebrać. Niestety, często na przeszkodzie stoją nieuregulowane
sprawy spadkowe. l wreszcie kuczka - drewniany ganeq:ek ze świetnie
zachowanymi rnałcNłidłami- w ~. chwiD moze runąć.

muzeum i izbę pamięci
zapomnienia".
nich
stwo pamiątek,
żydowskich sąsiadach .
·· Większość luqzi

na ulicach miasta o
że na Wschodriiej jest
tarz. O tym, gdzie była
mięta już niewielu.
-Trzeba ratować
nam jeszcze zostalo z
Musimy się spieszyć ,
lacje od ludzi - uważa
Hanusz.
Coraz częściej za
dawnych mieszkańcach
ludzie każą sobie płacić.
na starychskorupach i
można zrobić interes. ·
zarabiali na nich, teraz
skorzystać na
ocalały po ich sąsiadach .

Gra w stereotypy
Zanim zaczęły się warsztaty,
studenci odwiedzili wszystkie szydłowieckie szkoły. Uczniowie poznali wtedy projekt, dowiedzieli się,
na czym będą polegały zajęcia i czego się dowiedzą o historii swojego
miasta. Najwyraźniej spodobał im
się pomysł starszych kolegów, bo na
warsztaty zapisało się około 900
osób. Niektórzy zrezygnowali, ale
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Sukiennice na Rynku Żydowskim· dzisiaj w tym miejscu jest plac Marii Konopnickiej

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

MAGAZYN NUMER

flikt w MPK pokaże, kto jest silniejszy: prezes czy związki zawodowe?

styl bial ruskim
zauwdŻJ'I, że

z magazynu MPK g/nif czt;śc/ do
.,.,.,,nnrnw l Zdllleldowal o tym Zd!Zifdowl spółki.
dochodzenie. Wyszło na jaw, że rzeczy
,.,...,;nnrn taczkami. Sprawa trafila do prokuratury
rońG~slt; umorzeniem.
śmiech- twierdzi Piotr
szef " Solidarności" w

skoro trwa spór zbiorowy, to nie
będzie się wypowiadać na temat
paliwa i płac, natomiast może się
wypowiedzieć w sprawie przerw
dla kierowców, które powinny
trwać 15 minut, a nie trwają . Natomiast poniżanie pracowników
przez prezesa nie leży w gestii PIP.

dy za ... dobrą współpracę z zarzą
dem. Witecki chciał pokazać, że
każdego można kupić .

Ryszard Witecki wzdycha i
wznosi oczy ku niebu.
- Pan Wolanawski miał jakieś
sprawy rodzinne i sam prosił o te
pieniądze .

Radom. -Ale chodzi o pozoprezes Witecki wyrywa z
złodziej stwo!

. Prokuratura umorzyła śledz
bo części odnaleziono: były
po kątach - tłumaczy
Witecki, prezes zarządu

mieniem stron. Prezes poszedł im
na rękę , gdyż podpadali pod karny
artykuł za pijaństwo .
Dwa grosze podwyżki to efekt
pomyłki w zapisie. Thk mało nikt nie
dostał. A kwoty proponowali bezpośredni przełożeni , a nie zarząd.
Prezes pokazuje, ile talonów
dostali pracownicy MPK z okazji
rozmaitych świąt z funduszu socjalnego. W zeszłym roku, łącznie, ponad 313 tys. zł. W tym- na Wielkanoc po 400 zł , Dzień Kobiet - po
150. Kierowcy zarabiają nominalnie ponad 2 tys. zł brutto. Płaci im
się nawet za przerwy w pracy - w
tym czasie niektórzy handlują sobie na targu . A jeśli ktoś bierze na
rękę tysiąc, to nie wina zarządu , ale
niespłaconych rat, alimentów i cięż
kiej łapy komornika. W ciągu czterech miesięcy 2002 r. spółka wypracowała 513 tys. zysku . W mieście, gdzie pada firma za firmą, a
bezrobocie zbliża się do rekordu!
- Po raz pierwszy od siedmiu
lat wynik finansowy MPK jest dodatni- podkreśla z dumą prezes.

Kto kogo szpieguje?
W MPK działa monitoring.
Kilkanaście kamer obserwuje, co
dzieje się na terenie zakładu . Te-

Zaraz powiem, komu się
-odbija piłeczkę Wolanow. la~ temu wystąpiliśmy z
ze w razie odwołania
jego członkowie nie dom!liardowych odpraw. Więc
W1tecki się mści.

W tym roku po raz pielWszy od kilku lat MPK ma dodatni wynik finansowy
zapewnia Marek Łapczyński, przeZ innych spraw należy wymiewodniczący związku branżowego .
nić próbę rządzenia przez WitecTak po prawdzie, prezes nie kiego funduszem socjalnym oraz
zwalniał, lecz proponował przejkomentarz na temat pana P., który
ście na pół etatu. Około trzydziekandydował do Rady Nadzorczej.
-Powiedział : na P. nie głosuj
stu osób dostało propozycje, więk
cie i tak wywalę go z roboty- twierszość odmówiła. W ich miejsce
Witecki zatrudnił swojaków.
dzą świadkowie.
- W końcu doszło do tego, że
I tak kroczek po kroczku: w
zeszłym roku kierowcom dwukrotprezes zaczął zapisywać do związ
nie obniżano normy paliwowe, z któ- ków. Opracował nawet własne derych należała się premia za oszczęd klaracje - mówi Wolanowski. -Zapowiedział, że utworzy własny
ność. Potem było tzw porozumienie
związek i dopiero porządzi.

A że wcześniej współpracował
przy reorganizacji firmy, więc
spełniliśmy jego prośbę .
Zarzuty są bałamutne i wyssane z palca. Choćby te o prezesowskich związkach zawodowych. To
absurd! -podkreśla Witecki i pokazuje opinię radcy prawnego. Wolanawski kieruje do księgowości finansowej wnioski, by związkowcom
potrącano składki, a z opinii wynika, że najpierw takie wnioski powinien otrzymać pracodawca. Zwol-

ren jest otwarty, stacja paliw dla
każdego, łatwy dostęp do kasy, więc
w razie kradzieży widać wszystko
jak na dłoni . Ale Wolanawski
twierdzi, że monitoring ma służyć
inwigilacji ludzi, a w szczególności -szpiegowaniu jego.
- Nie zniżę się do podobnych
komentarzy- odpiera zarzuty Witecki . Jego zdaniem, szef "S" zachorował na samego siebie: zaczynał w firmie od pomywacza, teraz
dowodzi związkiem, chyba jasne?
W wypowiedziach do gazet i 1V
Darni Wolanawski oświadczył, że
działania zarządu przyczyniły się do
samobójstw dwóch kierowców. Zarząd podał Wolanowskiego do sądu _
Osobne zawiadomienie, w sprawie
działań przewodniczącego na szkodę spółki, otrzymała prokuratura.

Zarząd spółki skrytykował

umorzyła śledztwo,

Prezes Witecki

bo

części

znaleziono pochowane po

kątach

płacowe. W 2001 r. zarobki miały
wzrosnąć o 7 - 9 proc., w zależności
od stanu finansowego firmy. Związ
kowcy twierdzą, że na temat tego stanu nikt ich nie informował, bo zarząd trzyma infonnacje dla siebie i nie
udostępnia żadnych dokumentów.
- Wobec tego zaczęliśmy się
bronić i jesienią 2001 weszliśmy
w spór zbiorowy z zarządem

Je~en

z nowo przyjętych
Się do prezesa per wujuNUMER 2234/R

- mówi Wolanowski.
Związki zredagowały pismo
do PIP, która odpowiedziała , że

kierowców za zużycie cukru, którym słodzą sobie herbatę. - To komunistyczne przywileje - oświad
czono. Związkowcy odnotowali, że
każdy z członków zarządu ma SODkilornetrowy ryczałt na służbowe
auto, a prezes rządzi jak I sekretarz. W czasie wyborów do parlamentu autobusy MKP jeździły oklejone plakatami kandydatów SW .
Na koniec Piotr Wolanawski
serwuje opowieść o podwyżkach
stawek godzinowych kierowców.
Jym, którzy się podobali, dano po
80 groszy. 1Ym z charakterem- dwa
grosze na łebka . Kierowcom skasowano godziny nadliczbowe.
-Mam 1300 zł na rękę . W stosunku do zeszłego roku straciłem
350 zł - mówi Zbigniew Olszewski. - A są tacy, którzy biorą jeszcze mniej.
W tej sytuacji związki ogłosi
ły referendum. Większość załogi
opowiedziała się za odwołaniem
zarządu i strajkiem. Jylko 16 pracowników poparło zarząd. Po
ogłoszeniu wyników prezes Witecki ogłosił, że referendum zostało
sfałszowane w stylu białoruskim .

Prezes

poszedł

na

rękę

Wolanawski twierdzi, że w zeszłym roku, gdy zaczął się spór
zbiorowy, otrzymał 200 zł nagro-

- W referendum ogłoszonym przez związki za odwołaniem zarządu i strajkiem
opowiedziała się większośt załogi - podkreśla przewodniczący Wolanawski
nienia? Proszę bardzo. Zakład przePiotr Wolanowski siedzi w
chodził reorganizację, więc bezpopokoju związkowym . Mówi, że każ
średni przełożeni wytypowali ok. 30
dy wchodzący do pokoju jest łapa
osób do przejścia na pół etatu . ny przez kamerę, żeby prezes wieZwiązki twierdziły, że dzieje się
dział, kto trzyma z Wolanowskiem.
krzywda jedynym żywicielom roNa drugim piętrze prezes Widzin, zarząd zaproponował rozmo- tecki ma pod ręką magnetofon z wywy, związki nie chciały gadać. Ale i wiadem Wolanowskiego dla TV
tak w pięciu przypadkach wycofa- Darni, w którym przewodniczący cino się z półetatowych propozycji.
ska gromy na zarząd . Naciska klaInne zwolnienia wynikały z wisz, kręci z niedowierzaniem głową
likwidacji stanowisk, a czternastu i słucha tego jak ulubior~ej melodii .
pracowników odeszło za porozuKRZYSZTOF ZMUDZIN
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Maluchy

czekają

Imię

na chrzest

Polska gola, taka jest klasy Vb wola!

dla bizona

Każdy czytelnik "Słowa Ludu " ma
szansę zostać rodzicem chrzestnym
pierwszych w regionie młodych
bizonów. Właśnie przyszły na świat
w Stadninie Koni w Kurozwękach.

Właściciel m ajątku Kurozwęki Jan Marcin Popiel sprowadził półtonowe bizony pod koniec

2000 roku z Belgii. Pierwsze stado tych zwierząt w Polsce szybko
stało się wielką atrakcją turystyczną . Przyciągają równie wielu gości , co słynny miejscowy pałac i ciekawa agroturystyczna
oferta majątku .
Kolosy zaaklimatyzowały się
w Kurozwękach znakomicie i zaczęły się rozmnażać . Pierwsze
dwa bizoniątka - jeden " chło
piec" i jednak "dziewczynka" przyszły na świat w ubiegły czwar-

tek. J.M. Popiel zgodził się , żeby
to właśnie czytelnicy " Słowa
Ludu " wymyślili dla nich imiona.
Propozycje -jedno imię mę
skie, jedno żeńskie można do koń
ca maja zgłaszać osobiścię lub pisemnie na adres redakcji lub telefonicznie (041) 36-36-199 oraz
(048) 34-46-979.
Komisja, której będzie przewodniczył pan Jan M. Popiel, wybierze najładniejsze imiona. Ich
pomysłodawcy, jako rodzice
chrzestni, zostaną w czerwcu zaproszeni wraz z rodzinami na specjalny piknik do Kurozwęk . Tu ·ż
szampanem odbędzie się uroczysty chrzest bizoniątek, który zrelacjonujemy w "SI.!' .
A z ostatniej chwili wiemy,
że stado bizonów w Kurozwękach
powiększyło się o następną trójkę maluchów.
(ew)

Rośnie

nam pil
kciuki za Małysza", także
karzy odbija swoje kciuki.
Przypomnijmy, że z 40
cy pięciokątów na początku
ca będziemy układać
piłki na świecie (w Kielcach
cu Wolności , a w Radomiu
cu KŚT " Łaźnia"). Do tej
zaprosimy wszystkich
zdjęcia piłek nasz so~~cial. nv
słanni!< na mistrzostwa
polskiej reprezentacji.

W blyskdwlcznym tempie
przybywa życzeń dla
polsklej reprezentacji,
.,.
które zbieramy w.naszej
wielkiej akcji ,, Niech
ugrają ha medalr
Już tylko dwa tygodnie zostado onyarcia piłka:skich Mistrzostw Swiata, w ktorych nasza
drużyna gra pierwszy raz od 16lat.
Będą jej kibicować nawet ludzie,
którzy na co dzień nie interesują
się sportem. Wraz ze " Słowem
Ludu" mogą dodać otuchy naszym
ły

goli życzą Ci kibice Twoi! Gola,
Polsko, gola - liczy na Ciebie Ojczyzna Twoja! " - to przykłady ży
czeń , które napływają do nas od
szkół, od sportowców, nawet z prywatnych firm. Wiele pięciokątów
zamieniło się w miniprace plą
styczne z rysunkami pucharu MS,
białego orła, a nawet piłkarzy. Wielu czytelników, którzy zapewne
pamiętają naszą akcję "Trzymaj

orłom .

Mamy już kilka kilogramów
zapisanych biało-czerwonych pię
ciokątów, na których gromadzimy
dedykacje. Przybywa ich dosłow
nie z każdą godziną. "Czy wygracie, czy nie - nasza klasa zawsze
jest z wami! Wielu bramek, wielu

Głównym sponsorem
jest znana firma DS Smith
patronem honorowym jest
LOT, a patronem medialnym
lewizja Polska.

DSSmith Pol

,.,

II'OLSICIE UNIE wrNJCZE

Ż

SZ OŁA . HANDLO

im. B.

arkowskiego w Kielcach

*Jstaraa 1 ~ NltomCJ~N~Ia ~ uc:.lnla w Włllje•61łzltwte ł•l•llokrzyskim.
WSH w Kielcach jest niepaństwową szkołą wyDzą poaladałą:ą_ prawo ~ tytulu licenqata na klerunkadr
Zarządzanie 1Marttetlng Ekonomia, Adminiatraqa, Wzornictwo l tytljy magiilira na klerunku Ekonomia. Ksztalci
około 4000 studentów ";_ studiacłl dzier".nydl, zaocznych, podyplomowych, akstemistycznych. WSH posiada
nowoczesną bazę dydaktyczną. Do dyspozycji siudenłów przeznaczone są aule wykladawe, p!'8CXMnie
komputerowe, sale seminaryjne oraz zaplecza aportowe m.In. ncJWOCZ8SI18 strzelnica. Budynki doallosowane
potrzeb osób niepelnoaprawnyc.
lliiiiiRI • m11u li<ldlniclliln 21112 /21X13 na lll'llll:yjnf llilrlnlk SlldilM

WZOR ICTWO
Wybierz imię dla tego malucha i wygraj piknik w Kurozwękach

Absolwent studiów prowadzonych na Iderunku wzo-~~~~e-m'"wo- uzyskuJe 1ytut licenCjata w zakresie

wzomlctwa na specjalności:

Projekt

BANK
GlllPA KAm-ALOWA

BANK BPH . . BANK PBK .
._,."

IIIII

~Jr~
•

J&:WOI'-..,_r,_SA

WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY

WZORNICTWO

SZANSĄ

i komunikacji izualnej

NA ATRAKCY.IIĄ PRACĘ

uczelniaCh, kierunek możesz znalett się w ekskluzywnym
nowej, artystyczno-naukow8j elity naszago wojewódzlwa Wzornictwo Jako
klerunek artystyczny edukacji jest bowiem syntezą sztuki, nauki l techniki. Jest ono Jeszcze wzbogacane o
zagadnienia z zarządzania 1marlcetlngu. Absolwent proJektant będzie zatem przygotowany także do
samodzielnego prowadzenia firmy projektowej CZ!J reklamowej. 8fdzle uprawlal tzw. wolny zawód. Mamy
nadzieję, 1e WZornictwo wIdeleddei WSH wpisZe się w ląalobraz kraloweJ edukacll prujeldowef prowadzoneJ
Wybierając ten, będący nowością wkleleckich

środowisku. Tutaj tworzy się część

dotychczas przez nieliczne Akademie Sztuk ~-

lilzllfdnYIIIWII'I-*ilm ~l sladlczllll " . . . " _ lm'mlcuil'fdZII
niwlaligle ......III dalblalenie ~ ltlldellll lllrde.,a lmiejfllll*l
Jrlldpziya ~-Z ,....WHIIII pnjeldl • rtinyln ,azl.mejlfl
ZIIWI. . . .III. TUlell jH:
rysunek prezentacyjny (rendering), PfiiZIII'-*" modelowa, mułllmedialne 1echniki
wspo~ projelclowanie, rysll1ek tecłriiczny, dokumentacja fologf111czna.

do 14 czerwca 2002 r.
stałe

oprocentowanie:
• 7,6 °/o - kwota od 2.000,00 zł do 19.999,99 zł
• 7,7 o/o - kwota od 20.000 zł do 49.999,99 zł
• 7,8 °/o - kwota od 50.000 zł wzwyż
Warunki:

....,.. z łltllntch ........ '"'tlcull)lll . ,...llłD.,Ie lllldHb.
problelllllyq IZIIIId Zl pałndniclwlal ryallll, ........ rzdy....
111iJt tdlt przadndlly )U m.In.:

te••

- podstawy profelcłowanla, studium przestmni, nmt1a, infonnllyka, wybrane lJQidn~ia
,
Zmallriałoznawst proJeldDWIIlill kDmuniiGicll wizullnlj, ergonomia, . . do
projektowanie alllrnalywne (sozologiczne), rysunek, perspektywa, stuilum rysur*IJ, totoQrafil.
podstawy ekonomii, p~ewwie produktu, malarstwo, podstawy projeklowallia

minimalna kwota wkładu 2.000,00 zł
• okres trwania wkładu 6 miesięcy
e wkład nieodnawialny

e

Spółdzielczy

Bank Rozwoju ą!Kielce
Kielce, ul . Paderewskiego 31
teł. 366-41-35, 345-40-50
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Dzień

otwarty
WSH-12.06

IZCZE6Ót.OWYCH IIFORIIACJI
W IlEOZU W1H JI'ZY 11. Ptryl
(lł1- 51
Hill: llluOua M1ln.llll.pl, ...................

....

Korona mnie nie zmieni, pozostanę skromną dziewczyną z sąsiedztwa

·ękność

z zasadami

uwdŻdm ~ Ził WJ'/iftkow~ plt;kność, lld uUcy

10Mr.d111 dziewczyny ładniejsze ode mnie - mówi Agata
'Airdr.rJeC. która tydzień temu zostMa Miss Polonlił Ziemi
fietołazJ~ej Anno Domini 2002. LJ lld}plt;knlelsz4
telczytelnicy ,,Siow.a ludu,, l ,,Ech.a Dnld".

Maję", a my zaczęłyśmy nucić z
nim. S zesnaście dziewczyn w balowych sukniach, oddzielonych od
publiczności tylko kurtyną, nuci
melodię z kreskówki. Ciekawy widok, prawda? W każdym razie pomogło i wszystko poszło gładko .

Spodziewałaś się, że osiągniesz

tak wiele?
- Nie. Byłam szczęśliwa
ze zdobycia tytułów Miss " Słowa
Ludu" i "Echa Dnia". Kiedy wyczytano pierwszą i drugą Wicemiss, chciałam już tylko wrócić
do rodziny. Było gorąco i ręce bolały od ciężkich bukietów. Pewnie
nikt mi nie uwierzy, ale ja do koń
ca nie przypuszczałam , że mogę
wygrać . Byłam pewna, że w tym
roku z~cięży brunetka. - Miss
Z iemi Swiętokrzyskiej Anno Domini 2002 zostaje numer jedenaście! - odczytano werdykt. W tym
momencie popłynęły mi łzy, wszyscy zaczęli gratulować. Jeszcze nigdy tak się nie czułam .
Po zdobyciu tytułu twoje ży
cie się zmieni ...
- 'frachę j u ż się zmieniło, jestem teraz strasznie zabiegana, ale
lubię, kiedy dużo się dzieje. Może
zostanę modelką, kto wie . Ja
na pewno się nie zmienię. Przyjaciele zawsze życzą mi, bym była
sobą i taka pozostanę. Jeśli ma się
w życiu zasady, człowiekowi nie
przewróci się w głowie od sukcesu.
Jaka naprawdę jest Miss?
- Jest optymistką, potrafi się
cieszyć z drobiazgów - to pomaga
w życiu . Jest szczera, choć nie zawsze dobrze na tym wychodzi.
Skromna i ma zasady. Miss to zwykła dziewczyna z małego miasteczka, nie uważa się za nie wiadomo
kogo. Marzy o domu, w którym bę
dzie dużo słońca i założeniu szczę
śliwej rodziny. Nie trzeba się jej bać .

Jury i czytelnicy uznali Agatę za najpi ękniejszą dziewczynę ziemi świętokrzyski ej

Szkoła Zarządzan i a

i Marketingu w Kielcach
ne Studium Zawodowe Business College
zaprasza wroku szkolnym 2002fl003 do

Męska część czytelników jest
ciekawa czy masz chłopaka?
- Tak, ma na imię Paweł , jesteśmy razem od trzech lat. Dopiero co dowiedziałam się , że w dużej mierze jemu zawdzięczam tytuły Miss " Słowa " i " Echa" .
Nie mam pojęcia , jak on to zrobił,
ale zebrał masę kuponów. Teraz jest
o mnie zazdrosny, ale przecież nie
byłby mężczyzną, gdyby było inaczej . Był trochę zły, że startuję
w konkursie, ale cieszy się moim
sz~zęściem . Na pewno nie zabrak.nie mi dla niego czasu.

Studium Policealnego (2-letnie)
Kierunki

Reporterska niedyskrecja zprzebieralni
A propos mężczyzn . Zdradź,
jakim trzeba być facetem, by zdobyć serce pięknej kobiety?
- Uroda nie jest najważniej 
sza. Musi mieć w sobie to "coś",
co chwyci za serce. Męski , a zarazem troskliwy i opiekuńczy. Szczery - a to rzadka zaleta u mężczyzn i inteligentny. Przede wszystkim
musi być przyjacielem.

Czy nosząc koronę można
kompleksy?
- Nie czuję się szczególnie
piękna , choć ludzie mówią, że tak
jest. Często na ulicy spotykam
dziewczyny ładniejsze ode mnie.
Nigdy nie miałam kompleksów,
Jeśli miałabym coś zmienić w wyglądzie , dodałabym sobie kilka
centymetrów wzrostu (Agata Szafraniec ma 176 cm i idealne wymiary: 90/60/90) .
mieć

Jesteś ładną blondynką, często

mówi się, że uroda nie idzie w parze
z inteligencją. Czy to prawda?
-Zdarza się, że ludzie tak myślą. To przykre. Znajomi nieraz
przyznawali się , że pierwsze skojarzenie na mój widok to: " ładna ,
ale pewnie z taką nie pogadasz".
Później okazywało się, że byli w
błędzie . To boli, kiedy ludzie oceniają cię po wyglądzie . Każdy ma
przecież swoje uczucia i chce, 1>y
ceniono go za to kim jest, a nie jaką
ma buzię .
To znaczy, że kawały o blondynkach w twoim towarzystwie
nie uchodzą?
- Skądże, niektóre są świetne!
O to, jaka naprawdę jest suchedniowska piękność, wypytywał
MATEUSZ BOLECHOWSKI

przy

-technik administracji
-technik ekonomista
- technik infonnatyk
- technik ochrony fizycznej osób i mienia
Specjalności

· sekretarka/asystentka
·samodzielny księgowy
· menedżer marketing
- Przedstawiciel handlowy
- agent celny

)fudium zawodowego (czas trwania 1 rok)
· administrator systemów sieciowych
· sekretarka/asystentka
· grafika komputerowa w promocji i reklamie
IAA.:..~

Patronat nad szkołą objęła

··rL.SZB Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.
Szkoła Zarządzania posiada doskonałą bazę
administracyjno-dydaktyczną oraz wykwalifikowaną
S kadrę nauczycieli i specjalistów różnych dziedzin.
zezagólowych informacji udzielamy w siedzibie szkoły.

5- 2 Kielc •
tel./fax ( 1) 362-35-07 1 362-48-29
h-kielce.edu.pl,

..._T..,_ &t,....... D. Ul.li217M: . . b l l ............. l/1 .. ..._14łl Ja 2144;
IWa: 111M. d.~ 11.11LJR Zl11. ~- ll.lillłiMIICZI74. 111.(41)311 Ja 11;
..._..~......_11.._.11 .. 111.(łl)łi3Hl1;Mil.ll...._ilnlllln.tlł. HillU

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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• RADOM
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego - "Romeo i Julia"
SD, godz. 11.00; . Punkiet" SK,
godz. 18.00; Kabaret . Definitywny Odlot Bocianów" foyer, godz.
20.00.

WARSZAWA
Dramatyczny, PKiN, te/. 656 68
44.
Ateneum, ul. Jaracza 2, te/.
625 73 30, 625 24 21 - przerwa
urlopowa.
Narodowy, pt. Teatralny 3, te!. 692
06 04 - . Operetka", godz. 19.30,
scena przy Wierzbowej.
Rampa, ul. Kolowa 20, te!.
679 89 76.
Teatr Wielki - Opera Narodowa,
p/. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, te!. (022) 69 20 200 (centrala), fax (022) 826 04 23, 826 50
12.

RADOM
" Atlantic" - .Gwiezdne wojny atak klonów", USA, l. 12, godz.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
· "Hel" - . Ryzykowna gra", USA, l.
15, godz 16.00, .Gusta i guściki"
tram;., l. 12, godz. 18.00, 20.00

GROJEC
" CKR" - nieczynne;

UPSKO

"Oskar" - . Chopin -pragnienie
miłości" pol., l. 15, godz. 18.00;

PRZYSilCHA

skansenie bartniczym, " Cztery
pory roku" - wiosna w Domu Ludowym
CKM "Arlca", ul. Chrobrego - wystawa pt. . Koń w grafice", prace
A. Krawczyk-Słyk.
Kawiarnia " Ekslibris" - wystawa
fotograficzna Kamila Strudzińskie
go.
OKiS " Resursa Obywatelska " Galeria Młodych - wystawa fotografii Andrzeja Lachowskiego; wystawa tkaniny artystycznej Anny
Bisialskiej; wystawa prac plastycznych uczniów PG nr 3 w Radomiu.
Gaferia Sztuki Nieprofesjonalnej
- wystawa grafiki absolwentów Katedry Sztuki Wydziału Nauczyciefskiego Politechniki Radomskiej.
GALERIA " Brama " ul. Malczewskiego 8 - wystawa malarstwa Dariusza 8/aszczyka . Ewolucja".

WARSZAWA
Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, te/. 629 30 93; Sztuka
turecka ze zbiorów polskich.
Zamek Królewski, pt. Zamkowy
4; te/. 657 23 38, wystawy stale,
m.in. mieszkanie Stefana Żerom
skiego, gabinet prezydenta Ignacego Mościckiego, galeria Lanckorońskich.

Centrum Sztuki Współczesnej,
Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowsk'ie 6 - Katarzyna Kozyra: . t.atnia", ",nstalacja".
" Zach~ta ", p/. Małachowskiego
3, te!. centr. 827 58 54.

BIAUJBRZEGI

" Górnik" - . Potwory i Spółka "
USA, b/o, godz. 17.30; "Yamakasi" franc.,). 15, godz. 19.30;

Biblioteka Publiczna - sala wystawowa - wystawa malarstwa
Małgorzaty i Tomasza Wróblewskich.
MGOK - wystawa "Życie codzienne dawny;;h białobrzeżan ".

IWOLEN

CIEPIB.OW

łości"

GBP - wystawa prac Jana Stępnia,
artysty malarza, ucznia Jacka Malczel'{skiego.

" Zach~ta"

- nieczynne.

SlYOWWIEC

"Świt" - .Chopin -pragnienie mi-

pol., f. 15, godz. 18.00;

GROJEC

RADOM
Dom Kultury " Borki" - wystawa
prac Mariusza A. Dańskiego.
Muzeum Sztuki Współczesnej
Dom Gąski i Dom Esterlei - wystawa malarstwa Jerzego Czuraja,
pt. " Wizje "; wystal'(cl Bożeny Pop/awskiej, pt. "Radom i Ziemia Radomska w malarstwie i rysunku",
otwarcie o godz. 17.00.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11 - "Zanim powstało
miasto. Początki Radomia", "Był
zamek", . W kraju Ligii i Ursusa~
. Moje miasto";
Klub Środowisk Twórczych "ł.ai
nia ", wystawa retrospektywna
Czesława Waszki - malarstwo - olej,
pastele, akwarele, grafiki.
Miejskie Centrum Kultury
i Informacji Mi~dzynarodowej,
ul. Tmugutta 31133 - wystawa malarstwa Lucyny Kowalik, Jana Michalaka, Giennadija Piaseckiego,
wernisaż, godz. 18.00.
Galeria " Rogatlca ", uf. Malczewskiego 20A - wystawa malarstwa
Adama Styki.
Mała Galeria "Migaweczka ",
plac Konstytucji 3 Maja 5 - wystawa fotograficzna Jarosława Dą
browskiego pt. "Fragmenty";
Galeria Biblioteki Publicznej, ul.
Pi/sudskiego 1Osala wystawowa , wystawa malarstwa Małgorzaty
Strzelec
CK ,. Południe " - Galeria "Pod
Jaskółką "- wystawa malarstwa
Elżbiety Musiał pt .Z podróży bliskich i najbliższych", czynna wtorek - sobota w godz. 10.00 20.00, niedziela: 11.00- 17.00.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Daszyńskiego 5 - wystawa fotografii
Anny Modzelewskiej.
Galeria " Pilicka Telefonia" - wystawa grafiki i malarstwa Michala
Kurkowskiego. Czynna w godz.
1D-17, w soboty 10-14.
Muzeum Wsi Radomskiej, uf.
Szydłowiecka 30 - czynne wtorek
-piątek w godz. 9.00 - 17.00;
sobota - niedziela w godz 10.00 18.00, oprócz poniedziałków. Ekspozycje stale we wnętrzach wzbogacane w okresach ~ątecznych;
ekspozycje środków transportu
wiejskiego w Stodole 6-bocznej z
Grójca; wystawy stale: .Jak powstaje skansen· w Kurniku z Konar; wystawy czasowe: "Mieszkań
cy naszego skansenu· - domek w
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" CKR" - Biblioteka dla Dzieci wystawa prac uczniów klasy III PG
w Grójcu, pt. .Wielkie pranie" inspirowane twórczością Tadeusza
Kantora, czynna w godz. 8.00 18,00

IZA
MGBP - zmiana ekspozycji.
Dom Kultury - Galeria - wystawa
twórczości plastycznej uczniów Publicznego Gimnazjum Gminnego

w Iłży.
Muzeum Regionalne - wystawa
archeologiczna • Wojownicy z tą
czan".

KOZIENICE
Muzeum Regionalne - wystawy:
IV Środowiskowa Wystawa Kozienickich Twórców Sztuk P/astycznych; Od barci do ula wspó/czesnego - kozienickie tradycje hodowli pszczół; Modlitwa i praca w
ludowej rzeibie regionu kozienickiego; Dawne rzemiosła i zawody,
czynne codziennie z wyj. poniedziałków i świąt, w godz. 9.0016.00, wtorki- wstęp wolny.
OK " Cale Galeria"- wystawa malarstwa Leokadii Styś • W zaciszu
domowym ·.
Biblioteka Publiczna - wystawa mer
larstwa, grafiki i rzettJ;. autorstwa dr
Moniki Mazur czynna codziennie w
godz. 1D-18; w soboty 8-15.

UPSKO

Lipskie
Centrum
Kultury
-wystawa . Przyroda w obieldywie"
- prace Michala Furmanka z Lipska, czynna w godz. 9.00- 18.00
Biblioteka - .Lucy Maud Montgomery" - autorka książek dla dzieci - wystawa w 60 rocznicę śmier
ci; czynna w godz. otwarcia biblioteki •

ORONSKO
Centrum Rzetby Polskiej:
- Pałac Józefa Brandta - wnętrza
dworskie z drugiej polowy XIX wieku;
Galeria " Kaplica " -...Argumentum ad hominem - Józef tukomski - wystawa stała. Czynne wtorek-piątek, godz. 9-15; sobotaniedziela - godz. 1D-15, w poniedziałki nieczynne.
Galeria " Oranżeria " - Wiesław
Przyłuski - Vermillon;
Galeria Rzeźby Otwartej Pnestrzeni - stała ekspozycja w oroń
skim parku;
Galeria . Wozownia " - Ukon z
cyklu: Gry wojenne Magdaleny
Abakanowicz;
·

PRZYSOCHA

Muzeum Rzeźby Wsp6łczesnej .Tworzywo - Przestrzeń - Przedmiot - Narracja" - wystawa prac
studentów i absolwentów ASP w
t.odzi.
wystawy można zwiedzać: wtorek
-piątek, godz. 9.00- 16.00; sobota - niedziela, godz. 10.00 17.00, w poniedziałki nieczynne.

Szpital Powiatowy, ul. Partyzantów 8, centrala 675 20 76; 675
20 75. •

lWDLEII
Szpila/ Rejonowy, ul. Władysława
JagieHy 12 - Izba Przyjęć - 676 22
39, centrala - 676 20 38.

PIONKI
Galeria " Format" - . Orzeł biały w
tysiącleciu Państwa Polskiego"
OK " ldalin"- wystawa malarstwa
Mieczysława Piaska.

Miejski lafUid Dróg i Komunilcacji - 363 12 55 (czynny całą dobę).
Dworzec linii podmiejskich 360
13 94 (czynny 7-19); PKS- 362 67
76; PKP - 94 36; Informacja lotnicza i rezerwacja miejsc - 363 05
68; Radio-taxi: "Ekspres" - 96 22;
"Lesztom" - 96 24; "Victoria" 96 26, 91 92; "Vega"- 91 94.

PRZYSUCHA

BIA!OBRlEGI
PK$ - 613 22 63

IZA
PKS- 616 29 71

KOZIENICE
PKS - 614 24 01

PIONKI
PKP- 612 13 15

PRZYSUCHA
PKS - 6!5 24 62

Gminna Biblioteka PublicznoSzkolna - wystawa pokonkursowa .Nie zabijaj samego siebie".

PKP- 617 00 95;
PKS - 6)7 00 90

SlYOWWIEC

lWDLEII
Dom Kultury Galeria Fotograni i
Plastyki- wystawa fotografii .Zwoleń dawniej i dziś" Waldemara Goldzińskiego.

Muzeum Regionalne - wystawy
Tatr" ze zbiorów działu
przyrody Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu; ,.Malarstwo Haliny Walickiej" - Galeria
Kantor ze zbiorów własnych .
Muzeum czynne od wtorku do
piątku w godz. 8-15 w soboty
10-14.

.Zwierzęta

Pogotowie Ratunkowe - 999;
Straż Pożarna - 998; Policja 997; Straż Miejska - 986 i 362
06 00; Pogotowie Gazowe - 992,
Pogotowie Cieplne - 993; Pogotowie Energetyczne - 991 ; Pogotowie Wodociągowe - 994.

BIAUJBRZEGI
Pogotowie Ratunkowe - 613 27
09; Straż Pożarna - 613 22 81;
Polir;ja - 613 22 72.

GROJEC
~

Pogotowie Ratunkowe - 664 23
09; Straż Pożarna - 664 23 88;
Policja - 664 30 71; Straż Miejska - 664 33 88.

KOZIElilCE
Pogotowie Ratunkowe - 621 09
99; Straż Pożarna - 614 21 48;
Policja - 614 21 22.

UPSKO

Pogotowie Ratunkowe - 378 06
11; Straż Pożarna - 378 06 61;
Policja - 378 00 05.

PRZYSUCHA
Pogotowie Ratunkowe - 675 22
09; Straż Pożarna - 675 24 35;
Policja - 675 20 01.

SlYDWWlEC
Pogotowie Ratunkowe - 617 04
34; Straż Pożarna - 617 11 72;
Policja-.. 617 03 30.

ZWOLEN
Pogotowie Ratunkowe - 676 22
20; Straż Pożarna - 676 30 34;
Policja - 676 20 87.

RADOM

W systemie non stop pracują codziennie:
Apteka, ul. Traugutta ta.
Aptelca, plac Konstytucji 3.
Dyżur tygodniowy pełni także:
Apteka, ul. Tochtermana 1.
Samodzietny Publiczny Zakład
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Kryc/mowieka 1 - Izba Przyjęć - 332 23 06.
Wojewódzki SZpila/ Specjalistyr:zny, ul. Aleksandrowicza 5 - Izba
Przyjęć i rejestracja - 361 31 80.
Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1 - Izba Przyjęć Ogólna - 361 51 09; Oddział
Ginekologiczny - codziennie pełni
ostry dyżur.

Ogólnoproblemowy - 360 88 29;
AIDS - 362 23 07, 362 06 04;
Anonimowych Allwholikliw - 360
86 88; Monar - 360 99 00; Pugrr
towie Rodzinne - 360 88 29; Pogotowie Opie/cuńcze- 362 38 16;
Crime Stoppers - 345 25 25; Katolicki - 363 21 47; Niebieska Linia (dla ofiar przemocy w rodzinie)
800 120 002; PomarańczDwa Unia (dla rodziców pijących nastolatków - czynny 12 - 22)
0800140068; Katolicka Linia
Braterslcich Se~: 0800 311 800
(numer bezpłatny); Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 20b, teł. 362-27-45;
telefon zaufania 988; Bezpłatne
porady prawne w MOPS, ul. Umanowsldego 134 w godz 12..~
15.30, pole. nr 1 (od poniedzja//cu
do piątku).

IZA

KQZfRIICE
Szpital Rejonowy, al. gen. Sikorskiego 10 - 614 82 34.

UPSKO

Szpital Rejonowy, ul. Śniadeckie
go 2 - 378 06 11.

PIONICJ
Samodzielny Publiwry Zakład
· Opieki Zdrowotnej, ul. 15 Stycznia - centrala - 612 49 12.

Cały czas najlepiej
sprzedają się płyty dwóch
panów: "Finał" Stachur-

RADOM.

sky'ego i " Seul" Garou.
Do tego grona dołą
jeszcze jeden
mężczyzna: Roger Waters.
Właśnie wydał "Flickering
Flame" - album , będący
kompilacją utworów pisanych przez Watersa dla Pink
Floyd oraz dwóch piosenek
innych autorów: " Knockin'on Heaven's Door"
Boba Dylana i "Lost Boys
czyć może

RADOM

RADOM

SZpital Rejonowy, ul. Doktor Anki
4 - centrafa - 616 30 75, 616 25
58.

"Słowem"

PKS - 676 25 19; Radio-taxi 919.

UMiG - wystawa mJllarstwa Mariana Jarzembowskiego.

Galeria " Pod Wieżyczlą " Gminnego Ośrodka Kultury - malarstwo i fotogramy Jana Karola Hajnrycha. •

ze

lWDLEII

SKARYSZEW

WIERlBICA

Słuchaj

PKP - 675 22 44

SlYDWWIEC

Muzeum im. Kazimieru Pufaskiego - wystawa n wświecie dawnych żaglowców".

czytelnikom

SKRZYNSKO

RZECZNIOW

WARKA

płyty

RADOM

Muzeum im. O. Kolberga
- Ekspozycje stale - wystawa biograficzna . Oskar Kolberg (18141890) - folklorysta, etnograf, kompozytor"; wystawa historyczna
• Urszula z Morsztynów Dembiń
ska (1746-1825). Dzieje Przysuchy w XVIII-XIX wieku"; stylowo
aranżowane wnętrza salonu i gabinetu XIX-wiecznego naukowca
humanisty; Ekspozycja czasowa:
• Tkaniny i strój regionalny". Wystawa z kolekcji własnej Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze.
Otwarta do 20 maja 2002 r. Muzeum czynne codziennie pn.-pt.
8-15, sobota-niedziela tD-15. W
. sobotę wswp bezpłatny.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - wystawa czasowa: . Polski strój ludowy w malarstwie Marii Wąsowicz-Sopoćko
ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Opocznie. " Polskie
harmonie wczoraj i dziś" ze zbiorów własnych muzeum.• Polskie
kapele i ludowe instrumenty muzyczne".
SzOK - Galeria Kaplica Zamkowa - Galeria Kaplica Zamkowa, wystawa rzetby i rysunku artysty plastyka Pawła Witkowskiego.

Rozdajemy

RADli
Częstotliwaśl:i stacji
słyszalnych
regionie:

w

Maryja- 107,2; Radom- 106,9;
Rekorrl- 106,2; RdC- 89,1; RMF
- 100,3; Zet - 105,3; III - 96,2;
Bis- 104,6; Twoje Radio Upsko
- 963 KHz; Kielce - 101,4.

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

Calling" napisanej przez
Enrico Morricone. To co
najbardziej zapamiętuje się
po przesłuchaniu albumu, to
jedyny w swoim rodzaju głos
Watersa oraz niesamowite
efekty dźwiękowe. Dziwne
głosy, szepty ("Three Wishes", "Am "), uderzenia,
niepokojące elektroniczne
dźwięki ("Too Much Rope",
"Perfect Sense Part I & II")
tworzą klimat tej płyty.
Grupa The Kelly Famiły 21 maja w warszawskiej
"Stodole" da koncert, więc
wypada wspomnieć, że w
sklepach ukazała się właśnie
nowa płyta tego zespołu "La
Patata". Mamy tu 14 popowo-rockowych utworów,
Zestawienie prZygotowano na podstawie
danych ze sklepu "City
- Musie'' przy ul. Malczewskiego 12 w Radomiu. Na czytelników,
którzy zgłoszą się tam
dziś z aktualnym wydaniem Magazynu "Słowa
Ludu" czekają dwa
kompaktowe single.

większość

spokojna i
etycznie wzru
zdarzają się m iłe

"What's A Matter
ople", "Special Gir!"
rockowa piosenka,
zaczyna się jak u
Guns'n'Roses,
ulowa "1
czy"SoMany
nym wokalem Mai
l na koniec
zyka w stytu retro.
bum "Jeszcze"
damy polskiej pio
ny Santor. Pornys
producentem tej
kompozytorem
piosenek jest Rom
ko. Irena Santor
cowała z nim niP :rw~1·v n
trzeba tę "'"nnlln r~
za udaną.
brzmią zwłaszcza

niejsze utwory:
kochasz mnie",
nacji blue". Są tu też. :
ki autorstwa WoJ
Trzcińskiego :
wspomnień" , "Twarze,

rze" i "W podróżach
-zdecydowanie naJ
utwory na płycie,
największych

Santor. Ogólnie
płycie przyzwoite,
łagodne, nastrojowe.

na Santor jak zawsze.
błędna w śpiewaniu .

ODrOWIEDZ

··~
ZE .stOWBI LUDU"
.Jaki prezent dla czytelników dołączonY
do mleslęcz.nlka ,.Cztery Kąty" ?

NazwisiiD i imilt .......................................................... .
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Adres .......................................................................... .
....

.-"'

Tel ----·-·--···---·----··--·--···-···-········.....................................

Wypelniony kupon należy przesłać pocztą r.ub
przynieść do redakcji .SL": Radom, ul. teromskiego
do piątku, 24
2002 r., do godz. 12.

nagrodę
ufundował

MAGAZYN NUMER

Wygraj rower za plakat

Koncert Jerzego

Połomsldego

RADOM. 9 czerwca wystąpi Jerzy Połomski
Radomianin dla Radomian w Jedynym Kon-

Pi~senkarzowi będzie akompaniował na fortepiaJanusz. Sent. Impreza odbęizje się o godz.18 w sali
. ---•n""" w Radomiu, ul. Z eromskiego 53. Redakma dla czytelników jedno podwójne
oon riK/.1": 111[; na koncert. Zdobędzie je osoba, która zadzwoni dziś
10 do redakcji - teł. 36 237 36 i od_powie na pytanie: "Jaką
średnią w Radomiu ukończył Jerzy Połomski?"
(nova)

"Atlantic" funduje bilety, my je rozdajemy
RADOM. Kino ,,Atlantic" zaprasza na film "Gwiezdne wojnyklonów" produkcji amerykańskiej. Obraz będzie wyświetlany
godz. 11.30, 14.30, 17.30 i 20.30.
Terminarz obowiązuje także w sobotę i niedzielę.
Zaproszenia do kina "Atlantic" trafią do osób, które zadzwodziś o godz. lO do redakcji (telefon 36 237 36) . Kino funduje po
pojedynczym zaproszeniu na jeden z seansów w piątek
sobotę. Z zaproszeń do kina rnoina skorzystać tylko raz.
otrzymania zaproszenia jest udzielenie odpowiedzi na
ie: "Kto jest reżyserem filmu?
(nova)

ma

być

super

Bardzo ciekawie zapowiasię sobotnie popołudnie w
· widowiskowej Domu Kulw Kozienicach. O godzi16 rozpocznie się bowiem
w ktorym wystąpią lauIX edycji konkursu "Mu. Zagra również razespół Carpe Diern z
stą Szymonem Wydrą.
że Szymon jest
1CIU11:;<11Lt:;111 prograna sukces" w Tele-Polskiej, a także finalistą
",dol" w TV Polsat.
Diem koncertował m.in.
Kowalską oraz zespoła
. IRA, Perfect czy Republika.
· w cenie 5 złotych do nawkozienickim D K. (uss)

Przyjeżdia

bioenergoterapeuta
RADOM. Dziś o godz.
10 "Słowo Ludu" będzie ponownie rozdawać bilety na
kolejne spotkanie z Tadeuszem Ceglińskirn.
Terapeuta przyjedzie w
przyszły czwartek (23 maja) .
Początek spotkania - godz.
11 w siedzibie NOT. T. Cegliński to ·jedyny polski bioenergoterapeuta, który ma
potwierdzenie uzdrowicielskich zdolności.
Z aproszenie trafi do osoby, która dziś o godz. 10 zadzwoni do redakcji - 36 237
36 i odpowie, z jakim centrum
związany jest T. Cegliński.
(nova)

.

V:•~

RADOMSKIE. 2 czerwca na deptaku przy ulicy Ze- ł.'1:;rrv. rm.
romskiego odbędzie się Bajkowy Pzień Dziecka.
~
Imprezę organizują: Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, " Słowo Ludu", Klub Środowisk 1Wórczych "Łaźnia". Ale
konieczna jest pornoc najmłodszych -dlatego ogłaszamy konkurs na
plakat wykonany w dowolnej technice "Mój bajkowy świa('. Na pra~e
czekamy do 21 maja do godz. 16 w " Słowie Ludu" przy ul. Zeromski~
go 51. Praca zwycięzcy stanie się oficjalnym plą!rntern Bajkowego Drua
Dziecka. Autor wybranego plakatu dostanie w nagrodę rower. (nova)

Otwórz serce dla dzlecka

~

$.;i

RADOMSKIE. Wyższa Szkoła Finansów i Bankowo- f;&;+''JZ1
ści wspólnie ze "Słowem Ludu" chcą pomóc mieszkańcom ~
Domu Małego Dziecka.
Razem poprowadzimy zbiórkę odzieży, obuwia, zabawek, wózków i innych przedmiotów potrzebnych małym dzieciom. Wyższa
Szkoła Finansów i Bankowości już od dłuższego czasu opiekuje się
małymi mieszkańcami sierocińca - przebywają w nim dzieci w wieku
do 5 lat. Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca, by pomogli maluchom z Domu Małego Dziecka. Potneby placówki są ogromne.
Darydlamaluchówprosimydostarczaćrodzienniedo Wyższej Szkoły

Finansów i Bankowości w Radomiu przy ąl. Zubrzyckiego 2 oraz do
redakcji "Słowa Ludu" w Radomiu przy ul. Zeromskiego 51.
(nova)

11 Ogólnopolski Festiwal Piosenkl Religijnej
SKARYSZEW Niemal trzydzieści nowych piosenek
~
zaśpiewają dziś wykonawcy z całej Polski podczas II Ogól- {1 w •m,
n opolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej "Nowa piosenka \~L &
na nowe milenium". Impreza rozpocznie się o godz. 12.30. ~
Jak nam powiedział Artur Janiak, jeden z organizatorów imprezy, komisja kwalifikacyjna zapoznała się z prawie setką piosenek. Potem do udziału w festiwalu zakwalifikowała wykonawców w
dwóch grupach: soliści i duety. W pierwszej Radomskie reprezentować będą: Agata G os z Chlewisk, Katarzyna Chojnacka i Martyna
Łochowska z Radomia oraz Maria Banaszkiewicz i Magdalena Fajdek (obie ze Skaryszewa) . Wśród starszych reprezentantów regionu wystąpią: Krzysztof Bąk, Paweł Kołodziej, Agata Bąk (wszyscy z
Chlewisk) , Martyna Banachowicz, Marta Kondrzycka, Agnieszka
Ciałkowskaz Białobrzegów oraz Jakub Król z Kazanowa.
Jak już pisaliśmy, organizatorami festiwalu ,są : Zespół Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej , parafia pw. Swiętego Jakuba
oraz Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie. Wokalistów będzie
oceniać jury pod przewodnictwem Maurycego Polaskiego, aktora
z Krakowa.
W sobotę w centrum miasta koncert laureatów, który rozpocznie
się w sobotę o godz.14 poprowadzi zespół redakcyjny telewizyjnego
"Ziarna". Całość zostanie też zarejestrowana przez telewizję. (nova)

Majówka w Skansenie

499.00zł
www.pwtom.com.pl

Lp1.tery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.
0 ZIOMO:
l) deszcz jak mgiełka, 2) między królem a waletem_, *) od~aga, ~zi~lność, 3) uch~ t, .~) w ~aboju
. ~~ mulda, 5) odgłos pracy silnika, 6) ma swoJą sr~~1cę, *) umę au_t~r~ "Grazyny , 8) ~Jetakt,
• ]esh jest w głowie, 10) czego nie widzą, to sercu me zal, *) la~ w nuesc1e, ~2) prod~kcy}na lub
l op<?wieść rodzinna, 13) but na pluchę, 14) jadalne narządy Z'f'Ierzyny grube),*) ang~elski grosz,
czarnej, 16) renifer pólnocnoamerykański , *)futro z tchorza, 17) matenał wybuchowy.
PlOmasc1
OWO:
l) dobry do kapusty, 2) miluje swoją ojczyznę, *) urządzenie, 3) niedogon, 4) zastój, *) krzew podobny
porzeczki, 6) część kończyny po amputacji, 7) dla niemowlaka, 8) w mu~yce_- szeroko, 9) filrno~
l) lubi piękno *) kość w nodze, 12) pierścień ruchomy do obsadzema wwsła, 13) buraczki z
*) kobieta sprawująca rządy za małoletniego władcę, 14) kantaryda .
OAG)
UL~VJal,.ani .. knyżówki z 19 kwietnia (hasło : " Prosta droga najlepsza-~ernokryt" ~ nagr~y 'ry~ali :
liczniki rowerowe- Arkadiusz Kowalski ze Skarżyska, Aneta Wojewoda z IzykoWlc, rruga]ące
ostrzegawcze - Kazimierz Lesiak z Suchedniowa. Zwycięzcom spoza Kielc nagrody dostarczymy
Rozwiązanie powyższej krzyżówki podamy w "Magazynie" 31 maja.

RADOM . Muzeum Wsi
Radomskiej zaprasza w niedzielę na majówkę. Potrwa ona od
godz. 12 do 18. W programie
przewidziano konkursy, gry, zabawy na zagrodach, występy kapel ludowych. Będą też pokazy
wyrobu masła, wyciskania sera
połączone z degustacją i sprzedażą. Radornianie zobaczą też,
jak się wyplata koszyki i wianki,
jak obrabiano włókna i jak powstawały tkaniny. Ruszy też koło
garncarskie. W godz. 13.1514.50 odbędzie się pokaz mody
w wykonaniu uczennic z technikurn Odzieżowego- zaprezentują prace dyplomowe- kopie radomskiego stroju ludowego.
Nie zabraknie konkursu
na temat "Słowa Ludu". (nova)

Poznaj w iek

SZYDŁO-

~

WIEC. Wi~lbi.cie~: {tlrm.dttt(!f
teatru pow1nn1 dzJs \.~~ &
koniecznie odwie- ~
dzić zamek i obejrzeć spektakle wystawiane w ramach
Spotkań Teatralnych o Laur
"Złotego Gargulca". O godz.
15 wystąpi Grupa Teatralna
"Zamczysko" z SzOK z przedstawieniem " Krewniaki". Na
godz. 16 zaplanowano występ
kieleckiego Teatru "Pegaz" z
widowiskiem " Zagrać w filmie", o godz. 17.10 zacznie się
spektakl "Kwartet dla czterech
aktorów" w wykonaniu piń
czowskiego Teatru Ciut Frapującego . O godz. 18.15 wystąpi Teatr "Hades" z Buska
Zdroju z widowiskiem "Mały
Książę".
Uroczystość wręczenia
"Złotego Gargulca" zacznie
się--o godz . 20.30. Gościem

"spotkań" będzie Teatr "Terminus a Quo" z Nowej Soli,
który zaprezentuje spektakl
"Solo głupiego pastucha" .
·
IX Zamkowe Spotkania
Teatralne o Laur " Złotego
Gargulca" organizuje Szydło
wiecki Ośrodek Kultury w ramach XXXIII Szydłowieckiej
Wiosny Kulturalnej.
(ik)

Święto

KwitnąceJ Jabłoni

GRÓJEC. Od piątku do
niedzieli potrwa tegoroczne
święto . W programie przewidziano: III Powiatowy Festiwal Piosenki Sakralnej, X
Turniej Wiedzy o Grójcu i
Regionie "Grójbój ", Maraton
Filmowy - film " Nóż w wodzie" Romana Polańskiego i
koncert jazzowy. W sobotę
odbędzie się Sympozjum Sadownicze, wieczorem zagra
Golden Life. W niedzi elę na
finał wystąpi Golec uOrkiestra. Większość imprez odbywa się na stadionie ZSZ przy
ul. P. Skargi .
Dla najmłodszych zostanie otwarte "wesołe miasteczko" i przygotowany niedzielny
program "Cyrkowe zabawy" .
(nova)

kości

RADOM . Dzięki ogólnopolskiej akcji "Osteoporozapoznaj swojego wroga" radornianki będą mogły skorzystać
z badań gęstości kości .
Badania odbędą się w sobotę w godz. 8-14 w przychodni "Pianty" przy ul. 1905 Roku .
Dzięki firmie farmaceutycznej,
która dofinansowuje akcję ,
chętni będą mieli okazję zbadać stan swoich kości za opłatą
20 zł. Osoby, u których badanie wykaże ubytki kostne, zostaną skierowane do gabinetu
lekarskiego, gdzie będą mogły
skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich. Także bezpłatny jest udział w spotkaniu
z lekarzem, który będzie mówił
o profilaktyce osteoporozy.
Chętni , którzy chcą skorzystać
z badań, mogą się zapisywać
pod warszawskim numerem (O
22) 848 76 61 do piątku w godz.
14-17 lub pod numerem przychodni "Planty" - 360 20 16 do
piątkuwgodz. l0-18.
(mar)

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

Spotkania z teatrem

~-------'~
RADOM. Trzy upominki
dla czytelniczek z o~~i urodzin
ufundowała pe$meria ,,Aleksandra" przy ul. Zercmskiego.
We wrześniu ubieglego
roku sklep zmienił siedzibę na
większą. Porostal ten sam asortyment i fachowa obsługa. Od
lat w ,,Aleksandrze'' można kupić markowe kosmetyki. Coś
dla siebie znajdą tu także panowie. PaJ1ie z obsługi perfumerii
systematycznie jeżdżą na szkolenia i wiedzą wszystko o sprzedawanych kosmetykach- mówi
Małgorzata Kaczmarczyk, wła
ścicielka perfumerii. Dwa razy
w miesiącu organizujemy pokazy makijażu .
•
Kto chce dostać ~upomi
nek od perfurneru, musi odpowiedzieć na pytania: "Ile lat istnieje ,,Aleksandra"?, Jaki jest
adres perfumerii?" a odpowiedziczekamy dziś o godz. lO
pod nr. teł. 36 237 36. (nova)
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Proletariat
na emeryturze

aktualności ~~~ -

P

odczas
pochodu
pierwszomajowego w
Radomiu objawiła się
Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza, a wraz z nią (albo obok
niej) sierp i młot oraz hasło "Proletariusze wszystkich krajów, łącz
cie się!" Chociaż hasło to brzmi
dzisiaj archaicznie, mniej więcej
jak " Zywią y bronią", "Cukier
krzepi", "Polak potrafi" lub "Pralka frania dobra i tania", to już
samo jego pojawienie się wywoła
ło sensację w lokalnej prasie i obawy prawicy. Jej przedstawiciel,
poseł Suski z PiS, pośpieszył z
doniesieniem do prokuratury, że
komunistycznej hydrze właśnie
odrasta łeb i trzeba coś z tym zrobić. Niewątpliwie, prokuratura
otrzymała od posła zadanie historyczne i powinna się pośpieszyć,
żeby zdążyć przed wybuchem rewolucji.
Obserwatorzy zauważyli, że
program PSPR kolportowały hoże
działaczki i pod tym względem jest
on naprawdę bardzo atrakcyjny nie uwłaczając postulatom, które
są pociągające nie mniej od działaczek: mowa tam o nacjonalizacji fabryk, walce z kapitałem, bezpłatnej oświacie, służbie zdrowia
itd. Wprawdzie, w przeciwieństwie
do działaczek, postulaty najśwież
sze nie są, lecz żaden to zarzut,
gdyż równie nieświeży jest współ
czesny polski kapitalizm, w którym oszustwa, złodziejstwo i wyzysk są takie same jak w czasach
na długie Jata wyprzedzających
powstanie wojującego marksizmu. Pod tym względem program
PSPR jest więc równie aktualny,
co· miliardy przekręcone przez
szefów "Colloseum".

!HOGĘ 007J1PIC 00 f/KARANb4
PAIVĄAt.ćf/PRZtOZA!I1- ALICO-

HOL 7Wv002120ROW!f/-

Można więc poważnie
uznać, że program PSPR zawiera
współczesne emocje, tyle że opa-

kowane w stary propagandowy
plakat. Mam bowiem wątpliwości,

Równi i równiejsi
FELIKS KUŹMA

Z

Kaczmarkowego
"Raportu o spółkach
skarbu państwa"
wynika niezbicie, iż Rzeczpospolita jest żałosnym kraikiem zarzą
dzanym przez zwyrodniałych polityków, aferzystów i złodziei,
a zamieszkałym przez ubezwła
snowolnionych roboli, bezrobotnych, rencistów i emerytów, przez
załganych technokratów, skorumpowanych urzędników, zborsuczoną inteligencję i zepsuty
kler. Rzeczony raport werbalizuje otóż fakty, powszechnie znane
opinii publicznej, na które- niestety - nikt nie reagowai, choć
wszyscy powinni, jako że państwo
to "zbiorowy obowiązek", a nie
akt dobrej woli zależny od partyjnej przynależności , światopo
glądu, wiary, wykształcenia i temperamentu.
'
Jest więc wspomniany raport, czy się to komuś podoba czy
nie, poważnym oskarżeniem
wszystkich dorosłych Polaków,
także i tych, którzy go przygoto-

14

wali i udokumentowali. Nie jest
przecież tak, jak sugerują panowie Miller i Kaczmarek, jakoby
o wsz~stkich złodziejstwach krzaklewsko-buzkowych solidaruchów dowiedzieli się dopiero
po przejęciu władzy, a wcześniej
nie mieli o nich zielonego poję
cia, nawet podejrzeń . Byji wszak
w opozycji i śledzili każdy krok
swoich przeciwników, zwłaszcza
ich źródła dochodów oraz metody finansowania kampanii prezydenckiej i parlamentarnej. Posiedli zatem, bo musieli, pokaźną
wiedzę na temat bezprawnych
przejęć , wyłudzeń i zawłaszczeń,
dokonywanych przez prominentnych szwindlarzy AWS i UW, posiedli, ale z niej nie skorzystali.
Nie można bowiem wskazać ani
jednej spółki skarbu państwa,
okradanej przez napiętnowanych
w raporcie oszustów, z której
wyszłoby do prokuratury doniesienie o przestępstwach , sporzą
dzone przez uczciwych członków
Sojuszu albo ich Zarząd Krajo-

wy. A mogło wyjść, jak sądzę, ponieważ defraudanci i marnotrawcy nie działają w próżni; ich pomysły wykonują księgowi i bankierzy, dostawcy i odbiorcy, w sumie dziesiątki Judzi , których
nie sposób kontrolować dzień
po dniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę . A może
w ogóle nie trzeba było nikogo
kontrolować, bo tak naprawdę nikomu nie zależało ani na utrzymaniu wspólnego majątku, ani
na rozwoju nieszczęsnych spół
ek, okradanych nie tylko przez zarządy, ale i pracowników administracyjnych na szczeblu wykonawczym. Złodziei czynią - jak
wiadomo - okazje, ale i ludzie,
którzy dla swojej wygody i brudnych korzyści aprobują złoczyń
ców, ułatwiają im matactwa, a co
najgorsze, ukrywają je pod korcem fałszywie pojmowanej lojalności . Można zatem mówić o ich
prawnej współwinie, a na płasz
czyźnie etycznej o winie, której
niepodobna usprawiedliwić stra-

chero, niskim uspołecznieniem ,
egoizmem.
Sekretarka, inkasująca
za swoją pracę 30 000 złotych miesięcznie, a więc tyle co dziesięciu
profesorów wyższej uczelni łącz-
nie, nie jest wcale szczęściarą
o nadzwyczajnych kwalifikacjach
jeno bezmyślnym kręgowcem bez
czci i przyszłości. Jej zachwyceni
rodzice, rodzeństwo, kochanek,
mąż i znajomi, również nie zasłu
gują na szacunek. Winni przecież
zapytać i ją, i siebie, za co dostaje
tak wysokie wynagrodzeriie, jakiego nie otrzymuje żadna inna sekretarka na świecie. A jednak
nie zapytali, bo tylko cudze pieniądze śmierdzą, a własne- niechby i brudne- nie. Jeszcze więcej
brał szofer marnotrawnego prezesa, 40 000 miesięcznie, ale i on
uważał się za szczęśliwca, zasłu
gującego na szczególne traktowanie. Wielkie kwoty- w formie dotacji -wyłudzali także związkow
cy " Solidarności " oraz duchowni
z odległych parafii i purpuraci
z czterech kurii biskupich, nie bacząc na to, iż popychają w ten sposób oskubywaną spółkę (KG HM)
ku upadłości , a robotników ku
bezrobociu. Nikt nie dostrzegł logicznego związku pomiędzy swoją bezecną pazernością i deficytem budżetowym państwa oraz

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

czy proletariusze,
się łączyć ponad
ogóle istnieją. Urrd ot.,.;_ ,
szedł albo właśnie nro• o~h-J
emeryturę, jego
armia bezrobotnych - i to
czciwych starych roboli
cych za utraconym rajem
młodych, nieźle

oszukiwanych przez
dy i pozbawionych
osiłków, których
tyczną wściekłość i
rozpierduchę.
Każdy radykalizm

z zachwiania proporcji. W
zachwianie to polega m.in.
czelnym i bezprawnym
niu się politycznych i
tycznych sitw oraz
władzy niezależnej

barw. Zyskuje to czasem
komiczny. Niedawno, ze
na panującą w kraju bi
lista Lepper zaprop
sowe obcięcie poselskich
ków do 3 _tysięcy zł otych
sięcznie. W odpowiedzi
sta Wrzodak odparł, że 3
wydaje w ciągu miesi ąca
tylko benzynę , a ma
potrzeby poza soc:mu1u t:w
mierny, że
daje te 3 tys. na
toratu, nie rozumiemy,
musi wydawać aż tyle, i to
gą benzynę, skoro jako
darmowe przejazd~
L. kolei Maciej Płazyński ·
nie jest populistą- uznał, ·
pozycja
to
grywka nr7 .< >rlnnrhr,rl
mym doszło do ·
jako że Płażyński
populisty Leppera i
się z populistą
wodzi to tezy, że tak w
na czuć wstręt do wsze
pulizmu, ale można zro ·
gólny i uzasadniony wyjątel
ch~dzi o własną kasę .
kolejnym przymusem
nia wydatków na służbę
edukację i bezpieczeństwo.
też nie nazwał opisanych
złodziejstwem ani
nie dlatego, że w
kradnie się tylko i
kowiskach, a na
nesowych i Ks1"ez1;ciJ
dynie transferuje
a
niądze. A przecież
tą mamy jedną i każdy, kt?
wszechnego przyzwolenia
ga rękę po jej zbiorowy .
jest łajdakiem, godnym
szej kary i jednoznacz~ego
pienia. Niestety, poj~uJ_ą 10
nie równi, a równiejsi me

Skrót

artykułu o dżumie
poleca WładysłaW
MAGAZYN

u E~

INTERNISTA Andrzej Dyłewski- bada-

PRODUCENT:

e deska podlogowa
e boazeria

041/331-25-13 POKRYCIA DACHOWE
papa, blachodachowka. gonty Docleplent154
041/366-19-17. Bramy - producent,

s c. AUTA

powypadkowe, znisz-

wejściowe .

TERMOKURTYNY
04~/36646-52.

gb2023

12 oraz

600 m kw. powierzchni magazynowej przy

ORTODONCJA.

ul. Peryferyjnej 12. 041/331-23-79,

Pelny

362-70-17.

zakres
usług

gb2146

nt174

nn69

-kup1ę . 0606-257-181.

Chęcińsklej

czyjnej przy ul.
ng155

automatyka - importer.

na broń . 041/368-78-83, 0603-65-65-06.

38 m kw. powierzchni sklepowo-ekspozy-

• schody
• parapety.
041/254-10-20.

ma. matenaly budowlane

nia osób ubiegających się o pozwolenie

PZS CEZAS Sp. z o.o. wydzierżawi

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.
nt165

17-57. AUTOALARMY. RATY.

PROMOCJA

Jeśli

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

ogłoszenia

drobne

ZA

PENSJONAT dla osób samotnych
i starszych

wymagających

opieki. Kielce,

34-534-24, 0606-267-806.
Qb2075
STOMATOLOGIA ·

pełny

zakres .

041/366-31-33.
gb1825
VIAGRA - 0607-419-480, Kielce,
Jędrzejów.

gb1514

w
dowolnej
rubryce

AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.
nt207

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

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, schody,
listwy, kleje, lakiery.• Fioor•, Kielce,
Zagnańska

WYKŁADZINY

Chęcińska

232 (8-17).

PCV. Hurtownia fabrycz-

na . LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce,

NAUKA

SPRZEDAM 3-pokojowe KSM .

0411331-71-19- STUDIUM INFORMA-

041/34-22-106.

14,041/362-12-97.

TYKI zaoczne.

gb2064

gb2077

nd219

nj97

SPRZEDAM

LOKALE

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsu333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,

v.og65

Oferta dotyczy osób fizycznych
zlecających ogłoszenia prywatne.

VII

piętro,

garsonierę

18 m kw.

041/344-11-55

KSM . 041/369-15-38.

OMEGA

gb2079

wane, 041/25-44-559.
gb1716

40 m kw., wlasnościowe, Vlp., centrum,
tanio sprzedam. Kielce 362-23-49.

BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery

kawalerkę.

AD-DRĄGOWSKI ,

nt176

041/368-24-34 .

www .dragowski.kielce.pl

(najstarsze w regionie)

gb2103

Warszawska 34, p.511.
nd235

SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe,
55.000,-; Kielce, 331-34-37,0600-879-520.

0411344-11-55

gb2100

nn96

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

OMEGA- SZKOlY

nt158
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,
BRAMY.NET.PL . 041/345-09-41 ,

nt192

Wzgórze, stan bardzo dobry,

WYNAJĘCIA

dwupokojowe
SPRZEDAM pilnie M-4, IV/IV - Stok.

-0602-705412.
gb2007

-041/369-12-49.

041/332-31-29 wieczorem.
gb2116

gb2141
DO
DOCIEPLENIA, remonty. 041/342-22-28,

wynajęcia

Kościuszki ,

98 m kw.,

0604-565420.

• e INFORMATYK
e INSPEKTOR BHP
e PILOT WYCIECZEK
e SAMODZIELNY KSIĘGOWY
e DORADCA PODATKOWY

nt164
DO

material

e KOSMETYCZKA
e PROJEKTANT MODY

tanio. 0411344-01-72,0601-47-71-78.

·nt1 80
DOCIEPLE NIA

POLICEALNE:

SPRZEDAM mieszkanie (62 m), IX/IX,
Słoneczne

041/344-53-62.

502-58-0543.

garaż.

• FRY?JER
ŚREDNIE :

mieszkanie, Kielce,

dwupoziomowe, umeblowane,
041/372-27-31 .

'

MATRYMONIALNE

e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnie po ZSZ

to22

gb1977

2,5-LETNIE po Szkole Podstawowej

RAZEM w Kielcach , ul. Czarnawska 22,
FIRMA z Poznania poszukuje lokalu do

HORMANN.
Bramy, drzwi,

wynajęcia

napędy.

nd230

(produkqa -

montaż)

GARSONIERĘ

Okna, Okrze1 65,

,

nt166

342-74-98.
gb2060
JEDNO- lub dwupokojowe ,
KSM , do wynajęcia . 0607-32-88-17,
gb2096

gb2094

WYPOŻVCZALNIA

gb1933
041/369-82-76- ALKOHOLOWE odtruwanie. ESPERAL. 0604-137-235.

do ocieplenia budynków. PHU

345-83-92, 0604-073-822, 0601-480-926.

041/3454425. ALKOHOLOWE odtruwanie. 0608-416-759.

060649-70-10, 094/31-89-655.

OCIEPLENIA budynków w styropianie.
Kielce, ul. Strycharska 4 (os. Herby). Tel.

MEDYCYNA

sprzedam . Kielce ,

schody

' 041 /343-14-77, 307-35-06.

Materiały

nd236

gb1958

kb948

041/342-84-32.

MARMUR - parapety,

Warszawska 34 , p. 511 .

34343-53, www.razempolska.com.pl

100-150 m kw. 061/835-40-66

Kielce, Dornaszawice 174F

'

gb2095

JEDNOPOKOJOWE, trzypokojowe ,
Uroczysko, poddasze trzypokojowe
Przyborowskiego - sprzeda .PIASECKI &

BIOTERAPIA. 0600-433-832.

Wi'=l

ts11

GÓRECKA". 041/34-30-333.

Weekendowy- 18.V (g.9J
~.....~~~~~~~~ Popołudniowy- 23.V (g. l6J
n.u::LC::.'' -"'"1 Popołudniowy - 29.V(g. l6J

ob2145

SAMOCHODÓW

OKNA. drzw1 . parapety Adaptaqa

OUATTRO

wnętrz

041/34-64-750

.Drokplast·

K1elce

Nowa 5

041 /361-88-52

0-602-101-305.

ENDOKRYNOLOG - ginekolog - USG.
wydzierżawi

KIELECKA Fabryka Mebli

pomieszczenia handlowe, biurowe i magand216

nt205

DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.

antywłamaniowe

ARMIKO, Okrzei 56, 041f3:4.4-37-45.

M-4 KOMFORT; sprzedam,
0411368-65-99. 0606-158-191 .

ng156

• GERDA e

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
06021335-083.

krzyskim. 041/331-7248, 0504-070-792.
gb2138

PCV - ozdobne elewacyjne

Sob. - niedz. 25.V (g. 1J}

nt203

KUPIĘ mieszkanie 40 m kw. na Święto

BOAZERYJNE

l

[!)•1:!1

Równa 10,041/366-30-66
gb2131

,
PODŁOGOWE

J . Chamerski. Nowy gabinet. Kielce ,

zynowe. 041/331-6340.

PANELE

0% REKLAMACJI

·'

FARMACEUTYCZNE

041/332-24-76.

gb2120

parkingowe. 041/36646-52, 300-33-28.
amc1chcldów zachod nich. Kielce,
6, 041/361-61-06,344-23-73.

SPRZEDAM

POLICEALNE STUDIUM

kbQ25
GINEKOLOG - leczenia, zabi egi ,

zamienię .

naJtaniej. Tel. 0601/38-09-58.

ws2

gb2053

.Firmus"
PARKIET, mozaika, kleje, lakiery.

Kielce, Paska 6.
362-91-00.

Kielce, tazy 37, 041/345-44-84.

ODNAJMĘ lokal 12 m kw., centrum.
041/36144-31,0692-495-966.

AQUA

PRZEDSI~IORS'TWO

t!ANDLOW().USUJGOWE

K LI M "AQUAIUJM" Sp. z o.o.
PRO M OC .J A

!!!

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA
Kielce, uL Massaiskiego 14

tellfax (041) 36-88-600, 369·71~1..
o5o2 108 751, oso1 408 963 a

0607/887-732.

gb2058

nd226

nt172

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaUści .

B
+
+
+
+

iiCZiiDiiiiQISIIIO~-

biiCqJI ·za n

ws85

EMPIKO ul. 3 Maja I 08 karży ko-Kamienna
Tel. (041) 25-13-540, 25-13-377, 25-16-081

KIELCE, ul. SkneUe-ka 55

teJ. 345-59-71,

BLACHY ZWEDZKIE

346~3-41

TOWAROWY
TRANSPORT BETONU · POMPA
CEMENT LUZEM
BLOCZKI BETONOWE
~~TORIUM BETONU

- 17,90 zł/m kw.
- 18,90 zł/m kw.
Tf?pezowa
- 17,90 zł/m kw.
Płyta falista O 'DULINE
- 26,50 zł/szt.
i kie ceny Dostawa na miej ce
przedaż ratalna
Dachówkowa

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

poły

k

mat

5 nb

15

INFORMATYCZNE Studium . EDUKA-

BUDOWLANKA

NAUKA

Jagiellońska

MIESZKANIE do wynajęcia 42 m kw.,

nt196

gb2128

MARKSOFT - kursy komputerowe .

SPRZEDAM 0,67 ha. 0603/962-436
gb2130

90

SUZUKI Swift 1.3 (1996/97),

041/346-16-00.
TECHNIKUM

0411345-85-88

e Budowlane,
e Drzewne,

Kielce,
Podklasztoma 117

- Admni$tracja,
- Telekomunikacja,
Bankowość,

-

Rachunkowość

SPRZEDAM dom, Promnik kolo Kielc.

-Finanse

ZASADNICZA

OCHRONY,

piwniczona 440 m kw., zastroPłona z po-

DETEKTYWÓW.

Z'NOieniem na budowę pawilonu i piętra , Chro-

(2-letnia).

Uprawnienia

brego w ciągu handlowym. 041/386-42-{)5.

NABÓR.

RÓŻNE

Kielce,
Kościuszki

BUDOWLANKA

-Budowlane,

Jagiellońska

-Telekomunikacja

nt144

90

FIRMA da koszty. 504-91-36-91 .

po: ZSZ (2,5-letnie ), SzP (3-letnie)

(2-, 2,5-letnie).

KRED YT dla kazdego 041 '331-66-33

e Ekonomiczne

SPOŁECZNE

(3,5-letnie)
0411345-85-88

Kosmety~e. ~

POUCEALNE:

e

PROMOTOR

nt215

Podklasztoma 117

- ekonomista,

POLICEALNE

SZKOŁY

Policealne Studium Kosmety~ne .

-mosty

LICEUM

- ochrona

i profilowane

Niskie czesne, ulgi promocyjne.

- administracja

kierunkach .

nd213

-BHP
nt211

LICEUM

ALFA: Najstarsza Pol icealna

Szkoła

nt223

gb2002

Solidnie.

INSTALACJE
SERWISOWANIE!!I

ALARMY, domy, biura ,

Specjalna oferta

041/343-18-81 SIATKI plastikowe, meta-

dla absolwentów gimnazjum

lowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.

ZASADNICZA

SZKOŁA

FRYZJERSKA.

0411366-19-17. MEBLE holenderskie.

-urządzenia

CINQUECENTO , stan idealny.

NIERUCHOMOŚCI

sanitarne

ALARMY, telewizja -

nn72

nd214

ogólne

l 0606-60€~2913, 041/25-1 0-838.

ng150

im. ~elchiora Wańkowicza

TECHNIKA

0603-763-237.

ELEKTRYKA

gb1799

KSZTAŁCĄCE

041/361-27-06
-budownictwo

tłumaczenia .

WRÓŻKA- Sandra. Kielce, 342-85-75.

SPRZEDAŻ

-PRYWATNE LICEUM OGÓLNO-

CKB.ZGODA"

początkujący, średnio

ANTENY
DOMOFONY

0411368-17-43.

SP (3-letnie).

w Kielcach, Ściegiennego 8, 041134-30-438.

gb2003

0600-959-969
gb2089

Kielce, ROMUALDA 3,

po: ZSZ (2,5-letnie)

ALFA: Studium BHP. 041/34-30-438.

041/369-86-89

041/38-06-337.

SZKotY PRO-FIL

~LNOKSZTAŁCĄCE

Detektywów i Prac own ików Ochrony

Partyzantów 3,

BPH SA Sezam, 28-300 Jędrzejów .

POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSKIE

środowiska

041/366-1 0-{)8 - NAPRAWA,

Dni MłodŹieży z papieżem do Toronto- 6.000
zł. Stan isław Krzem ień ,

- Technikum Fryzjerskie

-drogi

-kucharz.

SZUKAM sponsora: wyjazd na Światowe

cykl 2 i 2,5-letni

-geodeta

- mechanik samochodowy,

gb1947

gb475

ROMUALDA 3,

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ogólne

- fryzjer,

POŹYCZKI gotówkowe- 041/34-{)7-103.

POŹYCZKI . 041134-30-142.

PRO-FIL

041/368-17-43.

-budownictwo

ZSZ:

gb1896

dla DOROSŁYCH
Kiel~ .

architektoniczne

- handlowiec.

KREDYTY - 04-11366-26-{)6.

gb2006

-projektowanie

-agrobiznesu,

Ogólnokształcące

Tel./fax 041 /343-20-49.

CKB.ZGODA"
041/361-27-06

różnych

nia fiZYkoterapii, chemii kosmetycznej, sale
wykładowe .

-mechanik,

USŁU GI

Warszawska _6 dzienne,

200212003: gabinety kosmetyczne, pracow-

DLA GIMNAZJALISTÓW
TECHNIK:

nt2 19

Pol icealne Stud iu m

młodzieżowe ogłasza nabór na rok szkolny

Fryzjerskie,

• Kosmetyka.

Kielce,

WYNAJEM autokarów.
041/311-52-42.

ts12

(2,5-letnie)
nt209

.

b2085

REIKI - kursy. 0600-433-832.

e Handlowe

- Ogólnokształcące

Tel. 041/300-34-91 , 0502-521-918.

gb1921

e Ogólnokształcące

-Handlowe,

AUTOBUSY turystyczne
gb2014

POLSKI- 361-39-26.

LICEUM

- Ekonomiczne,

ELEGANCKIE przyjęcia weselne- tanio!
0411345-04-21 .

041/346-16-00.

LICEUM:

048137-80-307. 06011280-977
Mannheim, Upsko ·.Wojtek·.

5

0411344-17-39.

Kielce,

- Żywienia Zbiorowego

zaawansowany,

tj72

publiczne.
nt213

- Fryzjerskie

ANGIELSKI -

Jedrzejowa, uzbrojona, powierzchnia pod-

Pracowników

SZKOŁAZAWODOWA

-Samochodowe,

o

SPRZEDAM działkę 526 m kw., centrum

OCHRONIARZ

e Różne zawody.

TECHNIKA:

pt23

gb2045

Szkoła

SUZUKI Vitara, rok prod
atrakcyjny wygląd! 0501-169-.133.

032124-397-23.

MATEMATYKA-041/345-38-15.

e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Żywienfa Zbiorowego,
e Fryzjerskie.

- Turystyka ,

-0411302-22-41,041/302-22-17.

nt186

• Urządzeń Sanitarnych,

POLICEALNE:
-Farmacja,

-

0411343-12-52.

(2,5-letnie ):

PROMOTOR

SIATKI - 041/344-71-93.

2 pokoje, lp. 0600-596-106.

TOR". 041/368-07-66.

Kielce,

041/31-54-146.
gb2110

-drzewne
-leśne
(specjalność

technik

ATRAKCYJNĄ dużą działkę budowlaną

leśnik)

ZASADNICZA
SZKOŁA

FELICIA (95)- 041/301:12-75.

sprzedam. 0609-497-215.

ab2134
gb2083

ZAWODOWA

FORD Transit (2001), TO, blaszak,

(2-letnia)
DZIAŁKĘ

-zawody budowlane.
nt224

1100 m kw., Bilcza, 60.000

zł

sprzeda KONTRAKT. 041/368-03-92.

6-miejsc,

odstąpię,

leasing ( 2 lata

spłaco

ne). 041/366-73-91 ,0601-146-296.
nj101

ab2117

COMP.UTEX" kursy komputerowe .
KUPIĘ działkę-

0411344-32-{)2.

Kielce. 0692-771-294.

FORD fiesta 1,3 (1992). 0411366-45-57.
gb2080

gb2008

nt182

SPECJALNA OFERTA
Telefonicznej Agencji
lnfonnacyjnej

Nasze reklamy
w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie.
Treść reklam z ostatniego tygodnia

LODÓWKĘ ARDO stan idealny 400 zł,

0602-291-{)05.
gb2132

,.Słowo Polakle" - Wrodaw
.. ~Wielkopolski"- poznań

POLONEZ Truck, diesel, (1 996). Kielce,
331-34-37,0600-879-520.
gb2101

oraz tra6ć ogloe;zeń drobnyĆh

z oabrtnlc:h trzech nun.rOw
~Ludu·
poznasz dzwoniąc:

~

Sp. z o.o.

~
lU

Salon Firmowy:
Kielce, ul. Skrajna 86, (obok "CHEMADINU"},
tel/fax. 345-32-92, e-mail: victor@okna-victor.pl
BiuroJłandlowe:

Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77, teiJfax 345-62-01
Pł\" 1 N t:~ T Mł\NULuvvl:

CHMIELNIK - ..AMIR". tel. 354-33-23; KIELCE- ..DREW- PLASr.
tel. 346-52-74; KOŃSKIE- ..PLAST-DOM". lei. 372-21-39: OSTROWIEC ŚW.
- .ARKADA PLUS". lei. 263- 11-85; OSTROWIEC ŚW.- .. STOLSA".
tel. 265-13-78; SANDOMIERZ- .. MIŚ". tel. (015) 833-26-27: WARSZAWA
- ..EXTRA-DOM", tel. (022) 775-76-89. WŁOSZCZOWA- .MARKA". tel. 39444-10.

•

tel• W '77

ROTTWE ILERA
041-331-82-{)2.

6-tygodn .

ROWER 214 (93), cena 3 tys., rozbity.
041-331-82-{)2._

gb2069

http:llwww.tal.eom.pf

SAMOCHÓD ciężarowy opel vectra,
hatchback (1999), poj. 1.8, klimatyzacja,
poduszki, alufelgi, ABS, opony zimowe,
przebieg 205.000. Tel. 0602/391-{)08.

CZYSZCZENIE
041/331-45-56.

990/kb

l) ul. Karczówkowska 10, parter, 217m kw.
2) uL Karczówkowska 20, I piętro, 127 m kw.
3) ul. Bpa Kaczmarka 16, parter, 231m 1..--w.
4) uL Kryształowa 4, I piętro: 73 m kw., 23 m kw., 12 m kw.
5) uL Szkolna 36a, I piętro; 73 m kw., 48 m kw.
informacje można
lub telefonicznie 04 l 3610138.

CZYSZCZENIA dywanów.
0411366-78-86.

RSM "Armatury" w Kielcach, ul. Karczówkawska 3
posiada wolne lokale użytkowe:

Szczegółowe

CYKLINOWANIE .
041/368-32-72 .

beJlai

'IELEFONICZNA
AGENCJA
INFORMACYJNA

CYKLINOWANIE, ukladame.
nie. 041/366-{)2-65.

gb2068

..~ Wap61czesna" -Białystok
,.Gioe Szczecll\ald" - Szc:zecln

CYKLINOWAN IA,
• 0411346-41-33.

z gazet
,.Gazeta Krakowaka" -Kraków
,.Dziennik Zachodni"- Katowice

CYKLINOWANIA
- 346-20-18.

uzyskać

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

w siedzibie

Elitarne Studium SłuŻb

,.DELTA"
w SkarżysJru-Kamieflll

ogłasza . . . . . rak

2002- 2IJ03

Siedziba szkoły: Sf nr
w Skarżysku-KaliJ.

Spółdzielni
371/gm

ul. Sezam/wwa 23

te/. 0-502 208-448,

13

ENIA styropianem , wełną
041/31 -14-942, 605-737-924 .
957

PILNIE. Zlecimy składanie długopisów
PANELE - PROFESJONALNIE ,
041/362-70-40.

KSEROKOPIARKI

kb866

gb2106
BIUREX, 34-44-222, 34-32-222.

nl26

-terakota- malowanie. Tel . 0608-818-672,
041/315-4 7-64.

PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .

gb2111
PRZEPROWADZKI

tanio .

0411366-78-36, 0603-34-36-01 .

ng149

ROLETY ANTYWŁAM.

poszukuje
tyką

w

ślusarzy narzędziowych

w produkcji

przemyśle

dzwonić

.. .

hydraulika, remonty.

z prak-

narzędzi tłoczonych,

343-07-04.

pod nr061/823-24-02 (wieczorem)

lub 0603-331-048.
gb2098

PRACA w Kielcach i okolicy dla absolwentów szkół średnich na stałe lub sezono-

nt170

wo. Proponowane wynagrodzenie 1.100,00
netto miesięcznie. Tel. 041/368-33-42,

DlżALEX , 0411368-34-03, 0609-236-760.

ANTYWŁAMANIOWE

608-202-428.

nt201

gb2013

ROLETY
TEKSTYLNE

WMK-

Leszczyńska

1, 041/368-00-32.

VERTIKALE

gb1547

SKŁADANIE długopisów.

0-60447-78-94
kb867

MARKIZY
MOSKITIERY

SUKNIE ŚLUBNE

PRODUCENT

podłogowe ,

ŚLUBNE - KOMIS. Kielce, ul. Staszica

041 /343-07-03 .

nb32

kb851

WYPOŻVCZALNIA- Kielce, Sandomier-

tekstylne

ska 76, 34-422-23.

zewnętrzne

na samochodzie, domu,

Gwarantujemy umowy z góry! . ORION"

ng159

BRAMY ROLOWANE
żALUZJE

działce .

zapłata

Słoneczna

za rok

4, 40-163

Katowice 28, box 27, znaczki 3.00.
kb611

OPRAWA OBRAZÓW

-pionowe,

RADOM

ul. Żeromskiego 51
teł. (048) 363-97-88
fax (048) 362-81-60

ZARÓB 1200 miesięcznie umieszczając
reklamę

ROLETY

602-477-044.

ODDZIAŁ

1, lp. ZAPRASZAMY.

miałowe ,

przyłącza .

ul. Wesoła 47/49
teł. (041) 344-48-58
tel. (041) 36-36-235
fax (041) 344-72-51
ul. Targowa 18
tel./fax (041) 343-02-79

nictwo 800 brutto. 0609/139-641

Paderewsk•ego 3

olejowe , gazowe,

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

-poziome.
produkcja - detal l z transportem. 041/345-27-09.

ZATRUDN IĘ samotną panią

montaż

1 MAJA 53, 041/368-34-03.

NOWOCZESNE WZORY, Chęcińska 14.
nt202

127

nt190

wiązań

nad

bez zobo-

OSTROWIEC

do prowadzenia domu i opieki

małym

dzieckiem.

OFERUJĘ

ul. 11 Listopada 3 F
teł. (041) 247-33-03
(041) 247-00-33

MIESZ-

KANIE i bardzo dobre wynagrodzenie .
ROLOKASETY -

PROMOCJA!

Roielki tekstylne, vertikale,

4

moskitery, okna . Hurtownia

gb2133

BUSKO

Leszczyń

ska 1, 041/368-00-32, 0411344-14-80,
lA - Natrysk. Gwarancja.

NAPRAWY

żaluzje,

Tel. 609-523-729.

Materiałów

Vertikalnych .WMK" Sp. z o .o.,
fax 344-33-77.

PRALEK, lodówek, ,DOMUS". 362-23-70,
0604-783-188.

Sklep "Mała Moda"

ZLECIMY klejenie toreb papierowych .

pi. Zwycięstwa l
(041) 378-28-20

0-604406-765

gb2119

gb1473

teł.

kb868

770

DAMPRACĘ

SCHODY- solidnie . 041/311-49-39;

ZWROT podatku z pracy - Niemcy,

0605-78-64-16,0605-78-64-17.
CHAŁUPNICTWO,

remonty. 041/362-68-92,

J DRZEJÓW
Oficyna Wydawnicza
p l. Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

Europa Zachodnia. 071/385-20-18.
gb1355

- czysto, gładź, tapetowa-

TYNKI, wylewki, tanio, profesjonalnie.

CODZIENNA

ZAPRASZA

UMOWA! Domowąpracę oferuje wydaw-

ALUTECHNIKA

nt168

GAZETA

KIELCE
ALUTECHNIKA, Paderewskiego 3,

R-0-L-E-T-Y

wod.-kan., c.o., gazowe,

TWOJA

samochodowym . Prosimy

gb1827
PRZEPROWADZKI ..041/362-24-55,
0600-972-890.

Słowoludu

PRACA w Kanadzie!!! Firma kanadyjska

PRACE remontowo- budowlane: glazura

_hydraulika - 041/362-53-70.

Biuro Reklamy

(dostawa - odbiór). 05011664-419

długopisów.

kb655

składanie

Tel. 0 ... 34/317-93-11 .
kb55

041/300-11-09. 600-549-085.

BIZNES

gb2057
CHAŁUPNICZE

7
TYNKI. 0502-549-773 .
- czysto,

gładź,

zaraz.

VERTIKALE, żaluzje , roielki

mateńałowe.

041/361-21-28.
gb1724

CHAŁUPNICZO
biżuteń i.

KAZI.l\UERZA WIELKA'

WORKI , folia . 041/35-17-026.

gb1036

tapetowa-

remonty. 041/37-38-028.

od

0241355-72-62

-

montaż

kb886

gb1980

sztucznej

WIDEOFILMOWANIE

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-47

0602/395-001
kb852
APP-STUDIO

VIDEOKIELCE. 041/34-560-72,
DAM

0602~510 .

gb1048

płatną.

pracę chałupniczą łatwą.

dobrze

- fotografowanie,

0501-294-197.
gb2109

żALUZJE- 041/331-04-97.

Firma Handlowa IMPULS
ul. Piłsudskiego 48
teł. (041) 372-48-95,
0601-695-499

-montaż

CYFROWO.
ENTERPRISE zatrudni

gb2140
z

nn92
żALUZJE , roletki. 041/331-45-56.

koncesją

na

ciągniki siodłowe

Szwecję

do holowania

TELEFONY GSM

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

naczep. Stała praca! 091/579-03-00.

gb1440

- AGO - pralki, lodówki.

KOŃSKIE "

- wideofilmowa nie,

nt156
pt26

ODZVSKUJEMY podatek z Niemiec.
0411366-07-49.

CYFROWE

-

PIŃCZÓW
Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
teł. (041) 357-44-10

. W id eo-F ilm".

041/362-12-79.
gb1596

nc158
AUTORYZOWANY serwis Nokia,
Eńcsson ,

pralek,

Sienkiewicza 66A.

ORIFLAME

-

wpisowe

O

zł.

KOSMETYKA

·

041/34-28-113,041134-424-20.

Rybak

gb2137
TIPSY Alessandro - szkolenia. HurtowPILNIE! Umowa, 900 brutto, wydawnictwo oferuje

pracę domową.

0608/385-010.

kb963

nia Fryzjersko-Kosmetyczna .KOSMEO",
Staszica 14e, 041 /344-53-16.
gb1581

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

-

Świętokrzyski Oddział Regionalny

IAR,~MR

25-538 Kielce, ul. Magazynowa 4, tel./fax (+48 41) 331-61-63
e-mail: swietokrzyski@ańmr.gov. ol

-

lill

. .
ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
sc1an, dachów i stropodachów wykonuje

PW "GAMMA" Sp. z o .o.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
041 362 61 08, tel. 041 331 28 16, 0605-312-716
NUMER 2234

STARACHOWICE
RadioMTM .
ul. Partyzantów l A
te l. (041) 275-11-11

uprzejmie zawiadamia o planie przeprowadzenia akcji informacyjno-szkoleniowej dla podmiotów z branży przetwórstwa rolno-spożywczego i grup producentów rolnych, zainteresowanych
wystąpieniem o środki pomocowe Unii Europejskiej w ramach
programu SAPARD - Działanie 1 ,.Poprawa przetwórstwa
i marketingu artykułów rolnych i iybnych".
Zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, które prowadzone będą na przełomie maja i czerwca
2002 r. na terenie całego kraju.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać w terminie do 20.V.2002 r.
włącznie do Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach, tellfax 331-61~.
e-mail:swietokrzyski@arimr.gov.pl (dotyczy przedsiębiorstw
zlokalizowanych na terenie województwa objętego zakresem działania
danego Oddziału Regionalnego ARiMR).
O terminach i miejscach spotkań uczestnicy zostaną powiadomieni
indywidualnie.
360/yg

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
teł. (O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel (041)251-16-00,251-16-08
teł.lfux (041) 251-16-07
WŁOSZCZOWA

Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 11
teł. (041) 394-23-13,394-34-33

-----------------------------------------------------------17
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KTO ..JESTKTO .

PRZEZ PLOTKI
Kropidło

dla senatora

Podczas nadania szkole w Jedlni Letnisku imienia Józefa Piłsud
skiego biskup Stefan Siczek święcił
tablicę poświęconą Marszałkowi.
- Księże biskupie, my też
chcemy być pokropieni święconą
wodą - poprosił"senator Zbigniew
Gołąbek (SLD) .
- O tak! Wam się należy! zażartował biskup Siczek i skierował kropidło w stronę naszych

ARTUR JANIAK, nauczyciel
muzyki w Zespole Edukacji Gimnazjalnej i Podstawowej w Skaryszewie po raz drugi organizuje II
OgólnopolskiFestiwal Piosenki
Religijnej "Nowa piosenka na
nowe milenium". Impreza rozpocznie się dziś o godz. 12.30 w
Skaryszewie
- Nie było dotychczas festiwalu o takim charakterze dla dzieci - tłumaczy Artur Janiak. -Ani w
Skaryszewie, ani- o ile się nie mylę
- w całym regionie. Po ubiegłym
roku przekonałem się, że pomysł
był trafiony.
W ubiegłym roku zgłosiło się
40 wykonawców, w tym już prawie- 100 i to z całej Polski. Koncert laureatów- sobota, godz. 14nagra "Ziarno" .
- Pracując w radiu AVE z
dziećmi jeździłem do telewizji na
nagrania. Uczniowie szkół ze Skaryszewa i Radomia śpiewali, brali
udział w konkursach. Tak się poznaliśmy. Nie odmówili też przyjazdu na festiwal. Sobotni koncert
galowy będzie wyemitowany 25
maja w TVP I o godzinie 8.35,
oczywiście w "Ziarnie" - mówi
nasz rozmówca.
Artur Janiak urodził się w
Skarżysku-Kamiennej . Tu skoń
czył szkolę podstawową i muzyczną, tu zaczął edukację w Technikum Energetycznym. Ojciec dostał
pracę w Krzyżanowicach ; więc
Artur maturę zrobił już w Radomiu. Potem czas na studia- wybrał
WSP w Kielcach, bo był muzykiem
od zawsze, chciał uczyć . I tak w
Jasieńcu Iłżeckim uczył muzyki i
"wszystkiego". Potem miał pracę
w Makowcu. W Skaryszewie
miesz.ka i pracuje ponad 12 lat.
Zona Jolanta uczy religii
w jednym z radomskich gimnazjów.
Córka państwa Janiaków
Martyna (uczennica II klasy VI LO
im. J. Kochanowskiego). Razem
z bratem Patrykiem {II klasa gimnazjum w Skaryszewie) grają w orkiestrze dętej OSP w Skaryszewie
- Patryk na perkusyjnych, Martyna na saksofonie altowym, mimo
że ukończyła szkołę muzyczną w
klasie gitary klasycznej .
Artur Janiak lubi sport. Uczy
także wychowania fizycznego w
gimnazjum. Interesuje go głównie
piłka nożna, siatkówka. Wolny
czas najchętniej spędza z rodziną.
Oilegoma.
W domu Janiaków czasami
prym wiodą bokserki - Pyza i Neska.- Ale słuchają się właścicieli.
ANNANOWSKA
Podzłwlaj

l nie dotykaj

- ynna j ·t jak cudza łuna: patrz.
podzhłiaj, aJe

18

ni

dot~

aj!'

kie senator Zbigniew Gołąbek
przychodzi ubrany w mundur
strażacki. Podczas ostatnich
uroczystości z okazji Dnia Strażaka także nie było inaczej. Ale
okazuje się, że nie tylko senator
stara się ubierać stosownie do
okazji. Prezydent Adam Włodar
czyk włożył na tę samą imprezę
czerwoną koszulę. Aż boimy się
myśleć, co będzie podczas zbliżającego się ingresu biskupa ra-

domskiego Zygmunta Zimowskiego. W czarnym kolorze nie
każdemu do twarzy.
(mar)

Wanda co
zaproszenie dostała
Poseł SLD Marek Wikiński
otrzymał zaproszenie na ingres

nowego radomskiego biskupa,
który odbędzie się 25 maja. Ale nie
wie, czy powinien się udać. Zaproszenie opiewa na nazwisko: Wanda Wikińska.
Pomyłka może mieć dwa
źródła: albo chodziło o Wandę
'Łyżwińską, poseł Samoobrony,
albo .. .
(nova)

• A niech pan tylko spróbuje nie pojawić się na festiwalu piosenki religijnej
w Skaryszewie , to poskarżę si ę komu trzeba • Marzena Wróbel, radna Rady
Miejskiej AWS grozi palcem Zbigniewowi Gołąbkowi , senatorowi RP (SLD).
Konflikt prawdopodobnie załagodzi biskup Stefan Siczek.
(nova)
parlamentarzystów. Bo w końcu, r - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ,
jak głosi przysłowie, tylko diabeł
boi się święconej wody.
(eska)

Uroda czy

władza?

W czasie otwarcia seminarium na temat lobbingu w Unii
Europejskiej zorganizowanego na
Politechnice Radomskiej dziekan
Wydziału Ekonomicznego Adam
Rutkawski zwrócił się do gości,
chwaląc organizatorów:
- Chciałem pogratulować inicjatywy. Doskonały pomysł, ciekawy temat i dobra organizacja, a przy
tym niektórzy są ładni i przystojnistwierdził, patrząc na Macieja Mamlę, przedstawiciela organizacji EYE.
- Panie dziekanie, bez kompleksów. I tak podobno to władza
jest najlepszym afrodyzjakiem.
(mar)

że

W rządowym
mat spółek skarbu
no, że kierowca
Miedzi zarabiał mH!sJęczme4.
zł, a sekretarka prezesa
tys. mniej. Ciekawe, ile
tam babka klozetowa?
"Gazeta Wyborcza"
informacje o stanie
·
parlamentarzystów.
jawił się tam Zbigniew
z PSL. Były wojewoda
a potem marszałek ·
mazowieckiego,
działkę, jakieś udziały, .
a nie wspomina o passac1e,
jeździ po mieście. Auto za
Harda to już czy jeszcze me
tek?

Plany mam takie: pojadę do Brukseli, ale moją rolę , którą mam zagrać w koncer·
cie "Matki Matkom" wymyślonym przez poseł Ewę Kopacz nagram i wywołam w
ciemni. Film niech puszczą na telebimie. Nie powiem, kogo zagram· czy kogoś
Na kaidą okazję
z Fredrowskiej sztuki, czy którąś z bohaterek Zapolskiej.
Nie od wczoraj wiadomo, Wiesława Sadowska, senator RP, wraz z innymi parlamentarzystkami miała wziąć
na wszystkie imprezy strażac- · udział w charytatywnym koncercie 26 maja.
(nova)

A bylem tak dobne schowany•••
NadesłałaElżbieta Kowalik
z Boryslawie
Masz aparat fotograficzny?
Lubisz fotografować? Zrób zdjęcie
sytuacji zabawnej czy niezwyklej
i przyślij do redakcji.
Najlepsze fotografie opublikujemy,
a ich autorzy dostaną w nagrodę
album na zdjęcia i film fotograficzny
• ufundowane przez firmę
Foto Prestige
• Laboratorium
Fotografii Cytrowej
i Tradycyjnej, Kielce,
ul. Sie łiewicza 9, sklep " Pelikan",
te/. 344·10·11
lub 0601-45-211-02.

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

Kombinat mięsny w
sku na Białorusi spłaca
ciągnięty w banku w
basą, a bank - żeby
tówkę - tę kiełbasę
dlina cieszy się no1muill "''"
jest tańsza niż w
czekają aż kredyt w
gnie jakaś niewypłacalna
wtedy będzie czym
Lech Wałęsa ma być
.
firmy Nu Tech Solut.Jo~s.
watorzy zastanawiają S_1 ę
dzie doradzał w ternacle
wek czy po mroczności i
opłacanym doradcą

MAGAZYN NUMER

rkowic
Albanii
KatarzynaJaworska z
Platana Bortowice wyst;tpi
wzapaśniczych Mistrzostwach Europy juniorek.

Video Ciepielów bez sponsora i prezesa

Maziarek mówi:

Dość !

-Mam dosyć topienia
pieniędzy wszambie -tak
uzasadniłswoją rezygnację
z funkcji prezesa IVligowego Roi Motu Video Ciepielów
główny sponsor klubu Henryk Maziaret

blowy
king
Weronika Domagała
zajmuje 12 miejsce w
rankingu Pafskiego
Związku Tenisowego w

SZYDŁOWJEC. Dziś

poznamy mistrza okręgowej
ligi brydżowej . W ostatnim
meczu spotykają się dwa zespoły z szansami na awans do
III ligi. Zamek Szydłowiec
podejmuje Pufaskiego Warka.
W zaległym meczu Ahatronie
Radom rozgromił Starostwo
Grójec 23:7.

Asy ringo
BELSK nuży. Drużyna

Ryszard Krześni ak (przy piłce z lewej) był ostatnim znanym zawodnikiem sprowadzonym przez Henryka Maziarka do Ciepielowa
tkwić w tym bagnie. Liczyłem, że
kiedy do władzy w PZPN doszli
były sędzia i znakomity piłkarz, a
w Radomiu futbolem kieruje wła
ściciel jednego z klubów, to ta stajnia Augiasza zostanie wreszcie
oczyszczona, '!ymczasem jest jeszcze gorzej niż w przeszłości - zakończył Henryk Maziarek.

Do czasu wyborów nowego
zarządu obowiązki prezesa będzie
pełnił członek władz klubu Ry-

szard Kacperski. Jak nas poinformował wójt Ciepielowa Zbigniew
Ostrach, nie ma obawy, że Video
wycofa się z rozgrywek IV ligi. Dogramy sezon do końca . Finansowo klub stoi bardzo dobrze, dlatego też nie wypożyczymy Radomiakowi żadnego z zawodników.
A panu Maziarkowi chciałbym serdecznie podziękować za wszystko,
co zrobił dla Video - stwierdził Z .
Ostrach.
Henryk Maziarek zapowiedział, że powoła fundację, która
będzie promować : sport dzieci i
młodzież.

PIOTR DOBROWOLSKI

Polecamy kibicom
V Międzynarodowy Turniej
Królewski Garnbit Radomia- sala
Naczelnej Organizacji Technicznej przy ul. Struga 7 a, niedziela,
godz. 9.
Piłka ręczna
Mistrzostwa Polski politechnik - hala MO SiR przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu - piątek, sobota, niedziela od godz. 8 (uroczyste
otwarcie w piątek o godz. 10.45)
oraz hala OSiR przy ul. Głowa
czowskiej w Kozienicach - piątek,
sobota, godz. 9.

Piłka nożna
III liga. Radomiak Radom Polonia Lidzbark Warmiński, stadion przy ul. Struga 63, sobota,
godz.17.
IV liga Roi Mot Video Ciepielów - KS Piaseczno, sobota,
godz.ll
Broń Radom - Błonianka
Błonie, sobota, godz. 15

JUAN-LES-PINS . Radomski brydżysta Piotr Kucharski zajął 53 miejsce w
międzynarodowym turnieju
open par brydżowych. Startowało 400 par. Partnerem Kucharskiego był starachowicza-

Poznamy mistrza

Henryk Maziarek jest z wykształcenia prawnikiem i
prezesem firmy Rol Mot Ciepielów, specjalizującej się
między innymi w produkcji mebli do archiwów. Pełni
funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Lipskiego.
Kandydował do Sejmu RR Do środy główny sponsor
i prezes klubu piłkarskiego Roi Mot Video Ciepielów.
Za jego rządów drużyna zanojowała największe sukcesy w swojej
histońi -wywalczyła awans do IV ligi, a następnie przez trzy sezony
występowała w tej klasie rozgrywek.

Szachy

Szlem po francusku

ninStanisław Pająk.

Prędzej można było się spodziewać inwazji Marsjan niż odejścia z Video Henryka Maziarka.

Znany w kraju biznesmen był bowiem bezgranicznie zakochany w
futbolu i klubie, który sponsorował. To dzięki przekazywanym
przez niego środkom drużyna z
Ciepielowa z małego, prowincjonalnego klubiku stała się zespołem
znanym i cenionym na Mazowszu.
Na ostatnim posiedzeniu zarządu
nieprawdopodobne stało się jednak faktem. Prezes Maziarek
oznajmił, że rezygnuje z finansowania i dalszej pracy w klubie.
- Moja decyzja obowiązuje
od tego momentu - powiedział
Henryk Maziarek w rozmowie z
" S~'. -Jest przemyślana i ostateczna. Szala goryczy przepełniała się
podczas meczu ze Zwolenianką .
Sędziowie z okręgu radomskiego
w ewideptny sposób oszukali mój
zespół. Srodowisko sędziowskie i
w ogóle piłka nożna to jedna mafia i szambo, w którym nie będę
topił pieniędzy. Kieruję się pewnymi zasadami i nie mam zamiaru

Z RÓŻNYCH AREN

Mazowsze Grójec - Zwolenianka Zwoleń , sobota, godz. 17
Liga okręgowa. Viki Radom Pilica Białobrzegi, sobota, godz.
10, Beta Meble Radom- Berta Jedlińsk, sobota, godz. 13, Plon Garbatka - Wulkan Zakrzew, sobota,
godz. 16, Siowet Drwalew - FigAnd, sobota, godz. 17, Polonia
Iłża - Sokół Przytyk, niedziela,
godz. 16, Mirax Bierwce - Orzeł
Wierzbica, niedziela, godz. 16,
Powiślanka Lipsko - KS Warka,
niedziela, godz. 17, Oskar Przysucha - Jadar Skaryszew.
Klasa A. Zawisza Sienno Proch Pionki, sobota, godz. 14,
Sadownik Błędów - Szydłowian
ka II, sobota, godz. 16, Zodiak
Sucha - Orzeł Gielniów, sobota,
godz. 16, Zorza Ludwinów - Pilica Nowe Miasto, niedziela, godz.
13, Akcja I Jastrzębia - Gryf PoIiczna, niedziela, godz. 15, Iłżan
ka Kazanów - Gronka Orońsko,
niedziela, godz. 16, Magielanka
Mogielnica - Ruszcovia Borkowice, niedziela, godz. 16,

Klasa B. Grupa I - Ogniwo
Chlewiska - KS Jastrząb , Postęp
Łaziska - Orkan Wilków, Mazowsze II - Radomiak II, Korab Wyśmierzyce - Chojniak Wieniawa,
KS Promna - KS Potworów, Kraska Jasieniec - Viki II.
Grupa II - WKS Zajezierze
- Sparta Saqkowice, KS Janików
- Megawat Swierże Górne, GKS
Sieciechów - LZS Zalesice ,
Azbud Pomorzany - Mirax II,
Wisła Chotcza - Strażak Stanisławice, Wisła Solec - LUKS
Ruda Wielka.
Wszystkie mecze w niedzielę
o godz. 16.
II liga kobiet. Zamłynie Radom - Sybilla Puławy - stadion
MOSiR przy ul. arutowicza 9,
niedziela, godz. 14.

Pubłicznego Gimnazjum z
Magielnicy wygrała między
powiatowy turniej ńngo gimnazjów. Dalsza kolejność: 2 .
PG Chlewiska, 3. PG Błędów,
4. PG Belsk Duży, 5. PG l
Szydłowiec, 6. PG 2 Szydło

wiec, 7. PG 8 Radom, 8. PG
Tarczyn. Dwa najlepsze zespoły awansowały do finałów IV
Mazowieckich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej.

Kadra szachistów
RADOM . Publiczne
Gimnazjum nr 5 będzie reprezentować Radom w Mistrzostwach Polski gimnazjów w
.szachach. Skład drużyny tworzą Bartłomiej Guziński , Marcin Kołodziejczak, Krzysztof
Kołodziejczak i Joanna Paterek.

Mistrzostwa na bieżni
KOZIENICE. Liga mło
dzików, czyli Mistrzostwa Radomskiego
Okręgowego
Związku Lekkiej Atletyki w
kategoriach młodzików i gimnazjów, zostaną rozegrane dziś
na stadionie O SiR w Kozienicach. Początek o godz. 10.

Dwa bez atu
RADOM. Wyniki majowej edycji korespondencyjnych MP brydżystów: l. Maciej Majewski/Krzysztof
Sztompke (nie zrzeszeni), 2 .
Jerzy Piela(fadeusz Sagan
(Abatronic Radom) , 3. Janusz
Dzierżanowski (nie zrzeszony)ffadeusz Kowalezewski
(Hotel Senator Starachowice).
(past)

TAXI EKSPRES

98•22

z~~?

Dojazd 3 minuty

Łucznictwo
Finał mistrzostw Radomia
dzieci i młodzików - boisko UKS
" Zarnłynie" przy ul. Kieleckiej 2/
4, sobota, godz. 11.
(paw, past)

bezpłatne zamawianie taksówek

0-800-400-400
kom. IDEA *4444

KO
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Jeicfbtc z nami rno:Łeaz wygrać
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Półmaraton

im. red.

Mieczysława

Kalety w randze Mistrzostw Polski

Z Zairu do -Bukowej?
Kto zatem będzie gwiazdą
nr l biegu?
- Na razie nie chcę zdradzać
konkretnych nazwisk. Prowadzimy
rozmowy z kilkoma znanymi biegaP6łmaraton Święto
czami Być może przyjedzie nawet
krzyski im. red. Mieczysława Kalety,
maratończyk z Zairu. 1Tadycyjnie
któremu od początku patronuje
nie zabraknie ekip z Białorusi, Ukra" Słowo Ludu".
iny i Słowacji oraz zawodników
Czy znów będzie to impreza,_ ze ścisłej krajowej czołówki , na czektóra na długo utkwi w pamięci le z trenującą właśnie w Nowym
zarówno jej uczestników, jak i ki- Meksyku wielokrotną mistrzynią
biców? - pytamy pomysłodawcę, kraju zarówno na bieżni , jak i w biegach ulicznych Dorotą Grucą-Gie
głównego organizatora i dyrektora biegu Włodzimierza Zawalskie- zek orazJackiem Kasprzykiem i Dariuszem Wieczorkiem.
go.
- Jubileusz zobowiązuje , poCzy zamierzacie w jakiś
dobnie jak nadany biegowi certyfikat jakości " Złoty Bieg 2001 ". szczególny sposób uczcić jubilePierwszy krok ku temu został już usz imprezy?
- Myślę , że najlepiej zrobią to
'o/)'konany, bowiem Półmaraton
sarni biegacze. Oczywiście , nie zaSwiętokrzyski otrzymał rangę Mistrzostw Polski weteranów, z czym braknie okolicznościowych koszulek i medali. Jak co roku, na stawiąże się nie tylko wzrost prestiżu
imprezy, ale także znacznie moc- dionie w Bukowej odbędzie się
więc wiele imprez towarzyszących,
niejsza obsada biegu.
1 czetwca w Bukowej
rozegrany zostanie
X Międzynarodowy

Najlepszy w historii Polski
w Bukowej
--- ---- -------

maratończyk,

.

------~

.SicMoLudu
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cyfrowy

Jan Huruk (nr 1) trzykrotnie startował

Dołożyłem nogę

Zidane

i

wpadło

spełniony

Najdroższy piHcarz świata,

świat

Zinedine Zidane,
skompletował wśrodę
najważniejsze trofea.

Francuz, grając w Juventusie
Turyn, dwa razy grał w finale Ligi
Mistrzów. W 1997 roku Juve przegrało z Borussią Dortmund l :3,
a rok później z Realem Madryt
0:1. - Nie chciałem " przespać"
trzeciego finału. To zwycięstwo
było bardzo ważne dla mnie osobiście, ale i dla całego zespołu
- mówi piJkarz.
Gol "Zizou" w 45 minucie
meczu z Bayerem był jednym z
najpiękniejszych , jakie strzelono
w Lidze Mistrzów. - Po prostu,
dołożyłem nogę i wpadło- komentuje Zidane, który został wybrany
na najlepszego piłkarza finału .
- Będę grał w Madrycie jeszcze kil-

Przez 4 naJbliższe tygodnie - od ponledzlallcu do plfłtlcu w .Słowie Ludu" drukcwane będą specjalne kLipony konkuraowe.
W laUdy piątek. na kuponie zamle6clmy pytanie kDnkl.r&awe.
z odpowiedzią na zadane pytanie uwtU:nl Czytełnlc:y .słowa Ludu"
nie będą mlełl problemu. Co tydzień, spośród nadesłanych
odpowiedzi wraz z kuponami wytoeujemy nagrody: aparat cyfrowy,
2 odtwarzacze CO, odtwarzacz MP3, O"ł ~
1 O koszulek 11 O lcublców 1lrmowych Intel" Pentlum" 4 .

Aat wziąć udzlal w cotygodrjowym loeawanlu nagród l1llleiy:

1 zebrać kDmplet 4 kuponów tworzących hasło reklamowe;
2) odpaWiedzleć popr8M1ie na pytanie podane w piątek,
3i kupony l od~ na pytanie konkursowe nakleić na kartkę
pocztcwą, dostarczyć oeobltlc:le lub przestać do radakcji

.stawa Ludu" na adres: ul. Weaola 47/49, ~363 Kielce.

Czytaj codziennie
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.śb~Ubdr - nagrody czekają!

maraton".

ka lat i tutaj chcę zakończyć
rę, bo to fantastyczny klub.
Przy okazji kolejny raz
zało się, że Reał ma t<>nt <><t11r711l
i fanatycznych kibiców.
osób zostało rannych w
w nocy ze środy na czwartek
świętowano w centrum miasta
bycie Pucharu Europy.
Początek fety nie
rozruchów i
tysięcy kibiców,
wono-żóhymi flagami
mi oraz biało-niebieskimi
rami i szalikami w barwach
śpiewało klubowe piosenki.
lały kolorowe race i ognie

ne.

w czasie trwania loonlcur!lu, w

rotne dni
tygoalla, w .Siowle Ludu" drulcDwane t:ędą
specjalne kupony promoc:yjne - prezent od
producenta PICICa.lr"OW Jnter Pentl~n~" 4 dla
wazystklch, k1ćrzy chcą kupić~
TylkD z tym kuponem wyciętym ze .Słowa ludu"
będzie I'T10Dla kupić mul!lmedlaJny zestaw
komputerowy w promocyjnej cenie.

Wszyscy, którzy clokcnają ~ lccmputera
z tym kuponem przed 30 czerwca 2002 roku
wezmą udzlat w lo8owanlu nagody apecjalnej ej
ra
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