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POGODA

Pytania i wątplivyości po katastrofie "o rlika"

Jechał

Chcemy, by latali

za szybko

RADOM. Czy szkoleniowe loty nad
miastem·powinny być zakazane?
·pytają mieszkańcy po środowej
katastrofie ,.orlika". Prezydent
miasta i dow6dztwo wojsk lotniczych
uważają, że nie. ·

W ~IE .
Bezpłatne badania
RADOMSKIE. Terenowy Ośro
dek Rehabilitacji i Wsparcia Niedosły
szących Folskiego Związku Głuchych
mieści się od wczoraj na I piętrze budynku przy ul. Granicznej 24. W każ
dy piątek od godz. 9 do 15 będą tam
prowadzone bezpłatne badania słuchu
oraz regulowanie aparatów słucho
wych. Podobne usługi prowadzi w poniedziałki, między godziną 10 a 15,
MGOPS w Grójcu przy ul. Niepodległości 6a.
(ik)

Jak informowaliśmy wczoraj, "orlik" z radomskiego lotniska na Sadkowie rozbił się
w pobliżu stadionu Startu .
Dwóm pilotom udało się katapultować. Ani oni, ani nikt
z mieszkańców nie odniósł poważnych obrażeń . Mimo iż do
katastrofy doszło w samym centrum miasta, udało się uniknąć
poważnych strat.
Loty na "orlikach" zostały
zawieszone. Wczoraj do Radomia
przyleciała wojskowa· komisja,.
która ma ustalić przyczynę katastrofy.
- Specjaliści sprawdzą i silnik, i samolot. Dopiero na tej pod-

Zjazd NSZZ

stawie wydadzą orzeczenie - powiedział nam dowódca 2 Ośrodka
Szkolenia Lotniczego w Radomiu,
Marek Bylinka.
Obaj piloci "orlika" czują się
dobrze. Wczoraj przebywali na
Oddziale Ortopedii szpitala na
Józefowie. Wieczorem miał ich
odwiedzić dowódca wojsk lotniczych i obrony powietrznej, gen.
Ryszard Olszewski.
Po środowej katastrofie pojawiły się pogłoski, że władze Radomia będą domagać się ograniczenia lub wręcz zaniechania lotów szkoleniowych nad miastem.
Potwierdził je Witold Kalinowski,
rzecznik prasowy dowódcy Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej.
W rozmowie z reporterem "SI.!'
stwierdził, iż taka decyzja miała
by poważne konsekwencje dla
miasta. - Proszę bardzo, możemy
przenieść lotnisko z Radomia, na
przykład do Białej Podlaskiej
- stwierdził.
płk

"Solidarność"

cofania lotów znad Radomia. Po
pierwsze, przed niczym by nas to
nie uchroniło, bo nad Radomiem
jest korytarz powietrzny, którym
i tak latają samoloty. Po drugie, zagrożenie wypadkami lotniczymi
nie należy do wielkich. Jak pamię
tam, tylko rąz, w latach 70., samolot wojskowy lądował awaryjnie na
ul. Grzecznarowskiego. Zresztą ,
duże lotniska istnieją w centrach
znacznie większych miast niż Radom, np. w Poznaniu i nikt nie robi
z tego tragedii.
- Radom jest od dziesięciole
ci związany z lotniskiem i jednostką wojskową i tak powinno być
dalej - dodał Włodarczyk.
(aku, mar, uss)
Więcej na stronie 8

Zarząd stracił

RADOM. O nowych metodach
rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym mówiono wczoraj na posiedzeniu szkoleniowym zorganizowanym przez Poradnię Rehabilitacyjno-Neurologiczną ,,Aga". Dr Zofia Kułakowska z Warszawy mówiła m.in.
o naucżaniu kierowanym, stosowanym
w leczeniu i rehabilitacji małych pacjentów oraz muzyko- i hipoterapii.
Spotkanie odb~ się w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niewidomych i Słabo Widzą
cych przy ul. Struga.
(bk)

o środowisku

poparcie

2

wi dzą

Dom dla

RADOM. Malutka Ola,
60 tysięcy złotych. Sprawę ma wydomu dziecka, trafila
jaśnić prokuratura. Choć problem
szego w mieście pogotowia
ten omawiano szeroko na ubierodzinnego.
głorocznym zjeździe, to również
wczoraj delegaci poświęcili mu
kolejnych kilka godzin dyskusji.
Za manko w kasie winiono głów
nie przewodniczącego zarządu
Zdzisława Maszkiewicza. Niektórzy delegaci mieli też do zarządu pretensje o nieskuteczną ich zdaniem - obronę praw pracowniczych.
Być może wyniki głosowa
nia nad absolutorium będą miały
wpływ na wybór przewodniczą
cego związku na nową kadencję .
Rywalem Maszkiewicza był Andrzej Piszczyk, również członek
ustępującego Zarządu Regionu.
W chwili oddawania "SI.!' do druku głosowanie jeszcze się nie zakończyło. O jego wynikach poinformujemy jutro.
Gościem zjazdu był przewodniczący "S" Marian Krzaklewski. - Związek będzie bronit kodeksu pracy przed zakusami jego liberalizacji - zapewnił
Krzaklewski. Podkreślił też,
że duże sukcesy zaczynają przy- ,
nosić starania o zwiększenie liczby członków : tylko w ciągu roku
przybyło ich 23 tysiące.
(kol)

RADOM. Zadania przedsiębior
ców w ochronie środowiska w związ
ku z wstąpieniem Folski do UE będą
tematem spotkania Rady Przedsiębior
Związkowcy odmówili poparcia dotychczasowym władzom radomskiej "S"
ców, która odbędzie się dziś o godz.
17 w kawiarni "Puenta" przy placu _
byli surowi dla Zarządu Regionu.
Jagiellońskim 15. Referaty wygłoszą
W tajnym głosowaniu 72 osoby
RADOM. Ustępujący Za17i#d Regionu
m.in. przedstawiciele TUiR Warta SA,
głosowały za udzieleniem mu ab"S" nie otrzymałwczoraj absolutoPo4karPackiego Inspektoratu Ochroriom. To może utrudnić Zdzisławowi
solutońum, a 100 było przeciw.
(ik)
• ny Srodowiska i IPHZR.
Na tej ocenie zaważyła przede
Maszlciewiczowi starania o ponowny
wszystkim sprawa niedoborów
wyb6r na przewodniczącego.
w kasie związ~owej w latach
Kto jest "Maniakiem"?
Delegaci na XIV Walne Ze- 1998-99. Zdaniem Komisji RewiRADOM. Jutro w Teatrze Powszechnym niecodzienna impreza - branie Deleg~tów "Solidarności" zyjnej związek stracił ponad
- zakończenie sezonu. Zagra kabaret
"Definitywny odlot bocianów", nastą
Dziennikarze "Radiożurnała" ponownie· u Kiernozów
pi rozstrzygnięcie konkursu na recenzję teatralną oraz wyłonienie Maniaka
Teatralnego. Kto zgłosi się dziś między
godz. 9 a 13 oraz 16 a 19 lub jutro
(9 - 13) do kasy teatru z programem
spektakli wystawianych w ostatnim setowarzyszyli radomianom w ich Teraz zajmą się ochroną środowi
zonie, otrzyma bezpłatny bilet. (nova)
codziennym życiu . Interesowały ska w mieście i na osiedlu. DzienRADOM. Osprawach oświaty,
ich warunki mieszkania na typo- nikarze wyjadą z Radomia w niewychowania i ochronie środowiska
Dni rolnictwa
wym polskim osiedlu, jakim jest dzielę. Po raz trzeci i ostatni odrozmawiają od wczoraj z rodziną
radomskie Południe: m.in. zaopa- wiedzą Kiernozów jesienią.
państwa Kiemoz6w dziennikarze
RADOM. Dni Rolnictwa Radomtrzenie sklepów oraz zajęcia kulskiego odbędą się 8 i 9 czerwca w Cenczeskiego radia.
W audycji "Nasza Europa"
turalne i sportowe mieszkańców państwo Kiernozowie występują
trum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich przy ul. ChoTo już druga wizyta redakto- po pracy.
razem z rodzinami miast Breclav
rzowskiej 16/18. W sobotę o godz. rów czeskiej rozgłośni "RadioJYm razem Czesi zbierają w Czechach, Nevers we francu10.30 odbędzie się seminarium na tewiadomości o polskim szkolnicżurnal" w domu państwa Elżbiety
skiej Burgundii oraz Emmering
mat integracji z UE i II Regionalny
i Radosława Kiernozów, którzy twie i wychowaniu. Dlatego odwie- koło Monachium w Niemczech.
Konkurs Wędliniarski. W niedzielę
zostali wytypowani przez autorów dzają radomskie szkoły podstawo- Celem audycji jest porównanie
imprezazaczniesięogodz.lO. O 11.30
do udziału w międzynarodowej we i rozmawiają z uczniami. Naj- życia przeciętnych rodzin w tych
zakończy się ranking RSM Roimlecz
audycji ., Nasza Europa". Po- więcej czasu poświęcili synom krajach. Dlatego twórcy audycji
na najlepszego dostawcę. Będzie moż
przednia wizyta odbyła się w mar- państwa Kiernozów: l l-letniemu
(będą 52) wnikliwie przyglądają
na także obejrzeć m.in. kolekcję drocu tego roku i wówczas dzienni- Bartkowi i S-letniemu Dominiko- się życiu codziennemu mieszkań
biu ozdobnego, wystawę maszyn
karze Pavel Novak i Monika Rich- wi. Czescy żurnaliści interesują się ców.
i urządzeń, roślin i wydawnictw. (ik)
terova z dziennika "Ekonomist" również szkolnictwem prywatnym.
(bk)

Jak nas

RADOM. Dwie osoby
w wypadku, do kt6rego
wczoraj wpołudnie w
ce, na trasie Radom- Pionki.

Ziemia Radomska

Oporażeniu mózgowym

Przedsiębiorcy

Pogłoski te stanowczo zdementował prezydent Radomia
Adam Włodarczyk.
- To jakieś nieporozumienie
- zapewnił. - Nigdy, w żadnej wypowiedzi nie sugerowaliśmy wy-

Czesi?

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

Pamięci

biskupa
RADOMSKIE. Uroczysta mSZJ
święta i sesja naukowa .
obchody roku biskupa P1otn
Go~Vbiowsldego.

Sesja "Sługa boży
Piotr Gołębiowski"
siędziśogodz. lOW

seminarium, a główne
stości odbędą się jutro w .
sku. O godz. lO
przedstawienie o
łębiowskiego, a o
- msza św. >< .. ,....... -przez biskupów
..
W tym roku ID 1l 3
rocznica urodzin bp.
biowskiego, którego
beatyfikacyjny
w 1994roku.
MAGAZYN NUMER

eusz Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zakończyliśmy plebiscyt

ostatuetkę "Złotej Szynki"

.l
l ~
Kmwczyk naJ epszy. ee

RADOMSKIE. Zakład Masarski
Krawczyk z Radomia został uznany
przez naszych czytelników
za producenta najlepszych wyrobów
wędliniarskich w regionie.
Wnagrodę ofrzyma od nas statuetkę
"Złotej Szynki".
Na Krawczyka nadeszło 60
procent kuponów, które drukowaliśmy od maja w "SI.:' . Nasi czytelnicy chwalili zwłaszcza wędzoną

szynkę wiejską, kaszankę, roladę
ozorkową i parówki. Pisali :
"Chcesz parówki dobre jeść, do

Krawczyka szybko bierz", "Krawczyka parówki są niczym papieskie kremówki", "Od Krawczyka
wszystko smakuje, tak, że wszystkie wyroby konkurencji nokautuje" .
Spośród osób, które wytypowały zdobywcę " Złotej Szynki ", wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu . Główną nagrodę- telewi-

Najlepsze masarnie

świętem całej radomskiej

nazwano wczorajszy jubileusz
istnienia biblioteki publicz. To godnie, ale i miło doczeosiemdziesięciolecia - powieAnna Skubisz, dyrektor
Biblioteki Publicznej,
gości przybyłych na jubizasmz;oneJ dla miasta plai konferencyjnej
nr7111<:7łln ich bardzo wielu.
panie. - To już taka trazawodu, że panowie traw nim jak rodzynki - żarA. Skubisz.
Właśnie kobiecie zawdzię
należy także powstanie ra. książnicy. Pierwszą hiw Radomiu, otwartą 16
1922 roku , założyła ją
Kelles-Krauzowa, a kieroplacówką Florentyna JakubBiblioteka

liczyła

wówczas

książek i mieściła się w bu-

ku dzi siejszego archiwum
~amodzielny budynek
ulicy Zeromskiego 13 bibliootrzymała w roku 1931.
1939 liczyła już 18 tysię-

cy woluminów. Część z nich radomianie ocalili przed konfiskatą
hitlerowców.
Biblioteka ruszyła ponownie
już w styczniu 1945 roku, jako
Miejska Biblioteka Publiczna.
Choć potem awansowała do placówki wojewódzkiej, w uzyskanej
wówczas siedzibie przy pl. Konstytucji mieściła si~aż do roku
1992. Wtedy przeniosła się do zajffiO\\Zanego dziś gmachu przy ulicy Piłsudskiego. Od roku 1999
jesfznów placówką miejską, którą dziennie odwiedza nawet 900
czytelników.
Z okazji swego święta MBP
otrzymała najwyższe odznaczenie
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: Medal Magne Perennis, a od
władz miasta- Medal "Dobrze zasłużony dla miasta Radomia" .
- To medal przyznany po raz
pierwszy- zaznaczył wręczając go
pani dyrektor wiceprezydent Janusz Wieczorek. Medale otrzymały też : Joanna Pachucy, Elżbieta
Dornańska i Mariola Turek. Kilku
kolejnym bibliotekarzom oraz
przedstawicielom samorządów
z naszego regionu wręczono odznakę "Zasłużony działacz kultury''. ,
BARBARA KOS

Pierwsza piątka najlepszych masarni wybrana przez czytelników
.Słowa Ludu": l miejsce - Zakład Masarski Krawczyk Sylwestra Krawczyka, 11 miejsce - Elmas - Krystyny Krzyżanowskiej z Radomia, Jłl
- Zakład Mięsny Nowopol z Garbatki Letniska, IV - Nasz Produkt Romana
Kapusty z Woli Golębiowskiej, V - Masamia Janików Zofii i Marjana
Pierzchalów.

Tani . urząd
RADOM. Dyplom za oszczędne
gospodarowanie w Urzędzie
Miejskim wręczył wczoraj prezydentowi Adamowi Włodarczykowi
minister spraw wewnętrznych
i administracji.
Na spotkanie z ministrem
Krzysztofem Janikiem zaproszeni
zostali przedstawiciele władz
miast i gmin, które wydają najmniej pieniędzy na administrację.
Z raportu, który opublikował niedawno tygodnik samorządowy
.~spólnota", wynika, że radomski
magistrat jest najoszczędniejszy
wśród miast na prawach powiatu.
Na utrzymanie urzędu każdy podatnik w Radomiu wydał w 2000
roku 91 zł 18 gr.·
- ·Nie oczekujemy nagród.
Ważne jest to, że zwrócono uwagę
na racjonalne gospodarowanie
przez nas pieniędzmi . Tego oczekują od nas mieszkańcy- komentował A. Włodarczyk.
(eska)

Raiffeisen

zor - który ufundowało "Słowo
Ludu", otrzyma rodzina państwa
Adamczyków z Radomia (J ustyna, Zbigniew i Ewa). Zaproszenie na kolację do Piwnicy Artystycznej "Katakumby" (współor
ganizatora plebiscytu) trafi do
Iwony Dołbniak z Radomia, natomiast na koncert do "Katakumb" -do Klaudii Wasilewskiej
z Radomia. Krystyna Wysocka
(też z Radomia) otrzyma upominek za jedno z ciekawszych uzasadnień, dlaczego lubi dany wyrób . "Na szynkę ślinka leci, z
apetytem pałaszują ją dorośli i
dzieci " - napisała nasza czytelniczka.
O terminie odbioru nagród
' poinformujemy laureatów indywidualnie.
(nova)

otworzył oddział

w Radomiu

Bank w rogatce
RADOM. Oddział Raiffeisen Bank
otwarto wczoraj przy ul. Okulickiego.
Plac6wka obsługuje już co szóste
duże przedsiębiorstwo w naszym
regionie.
Otwarty wczoraj bank jest
jednym z mniejszych w mieście,
ale bez wątpienia najbardziej ekskluzywnym. Placówka mieści się
przy ul. Okulickiego w zabytkowych obiektach XIX-wiecznej rogatki miejskiej . Sala operacyjna
wyposażona jest w oddzielne stanowiska dla klientów detalicznych
i instytucjonalnych. Do dyspozycji jest także tzw. pokój dużych
wypłat, gdzie klienci bez obaw
mogą przeliczyć pieniądze .

Raiffeisen Bank od siedmiu
lat obsługuje już klientów z Radomskiego; teraz - na 600 dużych
firm i instytucji regionu - 15 procent jest jego klientami.
Raiffeisen Bank Polska SA
należy do austriackiej grupy bankowej Raiffeisen Zentrałbank
Oesterreich, która obejmuje 700
banków spółdzielczych i posiada
25 procent udziałów w tamtejszym
rynku finansowym. Jest to pierwszy bank o l DO-procentowym kapitale zagranicznym, który pojawił się w Polsce już na początku
· lat 90. (ma 45 placówek) . Bank
specjalizuje się w obsłudze handlu zagranicznego dużych, śred
nich i małych firm.
(kor)

-

ejni inwesto rzy rozpoczynają działalność w Radomiu

refa

się powiększa

·Rzadko się zdarza, aby stretak szybko wypeł
jak w Radomiu
wczoraj Marek InTarnobrzeskiej SpeS~refy Ekonomicznej .
Ciągu kilku miesięcy na teradomskiej podstrefy na Go-

Raiffeisen Bank przyjął wczoraj pierwszych klientów
OGŁOSZENIE

Zarządu Miasta Radomia
o terminie sesji w sprawie uchwalenia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

działalność uruchomiło

Cztery z nich: Taparella,
i Almach pozwolenia
"-'d.l<lln,n~,; uzyskał'i.w ostatnich
)ap<)ńsl<a firm'\ Toho prodo łożysk, radom.· materace dziecięce, Ta. - zaluzje, a Almach wytwa_rodzaju sprężyny. Przyze pierwszą firmą, która
zgodę na działalność w
strefie był francuski
Produkujący podzespoły do
samochodowych.
W Zakładach na Gołębiowie
łącznie ponad 200 osób. W
roku liczba ta ma się potroić.
NUMER 2237/R

Marek Indyk (z lewej) jest zaskoczony liczbą firm chcących inwestować wRadomiu
_To nie koniec. Negocjacje prowadzimy już z kolejnymi czterema~marni- mówi M. Indyk. - W takim
tempie strefa na Gołębiowie_~apełni się już pod koniec wakaCJI.
Wczoraj zgłosił się kolejny
duży inwestor, tym _raz~m z Warszawy. Firma Pol Gips Jest znana
na rynku z produkcji mate;i~ł?w
termoizolacyjnych . ~ł~sciCI~l
chce kupić w radomskieJ strefie

około 3 hektarów gruntu, na którym wybuduje zakład. W ciągu
roku ma zatrudnić 100 osób, a
docelowo 500.
Zadowolenia z inwestorów
nie kryją władze miasta. Wiceprezydent Józef Nita uważa, że niedługo do strefy będzie można włą
czyć także część terenów po byłych
Zakładach Metalowych Łucznik.
(kor)

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139,
nr 41, poz. 412 i nr 111, poz. 1279, z 2000 r. nr 12, poz. 136, nr 109,
poz. 1157 i nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5, poz. 42, nr 14,
poz. 124,nr100,poz.l085,nrll5,poz.1229inr154,poz.l804)

podaje się do publicznej wiadomości,
że dnia 10.VI.2002 r. o godz. 9,
w sali USC Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Moniuszki 9,
odbędzie się sesja Rady Miejskiej,
której przedmiotem będzie uchwalenie zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Radomia na obszarze osiedla ,,Dzierzków".
80/wb

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Czy to koniec kpin z prawa i
Bezpośrednio w dwóch turach
Senacka Komisja ds. Samorządu
wycofała SLD-owską poprawkę, zakładającą w ordynacji samorządowej
tzw. wariant australijski . O ostatecznej rezygnacji SLD z własnej wizji
wyborów zadecydowała przede
wszystkim postawa PSL, który podtrzymał swoje poparcie dla pełnych
dwóch tur wyborów bezpośrednich .
Majątkowa

lustracja

Oświadczenia majątkowe

prokuratorów
apelacyjnych będą dokładnie badane- zapewniła szefowa resortu Barbara Piwnik
w związku ze sprawą odwołanego już szefa katowickiej prokuratury Jerzego Hop a.

Nieprawidłowości

w kopalniach
Kompleksowa kontrola, przeprowadzona z inicjatywy ministra spraw
wewnętrznych, w 36 kopalniach wykazała nieprawidłowości we wszystkich skontrolowanych zakładach .
Wszczęto postępowania wyjaśniające

wobec 96 osób.

sprawiedliwości?

"Nie" dla korytarza
Nie może być podejmowana rozmowa o korytarzu do Kaliningradu,
szczególnie biegnącym przez Polskę
- zapowiedział wczoraj w Moskwie
prezydent Aleksander Kwaśniewski
po rozmowach z prezydentem Władi
mirem Putinem.
(PAP)

4

chwyciły" większość nadużyć.

Mecbanizm jest prosty i
dawna stosowany, a v "'" u"lwur
sprzyja rn?''nH"'nUJ>I
podatku . Do wyłudzeń
wtedy, gdy firma kupuje
produkcji np. według stawki
-procentowej, a potem
produkt po preferencyjnej
ce 7-procentowej . Różnic ę w
datku można odzyskać. By
dzić podatek, trzeba
cyjnych transakcji zakupu i
daży.

Zdaniem inspektorów
skuteczność kontroli
byłaby większa, gdyby
ny został system zwracania
ku, a w urzędach skarboWych
cowało więcej kontro i
Urzędnicy powinni też uv•ou a luUI
kontrolować firmy rlnrn<~c•<~ i :.<
zwrotu VAT i Wziąć
mniejsze transakcje, bo
tam dochodzi obecnie do
użyć . Według NIK, nie bez
jest też resort finansów, który
często zmienia interpretacj ę -~·•• ....,
pisów podatkowych.

chcą

-WOJ.

nie tylko dziecko
swojego partnera, dostały także
takie same jak małżeństwa prawo
do adopcji obcych dzieci z kraju
i z zagranicy.
Nie ustalono jeszcze, kiedy
nowa ustawa wejdzie w życie,
ponieważ Szwecja jest związana
innymi ustaleniami europejskiej
konwencji dotyczącej adopcji
z 1967 r.
(PAP)

w Arafata

We wczorajszym odwetowym ataku
wojsk izraelskich na kwaterę władz
Autonomii Palestyńskiej jeden z
pocisków uszkodził ścianę wprywatnym mieszkaniu Jasera Arafata.

dzień z powodu złej pogody. "Endeavour"
ma zawieźć na stację kosmiczną ISS nową
załogę i sprowadzić na Ziemię obecną eki·
pę, która przebywała na niej od pół roku.

chroni
11 na 17 skontrolowanych
wyłudzało podatek. W
wtaszczono aż 300 mln zł ,
urzędy kontroli skarbowej

lider oskarża Izraelczyków o faszyzm

Rakietą

" Endeavour"

Nie

Największymi
są zakłady pracy

gły adoptować

Szwecja jako pierwszy kraj na świecie
przyznała parom homoseksualnym
nieograniczone prawo do adopcji.

Palestyński

Amerykański wahadłowiec

30 mln zł stracił skarb państwa
w ubiegłym roku przez wyłudzenia
nienależnego podatku VAT·
stwierdziła Najwyższa Izba

Policja eskortowała wychodzących z tere·Skończyła się bezkarność posłów
Samoobrony. Będą wnioski do
nu kolei posłów- w "akcji", poza Andrzejem
prokuratury w sprawie dzisiejszej
Lepperem, uczestniczyakcji· powiedział wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji
li m.in. Wojciech Mojzesowicz, Danuta HojarZbigniew Sobotka.
ska i Gabriel Janowski
z LPR, następnie otoOświadczenie wiceministra
było reakcją na wysypywanie
czyła ich, wylegitymowaprzez parlamentarzystów Samo- ła i wypuściła.
obrony zboża z wagonów.
Proszony przez
Wczoraj grupa działaczy i po- dziennikarzy o ocenę interwencji policji, wicemisłów Sariwobrony z Andrzejem
Lepperem na czele najpierw zablo- nister Sobotka odpowiekowała pociąg ze zbożem z Niedział, że według niego
miec na st'ilcji przeładunkowej była ona prawidłowa.
Warszawa-Zerań. Kiedy policja
-Proszę pamiętać, że Wczorajszą "akcją" Samoobrona przebrała miarkę
i Służba Ochrony Kolei próbowa- są to posłowie i do czasu
ły zabezpieczać transport, w mopodjęcia przez nich działań sprzeczktóry jest właścicielem młyna w Szymencie, gdy skład miał odjechać, nych z prawem nie było podstaw do manowie, i który sprowadził zboże.
uczestnicy akcji zdecydowali się podejmowania jakichkolwiek inter- Zdaniem działaczy Samoobrony
wysypać zboże.
wencji. Potem natomiast, gdy zbo- karygodne jest, aby przedstawiciel
że zaczęto wysypywać, reakcja była
Zboże zostało wysypane
partii, która powołuje się na dobro
z trzech z 21 wagonów- kiedy dzia- prawidłowa - ocenił Sobotka.
rolnictwa importował zboże i to
łacze Samoobrony zaczęli otwiePosłowie Samoobrony naj- jak twierdzą - złej jakości.
rać kolejne wagony, zostali przez
więcej zastrzeżeń mieli do posła
Sam poseł Komorowski,
policję siłą usunięci z bocznicy.
PSL Zbigniewa Komorowskiego, właściciel spółek Polskie Młyny
i Bakoma, powiedział, że nie martwi się protestem Samoobrony, bo
Immunitet nie pomoże
zboże było wysoko ubezpieczone.
- Poseł przyłapany na przestępstwie Pędzie traktowany tak. jak każdy
Pytany dlaczego sprowadza zboże
obywatel t zostanie zatrzymany - nre będzie mógł zasłaniać się
~Niemiec, Komorowski odpowieimmunitetem - zapOwiedział minister spraw wewnętrznych i administr&dział, że "jest potrzebne-do mły
cji Krzysztof Janik.
na" i "jest tańsze".
(PAP, TAI)

W nocy z środy na czwartek
Riksdag w Sztokholmie przyjął
odpowiednią ustawę, której projekt przygotował socjaldemokratyczny rząd.
Zgodnie z nowymi przepisami, pary_homoseksualne będą mo-

wystartował z przylądka Cap e Canaveral na
Florydzie. Jego misję odkładano przez ty-

Zarobić

Samoobrony

Ojców dwóch

ku gwiazdom

30 mln

Dość -bezkarności na VAT

Homoseksualiściotrzymaliprawodoadopcji

Ruszył

Straciliśmy

Pocisk spadł w odległości
półtora metra od łóżka Arafata,
przebijając dziurę w ścia
nie między łazienką a sypialnią palestyńskiego

miał być celem operacji w Ramallah.
Izraelskie wojska weszły do
Ramallah wczoraj przed świtem,
blokując kompleks administracji
palestyńskiej . Operacja miała stanowić odwet za środowy zamach
palestyński pod Hajfą, w którym
zginęło 17 Izraelczyków. (PAP)

przywódcy.
- Powinienem był
spać właśnie tutaj - miałem jednak trochę pracy
i zostałem dłużej na dole.
Izraelczycy oczywiście
wiedzieli, gdzie sypiam;
wszyscy wiedzą, gdzie
znajduje się moja sypialnia- powiedział Arafat.
Izraelczycy zaprze- Arafat otoczony ochroniarzami zaciska pięść
czają, jakoby sam Arafat widząc zniszczenia swej siedziby

ĆWiczenia indyjskiej armii w pobliżu granicy indyjsko-pakistańskiej w
Prezydent Pakistanu Pervez
Musharraf zapewnił wczoraj
amerykańskiego wysłannika

Richarda Armitage 'a, że jego kraj
nie rozpocznie wojny z Indiami.

-Prezydent Musharraf jasno
do pokoju
i że nie chce być tym, który rozpocznie wojnę . Mam nadzieję, że
podobne zapewnienia otrzymam
powiedział, że dąży

jutro w Delhi- powiedział po
tkaniu Armitage.
Armitage, zastępca
rza stanu USA, przybył do I
badu, by złagodzić napięc1e
dzy Pakistanem a Indiami.
Obydwa państwa ~".,..,.,rn~uu
ły wzdłuż granicy około
żołnierzy, między którymi
nie dochodzi do starć. W
ostatnich trzech tygodni w
zginęło kilkadziesiąt osób.

Balcerowicz bez ochrony
Polski rząd, kt6ry od dłuższego
czasu pozostaje w sporze z Bankiem
Centralnym, pozbawił prezesa NBP
Leszka Balcerowicza osobistej
ochrony· podał Reuters.
Według anonimowego źródła,
Balcerowicz został w ubiegłym
miesiącu nieoczekiwanie pozbawiony czteroosobowej ochrony.

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

Prezesi Banku Centralnego
chronieni przez agentó~ ,
wych przez ostatnie dzieWięc
Zarówno Biuro Oc
Rządu (BOR), jak i ba_nk
wiły komentarza w teJ
BOR poinformowało
zgodnie z obowiązującym
wem nie jest zobowiązan~
niać osoby spoza
den ta.
MAGAZYN NUMER

ie testów i ściąganie na małych maturach premią w drodze do szkół średnich?

•

zam1n z ·kantem
mald mdturd - przepustkd uczniów do szkól
zośta/d sfalszowdnd. EgLU~~Indtorzy zgłosili
do testów z kilkudziesięciu szkól
wództwle świętokrzyskim. Nd prdCdch 54
dop/Sdlle rękif ~oroslych odpowiedzi. Zgodnie
rzeJrJI~iłll"' uczniowie md}ćf Zd nie dostać punkty,
uczciwie zddny e!fZdDJ/n.

kurator, może wyciągnąć konsekwencje.
Jak bęgą wyglądać te konsekwencje w Swiętokrzyskiem , niestety nie udało nam się dowiedzieć. Kurator Ryszard Kasperek
nie chce składać deklaracji i mówić o karach: - Czekam na konkrety- powtarza. Jego uprawnienia pozwalają na udzielenie upo-

seminarium poświęcone
problemowi ściągania jako zjawiska akceptowanego społecznie .
Ro,dzice nie dostaną w MEN
odpowiedzi na pytanie co mają
zrobić, by dziecko za uczciwość
nie poniosło kary. Za to z zaistniałej sytuacji mogą wyciągnąć
wręcz odwrotny wniosek. l września poślą dzieci tam, gdzie pozwa-

e

i mówią, że w Gimnazjum nr 9
w Kielcach było coś nie tak. To perfidne oskarżenia . Byłam w szkole
na początku i po egzamin ie.
(anonimowo)
e Mój syn zdawał egzamin w Gimnazjum nr 9. Nie poszło mu naJlepiej,

nizować

więc ktoś mógłby pomyśleć, że

w kilka dni
La"""~·- ... Zaczęło się od FałTam - udało się potwierdzić
zasady prowadzenia egzawójt. Komisja nadzaprzebieg małej matury kła
w protokole, zatajając jego
ość. Czy samorządowiec
ós!" pytania z sali, czy nie i
ściąganie - wiedzą na, uczniowie i ich rodzibnie jak w przypadku
urn nr 9 w Kielcach, gdzie
· o dopiskach na
i ś ciąganiu, inni bronią
szkoły, twierdząc, że egzo stał przeprowadzony

'

'

f

;

e.

egzaminach w kolejnych
w telefonacli do redakcji
przyniosła do
Przeczytała definicję,
iowie mogli ją napisać

Nauczycielka

· rozdano skserowanapytania ...
:.••JuL.t<-c zastrzegają anonimaTłu maczą : - Moje dziecko
chodzi do szkoły. Nauczyznają .. .
potwierdzą się wszystkie
będzie wiadomo za kilka
razie pewne jest, że fałszo
i ściąganie na małych
miejsce.
testów, które trafiły do
są takie, gdzie wiręką dorosłego odpoalbo uczniowie zapomnieli
ściągawki z odpowiedziami
· . Egzaminatorzy opisali
gdzie wwielu pracach
rozwiązania z idendrobnymi błędami w tych
miejscach. Z których szkół
testy- sprawdzający jedwiedzą. Prace były zakouwagi do kilkudziesię206 szkół i innych plaw województwie.

lista bezkarności?

już sprawdzone. Lada
do szkół. Czy dopiściągania wywołają redyskwalifikację pracy

oceny? Otóż nie.
nie może ponosić od,-~""' "J"'-·· za to, co zrobili
·tłumaczy MagdalenaMagdyrektor Centralnej Kominej w Warszawie.

,--.,···~~"'"'

Uczciwi nauczyciele i uczniowie dostali po głowach, bo to ściągający mogą wygrać wyścig do najlepszych szkół

-Jak udowodnić, że ściągał? Albo,
że ktoś coś dopisał. Nie mamy grafologów. Nie możemy porównać
charakteru pisma.
Oznacza to, że nawet za dopisane odpowiedzi uczniowie
otrzymają cenne punkty. Chyba
że egzamin zostanie unieważnio
ny i uczeń napisze go ponownie.
Nie musi to wcale być powtórka
w skali województwa czy szkoły.
Unieważnić można egzamin klasy albo tylko jednego ucznia.
Powtórki już zarządzono
- w Toruniu po przecieku testów,
w kilku innych miastach - po zła
maniu procedury przeprowadzenia egzaminu. Ale doszło do tego
po złożeniu konkretnych zastrzeżeń na piśmie. Większość sygnałów, jakie docierają do Ministerstwa Edukacji to jednak tylko
anonimowe telefony.
Dyrektor Magdalena Magdziarz mówi jednak: - Zespół egzaminatorów z dyrektorem Okrę
gowej Komisji Egzaminacyjnej
może podejmować różne decyzje. Jeśli stwierdzi bardzo wysokie odbiegające od egzaminów
próbnych wyniki czy identyczne
odpowiedzi, podejmie postępo
wanie wyjaśniające. Należy
sprawdzić, co się w szkole działo . Nadzór pedagogiczny, czyli

Prostej
napytanie, jakie konsekwencje
za dopisywanie odpowiedzi czy ściąganie. Każdą
należałoby rozpatrywać oddzielnie - mówi
Karp, prokurator. rzecznik prasowy Prokuratury
w Kielcach. - Jeżeli jednak organ odpowiedzialegzaminy albo rodzice, którzy uważają. że ich dziecPQkrzywdzone ze względu np. na sfałszowanie
w innej.. klasie, zawiadomią o tym prokuraturę, sprawa musi
zbad~na. Nie będzie to fatwe, ale prokurator, do którego trafi spra:zaJąć Jakieś stanowisko.
. • do prokuratury najlepiej napisać w dwóch egzemplarzach.
zlozyc, a drugi - zachować dla siebie i pamiętać, by przy składaniu
Poprosić o podbicie kopii pieczątką potwierdzającą złożenie za-

łając

Przed małą maJurą uczniowie powinni zostać zapoznani w szkołach z zasadam(przeprowadzenia egzaminu. Je~eli podczas ptsania testu, coś P.rzebiega nie tak,
w ciągu dwóch dni mają prawo
do złożenia odwólania do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ten w ciągu siedmiu dni
musf odpowiedzieć na odwołanie.
- Można napisać nawet, że
uczniowi przeszkadzał szum czy
rozmowy ściągających kolegów
- mówi dyrektor CKE Magdalena
Magdziarz i zaznacza, że termin
niestety minął, a pism do Warszawy dotarło niewiele (skargi wpły
nęły m.in. z Warszawy i Gdań
ska). Mimo wszystko podkreśla,
że skarga pisemna jest podstawą do zanalizowania sytuacji,
więc rodzice mogąje nadal pisać.

mnień i występm~anie o ~kary do
organów prowadzących .
Natomiast Jan Korczyński ,
pełnomocnik Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w województwie
świętokrzyskim już po pierwszych
sygnałach zgodził się podać do wiadomości publicznej nazwy szkół .
Wczoraj powiedział nam: - Uwagi
egzaminatorów dotyczą już 30
może 40 szkół w województwie. Po
rozkodowaniu testów będziemy
mogli stwierdzić, które to placówki. Uprzedziłem już kuratora o problemie. Listę szkół - gdzie uda się
stwierdzić ewidentne naruszenie
zasad- będzie można pQdać do wiadomości publicznej być może już
pod koniec przyszłego tygodnia.

ŚCiągający górą
Czy czarna lista będzie jedynym przejawem walki z nieuczciwością na egzaminach? Na razie
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w odpowiedzi na to,
co się dzieje, postanowiło zorga-

na ściąganie i pomagając
uczniom nauczyciele "załatwili"
im lepsze wyniki.
Poprzez potraktowanie tak
samo tych, którzy egzamin zdawali
samodzielnie i tych, którzy ściągali
i którym pomagano, system oświa
towy premiuje nieuczciwość, daje
przyzwolenie na łamanie prawa.
Uczciwi nauczyciel~ i uczniowie
dostali po głowach . Sciągający wygrają wyścig do najlepszych szkół.
W tym roku nie będzie już bowiem
egzaminów wstępnych . O przyję
ciach zadecyduje liczba punktów
z małej matury i ze świadectwa .
Marian Szczepanek, dyrektor najstarszego w Kielcach I LO, gdzie
na jedno miejsce jest w tym roku
czterech kandydatów, więc o przyjęciu może decydować nawet jeden
punkt, mówi: - Nie mamy żadnych
podstaw, żeby kwestionować wynik
egzaminów. Nawet jeśli zostanie
opublikowana lista szkół, gdzie naruszono zasady przeprowadzenia
egzaminu gimnazjalnego- nie możemy na tej podstawie nie uznać
lepszych wyników. Wszystkie
~ieci musimy traktować identy~nJe.
·
BARBARA RYNKOWSKA

za-

leży

t

wybuchł

Nie kala się własnego gniazda.

Dziwię się osobom, które dzwonią

•

~

mi na powtarzaniu egzaminu.
A to nie prawda. Po egzaminie syn
przyszedł oburzony. W jego sali nie
można było ściągać, ale mówił, że
w innych - tak. Jeśli teraz powstanie lista szkół , gdzie ściągano
- wszystkie dzieci zostaną wrzucone do jednego worka. W szkole
średniej - będą mówić o takich
uczniach jakmoje dziecko, nie dość,
że ściągał, to jeszcze słabo napisał. Czy nie można przed opublikowaniem listy przyjrzeć się szkołom
dokładnie , napisać ,w jakich salach:
l! kogo dzieci ściągały? (anonimowo)
e Na jakiej podstawie rodzice oceniają, jak poszło ich dzieciom. l skąd
pewność, że każdy gimnazjalista
mówi prawdę. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedno: ściąganie
w szkolach było, jest i pewnie bę
dzie. Źle by się jednak stało, gdyby powtarzanie egzaminu uniemoiiiwiło dzieciom złożen ie na
czas świadectw do szkól średnich.
Wtedy uczciwi zapłacą za cudzą
nieuczciwość. (Nauczycielka, matka gimnazjalisty, nazwisko do wiadomości redakcji)
e W kaźdym domu opowiada się
o maturach, o tym, że ściągawki
wysypują się z kanapek albo leżą
na podłodze. W gazetach są zdję
cia kilometrów ściąg, jakie kserują
uczniowie. Dlaczego nagle przyczepiliście się do Gimnazjum nr 9?
Mój syn mówi, że nie ściągał, a ja
mu wierzę. (anonimowo)
e Jeżeli prawdąjest, że doszło do
oszustw podczas egzaminu, to
w przyszłym roku przy każdym
nauczycielu należy postawić policjanta albo innego pilnującego. Tylko jak my wtedy spojrzymy w oczy
dzieciom i rodzicom. (Matematyczka z powiatu skarżyskiego)
e Jestem zbulwersowana plotkarskim charakterem artykułów
w .Słowie ludu". Niewiarygodnymi zarzutami pod adresem konkretnych osób. Krzywdzi się łudzi w
imię sprawiedliwości. Czy zamiast
pisać na temat kantów, nie byłoby
Jepiej przeprowadzić właściwie
egzamin? (Nauczycielka z Kielc)
e Jestem oburzony. Przecież gimnazjaliści to jeszcze małe dzieci.
Jeśli szkoła uczy ich oszustwa
jest to skandal. Je:żeli okaże się,
że moje dziecko nie dol?tanie się
do dobrej szkoły, bo ma uczciwych nauczycieli - poruszę piekło i niebo, żeby wyciągnąć konsekwencje w stosunku do tych,
którzy oszukiwali. (Ojciec gimnaZjalistki z Kielc)

Zdaniem ekspertów
Barbara Kubiakowska, dyrektor Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych
w kieleckim kuratońum: - Nauczyciel może w różny sposób pomóc uczniowi. Zdarza się, że wystarczy, by się do zestresowanego dziecka uśmiech
nąć. Ale dopisanie odpowiedzi to .po pr.ostu fałszerstwo. A pomagając
w ten sposób jednemu dziecku - krzywdzi inne. Jak pedagog może w ten
sposób postąpić? Nie wiem.
Senator Jerzy Suchańskł (nauczyciel akademicki): - Jeżeli nauczyciel dopisuje coś do pracy ucznia, to przekracza wszelkie granice. Takie zachowanie powinno być bardzo mocno piętnowane , a konsekwencje wyciągane do
bólu - łącznie z utratą prawa wykonywania zawodu, ponieważ chodzi o przestępstwo. Nie wyobrażam sobie także, aby dyrektor szkoły posiadając informacje choćby
&
.;z kategońi podejrzenia", nie zawiadomił o sprawie prokuratury, aby zbadała
sprawę. W szkołach powinny być óbecne komisje zewnętrzne albo przynajmniej część osób nadzorujących przebieg powinna być z zewnątrz. Chętnie
się tą sprawą zajmę jako parlamentarzysta.

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

5

Rodzice

potrąconej

dziewczynki

domagają się

Dlaczego nie
Pdulind Bochyńskd, 11-/etnid dziewczynkil z Jlddomid,
w lutym zostdld potrifcond przez sdmochód nd
przejściu d/d pieszych. Kl erowcd nie udzielił jej
pomocy, dle zddDiem prokurdtury nie md podstdw,
by go ukardć.
Wypadek wydarzył się 28 lutego około godziny 15.30. Paułina
szła do chorej koleżanki , aby zostawić jej zeszyty z lekcjami. Po
drodze musiała przejść przez ulicę Wyścigową . Dziewczynka doszła do przejścia dla pieszych i, jak
twierdzi, uważnie rozejrzała się,
czy nie nadjeżdża jakiś pojazd.
Przejście było oznaczone pasami
i znakiem drogowym oraz populamą "agatką". Gdy Paulina weszła
na przejście, nagle obok niej pojawił się samochód, którym kierował Marian Michalak, docent Politechniki Radomskiej . Auto potrą
ciło dziewczynkę , która doznała
skomplikowanego złamania kości
podudzia.

Dlaczego nie

gowej w Radomiu . 1\vierdzi, że nie
chodzi jej tylko o dowiedzenie, że
jej dziecko nie zawiniło w tym wypadku, ale jeszcze o coś zupełnie
innego.
- Przecież kierowca nie udzielił mojej córce pomocy. To złamanie
prawa, bo kodeks kamy przewiduje
kary za nieudzielanie pomocy ofierze wypadku. JYmczasem pan Michalak tylko się zatrzymał na chwilę
i odjechał - twierdzi matka Pauliny.

ukarania kierowcy

udzielił
Świadkowie wye_adku po-

twierdzają tę wersję . Istotnie, docent Michalak zatrzymał auto, ale

gdy zobaczył, że Paułiną zajęli się
przechodnie odjechał. Kilkadziesiąt minut później sam zgłosił się
na policję. Zbadano go stwierdzając, że był trzeźwy.

W tym czasie po Paulinę przyprzez świadków
karetka pogotowia, która odwiozła ją do szpitala.
,
- Fostępawanie kierowcy
jest karygodne. Każdy na jego
miejscu powinien udzielić pomocy potrąconemu pieszemu

pomo·cy

- Umorzenie sprawy jest kuriozalne i żenujące. Mam nadzieję , że Prokuratura Okręgowa nakaże wznowienie śledztwa - mówi
rzecznik. Z apowiada· jednocześnie , że sprawą zainteresuje posłów, aby - jeśli zajdzie taka potrzeba- złożyli interpelację do ministra sprawiedliwości.
Małgorzata Kułisz - Dacka ,

jechała wezwana

szefowa Prokuratury Rejonowej

mąż.

Kobieta przyznaje, ż e
nie pomoc przyjaciół , m
problemy z zawożeniem
rehabilitację . Nie

-uważa Bożena Bochyńska.
Podobną opinię wyraża
Włodzimierz Wolski , rzecznik

praw dziecka w Radomiu.

zostawić najmłodszej

córki. ·
Tymczasem Paułin a
padku nie może wrócić do
nego życia. Nie chodzi do
została zakwalifikowana
uczania indywidualnego.
ciele przychodzą do niej do
i tu omawiają z nią materiał.
Zdaniem Włodzimi
skiego, gdyby Marian Mi
odpowiadał przed sądem
udzielenie pomocy Paulinie,
na dziewczyny mogłaby l
odszkodowanie od ·
ubezpieczeniowej .
zależeć teraz od
tury Okręgowej. Z
chalakiem nie udało nam
taktować, gdyż przebywa
gacji.

zachowała ostrożności, wtargnęła

na jezdnię i kierowca nie mógł uniknąć potrącenia pieszej. Z tego powodu sprawa została umorzona
i prokuratura nie będzie kierowała
do sądu aktu oskarżenia przeciwko Marianowi Michalakowi.
Matka dziewczyny Bożena
Bochyńska wniosła zażalenie na to
orzeczenie do Prokuratury O krę-

milczą ...

miały

glos, na pewno same
rozstrzygnęłyby spory l pomówlen/d w radomskim
oddzldle Polsklego ZwlifZku Wędkdrsklego. Komlsjd
Rewizyjna Zarzifdu Okręgu t wierdzi, że były
wiceprezes wykorzystywdl p l enlifdze zwlifZku do
prywatnych celów. Sldry ZdiZifd do wodzi, że j est
poiTidwidny.

dokumentów były
wiceprezes PZW pobierał wysokie
zaliczki, na przykład, na zarybianie . Pieniądze przetrzymywał
przez kilka miesięcy, a później
zwracał do kasy bez odsetek. Tłu
maczył, że nie wykonał zlecenia.
- Wypisywano delegacje i ryczałty, z których nigdy nie korzystano. Fobierano bezprawnie nagrody jubileuszowe, dodatki stażo
we - mówi J. Pszczoła .
Szef Komisj i Rewi zyjne j
twierdzi, że poważnych nieprawidłowości dopatrzono się w gospodarce rybackiej na Wiśle. Zdaniem
wędkarzy, osoby, które otrzymy-

6

stały

na co poszły pieniądze '!- kasy PZW

Tylko ryby

Według

i nazwisko
zmienione.

Imię

Prokuratura niewidzi niczłego wtym, że kierowca, który potrącił dziewczynkę , nie udzilił jej pomocy i odjechał zmiejsca wypadku

Wędkarze pytają,

Pszczoła.

leczenie

cze czworo dzieci, a pracuje

pomógł?

Konflikty i wzajemne pomówienia wśród działaczy PZW trwają od kilku miesięcy. Jan Pszczoła ,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu PZW, twierd?:i, że ostatnio związek ponosił
duże straty finansowe.
- Najpoważniejsze zarzuty
dotyczą korzystania z pieniędzy
PZW do celów prywatnych - mówi

Długie

Paulina Bochyńska
w połowie maja zaczęła
o kulach. Przez cały
dziennie jeździ na
litacyjne do szpitalanaJ
- Leczenie Faulinki
nęło całe oszczędności Bożena Bochyńska . - Mamy

W całej sprawie na dalszy plan
zeszła kwestia, kto jest winien. Prokuratura Rejonowa w Radomiu,
w oparciu o opinie dwóch biegłych ,
uznała, że to Paulina Bochyńska nie

Gdyby ryby

w Radomiu , nie chce
tej sprawy. 'TWierdzi, że
nie jest nieprawomocne i
ny mogą się od niego

wały pozwolenia na połowy sieciowe w okolicach Kozienic, płaciły
za nie niewiele- zaledwie 1500 zło
tych rocznie (dla porównania przeciętny wędkarz płaci rocznie 120
zł składek). W oficjalnych dokumentach wykazywano, że w ciągu
roku poławiano najwyżej kilkaset
kilogramów ryb. JYmczasem dzienne połowy wynosiły nawet kilkadziesiąt kilogramów ryb różnych
gatunków.
Jak twierdzą wędkarze , tak

duże połowy spowodowały, że
w Wiśle jest coraz mniej ryb. Jesz-

cze kilka lat temu podczas zawodów przeciętny uczestnik łowił
kilka kilogramów ryb różnych gatunków. Teraz jest to niemożliwe .
Złowienie kilku sztuk jest nie lada
sukcesem.
- Nawet okoń stał się ju ż rarytasem w Wi śle w okolicach Kozienic - twierdzi jeden z uczestników zawodów wędkarskich .
· Radomscy wędkarze niejednokrotnie pisali petycje do byłe
go Zarząd u Okręgu o wprowadze-

nie zakazu połowu sieciami. Argumentowali, że przy tak intensywnej eksploatacji, Wisła stanie
się martwą rzeką. Dlatego między
innymi nowe władze okręgu rozwiązały umowy z tzw. sieciowcami.
Zostawiliśmy

czyste konto
-Jak w każdej sprawie, i tu są
dwie strony - wyjaśnia Krzysztof
Starnawski, były dyrektor biura
ZO PZW - Przyznaję, że stwierdziliśmy drobne nieprawidłowości
w pobieraniu zaliczek przez jednego z wiceprezesów. Zdarzało się,
że przetrzymywał pieniądze. Nie
było to jednak działanie zamierzone. Kiedyś, przez trzy miesiące
przebywał w szpitalu. Gdy wyzdrowiał, zwrócił całą sumę . Związek
nie stracił na tym ani grosza.

Zdaniem Starnawskiego ,
ustępujący zarząd pozostawił czy-

ste konto.
- Większość zarzutów to
kłamstwa , a ich powodem są rozgrywki personalne. Nowi ludzie we
władzach Zarządu Okręgu chcą
pokazać, że są lepsi od nas. Nie

mamy sobie nic do zarzucenia
- twierdzi były dyrektor.
Byłe władze PZW odrzucają także os karżenia o nieprawidłowości przy połowach sieciowych na Wiśle . Oburzenia oskarżeniami nie kryją również sami
rybacy.

Na Wiśl e były taaakie ryby, ale teraz już ich nie ma- mówią rybacy
- To wyssane z palca kłamstwa, które mają skłócić nas
i wędkarzy- uważa jeden z rybaków. -To właściwie my walczymy
z kłusownikami . To, że w Wiśle
nie ma ryb, nie jest naszą winą.
Działamy zgodnie z prawem .
Oskarżenie nas o połowy niezgodne .z limitami jest zwykłą
buj dą . Zaden z rybaków, który
posiada pozwolenia na połowy,
nie o dważyłby się fałszować dokumentów ani łowić w niedozwo!onych miejscach, a zwłasz cza
w nied zielę , gdy od łowy sieciowe są zabronione.

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

Kłusown icy

nie

Tam, gdziedwóch
bije, korzystają ... kł u .
Ostatnio Państwowa Straz.
kaskonfiskowała pięć sieCI
wianych na Wiśle w
Kozienic. Zatrzymano.
które nielegalnie łowilY
tzw. podrywki.
-Im mniej wei.JI\a '· " J
ką, tym lepiej dla
maczy Jacek
PSR w Radomiu. to zabawa w

Samo iyc
az

więcej młodych

ludzi garnie

się

do wojska

ala im nies raszna
sit; moda na
od munduru. Dld

o skierowanie do służby zastęp
czej- mówi ppłk Tadeusz Hernik,
komendant WKU. - Dwa, trzy Jata
temu wpływało ok. 60 podań . Teraz dwie trzecie mniej.

Opowieści o symulantach
wprowadzających komisję
błąd
za pomocą wymyślnych sztuczek
brzmią w tej sytuacji dosyć egzotycznie. Jednak wciąż zdarzają się

w

pewniał, że

sja musi go

kocha inaczej i komizwolnić z obowiązku

służenia ojczyźnie. Wycofywał się,
słysząc , że czekają go szczegółowe
oględziny lekarskie.

ks iążeczki wojskowe zacoraz częściej banki.
awie zastrzeżono, że poboktóry otrzymał powołanie,
ą

do zawieszenia spłaty
- bez naliczania odsetek.
-nie wolno tknąć żyranbanków zdążyło się już
coraz częściej WKU
e prośby o potwierdzestarający się o dużą pol-latek odsłużył wojsko.
na koniec - po roku służ
.czej opuszczający s z eii rezerwista uzyskuje
dla bezrobotnych -jeśli nie
sobie stałego zajęcia.
było chętnych

do Brukselr
O atrakcyjności wojska
malejąca liczba wniosków

falujący

Kamil Gościn i ak , Łukasz Szeląg i Łukasz Dudek nie mają ·nic przeciwko pójściu do wojska
Podpułkownik Hernik zna
podoficerów, a nawet chorążych
- również z WKU - których sytuacja jest taka, że mogliby zabiegać o pomoc socjalną. Wojsko,
wbrew potocznym wyobraże
niom, to dziś żadne kokosy, ale
mimo wszystko zapewnia jakieś
godziwe minimum egzystencji.

zastępczą można odbywać

w instytucjach, w których skarb
ma co najmniej 50 proc. udziałów. Są to głównie szpitale,
pomocy społecznej, stacje wodociągów, a nad Mleczną nawet
Wsi Radomskiej. Służba zastępcza trwa 21 miesięcy, odbywają
ok. 400 zł miesięcznie (wchodzi w to koszt zakwaterowawv-7,,..,;,,";~ i sam żołd). W służbie zasadniczej szereggwy otrzymumniej, ale ma większe perspcldywy: może zostać
na stałe. W sytuacji galopującego bezrobocia i biedy to"jest coś.

Złotej

dy z B na C nie kosztuje nic- w cywilnej szkole jazdy należałoby wydać
ponad dwa tysiące złotych. Wielu jest
ta..lach, którzy wojsko traktują jako
swoistą przechowalnię- chcąc prze- '
trwać tu do lepszych czasów. Nie jest
to łatwe, bo minister obrony narodowej ograniczył możliwość przyjmowania do służby nadterminowej
i kontraktowej . W przypadku jednostek pomocniczych te dwa rodzaje
służby mają obecnie limit zerowy. Ale
można starać się o miejsce w jednostkach pierwszego rzutu i tych, które
stacjonują za granicą. Tu jednak liczy się znajomość języków.
-A z tym jest ciężko- przyznaje ppłk Hemik - Daliśmy ogłosze
nia dla podoficerów, którzy chcieliby służyć w siedzibie NATO w Brukseli. Z Radomia nikt się nie zgłosił.

kuriozalne przypadki poborowych
przynoszących do WKU zaświad
czenia o systematycznej kuracji
psychiatrycznej lub padaczce.
Chcą zdobyć uwalniającą ich od
wojska literkę D, z drugiej strony
- jeżdżą po drogach publicznych
i mają prawa jazdy.
Dlatego WKDwysłało do starostwa 20 wniosków z prośbą
o zbadanie, jakim cudem cierpiący
na dolegliwości psychiatry'Czne
i neurologiczne młodzieńcy siadają legalnie za kierownicą. Starostwo
rzecz zbadało - 50 proc. spośród
tych, wobec których zaistniały wąt
pliwości , zostało pozbawionych
prawa jazdy.
·
Inną ciekawostką była moda
na homoseksualizm. Poborowy za-

To jednak opowieści z minibnej epoki. Dzisiaj do WKU przychodzą chłopcy, którzy błagają,
żeby ich wcielić, bo poza wojskiem
nie widzą dla siebie szans.
-Do armii garnie się młodzież
ze średnim wykształceniem- mówi
Tadeusz Hemik. - Kiedyś, z braku
innych kandydatów, wcielaliśmy nawet poborowych z wyrokami. Teraz mamy to już za sobą i obywamy
się bez kryminału .
Młodzi ludzie chcą iść do jednostek, w których zdobędą uprawnienia specjalistów. Populama jest
obsługa sprzętu inżynieryjnego ,
głównie ciężkich koparek. Taki
kurs gwarantuje pracę w cywilu.

Wojsko wiele oferuje gratis.
kategorii prawa jaz-

Podwyższenie

i falowani

Wojsko ciągnie tak bardzo, że
coraz mniej poborowych boi się fali .
Falą dużo bardziej zaniepokojeni
są rodzice. Radomska WKU zbiera
informacje o jednostkach zarażo
nych falowaniem i powiadamia ich
doWódców. Otrzymuje podzięko
wania. Nic dziwnego - dowódca,
który dopuścił do wyhodowania fali
i nie próbuje jej skutecznie zwalczać , szybko kończy karierę .
Kamil Gościniak, Łukasz Szeląg i Łukasz Dudek chodzą do trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Elektrycznej . Każdego roku z radomskiego "energetyka" idzie na stałe
do wojska kilkanaście osób. Wicedyrektor Józef Błaszczykiewicz
twierdzi wręcz, że specjalnością
szkoły są wojskowi i księża . Kamil
i dwaj Łukasze do seminarium nie
pójdą, ale już teraz myślą o pozostaniu w armii.- Marynarka Wojenna, łączność ... - wymieniają interesujące ich specjalności .
Fala im niestraszna, bo przeszli już falę w szkole. Poza tym każ
dy wie: najpierw jesteś falowanym,
a potem sam falujesz. Więc czego
się bać?

KRZYSZTOF ŻMUDZIN

Palmie w Cannes mają też swój udział radomianieJ

szyscy

szliśmy

lukiłSiewicz i Przemysław Podolskl, dbsolwenci

Szkól Plastycznych im. józeFa Brandta
byli statystuni w nagrodzonym Złotą Pa/111if
w Cannes filmie ,,Pianlsta ,, w reżyserii
Poliłliskiego.
to się stało, Karol, że trafi"Pianisty"?
~~~eśniej statystowałem

vadis ·'IYm razem pojechaWarszawy z Przemkiem.

I co było potem?
- Rano zgłaszaliśmy się do
studia filmowego na ulicy Chełm
skiej w Warszawie. W strojach j~
chałiśmy na plan. Plan był w roznych miejscach W~rs~awy. Wów:
czas już pan Polanski był z nami
cały czas. Ustawiał nas, a potem kie-

z tobołami

przykład, pchać gdzieś przez
tłum albo udawać zainteresowanie
jakimś wydarzeniem .. Kiedy była

na

scena wyprowadzania Zydów z getta, wszyscy szliśmy z tobołami.
Ue dni trwało statystowanie?
-My byliśmy siedem dni . Niektóre sceny powtarzano i nawet po
miesiącu wzywano nas znowu.
Kręcenie scen z naszym udziałem
trwało całą wiosnę ubiegłego roku.
Czasem więc padał deszcz, a tu trzeba było stać wiele godzin. Jednak
jesteśmy niezwykle zadowoleni
z udziału w tym filmie .

rował całą grupą.

oceniał

was sam Polań

, nie! On ma pomocników.

zresztą miłych.

· Tylko dali nam stroje
w tle. Widocznie pasoz Przemkiem.

NUMER 2237/R

Bardzo był rygorystyczny
w stosunku do statystów?
-Absolutnie nie! Podchodził,
rozmawiał serdecznie. Zagadywał
do dzieci. Atmosfera na planie była
niemal rodzinna.

Czytaliście przedtem "Pianistę" Władysława Szpilmana?
- Przemek czytał. Ja już też
znam treść tej książki.

Rozpoznacie siebie na ekranie?

- Jest pewna szansa. Choćby
{akie obaj mieliście zadanie · w takiej scenie, k~edy Niemiec
wręcza sz~Jonemu Zydowi papiejako Zydzi?
-W każdym ujęciu inne. By- rosa. Ten Zyd był aktorem ... Jesteśmy wtedy w tle. Albo scena, kiedy
liśmy tłem dla scen. Musieliśmy się,

- l my mamy udział w Złotej Palmie! - z lewej siedzi Przemek Podolski ,
z prawej KarolŁukasiewicz
staruszka idzie z zupą, a biedak
usiłuje jej wyrwać garnek. Z tyłu
patrzą na to inni Zydzi, a wśród
nich my.
Z jakimi uczuciami czekacie
na film?

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

- Pytanie! Z wielką niecierpliwością!

Cieszycie ze Złotej Palmy?
- Oczywiście! Przecież jest
w niej także nasz udział!
Rozmawiała BARBARA KOŚ
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Lotnicy z "orlika" ratowali najpierw innych, a potem siebie

Samolot

runął-

a miasto

Bohaterowie - tdklm mianem radomlanie l wojskowi
okreś/a}if dwóch pilotów, któryCh ,,orlik'' rozbił się
w środę w centrum Radomia. Choć mogli ratować
fXIko własne życie, skierowali spada}ifcy SiłiDolot na
stddlon, by unlknifć tragedii.
·
To był jeden zwielu lotów ćwi
czebnych. Dwa "orliki" z lotniska
na Sadkowie leciały w szyku nad
miastem. W jednym z nich pilot-instruktor porucznik K. szkolił podporucznika G. - ubiegłorocznego
absolwenta snkoły lotniczej z trzecią klasą. Podporucznik G. też miał
zostać instruktorem. Była godz.
20.30, gdy samoloty przelatywały
nad starówką . Wtedy w jednym
z "orlików" silnik odmówił posłu
szeństwa. Samolot zaczął spadać.

To nie

był żart

-Usłyszałam huk, a potem następne. Wyszłam na balkon, bo pomyślałam, że to chuligani tak się bawią. Ale huk był za głośny. Spojriałam w stronę pobliskiej stacji ben-

zynowej, ale wtedy na niebie dodwóch spadochroniarzy
- opowiada Małgorzata Gamracy,
mieszkanka jednej z kamienic w
strzegłam

Śródmieściu. Chwilę później ulicą

Wałową przemknęły dwie karetki na
sygnale, za nimi wozy strażackie.
"Orlik" spadł obok stadionu
Startu, przy końcu ulicy Klementyn-

ki. Zaledwie kilka metrów od domku jednorodzinnego. Do ogródka
wpadł jeden z foteli pilotów.
- Siedzieliśmy przed domem,
gdy usłyszałem huk, potem drugi, a
po chwili samolot uderzył o ziemię .
'

Złapałem gaśnicę, bo przy "orliku"
pojawił się

niewielki ogień - opowiada Leszek Jezierski. To on zawiadomił pogotowie ratunkowe.
Strażacy szybko poradzili sobie z
ogniem. Ponieważ wylała się niewielka ilość paliwa, dla bezpieczeń
stwa oblali też wrak samolotu pianą.
Zawinił sUnik

Piloci wyszli z opresji prawie
bez szwanku. Obaj mają niewielkie
połłuczenia i odrapania- wynik katapultowania się i lądowania ze spadochronem na drzewach. Jeden z
nich nia zwichniętą rękę. Lotników
przewieziono na rutynowe badania
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie. Leżą na
Oddziale Ortopedycznym. Wczoraj
nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Tłumaczyli się zmęczeniem.
Czekali na przyjazd rodzin.
- Mieli rozpocząć manewr lą
dówania, gdy w "orliku" zgasł silnik. Pierwszy z wysokości 200 metrów wyskoczył podpórucznik G.
Jego instruktor w tym czasie naprowadzał spadającą maszynę na tereny niezamieszkane. Wybrał stadion
Startu, potem sam wyskoczył- opowiada dowódca 2 OSL w Radomiu,
płk Marek Bylinka. -Choć ich życie
bYto zagrożone, najpierw pomyśleli
o bezpieczeństwie innych.

Obaj piloci zostali przewiezieni tuż po wypadku do szpitala na Józefowie

. Wczoraj na miejsce zdarzenia
specjalna komisja z Mi- ·
nisterstwa Obrony Narodowej, która ma ustalić przyczyny wypadku.
- Specjaliści sprawdzą i silnik, i samolot - powiedział płk Marek Bylinka. -Ale kiedy znajdą przyczynę
wypadku, nie wiadomo: może to być
i za dwa dni, ale i za kilka miesięcy.
przyleciała

Myśleli o

innych

Katastrofy "orlików"
- 1996 r.- pod Nowyfh Dworem Mazowieckim zginęło dwóch lotników
oblatujących .orlika". któty miał być przekazany wojsku. Na chwilę
katastrofą meldowali o kłopotach z silollóem. Awaryjne lądowanie nie
powiodło się

- maszyna

rozbiła się

o drzewa.

- 2001 r.- pod Ożarowem w ŚwiętOkrzyskiero 19ie1nia pilotka podczas
lotu ćwiczebnego musiała się katapultować. Powodem były kłopoty
z silnikiem. Po tym wypadku zabroniono lotów na .orfiku" - zakaz
no w kwietniu 2002 roku.

- Mieliśmy do czynienia z niezwykłym bohaterstwem - ocenia
postępowanie młodszych kolegów
płk Ryszard Bryś, pilot w stanie spoczynku. - Jest instrukcja, która to
nakazuje lotnikom ratować własne
życie. Ale każdy podświadomie myśli o ratowaniu innych. Były przypadki, że lotnicy ginęli w podobnych
okolicznościach . Moim zdaniem
doskonale wybrali miejsce. Inaczej
doszłoby do trudnej do wyobraże
nia tragedii.
Radomskie "orliki" miały za
kilka dni wziąć udział w pokazach
lotniczych w Bratysławie, a później
na Litwie. Po wypadku w Radomiu
Dowództwo Wojsk Lotniczych i
Obrony Powietrznej wstrzymało
loty na "orlikach".
MAŁGORZATA RUSEK
KRZYSZTOF BUSSE

~

Jak poseł z posłem
W związku z tym, że artykuł
z dnia 2002-05-29 "Jak poseł z
posłem" zawiera nieprawdziwe
informacje lub takie, które po przekazaniu przeminie redakcji zostały zniekształcane, wnioskuje o
opublikowanie następującego
sprostowania.
Nie jest prawdą, że opinia
została sporządzona ma związek
z procesem sądowym, prowadza- nym w Pińczowie. Wykonanie opinii zlecił prokurator z Kielc w
związku z oskarżeniem mnie (tylko jedna sprawa) przez syndyka
masy upadłości OSM w Pźńczowie,
panią Agnieszkę Szufel-Figurskq o
rzekome fłaszywe oskarżanie jej
osoby. Zarzuty, w kontekście, których stwierdzono moją niepoczytalność, były dwa razy przez prokuraturę w Kielcach umarzane,
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następnie po próbie sporządzenia
przeciwko mnie w Kielcach aktu
oskarżenia, zostały ponownie z powodu braku cech przestępstwa
umorzone przez Prokuraturę w
Tamobrzegu W sprawie prokurator aż dwa razy odmawiał mi weryfikacji opinii, tj. powołania biegłych z Akademii Medycznej.
Nie jest prawdą, że w Piń
czowie toczy się 40 spraw.
Nie jest trudno policzyć moje
lub z mojej inicjatywy sprawy z
okresu przed zostaniem posłem.
Przed publikacją pani Lidia Zawistow.ska wraz z dowodami
otrzymała specyfikacje spraw np.
informacje na temat "afery żela
tynowej". Wszystkie sprawy zostały zakończone sukcesem lub ich
prowadzenie zakończy się wniesieniem aktu oskarżenia
Nikt z Komisji Sprawiedliwości nie ma specyfikacji moich

spraw, nie jest więc prawdziwa in- niezgodne z prawem. W tej spraformacja podana przez redakcję, wie posiadam opin.źe szefa Kanw której wypowiadają się człon celarii Sejmu, która mówi, że pokowie komisji. Sprawy, które są seł Henryk Długosz nie powinien
powszechnie znane, -potwierdza- pobierać uposażenia poselskiego.
ją zasadność moich działań.
Tą sprawą Henryk Długosz grozi
Nie jest prawdą, że wykorzy- mi od kilku miesięcy, nic nie rostywałem mandat do załatwienia
biąc, nakłaniając mnie jednoczeprywatnych spraw, to co zrobiłem, śnie do zaniechania pewnych dziato trybie administracyjnym wystą łań. Nadto pan poseł myli się mópiłem w imieniu osoby prawnej o
wiąc, że nie chroni mnie immuniobjęcie nadzorem spraw, które
tet. Imm!-lnźtet w tej sprawie poprowadzone są nieprawidłowo. W siadam, ponieważ nikt do dziś nie
tym samym piśmie podnosiłem to, postawił mi zarzutów. W sprawie
że w Sądzie Okręgowym w Kielz powództwa cywilnego immunicach dochodzi w godzinach pracy tet nie ma znaczenia.
do libacji alkoholowych.
Nigdy nie twierdziłem, a
Nie jest prawdą, że kiedykol- Henryk Długosz powtarza to cały
wiek napisałem w "Nowym Piń czas, że porównał on mnie do Le czowianinie", że poseł Henryk . Pena. Mój wniosek do Komisji EtyDługosz ukradł milion zł. Napisaki dotyczy tego, że porównał obyłem jedynie, że pobiera on dywidwa sukcesy wyborcze a nadto
dendę, jednocześnie pobierając
użył mojego nazwiska w takim
pełne uposażenie poselskie, co jest
kontekście.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Kiedy w garnku pusto, to najbardziej hardy się złamie -

neg
5.f jeszcze ludzie rozumieJ.lcy

ludzką biedę.

Bez
byłoby niłm ciężko - uwdźił}if bezrobotni
nił kości przed Zdklddem Miłsiłrskim
... , .....,IV.n przy ul. Wschodniej w Szydlowcu.

smalec. Jedna wizyta w zakładzie
Zbyszka to dla rodziny tydzień
obiadów. Zimą Teresa przyjeżdża
ła do Szydłowca częściej. Latem
jest łatwiej, zarabia zbierając ja-

i

porządnie

zakład czasem podjeżdżają samochody, ich właściciele
kości i resztki mięsa biorą dla ryb albo psów. Są
też tacy, którzy dzięki

Tym ma rację

Bieda to wstyd

Solidamie

Przed

Po darmowe jedzenie przychaczasem 30 osób. Podobno zasą to ci sami ludzie, czasem
się ktoś nowy. Oczekiwanie
niektórym tanie wino i piwo.
- Czasem w życiu jest tak, że
się napić , wtedy łatwiej to
znieść - tłumaczy pan Ja-

Teres a przyjeżdża do Szyod ponad roku . Jest bez pra-

się da, ale wszędzie rozkła
dają ręce . Na pomoc społeczną nie
ma co liczyć, tam trzeba mieć znajomości. A na biednego nie zwracają uwagi- mówi Maria.
- Bo teraz, żeby dostać zasiłek to trzeba mieć pie-

gdzie

nią~ze i wejścia w opiece. Wystarczy spojrzeć ,
jakimi samochodami
niektórzy podjeżdżają
po pieniądze. A my przyjeżdżamy tutaj i to na
rowerach - dodje stoją
cy obok mężczyzna.

zakładowi rozkręcili .
własny, mały interes. Stają w kolejce po kilka razy,
a to co dostaną sprzedają za 2,
złote , paczkę papierosów albo

Kolejka przed masarnią ustawia się już przed godziną s iódmą

cy od 19lat, mąż dostaje 700 złotych zasiłku przedemerytalnego.
- Mamy dwoje dzieci, jak tu
żyć za takie pieniądze? Muszę
przyjeżdżać tutaj, żeby trochę się
zaopatrzyć. Może zaoszczędzę na
studia córki, właśnie zdała maturę- opowiada kobieta.
W zakładzie dostaje kości na
zupę, ogony, czasem skórki na

na darmowe kości

nakarmić

Zazwyczaj kości wydawane są
czwartki i piątki około polupóźniej, albo kilka razy
A kolejka przed masarnią
już przed godziną siód'eżdżają tu zmiejscooddlalOny<:n nawet o 15-20 kiWH~J<Szm;c, żeby zdążyć na
" .. ...,,v... ~,wyrusza przed piątą rano.
nt>7,f17>lll'l na rowerach, bo bilety
są zbyt drogie.
- Za pięć złotych, które wyda"
na przejazd, kupię coś do
koś ci, co je tu dostanę- mówi
Teresa.

- TYm, ten komik, powiedział
że dopóki żyją emeryci i renw Polsce nie będzie głodu.
rację. Większość z nas utrzy"'""Ul,·Pi matki. Moja ma pov ~•~ ... u ..... ~~·<t• lat, nie wiem, co
umrze. A co z moimi
ja przecież emerytuiy nie
zbyt krótko pracowałem Jego kolega Tadeusz.

mówią czekający

Pieniądze z pomocy
społecznej dostała tylko raz.

gody i grzyby.
dzieli,

Następnym

3
piwo. Najczęściej znajomym, którzy wstydzą się przychodzić sami.
- Każdy ma prawo stanąć , ale
wszyscy są solidarni i grzeczni, pilnujemy, żeby dla każdego wystarczyło. Jeśli ktoś nie dostał przy
pierwszym wydawaniu, później
·staje w kolejce pierwszy - zapewniają kolejkowicze.

na próbę wystawić pojemniki
przed zakład . Szybko znaleźli się
chętni na darmowe resztki i tak już
zostało .

ie mam co robić z tymi
resztkami. Mógłbym wszystko wyrzucać, ale to grzech. Nie mogę
sprzedawać detalicznie, a poza tym
nie potrafiłbym , patrząc , jak ci ludzie tu stoją . Latem jest jeszcze
przyjemnie, ale zimą to prawdziwa
tragedia- tłumaczy Zbigniew Kwiecień .

Grzybki w

podzięce -

W Szydłowcu jest prawie 30-procentowe bezrobocie. Działa tu
niewiele zakładów pracy, dlatego
do masarni ludzie przychodzą nie
tylko po darmowe jedzenie. Wielu
ma nadzieję, że za bramą firmy czeka na nich praca.
-Widać, że jest tu bieda, zresztą
nigdzie nie jest teraz dobrze. Ludzie
ciągle pytają, czy kogoś nie potrzebuję, ale cóż, nie mogę im pomóc, nie
potrzebuję kolejnych .pracowników
- mówi Zbigniew Kwiecień .
Zbigniew Kwiecień nie czuje
się darczyńcą , ale ludzie tak wła
śnie go traktują . Odwdzięczają się,
jak potrafią. Przynoszą do zakła
du własnoręcznie zebrane jagody,
dżemy, soki , marnowane grzybki.
- Nie liczę na żadne podzię
kowania. Lepiej coś oddać ludziom
niż wyrzucić. Wielu robi to samo
-uważa Zbigniew Kwiecień .

razem powie-

że mi się należy, ale nie ma
pieniędzy. Więcej nie poszłam ,
wolę przyjechać tutaj. Przez całą
zimę smalec topiłam ze skórek.
Mieliśmy go do chleba, pieczenia
i smażenia- twierdzi.
Wszyscy czekający na kości to _
bezrobotni, większość bez prawa do
zasiłku. Prawie każdy ma na utrzymaniu rodzinę . Wielu z nich zanim
przyszło przed masarnię, musiało
walczyć ze wstydem i dumą.

-Nie ma się co dziwić . Każdy
wstydzi swojej biedy, ten, kto
pracuje, to jest pan i ma nas za nic.
Ale jak nie ma co do garnka wło
żyć , to nawet najbardziej hardy
w końcu się złamie- opowiadają .
-Na początku trochę nie śmia
łam tu stać, ale w końcu pomyśla
łam: nie ja pierwsza i nie ostatnia.
Nie ma co się wstydzić brać jedzenie - mówi Teresa.
Pani Maria o tym, że przed masarnią można dostać resztki mięsa,
dowiedziała się od znajomych z tej
samej miejscowości . Przyjechała
po raz trzeci.- Nie pracuję od czterech lat, mam dorosłego syna, który też jest bez pracy. Chodzimy
się

do nabycia:Radio TAK, Słowo LUDU KCK, ORBIS, OMNIA, Salon prasowy · Kolporter

Kości i tłuszcz

bezrobotni

dostają

za darmo
w kolejce
Trzeba się dzielić
wYbuchały awantury, najczęściej
Pornocy u przedsiębiorców
wszczynane przez pijanych.
szukają także placówki dla bez·- Kierownik ich przegonił domnych, domy samotnej matki
i powiedział, że więcej nie dosta- czy świetlice socjoterapeutyczne.
ną- stwierdza pan Jacek.
Kieleckie Schronisko św. Brata Alberta współpracuje m.in. z PiekarZbyszko od kłeQ>as
nią Pod Telegrafem i hurtowniaZakład Masarski Zbyszka
mi wędlin . Z Przedsiębiorstwa
działa w Szydłowcu od pięciu lat.
Brajlerawskiego w Oblęgorku doRobi się tu tylko kiełbasę wiejską, staje porcje rosołowe i skrzydeł- .
wyrabianą metodarni tradycyjnymi.
ka.
- To wędlina z górnej półki, ro- W tym, co robimy, nie ma
biona z najlepszego mięsa i opieka- wielkiej filozofii. Myślę, że trzeba
na nad ogniskiem. Można ją teraz się dzielić z tymi, którym powodzi
kupić prawie w całej Polsce - oposię gorzej - uważa Zofia Drogosz,
wiada Zbigniew Kwiecień, właściciel. współwłaścicielka firmy.
Od ponad półtora roku ZbiPodobnie sądzą właściciele
gniew Kwiecień rozdaje niewyko- kieleckiej Piekarni Pod Telegrarzystywane przy produkcji kiełba fem . Codziennie do Caritasu przesy części prosiaków. Wybudowano kazują pieczywo , którego nie
specjalne pomieszczenie przy bra- sprzedano poprzedniego dnia .
mie, w którym wydawane są kości.
Bułki i chleb rozdzielane są póź
- Zawsze było tego mniej niż niej wśród potrzebujących .
potrzebujących. Wiem, jaka jest tu
- To pełnowartościowe probieda i rozumiem ludzi, którzy do dukty, które moglibyśmy sprzedamnie przychodzą- stwierdza Zbi- wać na przykład na paszę dla zwiegniew Kwiecień .
rząt. Zwykła ludzka wrażliwość
Najpierw kości, kawałki każe jednak zrobić inaczej - mówi
tłuszczu i skórki zabierali do doMariusz Piazdecki, dyrektor ds .
mów tylkó pracownicy firmy. Póź sprzedaży i marketingu piekarni.
niej Kwiecień z żoną postanowili
IZA KOZAKIEWICZ
· Zdarzało się , że

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

Radom - mówi biskup Zygmunt Zimowski

Wiązać

sprawy -aoga z ludzki
Biskup musi pełnić różne zadania. Musi być unędnikiem, pastenem. A w warunkach radomskich
chyba także społecznikiem, czło
wiekiem bardzo konkretnej pracy,

Z nowym ordynariuszem diecezji radomskiej, biskupem ZYGMUNTEM ZIMOWSKIM rozmawiali MAŁGORZATA RUSEK
i ARKADIUSZ KUTKOWSKI
Jak

księdzu

wręcz menedże~!D·

biskupowi podo-

ba się Radom?
..O.'

To sympatyczne miasto. We
wtorek po raz pierwszy Pt:Zespacerowałel}l się sam po okolicach kościoła Swiętej Trójcy. Przeszedłem
kilka ulic, było bardzo przyjemnie.
Ksiądz biskup Jan Chrapek pokochał
Radom i ja go też już pokochałem.
-

Za co? Mieszkańcy Radomia
nie darzą swego miasta ciepłymi
uczuciami...
- Za otwartość serc. Wielkim
przeżyciem dla mnie była procesja
Bożego Ciała. Odczułem, że radomianie przyszli na uroczystości nie
dla nowego biskupa, lecz dla Pana
Jezusa. Ktoś mi wcześniej podpowiadał: przygotuj cztery homilie. Ja
się wzbraniałem, mówiłem, że wystarczy jedna, przy katedrze. Ale kiedy zobaczyłem modlące się tłumy,
nie wytrzymałem. Przy ołtarzu koło
kościoła Ojców Jezuitów zapragną
łem wziąć mikrofon, żeby do ludzi
przemówić.

Jak ksiądz biskup zareagował
na wiadomość o swojej nominacji?
To jednak jest chyba szalony kontrast: mieszkać w Rzymie, Wiecznym Mieście, i w Radomiu...
- W języku niemieckim
"Rzym" pisze się "Rom". Ja żartuję,
że "Rom" to prawie "Radom", róż
nica tylko w dwóch literach: "d"
i ;,o". "Do Rom", czyli "Radom" ...
A poważnie: ja miałem w swoim
życiu kilka zasadniczych okresów.
Najpierw przez 18 lat mieszkałem
z rodzicami. Fotem dwa lata byłem
na parafii, trzy lata na KUL, prawie
cztery lata w Innsbrucku i wreszcie
19lat, trzy miesiące i 15 dni w Rzymie. Teraz będzie okres rado_g1ski,
oby najdłuższy.
19 lat poza Polską to bardzo długo. Może ksiądz biskup nie zna wystarczają
co dobne realiów polskich, a już zwłaszcza
realiów radomskich?
- Zawsze miałem żywy kontakt z
ojczyzną, zwłasz

cza ze środowi

skiem tarnowskim. Na przykład zatroszczyłem się o
moje gniazdo rodzinne.
Ludziemieli tam
sześć

,.Przyszedłem służyć, a nie aby mi służono" - to zawołanie nowego biskupa
radomskiego
kilometrów do kościoła, więc z mo- przeczytam. Sam niedawno poprojej inicjatywy i przy mojej pomocy siłem ks. Marka Dziwieckiego o rezostał zbudowany kościół filialny.
asumee na temat Linii Braterskich
Przy jego poświęceniu jeden z go- Serc, będę też na rozpoczęciu Pielspodarzy tak spontanicznie powie- grzymki 'fizeźwościowej do Niepodział, że. przydałby się dom dlaludzi
kalanowa. Thk jak napisałem w swostarszych. Osiem lat później odwie- im pierwszym liście pasterskim: chcę
dziłem Polskę w towarzystwie karswoje siły oddać diecezji, a diecezja
dynała Angelliniego i sióstr zakonto żywi ludzie. W ciągu roku chcę
nych z Włoch. Pojechaliśmy do Ku- poznać wszystkich księży po imiepienina i tam zażartowałem, że ko- niu i nazwisku. JUŻ teraz znam imienściół już stoi, więc trzeba budować
nie około stu kapłapów.
dom radosnej starości. I siostry się
zgodziły! Dom powstał! Mieszka
Jak więc b~ e wyglądał Kotam dziś 75 osób. Mówię o tym, bo ściół radomski pod rządami biskuKościół musi ocierać i ludzkie łzy.
pa Zygmunta Zimowskiego? Ksiądz
biskup Edward Materski budował
A realia radomskie, bardzo kościoły, ksiądz biskup Jan Chrachyba specyficzne? To przecież mia- pek pomagał biednym i kannil głod
sto wielkiego bezrobocia i ogrom- nych, aby potem mogli myśleć o
nych problemów społecznych.
modlitwie. A nowy biskup?
- Inteligencja ludzka polega na
- Będzie łączył dzieło obu bitym, że człowiek zna się na jednej skupów. Swój program zawarłem w
rzeczy bardzo dobrze, ale i ma ja- haśle biskupim: "Nie przyszedłem,
kieś pojęcie o wszystkim. Przynioaby mi służono, lecz aby służyć". JUŻ
słem sobie dzisiaj do przestudiowana obrazku prymicyjnym napisałem
nia opracowanie ks. Bronisława parafrazę słów Chrystusa: " Idę FaMierzyńskiego "Duszpasterstwo
nie, aby ci służyć w ubogich i cierbezrobotnych". Czytam też inny ar- piących" . Tak będę chciał postępo
tykuł: ,,Wpływ bezrobocia na życie
wać i na ziemi radomskiej. Dałem
małżeńskie i rodzinne". Tak więc
temu wyraz w homilii przy katedrze,
będę się powoli uczył tutejszych rekiedy mówiłem o łamaniu się chlealiów.
bem z ubogimi. Albo gdy z mojej
inicjatywy, przy pomocy Caritasu i
Rzeczywiście, biurofiar otrzymanych przy okazji sako księdza biskupa jest kry biskupiej, 60 dzieci wyjedzie na
pełne różnych oprawypoczynek do Skrudziny koło
cowań...
Nowego Sącza . Nie będę, oczywi-Dzięki
ście, zaniedbywał i sektora modliBogu wystarcza tewnego. Najpiękniejszą szkołą
mi sześć go- służby jest przecież modlitwa, dzię
dzin snu na ki której znajdujemy się w Prawdobę, więc
dzie.
jewszystk i e
Ksiądz biskup będzie musiał
jednak zmienyć się z "legendą" biskupa Jana Chrapka. ..
- Jest moim pragnieniem, aby
ta "legenda" trwała jak najdłużej. W
Kościele nie ma konkurencji, jest
pewna ciągłość.

Ale dokonania popnednika
nasze oczekiwania
wobec nowego biskupa są bardzo
powodują, że
duże!

- Ksiądz biskup Jan Chrapek
był niepowtarzalny i dlatego nie
można go powielać. Miał wielkie
możliwości i horyzonty. Szkoda, że
tak szybko się " spalił". Może gdyby
inaczej dawkował siły, oszczędzał
zdrowie, nie doszłoby do tragedii
pod Białobrzegami. Każdy z nas jest
oczy\\jście, indywidualnością. Oj~
ciec Swięty, który znał biskupa
Chrapka i zna mnie, wziął to pod
uwagę.
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- W Piśmie Swiętym jest opis
wydarzenia z życia Pana, Jezusa,
który mając 12lat zagubił się w świą
tyni. Odnajdują Go Matka Boska i
święty Józef i pytają: "Dlaczegoś
nam to uczynił?" Jezus zaś odpowiada: "Czy nie wiedzieliście, że
mam być w sprawach, które należą
do mojego Ojca?" Sprawy zaś Ojca
są zarówno sprawami Boga, jak i
człowieka . Biskup musi się więc
troszczyć pnede wszystkim o sprawy, które należą do Ojca. Musi nauczać i dbać o świętość. Th ogromna odpowiedzialność, bo w grę
wchodzi zbawienie ludzi! Co ciekawe: Amerykanie. tłumacząc wyp<r
wiedź Jezusa: "o sprawach Ojca
mojego", używają słów : "biznes
Ojca mojego". Biskup może być
"biznesmenem" Pana Boga, z tym,

Po latach pracy w n.ongr,eJ!l
Nauki i Wiary ksiądz
na pewno bardzo wymagajlłC\1
wręcz surowym biskupem
ży...

Kim będzie nowy
katedry i kiedy go poznamy?
- Odpowiem żartern .
nien być młodszy od -----·-r-,·
ry ma teraz 53 lata. Co zaś
to zażartuję, że kandydat '
znany przed odpustem w
drze, czyli w listopadzie.

Nowego ordynariusza błogosławią : kardynał Aatzinger, nuncjusz a
cybiskup Józef Kowalczyk i pierwszy ~nariusz diecezji radomskiej,
Edward Materski
że powinien to być biznes Królestwa
Bożego.
Oczywiście,

znam jednego biskupa, który zaraz po objęciu urzę
du przeszedł kurs menedżerski Ale
my, na szczęście, mamy kompetentnego w tych sprawach księdza prałata Stanisława Finderę i nie będę
odbierał mu charyzmatu. Niech
każdy robi to, co potrafi najlepiej.
W pierwszym dniu mojego
pobytu, w budynku dawnego aresztu na ul. Malczewskiego spotkałem
młodego człowieka. Opowiedział

mi, że teraz pracuje, ale wcześniej
był tu, w więzieniu . I nie tylko w tym
więzieniu . Odnalazł się dzięki pewnemu księdzu z Radomia i jego pracy. Ponownie stał się człowiekiem.
~P?wiadał mi o swoim przeobrazeruu, nawróceniu, innym spojrzeniu na życie . Na koniec stwierdził
że pomógł mu ksiądz, ale i łask~
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Czy decyzja
siedziby kurii na ul.
go jest ostateczna? ZnamY
że w budynku dawnego
dzie niedostępna, ~hnwalll"
rami...

.

- Przypuszczam, że nie·
niejszy jest do przebicia rnur,
jest zbudowany we wnętrzu
ka. Pragnę, aby nowy dom
związana z nim siedziba
otwarte dla wszystkich i
wy Boga z ludzkimi.

t do domu· dziecka maluchy będą trafiać do rodzin zastępczych

om u obcej mamy
-Jestem gotowa przyjąć dzieci w każdej chwili - zapewnia pani
Ela.- W zależności od tego, w jakim_
będą wieku, wcześniej muszę zrobić tylko zakupy. Dla niemowląt potrzebne są łóżeczka, ubranka, pie-

się

tylko jednego,
p okochiłm dzieci,
będę je musWił
- mów/ Elźbletd
'rlonrJe~~,,.,.. Jdko jedni!
rwszych kobiet

luszki.
Pani Elżbieta nie obawia się ,
nie podoła obowiązkom. Boi się
tylko jednego, że pokocha dzieci, a
potem je straci, bo one na przykład
wrócą do swoich biologicznych rodzin.
- Emocje trudno trzymać na
uwięzi. Nie mogę przecież powiedzieć sobie: nie pokocham dzieci,
bo one będą mieszkać u mnie tylko przez rok - mówi pani Elżbieta .
Ma nadzieję, że nowe obowiązki
nie pochłoną jej na tyle, by nie znalazła już dla siebie czasu. - Lubię
że

Riłdomlu

czytać , próbuję uczyć się malować

Elżbieta

Nakonieczna ma doświadczen i e w matkowaniu obcym dzieciom
razem z młodzieżą, która weszła nalną pustkę, a przy tym jeszcze kojuż w konflikt z prawem.
muś pomóc.
Elżbieta Nakonieczna: - LuPani Ela, choć wiele lat zajmobię zajmować się domem. Nie mę
wała się prowadzeniem sklepu, ma
czy mnie sprzątanie, gotowanie, też doświadczenie w matkowaniu
prasowanie, zajmowanie się dzieć obcym dzieciom. Marzyła o otwarmi. Gdy córka już się usamodziel- ciu w Radomiu prywatnego przedszkola integracyjnego we własnym
niła, czegoś mi w domu brakowadomu. Chętnie przyjmuje pod opieło. Chciałam wypełnić tę emocjokę na kilka czy kilkanaście dni dzieci znajomych. Pracuje też jako
baby-sitter - zajmuje się maluchami zapracowanych rodziców przez
kilka godzin dziennie.
Pani Elżbieta ma własny, duży
dom z ogródkiem w centrum Radomia. Miejsca w nim wystarczy nie
tylko dla domowników, dwóch kotów i psa, ale i małych gości. Bez
problemu zmieszą się w czterech
pokojach. Mogą korzystać z dwóch
łazienek i kuchni.

Czekamy na dzieci
Zarówno pani Ela, jak i pań
stwo Marcowie zostali przeszkoleni przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy i Miejski Ośrodek Pornocy
Społecznej. Kilka tygodni przygotowywali się do pełnienia nowej
roli: zawodowej mamy i taty.

,

nicy nadali imiona dwóm pierwszym

sz

bizoniątkom,

Swiętokrzyś,

nazywać się będą

mały bizonik i bizo-

niczka, które jako

urodziły się w Stadninie

Kurozwękach a za kilkagodzin skoń~zą miesiąc.
nadanie imion odbędzie

J?-a najpiękniejsze
parki maluchów wzbuzainteresowanie czy" Słowa. Ludu", którzy
tygodnie przysłali nam
bardzo ciekawych proJan Marcin Po•a"';1ci,et stada bizonów

ka dla dziewczynki" -powiedział
-a wyb~łem-je dlatego, że natychmiast możnaje skojarzyć z regio:
nem z którego pochodzą, czyh
z woJewództwem świętokrzyskim
i powiatem staszowskim.

Do pogotowia rodzinnego trado lat l Ona podstawie orzeczenia sądu lub doprowadzone przez policję. W rodzinie Elż
biety Nakoniecznej oraz Małgorza
ty i Jana Marców mogą przebywać
około roku. Potem albo wrócą do
swoich rodzin, albo OśrodekAdop
cyjno-Opiekuńczy będzie dla nich
szukać rodzin zastępczych.
W domach pełniących rolę
pogotowia rodzinnego może wychowywać się po troje dzieci . Za
sprawowanie opieki nad maluchami wynagrodzenie wynosi 1820 zł
brutto. Znacznie droższe jest utrzymanie wychowanka w domach
dziecka; miesięcznie to ok. 1700 zł.
fiać będą dzieci

-mówi.
Dzieci mogą trafić do domów
pani Elżbiety i państwa Marców na
początku czerwca. Kilkumiesięcz
ny maluch urodzony w radomskim
szpitalu czeka już na opiekunów.
- Problemy na pewno będą.
Przed kłopotami się nie ucieknie.
Warto jednak pomóc dzieciom ,
które przede wszystkim potrzebują odrobiny ciepła i zainteresowania - uważa Małgorzata Marzec.
Henryka Zawadzka, dyrektor
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńcze

go w Radomiu:- Pogotowie rodzinne to bardzo dobra forma opieki
nad dziećmi . Zależy nam na tym, by
maluchy nie trafiały do placówek,
w których przebywają razem z trudną młodzieżą, wymagającą resocjalizacji. Przez cały okres pobytu w
pogotowiu rodzinnym maluch bę
dzie w stałym kontakcie ze swoimi
krewnymi. Dzieci po rocznym pobycie w pogotowiu albo wrócą do
rodzin biologicznych, albo też bę
dziemy dla nich szukać rodziny zastępczej:

BOZENA SKOMOROWSKA

Warto wiedzieć
Aby założyć rodzinę zastępczą, niew~żne jest wykształcenie i stan
cywilny. Chętni muszą mieć przede wszystkim dobre warunki mieszkaniowe. Wykluczone są osoby karane i nadużywające alkoholu. Zainteresowani mogą zgłaszać się do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy
ul. Umanowskiego 134 (budynek MOPS), tel. 331-11-50. Jeśli przejdą
wstępne kwalifikacje, zostaną skierowani na specjalne szkolenie.
Obejmuje ono kilkadziesiąt godzin zajęć, między innymi z psychologii i
pedagogiki. Dopiero wtedy będą mogli pełnić rolę rodziny zastępczej lub
pogotowia rodzinńego. Osoby, które zdecydują się założyć rodzinę
zastępczą. będą otrzymywać wynagrodzenie.

narodzonym w

Kurozwękach

nasza Staszka

Nam też bardzo podobają się
te imiona, a wybór wcale nie był
łatwy, bo czytelnicy wprost prześcigali się w wymyślaniu najbardziej oryginalnych imion, proponowali, aby małe bizoniki nazwać
m.in. Kuroz i Węka, Debet i Superata, Bizyk i Bizka, Kuroń i Zwę
ka, Biznes i Promocja, Kurzon i
Kurzona, Baba Jaga i Scyzoryk,
Popiołek i Staszka, Baron i Hrabina, Goliat i Szelma, Piorun i Bły
skawica.
Zwycięskie imię Świętokrzyś
dla "chłopca" wymyślił Albert Stefan Skalski z Tarnobrzega, a Staszkę dla "dziewczynki" zaproponowała Teresa Krogulec z Marzysza.
'JYm sposobem bizoniątka zyskały

przybranych rodziców. Obydwoje
wraz z rodzinami Jan Marcin Popiel zaprasza do Kurozwęk
16 czerwca na wielki piknik, podczas którego uroczyście nadadzą
imiona niemowlakom. Będzie
przejażdżka bryczką , ognisko
z kiełbaskami , a obie "matki"
otrzymają na pamiątkę pluszowe
bizoniki, natomiast " Słowo Ludu"
dokładnie to wszystko opisze.
-Ale do maluchów nie można
podejść bliżej niż na 30 metrów
i aby tradycji stało się zadość chyba trzeba je będzie polać szampanem przy pomocy długiego węża martwi się pan Popiel.
.
W Kurozwękach, gdzie jest
Jedyna w Polsce hodowla bizo-
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nów, od maja urodziło się 17 maluchów. Niestety, żyje tylko 14
- jednego przygniotła nieuważna
matka, drugie urodziło się bardzo
słabe, a trzecie zaziębiło s~ę podczas ulewnych deszczów. Zadnemu z nich nie można było w·porę
pomóc, bo potężne matki nie pozwalają się zbliżać do swoich dzieci. Ale jeszcze w pierwszej poło
wie czerwca spodziewane są jeszcze dwa porody i wtedy bizonie
stado w Kurozwękach będzie liczyć 36 zwierząt. Wszystkie bizony wzbudzają podziw turystów
tłumnie odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne pana
Popiela.
'
ELŻBIETA WIKŁO
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Konkurs fotograficzny

....,..,

rozstrzygnięty

Wasze kochane zwierzaki
D

ziękujemy wszystkim , którzy wzięli
udział w konkursie
na fotografię czworonożnegu przyjaciela: psa lub kota. Wniosek
z niego jest jeden: bardzo lubimy
zwierzęta i te które żyją przy nas
traktujemy jak członków rodzin.
Redakcyjne jury miało problem
z przyznaniem nagród.

Po długich dyskusjach I miejsce w kategorii psów przyznało Lidii Wolszczak ze Starachowic za
portret Tajgi. Drugie miejsce zajął
Antoni Krupiński z Kazimierzy
Wlk., trzecie - Zygmunt S tępień
z Jędrzejowa. Wyróżnienia : Anna
Sadlik z Bujakowa, Alicja Kłus
z Ostrowca, Agata Kurnor-Skorek
z Kielc, Agnieszka Mocarska

Nika- 11 miejsce
z Goździkowa, Janusz Gurzyński
z Pionek, Anna Zając ze Starachowic i Kasia Guzy z Kielc. Zwycięz
cy otrzymują suchą karmę oraz legowiska dla psów, pozostali karmę,
kosmetyczki i ramki na fotografię.
W ka1egorii kotów zwycięży
ła Kamila Armańska , drugie miejsce zajęła Karolina Cichocka, trzecie- Joanna Wróbel z Kielc. Wyróż
nienia: Małgorzata Mach z Czamcy, Urszula Gaj os zŁazów, Marzena Kasprzyk ze Starachowic, Mał
gorzata Gurzyńska z Pionek, Anna
Kołtunowicz i Katarzyna Orman
z Kielc. Zwycięzcy otrzymują karmę dla kotów oraz maty, pozostali
karmę i ramki do fotografii . Prosimy o kontakt z redakcją.
Nagrody ufundował producent karmy dla zwierząt Darling.

Tajga Lidii Wolszczak -l miejsce

Ośrodek Wtpierania PrzedDfbkm:zoki
przy Stowarzyszeniu Forum Pra~~ww Kielcach
zapruza do udziału w szkoleuiu

STUDIA PODYPLOMOWE
Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Jednocześnic infonnujemy, liposiadalny lcilb wolnyth ~ • ~państwowym

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
DO RAD NADZORCZVCH

(epamin odbędzie"" lS carwca 1102 rab w lielbłble Sl1P w Kielcach)

zapisy w naszej siedzibie PRY ~ SieDkiewic:r;a 68, n p.
lub pod numcn:lll telefonu (041) 344-80-80 od poniedmBm do pąiku w godz.l0-18.
Bliższe informacje i

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA
im. 8. Martrowskiago wKielcach
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MAGAZYN NUMER

loty-jubileusz
rólowej
mU/on podddnych świętowillo w londynie zloty wszystkich koronacji brytyjskich
monarchów. Waży cztery tony, ma
lhl/eusz panowiłlila brytyjsklej królowej Elżbiety 11. osiem metrów długości , trzy szeroo~slros,cl trwały cztery dni l nie Ziłbrilklo wśród rokości i cztery wysokości. Musi
być ciągnięta przez osiem specjalnawet koncertu rockowego.
nie wyszkolonych koni .
tyjskiej Wspólnoty Narodów zapalono 1600 pochodni. Tradycja ta
sięga głębokiej przeszłości, kiedy
przy pomocy rozniecanych ognisk
przekazywano ważne wieści z jednego krańca kraju na drugi.
Końcowym akcentem poniedziałkowych obchodów był pokaz
wielobarwpych fajerwerków, do
których zużyto dwie i pół tony materiałów pirotechnicznych. Mimo
iż do ochrony koncertu i pokazu
sztucznych ogni zmobilizowano

Królewską parę eskortowali
konno książę Karol i księżnicz
ka Anna, kawalerzyści na karych
koniach, gwardia królewska, a
także marynarze , żołnierze piechoty morskiej i lotnictwa wojskowego, którzy stali wzdłuż trasy przejazdu orszaku. Najważ
niejsi członkowie rodziny królewskiej jechali w otwartych powozach, a pozostali - autobusem.
W trakcie procesji oddano salut
z 41 dział.

By wysłuchać koncertu
włożyła do uszu... zatyczki

gwi azd rocka król owa

Nabożeństwo na cześć królowej odprawił najwyższy dostojnik
duchowny Kościoła Anglii, arcybiskup Canterbury George Carey.
Przejazd w .zlocie
Po nabożeństwie para króNajbardziej uroczystym elementem obchodów 50-lecia pano- lewska udała się do średniowiecz
wania Elżbiety II był przejazd or- nego Guildhall na uroczysty lunch.
szaku królewskiego od Pałacu · W transmitowanym stamtąd przeBuckingbam do katedry św. Paw- mówieniu królowa powiedziała ,
że jest wzruszona społecznym odła, "gdzie we wtorek w południe
zewem na jej jubileusz i jednoczerozpoczęła się msza święta dzięk
czynna. Monarchini i jej mąż ksią7 śnie podziękowała swej najbliższej
rodzinie za okazywane jej przez
żę Filip jechali złotą karetą, którą
pod koniec XVIII wieku kaza,ł lata wsparcie.
Na podstawie PAP
zbudować król Jerzy III. Od 1831
opr. (and)
roku jest ona używana podczas

18 tys. policjantów, nie interweniowali oni ani razu .

,cnc~Gnile

l fajerwerki

zakończeniu koncertu
własnoręcznie zapaliła
pochodnię ustawioną w alei
Pałacem

Buckingham.

wystrzelił na dziewięć

w górę i był widoczny praRównocześnie w ca(fn~,p"11'".;0 OlłlZ w krajach bry-

DRE1NNO- PCV-AL
~~-- ~.:W,C:l t~~~
8

ł

uL Witołc:t. 7 , t .. . 385-06-66; SKAR2YsKO KAll -.
ul. Rz..,l e4łnłc::za 1 , t•.if~ 251~12
OSTROWIEC $W uf . Sl.,kielllficza 10. t.ł . 2155-48 30
fiiAbQWAWQl.A. ul. Oku lłcidego 93, hlł . 84olł 53 58
TARNOBRZEG ul. Sienhi...,...cza -IV63, t• . 822 98 94
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poniedziałków;

RADOM

Teatr Powszechny im. Jana
Kochanowskiego • " Tolkienada:§P_,_Jl(}_dz. 11.00

WARSZAWA

Dramatyczny, PKiN, te/. 656 68
44.
Ateneum, ul. Jaracza 2, teJ.
625 73 30, 625 24 21 · prze·
rwa urlopowa.
Narodowy, p/. 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.

DlA
RADOM
"Atlantic" - . Epoka lodowcowa", USA, b.o., godz. 12.30,
14.30, 16.15, 1B.OO; .YYYREEK!!!" pol., l. 12, godz. 20.00pokaz specjalny, spotkanie z
uczestnikami programu Big
Brother
"Hel" - . Rób swoje, ryzyko
jest twoje" pol., l. 15, godz.
16.15; .Męska sprawa" pol.
(film krótkometrażowy), l. 15,
godz. 18.00, 18.30; . Piotka "
franc. l. 15, godz. 19.00, 20.30

GROJEC

CKR" - nieczynne.

liPSKO

.,Oskar"-. Tytus, Romek i A'Tomek: po/. b.o., godz. 18.00

PRZYSUCHA

'J.~hJta" - nieczynne.
~ rOlOWIEC

., Górnik" - .Król Skorpion "
USA, l. 12, godz. 17.30; .Ocean Seven - Ryzykowna Gra·
USA, l. 15, godz. 19.30

ZWDLEII

.,Świt" - .Kariera Nikosia Dyzmy" pol., J. 15, godz. 18.00

RADOM

<

((

Dom Kultury . Borki" · wysta·
wa prac Mariusza A. Dańskie
go.
Muzeum Sztuki Współczesnej
~- Dom Gąski i Dom Esterki wystawa malarstwa Jerzego
Czuraja, pt.• Wizje"; wystawa Bożeny Poplawskiej, pt. . Radom i
ziemia radomska w malarstwie i
fYSUnku"
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11 - "zanim powstało miasto. Początki Radomia", . Był zamek", "W kraju Ligii i Ursusa", . Moje miasto";
Klub Środowisk Twórczych
.,l:.aźnia", wystawa retrospektywna Czesława Waszki - malarstwo - olej, pastele, akwarele,
grafiki.
Miejskie Centrum Kultury
i Informacji Międzynarodowej,
ul. Traugutta 31133 - wystawa z
okazji Dnia Dziecka .Lalki, zwierzątka, anioły" Barbary Kwiatkowskiej; w ramach IV Oni Sło
wacji wystawy: .Biennale Ilustracji Bratysława 2001"; . Zjawiska
krasowe i słowackie jaskinie"
- fotografia.
· Galeria ,.Rogatka", ul. Malczewskiego 20A - wystawa malarstwa Adama Styki.
Mała Galeria "Migaweczka",
plac Konstytucji 3 Maja 5 - wystawa fotograficzna Jacka Madejskiego pt. "Zdjęcia podwodne".
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pilsudskiego 12 wystawa
pokonkursowa na plakat XXV
Radomskiej Wiosny Literackiej;
wystawa z okazji BO-lecia powstania Biblioteki Miejskiej w
Radomiu; Galeria G10 - wystawa fotografii Edwarda Kruka
Galeria Biblioteki Publicznej,
ul. Pilsudskiego 10 sala wysta- .
wowa · wystawa malarstwa Mał
gorzaty Strzelec
. CK .,Południe" - Galeria ,.Pod
Jask6łłą"- 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 Mi·
chała Kurkowskiego. Czynna w
godz. 10-17, w soboty 10-14.
Muzeum Wsi Radomskiej, ul.
Szydłowiecka 30 - czynne wtorek · piątek w godz. 9.00 ·
17.00; sobota • niedziela w
godz. 10.00 · 18.00, oprócz
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soboty - wstęp
wolny. Ekspozycje stale we wnę
trzach wzbogacane w okresach
~wiątecznych; ekspozycje ~rod
ków transportu wiejskiego w
Stodole 6-bocznej z Grójca; wysta~ stale: .Jak powstaje skansen w Kurniku z Konar; wystawy czasowe: . Mieszkańcy naszego skansenu" - domek w
skansenie bartniczym, .Cztery
pory roku" - wiosna w Domu
Ludowym
CKM ,.Arka ", ul. Chrobrego
- wystawa pt.• Koń w grafice",
prace A. Krawczyk-Słyk.
Kawiarnia .,Ekslibris" - wystawa fotograficzna Kamila Stru-

. dzińskiego.
OKiS ,.Resursa Obywatelska "
· Galeria .Resursa": wystawa
rzetby Kazimierza Rafalka z Poznania pt. "Nadal wierny kobietom"; otwarcie wystawy godz.
18.00.
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej - wystawa grafiki absolwentów Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Ra·
domskiej.
GALERIA .,Brama" ul. Malczewskiego B - wystawa malarstwa Dariusza Blaszczyka . Ewo·
lucja".
Galeria Fotografii - wystawa
Andrzeja Lachowskiego pt.:
• Chinatown ";
Galeria Młodych - 11 edycja
Ogólnokrajowego Konkursu Fotograficznego 2001 pt.: . Dziecko niepełnosprawne - kochane
'VJ~V/l· dlatego, że jest"
Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, te/. 629 30 93; Sztuka turecka ze zbiorów polskich.
Zamek Królewski, p/. Zamkowy 4; teJ. 657 28 38, wystawy
stale, m.in. mieszkanie Stefana
Żeromskiego, gabinet prezydenta Ignacego Mo~cickiego,
galeria Lanckorońskich.
Centrum Sztuki Wsp6łczesnej,
Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6 - Katarzyna Kozyra:
. Latnia", .Instalacja".
" Zachęta ", pt. Małachowskie
go 3, te/. centr. 827 58 54.
BIAłOBRZEGI

Biblioteka Publiczna • sala wystawowa - wystawa malarstwa
Małgorzaty i Tomasza Wróblewskich.
MGOK - wystawa .życie codzienne dswnych białobrzeżan".

CIEPIELOW

GBP - wystawa prac Jana Stęp
nia, artysty malarza, ucznia Jacka Malczewskiego.

GROJEC

,.CKR"- wystawa zbiorowa Stowarzyszenia Plastyków Ziemi
Grójeckiej;
Biblioteka dla Dzieci - wystawa prac uczniów klasy 111 PG w
Grójcu pt. "Wielkie pranie" inspirowane twórczo~cią Tadeusza Kantora, czynna w godz.
B.QO- 18.00

IUA
MGBP - zmiana ekspozycji.
Dom Kultury - Galeria - wystawa twórczo~ci plastycznej
uczniów Publicznego Gimnazjum Gminnego w Iłży.
Muzeum Regionalne - wystawa archeologiczna • Wojownicy
z Lączan ".

KOZIENICE
Muzeum Regionalne - wystawy: . Ptaki Jak żywe" rzetóa Jó·
zefa Konczei, otwarcie wystawy
godz. 16.00; IV Środowisko·
wa Wystawa Kozienickich Twór·
ców Sztuk Plastycznych; Od
barci do ula współczesnego kozienickie tradycje hodowli
pszczół; Modlitwa i praca w ludowej rzetbie regionu kozienickiego; Dawne rzemiosła i zawody, czynne codziennie z wyj.
poniedziałków i ~wiąt, w godz.
9.00 · 16.00, wtorki - wstęp
wolny
OK "Cale Galeria " - wystawa
malarstwa Leokadii Styś • W zaciszu domowym•.
Biblioteka Publiczna - wysta. wa malarstwa, grafiki i rzetby,
autorstwa dr Moniki Mazur
czynna codziennie w godz. 1O·
18; w soboty 8-15.

UPSKO
Lipskie Centrum Kultury
· wystawa .Malarstwo" Tomasza Wróblewskiego z Pionek,
czynna 9.00 - 18.00
Biblioteka - • Wiosna w przedszkolu bibliotecznym" -wystawa prac dzieci, czynna w godz.
otwarcia biblioteki.

DROMsKD

PKS · 613 22 63

U4

PKS · 616 29 71

KOZIENICE
PIOIIKI

PKP · 612 13 15

PRZYSUCHA

PKS · 6l5 24 62

SKRZYISKO

PKP · 675 22 44

SlYDł.OWIEC

IWOLEli

RADOM

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 Wodociągo·
we· 994.

BIAłOBRZEGI

Pogotowie Ratunkowe - 613
· 27 09; Straż Pożarna - 613 22
~ 8"!4 Policja - 613 22 72.

GnOJEC

Pogotowie Ratunkowe • 664
23 09: Straż Pożarna - 664 23
88; Policja - 664 30 71; Straż
M[ej~ka • 664 33 88.

. KOZIENICE

Pogotowie Ratunkowe - 621
09 99; Straż Pożarna - 614 21
4Bi. Policja - 614 21 22.

UrSKO

Pogotowie Ratunkowe - 378
06 11; Straż Pożarna - 378 06
6"!4!ol~qa · 378 00 05.

Muzeum im. Kazimierza Pu. wystawa n ~wiecie
dawey.f]J żaglowców".

w

Ptu.YSUCHA

Pogotowie Ratunkowe - 675
22 09; Straż Pożarna - 675 24
3~Poliąii!_- 675 20 01.

WIERZBICA

Galeria " Pod Wieżyczką "
Gminnego Ośrodka Kultury malarstwo i fotogramy Jana Karola Jjill_ąrycha.

S~o iDUIWIEC

Pogotowfe Ratunkowe - 617
04 34; Straż Pożarna · 617 11
!Ji. Pollcja · 617 03 30.

IWOLEli

~ow'OLEN

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

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

ki soulujące, spokojniejsze
("Boli cisza", "Kontrabas"),
prezentujare barowy jazz {"I'll
be waiting"), z rapowymi elementami {"Bań sax") i świet:
nie łączące te wszystkie rodza.
je muzyki {"Buja"). Wszystko
przy obłędnym akompaniamencie trąbki i saksofonów.
Thtiana udowadnia, że potrafi
śpiewać wszystko i to w trzech
językach: po polsku, hiszpań
sku i angielsku. Używając nomenklatwy "Idola": Jestem za.
Na uspokojenie nastroju mamy "Destination" Ronana Keatinga. Po przesłucha
niu dwóch pierwszych utworów tej płyty ("I love it when
we do", "Love won' t work")
Zestawienie przy-

gotowano na podstawie
danych ze sklepu "CityMusie" przy ul. Malczewskiego 12 w Radomiu. Na czytelników,
którzy zgłoszą się tam
dziś ,Z aktualnym wydaniem Magazynu. "Słowa

Ludu", czekajądwakom
paktowe single.

· RADOM

RADOM

KOZIElilCE

chetnym popem.
cia piosenka ("
never comes") trochę
zaniepokoiła - to coś
dzy boysbandami a
Adamsem. Potem ·
jest tak źle : mamy
Lovin' each day"
balladkę "Tune for
koś to leci . .."..,.. ,.,.,wn·m
dla fanów muzyki

,. PKS - 676 25 19; Radio-taxi •
919.

WARKA

Szpital Rejonowy, ul. Doktor
Anki 4 - centrala - 616 30 75,
616 25 58.

byłem to skłonny

PKP · 617 00 95;
. PKS • 617 00 90

SlYDł.DWIEC

m

"Fanabeńa" to 17 rozbrykanych utworów acid jazz,
z niesamowitym wokalem· i
dobrymi tekstami Tatiąny
Okupnik. Na początek mamy
świetne, dynamiczne "Espaniol" i " Łap me bejbe", potem
przebój "Kochaj mnie" i do
końca rytmiczne, świetnie
zgrane utwory. Są też piosen-

PKS · 614 24 01

UMiG · wystawa malarstwa Ma·
riana Jarzembowskiego.

W systemie non stop pracują
codziennie:
Apteka, ul. Traugutta 1a.
Apteka, plac Konstytucji 3.
Dyżur tygodniowy pełni także:
Apteka, ul. Tochtermana 1.
Samodzielny Publiczny Zakład
Psychiatrycznej Opieki Zdro·
wolnej, ul. Krychnowicka 1 Izba Przyjęć - 332 23 06.
Wojew6dzki Szpital Specjalistyczny, ul. Aleksandrowicza 5
- Izba Przyjęć i rejestracja • 361
31 80.
Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1 - Izba
Przyj~ć Ogólna - 361 51 09;
Oddml Ginekologiczny - codziennie pełni ostry dyżur.

RADOM

RADOM. Na listach dominują
polskie płyty: ,.Po piąte ... "
Ich Troje, "Jesteś jaki jesteś"
zespołu l:.zy i "Fanaberia"
B/ue Cale.

BIAłOBRZEGI

czytelnikom

"Słowem"

ze

Miejski Zarząd Oróg i Komunikacji - 363 12 55 (czynny
całą dobę). Dworzec linii podmiejskich 360 13 94 (czynny
7-19); PKS · 362 67 76; PKP94 36; Informacja lotnicza i
rezerwacja miejsc - 363 05 68;
Radio-taxi: " Ekspres" - 96 22;
.,Lesztom"- 96 24; .,Victońa "
· 96 26, 91 ·92; ,. Vega " • 91
94.

SKARYSZEW

Dom Kultury Galeria Fotografii i Plastyki - wystawa fotografii .Zwoleń dawniej i cizi~" Waldemara Goldzińskiego.
Muzeum Regionalne - wystawy
.Zwierzęta Tatr" ze zbiorów działu
przyrody Muzeum im. J. Malczew·
skiego w Radomiu; . Malarstwo
Haliny Walickiej" - Galeria Kantor
ze zbiorów własnych. Muzeum
czynne od wtorku do piątku w
godz. 8-15 w soboty 10-14. -

płyty

ZWOLEII

Szpital Rejonowy, ul. Wladysła·
wa Jagiełły 12 - Izba Przyjęć 676 22 39, centrala - 676 20
38.

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

łaskiego

Słuchaj

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

PRZYSUCHA

Muzeum Ludowych lnstrument6w Muzycznych - wysta_wa czasowa: .Polski strój ludowy w malarstwie Marii Wąso
wicz-Sopoćko ze zbiorów wła
snych Muzeum Regionalnego
w Opocznie.• Polskie harmonie
wczoraj i dzi~" ze zbiorów wła
snych muzeum.•Po/skie kapeJe i ludowe instrumenty muzyczne".
SzOK - Galeria Kaplica Zamkowa - wystawa ·rzeźby i rysunku artysty plastyka Pawła Witkowskiego
Sala Ekspozycja ART Biblioteka - wjstawa fotografii Barbary
Pafakowskiej

PIDIIKI

PRZYSUCHA

PIONKI

· RZECZN/UW

Rozdajemy

Samodzielny Publiczny Zaliład
Opieki Zdrowotnej , ul. 15
Stycznia - centrala - 612 49 12.

Galeria .,Format" - . Orzeł biały w tysiącleciu Państwa Po/skie·
go "
OK ,.ldalin " - wystawa malarstwa Mieczysława Piaska.
· Muzeum im. O. Kolberga
- Ekspozycje stale - wystawa
biograficzna . Oskar Kolberg"
(1814 - 1890) - folklorysta,
etnograf, kompozytor"; wystawa historyczna .Urszula z
Morsztynów Dembińska (1746
- 1825). Dzieje Przysuchy w
XVIIJ- XIX wieku"; stylowo aranżowane wnętrza salonu i gabi·
netu XIX-wiecznego naukowca
humanisty. Wystawa obrazów
Janusza Dziurawca pt.•Zwykle
. - niezwykle ". Muzeum czynne
codziennie pn. -pt. 8 - 15,
sob. - niedz. 10- 15. W soboty wstęp_ bpzJ}Iatny

UPSKO

Szpital Rejonowy, ul. Śniadec·
kiego 2- 378 06 11.

Centrum Rzeźby Polskiej: Pałac J6zefa Brandta - ul. Topolowa t, - wnętrza dworskie z
drugiej polowy XIX wieku
Galeria ,. Kaplica " - Aleksander Zy~ko. Archiprzedmioty
Galeria ,. Oranżeria" - Leszek
Oprządek. Obiekty
Galeria Rzeźby Otwartej Przestrzeni - stała ekspozycja w
orońskim parku
Galeria ,. Wozownia" - Ukon
z cyklu: .Gry Wojenne" Magdaleny Abakanowicz.
Muzeum Rzeźby Współczesnej
- Tworzywo - Przestrzeń Przedmiot - Narracja - wystawa prac studentów i absolwentów ASP w Lodzi.
Wystawy można zwiedzać: wtorek - p iątek, godz. 9.00 16.00; sobota- niedziela, godz.
10.00- 17.00; w poniedziałki nieczynne.

Ogólnoproblemowy - 360 88
29; AIDS · 362 23 07, 362 06
04; Anonimowych Alkoholików
- 360 86 88; Monar - 360 99
00; Pogotowie Rodzinne - 360
88 29; Pogotowie Opiekuńcze
· 362 38 16; Crime Stoppers 345 25 25; Katolicki · 363 21
47; Niebieska Linia (dla ofiar
przemocy w rodzinie) 800. 120
002; Pomarańczowa Linia dla
rodziców
nastolatków
· czynny 12 - 22) 0800140068;
Katolicka Linia Braterskich
Serc: 0800 311 800 (numer
bezpłatny); Ośrodek lnterwen·
cji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 2Db, teJ. 362-27-45; telefon zaufania 988; Bezpłatne
porady prawne w MOPS, ul.
Limanowskiego 134 w godz.
12.30-15.30, pak. nr 1 (od poniedziałku do piątku).

1
·
.
·

.

war" i "Respect
ten drugi zresztą
mtsię podoba,"bo
esowy feeling z
rockowymi gitarami.
też doskonały utwór
tear us up" - zna
każdy, a kto nie
niech żałuje. Jeśli
ponarzekać, to na
Cocker robi się
zbyt senttvilrJ.entaJriy,
giczny
u
hard", "Midnight
you"). Ale nie można
wszystkiego.
SEBASTIAN

ODPOWIB)Z
l WYGRAJ
Z~ "StOWBI LUDlt'
Kto jest kapryśny w

""Kwietn

pijących

Nazwisko i imię ..........................................................
Adres .................................................................................Tel ........................................................................... .

Wypełniony kupon należy przesłać pocztą l_ub
przynieść do redakcji .SL·: Radom, ul. żeromsktego
do piątku, 14 czerwca 2002 r., do godz. 12.

RADIO
Częstotliwości stacji
słyszalnyc:h w regionie:

Maryja • 107,2; Radom 106,9; Rekord· 106,2; RdC89, 1; RMF - 100,3; Zet 105,3; III · 96,2; Bis · 104,6·
Twoje Radio Lipsko - 963 KHi
Kielce - 101,4.
'

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

nagrodę

ufundował

miesięcznik
MAGAZYN NUMER

Urodziny Selgrosa,

z nami weekend
Up~omllnkl

_...__",_..::

od Radio TAXI 96 69

RADOM. Każdy, kto dzisiaj
zamówi kurs nowej korporacji
TAXI BIS 96 69 i będzie miał dzisiejszy Magazyn " Słowa .Ludu", ten·
otrzyma od taksówkarza prezent niespodziankę.
Z ałotycielem

i dyrektorem
korporacji 96 69 jest Waldemar
Trojanowski. - Uważam, że·szybko
10 e,lZ1tl,tu~ stałych klierttów - powiedział " S łowu". - Mamy doiad<:Zelnle w fachu taksówkarskim, wiemy, jak postępować z
i. Proponujemy im dct20 procent zniżki na' jazdę w
. Cena za kurs p oza miasto będzie do uzgodnienia z
taksówki.
Nasz rozmówca zapewnia, że taxi 96 69 dotrze do klienta
3-S minut. Z czasem firma będzie dysponować bezpłatną
Klienci nie będą ponosili kosztu połączenia z korporacją.
(nova)

Plknlk na lotnisku

,RADOM. " Żegnaj szko-

ło, witajcie wakacje" to nazwa
festynu, jaki odbędzie się w
sobotę i niedzielę na Sadko-

wie.
Impreza potrwa od godz.
lO do 18. Wypełnią ją loty widokowe, kiermasz gastronomiczny i handlowy, wesołe
miasteczko, pokaz jazdy
konnej, występ sprawnościo
wy policji i straży. Będzie
także wystawa modelarska,
sprzętu lotniczego. Dzłeci
zostaną zaproszone do konkursów: rysunkowych, wiedzy lotniczej, tradycji Wojska Polskiego. Zaplanowano
też występy artystyczne. Organizatorem zabawy jest
Fu'ndacja Ikar oraz Komenda Lotniska nr 2.
(nova)

występ

Jose Torresa

RADOM. Hurtownia Selgros Cash
& Carry zaprasza w niedzielę na imprezę
urodzinową. Firma w Radomiu działa od
14listopada 2000 roku, w Polsce od S lat.
Impreza potrwa od godz. lO do 18.
Poza występaini zespołów muzycznych i
gwiazdy Jose Torresa nie zabraknie wielu
atrakcji. Klienci będą Inieli specjalną ofertę cenową. Chętni skorzystają z symulatora lotów, obejrzą pokaz umiejętności
policyjnej grupy antyterrorystycznej. Gości zabawiać będzie klaun na szczudłach .
Organizatorzy proponują również próbę pobicia rekordu w gotowaniu największej ilości pierogów.
Dzieci wezmą udział w konkursach, m.in. karaoke, jazdy na
hulajnodze, przeciągania liny. Domśli wykażą się wiedzą o sobie,
wiązaniem krawata, jedzeniem pierogów na czas.
Z pewnością podczas urodzin nie zabraknie wielbicieli jednego z
najbardziej rozchwytywanych muzyków instrumentalistów. Jego koncert został zaplanowany po godz. 16. Kubańczyk od dwudziestu lat mieszka w Polsce. Współpracował z gwiazdami polskiej estrady, koncertował
i nagrywał z czołówką muzyków jazzowych. Wziął udział w ponad 40
nagraniach płytowych polskich wykonawców i w nagraniach muzyki
filmowej. Od ponad lO lat zajmuje I miejsce w ankiecie na najpopularniejszego muzyka roku w kategorii instrumenty perkusyjne, którą corocznie organizuje czasopismo muzyczne "Jazz Forum".
(nova)
~--~~:-···

Na ludową

nutę

S2YDŁOWIEC. Muzyka ludowa będzie królowała w sobotę i
niedzielę na dziedzińcu zamkowym.
Odbędzie się tam jubileuszowy, XV Qgólnopolski Przegląd Kapel i Z~społów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety. Goście~
przeglądu bęQzie Zespół Folklorystyczny "Sambor" .:L Jugosławu.
W ciągu dwóch dni zaprezentuje się 30 zespołów śpiewaczych, kapel ludowych i zespołów pieśni i tańca. W sobotę koncert rozpocz-

.
nie się o godz,J5, a wniedziclę o godz.l4. Wystąpią artyści m.in. z . ·
Ostałówka, Korzyc, Skierniewic; Zamościa i Szydłowca.
(ik)
;
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e 9 czerwca wystąpi Je- .
rzy Połomski- "Słynny radomiarun dla radomian w jedynym koncercie". Piosenkarzowi będzie akompaniował na
fortepianie Janusz Sent. Impreza odbędzie się o godz. 18 w
salikoncertowej w:.Badomiu ul.
Żeromskiego 53.~

e OKiSz "Resursa Obywatelska'' zaprasza od piątku do
niedzieli na festiwal medycyny
'' naturalnej, wróżb i niezwykło
ści. Usługi będą oferować: bioenergoterapeuc;i, irydolodzy,
.ki-ęgarze, wróżki, astrolodzy,
masażyści. Będzie można wykonać zdjęcie aury. Odbędą się też
wykłady orazzostaną przygotowane stoiska ze sprzętem radiestezyjnym, piramidowym, akcesoriami fengshui. Bilety po S zł.
, Festiwal potrwa od godz. l Odo
1
18. Dla czytelników mamy zaprószenia. Wystarczy zadzwonić
o godz. 10: 36-237-36.

e Dzień otwarty ,,witamy przyszłe mamy" odbędzie
się w sobotę 8 czerwca na Od.działe Pinekologiczno-Położ

niczym WSS na Józefowie. W
,,, godz. od 11 do 14 będzie moż
na obejrzeć sale porodów ro, dzinnych i łóżkowych. (nova)
M~
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Radom Jazz festiwal 2002

RADOM . Dziś drugi dzień jazzowej imprezy. W Miejskim
m Kultury i Informacji Międzynarodowej wystąpi Polish
Connection, a po nim Quartet Wojciecha Karo laka. Wieazzowy w MCKiiM rozpoczyna się o godz. 18.30, cena
15 zł. W sobotę w "Bohema Jazz Club" wystąpi z jazzem
grupa Oxen, a po niej jeden z największych
współczesnej gitary Jean-Paul Bourelly. Trzy koncerty
zynają się o gedz. 18.30, cena biletu 2S zł. W l}iedzielę w
cy Artystycznej "Katakumby" zagra Jarosław Smietana z
Denite i Tomasz Stańko Quartet. Koncerty rozpoczynają
godz. 1'9.30. Bilety dla klubowiczów są w cenie 2S zł, dla
stałyc h - 3S zł.
(nova)

5
6
7

8
9
10
11

.pwtom.com.pl
11---":...:._

Plosenka po mazowiecku
Finał XII Białobrzeskiego

Fe- ~
Piosenki rozpocznie się dzisiaj w Klubie OK.
· wystartuje kilkudziesięciu młodych pionie tylko z Białobrzegów, ale i z Warszawy, \.""~
Kozienic oraz Płońska.- Zapraszamywszyst- ~
finał, który rozpocznie się o godz. 15 - powiedziałaMałgo
szkiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodl,{ą ,Kultury
~Ioorzegac:h. organizatora festiwalu. Także w Białobrzegach, w .
octiJędZie się koncert orkiestry, chóru, zespołu i solistów
Muzycznej nr 1 z Warszawy. Początek o godz.
Trójcy.

Et,,l\Nprj(71
&

•v&.udLietmv

zaproszenia na film "Yyyreek"

, Karolina, Alicja i Grz~- ~
domu Wielkiego Brata z I edyqt,
kina "Atlantic" podczas dzisiejszej pra- &1łwpd!Til71
Jerzego Gruzy "Yyyreek!!! Kosmicz- \.1,...._ &

-~L.n.a.u~,;v

~

lm o~o~iada o pewnej rasie kosinitów. Grozi jej ~marci~.
.umknąć, kosinici muszą znaleźć na Ziemi czło~eka, ~o
tra~dii. Wybór pada na Irka. Zagra go mieszkaruec
Grzegorczyk.
. przekazał dla czytelników dwa l?ojed~c~e zap~o
na prer:ue~ę. Kto dziś zadzwoni o godz.lO 1 wyiDieru aktorow
w ftlmie, ten zyska wejściówkę na film. Tel. 36-237-36.
dwa podwójne zaproszenia na "Epokę lodowcową"·
ak d_zwonić, ale tym razem należy wymienić nazwiska P?ltorow, którzy użyczyli głosu bohater'om filmu. PrapremtePoczątek o godz. 20.
(nova)

12
13
14
15
16

POZIOMO:
G.1
1) najdłużs~y równoleżnik, 2) ~iwa,*) wojskowe pole.cenie, 3) p~ństw? .z Pragą, ~) spiżarnia pelikana, ~
*) rośliny upraWiane w polu w okreste mtędzy sprzętem a stewem dwoch roshn uprawianych na tym sam~
polu, S) beksa, 6). da.wna gra w kartr, * )przeciwieństwo obrony, ~~ wawrzyn,*) pole~ trawą, lO) świ~~y pt~~'Z
starożytnych EgipCJan, *) naczynte na zupę, 12) mocny napo] alkoholowy, *) p10run, 13) mozhwosct ..,
w perspektywie, 14) bandyta,*) pustelnia, 15) kuratela, 16) związek organiczny otrzymywany z acetylenu,.::.=
*) klinem go wybijesz, 17) dawna sypialnia.
"ij
PIONOWO:
...,
l) małżonka króla zwierząt, 2) bieszczadzka hala,*) górnik przodowy, 3) miejska droga, 4) zakończeni~
włókna nerwowego, *) pokój na statku, 6) potrzebna w łazience , 7) gatunek nietoperza, 8) ptak z czubkiem
na głowie, 9) łajba, 11) ptak brodzący, *) gat!-lnek śliwki! 12) nos słonia, 13) płynny miód, *) wyraz składający
się z dwóch tematów wyrazowych. l4) kupiOne oklaski.
(JAG)
Za rozwiązanie krzyżówki z 24 maja (hasło : "Ze złej beczki nie ma dobrego wina") nagrody wygrali:
- elektroniczne liczniki rowerowe - Sławoinir Nyga z Przysuchy i Ilona Olejnik z Borków, migające światło
ostrzegawcze- TadeuszMigasz Dziekanowic.
·
Zwycięzcom spoza Kielc nagrody dostarczymy pocztą.
Rozwiązanie powyższej krzyżówki podamy w "Magazynie" 21 czerwca.
W tej krzyżówce do wygrania 2 elektroniczne liczniki rowerowe i migające światło ostrzegawcze.
Po nagrody zapraszamy do naszej redakcji w Kielcach przy ul. Wesołej 4 7l 49, w godz. l 0-16 (od poniedziałku do piątku ). Zwycięzcom spoza Kielc nagrody dostarczymy pocztą .

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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TOIN AKZY STWO
11\flEDZY POWSZECHrtBJ
0/K KIELCE
ogłasl3

na bor do dwule:l:ni€1]0 zaocznoego

POUCEALNEGO
o

STUDJU~I

ZA1VOD01VEGO

specjalności ach:

> ]GRAfiKA KOMPUTEROWAI

> IINFORMAlYKAI z R:JZSZERZONVM
PROGRAMEM RACHUNKOWOOCI .
BANKOWEJ l UBEZPIECZENIOWEJ
Liczba miejsc ograniczona.
dowyczerpania miejsc.

Zgłoszenia

będą

przyjmowane

" Informacje i zapis:y: OR nnJP Kielce, ul. Sienkiewicza 19
teł.l1a x: 344-63-50 344-55-41 34495-81
!11111'1

WYŻSZA SZKOŁA
FINANSÓW l BANKOWOŚCI
w RADOMIU

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

"'

Decyzja MENiS DSW - 3 - 4003 652/TBM/02
ogłasza

Salon Firmowy:
Kielce, ul. Skrajna 86, (obok "CHEMADINU"),
tel./fax 345-32-92, e-mail: victor@okna-victor.pl
Biuro Handlowe:
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77, tel./fax 345-62-01

nabór na

( STUDIA MAGISTERSKIE)

NIEPUBLICZNE NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM
jĘzYKÓW OBCYCH TWP'

(9 semestrów)

(STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE)
(3 semestry)
w systemie dziennym i zaocznym
na kierunku

JĘZYK

( ZARZĄDZANIE l MARKETING)

STUDIA INŻVNIERSKIE l LICENCJACKIE
finanse, bankowość, likwidacja szkód i ocena ryzyka
ubezpieczeniowego, informatyka w biznesie,
gospodarka i zarządzanie nieruchomościami,
zarządzanie w ochronie osób i mienia,
finanse handlowo-celne, rachunkowość i wiele innych
złożyła

ANGIELSKI
NIEMIECKI
Licencjat sygnowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Możliwość podjęcia studiów
magisterskich.
JĘZYK

(w ramach kierunku proponujemy atrakcyjne specjalności)

WSFiB

ogłasza nabór
na studia dzienne i wieczorowe

wniosek w MENiS o uruchomienie

( KIERUNKU INFORMATYKA POUTECHNICZNA)
Bliższych

informacji udziela Dziekanat Uczelni
Radom, ul. Zubrzyckiego 2
Tel./fax (048) 344 13 97, 344 13 52
www.wsfib.edu.pl e-mail: wsfib@wsfib.edu.pl

Dokumenty należy
Egzaminy wstępne:

składać

do 5.07.2002 r.

J. ANGIELSKI:
pierwszy termin- 11- 12/ipca 2002 r.
drugi termin -pierwsza polowa września 2002 r.
J. NIEMIECKI:

pierwsza polowa

wrześn ia

2002 r.

Osoby, które zdały egzamin na filologię ang i elską lub filologię
niemiecką na uniwersytetach lub kolegiach publicznych i nie zostały
przyjęte z braku miejsc, mogą być przyjęte bez egzaminu.
Przedsiębiorstwo

Informacje i zapisy: OR TWP Kielce, ul. Sienkiewicza 19,
tel./fax: 344-63-50, 344-65-41 , 344-95-81 .
możliwość powtórzenia wiadomości na
przygotowujących do egzaminów wstępnych.

Istnieje
12/wd

T. 11" •
ul. Przemysłowa 8
teł. (041) 352-20-41

Wielobranżowe

kursach
57/nf

Nowy Opel Combo

!'.

Cena już od 37 000 PLN?'r
• cena podana w wartościach netto

s

Opel. Twórcze myślen;e · lepsze samochody.

..

..•........................~ - ~
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••

Dostępny w salonie opel: "Obręcki" Sp z o.o,

J

•••

~"~F'~r,.

Kielce, ul. Krakowska 285 , Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 69
~;
salon, komis (041) 368-10-25, części (041) 346-477-80
'\~,
pomoc drogowa 0601-717-989, wypożyczalnia (041) 34-550-12
t.
www.obrecki-opel.com.pl
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TRAS®
NOWOCZESNE OKNA
infolinia: O 800 13 00 79 • intemet www.tras.pl
BIUfłA liANDLOWE; kielce, ł<lyszl8lowa .c, tal. 345 81 3S • ftadom. l.imanowsl<iego 122,
lel3315283. ~ tYźwv33.1ei.251 4594
PflZEDSTAWIC!El.E HANDLOWI::~. Pińc:mwSka 9, Id. 386 10 29 • ~
Attrii Ktajowej 9, lal. fi04 112 S99 • ł<.oolzyca, ~ 1. tst 351 .a Q2 • r.e..:hów. Ryr1ek 6,

W•lka,

leL 38330 61 • Radom. Gtanlc2na2-4, tel.36657 88 • SWacl>owlct.Atmi ~ 23, tel. 274 5888

*t) C>Dpmt'rll>ąl~~:l)~30!1.-no..,._PCN~w~tOO!r.~
pą:ywploae30!1.--"'1"1"11i~3l ~dolyay~g,;..,,PCW.
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ecz Folska - Korea
poprzedziły zdarzenia wskazujące
na to, że potrafimy przygotować
się do zwycięstwa daleko poza boiskiem. Na miesiąc przed mundialem, prezydent Kwaśniewski odwiedził Kolumbię budząc zdziwienie ludzi małej wyobraźni.
Wielu pytało, po co Kwaśniewski
tam w ogóle pojechał i czy nie jest
to aby kolejna wycieczka władzy
na koszt podatnika, póki nie wyszło na jaw, że sędzią głównym
w meczu Folska - Korea będzie
Kolumbijczyk Ruiz. Wtedy dopiero zatriumfowała mądrość naszego prezydenta i nawet kibice ze
skłonnością do prawicy ucieszyli
się, że wybrano głową państwa
jego, a nie Wałęsę, którego piłka
nożna interesuje tyle co gramatyka i który w żadną sportową dyplomację z pewnością by się nie
wdał .

Drugie zdarzenie miało miejsce w R_adomiu i to w godzinach
meczu. Mianowicie zjechał tu
marszał~k Senatu Longin Fastusiak z SLD. Po pierwsze - żeby
spotkać się z miejscową władzą
i młodzieżą. Po drugie - wystąpić
na konferencji prasowej. Po trzecie - dać jakiś wykład, i po czwarte - wyprowadzić z równowagi
Koreańczyków. Nieprzypadkowo
wybrano porę wizyty marszałka
Pastusiaka - jako się rzekło
- w czasie gdy rozstrzygał się wynik mundialowej inauguracji. Jak
wiadomo, Koreańczycy podpatrywali nas wszędzie wierząc, że każ
da informacja o przeciwniku jest
na wagę złota, toteż zachowanie
Pastusiaka mogło ich ogromnie
zmylić . Oto ważny polski polityk,
przedstawiciel rządzącej lewicy,
zamiast kibicować narodowej jedenastce urządza konferencje
i wykłady. A jednocześnie, lewicowy prezydent RP zasiada na ko-

Pieczone,!gołąbki
FELIKS KUZMA
w magistracie, a ci jeszcze bardziej
na Sienkiewicza, na salonach świę
tokrzyskiego wojewody, w ministerstwach, w przybierającej na sile Kancelarii i na Miodowej. Są też leniwce, którzy w ogóle nie polują, jako że
zwierzyna podkłada się sama, w dodatku przyprawiona. Biorę do ręki,
powiedzmy "Magazyn", patrzę, a felietonik zaczyna pisać się sam. Poseł
H . Długosz jął bowiem odrabiać zaległości i znów się fotografuje; znosi
jakieś kwity, udziela wywiadów, tokuje. Falce lizać.
A propos wywiadów. Na ostatniej konferencji prasowej zajął si_ę
swoim parlamentarnym kolegą Zbigniewem Nowakiem z Pińczowa,
który podpadł mu był swą nazbyt
gorliwą współpracą z organami ści
gania i wymiaru sprawiedliwości,
parafialnym dziennikarstwem
w Nowym Pińczowianinie" i skargą"do Komisji Etyki Poselskiej na
Długoszowe poró~ru;Ue przed~

borczej socjotechniki pana Zbigniewa z partactwem niejakiego Le
Pena. Rzeczywiście, fatalne, zwaN NUMER 2237

żywszy na tryumfalne zwycięstwo
rzeczonego już Nowaka i totalną
klęskę paskudnego Francuza, który - na domiar złego - okazał się faszystą, a zwycięski poseł tylko pieniaczem. Drobiazgów, o których
mowa, nie muszą- ma się rozumieć
-dostrzegać takie tuzy jak Nowak i
Długosz, to jasne, ale Komisja musi,
zwłaszcza, że opisywana komedia
straciła w drugim akcie właściwą jej
bulwarowaść i zamieniła się w ponurą tragedię elektoratu z 33 okrę
gu wyborczego w Kielcach.
Po ostatnim występie H . Dłu
gosza ludzie pytają, i słusznie, za co
ich Bóg pokarał takimi posłami, dlaczego na jesieni odebrał im rozum i
pozwolił zmarnować łącznie aż
37.7 34 głosy? A przypowieść o nie-

boszczyku Pacu, godnym swojego
pałaca, nie przynosi im ukojenia,
nie przynosi. Chcieliby w końcu
zrozumieć, dlaczego ich baron, lider rządzącej partii, właściciel stołu bilardowego, mercedesa i wielu
innych walorów, odmawia swemu
mniejszemu bratu, posiadaczowi

dyplomu ZSZ i wydawnictwa
w Pińczowie, prawa do wspołpracy
z prokuraturą, które - jak wszyscy
wiemy -wynika z ducha demokracji, z obowiązującego systemu jurydycznego i ma, co najważniejsze,
charakter powszechny. Może zatem
korzystać z niego każdy wedle swojego uznania i nikomu nie wolno go
ograniczać, nawet Długoszowi.
O tym czy złożone zawiadomienia
o przestępstwach należy przyjąć
i wdrożyć postępowanie, czy odrzucić, decydują wyłącznie prokuratorzy, a nie partyjni funkcjonariusze.
Tak stanowi polskie prawo, wobec
czego Z . Nowak nie jest niebezpieczny dla struktur państwa, a to
co robi, nie jest sabotażem . Niebezpieczne mogą być za to, i są, autorytarne i bałamutne deklaracje posła
Długosza oraz niejednoznaczne
i asekuranckie postawy panów prokuratorów.
Największy kłopot w tym, że
poseł H. Długosz nie tylko mówi,
ale i robi rzeczy naganne, przystające - o zgrozo - do schyłkowej
PEZETPEERII, lecz nie pojmuje
ich anachronizmu i z typowym dla
się zarozumialstwem dolicza je do
swy~h zasług. Nie zdaje sobie sprawy, IZ mandat poselski nie upoważ
nia do bezprawnego dysponowania_ opinią sądowo-lekarską, pozostaJącą we władaniu prokuratury i
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reańskim stadionie, żeby na żywo
tę jedenastkę dopingować. Co to
mogło znaczyć? Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia co to
mogło znaczyć, a skoro nie wiem
tego ja, człowiek tutejszy, tym bardziej nie wiedzieli Koreańczycy

i ten genialny ruch marszałka Pastusiaka mógł ich oszołomić.
Poza Koreańczykami, kłopot
mieli politycy prawicy, którzy
właśnie się w Radomiu przedwyborczo zjednoczyli w wieloosobową kanapę. Wizyta Pastusiaka
w porze meczu wyglądała tajemniczo i złowrogo właśnie dla tej
prawicy. Bo jak ocenić polityka,
który zamiast zabiegać o bezrobotnych, młodych, zdolnych,
o matki dzietne i bezdzietne, zasiada przed telewizorem, żeby
oglądać mecz? A tak właśnie zachowali się politycy prawicy. Powie ktoś: Miller też oglądał, cały
koalicyjny rząd oglądał, nie wspominając o prezydencie Kwaśniew
skim, który pofatygował się osobiście samolotem do Korei, więc
lewica również zgrzeszyła beztro"
skim kibicowaniem zamiast troszczyć się o naród. Ale łatwo te zarzuty zbić : Pastusiak jednak nie
oglądał!!! Marszalek Pastusiak
zamiast meczu wybrał spotkanie
z młodzieżą, dziennikarzami i w
ogóle ludźmi, którzy zdają sobie
sprawę , że potrzeby kryzysowego
społeczeństwa są ważniejsze niż

rzut karny czy bramka ze spalonego. Krótko mówiąc : dzięki Pastusiakowi, na kilka miesięcy przed
wyborami samorządowymi, lewica zdobyła punkty, a prawica je
straciła.-JYle, że każdy medal ma
dwie strony i za te kilka miesięcy
niewdzięczni ludzie mogą pamię
tać tylko to, że Folska przerżnęła
z Koreą dwa do zera, a wszystkiemu winien Pastusiak, który tego
dnia urządzał jakieś konferencje
zamiast kibicować.
do bezprawnego upublicznianiajej
w celu naruszenia dóbr osobistych
osoby trzeciej, którą zaplanował
skompromitować . Na wszelki wypadek przybiera pozę wallenrodyczną, sądząc iż dzięki niej zdoła
się jakoś wykręcić, bo nie wie, że
Wallenrod dobił się epitetu narodowego bohatera w zamian za
wieczną niesławę i potępienie.
1
Owóż, najsmutniejsze jest to
iż poseł Długosz nie zawsze rozu~
mie, co czyta. Do czynności proce_sowych dopuszcza się czasem
ludzi cierpiących, to fakt, ale nie
chorych. Co się zaś tyczy leczenia
ambulatoryjnego, można by je z;le- .
cić połowie Polaków dotkniętych
przeróżnymi lękami, nerwicami,
megalomanią i narcyzmem.

W SOBOTNIM
Sł.DWIE LUDU
"Fikcyjne darowizny kosztowały
w 21111 rolcu pól
milianla z#atych" ·pisze tygodnik
"Wprost'' o wylcmzystywaniu darowizn
budżet państwa

na działalność charytatywną
i opiekuńczą kościołów przez
"przedsiębiorczych" podatników.

Czy
proceder ten mstanie ulcrócony?
Przeczytacie o tym w sobotnim
numerze. Lekturę artykułu "Co laska"
poleca WładJslaw Grabka.
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PRZEZ PLOTKI
KTO .JEST KTO •
Andrzej Lachowski, student
IV roku Wydziału Edukacji Artystycznej Katedry Plastyki Folitechniki Radomskiej w Radomiu, otworzył drugą już wystawę fotografii.
Obie ekspozycje są efektem
pobytu Andrzeja w USA. Pierwsza,
inaugurująca działalność Galerii
Młodych w Muzeum Sztuki
Współczesnej, zawierała fotografie
z parków narodowych i wielkich
miast USA. Druga, czynna obecnie
w "Resursie", ukazuje architekturę i mieszkańców Chinatown w Nowym Jorku. Członkowie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego chwalą Andrzeja za wysoką jakość prac.
Urodził się w roku 1975
w Warszawie, ale nie uważa się za
"pochodzącego ze stolicy". -Rodzice zaraz przenieśli się do Radomia,
więc jestem radamianinem- mówi.
Fotografią i ogólnie sztuką interesował się od dzieciństwa . Po zdaniu matury zaczął studiować prawo na UMCS w Lublinie. Gdy był
już na III roku, doszedł do wniosku, że to nie to. Wrócił do Radomia, zdał na Wydział Nauczycielski Folitechniki Radomskiej (Katedra Sztuki) i rozpoczął studia od

ZawinD marszalek
Marszałek

Senatu Longin Pastusiak niezbyt fortunnie rozpoczął
swoją wizytę w Radomiu. Zbiegła
się ona co do minuty z rozpoczę
ciem meczu polskiej reprezentacji
~ drużyną Korei na Mistrzostwach
Swiata w piłce nożnej. Chcąc nie
chcąc, dziennikarze zapytali więc
marszałka, jaki wynik meczu typuje.
- Chciałbym, abybyło2 : 1 dla
Polski, ale boję się, że zapeszę. Kiedyś poproszono mnie, abym powiedział, kto wygra mecz Legia
- Ruch. Stawiałem na Legię, a Legia przegrała - opowiadał reporterom marszałek. I wszystko jasne.
Trener Engel może odetchnąć. To

gościa i, jak udało nam się zaobserwować, nic nie spożywał.
(mar)

Komu popiersie, komu?
- W środę prezydent Radomia
Adam Włodarczyk wręczał miejskim
strażnikom nominacje na wyższe
stopnie. Komendant Straży Miejskiej Sylwester Kiraga odwdzięczył
się. Pan prezydent otrzymał swój
portret, namalowany przez jednego
ze strażników. Jest to ze wszech miar
cenna inicjatywa. Komendanci straży pożarnej, policji, ZHP, OHP już
teraz powinni szukać w szeregach
swoich podopiecznych plastycznych
talentów. Popiersie albo gustowny
portrecik będzie jak znalazł na specjalną okazję.
(kaj)

Miejsce Waldka

początku. Dziś uważa, że dokonał
właściwego wyboru .
Do USA wyjechał w roku
1998 na wymianę studencką . Nawiązał kontakty i potem jeździł już
sam. W sumie spędził tam kilka lat.

- Pobyt w innych krajach daje naszeroki pogląd na świat
-twierdzi.
W USA zafascynowało go
wiele. Swoje fascynacje utrwala na
zdjęciach. 'IYm, co łączy sfotografowany Wielki Kanion, Park Sekwoi i Park Kamiennych Łuków,
jest przyroda. A ściślej - Ziemia.
Dlatego mottem swoich wystaw
czyni zdanie: "Ziemia jest sztuką."
Myśli teraz o kolejnych wystawach i w tym celu grupuje swoje
fotografie w różne cykle. Wśród
nich - "Zaklęte w kamięń" . Flanuje
też ekspozycję w jednej z galeńi
Warszawy.
Fotografia to jego największe
hobby. Prócz niej pasjonuje go rysunek. Jako stuprocentowy humanista interesuje się literaturą i filozofią. Mama Krystyna jest instruktorem higieny w Sanepidzie. Tata
Józef - emerytowanym pracownikiem Zakładów Metalowych, gdzie
był zatrudniony jako specjalista
technolog. Wszyscy bardzo kochają psa Cezara. Dziewczyna Andrzeja to Agnieszka.
Artysta nie ma jeszcze sprecyzowanych planów odnośnie swojej przyszłości . Najchętniej byłby
po prostu "wolnym człowiekiem" .
(bk)
prawdę

.._,

W zdrowyt11 ciele
zdrowy duch

•
Zastępca komendanta powiatowego
w Przysusze Andrzej Banasiewicz podczas otwarcia sali rehabilitacyjnej
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
(nova)

- Dzi e ń dobry. Minister jestem. Minister zdrowia. Mariusz Ła piński, szef resortu
zdrowia, w rekordowym tempie w poni e działek odwi e dził wszystkie radomskie
sz_
pitale. Na zdjęciu: wita się z personelem lecznicy na Józefowie
(nova )

Podczas poniedziałkowej wizyty w Radomiu ministra zdrowia
W stopce
Mariusza Łapińskiego na "zbiór~ma " Ziemia Grójecka"
kę" radomskich VIP-ów stawili się .
niemal wszyscy, o których "Kroni- że "redakcja nie ponosi
ki JYgodnia" pamiętają. Wspólnie dzialności za treść publikacji"
z szefem resortu biegali po szpita- to? Nawet za tytuł?!!!
lach- M . Łapiński poruszał się bły
* ** *
skawicznie - m.in. poseł Dan!.fta
Na
pytanie:
jakie jest
Grabowska i Waldemar Kaczmarski , wiceprzewodniczący Rady dla polskiego rolnicrn:a w
dyktatu Unii Europej ·
Miejskiej.
-Waldek, Waldek- wołała par- brie! Janowski z Ligi
lamentarzystka. - Co tu robisz dzin odpowiedział w
publicystycznym TVP:
z tyłu? Biegnij do ministra!
my
korzystną umowę z
Całe miasto mówi, że poseł
dziemy
handlować z A
Grabowska wie najlepiej, gdzie
Nieźle byłoby się też
mają swoje miejsce ludzie z SLD.
.Jylko ona jedna twierdzi, że nie jest księstwem Marsa i Repu
nu s.
pierwszą kadrową Sojuszu.
(nova)

.r

nie wina piłkarzy, którzy podawali piłki w powietrze. Wszystkiemu
winien marszałek Pastusiak.
(mar)

Ach, te emocje
Marszałka Pastusiaka - znanego amerykanistę pytano, czy w Stanach Zjednoczonych jest możliwe,
aby Kongres przerwał pracę na czas
rozgrywek na przykład fulbalu
amerykańskiego .
- Oczywiście, zdarza się, że
w czasie najważniejszych rozgrywek
przerywa się obrady, aby obserwować mecze. Mistrzostwa kraju dla

·Amerykanów to ważne wydarzenie.
Przecież podczas ostatniego "super
bowl" prezydent Bush tak był rozemocjonowany, że zadławił się precelkiem- wyjaśnił marszałek Pastusiak. Na szczęście podczas meczu
Folska - Korea prezydent Radomia
Adam Włodarczyk siedział obok

***

W Głubczycach (
stanie przed sądem lekarz,
pijanemu wjechał autem
nastolatków. Doszło do
rękoczynów, lekarza
pobicie jednego Z nr7P r i\VnJ
Medyk
sądowi.
łał w obronie
·
Jedni bronią się
kopa, a drudzy walą

* * * *

Krakowski tygodnik .
krój" został przeniesiony
szawy. Zdenerwowani i
krakowianie mówią, że
szawa nie chce być
nią, powinna przynajmniej
im " Stolicę" .

-Kopyto, pęcina, oko- jaki jest koń, każdy widzi.
Starosta powiatu radomskiego Zdzisław Kieszkowski był gościem wystawy plastycznej " Koń" w Skaryszewie, na którą nadesłano ponad 500 prac. Podczas
końcowej ekspozycji zaprezentowano 90 rysunków
(nova)

Garaż piętrowy w lokalnym
wydaniu. Nadesłała Anna

Podplońslca z Kielc
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
Cyfrowej i Tradycyjnej,
Kielce, ul. Sienkiewicza 9,
sklep "Pelikan",
te/. 344-10-11
lub 0601-45-20-02.

go miejscowy
uplótł z linki "~'~"'"'
podkradł się i fachowo
rumaka. Podobno
Zgierza chciałby tę
sować do chwytania
ale tych - jak wiadomo ·
łatwo zrobić w konia.
'JYtuł z kroniki
gazecie południowego
"Nad Wisłą" : "Napadł
cą rękę ". No i co? Nawe~
na ręka była karmiąca I
napaść, to druga nie
wi przyrżnąć w łeb?
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MAGAZYN NUMER

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

AUTO·MOTO

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

BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty rozsuwane, 041/25-44-559.
gb1716
BRAMY garażowe, ogrodzeniowe, napę
dy. BLACHY dac;;bówkowe, trapezowe- producent. 041/33149-62.
nt236
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041/36646-52,300-33-28.
nt177

MEDYCYNA
RODZICÓW Z DZIEĆMI na które pabierajq
ZASIUK PIELI(GNACYJNT oraz ....,by
posiadałące grupę Jnwołid:dc:q zapraszamy

PO ZDROWIE
NAD BAL-rYK
14-dniowy TURNUS REHAIILITACYJNT
pokoie z łaz., TVSAT i telefonem

OD 30

Ośrodek

BRAMY, ogrodzenia. 041/34646-93.
nt159
BRAMY.NET.PL. 041/345-0941 , 502-58-

76-107

ZŁ

OD OSOBY /TURNUS

Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
UPANORAMA"
..
ul. Bałtycka 9 :;;

Jarosławlec,

~ (071) 344-73-43 ~

UftUD.IIIY LEliAlin IIEIIDILn'&CJI

0543.
nt181

DOM Opieki - 041/368-76-58.
gb2270

DOCIEPLANIA
e SlDING
e TYNKI
e STYROPIAN
e KLEJE
DACHY
OGRODZENIA
BRAMY
WOLBUD
041/361-66-92,
041/346-32-00.

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi.
0602/335-083.
'

Łódź

kb625
GINEKOLOG - leczenia, zabiegi, najtaniej. Tel. 0601/38-09-58.
ws2

nt240

GINEKOLOGIA- doświadczeni specjaliści. 0607/887-732.
ws99

AG ENCJA INTERLOGUM . Kielce ,
0411344-53-62.
nt193
CENTRUM Kielc - 62 mkw. sprzedam,
cena 1400/mkw. 0600437-855.
gb2310
DO wynajęcia mieszkanie 50 mkw.,
parter, centrum Kielc, Dąbrowska .
041/361-62-00.
gb2370
KIELECKA Fabryka Mebli wydzierża
wi pomieszczenia handlowe, biurowe i magazynowe. 041/331-6340.
nt204
KUPIĘ M-5 lub dom do 230 .000 .
041/368-58-70,36844-58.
gb2393

LOKALE biurowe do wynajęcia , centrum,
tanio. 604-139-195.
gb2373
SPRZEDAM M4 własnościowe, lip,
osiedle Ustronie/ Radom lub zamienię na
mniej10ze w Warszawie lub Piasecznie.
048/661-1647.
wg71
SPRZEDAM 36 mkw. Slichowice 691-374-816.
gb2322
SPRZEDAM 60 mkw.l piętro. 0604-936-907.
gb2431

DZIAŁKĘ

SPRZEDAM

z budynkami:

warsztatowym i mieszkalnym, 12 km od
Kielc, siła, wodociąg , ogrodzona, 1650 mkw.

+ 1.3 ha, Cena okazyjna. Tel. 504-265-091 ,
041/302-12-27.
gb2364
SPRZEDAM działkę budowlaną
400 mkw. w Kielcach przy ul. Okólnik 12.
041/31-18-744 po 20.00.
gb2280

'

RÓŻNE
BANKOWE

pożyczki

,.
gotówkowe .

0411344-36-57.
gb2191
DLA ZAPRACOWANYCH i wygodnych,
pożyczki

gotówkowe w domu klienta .

041/340-72-81 .
gb2298
ELEGANCKIE

przyjęcia

weselne!

041/345-04-21 .
gb2407
KREDYT dla

każdego

041/331-66-33
nt220

ogłoszenia

Jeśli

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

drobne

ZA

PROMOCdA

w
dowolnej
rubryce

. .Autofenix" Kielce, Wrzo1-61-71 . Radom, Warszawska
333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,

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

Oferta dotyczy osób fizycznych

SPRZEDAM mieszkanie 30 mkw. Kielce, 3449142.
gb2308

ORTODONCJA.
Pełny

OGRODZENIA, kraty. 041/366-14-09.
gb2340
OKNA, drzwi. parapety. Adaptaqa wnętrz
.,Drokplasr. K1elce, Nowa 5. 041 /361-88-52
nd259
PANELE
PODŁOGOWE

BOAZERYJNE
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO , Okrzei 56, 041/344-3745.
ng200
PARAPETY - najładniejsze wzory. Producent .VINYL PLUS". 041 /362-05-00.
nn119
PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce, Łazy 37, 041/345-44-84.
nd261

WY POŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW
QUATTRO
041/34-64-7 50
0-602-101-305.

DOWNICTWO

e deska podłogowa
e boazeria
e schody
e parapety.

drzwi
eGERDAe
.Firmus"
Kielce, Paska 6.
362-91-00.

SKUTECZNE preparaty w trudnych
schorzeniach skórnych i wewnętrznych .
Wspaniałe efekty. 041/368-02-82, kom .
501-577-033.
gb2334
STOMATOLOGIA 041/366-31-33.

pełny

zakres .

NIERUCHOMOŚCI

także

041/344-53-62.

VIAGRA- 0607 419480, Kielce, Jędrze
jów.
gb2426

wejściowe .

nt175

POŻVCZKI dla każdego. 041/340-72-31.

gb1997
POŻVCZKI gotówkowe - 041/34-07-103.

.

gb1947

POŻYCZKI. 041/34-30-142.

gb475
PRZYJMĘ ziemię- Zagnańsk. 0604-901-704.

WESELA supertanio! Kielce, 041/361-04-87.
gb2385

nt195
DZIAŁKA

rolna 2,5 ha k. Kielc - sprze-

dam lub zamien ię na mieszkanie w Kielgb1825

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

cach . 041/36243-22.
gb2247
KUPIĘ działkę budowlaną uzbrojoną w

Kiel-

cach . Tel. 602-759-538,041/362-31-56.
gb2307

VIAGRA. 048/366-91-02, 0604/529-343 .
wg75
SPRZEDAM

ATRAKCYJNĄ działkę

dowlano-rekreacyjną

(woda ,

prąd ,

bu-

kanali-

zacja), Marzysz. 0607-593-206.

3-POKOJOWE, 59,20 mkw., widna kuchnia , media , 74.000 ,- (do mediacji) .
032/25-27-623.
gb2285
AD-DRĄGOWSKI ,

hipotecz-

gb2444
AGENCJA INTERLOCUM . Kielce,

041/254-10-20.

TERMOKURTYNY
041/36646-52.
nt173

PRYWATNY Rodzinny Dom Opieki.
Kielce, 34-534-24, 361-94-06.
qb2425

ZAM I EN I Ę mieszkanie spółdzielcze
45 mkw. w Gdańsku na podobne w Kielcach . 041/361-87-57.
gb2324

gb2439

STROPY teriva • producent.
041/302-12-90, 0606-944-337.
gb2451

antywłaman iowe

nt239

041 /344-63-63 EUROLOCUM -od 1984,
Sienkiewicza 9.
n 215
ng201

0% REKLAMACJI

041/331-9743.

LOKALE

PRODUCENT:
nt206

KREDYTY dla każdego,
ny. 691-701483.

gb2355
SPRZEDAM pilnie M4, IV/IV - Stok.
041/332-31-29.
gb2314

usług

KRÓTKIE TERMINY
MARMUR - parapety, schody (produkCJa - montaż) Okna, Okrze1 65 ,
041 /343-14-77 ' 307-35-06
nt167

felgi, naprawa, renowacja
llll!rs;zaw•ska 170, 041/332-22-12.

prywatne.

zakres
nd260

CARS S.A. Dystrybucja części
zachodnich. Kielce, Sło6, 041/361-61-06,344-23-73.
nd243

zlecających ogłoszenia

041 /368-24-34 .

www.dragowski.kielce .pl
nn114
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I. Budynek mieszkalny, ul. Klonowa 9
w Kielcach:
l) mieszkanie 54,5 m kw. z garażem
2) mieszkanie 89,7 m kw. z garażem
II. Budynek mieszkalno-usługowy,
ul. Szydłówek Górny l C Kielce:
l) lokal usługowy 167,2 m kw.
2) lokal usługowy 31,5 m kw.
III. Budynek usługowo-mieszkalny,
ul. Głowackiego 4A
l) lokal32,8 m kw.
2) lokal30,8 m kw.
3) lokal31 ,2 m kw.
Lokale posiadają atrakcyjne lokalizacje
i solidne wykonanie.

Uwaga!!!
Lokale do natychmiastowego przejęcia.
Dęcyduje kolejność zgłoszeń .

Zapraszamy do naszej siedziby Kielce,
ul. Szydłówek Górny l C/ l lub prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem
(041) 362-31-56 1ub 0602 759-538.

~
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OPRAWA OBRAZÓW

............--.......

".,

BUDOWLANKA

OMEGA

Kielce,
Jagiellońska

LE-GO DZIECI

(3,5-letnie)
POLICEALNE:

e
e

Kielce,
Podklasztoma 117

HURTOWNIA, ul. Górna 18. 041/368-

wykładowe.

NAPRAWY

Fryzjerskie,

SPotECZNE Policealne Studium Ko-

Kosmetyka.

smetyczne, ul. Warszawska 6 ogłasza nant216

- Turystyka ,

CKB.ZGODA"

- Admnistracja,

041/361-2Hl6

dla DOROSŁYCH
0411368-17-43.

ogólne

-ochrona

- Technikum Fryzjerskie

środowiska

-Żywienia Zbiorowego

- administracja

Policealne Studium Kosmetyczne.

-Telekomunikacja

-BHP

POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSKIE

LICEUM:

LICEUM

Niskie czesne, ulgi promocyjne .

-Ekonomiczne,

OGóLNOKSZTAŁCĄCE

-Handlowe,

po: ZSZ (2,5-letnie)

- Ogólnokształcące

SP (3-letnie).

041/331-71-19- STUDIUM INFORMA-

gb2403

PENSJONMAT .KRYSTYNA'
SZKotY PRO-FIL
nt225

0411345-85-88

FARMACEUTYCZNE

PROMOTOR

(najstarsze w regionie)

Kielce,

Warszawska 34, p.511 .

Podklasztoma 117

0411344-11-55
OMEGA- SZKotY
POLICEALNE:

e KOSMETYCZKA
e PROJEKTANT MODY
e INFORMATYK
e INSPEKTOR BHP
e PILOT WYCIECZEK
e SAMODZIELNY KSIĘGOWY
e DORADCA PODATKOWY
e FRYZJER

0049/512 1

041/361-42-70.

dla absolwentów gimnazjum

TECHNIKA

- PRYWATNE LICEUM OGÓLNO-

- budownictwo

KSZTAŁCĄCE

ogólne

USŁUG I

im. Melchiora Wańkowicza

-urządzenia

ZASADNICZA SZKOŁA FRYZJERSKA.

sanitarne

l:ECHNIK:

-drzewne -leśne

-mechanik,

(specjalność

- ekonomista,

technik

-agrobiznesu,

ZASADNICZA

-handlowiec.

SZKOŁA ZAWODOWA

nd246

SPRZEDAŻ

leśn ik)

041/303-16-47- TELEWIZYJNE
041/343-18-81 SIATKI plastikowe, meta-

ZSZ:

(2-letnia)

- fryzjer,

-zawody budowlane.

lowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
nt226

- mechanik samochodowy,

ng206

-kucharz.
COMPUTEX kursy komputerowe .

LICEUM Ogólnokształcące
o

różnych

041/366-19-17. MEBLE holenderskie.

0411344-32-02.

i profilowane ·

nn73
nt183

kierunkach.
nt212

ŚREDN I E:

041/369-86-89

ALFA: Najstarsza Policealna

2-letnie po ZSZ
2 ,5-LETNIE po Szkole podstawowej

Szkoła

De-

nt249

tektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach, Ściegiennego 8, 041/34-30-438.
gb2002

Warszawska~· p. 511 .

nd256

MARKSOFT - kursy komputerowe .

BUDOWLANKA
Kielce,
Jagiellońska

gb2363

Szkoła

90

na podobnym stanowisku
Oferty zawierające CV prosimy Idemwać
pod adresem: Biuro Ogłoszeń "Słowa Ludu"
25-363 IGelce, ul. Wesoła 47/49
Oferta Nr gm 448
448/gm~

gb2312
PRZYCZEPĘ towarową (2-osiową) z

Uprawnienia

deką.

nt248

NABÓR.
Kielce,

Sanitarnych,

Kościuszki

e Samochodowe,
e Elektryczne,

SIATKI- 041 /344-71-93.

5

gb111

041/344-17-39.
PRACA.
nt146

SKODA aktavia 1.6 GLX (98/99), 101
KM. 0602-759-538.

./'-1

POUC~LNA

SZKOŁAZAWODOWA

SZKOŁA

(2-letnia).

SŁUŻB SOCJALNAYCH

e Różne zawody.

041 /368-80-36 , 0604-982-350
gb2412

Żytn ia 1

CYKLINOWANIA · la
SUKNIĘ ślubną. 041 /331-45-61 .

366-03-79

346-20-1 8.
gb2420

PRACOWNIK SOCJALNY

"Strefy Gospodarczej Stąporków" sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 101 w Stąporkowie
oferuje do sprzedaży po atrakcyjnych cenach 270 pozycji
zapasów magazynowych, w przewadze armatura hydrauliczna.

mów - również kompleksowo.

SKODA felicia komtli {96), 0411332-34-02.

361-18-97

Syndyk

BUDOWA, przebudowa,
gb2371

Kielce
nt214

ASYSTENT OSOBY
SUZUKI slift 1.3 {1 996/97) , (1 999) -

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

gb2395

- praca socjalna

Socjalnych Budownictwa
w Kielcach, ul. Urzędnicza 16
odda w dzierżawę wraz z wyposażeniem Restaurację i Drinkbar o powierzchni 319 m kw., położoną na parterze hotelu
w Kielcach przy ul. Urzędniczej 13.
Cena do negocjacji w Zarządzie PUSB pod numerem telefonu
(O 1033-41) 345-34-51.
444/gm

041/346-41-33.

( 11 STOPNIA)
TOYOTA corolla 1.4 (1996), srebrny

- organizacja pomocy

metalic, cena 16.000,-; 041/368-92-53.

społecznej .

443/gm

Przedsiębiorstwo Usług

CYKLINOWANIA,

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

e specjalizacje e

Cena wywoławcza za całość- 12 tys. zł+ VKf.
Oferty z ceną należy składać w siedzibie spółki w terminie 7 dni od ogłoszenia.
Wybór oferty w ciągu 3 dni.
Oglądać można we wtorek i czwartek od 13 do 17 w siedzibie spółki .

Tel. 041/374 11 40.

plan-

BIURO Rachunkowe VIP, uslu<~ tllllr!'!IJ
terowe. 041 /361-64-58.

041/345-16-29.

publiczne:

ZASADNICZA

doświadczenie

Pracowników

DETEKTYWÓW.

e Budowlane,
e Drzewne,

e Żywienia Zbiorowego,
e Fryzjerskie.

Kielce, 331-34-37,0600-879-520.

OCHRONY,

(2,5-letnie ):

Urządzeń

AUTOMATYCZNE pralki,
prawa. 041/331-53-20, 0607

PO!-ONEZ truck diesel (1996), 5.500,-;

TECHNIKUM

e

Informatyka -Administratora sieci
Wymagania:- wykształcenie wy7sze,

SERWISOWANt Ell'

MAZDA 323F (1997). 0502-216-375.
MATEMATYKA-041/345-38-15.

OCHRONIARZ

041/346-16-00.

Oferty zawierające CV prosimy
kierować pod adresem:
Biuro Ogłoszeń "Słowa Ludu"
25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49
Oferta Nr !!Dl447 447/gm_

Wvmagania:- minimum pięcioletnie
zawodowe na analogicznym
stanowisku

ELEKTRYKA
INSTALACJE

gb2345

mgr. farmacji

doświadczenie

GARAż metalowy Włoszczowa . Tel.

0411345-81-32.

tw22

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

na stanowisko kierownika hurtowni
w Kielcach.

Głównego Księgowego

DOMOFONY

0411343-12-52.

Firma Farmaceutyczna poszukuje

finna handlowa poszukuje kandydatów
na Slanowisko

ANTENY

gb2384

nt187
gb2003

Duża

0600-959-969

FORD KA (1997). 041/362-08-32.
INFORMATYCZNE Studium . EDUKATOR". 041/368-07-66.

e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

20

094/351-01-50 ,

Specjalna oferta

041/361-27-06

DLA GIMNAZJALISTÓW

nd255

mi, cena 30 zł, czerwiec 25 zł

041/368-17-43.
CKB.ZGODA"

POUCEALNE STUDIUM

- Grzybowo, pokoje 2-osobowe z

Kielce, ROMUALDA 3,

nt210

OMEGA

szelka.com.pl

nd245

{2-, 2,5-letnie).
0411344-11-55

0691-64-63-69.

cykl 2 i 2.5-letni

- drogi - mosty

-Budowlane,

FRANKFURT- Mennheim. 04

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

-geodeta

- F ryzjerski e

0502-79-25-82. Robert.

Kielce, ROMUALDA 3,

- budownictwo

-Samochodowe,

TYKI zaoczne.

tanio! 041/332-55-05.

FRANKFURT- Mannheim. 04
SZKotY PRO-FIL

architektoniczne -

TECHNIKA:

NAUKA

BUŁGARIA-

gb2394

-projektowanie

- Bankowość,

gb2440

bór na rok szkolny 2002/2003. Tel./fax

POLICEALNE

- Rachunkowość - Finanse

PRALEK, lodówek, .DOMUS". 362-23-70,

048/37-80-307, 601 -280-977.

041/343-20-49.

-Telekomunikacja,

0604-783-188.

Tel./fax 041/343-20-49.
FURT, Mannheim, Lipsko -"Wojtek'.

-Farmacja,

nc172

nabór na rok szkolny

gb2006

POLICEALNE:

08-34, wózki, łóżeczka, inne.

młodzieżowe ogłasza

nia fiZykoterapii, chemii kosmetycznej, sale

{2,5-letnie)

PROMOTOR

Kielce, ul. Kolberga 4,

200212003: gabinety kosmetyC:zne, pracow-

e Ekonomiczne
0411345-85-88

zł.

345-74-07.

smetyczne, ul. Warszawska 6 dzienne,

e Handlowe

nd270

gb2387

paletach, cena hurtowa 220 zł,
230

SPotECZNE Policealne Studium Ko-

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

www.lce-omega:edu.pl.

go 27. 041/361-36-61 .

90

e Ogólnokształcące

Warszawska 34, p.511 .
WYPRZEDA2 wzorów. Wojska Polskie-

gb2329

LICEUM

{najstarsze w regionie)

WAPNO hydratyzowane,

POLSKI- 361-39-26.

041/346-16-00.

FARMACEUTYCZNE

nt191

-

0411344-11-55
POLICEALN E STUDIUM

NOWOCZESNE WZORY, Chęcińska 14.

...,. .... -··

gb2402

nt233

Powierzchnię
biurową

Elitarne Studium Służb Ochrony

"DELTA"
w Skarżysku-Kamiennej

ok. 1 000 m kw.
kupię, wynajmę

022 6120886
446/gm

ogtasD nabór aa roJ( szkolny
2Q02-200ł

Siedziba szkoły: SP nr 13
w Skarżysku-Kam., uL Sezamkowa 23
teł. 0-502 208-448, 253-05-32
Po llas:.ej s-Jw/e 11a pewno :;uajd:ies: praą

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

Kielce, uL Massals~~
(041) 'Ui.IIII-4DUV o
0502 108 751, 060 1

tei.Jfax

MAGAZYN

ł

MALOWANIE -czysto, gładź, tapetowanie, karton-gips, remonty. 041/37-38-028.

DAMPRACĘ

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

ZARÓB 1200 miesięcznie umieszczając
reklamę

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

gb2446

gb1355
ABSOLWEBTÓW, bezrobotnych, emery-

NIA dywanów, verticali.

MALOWANIE- gładź. 041/344-19-54.
gb2422

gb2397
zura. 0411362-18-64.

STOLARSTWO- wszystko. 0411344-33-67,
gb2448

4-942. 0605-737-924.

gb2454
ZAKŁAD

kuchenne, e

362-69-73.

gion.home.pl

0605-046-681 .

CHAŁUPNICTWO , składanie długopi-

•

ZATRUDNIMY kucharza, kucharkę
oraz

sów. Tel. 0 ... 34/317-93-11 .
kb55

e zabudowy e

osobę

RAJS-POL,

KIEROWCĘ

handlowca, po 16 teł.

do

obsługi

koni, zapewniamy

zakvtaterowanie. Hotei . Eden" Janki kiWarsza wy,

ZGUBY

SUPERCENY
Bodzentyńska

gb2432
.l

gb2323

. panele. 041/306-23-54.

041/331-11-79 ,

Hydrauliczny .SANI-CEN-

TRAL"; wod.-kan., c.o., gaz. 0411361-09-36,

e pokojowe, e
- hydraulika - Kielce, 0602-

ZATRUDNIĘ fryzjerl<ę .

kb1067

NA WYMIAR:

e

kb1080

w regionie Kielc 08.06.2002 . Gdańsk

MEBLE

. hydraulika- 041/362-53-70.

za rok

4 , 40-163 Kato-

wice 28, box 27, znaczki 3.00

- 300 zł. Właściciele samochodów- wyjazd

581344-00-94, 58/520-28-81 , www.interre-

600-389-395.

działce .

zapłata

sponsorowany. Spotkanie informacyjne

MALOWANIE, tapetowanie, panele, glaEPLANIE styropianem, wełną,

Słoneczna

z góry! .Orion·

tów.Zbioryowoców(Szwecja). Dniówki: 150

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

na samochodzie, domu,

Gwarantujemy umowy -

ul. Mszczonowska 43 ,

0221720-43-20 do 43 po godz. 18.
kb1026

0692-346-710.

8

0600-806-211

ZAGINĄŁ

041/344-64-78.

j amnik, czarny,

gb2421

długowłosy.

ZDOLNYM fryzjerl<om. 0606-726-341 .

NAGRODA. 041/332-49-19.

nt161

teł.

gb2337

-terakota. 041/366-11-44.

ODZVSKUJEMY podatek z Niemiec.

gb2404

041/366-07-49.
MULTI-MEBLE - PRODUCENT. Kuchnie,

hydraulika, remontY.

Długa

nc158

TELEFONY GSM

zabudowy wymiarowe, tanio okna PCV.
22, 041/366-14-33.

ZWROT podatku z pracy - Niemcy,
Europa Zachodnia. 071/385-20-18.

składanie -długopisów

PILNIE. Zlecimy

nn111

kb655

(dostawa, odbiór). 0501 /664-419
NAPRAWA - AGO - pralki , lodówki.

kb1038

041/362-44-70.
gb2342

POMOC

Włochy.

012/637-00-96

NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.
sanitarne. 041/368-18-04.

domowa

WIDEOFILMOWANIE
APP-STUDIO

kb971

gb1892

- wideofilmowa nie,

AUTORYZOWANY serwis Nokia, Ericsson, Sienkiewicza 66A. ,

NAPRAWA pralek, Rybak- 041/369-82-22.
gb2411

JJchów papą termozgrzewalną

- fotografowanie,
ROZBIÓRKI budowlane. 0607-148-475.

nt218

KSEROKOPIARKI

PANELE- 041/362-53-70.
gb2288
PRZEPROWADZKI- tanio. 0411366-78-36,

RZETELNYM
890

dodatkową domową

miesięcznie .

041/315-25-19.
nt157

kb1045

KOSMETYKA

nl49

gb1827

SKŁADANIE długopisów.

0604/47-78-94.
kb1039

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

PRZEPROWADZKI. 041/362-24-55,

TIPSY Alessandro - szkolenia. Hurtow-

ng207

0600-972-890.

USA loteria.

ROLETY ANTYWŁAM.

www .k onsul.pl.

042/659-77-07

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

R-0-L-E-T-Y

- Natrysk. Gwarancja!

pra-

0609/47-51-11

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

0603-34-36-01 .
87

CYFROWO.
041/361-65-13

cę ,

projekty.

-montaż

pt31

kb1032

gb1581

ANTYWŁAMAN IOWE

ROLETY

ALUTECHNIKA, Paderewsk iego 3 ,

TEKSTYLNE

343-07-04.

VERTIKALE

lE - 041/362-53-70.

nt171

MARKIZY

SUKNIE ŚLUBNE

MOSKITIERY
PRODUCENT
...,.IUitr\Nit: -czysto, gładź, tapetowa11!""-'~'Ps.

ALUTECHNIKA

remonty. 041/362-68-92,

Paderewskiego 3

WYPOŻVCZALNIA- Kielce, Sandomier-

041 /343-07-03.

ska 76, 34-422-23.
nt169

Wczaśy

n 197

w Grecji:

l O noclegów w hotelu, 3 posiłki dziennie
dojazd autokarem
2.07.- 16.07: 12.07.- 26.07.2002
cena 1.350 zł
Zgłoszenia w Biurze Podróży ,,Agra": ul. Piotrkowska 12,
pok. 113 lub telefonicznie: 368 21 70; 34 446 49.
1111/km

:..:

IIIIEKOFIBER. .
Skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian, dachów i stropodachów wykonuje

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

"'

Hurtownia "Ruch" _S.A. w Kielcach

$SUZUKI

· ul.

~

Chęcińska

20/26

OFERUJE dla każdej sieci handlowej szeroki
asortyment towarów:
./papierosy
./bilety MZK i bilety parkingowe
./ karty magnetyczne i karty do telefonów komórkowych
./ yryr. kosmetyczne
./ środki chemiczne (piorące, czyszczące, myjące itp.)
./ yryr. papiernicze i szkolne
./ yryr. spożywcze
./ i wiele innych pozostałych (baterie, filmy, golarki,
wyr. pończosznicze, zabawki itp.).

N
N

mrw:nztdłlt•]
@ GILERA

SALON: Warszawska 34A, tel. 368-15-80, tel./fax 368-15-81
AUTORYZOWANY SERWIS: Mójcza 17b, tel./fax 361-89-43, 608-765-899

GWARANTUJE:
)i> niskie ceny, możliwość negocjacji cen
)i> promocje
)i> upustj;
)i> możliwość dowozu własnym transportem
)i> fachową i miłą obsług~

Części zamien~e1 _akcesoria~

ZAPRASZAMY:

Autoryzowany Dealer Kielce
u,biory.

Tanie ogum1en1e do skuterow.

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

poniedziałek - piątek, w

godz. 7 - 17

soboty w godz. 8 - 12
II 13/km

Zahović

Francja - Urugwaj 0:0, Dania - Senegal 1: 1

Mistrz Wopalach

wykluczony
Największa gwiazda debiui!Jjącej na
pilkarskich Mistrzostwach Swiata
reprezentacji Słowenii - Z/alko Zahovic
nie wystąpi wkolejnych meczach.

W czwartek władze tamtejszej
Federacji Piłkarskiej postanowiły wykluczyć go z ekipy i odesłać
do kraju . Słoweńska Federacja
Piłkarska nie podała żadnych~
jaśnień i uzasadnień swojej decyzji. Z pewnością decyzja ta jest
związana z konfliktem piłkarza
Benfiki Lizbona z selekcjonerem
Srecko Katancem. 38-letni trener
ogłosił w środę, że po zakończe
niu udziału w Mistrzostwach
Świata zamierza zrezygnować ze
sprawowanej funkcji , a przyczyną
jego decyzji są nieporozumienia
między nim a Zahoviciem.

Wygraj
z Promonlem
Trwa nasz mundialowy konkurs
telefoniczny.
Wczoraj spośród kilkudziesięciu telefonujących tylko Roman
Robak z Wojnowa trafnie wytypował wynik meczu Francja - Urugwaj (0:0) i jemu przypadnie nasza nagroda, którą fund!-! je dziś firma Promont - Handel, autoryzowany przedstawiciel Plus GSM,
mieszcząca się w Kielcach przy
ul. Wesołej 23.
Przypominamy, że nagrody są
też codziennie losowane w Studiu
Mundial "Słowa Ludu" w namiocie przy klubie "Katharsis" przy ul.
Silnicznej w Kielcach, gdzie moż
na oglądać mecze na największym
ekranie w mieście.
Pytanienr9
\\Ytypuj wynik meczu Argentyna -Anglia.
Na odpowiedzi czekamy
w godzinach 12-13 pod kieleckim
numerem telefonu 36-36-298. (sts)

Sędziowski

Dopiero ostatnia runda spotkań
w grupie A rozstrzygnie, kt6re
zespoły awansują do 1/8 finału.
Francja - Urugwaj 0:0
Francja: Barthez - Lizarazu,
Vieira, Desailly, Wiltord (90 Dugarry) -Henry, Thuram, Petit, Leboeuf (20. Candela) - Trezeguet
(81 Cisse) , Micoud.
Urugwaj: Carini - Lembo,
Montero , Garcia, Rodriguez
(72 Guigou), Varela, Silva (60 Magallanes), Abreu, Sorondo- Romero (71 de los Santos), Recoba.
Sędziował: Felipe Ramos
Rizo (Meksyk). Widzów: 38 070.
Czerwona kąrtka: Henry (26 min,
Francja). Zółte kartki: Petit
(Francja), Garcia, Abreu, Rom ero, Silva (Urugwaj).
Broniący tytułu piłkarze

Francji w swoim dnigiro meczu na
tegorocznych mistrzostwach zaledwie zremisowali z Urugwajem 0:0
i był to pierwszy bezbramkowy
remis~ tych mistrzostwach.
Kto mógł się spodziewać, że
po dwóch -mundialowych wystę- ~ w nerwowej końcówce pierwszej
pach mistrzowie świata i Europy części. Bardzo ciekawie zrobiło
będą mieli na swoim koncie zaledsię w ostatnich kilkudziesięciu sewie punkt i ani jednego strzelone- kundach spotkania. Najpierw.bę
go gola. Pewnym usprawiedliwi€- dący w doskonałej sytuacji Sylvaniem tego może być fakt, iż "trój- in Wiltord został zablokowany,
kolorowi" wystąpili znów bez swe- a w kolejnej akcji Urugwajczyk Fego asa atutowego Zinedine Zida- derico Magallanes znalazł się
ne'a, który nabawił się kontuzji przed Barthezem i mógł rozstrzyuda podczas sparingowego meczu gnąć losy meczu, ale trafił w bramz Koreą Płd., ale nie zmienia to karza.
opinii, że postawa Francuzów
mocno rozczarowuje nie tylko kiDania- Senegal 1:1 (1:0)
biców znad Sekwany.
Bramki: Tornassan 16 (karPodopieczni trenera Rogera ny) - Diao 52.
Lemerre byli w tym spotkaniu
Dania: Sarensen- Helveg, Henw poważnych opałach, bowiem już riksen, Laursen, Heintze- Rommew 26 minucie za brutalny faul bo- dahl (82 Lovenkrands), Gravesen
isko musiał opuścić ukarany czer- (62 Poulsen), Tofting, Gronkjaer
woną kartką Thiery Henry. Porni- \ (50 Jofgensen) -Sand, Tomasson.
Senegal: Sylva - Daf, Diatta,
mo gry w osłabieniu to jednak
Francja była bliższa stnelenia gola Sarr (46 H. Caumara), Pape Ma-

Federacja Tureckiej Piłki
specjalne oświad
czenie, w którym prezydent federacji Haluk Ulusoy ostro zaatakował koreańskiego arbitra Kim
YoungYoo.
Czytamy w nim między innymi: "W 1950 roku w wojnie koreańskiej zginęło około 700 naszych
rodaków. Teraz sędzia z Korei "za-

milionów Turków porozrzucanych po całym
świecie. Arbiter był jednostronny
w swoim zachowaniu. Nas obdarowywał kartkami, nie widząc fauli
Brazylijczyków. Wzywamy władze
FIFA do odsunięcia tego "grabarza" - kończą ostro Thrcy.
Wszystko wskazuje na to, że
Koreańczyk faktycznie nie będzie
już prowadził żadnego spotkania,
gdyż, jak stwierdził szef FIFA Joseph Blatter, "był najsłabszym ogniwem w pierwszej rundzie" .
(mac)

W meczu drugiej rundy wgrupie E
Kamerpn pokonał Arabię Saudyjską
1:0(0:0).

Bramka: Eto'o 65.
Kamerun: Alioum - Tchato,
Wome (84 Nja.nłsa), Song, Kalla- Geremi, Lauren, Foe, Korne (46 Olembe)- Eto'o, Mboma (74 Ndiefi).
')
Arabia Saudyjska: Al-Deayea
- Al-Jahani, Thkar, Sulaiman (72 Ju~

maan) , Al-Shehri, Suiimani -Al-Shahrani, Al-Khathran, Al-WclkedAl-Temyat, Al-Dossary (35 Al.:Yami).
Sędzia: Terje Hauge (Norwegia) , asystenci: Roland Van Nylen
(Belgia), Maciej Wierzbo~ski
(Polska) . Widzów 52.328. Zółte
kartki: Wome (Kamerun) , Al.:Yami
(Arabia Saudyjska).
Piłkarze Arabii Saudyjskiej
po tej porażce ja~o pierwsi z grona
32 finalistów MS 2002 żegnają się

Otgnutcr.
~y>lcl

KU. Tilllca • Nfol'r
W.lf'(:bgooiultny
1./tąl Miub Klola.
1./tąl~
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Następne

czerwca Dania on, godz. 8.30),
(Suwon, godz. 8.30).

POKAZY, ATRAKCJE •••
GOS<:INNIE WYSTĄPI
J<ASO\Ą/SKI

BILETY W CENlE fOPlN DONABYOACOOZJEI'.NE
W 5El<RETARJ..6GE HAU CNN WKASIE HAU WDNV M'REZY
z-xlowego.

z mundialem, jednak w .
ni u z pierwszym "u'" 'W'""
granym aż 0:8 z
zaprezentowali się
rzystniej, a przy lepszej
ści mogli nawet pokonać
Wanych l< ~lmPln Jńr'7li KOW.
Ci, którzy s
strzeleckiego festiwalu,
byli nieco rozczaro\\raru,
czyło się zaledwie na
W65 minucie
podanie (ieremiego
elaEto'o, a21-letni
Mallorca strzałem z
pokonał saudyjskiego
Zespół arabski
bić stratę, szczególnie
myat, szarżujący po
boiska. Jego strzały
skuteczne, jak
nucie, kiedy to po
udałomusię

CENNE N/IGfUXJV DLA PVBI..J~

KRZYSZTOF K.A.S.A.

.
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Piłkę wybija Nawal Al Temyat (z prawej) z drużyny Arabii Saudyjskiej obok pada-

jącego
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domianan~··,n,.··~•P~<:7P I

dialu. Piłkę spod
prowadził Souleymane
wyrnianie na pełnej
rech dokładnych podań
duńskim bramkarzem
Salif Diao, który bez
umieścił piłkę w siatce.
cie znów bohaterem był
brutalnie sfaulował Rene
na i za czerwoną kartkę .
ścić boisko.
1. Dania
2. Senegal
3. Urugwaj
4. Francja

Z Polakiem na linii

bił" kilkadziesiąt

Nożnej wydała

W 52 minucie nn:eo1rowadl
cję, która może

Karnenin - Arabia Saudyjska 1:0

problem

Mimo że od meczu Turcja - Brazylia
(1 :2) minęło kilka dni, nadal jest
o nim głośno.

lick Diop, Coly- Fadiga, Diao, Pape
Bouba Diop, Ndiaye (46 S . Camara, 83 Beye) - Diouf.
Sędzła: Carlos Batres (Gwatemala) . Zółte kartki: Sand, Tomasson, Helveg, Poulsen (Dania),
Fadiga, Diao (Senegal) . Czerwona kartka: Salif Diao (Senegal,
80 min). Widzów: 43 500.
Stawką tego spotkania był
awans dp drugiej rundy Mi strzostw Swiata. Nic dziwnego, że
zawodnicy obu drużyn nie przebierali w środkach, by osiągnąć cel.
Bezsprzecznie bohaterem meczu
był Salif Diao. W 15 minucie przewrócił on w polu karnym Jona
Dahla Tomassona, a. sam poszkodowany pewnie zamienił "jede~
nastkę" na gola dla Danii.
Po przerwie Senegalczycy ruszyli do zdecydowanych ataków.

na murawę Kameruńczyka Billa Tchato

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

W meczu
ski akcent,
asystenta
. .
polski arbiter Macie)
1. Niemcy
2
2. Kamerun
2
3. 1rlandia
2
4. Arabia Saud.
2.
Kolejne spotkania:
ca : Kamerun - Niern~Y
godz. 13.30) , Arabia
-Irlandia Ookoharna.

li

Radom
Zapaśników Platana

Barkowice czeka jutro
ciężlei egzamin. Wmeczu
l ligi zmierzą się z faworyGórnilciem ł.ęczna.

'-JV.UIU"'

naszpikowa-

zapaśnlikalflll· czołówki krapowiedzieć, że ekipa z
składzie aż l Oaktualt;Ual~,,.u•w Mistrzostw Polski.
Górnik wypożyczył na se-

czterech reprezentantów
rozpocznie się w sobotę
17 w hali ZSR w Borkowi(paw)

mekką. jeździectwa

Skok na

sportowego

olimpiadę

Ponad sto koni weźmie
udział wtegorocznych
okręgo wych zawodach
jeździeckich wskokach
przez przeszkody. Będą one eliminacjami do Olimpiady Młodzieży.
Zawody w skokach przez przeszkody, organizowane przez MKJ
"Cwał" oraz Zespół Szkół Integracyjnych, na stałe wpisały się do kalendarza imprez sportowych w Radomiu. Sympatycy tej dyscypliny
sportu spotkają się w tym roku w
innym niż zwykle miejscu - na nowym parcourze "Cwału" przy ul.
Wośnickiej , w sąsiedztwie Zespołu
Szkół Ogrodniczych, który dołączył
do grona organizatorów. O tym, że
impreza z każdym rokiem zyskuje
coraz. większą rangę, świadczyć
może fakt, że w najbliższy weekend
widzowie będą podziwiać popisy
koni i jeźdżcóww aż dwunastu kon. kursach. Przejazdów będzie jednak... szesnaście, bo cztery z nich
zaliczone zostaną do punktacji łącz
nej eliminacji do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Właśnie rozgrywane w Radomiu konkursy po
. raz pierwszy w historii zadecydują
o tym, którzy młodzi jeźdźcy wystartują w zawodach OOM.
W sobotę zawody rozpoczną
się o godz. 10. W ich programie
znajdzie się sześć konkursów, z
których najatrakcyjniej zapowiadają się konkurs klasy N z wyboru
trasy o puchar Okręgowego Związ
ku Hodowców Koni oraz konkurs
klasy C o puchar marszałka wojewódZtwa mazowieckiego.

Poleca~y

. Z RÓŻNYCH AREN
, Ranking kierowców
· ., WARS ZAWA.Czołówka
;;;rankingu wyścigowych samo-Chódowych,M istrzostwPolski
" (puchar Alfa Romeo) po
dwóch eliminacjach:, l.· Robert Kisiel (Autor-ex Racing
Team) 117 pkt.-. 2. Artur <;:zyż
(Zespół }Vyści_gowy .Pol-Car)
~. 113 pkt., 3. Jakub Golec (E 1)
99 pkt., 4~Michał Bartkowiak
(Bamak:o _Raćing Team) 83
' plłt., 5. Maciej "I:omaszewski
t., (niezrz~ny) 63pkt., 6. Zbi. gniew Szwa_gierek (F l) 54 ,
pkt. _Miejsca radomian: 13.
Kafuil Zadalpy 21 pkt., 19,JakUb Wysocki (obaj MZS &a,.
Q
ain) 7 pkt.~

Wnajbliższy weekend radomskich sympatyków j eździ ectwa czeka nie lada uczta
Następnego dnia emocji doimpreza będzie z pewnością rozstarczy z pewnością konkurs spe- łożona w czasie, to dla wytrawnych
cjalny "Oczko" (suma punktów za sympatyków jeździectwa powinna
pokonane przeszkody musi wyno- stanowić dużą atrakcję - powiesić 21 pkt.) o puchar starosty po- . działa Halina Marciniak, dyrektor
wiatu radomskiego oraz konkurs Zespołu Szkół Integracyjnych,
klasy C_z jedną rozgrywką, gdzie główna organizatorka zawodów.
fundatorem nagród jest prezydent Nad prawidłowością przebiegu
Radomia. Szczególną atrakcję dru- jeździeckich zmagań czuwać będą
giego dnia zmagań stanowić ma po- sędziowie z czterech okręgów, a
kaz jazdy hiszpańskiej w wykona- rolę kierownika parcoursu pełnić
niu amazonek i koni, firmowanych będzie tradycyjnie znakomity zaprzez Karolinę Wajdę, córkę naj- wodnik z Kozienic Jarosław Pła
słynniejszego polskiego reżysera 1iltos, który także planuje swój udział
mowego i znanej aktorki Beaty'!Ysz- w radomskim mityngu jeździec
kiewicz. Ta prezentacja przewidzia- kim.
na jest na godzinę 13 w niedzielę.
Wstęp na zawody bezpłatny.
- W zawodach ma uczestniczyć ponad sto koni i choć cała
PAWEŁSTUS

kibicom ·na weekend

Jeździ ectwo
Okręgowe zawody jeździec
kie w skokach przez przeszkody i
eliminacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w jeździec
twie- parcours MKJ " Cwał" przy
ul. Wośnickiej 125, sobota godz.
10, niedziela godz. 9.

Piłka nożna
III liga Radomiak ·Radom
- Znicz Pruszków, stadion przy
ul. Struga 63, sobota godz. 16.

IV liga. Szydłowianka Szy- Roi Mot Video CiepieIów, sobota godz. 17.
Zwalenianka Zwoleń - Broń
Radom, sobota godz.17.

dłowiec

Liga okręgowa. Plon Garbatka - Viki Radom, Beta Meble Radom- Oskar Przysucha, Berta Jedlińsk - Polonia Iłża, Wulkan Zakrzew- Biowet Drwalew Chynów,
Jadar Skaryszew- Mirax Bierwce,
Sokół Przytyk - Powiślaoka Lipsko, Jaguar Wolanów - Pilica Białobrzegi , Orzeł Wierzpica - KS
Warka. Wszystkie mecze w niedzielę o godz. 17.
Klasa A. Zodiak Sucha - Ił
żanka Kazanów, Zorza Ludwmów

- Zawisza Sienno, Pilica Nowe
Miasto - Magielanka Mogielnica,
Orzeł Gielniów - Le-gion Głowa
czów, Proch Pionki - Sadownik
Błędów, Ruszcovia Barkowice
-Akcja I Jastrzębia, Jodła Jedlnia
- Oronka Oro,ńsko, Szydłowianka
II - Gryf Policzna. Wszystkie mecze w niedzielę o godz. 17:

ce - Grabowa, wszystkie mecze w
niedzielę o godz. 15.

Karting
IV runda Mistrzostw Polski,
kartodrom Automobilklubu Radomskiego przy ul. Warszawskiej
17/21 , sobota, godz. 8 .30-19.20,
niedziela, godz. 9-13.25.

Klasa B . .Grupa I - KS Promna - Ogniwo Chlewiska, Kraska Zapasy
I liga mężczyzn w stylu wolJasieniec - Korab Wyśmierzyce,
Viki II Radom- Mazowsze II Gró- nym - Platan Barkowice - Górnik
jec, KS Fotworów - Fostęp Łazi Łęczna, sala Zespołu Szkół Rolniska, Chojniak Wieniawa - KS Ja- . czych w Borkowicach, sobota
godz. 17.
strząb, Radomiak II - Orkan Wilków. Wszystkie mecze w niedzielę
Zawody uczniowskich kluo godz. 16.
bów sportowych młodzików w styGrupa II - Plon II Garbatka lu klasycznym i młodziczek o pu- Strażak Stanisławice, niedziela char prezydenta Radomia, hala
godz. 15, Wisła Chateza - WKS Miejskiego Ośrodka Sportu i ReZajezierze, Wisła Solec - Azb.u d kreacji w Radomiu przy ul. NaruPomorzany, LUKS Ruda Wielka towic7;a 9, piątek godz. 9 .30-19,
- GKS Sieciechów, Mirax II Bierw- sobota godz. l 0-13.
ce - KS Janików, LZS Zalesice
- Sparta Sadkowice, niegziela Tenis
godz. 16. Pauzuje Megawat SwierOgólnopolski turniej piekażeGóme .
·
rzy i cukierników " Buła - Cup
2002", korty Centrum RekreacyjGminna liga LZS "Rusinów no-Sportowego przy ul. Królowej
2002". Gałki - Rusinów, Przysta- Jadwigi na Michałowie, sobota,
łowice Małe - Brogowa, Krzesła
początek o godz. 10.
wice- Zychorzyn, Nieznamierowi(paw, past)
Red$or wydania

Lidia Cichocka

" ··~
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"Słowo · Ludu"

na .mundialu!

Yoo Sang Chul cieszy
Buddyści i niewierzący
8 procent Koreańczyków
deklaruje-wiarę katolicką. 16
procent to protestanci. Największą grupą wyznaniową są
buddyści, których jest w Korei 52 procent. Ludność niewierząca stanowi 20 procent

populacji. Pozostali to konfucjanie, prawosławni oraz mahometanie i członkowie sekt.
Tych ostatnich jest w Korei ponad 550. Ich przedstawicieli widać doskonale przed
każdym meczem, gdy stoją
z krzyżami, na których widnieją ogromne napisy w kilkunastu językach (także rosyjskim).

Hawed by splajtował
Koreańczycy w śladowych
ilościach spożywają wędliny.
Na śniadanie jedzą najczęściej
ryż w różnych postaciach.
Rzadko doprawdy się zdarza,
że ktoś zjada plasterek wędliny.
Porlobnie jest przez cały dzień.
Koreańczycy, którzy dłu
go pracują, obiady i kolacje
spożywają przede wszystkim

w restauracjach, barach i... na
chodnikach, gdzie mieści się
wiele stoisk zrobionych na podobieństwo polskich grillów.
Nie ma tu wielu wędlin i mię
sa, takich jak w Polsce. Tak
więc na razie Andrzej Grudzień i Piotr Król, prezesi
Hawedu, mogą spać spokojnie.

Wódka na ciepło ...
W mniejszych sklepach
spożywczych niezwykle rzadko
można kupić czystą wódkę.
Owszem, w dużych supermarketach wybór jest, i to spory. Sęk
w tym, że Koreańczycy nie kupują takich wódek, bo promują
swój przemysł spirytusowy.

A jest on nijaki. W Korei jest
bowiem... jeden gatunek wódki.
Soju (czytaj: suczi) ma ...20 procent i w każdym barze, restaura- '
ej i, na spotkaniach towarzyskich
podaje się ją na ciepło. (mac)

Korea awansuje

-~
Kw
- - -

~

- Jest mi niezmiernie miło ,
uznali mnie za najlepszego zawodnika spotkania.
Wyróżnienie jest tym większe , iż
w naszej reprezentacji gra wielu
innych znakomitych zawodników.
Radość po meczu z Polską już
chyba minęła?
- Zdecydowanie tak. Mecz
w Pusan jest już dla nas historią .
Teraz koncentrujemy się przede
wszystkim na poniedziałkowym
meczu z USA. Wygrana zapewni
nam awans do dalszych gier.

Czy aby nie jesteś zbyt pewny
siebie? Przecież Amerykanie
w doskonałym stylu wygrali z Portugalią, typowaną na najlepszą drużynę w grupie D!
- Typowanie ma to do siebie,
że nie wszyscy wygrywają . Zbankrutowałyby wówczas firmy bukmacherskie. Pewnie jankesi zagrali
dobry mecz z Portugalią, ale czy
my nie pokazaliśmy efektownego
futbolu w Pusan? Jesteśmywspół
gospodarzami tych mistrzostw,
mamy za sobą kapitalnych kibiców.
Potrafimy grać w piłkę . Czego
więc się bać?

Yoo Sang Ch ul zdobywa drugiego gola w meczu przeciwko Polakom
Polska zagrała wyjątkowo źle Powiem szczerze, jeśli wasza druprzeciwko Korei. Nasz zespół był żyna pokaże taki futbol jak z nami
- nie ma najmniejszych szans.
zupełnie zagubiony, nie pokazał
Z drugiej strony trochę rozumiem
naprawdę tego, co potrafi ...
-A może to my nie pozwolili- waszych piłkarzy. Przy takiej publiczności wielu traci głowę.
śmy wam na rozwinięcie skrzydeł?
Początek spotkania był dla nas zły,
Seul, MACIEJ CENDER
mieliście przewagę . Potem to my
dyktowaliśmy warunki.
Warto wiedzieć
Yoo
Sang Chul, środkowy
Twoim zdaniem, kto wyjdzie
pomocnik reprezentacji Korei,
z grupy D?
gra na co dzień w japońskim
- Korea na pewno. Wygramy
klubie Kashiwa Resol. Urodzony
w grupie wszystkie mecze. O dru8 stycznia 1979 roku, rozpoczygie miejsce walczyć będą pozostanał kańerę w koreańskim
łe drużyny. Rozwiązań jest kilka.
Chunnam Dragons.
Wszystkie trzy ekipy mają szanse.

-Senegalska przepowiednia
Jest dowódcą senegalskich kibiców.
Ubrany w narodowy strój, tnyma
w ustach piszczałkę. Potęiną palką
bije głośno w bęben. Na razie jest
jednym z najpopularniejszych na
mundialu kibiców.

gdzie odniesiemy wielki sukces
- zapewnia na wstępie, uderzając
przy tym niezwykle mocno w bę
ben. Odgłos jest potężny, w uszach
każdego, kto stoi obok, pojawia się
natychmiast niesamowity szum.
- Widzisz, to nie jest zwykły
bęben. To czarodziejski instrument, a ja jestem piłkarskim czarodziejem. - Dźwięki, które z niego
wychodzą, sprawiają , że zawodni-

Tlili/E ME6U~
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KIELCE, OLSZEWSKIEGO 9, TEL 34 501 72

cy przeciwnych drużyn dostają
drgawek w nogach, mają problemy
z rozgrywaniem piłki. Zupełnie inaczej jest w przypadku naszych chło
paków. Dla nich każdy odgłos tego
bębna brzmi jak ulubiona piosenka. Oni tańczą przy tym! Nie wierzysz? Widziałeś, co było w meczu
z Francją? Rywale głupieli , a my
graliśmy jak natchnieni. Z Duńczy
kami było podobnie. Gdyby nie ten
karny, wygralibyśmy i już moglibyśmy być spokojni o awans do dalszych gier. Ale nic się nie stało .
Ogramy spokojnie Urugwaj. To jest
najsłabszy zespół w naszej grupie
-mówi czarodziej, po czym z całej
siły wali w instrument.
Mtuongba wraz z kilkunastoosobową grupą senegalskich kibiców, podobnie jak podopieczni
francuskiego szkoleniowca Bruno
Metsu, robi w Korei prawdziwą furorę. Jest rozpoznawany na każ
dym kroku, jego zdjęcia ukazują
się w gazetach, grę na bębnie i piszczałce pokazują stacje telewizyjne. Co ciekawe, wszyscy mówią o
nim jako o "senegalskim szamanie", "czarowniku mającym nadprzyrodzone siły".

Sponsorami wyjazdu na ~5 są:

_
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Ponad 6 tysięcy dziennitany z
globu obsługuje piłkarskie
stwa Świata.

że specjaliści

Charles Mtuongba z wy-

ir ·

Kanapka za
80 złotych ..

Yoo Sang ChuJ został uznany pnez
browar Budweiser ~a najlepszego
zawodnika meczu Korea - Po/ska.
Z tej okazji uczestniczył wczoraj rano
w specjalnej konferencji prasowej.

kształcenia jest lekarzem weterynarii. W życiu ma dwie pasje: zwierzęta i futbol. Ze swoją druż-yną
jeździ niemal na każdy mecz. - Nie
mogło mnie zabraknąć w Korei,

TV 4: 20.15 Szwecja- Nigeria.
POLSAT: 18.00 Argentyna
-Anglia, 22.15 Hiszpania- Paragwaj.
POLSAT SPORf: 8.20 Szwecja - Nigeria, 10.50 Hiszpania- Paragwaj , 13.20 Argentyna- Anglia.
RAIUNO: 8.15 Szwecja- Nigeria, 10.40 Hiszpania - Paragwaj,
13.10Argentyna-Anglia.
ZDF: 13.00 Argentyna- Anglia.

się- z wyróżnienia

~
Elektrownia
Połaniec

- Bo to jest prawda . Jak
chcesz, mogę już teraz (po meczu
Senegal -Dania) podać kilka rozwiązań - twierdzi pewnym głosem.
Z grupy A wyjdą Senegal i Francja. A z grupy D dalej grać będą
Korea i USA. Wiem, że to brzmi
trochę mało prawdopodobnie, ale

certanit , , ,
KIELCE
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