czynna będzie większość
Znaszego sondażu wyośrodki lepiej dbają
(i zarabiają). lm bliżej
l'(m gorzej.
Czytaj na stronie 9
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Poseł Stanisław Łyżwiński okłamał sąd

Będzie

areszt?

RADOM. Poseł Samoobrony
Stanisław l.yżwiński nie stawił się w
sądzie, bo miał brać udział w
pogrzebie przyjaciela. Jednak w tym
samym czasie przemawiał w Sejmie.

Wczoraj Sąd Rejonowy própo raz piąty rozpocząć
proces przeciwko Łyżwińskiem u,
oskarżonemu o utrudnianie egzekucji komorniczej. W faksie przesłanym do sądu poseł napisał, że
nie może wziąć udziału w procesie z powodu pogrzebu bliskiej
osoby - przyjaciela, ojca posłanki
Samoobrony z województwa pod.karpackiego. Dlatego prosił o odroczenie rozprawy. O to samo
bował już

Renesans a Europa
RADOM. Spektakl "Odprawy
na dziedzińcu Teatru
Powszechnego im. J. Kochanowskiego zainaugurował wczoraj konferencję naukową "Idee humanistyczne renesansu w integracji europejskiej".
Dziś o godz. 10 w Instytucie Technologii Eksploatacji rozpoczynają się
obrady plenarne. Udział zapowiedzieli m.in. profesorowie: Tomasz Nałęcz,
Leszek Kołakowski, Tadeusz Ulęwicz,
Maria Szyszkowska, Zdzisław Zygulski i Zbigniew Religa.
(bk)

Sąd nie uznał usprawiedliwienia Stanisława Łyżwińskiego i
zażądał od niego przesłania odpisu aktu zgonu osoby, w której pogrzebie miał uczestniczyć .
'!Ymczasem okazało się, że w
czasie, gdy rozpoczynała się rozprawa sądowa, poseł Samoobrony nie był na pogrzebie, ale w Sejmie. Jak doniosła wczoraj rano
Folska Agencja Prasowa, Łyżwiń
ski złożył nawet wniosek o odroczenie głosowania nad odwoła
niem marszałka Sejmu Marka
Borowskiego. Można więc powie-

sąd mógłby wydać nakaz tymczasowego aresztowania posła Samoobrony.
- Pan poseł uniemożliwia są
dowi normalne prowadzenie procesu. Decyzja o złożeniu wniosku o uchylenie immunitetu zostanie podjęta po rozmowie z
sędzią prowadzącą sprawę i po
konsultacji z prezesem Sądu
Okręgowego - stwierdził sędzia
Wójtowicz.
(kol)

dzieć, że poseł okłamał sąd.

Posel Łyżwiński, wzorem
swego szefa Andrzeja Leppera,
ma Temidę za nic, od dobrych kilku miesięcy bawi się z nią w kotka i myszkę. Dlatego będziemy się
przyglądać, co postanowi Sąd Rejonowy w Radomiu. Jeśli nie zrobi nic, sam się ośmieszy.
ANDRZEJ SAŁATA

Co w tej sytuacji zamierza
Grzegorza
Wójtowicza, prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu , prawdopodobne jest wystąpienie do Sejmu
o uchylenie Łyżwińskiem u immunitetu poselskiego. Gdyby parlament podjął taką decyzję, wtedy
zrobić sąd? Według

wnioskował też obrońca posła,
który argumentował, że dopiero
dwa dni przed rozprawą został
pełnomocnikiem oskarżonego i
nie zdążył zapoznać się z aktami.

*

*

PosełMarek

*

posłów greckich"

Pożar

w dawnej szkole

zagraża bezpieczeństwu

Budynek trzeba

rozebrać

Maszkiewicz oddelegowany
WARSZAWA. Zdzisław Maszkiewicz, szef radomskiej "Solidarności",
został oddelegowany przez Komisję
Krajową "S" do polsko-amerykańskie
go Programu Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Autorzy projektu
stawiają sobie za cel m.in. skuteczne
zwalczanie bezrobocia.
(aku)

Ciężarówki do garażu
RADOMSKIE. Od wczoraj w
godz. 11-23 na Mazowszu obowiązu
je zakaz ruchu po drogach samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi
tej przekraczającej 12 ton. Zakaz
wprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
obowiązuje do odwołania.
(nova)

KRONIKA

POLICYJNA

Upał przyczyną kolizji
RADOM. Do kilkunastu kolizji
doszło wczoraj na ulicach miasta. Najpoważniejsza wydarzyła się przy ul.
Beliny-Prażmowskiego, gdzie autobus MPK wjechał na tył zaparkowanego samochodu audi. Do dwóch kolejnych kolizji doszło na rondzie przy
ul. Kozienickiej. Według policji, przyczyną większości stłuczek była dekoncentracja kierowców spowodowana
upałem. Na szczęście, nikt nie odniósł
obrażeń.
(kor)

RadioRadom
poleca
W "Porannym Espresso" w godz.
6-10 witamy rozpoczynające się wakacje. W programie: sonda wśród
uczniów, rady lekarza, rozmowa z Lidią Pietras z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu na temat letnich zagrożeń. Na słuchaczy, którzy zadzwonią pod nr 360-24-25 i opowiedzą o
swych wakacyjnych marzeniach, cze!
kają nagrody-niespodzianki.

W dawnej pracowni neźbiarskiej spaliła się część dachu krytego papą
RADOM. Gmina chce rozebrać
budynek dawnej szkoły plastycznej.
Radni nie zgodzili się, by go
sprzedać. Od kilku tygodni jest
systematycznie dewastowany.
aż

- Nie możemy dłużej czekać,
radni zdecydują się wystawić

budynek na sprzedaż. Ze wzglę
dów bezpieczeństwa musimy zdecydować o rozbiórce - mówi Andrzej Kałowski, dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościa

mi Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Niebawem będzie gotowy
kosztorys robót rozbiórkowych.

Narasta konflikt w radomskiej

"Solidarności "

Sprawa na ostrzu
RADOM. ·Jeśli nie dojdzie do
zmiany przewodniczącego związku,
radomski region opuści połowa
związkowc6w • twierdzi Adam
Stępnikowski z nauczycielskiej " S".
Szefowie związku się tego nie boją.
Międzyzakładowa Komisja
Pracowników Oświaty i Wychowania "S" uważa, że wybór 7
czerwca Zdzisława Maszkiewicza
na przewodniczącego Zarządu
Regionu był bezprawny. - Doszło
do złamania ordynacji wyborczej
-uważa Stępnikowski, wiceprzewodniczący nauczycielskiej "S".
- Delegaci nie mogli skreślić obu
kandydatów na przewodniczące
go, przez co 13 głosów było nieważnych- tłumaczy.

Wtedy wniosek o wyburzenie
-Trybunał
obiektu trafi do Zarządu Miapotwierdził, że
sta.
O dewastacji dawnego "pla- w Polsce mogą
styka" pisaliśmy dwa tygodnie obowiązywać
temu. Po tym, gdy szkoła opu- zasady pań
stwa prawa.
ściła budynek, włamali się do
niego wandale. Powybijali szy- - Udowodnił też
by, wyrwali futryny, zniszczyli
posadzki, piece kaflowe . Ukradli też mosiężną tablicę ufundowaną przez radomskich leśni
ków.
Ruina stała się też ulubionym
miejscem zabaw dzieci. Jak poinformował Andrzej Katowski, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych ponad 20 razy zabezpieczali
okna i drzwi. Na próżno. W środę
po godz. 22 ktoś podpalił stertę
śmieci w dawnej pracowni rzeź
-Do każ
biarskiej. Spaliła się część dachu dego orzeczenia
krytego papą . Strażacy obawiają Tryb u n a lu
się, że podpalenia mogą się powtóKonstytucyjnerzyć.
go odnoszę się z
- Zgłosiliśmy sprawę policji. szacunkiem.
Budynek trzeba rozebrać, zanim Do tego też, choć
dojdzie do tragedii. Nie jesteśmy lennikiem nowelizacji
w stanie tak go zabezpieczyć, aby Ale po to właśnie tak
wandale nie dostali się do środka - waliśmy Trybunał w
uważa Kałowski.
konstytucyjnych, żeby
(mar)
wal błędy nn~'/nn11'!n itu.
tycznie, możliwa jest
· zmiana ustawy. Jednak
radzatbym pośpiechu.
sejmowy ping-pong me
dzie nikomu na dobre.

noża

Oświatowa "S" oraz inne komisje zakładowe chcą odwołania
Maszkiewicza. Wystosowali do Krajowej Komisji Wyborczej "S" wniosek o unieważnienie wyborów.
- Poradzono nam, aby podczas II tury zjazdu 27 czerwca
odbyło się głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego. I taki
wniosek będzie rozpatrywany zapowiada A. Stępnikowski.
Nauczyciele mają kandydata
na szef związku, ale jeszcze nie
chcą zdradzać jego nazwiska. Jeśli wniosek nie przejdzie, to opozycja liczy, że KKW unieważni
zjazd i nowe wybory władz regionu odbędą się we wrześniu.
Stępnikowski ostrzega, że jeśli w radomskiej "S" nie dojdzie
do zmian, to wielu związkowców

przejdzie do regionu Mazowsze. O
planach głośno mówią komisje z
Elektrowni Kozienice, MPK i
oświaty w Radomiu. -Takie deklaracje mamy od 15 dużych komisji,
które skupiają około pięć tysięcy
członków- twierdzi Stępnikowski.
Do grupy tej mają należeć
m.in.: PKS Kozienice, TP SA,
Poczta Folska i PSS Społem w
Radomiu. -To nieprawda, że opozycja jest aż tak silna - mówi stanowczo Zbigniew Dziubasik, wiceprzewodniczący ZR.
Od przynależności do opozycji odżegnuje się również kilka
komisji. - Nie mamy zamiar_u
opuszczać regionu radomskiego odpowiada Mirosław Fosławski z
PKS Kozienice.
KRZYSZTOF LOSZ

2

Poseł Zbigniew

Moje
ugrupowanie
podpisało się
pod skargą do

Trybunalu i
dlatego może
my czuć satysfakcję z orzeczenia.
ście, wiem, że bnrrseR:tL-....
wyroku będzie wzn
procesów lustracyjnych
nych polityków. KryJą
nimi osobiste
drugiej strony, skoro
cydowaliśmy się na
tlanie" przeszłości
blicznych, to bądif!ZY
kwentni. Nie ma nzc
niż zmiana procedur
wem bieżącej
MAGAZYN NUMER

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

ze Szczecina oszukała łudzi
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Wręczyliśmy statuetkę "Złotej Szynki"

•

~
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pracy do sukcesu

pożyczkę
Jeśli ktoś liczył na nisko
~r.enli~WaJ1Vkredyt, który

prywatna firma ze
grubo się przeliczył.
nie dostał, za to stracił
pieniędzy.

Pan Wiesław Jabłoński z Raznalazł w gazecie adres i
telefonu do spółki, która
kredytu na korzystnych
Dowiedział się, że siefirmy znajduje się w Szczea jej przedstawicielstwo w
mieści się w biurowcu
Zeromskiego 65.
-Zal e żało mi na pieniądzach,
ch ci ałam wyremontować

nie- mówi córka naszego
Na początku kwietnia Japodpisali umowę w przedfirmy w Radomiu. Aby
5 tys . zł kredytu, musieli
150 zł tzw. opłaty wstęp
Usłys zeli, że pieniądze otrzy11" ci
czterech tygodni.
czekali do poło
. W końcu pofatygowasiedziby firmy przy ul.
·ego. Drzwi zastali zaZadnej kartki, żadnej infor- mówi zdenerwowana ko. portiera dowiedzieliśmy
firma ze Szczecina wynaję
w lutym. Ale od dwóch,
rygodni nikt tam nie przedo pracy. - Sporo ludzi pyta

pieniędzy

nas, gdzie oni się przenieśli. Czy
~nan;y nowy adres?
iestety, nie
je~teSJ?Y w stanie im pomóc- poWiedział nam wczoraj portier.
Dwukrotnie kontaktowaliśmy ~ię ze szczecińską centralą
społk1. Sekretarka twierdziła że
pre~e~a nie ma, a ona nie jest ~po
waz~IOna do kontaktów z prasą.
Prosiła o przesłanie faksem pytań
do szefa. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

- Najprawdopodobniej jest
to firma, która działa w systemie
argent~ski?I. ~ienci co miesiąc
wpła~ają p1emądze, co pewien
czas jest losowanie i nagrodę dostaje ten, czyje nazwisko zostało
wylosowane - mówi Stanisław
Gąsior, rzecznik praw konsument~ w _Radomiu. Radzi, by klienci
~JlSali _do zarządu spółki pisma z
ządamem zw.rotu opłaty wstępnej.
Czy Jabłońscy mają szansę na odzyskanie pieniędzy? Prawdopodobnie niewielką. W umowie, którą podpisali, jest zaznaczone że
opłata nie podlega zwrotowi. '
Jak powiedział nam January
Majewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
n_a policję co jakiś czas zgłaszają
s1ę osoby, które czują się oszukane przez firmy oferujące kredyty.

RADOM. Jaka jest droga do sukcesu
~branży masarskiej? Praca, praca,
Jeszcze raz praca - twierdzili
właściciele firm, które zyskały
największe umanie naszych
czytelników w konkursie na najlepszą
masamię w regionie.
W środę wieczorem, w Radomskiej Piwnicy Artystycznej
"Katakumby", która była współ
o_rganizatorem plebiscytu, spotkali
Się przedstawiciele redakcji "Sło
wa" oraz właściciele masarni które zdobyły najwięcej głosów:
-Gratuluję państwu uznania
wśród klientów. To chyba jedno z
najmilszych wyróżnień - powiedziała Zofia Dziedzic, zastępca
dyrektora "SI..!' ds. marketingu.
.. Przypomnijmy, że pierwsze
?IIejsce w naszym plebiscycie zajął Zakład Masarski "Krawczyk"
z Radomia. Właściciel firmy Sylwester Krawczyk otrzymał od nas
w nagrodę statuetkę " Złotej
Szy~ki" .. ~ru~ie miejsce przypadło mnej firmie z Radomia - Elmas Krystyny Krzyżanowskiej .
Trzecie miejsce zajął Zakład
Mięsny
owopol Krzysztofa
Chmielewskiego oraz Grażyny i
Andrzeja. Nowocieniów z Garbatki Letnisko.

laure~ci ~aszego konkursu (od prawej): Grażyna Nowocień, Grzegorz Krzyża
nowski z zoną , Zygmunt Krawczyk z żoną oraz Sylwester Krawczyk z żoną

Naszym czytelnikom szczegółnie smakuje kaszanka produkowana przez Sylwestra Krawczyka. Zapytaliśmy go, dlaczego tak się dzieje.
-Bo postawiliśmy na kaszankę. Jest
znana i w Radomiu, i innych miastach. Kiedyś doskonałą kaszankę
robiła moja babcia, mama ojciec. I
dlatego mnie tak na niej zależy.
Elmas reprezentował Grzegorz Krzyżanowski z żoną . Przy-

L~dzie skarżą się, że chociaż wpła
cają raty, pożyczki nie dostają.
-Jeśli klient firmy ze Szczecina zgłosi nam sprawę, na pewno
się nią zajmiemy - zapewnia Ma-

jewski ..
BOZENA SKOMOROWSKA

dla bezrobotnych

oniec blokady
Bezrobotni dostaną z
Pracy 150 tysięcy
roboty publiczne. Będzie
pieniędzy ńa tworzenie
pracy.
.Wczoraj z przedstawicielami
pracy spotkali się dyrckUrzędu Pracy w
Gwozdowski oraz
ze Stowarzyszenia
które od środy okuradomskiego staProtestujący żądali zvvięk

•u••lms>runa zwalczanie bezi powiecie.
dostać 150 tysięcy
na roboty publiczne w
Pieniądze będą pachoministerstwa. Praw. . . resort pracy zwiększy
hmitra tworzenie nowych

miejsc pracy - powiedział nam
dyrektor Gwozdowski .
Niewykluczone, że uda się
też zwiększyć lirnit na prace interwencyjne, który teraz wynosi tylko dwa tysiące złotych. O ile - jeszcze nie wiadomo.
Ministerstwo Pracy zgodziło się również, aby programem
"Pierwsza praca" zostali objęci
absolwenci, którzy już przebywają na stażach u pracodawców. Początkowo program miał być przeznaczony tylko dla osób, które
skończą szkoły i uczelnie w tym
roku . Przerwanie już podpisanych
umów o staże oznaczałoby pow.rót
ubiegłorocznych absolwentów na
bezrobocie bez prawa do zasiłku.
Wieści z Warszawy zadowoliły członków Stowarzyszenia
Bezrobotnych, którzy wczoraj zakończyli blokadę starostwa. (kol)

dłość - Pronicelu?
Wniosek o upadłość firmy
Wpłynął do Sądu GospodarWRadomiu.

w·niosek nadesłała Agencja
ztw a Gospodarczego z
która jest jednym z
Pronicelu. Z dokuz wynika, że firma z Pio~prze_stała płatności dłuąd Ole wyznaczył jeszcze
rozprawy, ponieważ domateriały są niekom-

JYmczasem, według prezesa
Pronicelu Janusza Pudzianowskiego, wniosek jest bezpodstawny. Firma działa, prosperuje i spłaca
swoje zobowiązania- twierdzi .
Pronicei to jedna z firm powstalych na bazie Pronitu. Pracuje
w niej ponad 50 osób. Zakład produkuje klej do tapet i środki chemiczne stosowane m.in. do proszków do prania. W tym roku jest to
już drugi wniosek o upadłość tej firmy. Pierwszy - na początku roku złożył zarząd . Jednak po kilku
dniach został on wycofany. (kor)

Nagrodę dla Justyny Adamczyk
Marek Michoń

wręczał

wiceprezes

Wodociągów

Miejskich

znał , że chociaż firma jest za rejcstrowana na mamę Krystynę , to
f:t ch masarski znają dokładnie
w~zyscy jej synowie: Grzegorz ,
Mirosław (pracuje już na własną
markę). Jarosław i Marcin
ad
wszystkim czuwa ojciec rodziny
Józef Krzyżanowski .
Firma Nowopol ma zakłady
w Garbatce Letnisku i w Jedliń
sku. - Nasze wyroby można kupić
w 11 sklepach firmowych . Klienci
l~bią zwłaszcza szynkę z ko ' cią ,
kiełbasę hycowaną oraz robione
na specjalne zamówienie kabanosy plecione - mówi Grażyna owocień, jedna z właścicielek firmy.
Spośród osób, które wytypowały zdobywcę " Złotej Szynki •
wyłoniliśmy zwycięzcę konkursu :
Główną nagrodę- telewizor- który . ufundowały Wodociągi Miejskie, otrzymała rodzina pań twa
Adamczyków z Radomia. Podczas
ś rodowego spotkania w " Katakumbach " reprezentowała ic h
pani Justyna, ale- jak pi ali ś my 
kypony przysyłał także jej tata
Zbigniew, mama Ewa i siostra Izabela.
-Jesteśmy stałymi czytelnikami " Słowa ". Czytamy zwła zeza
"Magazyn" i poniedziałkowy dodatek sportowy- powiedziała nam
Justyna Adamczyk.
ANNANOWSKA

Coraz mniej dzieci
Demografowie biją na alarm: polskie społeczeństwo starzeje się. Rodzi się coraz mniej dzieci kobiety coraz później decydują się na macierzyństw'o. Roz~"'mawiamy~ prof. ~bigniewem Banaczkiem, ordynatarei!ł O~dz1ału ~mekolo~ic_zno-Położniczego Woje~
wodzkiego Szpitala SpecJalistycznego na Józefowie. ~...-_~.....:__lii15
Czy w Radomiu, podobnie
jak w całym kraju, rodzi się mniej
dzieci?
- W naszym szpitalu przyjmujemy mniej porodów. Kilka lat temu
zdarzaly się dyżury, na których rodziło dziesięć pacjentek, teraz jest
ich trzy, czasami pięć. Do czerwca
2000 roku przyjęliśmy około ośmiu
set osiemdziesięciu porodów, w tym
samym czasie 2001 roku ponad tysiąc. A w tym roku- 874. Mimo
wszystko Radom ma największą liczbę urodzeń na Mazowszu, które ma
ujemny przyrost naturalny. A wśród
miast polskich powyżej stu tysięcy
mieszkańców zajmujemy pod tym
względem piąte miejsce.

Ze statystyk wynika, że r~
dziny są coraz mniej liczne, a kobiety późno decydują ię na urodzenie pierwszego dziecka. Tak
samo je t w Radom kiem?
- Pod względem liczebności
rodzin nie wyróżniamy się wśród
innych regionów kraju . Coraz rzadziej zdarza się , że nasze pacjentki
rodzą piąte czy szóste dziecko. Najczęściej w rodzinach jest jedno łub
dwoje dzieci. ie obserwujemy natonuast drastycznego przesunięcia
granicy wieku kobiet zachodzących
V.: pie~szą ci~. Wyjątkami są paqentki powyzeJ czterdziestu lat.
ajcz~ściej przyjmujemy panie do
trzydziestego piątego roku życia.

M_ożna natomiast zauważyc. ze
fl!Ieszk~n~i miast_później decydują
SI~ ~a ciąz!, .a mieszkanki małych
miejscowosci rodzą najczęściej zanim skończą dwadzieścia pięć lat.
Pozostaje jeszcze jeden problem - niepłodno ' ć - dotyka to
coraz większej liczby maJżeń tw.
Pol ka je t jednym z nielicznych
krajów, które nie refundują jej leczenia. W Radomiu chyba nie brakuje par z tym problem?
- Około siedemnastu procent
~eństw boryka się z niepłodno
scą O pomoc prosi nas wiele pań . I
ch~ postęp w_ leczeniu jest olbrzymi,
to rue wszystkich na to stać. Refundacja byłaby szansą między innymi wła
śnie dla nich. W Radomiu nie ma
ośrodków zajmujących się leczeniem
niepłodności. Pacjentki muszą zukać pomocy w innych miastach. Staraliśmy się już o zakup specjalistycznej aparatury, ale nie udalo się .
Rozmawiała

IZA KOZAKIEWICZ
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Wczoraj nad ranem ewakuowano Biały Dom
Odwołany przez premiera
Premier odwołał wczoraj drugiego wicewojewodę śląskiego Mariana
Ormańca . O dymisję swojego zastęp
cy wnioskował wojewoda, gdy wyszło
na jaw, że żona wicewojewody zatrudniała na czarno Słowaków. Ormaniec
pełnił swoją funkcję z rekomę!ldacji
Folskiego Stronnictwa Ludowego,
jest członkiem władz tej partii.

Proces brata

posłanki

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się wczoraj proces
brata posłanki SLD Sylwii Pusz. Artur P (drugi z lewej w drugim rzędzie)
jeśt oskarżony o przemyt narkotyków
i sterydów oraz handel nimi . Oprócz
Artura P. w tym samym procesie odpowiadają jego żona Monika P. oraz
Damian K. Według prokuratury, pomagali oni w organizacji handlu i przemycie narkotyków.

Wódka

Widmo terroru

Ministerstwo Finansów
początku przyszłego roku
30 proc. stawkę akcyzy na

spirytusowe -dowiedziała się
" Gazeta Prawna ".

Wciąż niejasne są okoliczności
przelotu nad Waszyngtonem prywatnego samolotu typu "cessna". Jego
pojawienie się nad miastem spowodowało ewakuację Białego Domu.

Według gazety, można
spodziewać się

W środę wieczorem (czasu
waszyngtońskiego - nad ranem
czasu polskiego) w zamkniętej
przestrzeni powietrznej Waszyngtonu pojawił się niezidentyfikowany samolot, nie odpowiadający na
jakiekolwiek próby kontaktu.
" Cessna" zmierzała w kierunku
lotniska im. Ronalda Reagana. W
tej sytuacji zarządzono ewakuację
Białego Domu. Po kilkunastu minutach, gdy samolot zmienił kierunek lotu , personel siedziby prePo tragicznych wydarzeniach z 11 września przestrzeń powietrzna nad B iałym
zydenta powrócił do pracy.
W kilkanaście minut po alar- Domem została zamkn ięta
mie przechwycona przez samolo- ospy mógł trafić w ręce terrory- jest całkiem możliwy. Naukowcy
ty wojskowe maszyna wylądowała stów- ostrzegli naukowcy uczest- przypominają , że ostatnie przyna lotnisku w pobliżu Richmond niczący we Włoszech w kongresie padki ospy zanotowano w latach
70. ubiegłego wieku , a oficjalnie
w stanie Wirginia.
poświęconym bioterroryzmowi.
Zdaniem szefa laboratorium od 1980 roku wirus nie Lagraża
JYmczasem według najnowszych wiadomości terroryści bakteriologii włoskiego Minister- już ludności. Zaniechano więc
prawdopodobnie szykują bioatak. stwa Zdrowia atak z użyciem wi- także szczepień ochronnych przeHodowany w laboratoriach rusa ospy, rozpylonego z samo lo- ciwko ospie.
(PAP)
w Nowosybirsku i Atlancie wirus . tu, na przykład nad stadionem,

spadku cen
ki, zmniejszenia
przemytu oraz
wpływów do budżetu.
Projekt rozp or
obniżającego podatek
wy na mocne alkohole j
w międzyresortowych
nieniach .
- Chcemy, by niższa
obowiązywała od l
roku - powiedziała wi
finansów Irena Ożóg .
Tak znacząca
datku ma wpłyuąć
nie sprzedaży z oficj
deł.
Skalę udziału w
koholi przemycanych i
nie produkowanych
bowiem aż na 30-40
Często są to alkoh ole
czyszczone, których picie
w niewielkich ilo ściach
spowodqwać
śmierć.

ch orobę

Nauczyciel bohater
48-letni nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej w Trzebiechowie (Lubuski e) utonął , ratując dwie topiące się
uczennice. Obie dziewczynki zostały
uratowane, ale nauczyciel nie wyszedł
już na brzeg.

Ofiary apartheidu
kontra banki
Cztery osoby- ofiary apartheidu
Nowym Jorku pozew przeciw grupom bankowym Citigroup
Inc. , UBS AG i Credit Suisse, twierdząc, że poprzez udzielanie pożyczek
rządowi RPA przyczyniały się do
utrzymywania systemu segregacji rasowej . Powodowie domagają się zbiorowego uznania prawa do odszkodowań. które mają być oszacowane w
czasie procesu.
-złożyły w

Zamach na wicemera
Moskwy
Wczoraj rano w Moskwie dokonano zamachu, którego celem miał być
prawdopodobnie wicemer miasta Josif Ordżonikidze . Samochód, którym
wicemer udawał się do pracy (na zdję
ciu), został ostrzelany przez niezidentyfikowanych napastników. Sam Ordżonikidze wyszedł z zamachu bez~
szwanku- na miejscu zginął natomiast
jego kierowca, a funkcjonariusz ochrony został poważnie ranny.
(PAP)

zostać

poinformowani przez wła
dze firmy o dacie wznowienia produkcji oraz o liczbie osób zwolnionych i ponownie przyjętych do
pracy w nowej spółce. Nikt jednak nie wyszedł do robotników.
Wówczas stoczniowcy w
marszu milczenia pomaszerowaDecyzję o przemarszu przed
li przed siedzibę banku PKO BP,
Urząd Wojewódzki stoczniowcy
który jest liderem konsorcjum
podjęli po wiecu , na którym mieli
banków-wierzycieli
stoczni. Tu złożono
na ręce dyrektora
oddziału petycję , w
której pracownicy
domagają się od
banku zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie kredytowania budowy
statków. Sprzed
banku stoczniowcy
udali się przed
Urząd Wojewódzki ,
:l gdzie wręczyli wice~ wojewodzie An~ drzejowi Durce petycję do rządu o jak
naj szybsze wznoStoczniowcy nie nieśli z sobą żadnych transparen- wienie produkcji w
tów, jedynie szubieniC\' z dziewięcioma stryczkami stoczni.
(PAP)
dla "byłych. prezesów stoczniowego holdingu"
Kilka tysięcy stoczniowców przeszło
wczoraj ulicami Szczecina w marszu
milczenia. Protestowali w ten sposób
przeciwko brakowi- ich zdaniem działań na rzecz ratowania stoczni.

,Pa/estyński przywódca Jaser Arafat
zaape lował wczoraj do swych

rodaków o wstrzymanie ataków na
izraelską ludność cywilną.
-Kierując się troską o nasz
naród, naszą ziemię i naszą przyszłość , oświadczam, że zdecydowanie potępiam ataki, których
celem jest izraelska ludność cywilna- powiedział w radiu palestyński lider. -Tego rodzaju ataki nie mają nic wspólnego z legalnym ruchem oporu przeciwko okupacji izraelskiej oraz
prawem do obrony naszych ojczystych i świętych miejsc przed
zagrożeniem , jakie stanowią
osiedla żydowskie - oświadczył
prezydent Autonomii Palestyń
skiej.
Zdaniem obserwatoróW,takie stanowisko Arafata z pewnością nie złagodzi napięć - wywoła nie tylko ostrą reakcję Izraela,
lecz także palestyńskich radykałów.

W ciągu ostatnich dwóch
dni dwukrotnie palestyńscy sa-

Loska wraca na

sp.

MARIAN PAŃKA
Nabożeństwo żałobne

odprawione zostanie
dn. 22 czerwca 2002 r. o godz. 10
w kościele św. Józefa
skąd nastąpi odprowadzenie na cmentarz Stary
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
488/gm

żona ,

dzieci, wnuki, prawnuki i rodzina

antenę

większe postacie, program)

19:VI.2002 r. zmarł w wieku 86lat
~

l ekarze ewakuują rann ą
z miejsca środowego zamachu
bowego w Jerozolimie
mobójcy wysadzali si ę w
trze na terenie Jero z
pierwszym, wtorkowym
zgmęło 19 Izraelczyków.
dę - co najmniej siedmJu.
mach akcji odwetowych
ela dokonał w nocy z
czwartek i wczoraj serii
najazdów na ziemie
autonomii.

Na antenę telewizyjnej Jedynki
wraca wieloletnia telewizyjna
prezenterka Krystyna Loska -podał
wczorajszy " Super Express ".
Ma ona poprowadzi ć wakacyjny program "Sentymentele' , w
którym wspominać będzie naj-

darzenia w historii TVP.
. Prezenterka podkreśla.
telewizji nie wraca na stałe.
pi w programie z okazji
lewizji. - ajbardziej
fakt, że z przyjaciółm
nam na wizji stare,
po_wiedziała Krystyna Loska

Panu

GRZEGORZOWI CZAJKOWSKI
wyrazy współczu cia z powodu

śmierci

TEŚCIOWEJ
składają
217/km

Dyrekcja i współpracownicy KPRM Skanska S.A
Prestal" w
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uratura nie pomoże w likwidacji handlu pracami

•

isterkę

sprzedam an1o

prac szkolnych l magisterskich funkcjonuje
cały rok. Nie brakuje ani kupujących, ani
jeszcze kilka lat temu był to temat
teraz w lokalnej prasie ogłasza się
rudtle'SI<~CIU sprzedawców.

riów, doktoratów czy innych prac.
Prywatnie słyszał, że takie oferty są ...
- Nikt nigdy nie zgłaszał, no bo kto
byłby tym zainteresowany? Jeżeli
sprzedaż efektu pewnego wysiłku
intelektualnego jest zaakceptowana
przez obie strony, to trudno tu mó-

mat prozy Marka Nowakowskiego.
- Thn jej upór j uż był podejrzany. A
kiedy przeczytałem fragmenty rzekomo jej pracy, byłem pewny, że to
nie ona była autorką. iestety, ta
studentka miała w oczach tęsknot
do roZUmu._ Inna studentka też przy-

wypracowania do gimnazjum

- 35

zł

wypracowania do liceum - 50 zf
Feferaty i prace zaliczeniowe na
stJdia - 60 zł
praca zaliczeniowa z geografii
(z mapką) - 70 zł
praca licencjacka z ekonomii
- ok. 300 zł (można się targować)
prace magisterskie - manimum
1000 zł , ekspres i trudne
zlecenie - nawet ponad 1500 zł

intelektualny studentów. iestety,
idzie z góry- smutno konkluduje Józef Rurawski.

przykład

Wszystko lest

na

Coraz więc e j osób żyje z pisania prac na sprzedaż

na ocenę dobrą . Ewentualnie mogę
coś dopi sać - dodaje starachowiczanin.

A co na to Temida?
Prokurator rejonowy Jerzy
Piwko jest zdziwiony i trochę zakłopotany. W swojej karierze zawodowej nie spotkał się jeszcze z
donosem na sprzedawcę magiste-

o handlu pracami magisterskimi, licencjackimi, zaliczeniowymi
się na uczelniach, w akademikach, są dostępne w gazetach i

W byle wyszukiwarce wystarczy wp isać hasło . praca
by otrzymać mnóstwo ofert sprzedaży i kupna.
się reklamuje jedna z firm:
Studencie!
sprawę z trudności jakie napotykają obecni studenci przy
· prac pisemnych (problemy z bibliografią, brak czasu itp.)
skorzystanie z naszych usług.
ze~:ooJ'em pracowników placówek szkoleniowych i oświato
na rynku od 1998 r.
realizacji prac zaliczeniowych, licencj ackich i magister-~?A.rnt,.i~~~ zakresu: EKONOMIA, MARKETING, ZASOBY
FINANSE, PEDAGOGIKA, HISTORIA, BIOLOGIA i pokrewne.
•ara,1t11 ;,",.,., oryginalność i terminowość realizacji powierzonych

wić

o jakimś przestępstwie. Co innego, jeżeli sprzedawana jest praca
konkretnej osoby bez jej wiedzy i
zgody. Gdybym miał podciągnąć to
pod jakiś paragraf, no to chyba art.
• 272 Kodeksu kamego-zastanawia
się prokurator Piwko.
W artykule 272 Kk czytamy:
"Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważ
nionej do wystawienia dokumentu,
podlega karze pozbawienia wolności do Jat 3". Jerzy Piwko wątpi czy
nieuczciwy magistrant trafiłby za
kratki. - To jest bardzo trudne do
udowodnienia, a poza tym takie przypadki trzeba rozpatrywać bardzo indywidualnie - dodaje prokurator.
Przykład

informacj e znaj dziesz w dziale . Oferta".

IEPOWTARZALNA SZANSA

S ALONIE EUROCARU

Fiat Seicento
taniej o

4.000

mi podejrzaną pracę . W jednym z rozdziałów pojawiło się sł<h
wo "symbioza". Zapytałem więc ją,
jaka jest różnica między symbiozą
a syntezą . Nie wiedziała . Mało tego,
później jeszcze żałiłą się koleżan
kom, że pytałem ją z biologii- śmie
je się prof. Rurawski.
Najmniej kupionych prac pojawia się na kierunkach humanistycznych studiów dziennych. Promotorzy formułują tu tematy wokół zagadnień jeszcze nie opracowanych, które wymagają twórczej
pracy i wysiłku intelektualnego samego studenta. Chyba że ten zleci
ów wysiłek innej osobie. - Ja nie
mogę potępić piszącego za pienią
dze. Skoro jest taki rynek, ten ktoś
robi to dobrze, ma lekkie pióro, a
przy tym zarabia? Przecież nie
kradnie. Można tu jedynie zastanawiać się nad aspektem etycznym:
magistrant podaje cudzą pracę jako
swoją . Ale jeszcze gorsze rzeczy
dzieją się wśród naukowców. Są
tacy adiunkci (nie u nas) , którzy
zadają studentom prace, a później
lepią z nich własne rozprawy, podpisując swoim nazwiskiem wysiłek

Na serwerze AGH pojawiło się
magisterium".
Zainteresowały się nim władze
uczelni. Niestety odnalezienie
autora okazało się niemożliwe ,
nadawca korzystal z darmowego konta jednego z prywatnych
dostarczycieli Internetu.
Prok•Jratura w Lublinie badająca
sprawę pisania prac magisterskich na zamówienie nie
dopatrzyła się znamion przestępstwa i umorzyła postępo
wame
ogłoszenie .Kupię

póldzielnia Mie zkaniowa " Domator w Kielcach
ul. Ma. al kiego 4
powiadamia, że ,
w budynku mieszkalnym przy Ul. Tektonicznej 2
posiada bardzo niewielką ilość mieszkań gotowych
do natychmiastowego postrwienia do dyspozycji
przyszłego w~ściciela.
l

zf

odkllp lub złomowanie, szczegóły w naszym Salonie

EUROCAR KIELCE dealer FIAT
· 1 Maja 191, 25-655 Kielce

lei. (041) 346 35 26; 366 32 07

idzJe z $ÓIY

Dla kadry naukoweJ uczelni
handel pracami magisterskimi nie
· jest żadną nowością . Z pierwszymi
kupionymi pracami promotorzyzetknęli się już 10 lat temu. History~
literatury, prof. Józef Rurawski z AS
wspomina pewną studentkę, która
uparła się, że napisze pracę na te-

niosła

sprzedał

Studenci nie są tak pruderyjni,
jak ich akademiccy mistrzowie.
Uważają , że pisanie prac, sprzedawanie ich i kupowanie to żadne przestępst).Vo. Joanna, studentka Wszechnicy S więtokrzyskiej, kupiła swoją
pracę licencjacką . Nikt się nie zorientował. Teraz robi zaocznie magi~terium . Też je kupi, bo nie maczasu ani ochoty pisać sama. Pracuje w
Niemcz ~ch , do kraju przyjeżdża na
spotkania z promotorem.
Władze uczelni są bezradne.
Nie istnieje centralny rejestr prac
by mpc prześledzić wielokrotne wykorzystywanie tych samych tematów.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim
przyjęto zasadę, że temat pracy magisterskiej wyznacza promotor. W zkołach , gdzie promotor ma pod opieką
kilkudziesięciu magistrantów opieka
jest jednak mocno iluzoryczna. Uczelnie przyjmujące zapłatę za studia, a
więc te prywatne jak również pań
stwowe kształcące w systemie zaocznym i wieczorowym są zaintereso. wane utrzymaniem jak największej
liczby studiujących i im śledzenie. kto
pracuje samodzielnie a kto prace kupuie jest także nie na rękę. aukowy
tytuł mgr przed nazwiskiem stał się
towarem jak każdy inny.
,
MAGDALENA BRZEZI SKA

73błl

Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki płaty wkładu budowlanego.
Mi e zkania ą opomiarowane i wypo ażone we w zy tkie in talacje.
l tnieje możliwo · ć nabycia miejsca garażowego w podziemiu
budynku.
Informujemy również, że w budynku przy ul. Tektonicznej 4,
którego realizacja już się rozpoczęła, ą do nabycia bardzo
funkcjonalne mi e zkania, o zróżnicowanej powierzchni użytkowej.
I tnieje możliwość uzgodnienia, dogodnych dla chętnych ,
terminów wpłat ratalnych.
Szczegółowych informacji udziela Dział Członkow ko-Mieszkaniowy, teł. 36 -90-08 do II wew. 49lub 50.
11 9'km
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Piorun

często

uderza tam, gdzie nikt

się

tego nie spodziewa

Grom z jasnego ie a
Pdlli C. w CZiUnym Żillobnym trykocie patrzy na drogę,
gdzie trzy tygodnie temu wydarzyło się nieszczęście.
Na tej drodze Marcina Ziłb/1 piorun.
W tym roku Dzień Matki
w niedzielę, więc szkolne obchody święta zorganizowano z dwudniowym wyprzedzeniem. Pani C. była na akademii,
oglądała występy dzieci. Marcin
złożył jej życzenia. Lubiła go
cała wieś . Dobre, wrażliwe dziecko.
- Kochał przyrodę, kochał
cały świat - mówi pani C. - Sadził kwiaty, piełił grządki. Uwielbiał zwierzęta. Kiedy zaczynało
padać, łapał płaszcz i biegł na
łąkę po krowy. Nie chciał, żeby
wypadał

mokły.

Nic nie zapowiadało nieszczęścia . Marcin poszedł z
chłopcami sąsiadów hen pod
Gostomię. Tam się bawili . Fotem
zaczęło padać, a wkrótce lunę
ło na dobre. Prawie nie grzmiało . Marcin pamiętał o pasących
się na łące krowach. Wyciągnął
z ziemi kołki i pognał zwierzę
ta do domu . .Chłopcy sąsiadów
szli razem z nim, prowadzili rowery.
Pani C.: - On jakby coś przeczuwał. Kazał im wsiadać i jechać.
. Mówił: uciekajcie, bo gdyby coś
się stało, nie chcę się tłumaczyć
waszym rodzicom. Chłopcy trochę się opierali, w końcu zrobili,
jak kazał.

Drogą, którą Marcin pędził
jechał żuk. Jego kierowca
widział to straszne uderzenie. Poraźający błysk. W tej burzy-nieburzy piorun uderzył tylko raz.
Marcin upadł na ziemię, upadły
krowy. Ale po jakimś czasie oszołomione zwierzęta wstały. On już

krowy,

nie.
- Wierzę w Boga i nie mogę
zrozumieć , dlaczego po świecie
chodzi tyle łajdactwa, a ginie dobry, niewinny chłopiec - mówi
babcia Marcina.
Przy drodze nie rosną drzewa, nie stoją wysokie żerdzie i
słupy, nie ma metalowych przedmiotów. Cała tragedia wydarzyła
się na przekór burzowym zasadom.
Marcin C. chodził do szóstej
klasy. Od jesieni miał być uczniem
gimnazjum . Mieszkał w Wólce
Gostomskiej między Magielnicą
a Nowym Miastem. Zginął 300
metrów od rodzinnego domu .
Zapowiedzią pioruna w Dę
bie koło Przytyka była przygoda
gospodarza Zdzisława Dudziń 
skiego. Zachmurzyło się, więc
D u dziński poszedł po krowy. Prowadził je, trzymając za łańcuch.
Wtedy strzeliło w rosnącą opodal
topolę. Przestraszone krowy uciekły.

Warto wiedzieć
Piorun liniowy to wyładowanie elektryczne w atmosferze zachodzące
wewnątrz chmury burzowej, między chmurami lub chmurą a powierzchnią ziemi. Wyładowanie (błyskawica) ma postać rozgałęzionej iskry o
długości od kilku do kilkudziesięciu km, jego temperatura może przekraczać temperaturę powierzchni słońca. Przeciętna burza porusza się z
prędkością 40 km na godz., ale zagrożenie dla człowieka powstaje już
wtedy, gdy jej początek zbliży się na odległość ok. 15 km. Mówi się
wówczas o gromie z jasnego nieba.

Dlaczego piorun uderzył w ten niski tune l zab ij ając pracuj ącego wewnątrz człow i.eka?

- Tata opowiadał, że kopnął
go prąd . Aż wypuścił łańcuch
-mówi Renata Dudzińska, córka.
Renata dodaje, że akurat sąsiadka, pani M. , zdejmowała ze
sznurka pranie i też poczuła kopniaka. To było jak ostrzeżenie. '!Ydzień później piorun już nie żartował.
.
.
Starsi w Dębie nie noszą tu
wspomnień o gwałtownych wichrach, piorunach, pożarach i porażonych ludziach. Tej wiosny,
zgodnie z tradycją, żadna tutejsza
burza nie była nadzwyczajna. A
jednak zginął człowiek .
W gospodarstwie państwa M.
stoi osiem foliowych tuneli z fasolką i ogórkami. Niedługo przed.
tragedią, gdy pani M. była z mężem w tunelu, piorun uderzył w
topolę. Zobaczyła iskrę , która
przebiegła po sztucznym sznurku
do wiązania ogórków. To było coś

nowego, bo mfjczęściej pioruny
tłukły w odległy o 200 metrów
transformator.
Kilka dni później znów zaczęło grzmieć. Zbliżała się godzina 18.
- To nie była nawet burza. Ledwie burzowachmurzyna-mówi
wdowa. - Mąż wziął opryskiwacz
i poszedł do ogórków. Nikomu
nie mieściło się w głowach nieszczęście .

Opryskiwacz robi wiele
huku . Z oddali doleciało pięć
gwałtownych wyładowań , ale pani
M. jest pewna, że mąż niczego nie
słyszał z powodu łomotu maszyny. Fotem walnęło w pobliżu , jednak dopiero po chwili zorientowała się , że zapadła dziwna cisza.
Opryskiwacz milczał. Wyjrzała
przez okno - mąż nie kręcił się
przy studni , gdzie zawsze brał
wodę. To ją zaniepokoiło . Poszła

do tunelu . Prawie n
na
M. był nieruchomy,
twarz. Wezwany z Radomia
pogotowia stwierd ził
miejscu.
Fani M.: - Sekcja
kazała, że przyczyną nie
raż.enie, lecz zawał serca.
W tunelu zielen ią
ogórków. Tylko miejsce, w
zginął pan M., .wy~Jąd a jak
!one. W promJemu trzech,
rech metrów wszystko
Piorun uderzył w wys~k1
m słupek podtrzym u
choć obqk stroją wyż
- Przeznaczenie zobaczyła leżące

Dę':·ie .

Pan M. miał 35 lat. .
dzieci: sześciolet me.
letnie i i
· ·

trójkę

- Wprowadzam tu nowe zasady - zapowiada komendant policji w Radomiu

Ma

być · bezpieczniej
funkcjonariusze zostaną równomiernie obciążeni pracą . Mam na
myśli i tych policjantów z prewencji, jak i tych z pionu kryminalnego i dochodzeniowo-śledczego .
Nie może być tak, że policjanci z
prewencji czy dzielnicowi pracują w nadgodzinach, a inni wychodzą do domu o godzinie 16.

Z komendantem wojewódzkim policji w Radomiu , inspektorem WIESŁAWEM STACHEM
rozmawia ALEKSANDER KORNATOWSKI.
Jest pan szefem Komendy
Wojewódzkiej Policji już od kilku
miesięcy. Jakie zmiany pan wprowadził?

- Przede wszystkim na ulicach, zwłaszcza Radomia, pojawiło się więcej patroli. Policjanci lepiej pracują . Muszą być na ulicach
i na osiedlach. Dlatego pracują czę
sto w nadgodzinach. Ale nie powinno to być dla nich niespodzianką, bo od początku mówiłem, że
wprowadzę w Radomiu nowe zasady pracy, do których policjanci

Inspektor Wiesław Stach

muszą się dostosować.

komendanta . W sytuacji , gdy
stwierdzę , że komenda jest źle zarządzana , na pewno bardzo szybko nastąpią tam zmiany.

A jak pan ocenia komendy w
terenie?
- Generalnie policja mazowiecka pracuje dobrze. W żaden
sposób nie odstajemy od innych
jednostek w kraju. Są, oczywiście,
komendy lepsze i gorsze, ale
wszystko zależy od operatywności

Radomia. W najczasie nastąpią gruntowne zmiany w organizacji pracy
Komendy Miejskiej PoJicji. Na
czym one będą polegały?
- Po pierwsze, na tym, o czym
już wspomnialem-policjanci mają
wyjść na ulice. Po drugie, wszyscy

Wróćmy do

bliższym

Podjął pan również decyzję o
zmniejszeniu w Radomiu liczby
komisariatów. Czy nie oddali to
policji od przeciętnego obywatela?
- Wprost przeciwnie. Dokonując zmian organizacyjnych w
Komendzie Miejskiej, chcemy
wprowadzić rewiry dzielnicowych.
Funkcjonariuszy przesuwamy bliżej mieszkańców, czyli na osiedla.
Komendant miejski, podinspektor
Mieczysław Romeł , rozmawia z
prezesami spółdzielni, aby administracje przekazały nam lokale.
Tam będziemy tworzyć rewiry
dzielnicowych. Pierwszy taki rewir mamy już na Michałowie.

Będziemy też zwracać uwagę

nie tylko na wyniki funkcjonariuszy, na przykład w ilości nałożo
nych mandatów, wniosków do ko-

łegium

czy zatrzymań na gorącym
uczynku. Policjant będzie także
oceniany przez społeczeństwo i
samorządy, jak pracuje i jak współ
pracuje z mieszkańcami . Uważam ,
że taka wszechstronna ocena jest
ważniejsza niż ilość wypisanych
mandatów. Policjant ma być dla
Judzi, ma realizować ich potrzeby,
a nie swoje.
Wprowadza pan również
nadzór nad głównymi szlakami komunikacyjnymi w regionie. Na
czym to ma polegać?
- Będziemy częściej kontrolować drogi, które -według naszej
oceny - są najbardziej zagrożone
na przykład pod względem napadów na tiry, kradzieży samochodów i prostytucji. Kontrolami zajmą się policjanci z "drogówki",
prewencji, ale także z brygad antyterrorystycznych. Ale o szczegółach nie chcę mówić, ponieważ to
ma być zaskoczenie dla przestęp
ców.
Czy to poprawi skuteczność
policji?
-Na pewno tak. Chodzi o również o to, aby przestępcy zaczęli
się nas bać . Takie działania w dużym stopniu poprawią także bezpieczeństwo funkcjonariuszy, bo
jeżeli przestępca wie, że w każdej
chwili jest na celowniku, będzie
uważał na to, co robi.
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Ale i policjanci
bardziej zdecydowani.
go boją się używać
ro przestępcy nie mają
łów?

- Najpierw trzeba
prawo i mentalność
licjantów. jak i zwykłych_ .
teli. Aby uniknąć traged11. 1
powinni stosować się do
określonych zasad. a
po~::zas kontroli
winni spokojnie
cjonariusz wykona
bowe, a nie szukać
kolei policjanci musz ą
gotowani na każdą
i natychmiast podej
zje, nawet te naj
tyczące użycia
już wyposażeni

w

mogą interweniować

cydowanie.
A co się stanie, jeśli w
rutynowej kontroli pol
. ·e•o
talnie potraktuje uczciW
~
watela?
. 3
-Taka osoba zostanie 0
no przeproszona. Ale
winni pogodzić się z n?'~ ·
wiązaniami , które p~h_CJa
stosować. Jeżeli istnieJe
nio.1e podejrzenie, ż~ kto?
nil przestępstwo lub Jest
tencjalnym sprawcą, to
riusz ma pełne prawo do
działania .

MAGAZYN NUMER

amo iycle

1\'Mfff/UI

dziecku, które czeka na przeszczep szpiku kostnego

tunek

a

• •

l l

a

U!łn.rKo wym

koncercie
Noego zebrdllo dla
chłopca prawie

mógłby być jeszcze poważniejszy,
więc dziecko ma zwięk zon e daw-

ki sterydów.

Tylko przeszczep

złotych.

W celu zahamowania dalszego rozwoju choroby Filipowi potrzebny jest jak najszybszy przeszczep zpiku . Odbędzie ię on we
Wrocławiu. W tej chwili znaleziono już pięciu potencjalnych dawców z US . Potrzebne są jednak
środki finansowe na dal ze badania . Gdyby udało się je zebrać ,
przeszczep mógłby odbyć ię już
pod koniec lipca tego roku . Cal• kowite koszty wynoszą ponad 150

dz ień

koncertu upał dał się
we znaki. Nie stanowił
żadnej przeszkody dla tych,
już od szesnastej schodzili
radomskiego amfiteatru. Za
kiedy na scenę weszli mali
Arki oego, na ławkach sicj uż ponad dziesięć tysięcy
A spóźnialscy jeszcze
· bramy. -Dziś śpiewa
ipka - oznajmił "guru"
Friedrich. Posypały się
brawa.
większe brawa rozJekiedy na estradę Weszli ro. Tato mocno trzymał
Zaraz też oddał go
- Dziękuję wam - powiemikrofonu.- esteśmy pewprz: es•~czepiie szpiku nasz

tysięcy złotych .

Fi lipek i jego mama Anna dziękują wszystkim, którzy składają się na operację

na świecie , Fiej kocha huśtawkę.
krzesełko tata mocno
na belce. -Jeszcze? -pyta
wznosi się aż pod niech! Aach! - cieszy się
I historia zaczyna się od
nie

będziesz

tu sic-

dzień -wstydzi się mama,

wypada, by syn choć tro. uwagę na obcą panią. -A
me! -woła z wysokości Filip.
tak mógłby trwać ten sielski
: szczęśliw i rodzice, rozpo-

częty dom, zielony ogród. - Nie
mam nawet czasu skosić trawy
- usprawiedliwia się pan Andrzej
Mąkosa, tata Filipka.
Trzyletni Filip jest ciężko
chory. Ma bardzo rzadką chorobę hematologiczną, tak zwany zespół Fan co niego. Schorzenie charakteryzuje się hipoplazją szpiku
kostnego, polegającą na tym, że
szpik zaprzestaje produkowania
białych i czerwonych krwinek, a
także hemoglobiny i płytek. To
ostatnie sprawia, że dziecko cierpi na krwotoki i wylewy.
W celu podtrzymania chłop
czyka przy życiu przynajmniej raz
na trzy tygodnie podawana mu
jest specjalnie przygotowana
krew, płytki krwi oraz sterydy.
-Właściwie już po urodzeniu
synka objawiły się pewne nieprawi-

dłowości

w mońologii - opoWiada
pani Anna Mąkosa , mama Filipka.-

Szpik nie pracuje
Dostał krew i przez jakiś czas
wszystko było dobrze. JYiko płytek miał ciągle zbyt mało i rodzice
jeździli na konsultacje do kliniki

hematologicznej w Warszawie. Nie
to jednak aż tak groź
nie. Dopiero w grudniu ubiegłego
roku okazało się, że wyniki są bardzo złe. - Szpik nie produkuje żad
nych elementów- orzekli lekarze.
Diagnoza brzmiała: wrodzona aplazja szpiku z podejrzeniem
anemii Fanconiego. Od grudnia
większość czasu- Filip spędza w
Klinice Hematologii i Onkologii
przy ulicy Litewskiej w Warszawie.
-Właśnie wróciliśmy z klinki
dwa dni temu -mówi mama Filipa.

wyglądało

arzy mi ·się festiwal
-Rzeczywiście,

ta muzyka famnie od dawna. astrajata mnie pozytywnie do życia .
Inna jest jej harmonia, inne instrumenty. Jej klimat, subtelność i ła
godność zawsze mi imponowały.
I jeszcze to, że muzykę dawną wykonywało się wokalnie. Dlatego
pierwszym moim marzeniem było
stworzenie chóru muzyki dawnej .
Ale to mi się nie udawało. Za to w
roku 1990 założyłam w szkole
muzycznej w Radomiu Młodzie
żowe Trio Barokowe z Ewą Pyrciach, Martą Nowaczek i Małgo

EWĄ GĘGĄ- OSOWSKĄ ,
t k ą _Radomskiej Nagrody
za r~k 2001, rozmawia
KOS

scynowała

._,.,uurenre nagrody jest jed-

zorganizowanie w
Międzynarodo

Muzyki Dawnej. Od
Wszystkie noszą irrńę znaXV-wiecznego kompo~ " IIIKnro.io Z Radomia. A przenie jest rodowitą rado_Skąd więc miłość do tego
l Radomia?
B·
.
)l to kompozytor wybitny.
51
ę_tyl k~ cieszyć, że udało mi
. zamteresowanie MikowJego rodzinnym mieście.
los przywiódł panią do
W~aśnie po to, by odkryć
. Raczej ·~rzypadek. PoZywca, studiowalam na
Muzycznej w KatowiPracowałam w szkole mu-

Podawana krew poprawia na
jakiś czas mońologię. Ale sterydy
mają skutki uboczne. Dziecko tyje.

buzia przypomina chomika, pojawia się zbędne owłosienie . - Im
dłużej leki są podawane, tym zmiany są poważniejsze - martwią się
rodzice .
Na początku tego roku Filip
miał wylew krwi do mózgu i był
częściowo sparaliżowany. Przy tej
chorobie jest to spotykane. Był leczony w Oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Klinicznego przy ulicy Marszałkow
skiej w Warszawie. Drugi wylew

Ale pani pasja do muzyki
dawnej musiała zacząć się wcześniej?

Potem było jeszcze głośniej
sze Bas o Continuo ...
- Nie wiem jak, ale do muzyki
dawnej zaczęłam jakoś zjednywać
młodzież. W 1994 r. założyliśmy
właśnie ten zespół i zajęliśmy najpierw Ill, a potem I miejsce na Ogólnopolskich Konk~sach Zespołów
Muzyki Dawnej w Zywcu. TYm bardziej było mi miło, że stało się to w
moim rodzinnym mieście.

BARBARA KOŚ

Jak pomóc Filipkowi?
Wszelkie wpłaty kierować można na konto Caritas Diecezji Radomskiej: PeKaO S.A.II o/ Radom nr 10801398-5904-27006-801000 z dopiskiem .Na leczenie Filipa·.

Mikołajów
A potem przyszła pora na festiwale. Kto im patronował?
- Cztery imprezy odbyły się
pod egidą Towarzystwa Muzycznego. Ale ten pierwszy festiwal w
roku 1997 (nosił jeszcze nazwę
Dni Muzyki Dawnej- red .) , zrobiliśmy właściwie sami z mężem .
Mąż nie jest muzykiem , za to dobrym organizatorem. Przy takiej
imprezie musi być ktoś taki . I chyba impreza udała się, bo słucha
czy przyszło wielu , a w prasie napisano: aż 500 lat czekał Mikołaj
na swój festiwal.

sią Ziębą .

zycznej w Żywcu , a potem znalazło się miejsce w szkole muzy~z:
nej w Radomiu. Podjęłam w meJ
pracę w roku 198~ i tak Z?~tało
do dziś . Uczę teorii muzyk1 1 gry
na flecie. Jestem więc już właści
wie radomianką .

Czekanie w długiej kolejce na
przeszczep za pieniądze kliniki nie
wchodzi u Filipa w grę .
Konto " a leczenie Filipa"
uruchomiła Caritas Diecezji Radomskiej . Pan Andrzej pracuje w
Salonie Peugota. Pornoc obiecały
więc wszystkie inne salony Peugota wPolsce.
- jestem bardzo wdzięczny
moim szefom , że przez cały czas
idą mi na rękę- mówi pan Andrzej .
ie mam żadnych problemów z
urlopem, jeśli akurat muszę jechać
z synem do kliniki.
Fi lipek już wie, że musi jechać
na "kłuj, kłuj" , wie, że musi brać
lekarstwa . Nie zdaje sobie , na
szczęście , sprawy z powagi swojej
choroby.
-Wystarczy, że my o niej wiemy - mówią przygnębieni rodzice.
Finanse powoli zasilają konto . Czy znajdzie się na tyle ludzi
dobrego serca, aby zdążyć na czas?
-Wiemy, że przeszczep zagwarantuje zdrowie Filipowi - mówią
Anna i Andrzej Mąkosowie . -Dlatego musimy zrobić w zystko, by
odbył się jak najszybciej .

Jak to się tało, że Dni Muzyki Dawnej imienia Mikołaja z Radomia pnekształcily ię w między
naro.dowy festiwal?
-Od samego początku starałam się , aby ten festiwal miał wysoki poziom artystyczny. a I Dni
Muzyki Dawnej zaprosiłam , na
przykład , zespół Ars ova, bo to
jest jedyny zespół polski, który ma
w repertuarze wszystkie kompozycje Mikołaja z Radomia. Kiedy

już ugruntowała się pozycja festizaprasza ć gości

walu , zaczęłam
zagranicznych

Ile zespołów gościło już w
Radomiu przez te pięć fe tiwali?
- Bardzo dużo . a pewno
wszystkie te, które liczą się dzi ś w
Europie . Wspomniana już Ars
Nova, Bornus Consort, ILL Tempo, ILL Canto, Concerto Po la cco
z szefem Markiem Toporowskim .
A jakie atrakcje czekają łu
chaczy VI Fe tiwalu?
- Festiwal odbędzi e s i ę w
dniach 18 - 22 wrześ nia i prócz
zespo łów polskich wystą pią jeszcze nie widziane grupy z Czech i
iemiec. Ale najbardziej c iekawe
będzie widowisko finałowe- jedyny w Polsce balet muzyki dawnej
"Arvente Sole", czyli " Gorejące
słońce " z Krakowa przedstawi widowislro ,. Zaślubiny królowej Jadwigi " według legendy Lucjana
Rydla do muzyki Mikołaja z Radomia.

NUMER 223WR . . . . . . . . . . . . . .~--------~----==~==~==============================~c==============:
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-Telewizja zajmuje

się rządową propagandą- uważa

Wierzę

w naszą
-Jako zorganizowana siła do
wyborów na pewno nie staniemy.
Jednak nasi członkowie z pewnością wystartują z list różnych komitetów wyborczych. Ale nie bę
dzie tego firmowała "Solidar-

Z MARIANEM KRZAKLEWSKIM , przewodniczącym
NSZZ " Solidarnoś ć", rozmawia
KRZYSZTOF LOSZ

ność " .

Co Marian Krzaklewski
robi ponad pół roku po przegranych wyborach parlamentarnych
i rozpadzie AWS? Ostatnio jest
pan w mediach prawie niewidoczny...
- Jestem przewodniczącym
" Solidarności " - skoncentrowałem
się na pracy związkowej . Obrona

praw pracowniczych to w tej chwili •
nasze najważniejsze zadanie. Ale
musimy też wzmacniać struktury
związku , stawać się bardziej profesjonalną organizacją . A że nie jestem widoczny w telewizji? .. To
wynika z tego, że telewizja'publicz- ży od tego, jak będzie odbierany
na konsekwentnie pomija infor- nasz program. Swoją ofertę kierumacje o naszej działalności - dla jemy do wszystkich. Póki co, na
niej " Solidarność " nie istnieje, przykład, PiS poparło nasze stazajmuje się tylko rządową propa- nowisko w sprawie kodeksu pragandą.
cy, ale już Fiatforma Obywatelska
zaproponowała zmiany jeszcze
A jakie miejsce widzi pan dla bardziej niekorzystne dla pracow"Solidarności" w polityce?
ników niż chciał SLD.
- Związek zerwał z polityką
póhora roku temu i na pewno nie
Czy wierzy pan w sukces wybędziemy się w nią angażować.
borczy prawicy w wyborach samoAle, oczywiście, zależy nam na tym, rządowych?
aby w Polsce wykształciła się silna
- Tak, ale pod pewnymi waprawica, najlepiej o chrześcijań runkami. Wybory prezydentów
$ko-demokratycznej wrażliwości miast pokazują, że musi. dojść do
społecznej .
współpracy różnych ugrupowań i
wystawienia jednego kandydata. To
Na razie mamy kilka prawi- samo dotyczy wyborów do rad
cowych ugrupowań i koalicji. Czy gmin - im mniej będzie list wyborjest taka, którą można nazwać so- czych na prawicy, tym większe
jusznikiem "S"?
będą szanse na sukces.
- Kiedyś myśleliśmy, że naszym partnerem będzie Ruch SpoTrudno jest jednak uwierzyć,
łeczny, ale tak się nie stało. Z kim
że "Solidarność" nie wystawi swobędziemy' współpracować, to zaleich ludzi w wyborach.

Ostatn.io związek jest aktywny w obronie kodeksu pracy. Czy
wierzycie w porozumienie z rzą
dem i pracodawcami?
- Mam nadzieję, że nie dojdzie już do ogólnopolskiej demonstracji w obronie kodeksu .
Ta, którą zorganizowaliśmy niedawno , zgromadziła 60 tysięcy
ludzi i była to nasza największa
akcja od ośmiu lat. Rozmawiamy
jednak z pracodawcami i jeśli z
projektu nowelizacji zostaną
usunięte najbardziej konfrontacyjne zapisy, to na pewno się dogadamy.
Przedsiębiorcy skarżą się jednak, że kodeks jest zbyt dla nich
surowy i przeszkadza w zatrudnianiu nowych ludzi. Dlaczego, w
imię walki z bezrobociem, nie pójdziecie na ustępstwa?
-To mit, że nowelizacja kodeksu spowoduje powstanie nowych miejsc pracy. Naszym zdaniem będzie odwrotnie - nastąpi
wzrost bezrobocia. Ale są i inne
powody naszego negatywnego
stosunku do projektu nowelizacji.

Jakie?
- Przede wszystkim nowy kodeks to zamach na układy zbiorowe pracy, regulujące takie kwestie,
jak wynagrodzenia, warunki pracy itd. Pracodawcy chcą mieć prawo do ich wypowiadania. "Soli-

M. Krzaklewski

silę

W Salonie .Słowa ludu·
gościmy wybitnych politykÓ'tt
i mężów stanu m.in.
Lecha Wałęsę i premiera
Jerzego Buzka, marszałka
Marka Borowskiego.

darność " uważa zaś, że te układy
powinny być w naszej gospodarce

powszechne. Jymczasem w Polsce
zawarto ich niewiele, gdy na Zachodzie dotyczą one nie tylko pojedynczych zakładów, ale całych
branż. Każdy pracodawca - duży
czy mały, prywatny lub państwowy
-musi ich przestrzegać .
Czy nie jest to jednak zbytnia
ingerencja w działalność przedsię
biorstw?
- Układy zbiorowe przeciwdziałają dumpingowi na rynku
pracy. Jeśli wszyscy pracodawcy
mają takie same warunki zatrudniania ludzi,· to jest to też przestrzeganie zasad równej konkurencji . Korzyści ma wtedy nie tylko pracownik, ale i pracodawca.
Ale w Europie, do której dą
żymy, górę biorą w gospodarce tendencje liberalne. Nasz sztywny
kodeks im przeczy...
- Wręcz przeciwnie. Prawo
pracy w Unii Europejskiej jest bardziej przychylne pracownikom niż
w Polsce. Składa się na to nie tylko kodeks pracy, ale również dyrektywy socjalne, konwencje Mię
dzynarodowej Organizacji Pracy,
a przede wszystkim Europejska
Karta Socjafna. To Folska dla firm
z Unii Europejskiej może się jawić jako ostoja liberalizmu . Według mnie, część decydentów w
Europie jest zapatrzona w USA i
chciałaby przenieść tamte rozwią
zania na nasz kontynent. Co ciekawe, robią to głównie partie lewicowe, które przyjęły liberalną
retorykę .
Odnoszę wrażenie, że mimo
haseł obrony pracowników,

związki znaczą w naszym
coraz mniej, spada liczba
członków. Czy to nie
tradycyjnych struktur
wych?
Nie tylko "Solida
notowała ostatnio spade
związkowców. Do zwi
Polsce należy tylko 18
zatrudnionych, w Eu ropie
razy więcej. Stało się tak
nie dlatego, że zwią zki
o interesy wszystkich
ków, nie tylko swoich
Wielu ludzi mówiło : "Poco
5ię zap-isywać , skoro i
mnie walczą". Poza tym,
wielkie przedsięb ior s t
znacznie zmniejszyły za
nie .

Czy "Solidarność" ma
mysi na to, jak przyciągnąć
bie nowych członków?
-Nie tylko mamy, ale i
zujemy je od dawna.
otwiera się na nowe branże,
nie handel i usługi . Mamy·
nad-23 tysiące człon ków w ·
marketach i sektorze
usług. Jylko w sieci
misji zakładowych ..
ś~o-i" należy 2.5 tysiąc a
.tb jedna strona medalu . S
się też rozszerzać
leń związkowców,
na
co znali prawo. Ch ciałbym.
każda osoba, która ch ce
wać w wyborach do
struktur związku ,

takie szkolenia obow
Rozwijamy też na sze
eksperckie, doceniamy
nie informacji, dlatego
być szerzej obecni w
Internecie. Ja wierzę w siłę
lidarności".

NIEPUBLICZNE NAuczycJELSKm KOLE-GIUM
JĘZYKÓW OBCYCH TWP

.ogłasza nabór
na studia dzienne i wieczorowe
JĘZYK

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

Dokumenty

nc-

l) Ceny nello cld..n PCH · ncleiy clalia:)'ł 7'ł. podoliw VJł!,
2) lrionnaqe
ptomocyjnych c:en cld..n ~
w punbach ~ 3) Mnt,.,...,aydol)aq"""""'
W ...-..nil, W

należy składać

do 5.07.2002 r.

Egzaminy wstępne :
J. ANGIELSKI:
pierwszy termin- 11- 121ipca 2002 r.
drugi termin -pierwsza połowa września 2002 r.

lclórym zosianie ZDIID ......... alcno.

J. NIEMIECKI:
....,~-..,.

NOWOCZESNE OKNA
mfoltnia: O 800 13 00 79 • iotemet: www.tras.pl

BIURA HAitOl.OWĘ: ~ ~ 4C. tli. 346 81 35 • ~ Uruanowłloego 122.
. .. 3315283 . ~ ly1wy33,łal. 2514594
I'RlBlSTAWICIEll HANoLowt Jtdrzajów, ~ 9, 11!t. 386 10 Zl • 1<az1nMrD Wiea.,
Atmlll<rajcnofei 9. ll!t. 604 172 S89 • ~ ~ 1, tli. 351 40 02 • Wlci!Ow. Rynek 6,
lel3833061 • Aacloln. Graiczna24,1el. 366 fi1 88 • Slanlcl!owlce.Amlil<nljowajZl, w. '045888
'1) Czaapromocj~2)~~-na-PCW~w~1~~
pr;ty~Sil!L- -'0)'>001 :15%.31 ~Oo!ygytl<oiogcb#•cllion •PCW.

pierwsza połowa września 2002 r.

Osoby, które zdały egzamin na filologię angielską lub filologię
niemiecką na uniwersytetach lub kolegiach publicznych i nie zostały
przyjęte z braku miejsc, mogą być przyjęte bez egzaminu.
Informacje i zapisy: OR lWP Kielce, ul. S ienkiewicza 19,
tel./fax: 344-63-50, 344-65-41 , 344-95-81 .
Istnieje możliwość powtórzenia wiadomości na kursach
do egzaminów wstępnych.
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·my gdzie warto się wybrać, ile trzeba mieć w kieszeni

począć

a

jutrd czynna będzie większość kifplellsk.
......,a.un sondażu wynlkd, że mdłe ośrodki leplej
o letników (l LUablafif}.Jm bliżej Kielc tym gorzej.

zł, kajaki po 6 zł , rowery 4-osobowe po 10 zł. A w połowie drogi do
Ostrowca, po lewej stronie kolejne
bajkowe kąpielisko na zalewie w
Brodach.

Boimin

palnie Surowców Mineralnych .
Jednak władze gminy i kopalni
wciąż mówią o olbrzymich ko ztach
i dpowiedzialno ·ci za zalegalizowanie tu l tni j rekreacji . Ale i tak
będą tu przyjeżdżać etki ki lczan.
Ratownicy WOPR od łat deklarują
urządzenie tu bezpiecznego kapicliska. l bez zgody nie da się- woda
znów pochłonie ofiary. WOPR chce
też zalegalizować kąpieli ko w podkieleckiej Mójczy. Z podobnym
skutkiem.

Sielpia
Ru za też największe w r gio-

Gdzie można się
bezpiecznie

Od jutra w Boiminie będą d yratownicy, wjazd samocho~ z ł. kajaki po 6 zł, rowery
i deski windsurfingowe po
godzinę, pole namiotowe
od osoby. Są dwa boiska do
· l e śnej i plażowej , grillo. W bufecie można zagolonkę, grecki gyros
. I delektować się przywtym widokiem nowej pary
·z p iątką piskląt.

kąpać
f!orowa Góra
mema

decyzji

e

~
niemi!
decyzJl

\.!J

(i}

•

~~~(j#
~dniów •

~

Cedzyna

\!!!J
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decyzji
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Lipowica
podobnej odległości od
iewiele ponad 20 km) mkąpielisko z widokiem
zamek w równie czyzalewu Lipowica. Mieprzetarg na trzyletnią
wygrał Maciej Bąk z firi już przygotował ekstrwlJuLJaur";; - bufet w formie
wioski (altanki pokryoraz toalety z bieżącą
samochodem w week. w dni powszednie 3 zł ,
namiotu 5 zł (bez wzglę
licz bę osób), sprzętu pływa
jeszcze nie ma. W tę niedzie23 bm. o godz. 14 nad zaleIULIJU'-LJJJ.tc:Się noc świętojań
puszczaniem wianków,
zes połów i cheerleadedochód z imprezy
będzie na leczenie
VI LO im. Słowackiego .
z Kielc trasą na Kraków
· w lewo na Morawicę l
.
w prawo wg
Można też busami z
kiego lub autobusem
nr 45 (z Radkawie trzeba
1,5 km) .

ratownicy i kuchnia. Kajaki po 5 zł
za godzinę.

0

Kąpieliska

dopuszczone
do kąpieli
1 Andrzejówka - na rzece Mławce #'!:.J~-:::T
2 Barycz - zalew bez nazwy
3 Boimin - bez nazwy
Kłllpieliska
4 Chańcza - na rzece Czarnej
warunkowo
5 Życiny - na rzece Kwilince
dopuszczone do kłllplell
6 Chycza - na rzece Niwce
1 Cedzyna zachód i wschód
15 Ostrowiecśw. -staw Gulwin
7 Ciekoty- bez nazwy
-zalew rz. Lu brzanki
8 Drutamia - bez nazwy
16 Pińczów - na rzece Nidzie
2 Kielce - zalew rz. Silnicy
9 Gacki - bez nazwy
17 Radzanów - bez nazwy
10 Góm~ Mły':l- ~ez n a~
.
18 Sielpia- na rzece Czarnej Koneckiej 3 Brody -zalew rz. Kamiennej
11 GoleJÓW- jeZioro Golejowskle
.
19 Starachowice- zalew .Piachy"
12 Koprzywmca- na rzece Koprzyw1ance 20 Starachowice- na rzece Lu brzance
zdjqcie Piotr Polak
13 LipoWica-bez nazwy
21Stara Kuźn ica- bez nazwy
iródlo: Patlstwowy Wojewódzki
14 Łachów- zbiornik .Kiekor
22 Stąporków
Inspektor Sanitamy w Kielcach

we po 8 zł za godzinę, pole narniotowe: 5 zł od osoby, 3 zł narniot mały, 4 zł duży, auto 3 zł, energia 5 zł.

Chańcza

Na południu regionu największym magnesem dla letników jest
oczywiście Chańcza (50 km od
Kielc). Przedsiębiorstwo Usług
Detektywistycznych i Ochrony Mienia JAWI z '!Ych organizuj~tu od
soboty dwa kąpieliska . Wjazd samochodem kosztuje od l do 5 zł- najdroższe są parkingi położone najbliżej zalewu. Dodatkowo każda
wypoczywająca tu osoba ma zapła
cić 2, 50 zł tzw. opłaty klimatycznej
(szczegóły na tablicach informacyjnych przy wjeździe). Mają być czynne aż trzy wypożyczalnie sprzętu
pływającego, ale ceny - po kilkanaście zł za godzinę- wołają o pomstę .

Skarżysko

W ośrodku

skarżyskiego Re(wstęp bezpłatny) ratownicy
mają być dopiero pod koniec
czerwca. Czynna jest wypożyczal
nia sprzętu: kajaki i rowery wodne po lO zł, łódki 15 zł za godzinę .
Niestety, nie będzie pływania w
drugim akwenie Skarżyska- Ber-

jowa

natce . Tegoroczne deszcze doszczętnie zrujnowały uszkodzone
po ubiegłorocznej powodzi wały
zalewu.

Klekot

Starachowice

Siedem kilometrów za Włosz
ezową na leśnym kąpielisku Klekot
-gdzie można dojechać m.in . jedną
z najlepiej zorganizowanych w regionie ścieżką rowerową (rower
można przewieźć koleją i wysiąść
na stacji PKP Czamca) -sezon ma
się rozpocząć oficjalnie 29 czerwca, ale już od jutra dyżurować będą

Największy komfort w letnim
sezonie mają mieszkańcy Stara-

chowic. Od jutra do wyboru dwa
kąpieliska na zalewach: rzeki Łu
bianka w osiedlu Południe oraz
duży i piękny akwen Piachy w
dawnym wyrobisku (w kierunku
Ostrowca). Na obu takie same
ceny: za samochód na parkingu 4
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nie miasteczko letniskowe w Sieipi k. Końskich (35 km od Kielc) .
Tuż przy wjeździe do ośrodka jest
dość drogi parking, ale można skorzystać z tańszego , mniej znanego,
w lesie po drugiej stronie szosy, za
stacją paliw. W kilku wypożyczal
niach: kajaki po 4-6 zł , rowery
wodne 4-osobowe po 10 zł , deski
winsurfingowe po 15 zł za godzinę . Można też wypożyczyć rowery
turystyczne - 5 zł godzina, 20 zł na
cały dzień i ruszyć na wytyczony
niedawno czerwony szlak- a nawet
hulajnogę po 3 zł.

Borków, Suków, Mójcza
W wędrówce po najpopularniejszych kąpieliskach zbliżamy się
do Kielc. W Borkawie nie ma już
zalewu- tama pękła w czasie ubiegłorocznej powodzi. W tej samej
gminie Daleszyce jest druga rekreacyjna perła : bajeczny akwen piaskowni w Sukowie z krystalicznie
czystą wodą pośród sosnowych lasów. Już trzy lata temu na jednej
trzeciej zalewu (ok. 23 hektary) zakończyły działalność Kieleckie Ko-

Jest jeszcze zalew w Cedzynie.
Lecz pomimo mnogości położo
nych nad nim ekskluzywnych hoteli i ośrodków wypoczynkowych w
tym roku nie będzie tam żadnego
st.-zeżonego kąpieliska!!!
i kogo
na to nie stać , łącznie z gminą Górno, której wójta radni odwołają ,
jeśli nadal będzie łożył na u trzymanię odpoczywających tu mieszczuchów. W dodatku niektórzy rozrabiają nad zalewem.
-Hotele i władze IGelc nie chcą
dokJadać do interesu a wszyscy chcą
korzystać . Do przetargów na dzierżawę kąpieliska nikt ię nie zgłasza
-mówi wójt Jarosław Królicki.
Gmina pobiera symboliczne
opłaty - po 2 zł - za wjazd nad zalew, każdemu kierowcy wręcza foliowy worek na śmieci . I liczy, że
może firma Kolporter, która je t zaintere owa na zakupem 5 hektarów
terenu przy niestrzeżonym obecnie
wschodnim kąpielisku , zmieni jego
oblicze. Na pocieszenie pozo tają
wypożyczalnie sprzętu WOPR- kajaki, rowery i łódki po 10 zł (moż
na będzie też zamówić rejsy motorówką) - oraz firmy Lemart, na zachód od tamy, dysponującej starszymi rowerami wodnymi po 8 zł za
godzinę (parking w weekendy po 4
zł , w pozostałe dni po 2 zł) .

Kielce
Kąpielisko będzie, choć prowizoryczne. Bez żadnych dodatko-

wych atrakcji czy gastronomii. Milo
w centrum miasta popływać , posiedzieć i np. zastanowić się : jakim
cudem opłaca się tworzyć oazy rekreacji i bezpieczne kąpi eli s ka w
Bolminie, Lipowicy, Chańczy czy
Suchedniowie a nie można w Kielcach, Sukowie czy Cedzynie. J eśli
zabraknie logicznych wni os ków
pozostaje wsiąść do samochodu, z
n.:miotem (noce są krótkie, ciepłe )
i jechać pod inne, wskazane wyżej
adresy, gdzie chcą i dbają o letników. Także po to, by na nich zarabiać.

KRZYSZTOF KROGULEC

TOWARZYSTWO

wrnozy

••••••••ELE
Halina FRACKOUJIAK
l

Irena .JARC»CKA
•
Krystyna GIZOWSKA

ogłasza

POWSZEC~J

0/K KIELCE
nabór do dwuletniego zaocznego

POLICEALNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO
o

specjalnościach:

> GRAFIKA KOMPUTEROWA_
> : INFORMATV~ Z ROZSZERZONYM
PROGRAMEM RACHUNKOWOŚCI
BANKOWEJ l UBEZPIECZENIOWEJ
Uczba miejsc ograniczona. Zgłoszeni a przyjmowane będą
do wyczerpania miejsc.
Informacje i zapisy: OR lWP Kielce, ul. Sienkiewicza 19
tel./fax: 344-63-50, 344-65-41, 344-95-81
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- Rocznica Czerwca powinna być radosnym świętem w olnych ludzi -

uważa

Przegrana wa ka o pamięć
wiedział kiedyś, że źle rządzony

Z DAVIDEM MORGANEM,
Amerykaninem piszącym pracę doktorską o proteście radomskich robotników 25 czerwca 1976 roku, rozmawia ARKADIUSZ KUrKOWSKI
Czy dla radomian rocznica
wydarzeń czerwcowych ma jeszcze
jakieś znaczenie?
- Sam zadaję sobie to pytanie. Gdy przychodzę do sądu obserwować proces oficerów MO
oskarżonych o represjonowanie
robotników, widzę pustą salę . Są
na niej podsądni, świadkowie i kilku dziennikarzy. Nikt więcej . A
przecież chodzi o sprawę zasadniczą dla historii tego miasta. Ba, dla

historii Polski.
Niestety, chyba nie ma zbiorowej pamięci o Czerwcu'76. Gdyby istniała. w wyborach nie zwyciężaliby tacy kandydaci, jak Tadeusz Karwicki, były prezydent
Radomia, wsławiony przemówieniem na stadionie "Radomiaka"
tuż po robotniczej rewolcie.
No właśnie, jak pan, człowiek
z zewnątrz , tłumaczy ten fakt?
- W Polsce trwa swoista bitwa o pamięć. I dawna strona opozycyjna ją przegrywa. Komuniści
wmówili ludziom, że z "Czerwcem" jest coś nie tak. Przed 26laty
robotnicy niby słusznie się zbuntowali, ale tak naprawdę na ulice
wyszli chuligani, którzy narozra-

Głosuj

połowę miasta.
Pisząc swoją pracę, przeprowadziłem mnóstwo rozmów. I wiele osób
mówiło o Radomiu z pewnym zażenowaniem. Jakby się wstydzili
przyznać, że są stąd , z tego miasta.
A powinni być dumni -właśnie za
to, co stało się w 1976 r.

biali i zniszczyli

Może

nie wszystko może być
powodem do dumy. Przecież akty
wandalizmu i kradzieże to nie milicyjny wymysł...
- Po pierwsze, wcale nie zostało jeszcze wyjaśnione, jak do
nich doszło i czy ktoś z aparatu
władzy nie maczał w tym palców.
A po drugie, czy wy, radomianie
nie kajacie się zbyt mocno za te
dewastacje? Jeden z największych
Amerykanów Tomasz Jefferson po-

w prawyborach ze

lud ma prawo do rewolucji. I wyście mieli prawo się zbuntować!
Mieliście prawo wyjść na ulice! W
ustroju komunistycznym tylko w
ten sposób można było dyskuto·
wać z władzą.
Zresztą , skoro mówimy o zachowaniach tłumu. U nas, w Ameryce nie brakowało różnych buntów. Miały z reguły bardzo gwał
towny przebieg. Bywało , że ginęli
w nich ludzie. A w Radomiu? Ja
wiem, że sekretarz Prokopiak skarży się na demonstrantów, którzy
oblegali go w Komitecie Wojewódzkim. Ale przecież sekretarzowi nie spadł włos z głowy. Ruchawki zaczęły się dopiero, gdy ludzie
zniecierpliwili się oczekiwaniem
na odpowiedź z Warszawy. A potem zwyczajnie walczyli z atakują
cymi oddziałami milicji. Tak samo
-lub jeszcze gwałtowniej- zachowywaliby się ludzie w Ameryce,
·Afryce czy w innym miejscu.

Jym niemniej co roku coraz
mniej ludzi przychodzi na uroczystości czerwcowe przed pomnikiem...
- Bo też dawna strona opozycyjna popełnia mnóstwo błędów
przy celebrowaniu " Czerwca".
Proszę popatrzeć , na co zwraca się
uwagę przy kolejnych rocznicach
-na martyrologię. Był słuszny bunt,
ale komuniści go spacyfikowali i
srodze zemścili się na robotnikach.

"Słowem".

datów chcą nam zafundować politycy.

zdaniem - najlepiej spisują się w
samorządzie. Wytypowane nazwiska będzie można przysyłać na
specjalnych kuponach drukowanych od dzisiaj w naszej gazecie.
Raz w tygodniu opublikujemy ranking najpopularniejszych kandydatów. Wśród tych , którzy wezmą
udział w zabawie (udział w losowaniu nagród wezmą tylko oryginalne kupony), będą rozlosowane
nagrody.
Ruszamy więc z 'prawyborami z "s :e·. Ale wcześniej winniśmy
jesteśmy informację, jakich kandy-

miu . Na razie tylko ugrupowanie
Radomianie Razem zdecydowało
się ogłosić nazwiska swojego kandydata. Jest nim generał Zdzisław
Marcinkowski, były szef Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu .
- Człowiek kompetentny, z
pięknym dorobkiem życiowym. No
i zasłużony dla Radomia -wywalczył dła nas komendę, jedną z niewielu instytucji ponadpowiatowych, jakie zostały po li}<widacji
województwa radomskiego - uzasadnia szef sztabu wyborczego RR
Andrzej Banasiewicz.
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mięć?

- O Polsce zawsze mówiło się,
że to jest kraj inny niż pozostałe
państwa komunistyczne. Ludzie
pamiętają o Katyniu, powstaniu
warszawskim, są przywiązani do
Kościoła. Wystarczy więc, że zniknie czerwona flaga,· a poradzą sobie z wszystkimi problemam i.
Otóż, było to zbyt idealistyczne założenie . Nie tylko na Białoru s i czy
Ukrainie, ale także w Polsce wiele
osób z sentymentem wspomina
ustrój, który za darmo -lub za marną pracę - dawał zupę i poczucie

Pamięta za to
per, który w rocznicę
znów chce wyprowadzić
ulicę. Może w ten sposób
szona zostanie tradycja
czego buntu?
-To jakieś żarty. p
Polacy żyli w
·
mieli prawa się zrzesz ać i
w sposób nieskrępowany
poglądów. Z władzą
się na ulicach Radom
czy Poznania. Teraz
krajem demokratycznym,
nym przęz polityków
cych z wyboru. Tak
Leppera nie ma nic
tradycją "Czerwca".
Samoobrony jakby
sam jest częścią
jeżeli zbuntuje Judzi, to
ciw samemu sobie.

. - W pana słowach
w rodzaju ro1~ClllfOWaJ11ia IJOS
mi współczesnych
-Broń Boże ! Ja
bardzo chłodny w
wacjach. I ta chłodn a
kaźe mi powiedzieć:
cie się swojej histodi 1
macie taki epizod jak
czerwcowe. To
do dumy- i święta .

Pierwszy kandydat
Największe zainteresowanie
budzą oczywiście wybory w Rado-

Prezydent nieoficjalny

Oficjalnego kandydata nie
przedstawiła lewica. Ale dla niko: Kandydat (imię i nazwisko)
go nie jest tajemnicą, że będzie nim
dotychczasowy prezydent Radomia
···································································································· .
Adam Włodarczyk . SLD chce re• Stanowisko l miejscowość
• klamować go jako dobrego menedżera i przypominać osiągnięcia
obecnego Zarządu Miasta .. Choć
by remont i ożywienie ul. Zeromskiego czy wywalczenie prestiżowej
• Imię i nazwisko zgłaszającego
dla Radomia imprezy ,,Air Show".
Paradoksalnie jednak prezydent
..................................................................
będzie wygodnym kandydatem i
~~
ł o
dla ... konkurentów. Ci nie omieszo
kają mu zarzucić choćby IJlarnych
efektów walki z bezrobociem, któ~~L..-~0,~
re w Radomiu bije rekordy krajo~ ~
SkiMoludu ~
we. Prezydent odpowie, że nie ma
. ................
~ ........... ..................................................................................................................
I..L
"instrumentów" do takiej walki.
.•
~

Tylko, że w Polsce nie ma nastroju do świętowania. Ludzie, także "weterani czerwcowi", uważa
ją, że ich wysiłek został zmarnowany. Może dlatego byli komuniści wygrywają dzisiaj walkę o pa-

pamiętać .

Dzisiaj pierwszy kupon

Kto będzie prezydentem Radomia? jdll RejCLlk, Adam
Włodarczyk, a może jakirś kobieta? Kto zajmie fotel
burmistiZil Zwolenia, Kozienic, Grójca? NiłSi czytelnicy
mogą wskiłZdć swoich faworytów.

nu, a kto w gminach, zadajemy sobie coraz częściej . I nic dziwnego
-wybory samorządowe już w paź
dzierniku. W tym roku głosować
będziemy nie tylko na radnych, ale i
szefów poszczególnych gmin. Emocji więc nie zabraknie. Partie na
pewno zadbają o to, by o fotele burmistrzów, wójtów i prezydentów rywalizowali prominentni działacze.
" Słowo Ludu" proponuje coś
innego. Chcemy, aby to nasi czytelnicy wskazali ludzi, którzy - ich

święta?

bezpi ::czeństwa . O braku
o ścieżkach zdrowia
to była za zupa, ci ludzi~
ści ,

~ladzę!

Wybierz sobie
Pytania o to, kto będzie rzą
dzić w największych miastach regio-

JYle i tyle osób trafiło do więzie
nia, tyle i tyle straciło zdrowie. To,
oczywiście, prawda, ale niecała. W
swoich rozmowach zauważyłem,
że dla wielu osób 25 czerwca 1976
r. był najszczęśliwszym dniem w
ich życiu! Oni wychodząc na ulicę, stawali się wreszcie wolnymi
ludźmi. Dla kogoś, kto przez tyle
Jat żył pod partyjnym butem nie
mogło być nic wspanialszego. No i
nie zapominajmy, że ten bunt zakończył się sukcesem! Władza odwołała podwyżki . Czy nie warto by
obchodzić kolejnych rocznic jako
święta? Radosnego, ludowego

alny kandydat na prezydenta ·
sław Marcinkawski

Opozycja pewni~ odnaruje, że skuteczniej mógł ściągać inwestorów.
I dyskusja będzie trwała .

Prawica jeszcze nie wie
Dla prawicy celem numer jeden będzie oczywiście odsunięcie
od władzy lewicy. Nie tak dawno
Leszek Kłodziński , były członek
Zarządu Radomia przedstawiał
politykom z prawej strony ciekawe symulacje przedwyborcze. Wynikało z nich, że partie postsolidarnościowe mają szansę na sukces, ale pod warunkiem stworzenia jednej koalicji. Na to jednak
się nie zanosi. W wyborach wystartują przynajmniej dwie grupy- skupione wokół posła Jana Łopuszań
skiego i byłego senatora Zdzisła
wa Maszkiewicza oraz POPiS ,
czyli koalicja Platforma Obywatelska- Prawo i Sprawiedliwość.
Kandydatem pierwszej z nich
może być były poseł Jan Rejczak,

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

jeszcze
Ugrupowame
jest wprawdzie w
mocno skłócone, ale i tak
zują sondaźe - szybko
Tyle nasze spekula l
oddajemy głos czytel.nik
Sami wybierzmy sobie
ARKADIUSZ
f0AGAZYN NUMER

nsję wójta zmniejszono z ponad 8 tys. zł do 2 tys.

zerwa a ka e cja
""'"''• "_ w RusinowJe wygra/d wiłlkę o wlddzę. Na
roku przed wybordllll w gminie zmienił się wójt.
Krasled .usf4pD józefa Włodiłrczykd, który
wddzlł Rndllse gminy do kdtastrofdlnej sytuacji.
Gdyby Józef Włodarczyk nie
od władzy odsunięty, mógł
. . że jako działacz samoodniósł sukces. Był już
wRusinowie w latach 1990Wroku 1998 roku dwa razy
powody do zadowolenia: nie
został wójtem, ale i radnym
Głosowały na niego
583 osoby. Pod koniec
gminna opozycja powie., Dosyć rządzenia" i odwoze stanowiska cały zarząd z
i przewodn iczącą Rady
Przeciwko Włodarczykowi
i ci, którzy trzy i pół roku
pomogli mu zająć wójtowski
można było czekać

wójt Grzegorz Kraska
był jednym z radnych
'i: - Na początku kadencji
nic nie wskazywało na to,
gminie może się źle dziać.
dwa lata temu otworzyły

W 1999 roku gminna władza
o budowie wodocią
gów w czterech wsiach. Pieniądze
miały pochodzić tylko z kredytów.
Trochę dołożyli mieszkańcy. To
kosztowało gminę l ,3 mln zł.
W 2001 roku Zarząd Gminy
z trudem uzyskał absolutorium.
Już wtedy opozycja zarzucała
wójtowi, że zadłużył gminę, że nie
postarał się o dodatkowe pienią
dze na inwestycje.
Grzegorz Kraska: - Nie było
nam łatwo. Nie lubi się przecież
ludzi, którzy krytykują. Ja sam, na
własnej skórze, przekonałem się,
~o to znaczy ~adrzeć z władzą.
Zeby pracowa' w gimnazjum,
musiałem nawe walczyć o to w

cję oświatową .

A pieniądze z
PFRON na utworzenie miejsc pracy? Do szkół trafiły też komputery. Wszystkim dzieciom przez cała
zimę opłacaliśmy posiłki w szkołach . Wybudowane zo taty nowe
drogi: w Klonowej, Krzesła wicach,
Karczówce, w Rusinowie.

postanowiła

sądzie . Wygrałem
Na początku

go roku gminna opozycja nie z odziła. się na
przegłosowanie bu · etu.
Budżet gminy t 15,5 miliona
złotych. Połowę tych, pieniędzy
pochłania utrzymanie szkół. - Co
za dwa miliony możn~ zrobić?
Przecież trzeba opłacić actipinistrację. Zapłać rachunki za śwl;itło, telefony, wywożenie śmieci. ostaje
300-400 tysięcy- wylicza wó Kraska. - A co z należnościami obec
wierzycieli, a spłata długu z cią
gnięta na budowę wodociągu.
- Nie mogliśmy doczeka się
odpowiedzi na podstawowe p ania dotyczące budżetu - mó i
Zofia Lewandowska, teraz sp łeczny zastępca wójta, kied ,
czło_!lek Zarządu Gminy.
odwołanie
Żeby przegłosować budżet,

Wniosek o

Wójt Grzegorz Kraska: - Tak naprawdę brałem niecałe 6 tys. pensji
zwołała sesję na wniosek naszej
grupy radnych. Chcieliśmy porozmawiać o protokole Regionalnej
Izby Obrachunkowej i stanie finansów gminy- przypomina wójt
Kraska. Przewodnicząca odmawiała. "Zakres merytoryczny wniosku nie może być tematem obrad
sesji Rady Gminy w Rusinowie" czytali radni w uzasadnieniu.
Wójtowi zarzucili doprowadzenie do zadłużenia gminy. - RIO
dopuszcza zaciąganie długu do
wysokości 60 procent budżetu . U
nas jest już 56 procent, czyli 2,7
miliona - przypomina Grzegorz
Kraska.
- Zdajemy sobie sprawę z
tego, że nowe wybory odbędą się
za pól roku. Niektórzy nam mówili: "Trzeba było poczekać . Przecież kadencja się kończy" . Ale czekać już nie można było . My byśmy
tego psychicznie nie wytrzymali mówi Zofia Lewandowska.

zabrakło

Kietlińska była przewodniczą

Gminy drugą kadencję i czuje
IPDk~lrzOila odwołaniem.

dwóch głosów. Na tej
samej sesji opozycja złożyła wniosek o odwołanie wójta i przewodniczącej Rady Gminy.
- Wielokrotnie zwracaliśmy
się do przewodniczącej o to, by

Pobory wófta
Bożena Karasińska

Opozycta
jest niesprawiedliwa
Na sesji pod koniec kwietnia
o wołali stary zarząd i powołali
n wy. Zmienili też przewodniczą-

cego Rady Gminy. Został nim Kazimierz Nawrocki, kiedyś zastęp
ca wójta Włodarczyka, odwołany
na jego wniosek w 2000 roku .
Kiedy opozycja przejęła wła
dzę, zaczęła się kontrola wydatków. Niektórzy łapali się za gło
wę. Opłaty za służbową "komór"kę" kosztowały podatników w cią
gu trzech lat 50 tys. zł. A pobory
wójta? 8,7 tys. zł. miesięcznie . W
gminie, w której mieszka tylko 5
tysięcy ludzi!
W Rusinowie przyszedł teraz
czas zaciskania pasa. Rada Gminy
obniżyła pobory wójtowi do około 2 tys. Mniej zarabiają też urzęd
nicy. - Przecież nie może być tak,
żeby malarz zarabiał 2 tysiące , a
sekretarka ponad 3 tysiące - m~
wią oburzeni.
Zdaniem Bożeny Karasiń
skiej, byłej zastępczyni wójta, ocena kadencji przez rządzącą teraz
opozycję jest niesprawiedliwa.
- Zeby im udało się tyle co
nam! -mówi. -To nieprawda, że
zaciągaliśmy tylko kredyty, nie starając się. o żadne pieniądze z agencji. Dostaliśmy fundusze na budowę dróg, zwiększono nam subwen-

przypomma: - Żad n Zarząd Gminy nie
zaciągnąłby kredytu, gdyby zgody
na to nie wyraziła Rada Gminy. U
nas też tak było . To przecież ci radni, którzy teraz przejęli władzę, tak
starali się o wodociąg w swoich
wsiach. Rada zgodziła się na zaciągnięcie kredytu, bo przeciwnym
wypadku nie można by było zacząć
żadnej inwestycji. Musieliśmy też
pożyczyć, żeby wypłacić nauczycielom pobory, przyznane im przez
ministerstwo.
O poborach wójta też decydowała Rada Gminy. Odwołany
wójt Józef Włodarczyk przypomina: -Owszem, pensja ustalona była
w wysokości 8 tys. 700 zł , ale to
jest kwota brutto.
Wylicza. Pensja zasadnicza:
4,2 tys., dodatek służbowy : 840 zł ,
funkcyjq.y: l tys. 420 zł , specjalny:
2 tys. 248 zł. Netto wychodzi 5 tys .
768 zł. Próbował walczyć o utrzymanie stanowiska. Pisał skargi do
wojewody i prokuratury. Na darmo.
Jadwiga Kietłińska je t radną
18 rok. Drugą kadencję była przewodniczącą Rady Gminy w Rusinawie. Nie ukrywa, że odwołaniem
czuje się upokorzona.
- Po co ta zmiana, po co ten
zamach na samorządno· ć? - pyta.
Jej zdaniem obawy o utratę płyn
ności finansowej gminy były i są
przesadzone. RIO nie zgłaszała
takich zastrzeżeń . W urzędzie była
kontrola finansowa. - Inspektorzy
R1 0 sprawdzali rachunki . Nie było
żadnych nadużyć gospodarczych !
-przypomina Jadwiga Kietliflska.
BOZE A
SKOMOROWSKA

zabić ni edoszłego teścia

ożem

w serc

w kieszeni- koszuli

uratowifł sołtysił

z

""''en.·owa przed.pewną śmiercią. Niedoszły zit;ć
go nożem. Była to zemstd Zif to, że sołtys nie
sit; na ślub swojej córki.
Kazimi erzów to niewielka
Tczów, kilka kilomedrogi Radom - Zwoleń . W
popołudnie Tomasz P.,
~azimierzowa wyszedł po
1e z domu, aby zebrać od
opłaty na meliorację
Wodnej.
samym środku wsi wszedł
z białej cegły. Przed brał rower. .G dy był w
drogą przechodził jego
19-letni Albert B.
pra,wdopod.obn:ie był
<-<~Liw~'"''łrower sołtysa, pozaczekać na niego. Gdy
P wychodził z posesji, mło
P<>dszedł, zaczął przeklimu cios nożem w klatkę
·!omasz P. osłonił się roewiętnastolatek próbo~z uderzyć. Gdy się to
uciekł w pola.
hałas i wybiegłem
·Widziałem,

ie sołtys

zaczął się chwiać na nogach i
usiadł na trawie- opowiada jeden
z mieszkańców Kazimierzowa.

-Myślałem, że Tomasz ~ł~bł. ~
dzwoniłem

do Zwolema 1 pobie-

głem do niego. Zdążył powiedział :
Zięciunio mnie tak załatwił" i

~tracił przytomność.

Kilka minut później ze Zwolenia przyjechało pogotowie. Lekarz stwierdził, że stan rannego
jest ciężki. Ostrze przebiło płu
co. Gdyby doszło do krwotoku
wewnętrznego, mogło to spowodować uduszenie.
- Słyszałem, jak !~karz P?wiedział , że ranny m1ał duzo
szczęścia. Gdyby nie J?Ortfel _wypchany pienięd~ w I?eszem koszuli ostrze wbiłoby się prosto w
serce. A tak zsunęło się kilka centymetrów_ niżej -. oi?Dwiada inny
mieszkaniec Kazumerzowa.
Tomasz P. natychmiast został
przewieziony do radomskiego

szpit la. Lekarze przeprowadzili
oper cję . Stan jego zdrowia był
ciężk , ale poprawia się.
- Rana jest głęboka, przebiła
opluc ą . Są to groźne dla życia obrażen . Niebezpieczeństwo tak
napra dę minie dopiero za kilka
dni - tł maczą lekarze.
AJ rt B. mial niedługo iść do
wojska. d dłuższego czasu spotykał się 17- letnią córką Tomasza P. Ch ·ał się z nią ożenić, ponieważ dz wczyna zaszła w cią
żę. Mieszk ńcy wsi uważają, że
Albert to sp kojny chłopak, chociaż czasami ozrabiał na dyskotece.
O 43-let im Tomaszu P.
mieszkańcy Kazi(nierzowa mówią
same dobre rzec~. Sołtysem jest
od kiJku lat. Ma ~·e dzieci, duże
gospodarstwo. Lu zie mówią, ie
dba o i~h inte,re~y ·ak o własne.
Nigdy me odmowi mocy, zawsze
doradzi, załatwi sp wy.
-AJ bert zemścił się na mężu ,
ponieważ ten nie pozwalał mu oże
nić się z naszą córką- uważa żona
sołtysa.
.
.
Kobieta przyznaJe ze łzami w
oczach, że córka kilka dni wcze-

Nastolatek zaatakował sołtysa przed tym domem w centrum wsi
śniej poroniła . Była w trzecim miesiącu ciąży.
- Sama odwiozłam ją do szpitala do Radomia, ale było już za
późno. Ciąży nie dało się uratować. Albert twierdził , że to nasza
wina, że to przez nas stracił dziec-

ko. AJe to nie jest tak - szlocha
kobieta. - Przecież oni są za mło
dzi , nie wiedzą, co to życie. Nie
mieliby nawet, gdzie mieszkać.
igdy nie oddam dziecka na tułaczkę. Powiedziałam mu sama, że
nie chcę go u nas więcej widzieć .
Od tego się zaczęło. Zaczął nas
wyzywać, obmawiać po ludziach.
I zrobił to, czym groził od dawna.

Zwoleńska policja zaraz po
całym zdarzeniu rozpoczęła po-

szukiwania sprawcy napadu . W
niedzielę w nocy przeszukano
okoliczne łasy. Sprawdzono znajomych i rodzinę Alberta B. Nic to
jednak nie dało . Poszukiwany
zniknął bez śladu . Przypuszczalnie, może ukrywać się w okolicach
Radomia.
Gdy zostanie zatrzymany, postawione zostaną mu zarzuty
uszkodzenia ciała i usiłowania zabójstwa. Grozi mu za to kara do
12 lat więzienia.
ALEKSA DER
KORNATOWSKI
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Jakby

się ktoś uparł,

to by

zamówił cały kościół

- od

ręki

Proboszcz a zaN pach
- Zmieniło się, oj, zmieniło - komentuje jeden ze
· stilrszych sWem proboszczów. - Dwadz/eśc/a Jat
temu sztukćf było dostać pozwolenie na budowę
kościoła. Teraz to już hden problem. jest za to Inny:
który z setek projektów wybrać, co z tysięcy
proponowiłllych kościołom produktów kupić, no l
jeszcze - czym za to wszystko zapłacić.
łCrążący przez ostatnie trzy
dni między stoiskami kieleckiej
wystawy "SacroExpo" duchowni
mogli dostać zawrotu głowy. Nie
tylko od mieszających się z sobą
woni kadzideł i kakofonii dźwię
ków, dobywających się z elektronicznie sterowanych dzwonów- na
to są wszak "zawodowo" uodpornieni. Przede wszystkim - od bogactwa oferty. - I to kusi, i to nęci ,
a w parafialnej kasie pustki - narzekali. Ludzie nie są już tak hojni
jak za komuny. Za to- o ironio losu

-dopiero teraz jest na co wydawać.
O względy polskich biskupów,
proboszczów i przełożonych zgromadzeń zakonnych zabiegają producenci wyposażenia kościołów i
dewocjonaliów już nie tylko z kraju. Na kieleckiej wystawie pojawili się Włosi , Czesi, Niemcy, Grecy,
Ukraińcy, a nawet Finowie.

- Cioto

jeś?!

Tu trzeba się - nomen omen
-uderzyć w piersi. Z winy reportera "SI.:' już w pierwszym dniu tar-

gów i to w przytomności samego
·prymasa Józefa Glempa, doszło do
drobnego incydentu z włoskim
producentem marmurowych elementów architektonicznych. Gospodarz stoiska częstował honorowych gości czymś, co jako żywo
przypominało marmur, odkrawając toto z dużego bloku i nabijając
na wykałaczki. W końcu, gdy nie
było już komu dać, podsunął wykałaczkę także niżej podpisanemu.
- Co to jest? - spytałem nieufnie.
We Włocha jakby piorun strzelił.
Nie dość , że azzuri dopiero co
qdpadli z finałów Mistrzostw
Swiata, to tu jeszcze takie faux pas.
- Cioto jeś?! Cioto jeś?! - sapał
rozjuszony. - PARMEZAN! - wykrzyczał dużymi literami. Już, już
nawiązująca się nić porozumienia
polsko-włoskiego została tym samym zerwana, do czego przyczynił się także sam prymas, odmawiając popicia parmezanu winem.
Skonfudowanego przybysza z Italii doprowadziło to do ostatecznej
rezygnacji.

Awanse
A propos rezygnacji . Z
udziału w inauguracji "SacraExpo" zgodnie zrezygnowali wło
darze miasta i regionu . Prymasa
J. Glempa nie zaszczycili swoją
obecnością gospodarze regionu .
Próbował to zatuszować prezes
Centrum Targowego Kielce, Tomasz Raczyński , łamiąc zasady
protokołu i gremialnie awansując
wszystkich przybyłych gości. Tym
sposobem w czasie oficjalnej prezentacji pani wicewojewoda została wojewodą, wiceprezydent prezydentem itd.
Awans stał się też udziałem
samych targów. Dzięki temu, że

~

---·

~ -- ·· ~

PUNTO

juiod29900
SEICENTO

Kup w Solo samoehód
do 31 sierpnia 2002 i wygraj

jui od 21 900

-super
laptopa

UNO

jui od 21 600
STILO

juiod45 600
DODAmOWO

Kup u nas FIATA
a otrzymasz
•
• •• •
wtęeeJ ntz stę
spodziewasz
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SOLO

Dąbrowa 346b
tel: 368-60-05, 368-60-06

Kielce, ul. Krakowska 32
tel. 361-59-39, 361-38-81

samoehodową

do komputera
-bezpłatnY

przegląd

samoehodU

O'lllZYMAS.Z 1000 a
.IDU .IIISTÓ WI.AKICIIL. . FIATA

SOLO

- lderowoieę

224/ng
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MAGAZYN NUME"

w Europie tego typu
odbywa się (we Wiolata, kieleckie "Saniespodziewa.;u , IPKSLa W tym roku wycontvnienJC!e. Jak na lirou,c::• " •u<;J<;v rynku targi
- -•~· .. ~ •" się wprawdzie
okazale, ale liczy się

Która monstrancja spodobałaby się wiernym?
ka Jankowskiego było mu daleko.
To ostatnie cudo (mowa o monstrancji, nie księdzu Jankowskim)
w tym roku widać było tylko na
zdjęciu.

Mnóstwo zdjęć zrobili też fotoreporterzy zwiedzającemu targi
prymasowi. Można się więc spodziewać , że już w najbliższej wersji folderu Centrum Targowego
Kielce wśród prezentowanych tam
VIP-ów pojawi się też kardynał
J. Glemp. Głowa Kościoła katolickiego w Polsce będzie tym samym
sąsiadować m.in. z Józefem Oleksym, Leszkiem Millerem i Aleksandrem Kwaśniewskim . Mało tego:
aż w dwu wersjach występuje tam
poseł Henryk Długosz . Wprawdzie tylko jako tło i we fragrt\entach (ucho, oko, czoło} , ale grunt,
że w dobrym towarzystwie.
ARTUR POTACZAŁA
DOM HANDLOWY

"Szumen" sp. z o.o.
ul• .JagielloMka 25
teLlfax (041) 388-38-71
w godz. lG.00-18.00

POWIERZCHNIE
HANDLOWE

DO WYNAJĘCIA

~

SIEBAU •
BRAMY
NAPĘDY
GARAŻE OGRODZE ~
tftemlecka ~**. palika cena
brwne MglTI8I'IIOM z napop.m 2. 722 2ł
.Kielbram" Klelce, ul. Okrzai 42, tal. 343..,1·21

MEBLE

HE
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RADOftf
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowslciego - nieczynny (przerwa wakacyjna)

WARSlAWA
Dramatyczny, PKiN.

teł. 656 68 44.
Ateneum, ul. Jaracza 2. te/.
625 73 30, 625 24 21 - przerwa
urlopowa.
Narodowy, p/. Teatralny 3, te/. 692
06 04- . Operetka", godz. 19.30,
scena przy Wierzbowej.
Rampa, ul. Kolowa 20, te/.
679 B9 76.
Teatr Wielki - Opera Narodowa,
p/. Teatralny 1, ()()-950 Warszawa,
te/. (022) 69 20 200 (centrala), fax
(022) B26 04 23, 826 50 12.

RADOM
,.Atlantic" - . SPIDER - MAN"
USA. l. 12. godz. 12.30; 15.30;
1B.OO; 20.30 (premiera)
,.Her -. K- PAX" USA. l. 15, godz.
16.00; 20.00; . Kolory raju " Iran,
/. 15,. godz. 1B.15

GROJEC
,.CKR"- nieczynne.

UPSKO
. Oskar" - .Helikopter w ogniu"
USA, /. 15, godz. 1B.OO

PRZYSUCHA
. zachęta u

- nieczynne

SlYl1WWIEC
l

. Górnik"- . Gwiezdne Wojny cz.
//" USA, J. 12, godz. 1B.OO

l

IWOLEli

.świt" - nieczynne

MUZEA l WYSTAWY
RADOM
Dom Kultury . Borki" - wystawa
prac Mariusza A Dańskiego.
Muzeum Sztuki Współczesnej
Dom Gąs/ci i Dom Esterld - l'ł)ISia
wa malarstwa Jerzego Czuraja, pt.
• Wizje"; wystawa Bożeny Poplawskiej, pt .Radom i ziemia radomska
w malarstwie i rysunku".
Muzeum im. Jacka Malczewslciego, Rynek 11 - .Zanim powstało
miasto. Początki Rtx1omia'; . Byl zamek", • Wkraju Ligii i Ursusa·•• Moje
miasto"·
Klub Ś~dowisk Twórczych .,Łaź
nia", wystawa retrospektywna Czesława Waszlei ~ ma/arslwo - olej, pastele, akwarele. grafiki.
Centrum Kultury
Miejskie
i Informacji Międzynarodowej, ul.
Traugutta 31133 - ~YYStawa artysty
plastyka Tadeusza Hajnrycha pt.
.Radomskie pejzaże "; IYYSfawa Barbary Kwiatkowskiej pt .,Lalki, zwierzątka, anioły".

Galeria ,.Rogatka", ut. Malczewskiego 20A - wystawa malarstwa
Hanny Wojda/y-Markowskiej.
Mała Galeria .Migaweczka", plac
Konstytucji 3 Maja 5 - IYYSfawa fotograficzna Jacka Madejskiego pt.
.Zdjęcia podwodne".
Miejska Biblioteka Publicma, ut.
Pilsudskiego 12 wystawa pokonkursowa na plakat XXV Radomskiej
WIOSil}' Literackiej; ~wa z okazji
BO-lecia powstania Biblioteki Miejskiej w Radomiu; Galeria G10 - ltY"
stawa fotografii Edwarda Kruka.
Galeria Biblioteki Publicznej, ul.
Pi/sudskiego 1Osala wystawowa wystawa malarstwa Małgorzaty
StJZelec.
Q( .}'rJUłie" - Galeńa .}'od Jasklj.
ką " ul. Czarnoleska 17 - wystawa
rzeźby Adama Sobienia pt. . Postać
dłutem kształtowana "; wystawa fotografii Przemysława Paszewskiego
pt . 97-300 Piotrków Trybunalski";
otwarcie wystaw: godz. 18.00. ~
ne: wtorek - sobotJ w godz. B.OO 20; natzieła w godz. 11.00- 17.00
MłodzieiDwy Dom Kultury, vl. Daszyńskiego 5 - lYYSfawa fotografii
Anny Modzelewskiej.
Galeria ,.Piliclta Telefonia" - wystawa grafiki i rnamstwCI Michala Kurkowskiego. Czynna w godz. 1(}17,
w soboty 1fr14.
Muzeum Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30 - czynne wtorek - pią
tek w godz. 9.00 - 17.CX.J; sobota niedziela w godz. 10.00- 1B.OO,
oprócz poniedziałków; soboty wstęp wolny. Ekspozycje stale we
wnętrzach wzbogacane w okresach świątecznych; ekspozycje
środków transportu wiejskiego w

Stodole 6-bocznej z Grdjca; ~
wy stale: .,Jak powstaje skansen" w
Kurniku z Konar; ~YYStawy czasowe: .Mieszlcańcy naszego skansenu·- domek w skansenie bartniczym, . Cztery pory roku" - wiosna
w Domu Ludowym
CKM ,.Arlta ", ul. Chrobrego - wystawa pt .Koń w grafice~ prace A
Krawczyk-Słjk.

Kawiarnia "Elcslibris" - wystawa
fotograficzna Kamila Strudzińskie
go.
OKiS . Resursa Obywatelska" ul.
Mak:zewslciego 16 - Galeria .. ReSUJSa ": - wyst;Ma fZJ!lJJ; Kazimitm
Rafalikaz Poznania pt JJ;mJ ~
kobietom";
Ga/eńa Sztuki Nieprofesjonalnej
- ~YYStawa grafiki absolwentów Katedry Sztuki~ Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej.
Galeria Fotografii - ~ z okazji 4trlecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego pt Założycie
te i Seniorzy RTF. Razjeszcze~ otwarcie lYYSfawy godz. 1B.OO.
Galeria Młodych - 11 edycja Ogólnokrajowego Konkursu Fotograficznego 2001 pt "Dziecko niepelnosprawne - kochane takie, jakie jest,
dlatego, że jest".
GALERIA .,Brama" ul. Malczewsldego B - wystawa malarstwa Dariusza Błaszr:zyka .. Ewolucja".

WARSlAWA
Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, te/. 629 30 93; Sztuka
turecka ze zbiorów polskich.
Zamek Królewslci, pi. Zamkowy 4;
teł. 657 23 38, lYYSfawy stale, m.in.
mieszkanie Stefana Żeromskiego,
gabinet prezydenta Ignacego Mościckiego, galeria Lanckorońskich.
Cent111m SzluJd Wspólczesnej,
mek Ujazdowski, AJ. Ujazdowskie 6
- Katarzyna Kazyra: .iatnia~ .Instalacja".
.,zachęta ", p/. Małachowskiego 3,
tel. centr. 827 58 54.

za-

Galaria Rzeźlit C»>tatłfj Pmlslnad
- sta6 eksixizyr:ja w IXOOskkn p;J1aJ

Galeria • WOZDIIIJia" - Ukon z cyklu . Gry wojenne"~ Abakanowicz.
Muzeum Rzeźby Wspómsnej Wincenty Dunikowski - Duniko
. Punkt bez powrotu", otwarcie wystawy sob. godz. 14.00; wystawy
towarzyszące - Kinga Dunikowska
.Powiew szczęścia"; Wincenty Dunikowski - Duniko, Bemhard Karsten •Time Lab"
~ można zwiedzać: wtorek piątek, godz. 9.00 - 16.00; sobota niedziela, godz. 10.00- 17.00; w
poniedziaJki - nieczynne.
PIIJII(J

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

PRlYSII:HA

MuzBum im. O. Kolberga - Ekspozycje stale - I'.Ysfawa biograficzna
. Oskar Kolberg" (1B14 - 1B90) folklorysta, etnograf, kompozytor";
wystawa historyczna .Urszula z
Morsztynów Dembińska (1746 1825). Dzieje PrzyslX:hy wXVIII - XIX
Wlill<u"; st;1owo aranżoNane lmęlJ7a
saJoou i gabinetu XIX-wiecznego naukowca humanisty. ~wa obrazów Janusza OziiJra1NCa pt. ~ niezw,*le". Muzeum ~ codziennie /XL - pt B- 15, sob. - niedz. 10 •
15. sobt}ty wstęp bezpłitny

w

llżj.

Muzeum Regionalne - wystawa
archeologiczna • Wojownicy z Łą

czan•.

KOZIEIII:E
,Muzeum Regionalne - wystawy:
.Ptaki jak żywe" rzetba Józefa Konczei; IV Środowiskowa Wystawa
Kozienickich Twórców Sztuk Plastyr;znych; Od barci do ula współ
czesnego - kozienickie tradycje hodowli pszczół; Modlitwa i praca w
ludowej rzetbie regionu kozienickiego; Dawne rzemiosła i zawody, •
czynne codziennie z wyj. poniedziałków i świąt, w godz. 9.00 16.00, wtorki - wstęp wofny.
OK ,.Cale Galeria" • IYYSfawa malarstwa Leokadii Styś . zaciszu domowym".
Biblioteka Publiczna - wystawa
.Echa Puszr::zy Kozienickier

w

IISKO
Lipskie
Centrum
Kultury
- wystawa . Malarstwo" Tomasza
Wróblewskiego z Pionek, czynna
9.00- 18.00
Bibliolelra - •
w przedszkrr
tu bibliotecznym"~ prac dzieci. C2}ml w godz. otwarria bibliaeki

mosna

~o

Centrum Rzeźby Polsldej, ul. Ttr
polowa 1, Pałae Józefa Brandta wnętrza dworskie z drugiej polowy
XIX wiefaJ
Galeria .Kaplica" - AleJcsaOOer Zys/co .Archiprzedmioty"
Galeria ,.Oranżeria " - Leszek
Oprządek . Obiekty"

BIAIJBilESI
PK$ - 613 22 63
I1A
PKS - 616 29 71
KOlEleE

PKS - 614 24

Słuchaj

"Słowem"

ze

RADOM. Bardzo dobrze
,.Po piąte ••• "Ich
Troje i .,Show" Eminema. Na
pierwszym miejscu jest jednak
nowa płyta Budki Suflera
.,Mokre oczy".
sprzedają się

Przyznaję, że nie jestem
fanem brzmienia Budki Suflera, a "Mokre oczy" to płyta
typowa dla zespołu . TYle tylko, że bez tego pazura, ostrQści, jakie panowie z Budki
mieli kilkanaście lat temu. Za
dużo tu smętnych piosenek w
stylu "Odkąd ciebie brak ... "

dl

PIIJII(J

PKP- 612 13 15

PRlYSVCHA
PKS - 6Z5 24 62

SKRZYIISKO
PKP - 675 22 44

SlYIIOWE
PKP- 617 00 95;
PKS - 6)7 00 !XJ

zwrJBI
PKS- 676 25 19; RadkHaxi- 919.

Pogotowie RałJdtDwe - 999; Sbż
Pażarna - 998; Policja - 997; Slr.li
Miejska - 986 i 362 06 00; Pogotowie Gazowe - 992, Pogotowie
Cieplne - 993; Pogotowie Energetyr;zne - 991; Pogotowie Wod~
ciągowe - 994.

SlYIIOWE

Muzeum im. Kazimierza Pułaslcie
go - ~YYStawa n wświecie dawnych

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

os

lWlOII

.,CKR"- wystawa zbiorowa Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej;
Biblioteka dla Dzieci ·lYYSfawa prac
uczniów klasy III PG w Grójcu pt.
• Wielkie pranie" inspirowane twórczością Tadeusza Kantora, czynna
w godz. B.OO - 1B.OO
ł1A

Miejski Za1711d Dróg i Komunikacji- 363 12 55 (czynny całą
dobę). Dworzec linii podmiejsłich
360 13 94 (czynny 7-19); PKS362 67 76; PKP - 94 36; Informacja lomieza i rezerwacja miejsc 363
68; Radio-taxi: .,Elcspies"
· 96 22; .,Les:zlom" • 96 24; n V"IC·
tońa"- 96 26, 91 92; ,.Vega•91 94.

UMiG - lYYSfawa malarstwa Mariana Jarzembowskiego.

WARKA

GBP - wystawa prac Jana Stępnia,
artysty malarza, ucznia Jacka Mal-

IIAIDI

SKAlłYSlEW

GROJEC

CIEPI3.IIW

Szpital Rejonowy, ul. Wladys/awa
Jagie/f; 12 - Izba Przyjęć - 676 22
39, centrala - 676 20 38.

czytelnikom

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

~ego.

Biblioteka Publiczna - sala wystaoowa - wystawa malarstwa Małgo
rzaty i Tomasza Wróblewskich.
MGOK - I'.Ysfawa Jycie codzienne
dawnych Piałobrzeż;m".

.zMIBI

płyty

Rozdajemy

RZECZNJOW

Muzeum Ludowych lnstrument6w
Muzycznych - wystawa czasowa:
. Polski strój ludowy w malarstwie
Marii Wąsowicz-Sopoćko" ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Opocznie.• Polskie harmonie wczoraj i dziś " ze zbiorów wła
snych muzeum.• Polskie kapele i
ludowe instrumenty muzyczne".
SzOK - Galeria Kaplica lamkowa
- lYYSfawa rzetby i rysunku artysty .
plastyka Pawła Witkowskiego
Sala Ekspozycja ART Biblioteka "YS~awa fotografii Barbary Po/akowskiej

BIAWBRlEGI

l'lłlYSIICIIA

SzpiiJI PulliafiMy, ul. Partyzantów
B, centraJa 675 20 76; 675 20 75.

żaglowców".

W&lBI'.A
Galeria .,Pod Wieżyczką" Gmin-

BIAUJBRZEGI
Pogotowie Ratunkowe - 613 27
09; Straż Pożarna - 613 22 B1;
Polit;ja - 613 22 72.

GROJEC
Pogotowle Ratunkowe - 664 23
09: Straż Pożarna - 664 23 BB;
Policja - 664 30 71; Straż Miejska
- 664 33 88.

KOZEI«E
Pogotowie Ratunkowe - 621 09
99; Straż Pożarna' - 614 21 4B;
Policja - 614 21 22.

UPSKO
Pogotowie Ratunkowe - 37B 06
11; Straż Pożarna- 37B 06 61;
Policja - 378 00 05.

nego Ośrodka Kultuty - .Akwarele"

PRZYSVCIIA

~YYStawa,Kazimierza ŁyslCla.

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

lWfJBI
Dom Kultuty Gateńa Fotografii i
Plastyld - lYYSfawa fotografii .Zwoleń dawniej i dziś" Watdemara Goldzińskiego.

Muzeum Regionalne - wystawy
.Zwierzęta Tatr" ze zbiorów dzialu
przyrody Muzeum im. J. Matezewskiego w Radomiu; .MalarsMu Haliny Wa/ickiej"- Galeria Kantorze zbiorów własnych. Muzeum czynne od
wtorku do piątku w godz. B-15 w
soboty 10-14.

SZPITALE, APTEKI

SlYDł.OWIEC

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

Pogotowie Ratunkowe - 676 22
20; Straż Pożarna - 676 30 34;
Policja - 676 20 B7.

TEI.!FONY ZAUFANIA

Szpila/ Rejonowy. li. Dtidtx kió 4
- centrala - 616 30 75. 616 25 58.
Szpital Rejonowy, al. gen. Sikorskiego 10 - 614 82 34.

RADIO

W systemie non stop pracują codziennie:
Apteka, ul. Traugutta 1a
Aptelca, plac Konstytucji 3.
DyiJJr tygodniowy pełni ta/cźe: Apteka, ut. Tochtermana 1.
Samodzietny Publiczny Zakład
Psychiatrycmej Opieki ZdrowotuL Krychnowicka 1 - Izba Przyjęć - 332 23 00.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ut. Aleksandrowicza 5 - Izba
Przyjęt i~ - 361 31 80.
Radomski Slpila <jpą''isiJ'CZJł: li.

net

Tocl'itBmma 1 -Izba~ ~
- 3]1

51

w.- CWzj;J ~

c;aJzimie tBi a;try dyiJJr.

I1A

KlłlBCE

liSKIJ
Szpital Rejonowy. li. ŚlliacltDdego
2- 37B 06 11.

PftMI
Samodzielny Publiczny Zakład
Dpie/d ZJJrowotneL ut. 15 Stycznia
- centrala - 612 49 12..

jakoś przesadnie ra("No i gra" ,,Wszystko
albo nic"). Najbardziej podobała mi się tu piosenka "Kiedy rozum śpi" - być może
przez gitary jak z Pink Floyd
i nawiązanie do Goi. No i jest
jeszcze dob_ry utwór "To jest
mgnienie" -taka Budka w starym dobrym stylu.
Teraz następna polska
płyta -"Korova Milky Bar"
zespołu Myslovitz. Bez rewolucji. Panowie z Myslovitz
wyszli z założenia, że skoro
się podobają, to lepiej nic-nie
zmieniać. I nie zmienili.
Mamywięc 11 utworówcharakterystycznych dla Mysio-

wiej to
dośnie

Zestawienie przygotowano na podstawie
danych ze. sklepu "CityMusie" przy ul. Malczewskiego 12 w Radomiu~ Na czytelników,
którzy zgłoszą się tam
dziś z aktualnym wyda-

. niem Magazynu "Słowa

Ludu", czekajądwakom
paktowe single.

RADOM
Oglilnoproblemowy - 360 SB 29;
AIDS - 362 23 07, 362 06 04;
Anonimowych Alkoholilców - 360
86 88; Monar - 360 9fJ 00; Pog~
towie Rodzinne - 360 88 29; P~
gotowie Opiekuńcze- 362 38 16;
Crime SIDppets - 345 25 25; KaID/icłci - 363 21 47; Niebieska
nia (dla ofiar przemocy w rodzinie)
800 120 002; Pomarańczowa U·
· nia (dla rocJziców pijących nastotatków - czynny 12 - 22)
OB0014006B; Katolicka Linia
Braterskich Serc: OBOO 311 BOO
(numer bezpłatny); Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Malczewskiego 20b, teł. 362-27-45;
telefon zaufania 988; Bezpłatne
p01ady prawne w MOPS, ul. U·
manowsldego 134 w godz. 12..3015.30, pak. nr 1 (od paniedzialicu
do piątku).

RADOM

("Mokre oczy", "Szaro- sza-

ry film"), a kiedy już jest ży

u-

ODrOWIEDZ
l WYGRAJ
ZE "StOWBt LUDU"
Co

proponują

Nazwisko i

imi ę

na upalne dni "Cztery

..•.....................................................

Adres .,...................................................................... .
Tel. ................................................................... .
Wypełniony kupon należy przesłać pocztą
przynieść

do

do redakcji .SL": Radom, ul.
piątku,

28 czerwca 2002 r., do

zr

~;-- 1

Częstotliwości slacji
słyszalnych w regionie:

Matyja- 107,2; Radom- 106,9;
Rekord - 106,2; RdC - 89,1; RMF
- 100,3; Zet - 105,3; B/ - 96.2; Bis
- 104,6; Twoje Radio Lipsko - 963
KHz; Kielce - 101,4.
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MAGAZYN NUMER
/

a planuj z nami -weekend
Jubileusz l ;S-leda "łaźnia"

Święto Warki z gwiazdami

RADOM. Dziś w Klubie Sro1\Vórczych "Łaźnia" wiei. Placówka obchodzi
urodziny. Z tej okazji odsię specjalny koncert "Muziemi". Będzie to spektakl

WARKA. Nic nie planujcie na weekend, tylko koniecznie ~
na święto miasta. Zapowiada się, jak co roku , świetna
zabawa.
Jak zapewniają organizatorzy, imprezy sobotnie będą utrzymane w klimacie jarmarku, wspólnej zabawy, śpiewów i in t gracji.
Każdy z publiczno · ci będ~ie mógl wziąć udział w zabawach.
· Uroczyste otwarcie Swięta Warki odbędzie ię o godz. 15.
· Potem nastąpi zaproszenie do konkursów z wykorzystaniem
dmuchanych zabawek
· O godz. 15.30 wystąpi zespół Cocktail
· Potem karaoke dla wszystkich uczestników imprezy z wodzirejem i Cocktailem
· O godz. 16.15 rozpocznie się blok konkursów pomiędzy sektorami
· Godz. 16.45 oficjalne powitanie przez włodarzy miasta oraz
browaru
· Godz. 17.45 występ zespołu Cocktail
· Godz. 18.45 występ zespołu The Liverpool
· Godz. 20 występ Kwartetu Rampa
· Godz. 21 .30 występ zespołu VOX
· Godz. 22.50 występ zespołu Don Wasyl & Muzyczne Gwiazdy.
Niedziela minie w klimacie Mistrzostw Najsprawniejszych :
każdy z uczestników imprezy będzie mógł wziąć udział w biciu rekordów, wygrać nagrody.
· O godz. 14 rozpocznie się impreza i bicie rekordów w Warce:
na najlepszego piwosza, na najwyższego ucze tnika imprezy, na najstarszego uczestnika imprezy, na największą stopę, na największą rękę.
· O godz. 14.15 wystąpi zespołu Berets
· O godz. 17 nastąpi wstępne podsumowanie rekordów
· O godz. 17.15 wystąpi zespół Waterloo
· o godz. 18.30 rozpocznie się recital Anity Lipnickiej
· godz. 20.15 koncert da zespół IRA
·godz. 22 zacznie ~wić publiczność Beata Kozidrak z grupą Baj m
Na zakończenie Swięta Warki tuż przed północą rozpocznie
się pokaz sztucznych ogni.
(nova)
przyjedźcie

prezentuiący muzykę

z oryginalnymi efekta' t..clhrui::ZOIVfllll· , oprawiony in tescenografią . Kompozyto-

utworów jest Mariusz Kowala na scenie zobaczymy 14
·
na egzotycznych inUl"''"""'v.., takich jak: flażolety,
talking drum, konAi o,•rinoo. W koncercie zagra.
wvl;aczme muzycy radomscy.
~
Takie jest credo "Łaźni~': promować radomskie środo'---~~··~ odbędzie się w Teatrze Powszechnym im. J. Kochawystąpią: Ma:iusz Kowalski - gitara, instrumenty
fletma Pana, taiking drum, goblin, kalimba, Maria Suli. skrzypce, vocal, Joanna Zaraś- flet, flażolety, vocal, PatryKawęcka - flet, Agnieszka Czerwruńska - vocal, Karolina Pie- vocal, Dariusz Makarewicz - instrumenty klawiszowe, RoZaraś -trąbka, Krzysztof Łyżwiński -gitara, Piotr Dąbrówka klasyczna, Artur Rudnicki- gitara basowa, Dariusz Piwowar-konga, instrumenty perkusyjne, Waldemar Kalinowski - digeMarcin Wieczorek - perkusja, instrumenty perkusyjne,
SędZicki - oprawa techniczna, instrumenty perkusyjne.
scenografii jest Michał Budzisz,
pod patronatem prezydenta Radomia rozpocznie się
19. Pierwszą część wypełni wieczór wspomnień, drugą :
ziemi".
ilety są do nabycia,w Klubie Środowisk Twórczych
15 złotych.
(nova)

~

li'@l!j'!f

e Centrum KuJtury Foludnie zaprasza dziś o godz. 18 do
Galerii .,Pod Ja kółką" na
otwarci wystaw rzeźby Adama
S'>bienia' Po ta· dlutem kształ
towana ·oraz fotografii Przemys ł awa Paszewskiego '97 -300
Piotrkówlłybunal ki".
e W Galerii ,.Oranż ria''
Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku w sobot o godz. 14
odbędzie ię otwarcie wy tawy
"Krzysztof Mazur. Oparty
odrzcwo' .
e W świetlicy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
przy ul. lbchtermana w sobotę
22 czerwca o godz. 11 odbędzie
się szkolenie dla chorych na cukrzycę.

e Akcja "Lato 2002" rozpocznie się w Klubie ,.Igrek'
przy ul. Chalubińskiego 12/14
i świetlicy ,.Kocur" przy ul.
Wośnickiej 32 już w najbliższy
poniedziałek. Dzieci wybiorą
się na wycieczkę do leśniczów
ki w Kociołkach w Puszczy
Kozienickiej. Wyjazd jest bezpłatny, a zapisy będą przyjmowane do dziś w placówkach.
e Dom Kultury "Borki"
w czasie wakacji będzie prowadził zajęcia aerobiku . Zajęcia
będą odbywały się w·poniedzialki, środy i piątki o godz. 19.15.
Informacje w Domu Kultury
przy ul. Suchej 2lub pod nr teł.
331-24-45.
(ik)

Koncert "Matki Matkom"
~
RADOM. Impreza "Matki Matkom" odbędzie się w nie- IJpttiittM
w Sali Koncertowej w Urzędzie Wojewódzkim. Po- ~
o godz. 18.
·
Radomska poseł Ewa.Kopacz wystąpi w roli Justyny, Aleksano hnw" l'"~ w roli Anielki. Parlamentarzystki wiedzą już , kogo
. Spektakl jest organizowany z myślą o pomocy dla Domu
ej Matki i Ośrod k u Interwencji Kryzysowej w Radomiu . W
bohaterek sztuk Fredry wcielą się także parlamentarzystki: DoKwaśniewska (Samoobrona), Izabela Sierakowska (SLD), Zyta
(PO), Marta Fogler (PO).
Bilety po 50 zł, można ku pić w komitecie organizacyjnym konw Radomiu, przy ul. Dzierzkowskiej 20, teł. 384-60-58. Reo trzymała 10 podwój nych zaproszeń na koncert. Kto za. dziś o godz . 10 pod nr teł. 36-237-36 i odpowie na pytanie:
~oncert "Matki Matkom" będzie kontynuowany, zyska zapro-
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(nova)
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499.00zł

Wianki na zamku

SZYDŁOWI EC . Jeśli jeszcze nie wiedzą państwo, jak spę
noc sobótkową proponujemy wybrać się do zamku na "Wian-

o

=
n
...
=
tD

n
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Impreza rozpocznie się o godz. 21 na wyspie zamkowej .
artystyczne działające przy Szydłowieckim Ośrodku Kulprezentują p l enerową inscenizację obrzędu nocy sobótBędzie oczywi ście puszczanie wianków, a wszystko zasię pokazem faje rwerków. Później wszyscy przejdą na
ec zamku, gdzie odbędzie się koncert folkowy zespołu
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(ik)
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Festyn nad zalewem

JASTRZĄB. Na sportowo i rodzinnie można spędzi.ć &(.f'~J'
na zalewem. Odbęd'zie się tam festyn rekreacYJ- ~

"' "" ·· ~··-

. zacznie się o godz. 10. Zaplanowano m:in . ~o~grywki
ptiki siatkowej, biegi dla dzieci i do(osłych 1wysc1g row~Od~ędzie się konkurs pływacki i przeciągani~ !my.. ~ędz1e
tez spróbować swoich sił w rzucie balem. SwoJe umiejętno
ją strażacy. W czasie imprezy będzie p~ygr~ał zelorystyczny. A na zakończenie, w remizie strazackieJ, przy., Dyskotekę 40-latków".
.
Festyn organizują: Klub Sportowy "Jastrząb", Zarząd Gmmy o~
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(1k)

Warsztaty w teatrze

.

RADOM. Teatr Powszechny im. Jana Kochanm~s~ego ~~ga
ll_e~ycję warsztatów wakacyjnych dla mlodziezy ... ~oJ teSWLat". Zgłoszenia od młodzieży w wieku powyzeJ 13 lat
.
są w sekretariacie teatru lub pod nr teł. 362-79-27.
. Ie organizacyjne odbędzie się 27 czerwca o godz. 14 w
Prob.
(ik)

VI\

~

~

o

POZIOMO: l ) życzenie , petycja, 2) zabawa ze sznurkiem i szpulą. e) larwa chrząszcza, 3) najdłuż zy o
dopływ Missouri, 4) tkanina o wypukłych prążkach, e ) wigwam, 5) niewiemy apostoł, 6) energia, e ) odmia- ~
na chalcedonu, 8) bardzo mądra królowa, e ) na głowie strażaka, 10) dni bez pracy i nauki, e ) ' ląska gra w ~
karty, 12) 1000 kg, e ) płaska, cienka warstwa czegoś , 13) kobieta lekkich obyczajów, 14) warsztat pracyCICI
urzędnika, e ) zatyczka do beczki, 15) aromat, 16) zażalenie, e ) werniks chiński , 17) mostek.
~
PIO OWO: l) wystrzaŁ armatni na powitanie, 2) tylna część czaszki, e ) wczesna odmiana jabłoni , 3) "'
instrument perkusyjny, 4) zasadniczy element czego ·, e ) rzymska bogini świtu , 6) mieszka nad Donem, 7) ~
może być popielcowa, 8) godło górnicze, 9) paryski rzezimieszek, 11) odium, e ) narzędzie przydatne dla
malarza, 12) znak własnościowy lub rodowy mieszczan w dawnej Polsce, 13) wróżenie z kart, e ) kobieta
jeżdżąca konno, 14) główna myśl dzieła Jiterackiego.QAG)
Za rozwiązanie knyżówki z 7 czerwca (hasło : " Rdza niszczy żelazo a kłamstwo duszę- ntoni Czechow") nagrody wygrali - elektroniczne liczniki rowerowe - Joanna Białek z Kielc i Małgorzata raka z
Pierzchnicy, migające światło ostrzegawcze- Ula Szczepaniak z Radomia . Po nagrody zapra za my do na zej
redakcji w Kielcach przy ul. Wesołej 47/49, w godz. 10-16 (od poniedziałku do p1ątku) . Zwycięzcom poza
Kielc nagrody dostarczymy pocztą . Rozwiązanie powyższej krzyżówki podamy w "Magazynie" 5 lipca.
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Nad strojem

Człowieka-Pająka

projektant

pracował pół

roku
Przy produkql .;:.ptQer-M:.n.
wielu słynnych
filmowców. Wyreżyserował go
Sam Raimi (ma w swoim
m.in.•Dotyk przeznaczenia' i
.Prosty plan"). Scenariusz
David Koepp, autorem zdjęć iest
Don Burgess (nominowany do
Oscara za .Forresta Gumpaj,
ł,:JStiumy projektował James
Acheson (zdobywca nagrody
Akademii za filmy .Restoration·
.Niebezpieczne związki~ i
'
cesarz"). Efek1y wizualne
zaprojektował John Dykstra
(Oscar za .Gwiezdne

,,Spider-Man'' w akcji

pracowało

Tej chwili nie można przegapić. W 40 rocznicę
pierwszego komiksu opowladaftfcego ·
dzieje Czlowieka-Pa}4ka na ekrany kin wskoczył
,,Spider-Man ". Dziś polska premiera filmu.
ukilZiłnia się

Na komiksach z "Człowie
kiem-Pająkiem" wychowało się
kilkanaście pokoleń i to nie tylko Amerykanów. Wymyślone w
1962 roku , przez Stana Lee i Steva Ditko, przygody fascynują
dzieci na całym świecie . Polacy
znają je głównie z kreskówek pojawiających się w telewizji. Znają i kochają, bo choć "SpiderMan" jest superbohaterem to
wieczorem i tak musi uczyć się
do egzaminów.

Moc i

odpowiedzialność

"Spider-Man" to pistoria studenta Petera Parkera, który, po
ugryzieniu przez zmodyfikowanego pająka, zdobywa nadludzką siłę
i pajęczą zdolność przywierania
do dowolnych powierzchni. Po
opanowaniu nowych zdolności postanawia, że jako Człowiek - Pająk poświęci życie walce ze zbrodnią.

- Bałem się pracy nad tym
filmem. Czułem straszną odpowiedzialność, również dlatego, że
sam jestem fanem Spider-Mana.
Zawsze wydawało mi się, że siła
tej postaci polega na tym , że jest
to tak naprawdę ktoś spośród nas.
Chodził do podstawówki i liceum,
trzyma się trochę z boku, nie ma
dziewczyny... nagle przytrafia mu
się coś nadzwyczajnego i staje się
superbohaterem-ale i tak musi
wieczorem odrabiać lekcje twierdzi reżyser filmu Sam Raimi.

Zwykli aktorzy
Istotną sprawą dla klimatu
opowieści o Człowieku-Pająku
był dobór aktorów. Dotyczyło to
zwłaszcza roli Petera Parkera, w

Będzie

której słabo jeszcze znany Tobey
Maguire okazał się świetny.
- Peter musi nauczyć radzić
sobie ze swoją mocą i stać się odpowiedzialnym człowiekiem .
Wszyscy przechodzimy podobną
przemianę , może to właśnie dlatego postać Petera jest nam tak bliska - mówi Sam Raimi .- Tobey
Maguire był tak przekonujący w
tej roli, że w trakcie castingu powalił nas na kolaniL
Ciekawym kryterium kierowano się przy obsadzeniu Kirsten
Dunst w roli Mary Jane, sekretnej
miłości Petera Parkera. Szukano
... " kogoś kto pasowałby do Maguire'a".
•

Jedwab i komputery
Najwięcej trudności sprawijednak realizatorom filmu kostiumy, scenografia i efekty specjalne. Hollywoodzki projektant James Acheson, pracował nad znanym wielbicielom "Spider-Mana",
szafirowo-czerwonym strojem ponad pół roku . W końcu stworzył
jednoczęściowy kombinezon z ponad 120 kawałków jedwabiu i
ręcznie wykonanej lateksowej sieci, która jest zdalnie sterowana.
Całość pokryto specjalnym, wygenerowanym przez komputery,
wzorem nadającym złudzenie trójwymiarowości. W kostiumie Zielonego Goblina, wykorzystano
wzory na skórze gadów, kombinezony kosmiczne i... wizerunki smoków z japońskich rycin. Ten strój
wykonano z winylu , plastiku i
włókna szklanego. Aktor zakładał
go przez 30 minut, a pomagały mu
w tyfi! trzy inne osoby.
Swiat Człowieka-Pająka to
niebo nad Manhattanem. Filmow-

druga część

~

Ogłoszenie

70/bh

przygotowanie, wdrożenie,
uJrzymanie systemu w firmie
• dostosowanie istniejących systemów
l do wymogów znowelizowanej normy

Nie jest

bezbłędnie

Jednak dociekliwi fani znaleź
li w "Spider-Manie" ponad sześć
dziesiąt błędów. Najbardziej zaskakujące są właściwości szkła-

l

ISO 9001:2000
szkolenia, konsultacje

Kielce, ul Głowackiego 4, teł. (41)344 26 03

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowy nadzór inwestorski nad Budową oczyszczalni
ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości 200m
sześc./d w miejscowości Moiszew w zakresie wymaganych
branż:

Centrum Językowe

69/bll

WAKACY.JNE
KONWERSACJE
angielski niemiecki
WAKACY.JNE
KURSY JĘZYKOWE
angielski
lipiec,

sierpień

l pr.Led i po

południu

SZALONE
WAKACYJNE CENY
Nauka relaksu gratis
Kielce, ul. Głowackiego 4, teł. 344 26 03

iezwykły sposób "odradzają
się" w co
drugim uję

ciu. Tak dzieje
na przykład w
scenie, w której Spider-Man walczy ~ obronie Mary
Jane z czterema przeciwnikami .
Dwóch wyrzuca przez okno, a kiedy w kolejnej scenieiozprawia się
z pozostałą dwójką, okno za jego
plecami nie ma nawet rysy. Podobnie jest z lampa w pokoju Peterarozbita w jednej scenie, w drugiej
oświetla pokój w stanie nienaruszonym.
się

Reklamowy romans
Film pobił Stanach rekordy
oglądalności, co w du.żej części zawdzięcza rozgłosowi. Po zamachu
na World Trade Center jego premiera była opóźniana , aby nie
igrać na uczuciach osób, które
będą oglądały zdjęcia realizowane
na dwóch wieżach . Właściciele kilku budynków widocznych na kadrach filmowych wystąpili z po-

życia ".

W tekście wykorzystano
teriały Warner Bros, oficjal ną
nę filmu www.spiderman .
tures.com oraz http/

z okazJi
waliśmy

dla naszych
niespodzianki. Jeśli ktoś wie, w
którym roku po raz pierwszy
opublikowano komiks, którego
bohaterem jest .Spider-Man",
przyjść z piątkowym wydaniem
.Magazynu• do kieleckiej redai<.ą
.Słowa" (ul. We&>ła 47/49} o
10. Pierwszych 15 osób
bilety na wieczorną premierę w

.Romantice". Podczas premie!}'
kolejne niespodzianki od
•Video-Maxa•.
Czytelnicy z Radomia
ofrzymać wejściówki do
cu" (5 pojedyńczych), jeśli
zadzwonią dziś pod numer
36-237-36 o godz. 10 i odpow.edzą na to samo pytanie.

o przetargu nieograniczonym
do 30.000 EURO

GMINY w MAGNUSZEWIE
26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24

1•

l•

cy obejrzeli więc
setki dachów w tym
mieście i okazało się, ze
trzeba je niecó podkolorować ,
budując nowe w studiach .
Oprócz tego ekipa pracowała w
prawdziwych budynkach Nowego
Jorku, LosAngeles i Beverly Hills.
"Prawdziwe" i studyjne ujęcia połączono komputerowo. Nad tymi
efektami pracował John Dykstra,
laureat Oscara ..
- Nikt nie pozwoliłby nam latać nad ulicami z prędkością 120
kilometrów na godzinę. Wiedziałem , że ujęcia tego rodzaju będą
musiały powstać w środowisku
wirtualnym tłumaczy Dykstra, który zadbał nawet o to, żeby widz widział i odczuwał zmiany jakie zachodzą w Peterze po ugryzieniu go
przez pająka .

Zamawiający: ZARZĄD

ISO 9000,14000, AQAP

:

w

ły

Jeszcze paed amerykańską premierą filmu jego twórcy ogłosili, że
zaczynają prace nad drugą częścią. David Koepp - który jest autorem
fabuły .Spider-Mana• - rozpoczął już pracę nad scenariuszem sequela.
Zdjęcia prawdopodobnie rozpoczną się w 2004 roku.

SYSTEMY JAKOŚCI

nych
przedm i ot ó w '

zwami przeciwko
Ich zdaniem nie powinni oni
niać wizerunku kamienic na
dziej bajkowy.
Wśród chwyt ów rek
wych mających prom ować
der-Mana" nie zabrakło
głównego bohatera. Od
maja, czyli teiminu
premiery filmu, Tobey
jest widywany z samą icole
man. Aktorzy,
poznali
na przyjęciu
okazji rozdania
mu]ą, że są przyjac
całkiem niedawno
no ich gdy opuszczali m
Tobeya, co wścibscy
skomentowali : "Nicole
znalazła sobie kolejnego
go od siebie mężcz yznę

-budowlane
-instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne, technologiczne, automatyka
Termin realizacji: do 20 grudnia 2002 r.

Instrukcje dla oferenta:
- Oferty należy składać •w siedzibie Zamawiającego do dnia
l.VII.2002 r. do godz. 14 z dopiskiem "Oferta na nadzór
inwestorski nad budową oczyszczalni".
-Otwarcie ofert nastąpi w dniu l. Vll.2002 r. o godz. 14.15.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
przed przetargiem w wysokości 2.000 zł na konto UG Magnuszew
BS Piaseczno 0/Magnuszew 80021056-2033-36000-01-003.
-Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
- Specyfikację istotnych warunków mofua otrzymać w Urzędzie
GminywMagnuszewie, pokój nr 10, w godz. 8-15.
· - Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Alicja
Malinowska, teł. (048) 62-17-105, fax 62-17-025.
-Kryterium oceny ofert- cena l 00 proc.
1219/km

Zamawiający: ZARZĄD GMINY w MAGNUSZEWIE
26-91 OMagnuszew>ul. Saperów 24

Przedmiot zamówienia:
Nadzór inwestorski nad budową
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości
Moiszew
Termin realizacji: do 20 grudnia 2002 r.
Instrukcje dla oferenta:
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do
l.VII.2002 r. do godz. 14 z dopiskiem "Oferta na

inwestorski nad budową sieci wodociągowej i ka,na,fiz~rCYJ"''
-Otwarcie ofert nastąpi w dniu l. VII.2002 r. o godz.t 4.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata
przed przetargiem w wysokości 2.000 zł na konto
Magnuszew BS Piaseczno 0/Magnuszew 80021 O
3 6000-01-003 .
- Nie dopuszcza się składania ofert częśc i
i wariantowych.
- Specyfikację istotnych warunków można
w Urzędzie Gminy w Magnuszewie,'pokój nr l O, w godz.
- Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Malinowska, teł. (048) 62-17-105, fax 62-17-025.
-Kryterium oceny ofert- cena l 00 proc.

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

P

od zas wizyty w Moskwie prezydent l waśniewski przekazał

prezydentowi Putinowi listę
spraw, których Pol cenie udało się
załatwić z Rosją . Lista pozostała
tajna, gdyż żaden kontrolowany
czy niekontrolowany prz ciek nie
po zedł do prasy. Dało to powód
do wielu domysłów, które w kontaktach z krajem - bądź co bądź
-słynącym przed Jaty z głasnosti,
nie są zbytnio na miejscu . Na utajnieniu zależało jednak obydwu
stronom, co sugeruje. że w polityce sprawy niezałatwione są waż
niejsze od tych, które udało się załatwić .

ie wyklucza to, rzecz jasna,
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wątpliwości, które w sprawie niezałatwionej, a utajnionej będzie
żywiczwykły szary człowiek. I nie
chodzi wyłącznie o politykę . Utajnianie zaczyna wkraczać w dziedziny, w których- wydawałoby się
-widać wszystko gołym okiem. W
przypadku piłki nożnej temu oku
pomagają kamery i stadionowe
telebimy pokazujące, że karny
odgwizdany przez sędziego został

wypicowany przez aktorsko utalentowanego napastnika, a brutalny faul to tylko kaskaderska
sztuczka. W tej sytuacji powstaje
oczywisty rozziew pomiędzy decyzją arbitra a stanem faktycznym
widzianym naocznie przez miliony kibiców. Rozsądek podpowiada, że należałoby skorzystać z techniki i weryfikować błędne decyzje na gorąco - nie dochodziłoby
wówczas do tak koszmarnych pomyłek sędzio..6s ich, jak np . w
mundialowym meczu Anglia- Argentyna (karny dla Anglii, którego nie powinno być). 'JYmczasem
władcy FIFA poszli w drugą stronę, zamierzając rzecz utajnić poprzez likwidację stadionowych
telebimów - niby w trosce o spokój na trybunach . Tak naprawdę
pierwotny sens, a W Stępień swona reelekcję , jako że kielczanie nie poprą swojego burmistrza. Są wprawdzie naiwni , ale
nie są głupi , a co ważniejsze, nie
zawdzięczają mu nic. Postawią
przeto na człowieka, który potrafi dowieść. iż to, co już ma. wystarczy mu najzupełniej, a o zarządzaniu miastem pomyślał tylko
dlatego, aby zasłużyć sobie na szacunek jego mieszkańców i
wdzięczną pamięć potomnych. a
miejsce po W Stępniu nie mogą
zatem liczyć kandydaci bez osobistego dorobku , bez potwierdzonych i sprawdzonych kwalifikacji ,
bez czytelnych i powszechnie akceptowanych zasad moralnych; nie
mogą liczyć osoby zniewolone
politycznie, ideologicznie i świa
topoglądowo , podatne na wpływy
i korupcję . Przepadną tedy, jak
sądzę , faworyci Samoobrony, Solidarności , Unii Wolności i PEESELI ; lewica nie zdoła uzgodnić
wspólnego kandydata, chyba że H.
Długosz zechce zamilknąć, a rolę
selekcjonera przejmie ktoś z UP.
Trzeba nam zatem odrzucić
złudzenia , którymi nas do tej pory
karmiono. aszemu miastu potrzeba inwestorów i inwestycji , a
co za tym idzie nowych miejsc
pracy w budownictwie i produkcji: potrzeba nam sprawnej, taniej
ją szansę

o, cz

waść,

wstydu

oszczędź

FELIKS KUŹMA
Łęckiego - PO). Nie jest i nie powinien, to prawda, tyle tylko, że prezydent Włodzimierz Stępień zachowuje się tak, jakby pracowal dla
rzeczonego wcześniej H. Długosza
i czerwonych quasi-kapitalistów, a
nie dla kielczan. Lud rozpoznał ten
układzik od ręki i nazwał go - jak
się patrzy- seksualnie, ale niewiele
mógł zrobić, przynajmniej na początku.

O wóż, kiedy GUS ogłosił
swój pierwszy raport o osiemnastu
polskich miastach- siedzibach w_ojewodów i sejmików, zroz~m1ał
natychmiast, komu zawdzięcza
swoje kłopoty, wynikłe z niedorozwoju kieleckiej infrastruktury
ekonomicznej i społecznej . Uświa
domił sobie, iż zaszle w Polsce
zmiany pomogły rywalom, a~ Ki~l
cach poskutkowały wylączrue meszczęściami : l) 13-proc. bezrobociem (drugie miejsce na liście), 2)
śladową liczbą firm z udziałem kapitału zagranicznego (szesnaste) ,
3) relatywnym spadkiem średnich
wynagrodzeń (siedemnaste), 4) 69

·z

f

lóżkami szpitalnymi na 10 000
mieszkańców (Katowice 112) , 5)

zaledwie 587 miejscami hotelowymi (szesnaste) , 6) ujemną migracją na poziomie 2,7 p., co daje rocznie 560 osób netto (piętnaste), 7)
ujemnym przyrostem naturalnym w
granicach 0,2 promila. (A.P. Magazyn "SI..!' Nr 2207/K). Zaczął zatem pytać, bo i jakżeby inaczej , dlaczego wymieniony tandem H. Dłu
gosz/W. Stępień tak niewiele potrafi, lub zgoła nic, a innym udaje
się prawie wszystko?
Odpowiedź magistrackich
urzędników, utrzymujących stanowczo, iż wskazane wzwyż plagi
obciążają jedynie Balcerowicza,
Buzka i Krzaklewskiego Mańka,
a więc uwoli i solidaruchów, a nie
"ustawionych na resztę życia" socjaldemokratów, nie przekonała
miejscowych. Do wszystkich dotarło nareszcie, że głupota jest z
natury rzeczy bezpartyjna, bywa
przeto udziałem nie tylko prawicy, ale i lewicy. W konsekwencji
rekomendacje partyjne straciły

chcą jednak mnożyć wątpliwości
i liczbę drażliwych spraw niczała
twionych , gdyż jasne jest, że każ
dy wątpliwy me z śni się piłkar-

ko u po obionym narodom przez
lata , a czasem doprowadza do wojen - jak to miało miejsce w 1969
r. pomiędzy Hondura em i alwadorem .
Porlobnie wygląda sprawa
tajnej li ty, którą Putin do tal od
Kwaśni wskiego . Zamiast podać ,
czego Polska nie załatwiła z Ros;ą , stawia się ludzi pod ' cianą
domysłów. Słyszałem , że listę

tych spraw otwiera diamentowa
kolia. którą nasz prezydent miał
dostać od ich prezydenta dla naszej prezydentowej. Jakkolwiek
by było, świadczy to o polskiej
naiwności , gdyż Rosja to pań two,
które woli brać niż dawać- o czym
przekonuje nas historia . Oprócz
kolii , mowa tam o prowokacji z
udziałem Leppera , sterowanej
przez rosyjskie służby specjalne.
Lepper miał wzniecić rebelię na
Ukrainie, a następnie byłby tejże
Ukrainie wydany i wysłany rurociągiem w nieznanym kierunku .
dzięki czemu polskie elity polityczne miałyby problem z głowy i
ręce czyste jak śnieg . Kluczowe
pytanie tajnej listy dotyczylo natomiast kwestii Kaliningradu .
f odo b no Rosja obiecała odsprzedać nam Kaliningrad , pod
warunkiem, że Polska- wykorzystując swe członkostwo w ATO
i słabość, jaką mają doń USA
-pomoże Rosji odzyskać Alaskę ,
przehandlowaną kiedyś za bezcen
Amerykanom przez cara. 'JYm samym widać , że lista spraw niczałatwionych przez ~lskę z Rosją
pokrywa się częściowo z listą
spraw niezałatwionych przez Rosję z Po lską . Je śli jest inaczej, apeluję , żeby listę odtajnić, pok azać

wszystko jak na te lebimi c i ukr ę
cić łeb wątpliwościom .

i wydajnej gospodarki komunalnej, n•ałej i zdyscyplinowanej administracji , wzorowego aparatu
ścigania i wymiaru sprawi dliwoś ·i, surowych szkół o wysokim
poziomie nauczania i ułatwi one
go dostępu do kułtury wysokiej.
ie potrzeba nam. za to- przynaJmniej na razie - Swiętokrzysk i e
go Uniwersytetu , Kieleckiego Oddziału TVP, Kieleckiej Akademii
Sztuk Pięknych, międzynarodo
wego lotniska w Masłowie , nowych kościołów, kopii z Rio de
Janeiro na Telegrafie, wielkomiejskiego blichtru i światowego zadęcia.
a wszystko przyjdzie
pora, w nieodległej być może przyszłości, jeśli zdołamy znaleźć i
wybrać człowieka , który pamięta
sens pozytywizmu , umie liczyć i
wie, co to uczciwość.

W SOBOTNIM
'Sł.OWIE LUDU
W Polsce mamy kilkanaście tysięcy
różnych egzaminów na studia.
~eneticjentami obecnego systemu
są pracownicy uczelni biorący
łapówki lub zarabiający
na kursach przygotowawczych
• pisze tygodnik " Wprost".
Lekturę artykułu poleca
Władysław Grabka.
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Dialogi

nieparlamentarne
Kiedyś Janusz Korwinkrzyczał w Sejmie, że
" rząd rżnie głupa". Od kolokwializmów nie stronią też nasi

Mikke

Wojciech 1\vardowski, archeQiog i poeta, twórca kabaretu "Contra" , otrzymał podczas Dni Radomia medal Bene Merenti Civitas
Radomiensis .
Zda się, że z Radomiem związa
ny jest od zawsze.'JYmczasem urodził
sięwPułtusku, w roku 1939.-Jestem
przedwojenny - podkreśla . Rodzice
byli nauczycielami. Ojciec aresztowany przez Niemców wywieziony został do obozu w Mumau. Mamazmarła niedługo i wraz z bratem Maćkiem
chował się u rodziny w Zyrardowie.
Th też skończył szkołę średnią. Jako
studia wybrał archeologię. - Zawsze
pasjonowało mnie to, co było przed
nami- mówi.- Fascynowała mnie też
literatura, na przykład "Dzikowy
Skarb" Bunscha ...
Studia na archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ukoń
ctył w roku 1964 i w tym też roku
przyjechał do Radomia. Tu akurat
w ówczesnym Muzeum Regionalnym było wolne miejsce ~la archeologa. Niebawem poznał Julitę
Matracką , dzi ennikarkę '' Słowa

Ludu". W roku 1969 wzięli ślub.
Od tej pory tworzą udany tandem
małżeński i twórczy literacko.
W roku 1972 został szefem gło
śnego kabaretu "Contra", do którego pisał wspaniałe satyryczne teksty.
To dzięki nim, a także ich znakomitej interpretacji przez czwórkę wykonawców, "Contra" wielokrotnie
nagradzana była na ogólnopolskich
turniejach kabaretów, otrzymując
m.in. Złote Rogi Kozicy.
Wspiera felietonami miejscową prasę. Prowadził też i prowadzi badania archeologiczne, m.in.
w dolinie Pilicy i na cmentarzysku
przy ul. Limanowskiego w Radomiu. Obecnie jest kierownikiem
Działu Archeologii Muzeum im.
Jacka.Malczewskiego.
ZonaJulita jest kierownikiem
Ośrodka Promocji i Dokumentacji Rzeźby Centrum Rzeźby Polskiej w Orońs ku . Córka Anna jest
dziennikarką i pracuje w warszawskiej prasie.
Hobby to wędkarstwo i działka we wsi Ponikła .
(bk)

Na

własne

radni . - Niech pan nie udaje
Greka ! - usłyszał na ostatniej
sesji przewodniczący Rad y
Miejskiej Jacek Nita od radnego prawicy Mirosława Rejczaka . - Nie zna pan przepisów i
klepie pan bzdury ! - grzmiała
Marzena Wróbel. Przewodn iczący Nita przyjmował uwagi z

zespół Arka Noego. Koncert zorganizowano, aby zebrać pieniądze
na operację chorego chłopca. Organizatorów było kilku, podobnie
jak i honorowych gości . Prowadzący zapraszali ich kolejno na
scenę , aby wygłosili kilka słów.
Kilka przerodziło się w kilkadzie-

siąt. lO-tysięczna publiczność
przeczekała cierpliwie w 30-stop-

niowym upale pierwszych VIP-ów.
Przy przemówieniu Władysława
Kramczyka, szefa radomskiej pił
ki nożnej, emocje zwyciężyły dzieci zaczęły skandować: "Arka,

Słynny Pan Witek z Atlantydy " zdjęty " na deptaku.
czość jest bolesna, czy pana Witka coś ugryzło ...

-Chodź tu, mój Dudku, niech cię uściskam- prezydent Adam Włodarczyk przygarnia do siebie wiceprezydenta Janusza Wieczorka. Panowie spotkali się podczas meczu piłkarskiego urzędnicy- prawnicy z okazji Dni Radomia.
"Kroniki Tygodnia " ustalają , co pan Janusz odpowiedział panu Adamowi. (nova)

Arka". Niezrażony mówca ciągnął
dalej. Wtedy na scenę ze słowami:
"My też nie mogliśmy się was doczekać" wszedł Robert Friedrich
z małymi wykonawcami z Arki i to .
dopiero zakończyło przemówienie.
Najwyraźniej niektórzy zapomnieli , że dzieci nie mają prawa
głosu i nie pójdą do urn w najbliż
szych wyborach.
(mar)

kamienną twarzą. Dyscyplinowania radnych nie było. Może się
już do takich komentarzy przy-

zwyczaił?

(eska)

)ak w

urzędzie

Podczas Dni Radomia rozegrano niecodzienny mecz. Przeciwko prokuratorom zagrali
urzędnicy z radomskiego magistratu. Szala zwycięstwa przechylała się w czasie rozgrywki to na
jedną , to na drugą stronę . Ostatecznie zwyciężyła drużyna urzęd
ników. - Całkiem nieźle nam poszło . Zmiany zawodników wprowadzaliśmy szybko i sprawnie mówił po meczu w wywiadzie radiowym wiceprezydent Janusz
Wieczorek. Pomogły doświadcze
nia z urzędu?
(mar)

Nie

poprą!

We wtorek na scenie Amfiteatru miał wystąpić po raz pierwszy dla radomskiej publiczności

-Wyciągać czy nie wyciągać- oto jest pytanie.
Drogi czytelniku! Jak sądzisz? Jakie były losy fiata? Trafił do wody sam, czy został
wepchnięty?
Podpowiadamy: oczywiście, że celowo wepchnięty. Strażacy umieścili auto
w wodzie , by potem je wyciągnąć. A wszystko po to, by podczas Dni Radomia
pochwalić się swoimi umiejętnościami.
(nova)

oczy
Te

upały

nawet kota

. rozkładają!
Izabela Stochla
z Radomia
Masz aparat fotograficzny?
Lubisz fotografować?
Zrób zdjęcie sytuacji zabawnej
czy niezwyklej i przyślij
do redakcji.
Najlepsze totografie opublikujemy,
a ich autorzy dostaną
w nagrodę
album na zdjęcia i film
totograficzny
- ufundowane przez firmę
Foto Prestige
- Laboratorium Fotografii Cyfrowej
i Tradycyjnej,
Kielce, ul. Sienkiewicza 9, sklep
"Pelikan",
teł. 344·10-11,
lub 0601-45-20-82.
Nadesłała

Portret Adama Włodarczyka , prezydenta miasta, pędzla jednego ze strażni
ków miejskich. Prezydent otrzymał prezent podczas wręczania pracownikom
SM nominacji.
Kto następny? Może czas wyszyć makatkę albo wydziergać serwetkę . "Kroniki Tygodnia" zaproszą dzieci z przedszkola na wydzieranki z gazety. Tylko
kto wtedy pozna prezydenta? (nova)

Nie wiemy tylko, czy
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Nie milkną echa
syjnego mundialowego
Edyty Górniak. Grupa
zamierza oskarżyć ją przed
o profanację hymnu
który, ich zdaniem brz
marsz żałobny. Ciekawe.
będzie sąd? Pewnie
~***

Na przystanku MPK w
miu grupa ośmiu młodych
napadła na Andreasa M. ze
Zkdnoczonych - mi ·
śdoła baptystów. ~11uu~;"'
bowałi go i zabrali
nego ze sprawców
cji złapać , gdyż
rozpoznał go po rn<>r:'""'
nym tatuażu , który
.
ny rabuś nosił na ram_1en .
tutejszych bandziorkaW
nauczka: jak napadasz n~
jowca, rób to kulturalnie ·
szuli i marynarce a nie w
tym podkoszulku albo na

-

****

Przed Sądem
w Olsztynie stanje
wyszedł na przepustkę ,
chciał zapłacić 7 zł za
w barze kiełbasę.
mieć z tego powodu

MAGAZYN NUMER

AUTO-MOTO

BUDOWNICTWO

PARAPETY - najładn i ejsze wzory.
Producent .VINYL PLUS". 041/362-05-00.
m119

0% REKLAMACJI

PARKIET, moza ika , kleje , laki ery.
Kielce, Łazy 37, 0411345-44-84.

antywłamaniowe

nd261

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

s .C. AUTA powypadkowe,
-kupię . 0606-257-181 .

PRODUCENT:
e deska podlogowa
e boazeria
• schody
• parapety.
0411254-10-20.

nt173
041 / 366-19-17 . Bramy- producent,
automatyka - importer.
nn70
362-46-76 PARKIETY, mozaiki, schody,
listwy, kleje , lakiery . • Fioor•, Kielce,
Zagnańska 232 (8-17).
n'120
BALUSTRADY, ogrodzenia, kraty
rozsuwane, 041/25-44-559.
gb2643

KIELECKA Fa~ Mebli wydzierżawi
pomieszczenia handlowe, biurowe i magazynowe. 0411331-63-40.
nt204

MEDYCYNA
DOM Opieki - 0411368-76-58 .

KOMFORTOWE35m kw., oena 56.000 zł,
Piekoszów. 041130-61-169.
gb2692
KOMFORTOWE pomieszczenia biurowe,
Warszawska 34, 041134-473-29, 34-411-53.
gb2656

gb2270
DOM Opieki, pełna obsługa . Kielce ,
34-534-24 , 361 -94-06.
gb2610
GINEKOLOG - Zygmunt Banaś , Kielce ,
Sienkiewicza 28121 , codziennie od 15-tej,
soboty od 12-tej. 0605-604-341 .
gb2574

ng201

LOKAL 30m kw. w centrum, do wynaję
cia. 041 /361-15-49, 0606-63-63-1 3.
gb2671

SPRZEDAM tarcicę ig lastą i liściastą,
sztachety ogrodzeniowe , gonty łupane .
041 /30-25-110.
gb260!i

ODSTĄP I Ę sklep zoologiczny w centrum
Kielc. Tel. 0601-065-901 .
gb2591

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
06021335-083.
kb625

POKÓJ z kuchnią w Krakow1e - 40m kw.,
sprzedam bezpośredn io . 01 21654-62-08
(wieczorem).
gb2677

G INEKOLOG - lec zen ia , zabieg i,
najtaniej. Tel. 0601 /38-09-58.
ws2

TERMOKURTYNY
041 /366-46-52.

wej śc i owe .

nt175

ogłoszenia

drobne

Jeśli

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

w
dowolnej
rubryce

----"'~
Słowo Ludu-- -

.,

,. ,...

-__ __

............ ,..,

.

Oferta dotyczy osób fizycznych
BRAMY
HORMAN
-uchylne
-segmentowe.
041 /362-64-72.

041/362-00-29
AUTONAGAZ
Kielce, Pakosz 53.
RATY.

VICARD - rolety zewnętrzne i wewnętrz
ne, bramy, kraty. Tel./fax 041 /34-555-32 .
n'130
nt256

BRAMY garażowe , ogrodzen iowe ,
napędy. BLACHY dachówkowe, trapezowe
-producent. 041 /331-49-62.
nt236
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041 /366-46-52. 300-33-28.
nt177
BRAMY, ogrodzenia. 041 /346-46-93.
nt159
BRAMY.NET.Pl. 041 / 345-09 -41 ,
502-58-05-43.
nt181
CENTRUM SYSTEMÓW DOCIEPLEN
m1neralna. styrop1an. 041/345-42-58,
'
0600-886-064
nt252

. .Autofenix" Kielce, Wrzo25. 36 1-61-71 . Radom, Warszawska
l/fax 333-27-00, Szewce 39 k.Kielc,

koreańskich ,

WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabryczna . LENTEX", hurt - detal - raty. Kielce ,
C hęci ńska 14, 04 11362-12-97.
nd251

041/344-63-63 EUROLOCUM - od 1984,
Sienkiewicza 9.
ng215
40 m kw., własRości owe , Vlp., centrum,
tanio sprzedam. Kielce 362-23-49.
gb2458

BMW.

Sklep - hurtownia.
K1elce. Pakosz 53,361-18-56 .

CARS S.A. Dystrybucja części
odów zachod m c h. Kie lce ,
6, 041/361-61-06, 344-23-73.
nd243

041/368-24-34 .

DOMKiletniskowe 0 13143-539-94
kb1065

DO WYN AJ Ę CI A 2 pokoje - Kielce .
801-41-54 prosić Ewę Stradomską.
gb2558
DO WYN A J ĘC IA M-3 Dalnia .
041 /361-89-43
gb2645

HORMANN.
Bramy, drzwi, napędy.
Kielce, Domaszowice 174F
041/342-84-32.
nd260
l

MARMUR - parapety. schody
(produkcja - montaż ) Okna . Okrze1 65,
041 /343-14-77, 307-35-06.
nt167

l 1-clniowy TURNUS REHAIILIIACYJ NY

S PRZEDAM garaż murowany, własnościo
wy w Ko ńskich, 04 1/368-66-99.
gb2658

DO WYNŃ ĘC IA lokale biurowe: 45, 77,
130 m kw . l p i ętro , Sie nkiewicza .
0602-501-420.
gb2529
DO wynajęcia dom na Mazurach 1O km
od Giżycka , od l.VII.02. 0602-311 -735.
gb2581

pokoje z łoz •• lVSAT l telefonem
OD 30 ZŁ OD OSOBY /TURNUS
Ośrodek

Rehabilila<yjno-Wypoo:ynkawy

' 'PANORAMA"
76-107 Jarosławiec , ul. Bałtycka 9 :;
'mi' (07"1 3 4 4 - 7 3 - 4 3 ~
UftDD.IIIY LEKAIIU IIEII&IIu.rncn

>

GINEKOLOGIA 0607/887-732.

doświadczeni

specjali-

ści.

SPRZEDAM

kawalerkę-

ws99

041 /34-452-04 .
gb2667
ORTODONCJA.
Pełny

SP RZED AM mi eszkanie 63 m kw .
- Na Stoku. 041/362-69-73.
gb2576

SPRZ EDAM mieszkanie 28 m kw .
Uroczysko. 041 /362-62-91 .
gb2664

ATRAKCYJN E biura i magazyny do wy041/346-20-21, 346-20-94.
ni124

PO ZDROWIE
NAD BAa.rrY'K

gb2655

AGENCJA . Kontrakt" przyjmie mieszkania , domy do sprzed a ży , wynajęci a .
368-1 5-83.
nj128

najęcia .

prywatne.

RODZICÓW Z DZIEt.MI no które pobierają
ZASIŁEK PIELIĘ:GNACY.JNY oraz osoby
posiodoiqce grupf inwalidxkq zapraszamy

Sło n eczne

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe
w bloku , wysoki standard . 041 /366-23-97 .
gb2593

AGENCJ A IN TER LOC UM . K ie lce ,
041/344-53-62.
nt193

nt240

SPRZEDAM 50 m kw., INII,
Wzgórze. 041 /33 1-03-05.

nn11 4

www.dragowski.kielce.pl

Wełna

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

SPRZEDAM 36 m kw. Raciborskiego.
691-374-816 .•
gb2570

SPRZEDAM M-2 KSM - 04 1/345- 14-35.
gb2566

LOKALE

AD- D RĄGO W S KI,

zlecających ogłoszenia

SPRZEDAM pilnie M-4, IV/IV - Stok.
041 /332-31-29.
gb2553
SPRZED AM
0602-571-927.

pilnie

M-3 .

Tel.

zakres
usług

KRÓTKIE TERM INY
041 /331-97-43.
nt239
SKUTECZNE preparaty w trudnych
schorzeniach skórnych i wewnętrznych .
Wspan i ale efekty. 041 / 368 -02 -82 .
kom. 501 -577-033.
gb2334
ST O MATOLOGIA 041 /366-31 -33 .

pełn y

za k res.
gb1825

VIAGRA - 0607-419-480 , Ki elce ,
Jędrzejów.

gb2617

gb2426

SPRZEDAM pokój z jasną kuchn i ą.
22 m kw . z telefonem w Jędrzejow i e .
Kraków. 0121625-40-47.
tj96

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

TRZ YPOK OJOWE, 65
0411369-93-33.

m

wg82

kw ,

gb2644

MATRYMONIALNE
RAZEM w Kielcach, ul. Czarnawska 22.
343-43-53, www . razempołska .com . pl
• gb2598

OKNA. d rzw1. parapety Adaptacja
w n ętrz . Dro k plast", K1e lce . Nowa 5

nd259
PANELE

WYPOiYCZALNIA
SAMOCHODÓW

PODŁOGOWE

BOAZERYJN E
PCV - ozdobne elewacyjne
DRZWI, LISTWY. PROMOCJA.
ARMIKO, Okrzei 56, 04 1/344-37-45.

OUATTRO
041 /34-64-750
0-602-101-305.

ng200

nt206

+
+
+
+

DO

wynajęc i a

gospodarczą 80

041/361-88-52.

lokal pod dzi ała l ność
m kw., lei. 0605-572-601 .
bh72

DO wynajęcia lokal 200 m kw. (wszystkie media), 041/361-89-26.
gb2649
DO wynajęcia lokale biurowe, centrum .
0502-59-22-91 ' 0604-580-544 .
gb2662

TOWAROWY
TRANSPORT BETONU • POMPA
CEMENT LUZEM
><
BLOCZKI BETONOWE
~
LABORATORIUM BETONU

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

19

041/361-83-00 - INFORMATYKA,
policealne, zaoczne.
gb2627

Biurowość-

Biuro Reklamy

Słowoludu
TWOJA

GAZ. E TA

CODZ. t EM.A

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

e

ŚREDNIE :
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2-letnie po ZSZ
2,5-LETNIE po Szkole podstawowej
Warszawska 34, p. 511 .
nd256
041/344-11-55
OMEGA

POLICEALNE STUDIUM
FARMACEUTYCZNE
(najstarsze w regionie)
Warszawska 34, p.511 .
www.lce-omega.edu.pl.

ODDZIAŁ

- 0411345-85-88
PROMOTOR
Kielce,
Podklasztoma 117
POLICEALNE:
-Farmacja ,
- Turystyka,
- Admnistracja ,
-Telekomunikacja,
- Bankowość,
- Rachunkowość
-Finanse
TECHNIKA:
-Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,
- Żywienia Zbiorowego
-Telekomunikacja
LICEUM:
- Ekonomiczne,
-.Handlowe.
- Ogólnokształcące
(2-, 2,5-letnie).

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

PRZYJMOWAN IA
. OSTROWIEC
ul. 11 Listopada 3 F
teł. (041) 247-33-03
{041) 247-00-33

-sklep "Mała Moda"
pi. Zwycięstwa l
teł. (041) 378-28-20

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

· KOŃSKIE

PIŃCZÓ\V .-

ANGIELSKI, inne języki. Intensywnie.
EMPIK, 40%zniżki. 041/344-74-07.
nt242

Szkoła

biurową w

Radomiu

ok. 1 000 m kw.
kupię_, wynajmę

··

Sklep ,KLEKS
ul. 7 Zródeł 8
teł. (1)41) 357-44-10

022 6120886

485/gm

f'"'-, STARACHOWICE'~-: ~

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

MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.
nt187
OCHRONIARZ - Szkoła Pracowników
OCHRONY, DETEKTYWÓW. Uprawnienia
- publiczne. Nabór. Kielce, Kościuszki 5, 041/344-17-39. Praca.
nt147

p. 211,
(O 15) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16
teł.

ANGIELSKI , inne języki. Intensywnie.
Szkoła EMPIK, 40% zniżki. 041/344-74-Q7.
nt244

Żytn ia 1
361-18-97
366-Q3-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY

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

MŁODE

Kielce

041/362-62-64.

.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
tel(041)251-16-09,251-16-08
tellfux (041) 251-16-(Y]

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

nt233
SPOŁECZNE Pol ice a lne Stud ium
Kosmetyczne, ut. Warszawska 6 ogłasza
nabór na rok szkolny 200212003. Tel./fax
041/343-20-49.
gb2394

PRO-FIL
dla DOROSŁYCH
Kielce. ROMUALDA 3,
041/368-17-43.
-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
cykl 2- i 2,5-letni
- Technikum Fryzjerskie
Policealne Studium Kosmetyczne.
POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSKIE
Niskie czesne, ulgi promocyjne.
nd245
SZKOŁY PRO-FIL
Kielce, ROMUALDA 3,
041/368-17-43.
Specjalna oferta
dla absolwentów gimnazjum
-- PRYWATNE LICEUM

ATRAKCYJNĄ dużą działkę
sprzedam. 0609-497-215.

nt225

DOM Dyrn iny 180 tys .; sprzeda
. Kontrakt", 368-03-92.
nj126
DZIAŁKĘ budowlaną 1100 m kw.
w Kaniowie k . Zagnańska - sprzedam .
041 i34-28-113, 0602-45~11 .
gb2573

leśnik}

DZIAŁKĘ

bLidowląną

sprzedam .

041/303-44-74 po 18.
gb2631
MOTEL - stan surowy - sprzedam,
0604-456-580.
gb2540

Chęciny.

SEGMENT290m kw.- 95%
nia - Herby. 0606-89-37-55.

- 18,90 zł/m kw.
- 20,50 zł/m kw.
- 18,50 zł/m kw.

SPRZEDAM dom, Promnik
032/243-97-23.

koło

S PRZEDAM działkę budowlaną 1300 m kw.
Piaseczn a Górka . 041/361-37-97,
0609-51 O-Q41 '
gb2660

.EKOF BE

SPRZEDAM garaż murowany. Kielce,
041/34-237-96.
gb2668

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

Szczecińska,

o .o .

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel./fax 041 362 61 08, teł. 041 331 28 16, 0605-312-716 ifi

1

SPRZEDAŻ

SPRZEDAM restaurację z wyposażeniem
400 m kw. na działce 2352 m kw., wszystkie media, 290,000. 041/37-37-Q17.
gb2686

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

CC 900 (96}, l właściciel.

CINQUECENTO
-0604-23-95-64.

700

FORDA mondeo
0411273-37-23.

KOPARKI Nobas, UB1 233,
603-890-740.

PRODUCENT - fąl ia ,
'
polietylen , polipropylen , każd y
041 /351-70-28.

SIATKI- 041/344-71-93.

SUZUKI swift 1300 (1996
041 /302-22-41 , 041/302-22-17

1

TAPETY - sezonowa
w sklepach: WYSPIAŃ S
SEMINARYJSKA (bazary).

WAPNO hydratyzowane. fol •
na paletach , cena hurtowa
detaliczna 230 zł. Kielce, ul
6-84, 345-74-Q7.

Kielc.
pt36

861nb

supertan jo l

wykończe

SPRZEDAM dom, surowy,
przykryty, uzbrojony (120 m kw.},
działka 600 m kw . Kielce, Za le sie,
0502-565-657,041/361-26-26.
gb2646

BLACHY SZWEDZKIE

WESELA
041/361-D4-87.

budowlaną

gb2632

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

TAROT- 041/362-61-10.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Melchiora Wańkowicza
ZASADNICZA SZKOŁA FRYZJERSKA.
nd246

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

"'

20

ŚLUBY - śpiew

4 /'345-17-91 '

041/343-18-81 SIATKI

NIERUCHOMOŚCI

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

z

POŻYCZK I. 041/34-30-142.

SZKOŁY

CKB.ZGODA"
041/361-27-QG
POLICEALNE
-projektowanie architektoniczne
- budownictwo ogólne
-geodeta
-drogi
- mosty
- ochrona środowiska
- administracja
-BHP
LICEUM

PW " GAM MA" Sp.

15.000,- na dwa

POŻ'I"CZKI gotówkowe - 04

społecznej.

e Ogólnokształcące

Trapezowa
Płyta falista ONDULINE
- 26,50 zł/szt.
Niskie ceny Dostawa na miejsce Sprzedaż ratalna

POZYCZĘ

-odsetki~.- ~emcę. TeL

- praca socjalna
( 11 STOPNIA)
- organizacja pomocy

po: ZSZ (2,5-letnie}, SP (3-letnie}
e Handlowe
(2,5-letnie)
e Ekonomiczne
(3,5-letnie}
POLICEALNE:
e Fryzjerskie,
e Kosmetyka .
nt216

CKB.ZGODA"
041/361-27-QG
TECHNIKA
- budownictwo ogólne
-urządzenia sanitarne
-drzewne
- leśne (specjalność technik
ZASADNICZA
SZKOŁA ZAWODOWA
(2-letnia)
-zawody budowlane.

SZKOŁA

e specjalizacje e

EMPIKO, ul. 3 Maja 108 Skarżysko-Kamienna
Tel. (041) 25-13-540, 25-13-377, 25-16-081
połysk

pożyczki
gotówkowe
klienta . 041/340-72-81 , u .. o,'J!!4 .. «
0691-196-523.

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

COMPUTEX kursy komputerowe .
041 /344-32-Q2.
nt183

mat

pożyczk i

PODYPLOMOWE Stud1a Rachunkowosc1.
Ekonom1czno - Rolmczy SGGW
Tel 022 843-90-41 (61 ). wewn 112-15.
048/331-Q9-Q 1
kb1137

SŁUŻB SOCJALNAYCH

nt226

Dachówkowa

BANKOWE
041/344-36-57.

Wydzl ał

gb2672

ul. Armii Krajowej 10,

RÓŻNE

nt249

POLICEALNA

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

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

Stud ium

ANGIELSKI , inne języki. Intensywnie.
Szkoła EMPIK, 40% zniżki. 041/344-81-95.
nt243

nt214

Powierzchnię

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

ALFA: Studium BHP. 041/34-30-438.
gb2003

e

nt212

;

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

e
e
e
e
e
e
e

nt210

Oficyna Wydawnicza
pi. Kościuszki 7/8
teł. (041) 386-10-42

·

ALFA: liceum Ogólnokształcące
- kierunki: detektywistyczno - ochroniarski, informatyczny. 041/34-30-438.
gb2578

nd270

teł.

·

e
e
e
e
e
e
e
e

041/344-11-55
OMEGA- SZKot Y
POLICEALNE:
KOSMETYCZKA
PROJEKTANT MODY
INFORMATYK
INSPEKTOR BHP
PILOT WYCIECZEK
SAMODZIELNY KSIĘGOWY
DORADCA PODATKOWY
FRYZJER

INFORMATYCZNE
.EDUKATOR". 0411368-07-66.

048/37-80-307, 601-280-977
FURT, Mannheim, Upsko · .wo,:e•

FRANKFURT- Mannheim. 0410502-79-25-82. Robert.

INSTALACJE sanitarne. 0411368-18-04.

TURYSTYKA

gb2279

;

-przejazdy. 041/30-61-387,

KRYCIE dachów. 0411362-75-37,
0601-548-409.
gb2659

0-5986-61-661 .

KUCHNIE . szafy - proj ekty. Kielce ,
362-21-32, 0502-33-33-51 .
gb2522

SERWI S piecyków - hydrauliczne.
0411366-37-17,0605-622-225.
gb2582
TRANSPORT 2-8 ton - kraj, 3,5 tony
zagranica. 34-563-94, 606-94-88-37.
gb2471
UKŁADANIE

•KRYSTYNA"

Kołobrzeg

gb2580

MALOWANIA - Natrysk. Gwarancja!
041/344sA-11 .
gb2266
MALOWANIE- 0411362-53-70.
gb2289

o
USŁUGI
19-1 9- NAPRAWA telewizorów.

MALOWANIE - czysto, gładź, tapetowanie. karton-gips, remonty. 0411362-68-92,
0603-808-853.
gb2445
MALOWANIE - czysto, gładź, tapetowanie, karton-gips, remonty. 041137-38-028.
gb2446

TELEFONY GSM

MALOWANIE
0691-624-022.

-

AUTORYZOWANY serwis Nokia,
Ericsson, Sienkiewicza 66A.
nt218

@
BI Z NES

MEBLE
NA WYMIAR:
e kuchenne, e

:1 :l" iM• ~~~ r··
l';~t.. ·t~l·1 ~ ~. ~.

.

:1:

1=1 1 •

11';

KSEROKOPIARKI
BIUREX, 3444-222, 34-32-222.
nl49
PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91.
ng207

USA loteria .
042/65s-77 -07

ZARÓB 1200 miesięczme umieszczając
na samochodzie , domu, działce .
Gwarantujemy umowy - zapłata za rok
z góry! . Orion · Sloneczna 4, 40-163
Katowice 28, box 27, znaczki 3.00
kb1080

e zabudowy e
SU PERCENY
RAJS-POL,
Bodzentyńska 8
0600-806-211
041/344-64-78.

WMK,Leszczyńska

1, 041/368-00-32.
nt251

SUKNIE ŚLUBNE

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe, tanio okna PCV.
Długa 22, 041/366-14-33.
nn111
lakierowanie
NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.
041/36244-70.
gb2342
lakierowanie
NAPRAWA pralek- 041/332-37-46.
gb1892
PANELE- 041/362-53-70.
gb2288

WYPOŻVCZALNIA- Ki elce, Sandomier-

ska 76, 34-422-23.
ng197

OPRAWA OBRAZÓW
NOWOCZESNE WZORY, Chęcińska 14.
nt191

ZATRUDNIĘ agentów celnych
po egzam inie do pracy w: Ostrowcu,
Starachowicach, Skarżysku i Końskich.
0606-47-16-16.
ts19

ZATRUDNIĘ kierowcę

z

praktyką

na zagranicę. 0411381-47-27.

w Radomiu wykwalifikowanych anglistów, wysokie zarobki .
048/610-30-45, 0604/60-87-82.
ws101
ZLECIMY klejenie toreb papierowych.
0604/406-785.
kb1040
ZWROT podatku z pracy - Niemcy,
Europa Zachodnia. 071/385-20-18.
kb655

15
PRZEPROWADZKI. 041/362-24-55,
0600-972-890.

...

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

HURTOWNIA, ul. Górna 18
041/368-08-34, wózki, łóżeczka, inne.
nc172

teiJfax (041 ) 36-88-600, 369-71-01~
0502 10 8 751, 0601 408 963
~

=tf······~;"···fJ'''"'''nA
l

_,

ZESTAW KOMPUTEROWY

od1980,00 zł
w tym :
komputer Intel Celeran 1 . 1 GHz
monitor 15"
·
klawiatura
mysz z podkładką
gwarancja od 1 do 3 lat
dowóz na terenie miasta
i instalacja komputera u klienta
wliczone w cenę
komputer bez oprogramowania
możliwość zakupu na raty
Oferta ważna do wyczerpania zapasów
Po

szczegółowe

Informacje

zapraszamy:

Kielce, ul. Zlota 23 pokój 215 11 piętro
tellfax 0-41 343-02-87
)
http://www.ptic.pll

Treść

VIDEO-FILM. 041/362-12-79. Cyfrowo.
gb2548

reklam z ostatniego tygodnia

KOSMETYKA

" Gazeta Krakowaka" - Kraków
.,Dziennik Zachodni" - Katowice
" Słowo Pol s kle" - Wrodaw
"Głos Wielkopols ki" - Poznań
" Gazeta Współczes n a" • Białystok
" Głos Szczec ińs ki"- Szczecin
oraz treść ogłoszeń drobnych
z ostatnich trzech numerów
.Słowa Ludu"

TIPSY Alessandro - szkolenia Hurtownia FryzJersko-Kosmetyczna . KOSMEO",
Staszica 14e, 0411344-53-16.
gb1581

AN

Zatrudnię

Kielce, ul. Massaiskiego 14

z gazet:
nt157

PRALEK, lodówek, . DOMUS". 362-23-70,
0604-783-188.
gb2678

0501 /39-89-74.
do ociepleń .

PRDMDC.JA !!!

KLIMATYZACJA
WENTYLACJA

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

-montaż

DAMPRACĘ

R-0-L-E-T-Y
!OWE
ROLETY
TEKSTYLNE
VERTIKALE
MARKIZY
MOSKITIERY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3
041 /343-07-03.

PRZEDSII:;BtORSTWO

AQUA 11ANDLOWO-USLUGOWE
K L l M "AQUAKLIM" Sp. z o.o.

-

APP-STUDIO
- wideofilmowanie,
- fotografowame ,

LE-GO DZIECI

NAPRAWY

Siedziba szkoły: SP nr l 3
w Skarżysku-Kam .. ul. Sezamkawa 23
te/. 0-502 208-448, 253-05-32
Po 11as:ej s-Jw/e /la pewno ::Jiajd:;iesz pracę

WIDEOFILMOWANIE

WYPRZEDAL wzorów. Wojska Pafskiego 27. 041/361-36-61 .
gb2387

PRZEPROWADZKI- tanio. 0411366-78-36,
0603-34-36-01.
gb2611

nabór na rok szkolny
2002.2003

cena z 22% podatkiem VAT

ZATRUDNIĘ

gb2543
PRZEPROWADZKI- 041/361-87-19.
gb2544

w Skarżysku-Kamiennej

l

ZATRUDNIĘ pracownikówogólnobudowlanych, 041/346-50-09 po godz. 19.00.
gb2635

PANELE- 041/311-05-63.

laki erowan ie.

Ochrony

reklamę

nt161

nt1

Służb

" DELTA"

www.'konsul.pl.

f98
ALUTECHNIKA , Paderewskiego 3,
343-07-04.
nt171

Elitarne Studium

ogłasza

~~~.,1

ROLETY ANTYWLAM.

e pokojowe, .
041/369-86-89
0600-95S.969
ANTENY
DOMOFONY
ELEKTRYKA
INSTALACJE
SERWISOWANIE!!!

0604/47-78-94.
kb1039

kb1032

natryskowe.
gb2595

RZETELNYM dodatkową domową pra890 miesięcznie. 0609/47-51-11
kb1045

cę,

SKŁADANIE długopisów.

16-47- TELEWIZYJNE.

o

PRACA dla absolwentów szkól średnich
na stale lub sezonowo w Kielcach i okolicy.
Proponowanewynagrodzenie 1.100,00 netto
miesięczme . Tel. 368-33-42.
gb2691

kostki - profesjonalnie.

607-508-141.

kb994
MALARSKA - gładź - natrysk - remonty
- 041/36S.92-23 .
gb2258

PRACA Niemcy, 0692-83-2S.22.
gb2695

fachowców
gb2681

AGENCJA Artystyczna poszukuje
ze zdolnościami aktorskimi .
0602-43-91-91 .
gb2673
mężczyzn

nt169

....

CHAŁUPNICTWO, składanie długopi 

sów. Tel. 0 ...341317-93-11 .

....

kb55

ROLETKI , verticale. 041 /366-78-86.

:

KARTEL zatrudni murarzy - tynkarzy,
glazurkarzy. 041/38-06-122.
nt257
nt255

- hydraulika- 041/362-53-70.

- panele. 041/306-23-54.

. hydraulika , remonty.

malowanie, 0601-915-787.

CUKIERNIKA z praktyką, najlepiej
0605-068-918, po 15.00.
gb2648

kobietę .

ROLETY
MARKIZY
LALUZJE
Produkcja montaż
1 MaJa 53
0411368-34-03.

ROLOKASETY. MOSKITIERY: ZWIJane,
ramkowe. PROMOCJA! Roielki tekstylne,
vertikale. żaluzJe . okna . Hurtowma
Matenałów Vertikalnych .WMK" . Leszczyń
ska 1. 041 /368-00-32 . 041 /344-14-80.
fax 344-33-77.
nt250
SCHODY- solidnie. 041 i 311-49-39;
0605-78-64-16, 0605-78-64-17.
gb1355

ODZYSKUJEMY podatek z N1em1ec.
041/366-07-49.
nc158
PILNIE! Umowa. 900 brutto, wydawmctwo oferuje pracę domową. 0608/385-010.
kb1202
PILNIE. Zlecimy skladame dlugop1sów
(dostawa, odbiór). 0501 /664-419
kb1038
POMOC

ICZNE. 041/362-10-41 .

domowa

Włochy.

o121637-00-96

SCHODY, drzwi. 041 /361-42-28.
gb2397

kb971

Sp. z o.o.

Salon Firmowy:
Kielce, ul. Skrajna 86, (obok " CHEMADINU"),
tel./fax 345-32-92, e-mail: victor@okna-victor.pl
Biuro_Han d l ow e:
Kielce, ul. Batalionów C hło ps ki c h 77, tel./fax 345-62-01
rA~

l NCI'(L. T MANULUVV :

CHMIELNIK- .AMIR", tel. 354-33-23; KIELCE· .DREW- PL.ASr,
tel. 346-52-74; KOŃSKIE- .PL.AST-DOM". tel. 372-21-39; OSTROWIEC ŚW.
-.ARKADA PLUS", tel. 263-11-85; OSTROWIEC ŚW.- .STOLSA",
tel. 265-13-78; SANDOMIERZ- .MI$", tel. (015) 833-26-27; WARSZAWA
·.EXTRA-DOM", teł. (022) nS-76-89, 'M...OSZCZOWA·.teł. 394-44-10.
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"Słowo

Ludu" na mundialu!

Przedwczesny
Francja ... mistrzem
Drużyna Francji została
mistrzem świata! Tak, piłkarzy
nożnych. JYle tylko, że były to
mistrzostwa ... więźniów, które
rozegrano w Tajlandii. W finale mistrzostw, w których rywalizowało osiem reprezentacji
narodowych (Francja, Nigeria,
Anglia, Włochy, Niemcy, Japonia, USA i Tajlandia), Francja
wygrała 7:6 po rzutach karnych z gospodarzami. W normalnym czasie był remis 0:0.

"Dolarowa" rzeka
Im dłużej grają poszczególne drużyny w finaJowym
turnieju Mistrzostw Swiata,
tym więcej dostają dolarów.
Obliczono, że współgospodarz
1urnieju - Korea - zarobiła na
awansie do ćwierćfinału ... 6,2
miliona USD. Gdyby podopieczni Guusa Hiddinka pokonali Hiszpanów, do kasy
wpłynęłoby kolejne 1,5 mln
banknotów z podobizną pierwszego amerykańskiego prezydenta George' a Washingtona.
(mac)

Wygraj
ze "Słowem"
Finał mundialu rozegrany
zostanie w Jokohamie.
Tak odpowiedzieli , m .in.:
Stanisław Cudzik z Brzezin i Paulina Szabla z Kielc. Zapraszamy do
redakcji po nagrody.
Pytanie nr 21: Wytypuj wynik meczu Niemcy - USA.
Pytanie nr 22: Wytypuj wynik meczu Hiszpania - Korea.
Na odpowiedzi czekamy dziś
w godzinach 12-13 pod kieleckim
numerem tel~fonu 36-36-298. (s ts)

Ogłoszenie

finał

Grają

Brazylia

Anglia

giganci
/

Wpowszechnej opinii panującej
wJaponii i Korei dzisiejszy mecz
Anglia -Brazylia postrzegany jest jako
przedwczesny finał.
Anglicy prezentują się
na mundialu bardzo dobrze. 1\varda, zdecydowanie grająca obrona
nie pozwala rywalom na wiele. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż podopieczni Svena Erikssona stracili
w czterech meczach tylko jednego
gola. W drugiej linii gwiazdą największej wielkości jest David Beckham. Beckham, to już nie ten sam
pilkarz co cztery lata temu, niesforny, nieznośny, nie lubiący dziennikarzy. Widać , że kapitan drużyny
okrzepł, wydoroślal i jest autentycznym prźywódcą. O Michaelu
Owenie, klubowym koledze Jerzego Dudka, polscy kibice wiedzą
bardzo wiele.
Ale czy Anglicy są lepsi od
Brazylii? Z porównania poszczególnych formacji wynika, że będzie
remis. Bo tak, bramkarze są mniej
więcej na tym samym poziomie.
Obronę mają zdecydowanie lepszą
Anglicy. O ile druga linia jest też
w miarę równa, o tyle napastników
Brazylia ma lepszych. Duet Ronaldo i Rivaldo strzelił już w mistrzostwach dziewięć z 13 goli "Canarinhos". Sęk w tym, że mecz nie
może zakończyć się wynikiem nierozstrzygniętym.

Rivaldo, w jednym z wywiadów
mówi, że "mecz zakończy się po 120
minutach remisem i o wszystkim
zadecydują rzuty karne".- Obie drużyny prezentują praktycznie ten sam
poziom. Tu może wystarczyć
do awansu jeden gol. Myślę, że wygramy i będziemy w półfinale stwierdził słynny Brazylijczyk.

Czyżby Brazylijczyk Roberto Carlos przepowiadał dwa gole dla Brazylii wmeczu
z Anglikami
Jednak w podobnym tonie strowany. Wiemy co zrobić, by powstrzymać Beckhama, wiemy jak
wyraża się Beckham, który oglądał
grać, by zdobyć więcej niż przeciwpotyczkę Brazylii z Belgią. -Wataku nasi ćwierćfinałowi rywale są nik goli. Wiem, że porażka Anglii
doskonali. Potrafią zupełnie zgu- będzie dla mistrzostw stratą , ale tak
bić defensora drużyny przeciwnej.
się ułożył tenninari gier.
Zupełnie inaczej wyraża się
Na szczęście mamy dobrych obroń
ców. Niech się martwi Brazylia, bo Sven Goran Eriksson, trener angielto ona ma dziurawą obronę - po- skich piłkarzy. - Brazylia? Bardzo
dobry przeciwnik. Będziemy muwiedział kapitan jedenastki angielsieli wznieść się na wyżyny swoich
skiej.
umiejętności. Wzniesiemy się i wySwoistą przedmeczową, dygramy - mówi krótko szwedzki
plomacyjną wojnę prowadzą także
obaj szkoleniowcy.
szkoleniowiec.
Cokolwiek by mówić, dzisiejLuiz Filippe Scolari twierdzi
jednoznacznie: - Gramy w obecnej szy mecz w Shizuoce wywołuje
chwili najładniejszy futbol.
ogromne emocje i nic dziwnego, że
Nie boimy się Anglików. Każdy ele- mówi się o nim jako o "pojedynku
(mac)
ment ich gry mamy doskonale złu- gigantów".

Włoscy

o przetargu nieograniczonym
do 30.000 EURO

MAGNUSZEWIE
26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
Przedmiot zamówienia:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad Budową stacji
uzdatniania wody o przepustowości 360 m sześc./d
w miejscowości Mniszew w zakresie wymaganych branż:
-budowlane
-instalacje sanitarne
-instalacje elektryczne, technologiczne, automatyka
Termin realizacji: do 20 grudnia2002 r.
Instrukcje dla oferenta:
- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia
l.VII.2002 r. do godz. 14 z dopiskiem "Oferta na nadzór

inwestorski nad budową stacji uzdatniania wody".
-Otwarcie ofert nastąpi w dniu l. VII.2002 r. o godz. 14.15.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
przed przetargiem w wysokości 2.000 zł na konto UG Ma gnuszew
BS Piasec.zno 0/Magnuszew 80021056-2033-36000-01-003.
-Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
-Specyfikację istotnych warunków można otrzymać w Urzędzie
Gminy w Magnuszewie, pokój nr l O, w godz. 8-15.
- Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Alicja
Malinowska, teł. (048) 62-17-105, fax 62-17-025.
-Kryterium oceny ofert- cena l 00 proc.
122 1/km

1

i
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textile recycling

Niewiele brakowało, by włoscy
dziennikarze doprowadzili do bójki
w centrum Seulu. Poszło o zdobyw·
cę "złotego" gola w meczu Korea
• Włochy Ahn Jung Hwana.
Wczoraj przed siedzibą centrum prasowego w Seulu doszło
do przepychanki pomiędzy kibicami reprezentacji Korei a grupą
włoskich dziennikarzy obsługu
j_ących piłkarskie Mistrzostwa
S wiata.
W pewnej chwili kilku Koreańczyków, widząc , że naprzeciw nich idą włoscy żurnaliści
zaczęła skandować nazwisko
piłkarza. Od słowa do słowa
i obie strony natychmiast doskoczyły do siebie, próbując wyjaśnić sporne kwestie . Jeden
z Koreańczyków, trafiony prawym sierpowym przewrócił się
nawet na chodnik. Większej bójce zapobiegli chroniący wejścia

do IMC (International Media
Center) policjanci .
-Zostaliśmy oszukani, przez
sędziego i Koreańczyków. To było
nie fair. FIFA nawołuje wszystkich do czystej gry, wnosi przed
każdym meczem flagę fair play,
a co z czystością miał wtorkowy
mecz? - pytali przedstawiciele
włoskiej prasy, dodając po chwili, że "działacze Perugii dobrze
zrobili wyrzucając Ahna ze swojej drużyny" .
O koreańskim napastniku
mówił podczas południowej kon-.
ferencji prasowej Keith Cooper,
rzecznik prasowy FIFA. - Nasza
organizacja nie zajmie się "sprawą Ahna . Nie będziemy ingerować w sprawy klubu. Decyzja
prezesa Perugii może wywoływać
różne komentarze, ale FIFA nic
do niej nie ma - oświadczył Cooper.
Zupełnie inaczej na wiadomość o wyrzucenia Ahna zare-

~ cer~nit ' ' '
ZETO e

Elektrownia
Połaniec

Po spotkaniu z 11
Prezydium PZPN
mie prezes Michał
ieoficjalnie
będzie to decyzja o
rzego Engela z funkcji . W
praca selekcjonera poddana
ła ocenie członków
Szkolenia PZPN. sporządzili trenerzy,
sprzyjający Engelowinem jeden z członków
- Moim zdaniem wszystko
z uje na to, że trener zostanie
niony. Nie chciałbym j
w skórze prezesa 'Listk
który musi podjąć jedną z
niejszych decyzji w swoim
Jeśli już Engel
·
niony, to kto po nim
prezentację, którą jeszcze w
roku czekają eliminacje do
strzostw Europy?
mieniane nazwiska ewen
nowych selekcjonerów, to
Kasperczak, Dariusz
i Stefan Majewski. Mówi
nadto o zatrudnieniu
granicznego (Werner
Dziś w południe
ostatnia polska tajemnica
lu.

,

Cwi erćfin
Piątek: Shizuoka.
-Brazylia (8.30) ;
Ul san, Niemcy- USA (
Sobota: Gwangju.
- Korea Płd. (8.30);
Osaka, Senegal (13.30) .·

dziennikarze omal nie doprowadzili do bójki w

Sponsorami wyjazdu na MŚ są:

'wav-

Dziś zapadnie decyzja czy Jerzy
Engel nadal będzie trenerem
piłkarskiej reprezentacji Polski.

Awantura o Ahna

Zamawiający: ZARZĄD GMINY w

l

Listkiewicz
zwolni
Engela?!

KlE L CE
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agował

Guus Hiddink. t
prezentacji Korei . - To
śmieszna sprawa . Co. m
powiedzieć piłkarz owi

spotkaniem- grasz we
nie strzelaj im gola! - i
Hiddink, dodając natyc
-Jestem bardzo zadowolony
stawy Ahna . Z każdym
ten chłopak gra lepiej i
niej . Jego gole dop
do ćwierćfinału.
Dobrą postawę Ahna 1
stałych graczy ko
,
strzegli menadżerawie z
klubów Europy Zachodn
kowa wartość grającego "r
skim Anderlechcie Seol K1
ona wzrosła już ponoć do
lionów dolarów
Jeszcze więcej, bo aż na
nów wyceniane są um1
najbardziej nie lubianego
przez Włochów Ahna.
MACIEJ

...

.. .
.......
" ...

ie zebrania WKS Czarnych

POLECAMY

gadek. co niemiara

Automobilizm
V runda kartingowych
Mistrzostw Polski o puchar
prezesa Folskiego Związku
Motorowego w kategoriach
młodzik 50 i 60, młodzieżo
wej 80 i 125 oraz popularnej
i wyścigowej - kartodrom Automobilklubu Radomskiego
przy ul. Warszawskiej 17/21,
sobota godz. 16, niedziela
godz. 10.30.
Festyn Rodzinny "Wakacje z fiatem"- prezentacja samochodów, jazdy sprawnościowe na torze - kartodrom
Automobilklubu Radomskiego, niedziela godz. 10.30.

że zadłużenie jest wyższe - stwierChoć Czarni Radom toną
długach, działacze
nie dopuszczają myśli

w

olikWidacji siatkówki
as Nadzwyczajnego
Zebrania członkom klu-·a""'u''" sportowej wizynie było do śmie
przekroczyły milion
i nie bardzo widać ratupodczas ostatnich trzech
musieliśmy zabezpieczyć
działalność - stwierdził
mych Paweł G ryka,

ster klubu w lutym. nam się dokońki ligowe.
.
podkreślił, że sytuacja
trudna, ale wynikała z
poprzedniego zarządu kiedało

~rz~z

Nitę

dził

Zbigniew Rębisz.
Z kolei Andrzej Skorupa pyta!: - Czy osoby, które podpisywały
kontrakty, zostaną pociągnięte
do odpowiedzialności? A może
znowu sprawa się rozmyje?
Zebranych zaszokował też zapis rewidenta, że "za okresy poprzedzające rok badany nie prowadzono ewidencji księgowej, która
umożliwiałaby nadzór i kontrolę
nad gospodarką finansową stowarzyszenia".
-Brakowało dokumentów? To
jak udzielono absolutorium? - dociekali zebrani, których "dobiła"
ińformacja Zbigniewa Rębisza,
przewodniczącego tymczasowej
Komisji Rewizyjnej, że ogródek
piwny prowadzony przez Czarnych
w 2001 r. przyniósł zysk w wysokości ... ok. 3000 zł.
Niektórzy uczestnicy zebrania
wnioskowali nawet o zawiadomienie prokuratury.
Nastroje tonował Paweł Gryka, choć też riie szczędził krytyki
poprzednikom.
- Otrzymuję wiele sygnałów, by
iść do prokuratora. Ale jestem temu
przeciwny, bo popsułoby to atmosferę wokół siatkówki. A nie to nam
chodzi - wyjaśnił.
'IYmczasowy zarząd kierowany przez Grykę na tyle zyskał zaufanie członl«>w klubu, że ostatecznie
posłuchano prezesa.
Także w innych kwestiach tym. czasowe kierownictwo zyskało aprobatę zebranych. Postulowano nawet,
by przedłużyć mandat obecnym szefom Czarnych na kolejne cztery lata.
Ostatecznie odbyło się imienne gło-

owy, których nie
-Prowadzimy rozmowy
zWojciechem Stępniem,
Pawłem Słomką i Arturem
Maroszkiem w sprawie ich
- twierdzi prezes klubu
. -Nic o tym nie wiemyzawodnicy.
środowego NadzwyWalnego Zebrania WKS
Paweł Gryka poino tym, którzy zawodnicy
kontrakty z klubem.
także, że klub prowadzi
z trzefna zawodnikami,
długie lata reprezenCzarnych. Działacze
zaproponować powrót
·Wojciechowi Stępniowi,
Maroszkowi i Pawłowi
trzej to żywe le--v"' ~"',.' siatkówki.
mn ą rozmawiano już
. ?statnio nic. w tym
51
ę n!e działo - twierdzi
Wojc!ech Stępień, ostatdn,k drugoligowego
- Czekam więc
d ~?n~etne propozycje,
Zls n1kt mi takich nie
· Nie chciałbym niczena siłę ...

było?

- Pierwszy raz o tym słyszę
- zapewnia rówieśnik Stępnia Artur Maroszek. - W ostatnim sezonie od lutego dałem się namówić
na grę, ale moja umowa skończyła
się l czerwca. Zresztą za ten okres
klub zalega mi pieniądze . Grałem
za darmo, a oczekiwałem uczciwego i dżentelmeńskiego postawienia
sprawy. W tej sytuacji już nie mam
zamiaru grać w siatkówkę- zakoń
czył były reprezentant Polski.
Nieco inne podejście do sprawy zaprezentował 35-letni Paweł
Słomka. - Mój powrót na boisko
nie jest wykluczony. Gdybym
otrzymał taką propozycję, to raczej z niej skorzystam. Ale na razie o takicP, planach słyszałem tył- ·
ko plotki. Zadnych oficjalnych rozmów nie prowadziłem - zastrzega
siatkarz.
W przypadku Słomki więk
szym problemem niż ewentualna
zgoda zawodnika na grę byłaby
procedura uprawnienia go do zespołu. Właścicielem jego karty zawodniczej jest klub z Bielska-Białej, ale jego transfer z Czarnych
do tego klubu nie został sfmalizowany. -W tej sprawie niewykluczony byłby chyba arbitraż związku
-twierdzi Paweł Słomka . (past)

Trener Wojciech Drzyzga (na pierwszym planie) i siatkarze wierzyciele Czarnych
sowanie, w wyniku którego do zarządu wybrano: Pawła Grykę, Rober-

ta Macha, Jerzego Machajskiego
i Mariana Kajtowskiego. Natomiast
w Komisji Rewizyjnej pracować
będą: Sławomir Czyszkowski, wiceprezydent Radomia Janusz Wieczorek i Zbigniew Siek.
-Nie możemy dopuścić do tego,
by siatkówka przestała istnieć
- stwierdził Gryka- Rozmawiamyjuż
z grupą sponsorów, liczymy na miasto. Dodał jednak, że to "na razie tylko koncepcja", a negocjacje z wierzycielami są na etapie wstępnym.

Główni

najpoważniejsi

***

Podczas zebrania na wiele
pytań zabrakło odpowiedzi.
Na przykład, dlaczego nie prowadzono prawidłowo księgowości?
jak to się stało, że ogródek piwny
przyniósł tak mały zysk? Ktoś
przecież podpisywal dokumenty.
Wszelkie te wątpliwości muszą
zostać do końca wyjaśnione. W
przeciwnym razie nie uda się pozyskać poważnego sponsora. A bez
niego Czarnym grozi wegetacja na
peryferiach wielkiej siatkówki.
PAWEŁ SOCHALSKl

wierzyciele Czarnych:

-Zawodnicy, trener Drzyzga, pracownicy klubu- 463 937,13 zł.; budżet
państwa - 454 743,07 zł, ZUS - 90 749,71 zł, trenerzy Skorek i Drzyzga
(odszkodowania za zerwanie kontraktów) - 104 289 zł. dostawcy usług
- 252 457,41 zł. W sumie dług Czarnych na koniec maJa br. wynosił ponad
1,2 mln zł.

judocy wałczyli w bocheńskiej kopalńi

Sól dobra na

formę

Magda Lis. W wadze do 36 kg SanOwieście metrów
pod ziemią walczyli
po raz pierwszy w życiu

judocy radomskiego
Startu. Okazało się, że nietypowe
warunki dobrze im służą .
Te niecodzienne okoliczności
podczas międzynarodo
wych zawodów młodzików, rozegranych w miniony weekend
w Bochni. Organizatorzy usytuowali bowiem maty w kopalni soli,
dwieście metrów pod ziemią, wśród
ciągle eksploatowanych złóż tego
minerału. W tej niezwyklej sceneńi podopieczni Ewy i Andrzeja Falkiewiczów dobrze radzili sobie
w pojedynkach nie tylko z rywalami krajowymi, ale także z przeciwnikami z innych państw. Na starcie
turnieju stanęli bowiem także mło
dzi Chorwaci, Słowacy, Czesi,
Ukraińcy i Austriacy. W sumie
w zawodach uczestniczyło ok. 200
zawodników.
W wadze do 44 kg na trzeciej
pozycji uplasowała się radomianka
Magda Janas, a siódmą lokatę zajęła
nastąpiły

dra Kaczmarska była piąta. W rywalizacji chłopców najlepiej wśród radomian spisał się Amadeusz Kaczmarski, kończąc zawody na trzeciej
pozycji w kategorii 50 kg. W tej samej wadze piąta pozycja przypadła
Marcinowi Sałacie . W wadze
do 38 kg Michał Trojanawski zaiął
również piąte miejsce, a jego brat
Marcin -dziewiąte. Piąta lokata była
też udziałem startującego w wadze
do 55 kg Łukasza Wójtowicza.
'frener Falkiewicz był zadowolony z rezultatów swoich wychowanków. - Brakuje nam startów, a w
Radomiu nie mamy warunków
do organizowania zawodów. Nasza
sala wymiarowo nadaje się wyłącz
nie do treningów, więc walczymy
w innych miastach - powiedział.
Mimo to w październiku w jednej
z wynajętych przez klub większych
hal sportowych Radomia zostaną
rozegrane eliminacje regionalne do
Mistrzostw Polski juniorów i mistrzostwa makroregionu młodzi
ków, które będą jednym z waźniej
szych w tym sezonie sprawdzianów
formy judoków ze Startu. (past)

J\tydż sportowy
} II turniej pa' o puchar
burmistrza Zwolenia - sala
gimnastyczna Publicznego
Gimnazjum przy ul. Kościel
nej w Zwoleniu, sobota,
godz. lO.
Liga okręgowa, grają:
Baro Radom -: Jodła Jedlnia,
Proch Pionki -Medyk Radom,
Zwalenianka- Zamek Szydtowiec, Pułaski Warka - Starostwo Grójec. Wszystkie mecze
-piątek, godz. 18.
Piłka nożna
Rewanżowy mecz o
·awans do III ligi: Mazowsze
Grójec ~ KS Łomianki - stadion przy ul. Laskowej 17
w Grójcu, sobota godz. 17.
Gminna liga piłki nożnej
"Rusinów 2002' . Mecze: Gał
ki - Brogowa, Przystałowice
Małe - Rusinów, Krzesławice
-Grabowa, Nieznamierowice
- Zychorzyn. Wszystkie mecze
w niedzielę o godz. 15 na boiskach gospodarzy.
I Turniej Piłki Nożnej
im. Leszka Antosa . Startują :
MGKS Skaryszew, Viki
Radom, Mirax Bierwce i Polonia Iłża- stadion w Skarys zewie, niedziela, godz .
10.30- 15.

Sport masowy
Mazowieckie Igrzyska
LZS i Mieszkańców Wsi .
W programie: konkurencje
lekkoatletyczne, gry zespoło
we, przeciąganie liny i trójbój
·samorządowców- stadion
Grójeckiego Ośrodka Sportu
przy ul. Laskowej 17 w Grójcu, sobota, godz. 10.
VII Mistrzostwa Radomia dziennikarzy w siatkówce plaźowej - boisko przy ul.
Lubelskiej 150 na Sadkowie,
(past)
sobota, godz. 9.
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"Słowo
Czy Korea

Ludu" na mundialu!

wymusiła nieformalną zgodę

FIFA?

,,Bandyta'' z Ekwadoru
flrwadorski arlJiter Byron Moreno stał
się niespodziewanie osobą, plct6rej
m6wi się na "Mistrzostwach Swiata
ostatnio najwięcej. Moreno prowadził
wtorkowy mecz Korea- Włochy.

"Bandyckie" sędziowanie
Gospodarze mecz wygrali 2:1 ,
ale ze strony włoskich działaczy i samych piłkarzy posypały się na sędzie
go ostre gromy. Przypomnijmy, że w
pierwszej połowie dogrywki Moreno najpierw pokazał Francesco Tottiemu drugą żółtą, a w konsekwencji
czerwoną kartkę, a kilka minut potem nie uznał prawidłowego goła
zdobytego przez Darniano Tomassiego.
- Sędzia postąpił po świńsku,
uznając, że symuluję- powiedział tuż
po meczu rozżalonyTotti.- Upadłem

na polu karnym, bo w zderzeniu z
koreańskim obrońcą straciłem rów-

Ekwadorski arbiter Byron Moreno ukarał czerwoną kartką ToHiego (nr 1O)
padająpytaniadziennikarzywetera-

nów.

nowagę.

Jeszcże ostrzej o sposobie prowadzenia meczu mówili inni piłka
rze Włoch. Gianluigi Bufon stwierdził jednoznacznie: - To było bandyckie sędziowanie. Mieliśmy odpaść i odpadliśmy. 'frzeba było od
razu nam tak powiedzieć , trzeba
było dać znak, że Korea musi grać

dalej.
O charakterze tego ostatniego
stwierdzenia dyskutuje się w gronie
dziennikarskim najczęściej . Z jednej
strony padają stwierdzenia o przekupstwie i szantażu Koreańczyków
wobec Międzynarodowej Federacji
Piłki Nożnej . Przypominane są więc
dziwne werdykty arbitrów podczas
olimpiady letniej w Seulu.-Wówczas
zaplanowane "pomyłki" sędziowskie
były co kilka dni. Pamiętacie, co wyprawiano w turnieju pięściarskim? -

Problem łapówkarski
Podążając tym tokiem myśle
nia, dodać należy jeszcze dwie kwestie. We wtorek wczesnym popołudniem z turniejem pożegnali się
Japończycy. Porażka 0:1 z Turcją
sprawiła , że zainteresowanie mundialem w Kraju Kwitnącej Wiśni
natychmiast spadło o kilkanaście
procent. Taka sytuacja nie jest na
pewno dobra dla światowej federacji futbolu . - Kto wie, może FIFA
zadziałała szybko i arbitrowi zasugerowano delikatnie, by pomógł
gospodarzom w Korei? Wiadomo,
gdyby i ta drużyna odpadła z rywalizacji , mundial straciłby na
atra~cyjności- mówią włoscy żur
naliści obsługujący tegoroczny

mundial.

Obcokrajowcy mieszkający i
znający doskonale tutejszą rzeczywistość dorzucają jeszcze jeden wątek
- łapówkarski. Tutaj dawanie łapó
wek jest zjawiskiem częstym, a nawet bardzo częstym. Władze walczą
z tym procederem, ale niewiele mogą
zrobić. Zresztą, o czym tu mowa. W
tej chwili w prokuraturze znalazła się
sprawa tycząca właśnie łapówek, w
którą wmieszanyjest syn prezydenta
Korei Kim Dae Junga - twierdzi jeden z Europejczyków mieszkający
odlatwSeulu.

Fatalne sędziowanie czy błąd
trenera?

-Nie popadajmy w skrajny szowinizm. Nie zrzucajmy całej winy na
arbitra. Być może on i jego liniowi
popełnili błędy, ale Włosi, a właści
wie ich trener, powinni uderzyć się
w piersi. Wystarczy dokładnie przeanalizować mecz, by dojść do wniosku, że to nie arbiter, a sami ,,Azurri"
wraz z Giuseppe 1łapattonim są głów
nymi winowajcami przegranej -skonstatował Lee, mówiąc po chwili o chę
ci dowiezienia przez Włochów jednobramkowego prowadzenia do
ostatniego gwizdka, o bezmyślnych
zmianach zrobionych przez włoskie
go szkoleniowca i niewykorzystanych
sytuacjach graczy z Półwyspu Apenińskiego. Lee: -Przecież wystarczyło, by już powyrównującymgolu dla
nas Christian Vieri w przedostatniej
minucie spotkania trafił z 3 metrów
do pustej bramki.

FIFA broni arbitrów
Pisaliśmy w ubiegłym tygodniu
o fatalnej postawie arbitrów bocznych,
którzy źle interpretują spalonego.
Głos zabrał w tej sprawie sam Joseph
Blatter, prezydent FIFA, mówiąc o
konieczności zmian. Sternik świato
wego futbolu wyrażał się w pozytywny sposób o sędziach głównych.
Podobnie mówił na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami
rzecznik prasowy FIFA Keith Co-
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Totalnie innego zdania są sami
Koreańczycy. Wczoraj, sprowokowany przez środowisko włoskie, głos
zabrał przewodniczący Koreańskie

go Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Swiata Lee Yun Taek

oper: -Zredukowaliśmy
dokładności do ·
jest naprawdę niewiele.
i będą, bo arbitrzy to też
mylący się ludzie.
Sędziowskich wpadek,
cza sędziów biegających
chorągiewką było bardzo
wszyscy główni wypadali
rę oczekiwań. Z ust
nera Senola Gunesa po
meczu z Brazylią l :2 padło
menie, że "Koreańczyk Kim D
oszukał ...naród turecki.
Suchej nitki nie
Szwedzie Andersie
ski szkoleniowiec
wygranym w rzutach
z Irlandią. - Frisk był
Przecież takich fauli jak ten
niej minuty w każdym
kadziesiąt i nie dyktuje się
karnych.
Jak jest z sędziami
Nikt tego nie wie.
dzą tylko nieliczni.
kę proszę zatem ootraktować
mację, że jutrzejszy mecz
nałowy Hiszpania- Korea
dzi nie żaden znany
py, a Egipcjanin
jego asystentami
i przedstawiciel
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safonów sprzed;lły;

Kielce, ul. Paderewsldego 48 (Rondo IX Wieków)
Kielce, ul. l
109, tel. 346-18-09, tel. 345-62-25

.TVP 2: 13.20 Mundial2002 mecz 1/4 finału Niemcy- USA.
POLSAT SPORT: Mundial
2002 - mecze 1/4 finału : 8.20 Anglia- Brazylia, 13.20 Niemcy- USA.
POLSAT: 18.00 i 22.15 Mundial2002- mecze 1/4 finału .

Inne wydarzenia
EUROSPORf: Tenis ziemny:
13.00 Turniej ATP w s'Hertogenbosch- ćwierćfinały, 14.30 Turniej
WfA w Eastbourne - l półfinał;

WARIA· Plac TariOWJ
22.H.2812r. tłłlL 15.80- 24.08
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- korzystne oprocentowanie w walucie polskiej i
-proponujemy zawarcie umów na sfinansowanie
D samochodów nowych
D samochodów używanych
D sprzętu komputerowego
D sprzętu technicznego
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23.H.2112r. todL 14.08- 24.01
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