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Taksówkarze nie

chcą

Nielegal

kas fiskalnych

imieniny: Joachima, Rocha, Stef(lfla

Kto broni klienta?

arsenał
SIENNO. Prawdziwy
odkryła policja u
mieszkańców mm nu~·····
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KRONIKA

POLICYJNA

Nieprawidłowo wyprzedzał
KOZIENICE. Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w środę przed południem w Aleksandrówce. Kierujący fordem mondeo
wyprzedzał samochód ciężarowy, gdy
z naprzeciwka wyjechał polonez. Auta
osobowe zderzyły się czołowo . Trzy
osoby: kierowcy oraz pasażer w stanie ciężkim trafili do szpitala. Według
policji winę za wypadek ponosi kierowca forda, który nieprawidłowo wyprzedzał ciężarówkę.
(kor)
Utonął, ratując dziewczynę
SOLEC. W środę odnaleziono
zwłoki 20-letniego radomianina, który w minioną niedzielę utonął w Wiśle w miejscowości Kolonia Raj. Ciało wypłynęło niedaleko miejsca, w
którym utonął. Przypomnijmy, że
chłopak rzucił się ~o wody, by ratować tonącą dziewczynę. Przy pomocy innego mężczyzny zdołał ją wycią
gnąć na brzeg, ale sam utonął. (kor)

Okradali kolej
GARBATKA LETNISKO. Zatrzymani w środę trzej chłopcy w wieku l O,
12 i 13 lat kradli miedziane kable montowane przy szynach kolejowych. Kilka
dni temu łupem grupy padło ponad 30
takich przewodów o wartości powyżej
1000 złotych. W czasie przesłuchania
chłopcy przyznali się do kilku wcześniej
szych kradzieży przewodów.
(kor)

Złodzieje

z remizy

KOZIENICE. W remizie strażac
kiej w Ryczywole policja odnalazła we
wtorek kradzione rowery górskie, radia sarnochodowe i sprzęt domowy.
Zatrzymano dwóch 19-latków (jeden
z nich to strażak OSP), którzy przyznali się do l Okradzieży m.in. na.dział
kach letniskowych. Policja przypuszcza, że w kradzieżach brało udział jesz(kor)
cze sześć innych osób.

Tragedia w Piasecznej Górce

Od października w taksówkach powinny pojawić się kasy fiskalne
RADOM. Talcsówkane nie chcą
montować od października kas
fiskalnych wswoich pojazdach.
Twierdzą, ie utrudni im to pracę
i podroży koszty przewozów.
Pod petycją przeciwko wprowadzeniu w taksówkach kas fiskalnych podpisało się ponad dwa tysiące radomskich taksówkarzy i
pasażerów (w kraju jest już ponad
54 tys. podpisów) . Przypomnijmy,

' że minister finansów nakazał montaż kas fiskalnych (rejestrujących
każdy kurs i opłatę). Przepis wchodziw życie od października br., ale
już we wrześniu należy powiadomić urząd skarbowy o zakupie
kasy. Na razie żaden z radomskich
taksówkarzy nie ma tego urządze
nia, bo ... nie ma ich w sprzedaży.
-Chcemy, aby sprawą zajął się

Sejm - mówi Maria Michalczyk,
dyrektor ZTP w Radomiu. - Nie
chcemy kas, ponieważ boimy się, że

wielu z nas nie będzie stać na zakup
urządzenia. Kasa połączona z taksometrem może kosztować więcej
niż niejedna taksówka.
- Do tego trzeba doliczyć
koszt montażu -tłumaczą taksówkarze z korporacji 99-22. - Poza
tym, kto będzie takiej kasy pilnował. Auta nie będzie można zostawić nawet na krok.
W Radomiu taksówkarze
zwróeili się także o pomoc do parlamentarzystów. Przekazano im
podpisy pod petycją, która trafi do
Sejmu.
- Minister odpowiedział na
moją interpelację- mówi poseł Marek Wlkiński (SLD). - Tłumaczy,
że wprowadzenie kas ułatwi życie
klientom, bo paragon pozwoli na
dochodzenie reklamacji za źle wykonaną usługę. Poza tym musimy
dostosować prawo podatkowe do
unijnego. Minister twierdzi, że bę
dzie można odzyskać połowę wydatków na zakup kasy, ale nie wię
cej niż 2500 zł (bez podatku
VAT).
Przypomnijmy, że w Radomiu
jest ponad 700 taksówkarzy. Około
400 działa w korporacjach radiotaxi, a pozostali to tzw. niezrzeszeni, pracujący na własny rachunek.
ALEKSANDER
KORNATOWSKI

Obchody Święta Wojska Polskiego

wiarę

Walczyli o granice i
RADOM. Dzień Wojska Pafskiego
obchodzono wczoraj uroczyście
w Radomiu.
Na uroczystości w kościele
garnizonowym przybyły władze
Radomia, parlamentarzyści, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich i NSZZ " Solidarność"
Ziemia Radomska oraz kompania
reprezentacyjna radomskiego garnizonu Wojska Polskiego. Byli też
przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży więziennej.
Gości powitał dowódca garnizonu płk Tadeusz Heroik. Po
jego przemówieniu kombatanci
złożyli kwia!J na płycie Grobu
Nieznanego Zołnierza i rozpoczę
ła się uroczysta msza święta. W
homilii ks. kapelan"}anusz Radzik
przypomniał, że data 15 sierpnia
łączy elementy religijne: święto
Wniebowzięcia Matki Boskiej z
motywarni patriotycznymi: rocznicąbitwypodWclrszawąz 1920r.,
w czasie której armia polska po-

pogrążyła

wstrząsającego

składamy
Władysław

wyrazy

O ile

rząd wojewódz~J , t~

Kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli m.in. przedstawiciele
organizacji kombatanckich
jańskiej przed krwawą rewolucją
konała kilkakrotnie większe siły
sowieckie.
- mówił kapelan.
Uroczystości uświetniły gorą
-I nie była to bitwa tylko o
kształt granic odradzającej się
co oklaskiwane występy solistów
opery z Kijowa: Anny Nycz i IgoPolski. Nasz polski żołnierz bronił także wiary i kultury chrześcira Ponomarenki.
(aku)

"Nie dziwuje Niobe, że na
Swoich najmilszych dziatek patrząc "''71' ""~·

Tragedia, jaka wydarzyła się w Piasecznej Górce 14 s~erpnia,
w jednej chwili odebrała życie dziewięciorgu ludzwm.
To straszne wydarzenie pogrążyło nas
w smutku i żałobie.

OFIAR

wypadku
Wołodźko

Wicemarszałek

Sejmiku
Województwa

Świętokrzyskiego

Świętokrzyskiego

raz pierwszy mwno .
nister zdrowia.
znowelizowanej
wszechnym ub
zdrowotnym.
nyrni
·
województwa
nować trzech
Nadal nie
lldad sił
"MRKCh. Po trzY
PSL i SLD, a jednO

Jan

Przewodniczący

1705/km

wcześmeJ

woływał i odw~lywal

Województwo

Franciszek

Radę powala!
zdrowia Mariusz
siedmioosobowej
Mazowszu zasiada
przedstawicieli
nu: sekretarzem
wa Woźny, urvtvocJWi!lli
PSL, oraz Wło dziJ:Jllell
ski, kandydat SLD
tarz KW PZPR w

ceprzewodnicząceg~

najgłębszego współczucia

Fokrzepa

WARSZAWA. Wiesława
i Włodzimierz Kociński
wchodzą w skład
wejRady
nej Kasy Chorych.

Przewodniczącym

RODZINOM
PRZY'}ACIOŁOM

Nowa
w kasie

dernar Przeździęk
(dotychczas pelnil

Świętokrzyskie w żałobie.

I

25-letni mężczyzna
w okolicznych lasach.

Województwa

RODZINOM,

.

które straciły bliskich, składam wyrazy serdecznego współczucia·
Pamięć o nich zawsze pozostanie
w naszych sercach.
1701/km
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kontroli szydłowieckiego magistratu

nie nasze
zewinienia. ••
wydziałami. Odpowiedzią na ten
zarzut ma być, zdaniem obecnego

Wiele nieprawidłowo
Regionalna Izba
po zakończonej
Urzędu Miejskiego.

burmistrza, projekt zmiany regulaminu organizacyjnego UM mocno
krytykowany przez związki zawodowe pracowników urzędu .
Także kontrola prowadzonych
przez samorząd inwestycji nie wypadła zbyt dobrze. Kontrolerzy dokładnie przyjrzeli się kilku zadaniom, realizowanym dzięki pomocy finansowej wojewody w latach
2000-2001. Stwierdzono m.in. niewłaściwe wykorzystanie pieniędzy
przeznaczonych na budowę wodociągu na odcinku Zdziechów- Działy. Część funduszy na ten cel
-53 tys. zł- przeznaczono na oświatę.
Obecnie sytuacja gminy jest
bardzo trudna. 1Ylko zadłużenie
wobec ZUS z tytułu nieodprowadzonych składek od wynagrodzeń
nauczycieli ·wynosi ponad 3 mln
zł. Zaległoś ci pochodzą jeszcze
sprzed dwóch lat.
- Długi gminy zmniejszają
się, ale ceną, jaką za to płacimy,
jest fakt, że nie są prowadzone
poważniejsze inwestycje- dodaje
burmistrz Łękawski.
ILONA JUSZCZYK-PECKA

dzieci nie odebrano z kolonii

ów zapomnieli
Grupa dzieci nie została
odebrana z kolonii organizoprzez TPO. To kolejny taki
wczasie tych wakacji.

·eci z biednych rodzin,
z Radomia, Pionek; Skarył Solca, wyjechały 2 sierpRyczywołu. Wczoraj w powróciły. Ale gdy autokar
na plac Jagielloński,
się, że nie miał kto odel dzieci ze Skaryszewa, PioSolca. Włodzimierz Wolski,
Przyjaciół Ozieoburzony tą sytuacją .
Dzieci ze Skaryszewa i Piodo nas ośrodki. popolecznej, natomiast te
są wychowankami Domu

Dziecka. Wszyscy wiedzieli, kiedy trzeba je odebrać . Beztroska
tych instytucji jest skandaliczna
- stwierdził Wolski.
Jak się okazało, wychowaw-:
cy z Solca przyjechali po dzieci,
ale gdy autokar się spóźniał , poszli na spacer. Odebrali podopiecznych z autokaru, który jechał już
do Lipska. Wolski postanowił bowiem odwieźć dzieci do domów.
- Kosztami obciążymy instytucje,
-które nie odebrały dzieci, bo PKS
na pewno policzy sobie dodatkowo za tę usługę- zapowiedział.
Przypomnijmy, że w tym
roku po każdym turnusie kolonii
organizowanych przez TPD zdarzały się przypadki nieodebrania
dzieci. Wolski groził nawet skierowaniem sprawy do sądu. (kol)

iażdżeni przez tira
żał na boku. Zajrzeliśmy do środ

GÓRKA k. Kielc.
osób zginęło w busie
przez tira. Najbliższy
będzie w województwie
dniem żałoby.

Strażacy odcięli dach busa.
W środku, między oderwanymi sie-

tragedii doszło w środę
. g_odziną 8. W lejącym
. Cięzarowa scania wpadła
zg, złamała się i sunąc
f s taranowała kursowego
orda transita.
Przyjechaliśmy tu równo
-opowiada Marian 1\voOchotniczej Straz Morawicy. - Bus Ie-

dzeniami, rozrzuconymi dokumentami, torebkami, siatkami leżały
ludzkie ciała . Jedne na drugich .
W sumie dziewięć osób: 5 kobiet,
4 mężczyzn . Wszyscy martwi.
Winę za tragedię ponosi
prawdopodobnie kierowca tir_a.
W trasie był bez przerwy od kilkunastu godzin, przypuszczalnie
przez pomyłkę wcisnął nieodpowiedni hamulec.
(mow)

zobaczyliśmy cztery osoby.
Później dopatlizyliśmy się jeszcze

ka,

jednej.

•
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Czekają

na koniec budowy szpitala na Józefowie

Samoloty wylądują
w przyszłym roku
RADOM. Pod względem medycznym
szpital na Józefowie jest niemal w
pełni przygotowany do ratowania
ludzkiego życia. Brakuje pieniędzy
na infrastrukturę.

Zamiast niezbędnych do
inwestycji 43 mln zł
szpital otrzyma w tym roku jedynie 20 mln złotych . Na resztę bę
dzie musiał poczekać do przyszłe
go roku.
Jak nam powiedziała dyrektor placówki Bożenna Pacholczak, na razie inwestycja zostanie
zamknięta tylko pod względem
medycznym. Przygotowane są już
oddziały kardiologiczny, kardiochirurgiczny, chirurgia ogólna i
urologia. Ogłoszono już przetargi
na wyposażenie kardiologii i kardiochirurgii. Chirurgia ruszy
prawdopodobnie we wrześniu.
Narzędzia dla chirurgów pochodzić będą m.in. z chirurgii dziecięcej . Problem stanowi sprzęt na
urologię. Trzeba będzie zakupić
m.in. nowoczesny aparat do rozkruszania kamieni w nerkach.
-W przyszłym roku musimy
zakupić aparat rentgenowski, który zostanie umieszczony na bloku
operacyjnym- mówi dyrektor Pacholczak.
Dopiero w 2003 roku uru:
chomiony zostanie także Oddział
ukończenia

Prezydent
ułaskawi?
RADOM. Do Kancelarii Prezydenta
RP wpłynął wniosek o ułaskawienie
lukasza G. , syna senatora SLO.
Łukasz G. został skazany w
marcu ub. roku przez Sąd Okrę
gowy w Radomiu na trzy lata wię
zienia. Sąd uznał go winnym
współudziału w dwóch rozbojach
w październiku 2000 r. w Iłży i
Mirowie. Oskarżony zawiózł swoim autem czterech kolegów, którzy napadali na nieznane im osoby, zabierając im m.in. odzież.
Trzeciego rozboju, już bez Łuka
sza G ., dokonano w Kuczkach .
Pozostałych czterech oskarżo
nych skazano na kary od 2 do 3,5
roku pozbawienia wolności. Łu
kasz G. nie trafił jednak do wię
zienia. Ponieważ odpowiadał
przez sądem z wolnej stopy (ze
względu na stan zdrowia) , sąd czekał na uprawomocnienie się wyroku, by wysłać wezwanie do odbycia kary. Gdy Sąd Apelacyjny
utrzymał wyrok w mocy, a Sąd
Najwyższy odrzucił wniosek o
kasację, adwokat Łukasza G. zło
żył do sądu wniosek o odroczenie
odbycia kary z powodów zdrowotnych (termin upłynął wczoraj).
Teraz sprawą Łukasza G. zajmie się Kancelaria Prezydenta,
gdzie wpłynął wniosek o jego uła
skawienie. Na razie wystąpiono do
SO o wydanie opinii w tej sprawie i przesłanie akt procesu . Stanowisko sądu nie wiąże jednak
prezydentowi rąk : może on- zgodnie z konstytucją - nawet mimo
sprzeciwu podjąć decyzję o uła
skawieniu.
(kol)

Po kilku latach oczekiwania szpital
z prawdziwego zdarzenia
Ratownictwa Medycznego. Wybudowana zostanie droga dojazdowa oraz nowy parking. Na razie
nie będzie też funkcjonowało lą
dowisko dla helikopterów, które
już w tej chwili bardzo by się szpitalowi przydało.
Obecnie w szpitalu na Józefowie funkcjonuje szesnaście oddziałów oraz trzydzieści sześć
poradni specjalistycznych . W
trakcie uruchamiania jest nowoczesny blok operacyjny, w którym

ma od niedawna blok operacyjny
działa już pięć z ośmiu sal. Lekarze pracować będą w znacznie
lepszych warunkach; działać bę
dzie nowoczesna klimatyzacja,
która jest szczególnie ważna podczas długotrwałych zabiegów
operacyjnych. -Przeprowadzamy
się sukcesywnie, by nie ucierpieli na tym pacjenci - dodaje Bożenna Pacholczak. - Blok operacyjny będzie gotowy do końca
września.

ILONA JUSZCZYK-PECKA

Przygotowani
na wielką wodę
"

Powodzie o niespotYkanej skali nawiedziły Czechy,
Austrię i Niemcy, a zagroźone są też miejscowości w połu
dniowo-zachodniej Polsce. Czy służby w naszym regionie
przygotowane są do walki z powodzią? Rozmawiamy z Czesławem Kwietniem, dyrektorem radom,skiego oddziału WoJ jewódzkiego Zarządu Melioracji i UrządZeń Wodnych.
,

~

•
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Czy w tym roku znów grozi
nam powódź?
-Tak wysokiej wody jak przed
rokiem nie należy się spodziewać .
Mogą wystąpić lokalne podtopjenia, ale tylko na mniejszych rzekach. W porównaniu do ubieglego
roku wały na Wiśle, urządzenia
wodne, przepompownie, śluzy są
w o wiele lepszym stanie. Wyremontowane zostały najbardziej
zagrożone odcinki. Łącznie jest to
około 20 kilometrów wałów w powiatach lipskim i kozienickim.
głym

A co z-przerwanymi w ubieroku wałami w Kępie Solec-

kiej i Piotrawińskiej?
- Zostały odbudowane. Ich
stan jest lepszy niż w 2001 roku .
Bez problemu powinny wytrzymać
tak samą wodę jak w u b. r. Dodam,
że to nie koniec remontów w tym
roku. Dzięki kwocie około 20 mln zł
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zmodernizujemy oraz wybudujemy nowe wały przeciwpowodziowe. Teraz uszczelniamy
czterokilometrowy odcinek wałów
w gminie Solec, a jesienią przystę
pujemy do przebudowy tak zwanych wałów letnich w Kępie Gosteckiej i Kępie Piotrawińskiej .
W przyszłym roku spodziewamy
się na ten celokoto 6 mln zł .

NUMER 2247/R
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Uzupełniliśmy także magazyny

przeciwpowodziowe. Zgromadzono
około 60 tys. worków, geowłókninę
i folię do uszczelniania wałów. Są
także specjalne zestawy pomp.

W ubiegłym roku dużo szkód
wyrządziła Radomka. Czy zbiornik w Domaniowie zapobiegnie
ewentualnej powodzi?
- Na pewno tak. Na terenach
wzdłuż tej rzeki powódź można wyeliminować, by sytuacja sprzed roku
nie powtórzyła się. Wówczas jednak
zbiornik, choć zaczął funkcjonować, to jednak był w fazie napełnia
nia i nie mogliśmy zatrzymać tak
dużej fali. Obecne rezerwy wystarczą na przechwycenie niemal każ
dej fali powodziowej . Oczywiście
mogą wystąpić podtopienia łąk, ale
tego nie można uznać za powódź .
Czy mieszkańcy wsi nad Pispokojnie?
- Tak. Zbiornik w Sulejowie
ma również odpowiednio duże
rezerwy. Tu również , poL.a podtopieniem użytków zielonych, nie
ma zagrożenia. Są drobne wyjąt
ki, na przykład w Budach Brankowskich, ale tam woda zawsze
p0dtapia dwa, trzy gospodarstwa.
licą mogą także spać

Rozmawiał

ALEKSANDER KORNATOWSKI
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W Pradze lepiej, w

Rekordowe opady
Rekordowe opady odnoto~ali
synoptycy w Wiśle w Beskidzie Slą
skim. Od godziny 8 w środę do rana w
czwartek spadło tu 108 litrów deszczu na metr kwadratowy. Mimo to nie
wystąpiło zagrożenie powodziowe.

Msza w obozie

Dreźnie

dramatycznie

Potop w Europie
Obniża się poziom

wody na WeHawie
w Pradze. Fala powodziowa przesuwa się w dół rzeki i przelewa się do
wezbranej l:.aby. WDreźnie sytuacja
powodziowa jest dramatyczna.

Wczoraj zalane zostały przez
Wełtawę zakłady chemiczne "Spolana" w Neratovicach (15 km na
północ od Pragi). Z zakładów wydobywa się śmiercionośny chlor.
Ogłoszono stan alarmu chemicznego, ewakuowano mieszkańców.
Poprawia się sytuacja w Pradze. Poziom Wełtawy zmniejszył
się o l ,5 m. Pod wodą nadal znajduje się jednak 5 proc. miasta.
Miejsca, które opuściła woda, po-

są grubą warstwą szlamu i
Wiele ulic zapadło się. W
chodnikach są wielometrowe wyrwy. W powietrzu czuć wilgoć, fetor bagiennego błota i rozkłada
jących się odpadków. Większość
mieszkań pozbawiona jest dostaw
prądu, wody i gazu. Władze wzywają ewakuowanych, aby jeszcze

kryte

Straty spowodowane powo-

błota .

dzią tylko w Pradze liczone są w
dziesi ątkach miliardów koron,
czyli w miliardach złotych. Czeski
rząd zgodził się na przyjęcie pomocy zagranicznej. Jak podała

nie wracali do domów. Na terenach, które opuściła woda, pracują ekipy remontowe. Wypompowywana jest woda, kontroluje
się sieć energetyczną, wodociągo
wą i gazową.

W Pradze wyznaczono punkty, w których zbierane są środki
czystości i artykuły sanitarne, żyw
ność, koce i leki.

W środę, w 61 rocznicę śmierci
Mfksymiliana Kolbe, przed Blokiem Smierci w byłym obozie KL Auschwitz odprawiono mszę św. Przewodniczył jej ordynariusz bielsko-ży
wiecki bp Tadeusz Rakoczy wraz z
przewodniczącym Episkopatu Peru
bp Luisem Bambarenem.
św.

śmierć
policjanta odkryto w czwartek rano na głównej ulicy Ustki (Pomorskie). Mężczyzna
miał ranę postrzałową głowy. Sekcja
zwłok ma wyjaśnić, czy policjant popełnił samobójstwo, czy został zabity.
Mężczyzna służył w policji od siedmiu lat. Pracował w Komendzie Miejskiej w Sopocie.

Tajemnicza

Zwłoki młodego

się alkoholem
Siedmiu młodych mężczyzn zatruło się w Białymstoku okazyjnie
kupionym alkoholem. Dwóch jest w
stanie krytycznym. Lekarze walczą o
ich życie . Młodzi ludzi urządzili sobie w parku kilkugodzinną libację .
Prawdopodobnie pili alkohol metylowy. Policja ustala, skąd pochodził ten
alkohol.

Zatruli

Tragedia na autostradzie
l l-letnie dziecko zginęło wczoraj w wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A-4. Trzy towarzyszące dzieck,u oso_by są ranne .
Na wysokości S rody Sląskiej zderzyły się dwa samochody osobowe
i ciężarówka.

Wenezuelczycy

protestują

Mieszkańcy Drezna

z niepokojem obserwują podnoszący s ię poziom laby

Za Ojczyznę
•
• •
1 pap1eza
150 tysięcy pielgrzymów z kraju
i zagranicy uczestniczyło na Jasnej
Górze w uroczystościach święta
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Modlono się również
wKalwarii Zebrzydowskiej.

Na Jasnej Górze modlono

się m.in. w intencji Ojca Święte
go Jana Pawła II, który dziś przybędzie do ojczyzny, i o błogosła
wione owoce tej pielgrzymki.
Głównym punktem uroczystości była suma pontyfikalna odprawiona pod przewodnictwem
nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka. W czasie nabożeństwa abp
Józef Kowalczyk dokonał poświę
cenia wieńców z kwiatów i ziół ,
modląc się o błogosławieństwo
dla pól i plonów. Zwyczaj ten znajduje odbicie w tradycyjnej ludowej nazwie sierpniowego święta
określanego jako święto Matki
Boskiej Zielnej .
W homilii prymas Folski
kard. Józef Glemp powiedział , że
tajemnica wiary, jaką jest wniebowzięcie Maryi i jej droga do
niebios , naprowadza nas do roz-

Wyrazy
Żołnierze strzelają w powietrze
podczas zamieszek w Caracas. Protesty wybuchły po decyzji Sądu Najwyższego o odrzuceniu wniosku o
postawienie przed sądem czterech
generałów, zamieszanych w kwietniowy zamach stanu przeciwko prezydentowi Hugo Chavezowi. (PAP)

Pani

ważania dróg ziemskich,
mają nas doprowadzić do

które
mety,
czyli dziedzictwa Boga. Ziemskie
drogi - powiedział prymas - prowadzące do nieba nie mogą nas
jednak odrywać od spraw świata ,
a wpatrzenie się w Jezusa nie izoluje od bolesnych spraw braci .
Główne uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej
zakończyły się procesją Matki
Bożej Wniebowziętej oraz sumą
pontyfikalną odprawioną przed
ołtarzem polowym przy bazylice.
W uroczystościach wzięły udział
tysiące wiernych. Kolorytu barwnej procesji dodały tradycyjnie
liczne orkiestry dęte i asysty wiernych, z których większość ubrana była w stroje ludowe, J!l.in.
z okoljc Krakowa, Wadowi c, Zywca i Sląska . Na ich czele szły
dziewczęta- królowe asyst- z bukietami kwiatów. W procesji tradycyjnie szli mieszkańcy Cieszyna na Podbeskidziu . Ich asysta
obdarz o na jest specjalnymi
względami ze względu na sięgają
cą 1740 roku historię peregrynacji do Kalwarii Zebrzydowskiej .
(PAP)

czeska telewizja, na usuwanie skutków powodzi w Pradze Stany ,
Zjednoczone przeznaczyły 50 tys.
dolarów. Z zadowoleniem przyję
to ofertę Polski, która zadeklarowała przysłanie dwóch samowystarczalnych kompanii specjał-.,
nych przygotowanych do usuwania skutków powodzi i dysponujących specjalistycznym sprzętem.
Zasilane przez Wełtawę wody
Łaby szybko rosną. W piątek poziom rzeki w Ustiwynieść ma 12m
(stan najwyższego zagrożenia powodziowego ogłasza się już przy
poziomie6m) . W Dreźniesytuacja
powodziowa ulega stopniowemu
pogorszeniu. Przepływająca przez
miasto Łabaosiągnęła poziom ponad 7,85 m i wzbiera. Fala kulminacyjna z Czech ma mieć wysokość
8,5 m. Poziom Łaby w Dreźnie
wynosi zwykle l ,5 do 2m. Ze wzglę
du na niebezpieczeństwo przerwania dostaw prądu, z drezdeńskich nież sytuacja w
szpitali ewakuowano 170 najciężej południu Dunaj
chorych pacjentów.
prawie lO metrów
Przygotowania do ewakuacji warunkach nie
i Justrą wody, choć już
mieszkańców rozpoczęły się także
w Brandenburgii. W obawie przed wciąż się podnosi. Fala
falą powodziową na Łabie swoje
cyjna spodziewana była
domy opuściła już połowa miesz- nocy.

W Święto Wojska Polskiego

Uroczystości

W SWOiffi nł"l' Pn1,0\\'!eru:
Uroczystą odprawą

Przemawiając . przed Grobem Nieznanego Zołnierza w
Warszawie prezydent Aleksander
Kwaśniewski , zwierzchnik sił
zbrojnych zapewnił , że ich modernizacja będzie kontynuowana,
choć to zadanie trudne. zwłasz
cza w nie najlepszej sytuacji budżetowej .

nia jednostek wojs ·
którym kadra
wotumnieu
nictwa MON .
Chwastka potępi l i
premier i minister
dent zastrzegł, że _
łożeni muszą wykazac
na potrzeby kadry, ,,
wiąże się bowiem ze z
życiu zawodowym i
Przed wvstąJJterll~"''.~~
\\i e. wart przed Grobem
go Zołnierza prezydent
ruinacje generalskie.
Generalnego Czesław
czterogwiazdkowym
sku. Prezydent ~rvi r·Ku". ~·
rzom za ofiarną służbę '.
71

wypełnianie obowiąz.k011

Prezydent Aleksander Kwaśniewski
oraz szef Sztabu Generalnego gen.
~zesław Piątas podczas obchodów
Sw ięta Wojska Polskiego

Marynarka WoJ .
Wojska Folskiego uczciła
sieniero wielkiej gali .
na okrętach i m szą
dl itwą ekumeniczną za
w kościele Marynarki
w Gdyni .

u'13
Szczere kondolencje i wyrazy głębokiego wspólcz c

WANDZIE JAKÓBCzyl{
i WOJCIECHOWI JAKÓBCZYK

z powodu .śmierci

MĘZA

z powodu

śmierci

OJCA i TEŚCIA

składają
33/ tw

wą politykę kadrową
chciał, by prezydent ..
zwyczajne zebranie męzoll

najwyższy stopień

ELZBIECIE CUPRIAN

i pracownicy Przedsięb iorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej we Wioszezowie

zydent nawiązał do
dowódcy 12. Dywizji
zowanej w Szczecinie
szarda Chwastka,
kierownictwu resortu

WlJrl przed

Grobem Nieznanego Zołnierza
w Warszar'ie rozpoczęto wczoraj
obchody Swięta Wojska Polskiego.

s~czerego, głębokiego współczucia

Zarząd

i nominacje

składają
112/bh

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

Zarząd

i Pracownicy ..

oorbud'

·n

przeszczepił

pacjentce

j~dnocześnie płuca

i serce

ielki przeszczep
drugi .ubieg jednoczesnego
płuc l serca. Pacjentkę operowal
,,.,J,....,.,w z Kielc dr Jakub Perdeus.

śmy pięciu takich pacjentów. Tworzymy zgrany zespół - tłumaczy dr
Perdeus.

Zabrza, a tu jak na ironię była potężna mgła . Z Katowic jechałem
30 kilometrów na godzinę - wspomina lekarz.
Zwykle po narządy leci helikopter. TYm razem profesorowi Zembali udało się załatwić
awionetkę. Na pokładzie poleciała 6-osobowa ekipa medyczna, oprócz profesora i dr Percleusa instrumentariuszka i anestezjolodzy. Samolot wystartował o
godz. l w nocy. Nad stolicą szalała burza . Trudno było przebrnąć przez pozalewane ulice.
Musieli pomóc policjanci. - Pobranie narządów zajęło nam prawie 5 godzin. Trzeba je pobrać ,
oziębić i zabezpieczyć , zwłasz
cza płuca , bo długa tchawica
musi być odpowiednio zastawiona. Czekaliśmy też na chirurgów
z Anina, którzy mieli pobrać Wiltrobę , nerki i naczynia- opowiada dr Perdeus .

Magda dowiedziała się o przeszczepie z telewizji i napisała do
profesora Zembali. Potem bez
uprzedzenia przyjechała do zabrzańskiej kliniki. -Wątła , wyczerpana chorobą , z niską wydolnością
oddechową i serca- podaje dr Perdeus.- Za nic nie chciała wyjechać .
Szukano dawcy. Dla drobniutkiej
dziewczyny ze wzrostem niewiele
ponad 140 centymetrów musiało
być to dziecko. Udiiło się - mówi
torakochirurg.
Zabieg trwał 11 godzin. Pod
salą operacyjną trzymał kciuki
Marek Breguła . Płuca są narzą
dem dziesięć razy częściej odrzucanym niż serce czy nerki. Trzeba
porządnej rekonwalescencji , by
powrócić do zdrowia. Być może
pierwszy pacjent przyniesie
szczęście Magdzie .
- Dziewczyna czuje się dobrze
- .nówi dr Perdeus.
Znów nie rozstaje się z telefonem . Czeka na kolejny sygnał i
musi być gotowy. - Jednoczesny
przeszczep serca i płuc to n a jwięk
szy zabieg, jaki można wykonać .
Potrzeba do tego wiedzy lekarzy, sprzętu , a przedewszystkim
dawców. Ich dobór musi być niezwykle precyzyjny. Niestety, jest
ich niewielu -mówi dr Perdeus .
Przeszczepy wykonuj e na
świecie około 30 ośrodków. Zabieg jest drogi . Kosztuje 80 tys. zł.
Operacje są refundowane. - Pacjenci żyją po nich kilkanaście lat podkreśla dr Perdeus.
IWO A BORATY

powiódł się

pamiętam

pierwszego
zabiegu w mojej kanemłodym lekarzom złe
Robiło się mnóstwo
i woreczków - opowi~należy do najlepszych
zajm ujących się prze-

,
ze Sląskim
Chorób Serca w Zabrzu.
. płuc.

ółpra cuje

deszcz i pośpiech
wtorek ubiegłego tygoezjo lodzy ze szpitala
na Saskiej Kępie w
·e ratowali 15-letniego
· Powiedziano nam, że zaprzez samochód.
e jechał na rowezaje chał mu inny roPacje nt miał krwiaka.
na prze życie były nikłe.
tek zm arł. Udało się przechłopca do zgo'ie narządów - mówi

Kontakt
przez powikłania
Powrót do Zabrza był gorszy niż przylot. Ulewa spowodowała kilkukilometrowe korki.
Kierowca ambulansu w drodze
na lotnisko czynił wręcz cuda,
byle przebrnąć przez zatarasowane ulice. - Gdy już dojechaliśmy na lotnisko nie chciał nas
wpuścić dozorca. Twierdził , ze
nic nie wie i nie ma zgody - śmie
je się dr Perdeus.
Operacja przeszczepu rozpoczęła się nad ranem. Pacjentką była 22-letnia Magda Lisiewicz z okolic Malborka. Od urodzenia miała wadę przegrody
międzykom-orowej serca. Nie
mogła być operowana, bo lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka
stwierdzili u dziewczynki nadci-

i serca należą wciąż do rzadkości . W 2000 roku
świecie 3175 przeszczepów sera, a tylko 104 płuc
Głowną przeszkodą jest brak narządów. W zabrzańskiej klinice
typu zabieg czekąją 44 Osoby. Najmłodsza pacjentka ma 13 lat.
27 · Pierwszy przeszczep serca w Polsce przeprowadził
r. prof. Jan Moll z Łodzi,
·
płuco przeszczepiono w klinice w Zabrzu w 1997 r.
.

Znów pod telefonem

na

Doktor Jakub Perdeus
śnienie płucne. Często traciła
przytQmność. Skończyła tylko
szkołę podstawową . I czekała na
śmierć . A ta miała nadejść w

mogła sobie poradzić z
powikłaniami po przeszczepach.

zawsze

W Czerwonej Górze operowali-

pierwszej klasie, po komunii, na
osiemnastkę. Wreszcie nadeszła
długo oczekiwana pomoc. Prof.
Zerobala miał już doświadczenia

w podobnych przeszczepach. W
październiku ubiegłego roku
przeszczepił płuca i serce mieszkańcowi Tamowskich Gór Markowi Bregule. Dawcą był łodzia
nin, który zmarł na zawał tętni
czy mózgu . W zabiegu brał udział
także dr Perdeus. -Moje kontakty z kliniką w Zabrzu zaczęły się
kilka lat temu , gdy z Czerwonej
Góry wyjechał tam mój kolega
Jacek Wojarski . Klinika nie

niczy fotel trafił do muzeum
• :~Ja..,.antwi'Diuok»{l.SlllSb)wJialllnlld.qli~a
...._...,_,mwinoldo«<la~olaw!u.ZaorMi~UIIii&ropejsllllj

Puudw '

tnicza zagadka
..Słowu"

do M~zeum Orla Bidlego w Skdrżysku
cenny eksponat - fotel lotniczy. Fachowcy
z }dk/ego Sdl11olotu on pochodzi. już dziś
ie jest to IZddkJ okaz.
cy historyka - przyznał Artur
Buńko ze skarżyskiego muzeum.
Niewykluczone, że eksponat zostanie przekazany do krakowskiego Muzeum Lotnictwa.
Istnieją dwie hipotezy dotyczące pochodzenia siedziska.
Według pierwszej fotel to część
polskiego samolotu rozpoznawczego RWD , który rozbił się
jeszcze przed wojną w Suchedniowie. Możliwe też , że pochodzi on z zestrzelonego pod ko-

niec wojny niemieckiego myśliw
ca Messerschmit bf 109. Jeśli
którakolwiek z wersji potwierdziłaby się , byłoby to wyjątkowo
cenne znalezisko, tym bardziej ,
że krakowska placówka właśnie
kompletuje oba modele samolotów. Odnalezienie choćby części
pochodzącego z czasów II wojny
światowej samolotu graniczy dziś
z cudem - zwykle zaraz po katastrofie wojska zabierały wraki ze
względu na surowce lub rozbierała je okoliczna ludność . Po zbadaniu siedziska przez historyków
lotnictwa poinformujemy naszych czytelników o efektach ich
śledztwa .

MATEUSZ BOLECHOWSKI
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Rodzina

uważa, że

Zginął

Andrzej G.

został

bez

wieści

Od trzech miesięcy pollcjd poszukuje A n drzej d G.,
mieszkiuica Mlodocind, rddnego gminy Kowdld. Brdcid
Zilginionego przekondni s.f, że mężczyznd zostdl
Zdmordowdny. Tdkif wersję potwierdz/.lo takie kilku
jdsnowldzów.

Polic@nci, nurkowie

48-letni Andrzej G. mieszkaniec Młododna Mniejszego po raz
ostatni widziany był w sobotę,
11 maja. Jego zaginięcie rodzina
zgłosiła dwa dni później, gdy poszukiwania na własną rękę nie
przyniosły skutku. Również i rutynowe działania policyjne nie
przyniosły żadnych efektów.
W miniony piątek policja
podjęła kolejną próbę odnalezienia zaginionego. Prosili o to bracia Andrzeja G . Jak twierdzą , jasnowidz powiedział im, że zwłoki
ich brata leżą w spalonym budynku w Kolonii Kuźni, niedaleko

l

strażacy

Pierwsze poszukiwania Andrzeja G. policja rozpoczęła 22 maja.
Uczestniczyło w nich kilkudziesię
ciu policjantów z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Radomiu i Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji oraz
strażacy OSP z Rudy, PSP z Radomia i specjalna ekipa płetwonurków.
Pomagali także mieszkańcy. Sprowadzono również psy tropiące m.in. do
wyszukiwania zwłok. Niemal kilometrowa tyraliera policjantów przeczesywała torfowiska i niewielkie laski odległe o kilkaset metrów od miejsca zamieszkania Andrzeja G. Nurkowie przeszukali kilka oczek wodnych, ale nic nie znaleźli.

Orońska.

Przy pomocy psa sprawdzono zgliszcza spalonego budynku .
Strażący odkopali i sprawdzili zasypane piwnice. Wypompowano
wodę z okolicznych studni, które
od lat nie były używane . Oczyszczono nawet szambo . Mimo to
zwłok nie znaleziono.

zamordowany

Tajemnicze zaginięcie
- Zarówno za pierwszym jak i
za drugim razem nie znaleźliśmy
żadnych śladów wskazujących na

zamordowanie Andrzeja G. Nie
oznacza to jednak, że wstrzymujemy poszukiwania i dochodzenie.
Nadal prowadzimy postępowanie w
tej sprawie - mówi szef grupy poszukiwawczej, nadzorujący sprawę
zaginięcia Andrzeja G. - Po tylu miesiącach śledztwa wykluczamy raczej
wersję samobójstwa. Gdyby tak miało być, ktoś odnalazłby ciało.
Tej wersji od samego począt
ku nie brali pod uwagę bracia za-

ginionego.
- To było niemożliwe - uważa '
brat zaginionego Jerzy G.- Andrzej
nigdy nie miał takich skłonności.
Był stanowczy i zdecydowany.
Wróżka

widzi

Prawybory ze "Słowem Ludu"

&tifd",
~

władzę

Wybierz sobie
Czy Stefdn Berndcldk
ZDSI:dnle wójtem Kazdnowill
Z takim pop;ucl em, jdkle
uzysk d l d o tychczds w
n dszy ch prd wybor dch,
p rdwie JJd pewno.
Jak piszą nasi czytelnicy,
obecny wójt gminy dał się poznać
jako dobry gospodarz, jest wrażli
wy na ludzkie kłopoty, czuły na
ludzką biedę. A ponieważ nie zgło
szono kontrkandydata, naj~raź
niej mieszkańcy Kazanowa nie
chcą zmian i w fotelu wójta po
wyborach nadal widzieliby obecnego włodarza gminy.
Z dużo mniejszym poparciem, ale również samotnie startuje w naszych prawyborach kandydat na burmistrza Kozienic- Jerzy
Drągowski. Konkurentów, jak dotąd, nie mają też: Tadeusz Nowicki - zgłoszony do urzędu burmi-

strza Pionek, Piotr Papaj - kandydat do fotela burmistrza Grójca i
obecny włodarz miasta oraz zgło~
szony w tym tygodniu do urzędu
wójta Gielniowa Władysław Czarnecki.
Za to konkurenta do urzędu
burmistrza Białobrzegów ma- także od tego tygodnia - obecny szef
Zarządu Gminy Andrzej Molak.
Czytelnicy zgłosili Wiesława Banachowicza, argu!llentując, iż jest
dobrym manedżerem i organizatorem.
Zmienia się też sytuacja w
pozostałych gminach regionu radomskiego -rywalizacja na kupony staje się coraz bardziej zacięta.
Najwięcej kandydatów - aż
pięci u - zgłoszono w gminie
Gózd . Czytelnicy uważają, że
wszyscy doskonale poradziliby
sobie z zarządzaniem gminą. Jak
na razie, prowadzi Adam Jabłoński, ale niewiele ustępują mu
Henryk Słomka i Józef Chebdowski .

r ........................................................................................................... -.

· Prawybory ze "Siow em"j

zwolenników dwóch pozostałych
kandydatów. Do ubiegłego tygodnia na drugim miejscu plasował
się kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Pyrcioch. W tym
tygodniu wyprzedził go reprezentujący stowarzyszenie "Radomianie Razem" gen . Zdzisław Marcinkowski.
Wciąż czekamy na ku pony
(kserokopii nie przyjmujemy) .
Przypominamy, że każdy czytelnik
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Zacięta walka toczy się w Borkowica;;h pomiędzy zwolennikami
Tadeusza Bilskiego i Lecha Fidosa.
Na razie, prowadzi Tadeusz Bilski,
ale trzeci kandydat - Zygmunt
Gpnciarz- ma już też niemałe poparcie.
W Iłży sytuacja bez Zll.}ian.
Prowadzi Rafał Ziętek, pozostawiając w tyle Antoniego Szydę .
Podobnie sytuacja wygląda w Przysusze- Antoni Kapusta zdystansował Tadeusza Tomasika.
Ciekawie przedstawia się pojedynek przedwyborczy w Szydłowcu. Tu mamy remis pomiędzy
dwoma kandydatami: Krzys~tofem
Łękawskim i Romanem Srodą.
Wyborcy Włodzimierza Górlickiego muszą się zmobilizować, aby ich
kandydat dogonił konkurentów.
W walce o fotel wójta Wierzbicy Sylwester Kopycki wyprzedził
jedyną kobietę - kandydatkę, zgło
szoną do udziału w naszej zabawie - Barbarę Jaszczę .
Niewiele zmieniła się sytuacja w samym Radomiu . Nadal,
zdaniem czytelników, najlepszym
kandydatem na prezydenta jest
Adam Włodarczyk (SLD). Ale zauważyliśmy mobilizację wśród

• Kandydat (imię i nazwisko)

·

śmierć

-Przez ponad miesiąc liczyliśmy, że policja znajdzie Andrzeja.
Później zdecydowaliśmy się sami
działać. Pod koniec czerwca poszliśmy do wróżki. ,.. Przecież Andrzej nigdy nie wychodził z domu
nie powiadamiając najbliższych
-twierdzą Michał i Jerzy G.
Bracia są przekonani, że został on zamordowany. Potwierdziła to im pierwsza wróżka .
- Powiedziała nam, że Andrzej
zmarł od ran głowy i urazu kręgosłu
pa- twierdzi Jerzy G . - To ona wska-
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może oddać dowolną ilość głosów,
na dowolną liczbę kandydatów.
Wśród osób, które nadeślą lub przyniosą do naszej redakcji kupony,

rozlosujemy nagrody.
(mar)

zała, że

Andrzej leży w zgliszczach
spalonego budynku. To wszystko pasowało do pożaru, który wybuchł w
czeJWcu w opuszczonym domu w
Kolonii Kuźni oddalonej o kilka kilometrów od Młodocina Mniejszego, gdzie mieszkał zaginiony.
Mimo przekonania braci, że
Andrzej G. został zamordowany, po-1
licja nie wyklucza jeszcze, iż mógł
wyjechać za granicę do któregoś z
krajów skandynawskich. Wcześniej
bowiem był tam kilkukrotnie. Również i w tym roku przygotowywał się
do takiej wyprawy z jednym z braci.
- To jest niemożliwe , żeby
wyjechał i nie dał znaku życia -

twierdzi Michał G. Po
cach odezwałby si ę
tego, że zawsze razem
Zaginęli

bez

To już piąte w tym
SZ\Ikiwania na tak dużą
wadzone przez policj ę w
radomskim . W regionie
skim na policyjnych
nionych figuruje 60
cej - 32 mieszkało w
powiecie radoms kim,
Kozienicach, siedmiu
okolicach, sześciu w

Szkoła Przedsiębiorczości

i .....,.&.ou~--
P ollteclmiki Świętokrzyskiej w
organizuje w roku akademickim
roczne Studium Podyplomowe na
Rachunkowość

Wycena i gospodarka nieruchomościami
Słuchaczami ;tudiów mogą być absolweńci szkół
i studenci ostatniego roku studiów wyższych.
Zajęcia

prowadzone

będą

przez

wykładowców

Świętokrzyskiej, Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
szkółwyższych oraz specja1istów- praktyków.

Wymagane dokumenty należy składać
Instytutu Ekonomii i Zarząqzania Politechniki
w Kielcach, alej~ 1000-lecia PP7, bud. C, pok. 16 (parter).
'-._IUiższe informacje pod nrtel. 34-24-310.

1
wg procedury uproszczonej zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o • .
na nauczanie języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum w Gozdzie w
37 godzin tygodniowo w roku szkolnym 200212003.
ILOŚĆ GODZIN MOŻE ULEC ZMIANIE.
Termin realizacji za-mówienia od 2 września 2002 r. do 20 czerwca 2003 r.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
Pisemne oferty w zamkn iętych kopertach należy składać w siedzibie Urzędu
ul. Radomska 7, do dnia 21 sierpnia 2002 r., do godz. 10.50, pokój nr 112.

Oferta powinna zaw ierać :
- cenę brutto za jedną godzinę lekcyjną
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek oświatowych
. .~n (OL'
-oświadczenie zgodnie z art. 22 usl 2 ustawy o zamówieniach publiczny~ ·
poz. 344 z 1O.IV.19:94 r. z późniejszymi zmianami)
. do
- wykaz kadry pedagogicznej z posiadanymi kwalifikacjami proponowane!
języka obcego w Publicznym Gimnazjum w Goździe
- referencje
.
",a •"'
- ewentualne dokumenty potwierdzające wiarygodność w zakres•e wykona
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2002 r. o godz. 11 w siedZJIJie
w Goździe - sala konferencyjna.
Kryteria oceny ofert:
-cena 100 proc.
""-~
Dodatkowe informacje motna uzyskać w Referacie Oświaty, teł. (048) 3L~
Gminy w Gożdzie, w godzinach pracy Urzędu .
g, if.
1
W przetargu
wziąć udział oferenci nie wykluczeni na
art.
wart. 22ust.2
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z tej wsi i tak nie wyjedzie
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Holendra

Wyciąga album . W środku są
zdjęcia dzieci w domu, nad wodą. Na

widzialiłbyś

w g.azet.lch takle okropne rzeczy
to cheid/abyś TOZIIIiłw~ć z dzlennikiuziunll
Antonius L., Holenderpodejrz;my o molestowiUlie
dzieci. Zgodził się porozmdWidć tylko
mn.ilwlac~m "Slowił Ludu~~.

Antoniusa stoi w środku
zaciągnięte żaluzje .
e, co rzuca się w oczy
to okropny bałagan. Mnó-

rozrzuconych na stojedzenie, naczynia,
. Mówiłem Taniemu, żeby
posprząta ł , ale nie chciał
Wit Kaczor, przyjaciel
. który czeka na nas razem
Wy jesteście pierwszymi
· którzy tu weszli.
L. najpierw milczy
mTOIO\l11•1 7ftr Akurat jest pro•To przyjaciel zaczyo jego życiu. Widać, że
ją wcześniej . Ale wkrótsam zaczyna mówić.
w Rotterdamie. Kilka
naukę w różnych szko. nie skończył. - 25lat
w dziecięcych
-mówi.- Z przyjaciółmi za.

funda cję , poszukującą
uciekały z domu . Naprosiła nas o pomoc.

nius miesza angielski
· Twierdzi, że po polsku
wszystko rozumie, gorzej
mówienie. Ale zna mnó-

stwo słów, nietrudno się z nim dogadać.Jylko akcent czasem utrudnia zrozumienie.
Wspólnie z ojczymem (mówi
o nim "drugi tata") zajął się pomocą charytatywną . W 1989
pierwszy raz przyjechał do Polski . Na początku lat 90 dotarł
z darami do Gnojna. Spodobało
mu się tu i kupił dom w Brzezinach. - Sześć lat tam mieszkałem
opowiada. -Mój dom był otwarty
dla dzieci. W szkole uczyłem angielskiego i muzyki. Pornagalem
ludziom w domu opieki.
Na dowód pokazuje dokumenty. Opieczętowane pisma z Domu
Pornocy Społecznej w Gnojnie, teksty z lokalnych gazet sprzed kilku
lat: o tym, jak Holender Toni pomaga biednym ludziom. Rachunki za
kupione pampersy.- Musiałem terachunki pokazać mojemu drugiemu
tacie, żeby wiedział, na co poszły
jego pieniądze - tłumaczy.
Dwa lata temu ojczym zmarł.
- Skończyły się pieniądze na dary
- Antonius rozkłada ręce . Mniej
więcej w tym czasie kupił dom
w małej wsi koło Jędrzejowa.

Antonius L. jest podejrzany
o molestowanie seksualne
13-letniej dziewczynki i robienie
zdjęć pornograficznych drugiemu
dziecku. Sąd dwa razy odrzucił
wniosek o jego aresztowanie.
Ma dozór policyjny. Prokuratura
nadal przesłuchuje inne dzieci
i przygotowuje nowe zarzuty.

Klub Toniego to jeden pokój, regał i komputer
,
Utrzymuje się z renty, 250 euro na dzieli, że mają nakaz rewizji. Przemiesiąc. -Szukał kontaktu z ludźmi
szukali dom. Zabrali ponad sto kaset
-opowiada Wit Kaczor. - Najpierw wideo, zdjęcia . Mnie zabrali na kcprzychodziły do niego szesnastoletmisafiat do Sobkowa, później doJęnie podrostki. Ale dokuczali mu, drzejowa. Siedziałem w areszcie 72
głupie kawały robili i ich wygonił.
godziny- opowiada Holender.
Fotografie nagich dzieci obieWtedy zaczęły przychodzić dzieci.
Antonius mówi , że to dzieci
gły całą Polskę . - Zdjęcia to moje
wymyśliły klub. Mieści się w jedhobby- tłumaczy Antonius. -Wszystnym pokoju. Stary regał z książ- ko fotografuję. Po co robił zdjęcia
karni, perkusja, keyboard, dwa
nagich dzieci? -To było latem ubiekomputery. Pod ścianą mały stół głegoroku-Antoniusmanawszystbilardowy, zakryty obrusem, na nim ko gotową odpowiedź. - Rozstawikredki , kasety, gry dla dzieci. Na Iem im basen na podwórku, bo było
jednej ścianie wisi tabliczka z nagorąco. One się rozebrały, śmiały się,
pisem " Club Toni ego".
wyciągały ręce do góry i krzyczały:
W lipcu do Antoniusa przyszła
Patrz, Toni, jakie jesteśmy silne. I ja
policja. -Weszło ich siedmiu, powieto fotografowałem.

trzech fotografiach w plastikowym
basenie stoi trójka rozebranych malców. - Ja te zdjęcia pokazałem ich rodzicom i oni powiedzieli "fin e". Podobały im się- przekonujeAntonius.
-Niczego przed nimi nie ukrywałem.
Co jest na tych słynnych kasP.tach? -Jylko na jednej jest film
z dziećmi - zapewnia. - Z wycieczki
do Oświęcimia , później do Boimina i jak się dzieci bawią u mnie
w klubie. Na innych są filmy porno .
ale takie ze sklepu, bez dzieci . Holenderskie dzienniki, filmy przygodowe. Jak jestem w Holandii, to sobie nagrywam po kilka kaset.
Czy przyjeżdżali do niego
mężczyźni z zachodniej Europy
i nagrywali kasety z dziećmi? - Był
jeden mój kolega i on właśnie nagrał tę kasetę. Nic więcej.
Antonius chciałby, żeby cała
sprawa już się skończyła . - Piszą ,
że trzymałem jednej dziewczynce
rękę na pupie przez pięć sekund.
Bo bałem się , że spadnie z drabiny! - denerwuje się . - Całowałem
te dzieci , ale nie w usta. W usta całuję tylko moją dziewczynę. która
mieszka w Holandii.
Mówi, że z tej wsi i tak nie
wyjedzie.- Do Holandii na pewno
nie wrócę. Tam teraz więcej Arab0w i Murzynów niż Holendrów.
MONIKA WOJ lAK

Narodowy - Bank Polski
dzia ł Okręgowy w Kielcach
informuje, że w związku z przejściem łączności telefonicznej
lSDN nastąpiła zmiana numerów telefonów. W wyniku
i można uzyskać bezpośrednie połączenie telefoniczne
numerem wewnętrznym w oddziale wybierając numer według
schematu:
gdziexxxoznacza dotychczas obowiązujący wewnętrzny
telefon u.

3645100
3645127
3645200
)645120
3645217
infonnujemy, że dotychczasowy numer telefonu 344-90-31
w dniu 15. Vlll.2002 r.

+ Blachodachówka
SZAfiR i RUBIN
• Blachy trapezowe ocynkowane
i powlekane T6-TJJS
+ Panele

ścienne

+Kasetony

(siding pionowy)

ścienne

+Blachy ocynkowane płaskie
o grubości od 0,5 do 2,5 mm
+Produkcja i

sprzedaż taśm

+Obróbki blacharskie i akcesoria
ODDZIAŁ

KIELCE, ul. Łódzka 168 A, 25-655 Kielce,
tel. (041) 346 15 10, e-mail: kielce@pruszynski.com.pl
Transport w promieniu 30 km gratis.

RABATY!!!
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Z klasyką do Europy
• 0 l>
RADOM. Artyści Teatru Wielkiego Opery Naro- ·EiMf.ł!'ftlaJ

qowej wystąpią w sobotę w ~ koncertowej przy ul. · \.~~$
Zeromskiego 53.
~Słynne arie t ensamble operowe wykonają: czołowa solistka
Teatru Wielkiego w Wars.zawie Izabela Kłosińska (sopran), Anna
Lubańska (mezzosopran), Adam Zdunikawski (tenor) oraz Piotr
Nowacki (bas). Wybitnym śpiewakom Opery Narodowej akompaniować będzie świetna pianistka Mirosława Brzezińska, a koncert
·
.,
poprowadzi Andrzej Frajndt. '
W programie koncertu znajdzie się kiłkanaście arii operowych,
pieśni i ballad, m.in.: aria "Pace, pace" z opery "La forza de) destino': Giusęppe Verdiego, aria Małgorzaty z opery ,;Fause' Charlesa
.. Gounoda: Seguidilla z opery "Carmen" Georgesa Bizeta, ballada
"Dziad i baba" StanislawaMoniuszki, duet Rudolfa i Mi mi z opery
"Cyganeria" Giacomo Pucciniego.
Koncert organizuje PKO Bank Folski SA I Oddział w Radomiu wraz z prezydentem Radomia Adamem Włodarczykiem w ramach cyklu "Z nadzieją i muzyką do zjednoczonej Eurąpy". Honorowy patronat nad koncertem objęli wiceminister kultury Rafał
Skąpski i dyrektor PKO Banku Folskiego SA Oddziału Regionalnego w Warszawie Robert Mariański, '
·
Foczątek open?wej uczty dla melomanów o godz. 18. . (kaj)

Wielki festyn w Kozienicach

,.Atlantlc" funduje bilety, my je rozdajemy
RADOM. Kino "Atlantic" zaprasza w weekend na dwa filmy:
"Dzień świra" (premiera dziś o godz. 18.30) i "Był sobie chłopiec"
(premiera dziś o godz. 16.30). Dodatkowo dzisiaj o godz. 20.30
odbędzie się specjalny pokaz filmu "E= mc2 ".
Zaproszenia do "Atlantica" trafią do osób, które dziś
o godz. 10 zadzwonią do redakcji " Słowa Ludu" (teł. 36-237-36).
Kino funduje trzy pojedyncze zaproszenia, po jednym na każ
dy z wymienionych wyżej filmów. Z zaproszeń można skorzystać tylko raz. Warunkiem otrzymania zaproszenia jest odpowiedź na pytanie: Gdzie znajduje się radomska redakcja
"Słowa Ludu"?
(kaj)
RADOM. Wielki piknik dla najmłodszych orga~
nizuje w niedzielę Stowarzyszenie Młodej Lewicy Demokratycznej.
Impreza odbędzie się na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Borki" w godz. 11-17.
W trakcie festynu zorganizowane zostaną gry, konkursy i zabawy
dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, m.in. wyścigi na hulajnodze, biegi, budowle z piasku, rysunki na asfalcie,
przeciąganie liny. Uczestnicy konkursów otrzymają nagrody i
upominki.
(kaj)

śpiewania z z,espo!e.m.
tek show w klubie
o północy.

KOZIENICE. Na Wielki Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Energetyka zaprasza w sobotę Elektrownia Kozienice S.A. Impreza rozpocznie się na stadionie sportowym w Kozienicach o
godz. 12 i potrwa do 22 .30 . W programie imprezy widowisko
cyrkowe, koncert orkiestry górniczej Katowickiego Holdingu
Węglowego, kabaretu "Raki z nowej paki", zespołów Trubadurzy, De Mono i The Liverpool. Na zakończenie zaplanowano
pokazy laserowe i pirotechniczne . Imprezę poprowadzi znany
prezenter Zygmunt Chajzer.
(kaj)

Podwójny

wernisaż

PRZYSUCHA. Muzeum im. Oskara Kolberga zaprasza w niedzielę na wernisaż wystaw dwojga wybitnych artystów: Elżbiety
Cieślar-Dembińskiej i Emila Cieślara. Elżbieta Cieślar-Dembińska
zaprezentuje zbiór interaktywnych rzeźb i instalacji "Myślenie ciałem", które, według autorki, są "próbą rozpoznania naszego czło
wieczeństwa poprzez zmysły". Emil Cieślar przybędzie do Przysuchy z projektem "Muzyka barw". Jest to rodzaj instalacji, dzięki
której za pomocą muzyki i operowania światłem powstają "świetl
ne koncerty". Obydwie wystawy państwa Cieślarów zmuszają widza do manipulowania, uruchamiania poszczególnych rzeźb i instalacji, czynnego udziału w poznawaniu sztuki. Ekspozycja czynna
będzie do lO września.
(kai)
UWAGA, KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWEI

lnf'or..."•tyk• & t o a o - • n a
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lnfonnacje i zapisy: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. 1 OOD-Iecia PP 7
Tel. (041) 34-24-333, 34-24-328
www.cku.tu.klelce.pl

Zarząd

Gminy Raków

ul. Ogrodowa 1 w Rakowie
ogłasza

przetarg nieograniczony

na budowę pomnika wraz z ogrodzeniem
mogiły powstańców styczniowych w miejscowości

Bardo.

Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 25.
Cena formularza SIWZ wynosi 20 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu
Zamawiającego przy ul. Ogrodowej

30.VIII.2002 r., godz. 13, w siedzibie
1. Oferty należy składać w zamkn i ętych
kopertach z napisem .Oferta na budowę pomnika w Bardzie" do dnia
30.VIII.2002 r., do godz. 10, w siedzibie Zamawiającego .
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wys. 1.000 zł (słown i e : jeden tysiąc złotych) do kasy Urzędu w tenninie
do dnia 30.VIII.2002 r., do godz. 1O.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełn i ają warunki art. 22 ust. 2
i nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 19 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawie SIWZ
upoważniony jest pan Stanisław Kuśmierczyk, tel. 35-35-018, wew. 29, w godz.
pracy Urzędu .
1698/km

POZIOMO:
l) żadna nie hańbi, 2) bohater " ChłÓpów" , *) arbiter, 3) głośne stukanie do drzwi, 4) utwór
*) przyjaciel Portosa, 5) bies, szatan, 6) może być rozpuszczalna,*) najlepsza obrona, 8) ekskluZY"10e
na widowni,*) poziom lub talia, lO) do lutowania,*) w ręku tracza, 12) dobry bru t w Biblii, *) lotna 6.
sepia, 14) imię żony A. Mickiewicza, *) kura za nią tęskni, 15) wyprawiał się po złote runo. 1
Albanii, *) przyjemna woń , 17) imię królów Danii.
PIONOWO :
l) posiłek wieczorową porą, 2) miejsce w tabeli , *) birkut, 3) na wadze, 4) miejsce u .
Kochanowskiego, *) świeccy wierni w kościele, 6) mieszkanie dla magnata, *) przywidzeni~, ~) 51 ~
*) pod kapeluszem borowika, 10) pierwiastek promieniotwórczy, *) przodek w linii męskieJ , 12l
*) prostopadły do pionu, 13) naczynie krwionośne, 14) gra twarzą,*) jednostka kąta płaskiego, JS)
utwór wokalno-instrumentalny.
· Rozwiązanie powyższej krzyżówki podamy w "Magazynie" 30 sierpnia
.
Za rozwiązanie krzyżówki z 2 sierpnia (hasło: " Pożyteczna praca jest zawsze cicha l
-Lew Tołstoj ") n~grody wygrali: filmy wideo- Sara Sroka z Pierzchoicy i Adam Matysiak z
karnety do wypozyczalni - Joanna Dudzińska i Witold Ciecboński z Kielc.
Po nagrody zapraszamy do naszej redakcji w Kielcach przy ul. Wesołej 47/ 49, od
piątku w godz.l0-16
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Btka, la Ziemia

z papieskich pielgrzymek do ojczyzny
się wydarzeniem zmlenldj.Jcym los Polskl.
Wy krił} czekd n.J kole}nif w historii pontyllkdtu

wla 11 wizytę.
pielgrzymkę

Jana
Polski, amerykański fiGeorge Weigel okre"I,ILII~w"'" dni, które roz. W czerwcu 1979
na krakowskich Bło
apelował do rodaków
wwierze pomimo przetych, którzy odrzuDziś historycy ocepodczas homilii ńie
"komunizm" to Polaslowa papieża' jako we. przeciwstawienia się
1
to właśnie one spowo-

~~st~nie "~olidarności".
trz ~Jną Wizytę papieża
\\1 ~ .a było poczekać czteCiąz trwał stan wojenny,
wygłos~one przez Ojca
Stadionie Dziesięcio.1
niosło rodakom
rn e.: "Tylko zwycięstwo
zozewyprowadzić s polerozbicia. Taki ład może
zwycięstwem rządzo

. -mówił Jan PaPielgrzymki papież
Spotkał się z generałem
" ' Jaruzelskim. Przyjął
vvałęsę.

Okazją

do trzeciej wizyty,
w 1987 roku, był Krajowy Kongres Eucharystyczny. Podczas tej
pielgrzymki w Gdańsku i Krakowie doszło do starć z milicją, kilkanaście osób aresztowano. Pielgrzymów drobiazgowo przeszukiwano, prowadzono rozmowy "interwencyjne" w sprawie niektórych wystąpień papieskich z watykańskim sekretarzem stanu,
a nawet z samym papieżem.
Czwartą pielgrzymkę Jana
Pawła II do ojczyzny uznano za
najmniej udaną wizytę papieża
w kraju . Polska stała się pań
stwem demokratycznym, ale nie
potrafiła z tej demokracji w peł
ni korzystać . Również Kościół
-dotąd stanowiący jedność z narodem - okazał się nieprzygotowany na nadejście czasów dopuszczających różnorodność
światopoglądową. Niektórzy po-

litycy prawicy wykorzystywali
autorytet Kościoła i papieża do
swoich własnych, koniunkturalnych celów. Pod wpływem prasy
krytykującej koszty wizyty, papież zrezygnował z wypoczynku
w Tatrach.

Najkrótszą papieską pielgrzymką do Polski była jednodnio-

wa, nieoficjalna wizyta w maju
1995 roku, w trakcie podróży do
Czech . Homilię wygłoszoną
w Skoczowie cytowano jednak we
wszystkich mediach. Zarzut "dyskryminowania ludzi wierzących"
interpretowano bardzo dosłownie,
w znaczeniu prawnym, dowodząc,
że mija się on z rzeczywistością .
Najwięcej wiernych brało
udział w pielgrzymce z 1997 roku
- 6 milionów Polaków uczestniczyło w spotkaniach z papieżem, ponad 6,5 mln osób oglądało w telewizji mszę na krakowskich Bło
niach, na którą przyszło ok. l ,5
mln wiernych. Papież - starszy,
schorowany, bardziej zmęczony
i słabszy niż w czasie poprzednich
wizyt, był "mocny swoją słabo
ścią" , heroicznym symbolem, który nie stracił ani siły, ani poczucia
humoru. Historycznym momentem wizyty były obchody tysiącle
cia śmierci św. Wojciecha w Gnieź
nie. Uczestniczyłi w ruch prezydenci Polski, Czech, Słowacji, Węgier,
Litwy, Ukrainy i Niemiec.
Ostatnia pielgrzymka była
najdłuższa i pełna dramatycznych
momentów. W Krakowie Ojciec
Święty nagle zachorował . Po raz
pierwszy w dziejach papiestwa biskup Rzymu wygłosił przemówienie w Sejmie. Szeroko komento-

wano również zaproszenie do papamobile Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich . Sam Jan Paweł

II stwierdził, że pielgrzymka ta jest
jego wotum w dwudziestą rocznicę pontyfikatu .
Opr. and

Pielgrzymki do Polski
L CDł'WkK: 1979 - " GAUDE MATER POLONIA" - Warszawa. Gniezno,
Częstochowa, Kraków; Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska. Nowy Targ,
Oświęcim.

U. Czerwlee 1983 • ,.POKÓJ TOBIE POLSKO, OJCZVZHO MOJA" Warszawa. NlepokałanóW, Częstochowa , Poznań, Katowice, Wrocław,
Góra św. Anny, Kraków.

Ul. Czerwiec 1987- ,.DO KOŃCA JCH UMIŁOWAŁ" - Gdańsk, Często
chowa, Łódź.. warszawa. lublin, Majdanek, Tarnów, Krak6w, Szczecin,
Gdynia)

lY. Czarwiec i sierpień 1991 -.BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE
GAŚCIE"- Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, _l.-Jbac:zów, Ktek:e, Radom,
Łomża, Białystok, Ołsztyn, Włocławek, PtOćk, Warszawa, Kraków,
Wadowice. Częstochowa.
Maj 1995 - nieofi<:jalna jednodniowa wizyta połączona z pielgrzymką do
Czech - Skoczów, .Bielsko-Btała, Żywiec.
V. Maj - czerwiec 1997 - .,CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ i NA WIEKI" Wrocław Legnica, Gorzów Waełkopols~. Gniezno, Poznań. Kalisz,
Częstochowa, L.udźmierz, Zakopane, Kraków, Krosno, Dukla.
VI. Czerwiec 1999 -.,BóG JEST MIŁOŚCIĄ" - Gdańsk, Pelplin, 8bląg.
Toruń, licheń, Bydgoszcz. Ełk. W~gry, Drochiezyn, Siedlce, warszawa,
Radzymin, Zamość, Sandomierz, Częstochowa , Sosnowiec, Gliwice,
Wadowice, Stary Sącz, Kraków.
VII. Sierpleń 2002 - ,.BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE" - Kraków,
Kalwaria Zebrzydowska, Kraków.
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Oko w ok
Po południu Jan Paweł II miał
W czerwcu 1991 roku przypadła m/ rola drugiego
przejechać papamobile przez cenfotoreporter~ któl]' zrobi zdjęcia jana Pawła //na trasie trum miasta na lotnisko w Masło
j ego przejazdu przez Kielce. Pierwsze skrzypce grał wie. Wzdłuż trasy zgromadziło się
tysiące kielczan. Ja na rogu ulic IX
Andrzej Pt;czalskl, Fotoreporter z akredytac/ił na mszę Wieków i Warszawskiej (wtedy
chyba jeszcze Rewolucji Paździerw bazylice katedralnej l w Maslowle.
Papieski śmigłowiec wylądo
wał 3 czerwca na stadionie lekkoatletycznym na Pakoszu, papamobile przejeżdżało ulicami Kielc
przed katedrę. W rejon trasy trzeba było wejść kilka godzin wcześniej , nie było mowy o swobodnej
zmianie miejsca. Gdzie się ustawić? Chciałem , by zdjęcia już na
pierwszy rzut oka były dokumentem, że papież był właśnie w Kielcach, nie gdzie indziej.
Wybrałem wzgórze katedralne, gdzie mogło stać tylko kilka
dokładnie sprawdzonych osób. Jak
się okazało, zrobiłem jedyne zdję
cia papieża w papamobile na tle
panoramy Kielc.
Przez kilka godzin oczekiwania przećwiczyłem szybkie wykrę
canie, wkręcanie obiektywów i
przewijanie filmu dźwignią tak, by
zrobić jak najwięcej ujęć, a nie porwać kliszy (miałem poczciwego
zenita, nie to co obecne automaty).
Rosnąca wrzawa zasygnalizowała wreszcie, że papież jest tuż
-tuż . Już w obiektywie! Kolumna
Pap i eż na schodach kieleckiej katedry
z papamobile poruszała się dość
wolno, papież pozdrawiał wiwatu- skiej torby. BOR-owik przytrzymał
jących kielczan. Zdążyłem jedenamnie, żebym nie upadł i powieście razy przekręcić kliszę, zanim
dział : Wystarczy! Zrobiłem jeszcze
papamobile okrążyło płac Parmy obrazek: obok papamobile zaparMarii i wjechało na dziedziniec kowała słynna radziecka limuzyna
pałacu biskupiego.
- "czajka".
I na tym zdjęcia miały się skoń
Po godzinnej ms,zy papież
czyć, bo pilnujący mnie BOR-owik
miał przejść przez ulicę Swierczewzapowiedział, że nie mogę zrobić
skiego (dziś Jana Pawła II) do poani kroku dalej . Oczywiście nie bliskiej siedziby biskupów. Mobyło o tym mowy i w ogólnej euforii
ment ten odwlekał się , gdyż papież
przedarłem się pod schody prowabył długo zatrzymywany przez zadzące do katedry. Papież przez dłuż
konnice wołające:
szą chwilę stał w papamobile, oglą
-Ojcze, do nas! Wreszcie przedał pałac . Dopiero gdy BOR uznachodzi, w obiektywie zenita jest
ło , że jest bezpiecznie- wysiadł wraz
uśmiechnięty. To najlepsze ujęcie ,
z biskupem kieleckim Stanisławem naciskam spust i... nie działa!! ! Nie
Szymeckim, przywitał się z kardy- przewinąłem filmu !! ! BOR-owik
nałem Franciszkiem Macharskim.
odpycha mnie. Odskakuję. PróbuKończąc serię zdjęć zasłania
ję jeszcze raz. Jest. Papież na tle
nych rękawami ochroniarzy poczu- katedry, choć trochę zasłonięty
łem szarpnięcie za pasek reporterprzez ochroniarza.

Dziś papież

Po burzy Jan Paweł II czytał
tekst z kartki: "Wiemy z rodzimego doświadczenia minionego
okresu, że to zło pierworodne,
które drzemie w duszy każdego
człowieka , a które u podstaw łą
czy się z odrzuceniem bożego ojcostwa, szczególnie łatwo daje
o sobie znać poprzez naruszenie
ładu moralnego małżeństwa i rodziny. Są to dziedziny szczególnie zagrożone. Gdzie tak wiele
zależy od miłości , od prawdziwej
miłości , człowiek łatwo ulega egoizmowi i najbliższych czyni ofiarą tego egoizmu. Ten kryzys nie
ominął niestety polskiej rodziny,
naszej moralności ... "
Papież odłożył kartkę . Patrząc w tłum wiernych, uniesionym
głosem , momentami wręcz krzycząc, dodał:
"I chciałbym

tu zapytać tych
wszystkich, którzy za tę moralność są odpowiedzialni. Tych
wszystkich! Czy wolno im lekkomyśl nie narażać polskie rodziny
na dalsze zniszczenie? Nie moż
na tutaj mówić o wolności , bo
jest to wolność, która zniewala!
( ... ) Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia!"
Po półmin u towej przerwie
- a zdawało się, że cisza trwa wieki
-znów zaczął czytać tekst homilii,
ałe zaraz przerwał, kontynuując
nikowej). Znów na celowniku snajperów z najbliższego dachu . Papamobile przemknęło błyskawicznie.
W dodatku ... puste.- Gdzie jest papież?- krzyczeli zaniepokojeni ludzie. Później 9kazało się , że czas
naglił i Ojciec Swięty musiał wsiąść
do innego, szybszego samochodu.
Na lotnisko w Masłowie dotarłem pieszo z Kielc, gdy kończyła
się wielka ulewa.
Właśnie w Górach Święto
krzyskich Jan Paweł II wygłosił wyjątkową, spośród kilku tysięcy ,swoich homilii . Związani z Ojcem Swię
tym kapłani mówią , iż pracując
w pobliżu papieża nie odczuwa się
nigdy napięcia ani-niepokoju. Nawet w trudnych chwilach jest zawsze.
pogodny i promieniuje na otoczenie spokojem. Od tej reguły są wyjątki , jak ten w Masłowie .

wcześniejszą myśl:
"Może dlatego mówię, tak jak
mówię, ponieważ to jest moja Mat-

ka ta ziemia ! To jest moja Matka
ta O jczyzna! To są moi bracia
i siostry! I zrozumcie wy wszyscy,
którzy lekkomyślnie podchodzicie
do tych spraw, że nie mogą one
mnie nie obchodzić, nie mogą pie
boleć! Was też powinny boleć ... "
Jan Paweł II zna wagę słów
i nie rzuca ich na wiatr. Mówi się
o nim- nie tylko w kontekście kieleckiej ulewy- że jest człowiekiem,
)ctóry wie, gdzie można znaleźć siłę
pośród burzy.
Po zrobieniu zdjęć w Masło
wie zdążyłem jeszcze przybiec do
Kielc i utrwalić moment przejazdu papieża obok osiedla Na Stoku . Na tylnym siedzeniu czarnej limuzyny biała postać .
KRZYSZTOF KROGULEC

w Polsce

Wszyscy ze wzruszeniem

będziemy witać

dziś w kraju Ojca Świętego. Każdy Polak, nie-

zależnie od poglądów, cieszy się z tej wyjąt
kowej wizyty. Trzymamy kciuki, by pielgrzymka Ojca Świętego przebiegła bez
zakłóceń, by papieżowi starczyło sił na
przedłużenie pobytu w ojczyźnie. Czekamy na Jego słowa, wierząc, że będą
to słowa otuchy w trudnych czasach bezrobocia, biedy, codziennej gonitwy z groszem.
Chcemy, by czytelnicy "Słowa Ludu"i wszyscy mieszkańcy regionu mogli dać wyraz swojej radości, jednocząc się zarazem w tej waż
nej chwili. Przyłączcie się do nas - wystarczy wyciąć zaznaczony obok barwny
fragment strony, złożyć go na pół i skleić,
wkładając w środek tasiemkę łub niewielką
listewkę. W ten sposób powstanie mały proporczyk lub mała chorągiewka.
Jeśli jedziecie na papieską mszę- przymocujcie proporczyk do plecaka, jeśli zostajecie w domu
- wywieście go w oknie mieszkania lub wyłóżcie w widocmym miejscu w swoim samochodzie. Nasi reporte-
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~eba lały się
me deszczu.
na nie miałem
bie suchej nitki, ale prawie

Z

zauważyłem. Ważne było
no: napisać dobrą relację .
czątkującego reportera,
obdarzyła zaszczytem
nia" jedynej w historii
pieża w Kielcach. I co ja z
szczytem zrobiłem?
su, pracowicie \11\nnPłr, i~n ~n 
cały dzień UUlQUI\.Qll
rękach

oto w
wodą

kartki Z u•~~"'Vl~liiVIIII
zapiskami. Papież
padał , a ja bezradnie
się w niknące w
-A niech to jasny... pod
lizak, 'ed\vmmaczntie
w moją stronę. Dojeż1jźa!em
śnie do Kielc u i>IVU<OIIlllq
ny Krakowa. Była
zdc@rłem zjeść i>IIIQUCUIIQ
się spieszyłem. -

w ruchu, lepiej 7<ł\J.rrnr· t r
policjant. "akredytaqa" z siebie argumenty. tern? - zdziwił się
machnął ręką i kazał jechać.
Na ulicach rzeczywiście
pustawo, za to w redakcji ...
pusto.
W biurze prasowym,
usadowiło się w "okrąglaku"
du Wojewódzkiego,
równie senna, jak w
rzystej firmie . Było to
ne, że prasowy bufet
jedynym miejscem
i okolicy, gdzie w maj
można się było napić. dzisiaj prohibicję, ale
dziennikarze by nam
li, gdyby w barku
.
centów" - powiedział mi
jeden z urzędników. - Jest
gula ... z jednym ·
jednego, na rozgrzewkę? 
na pusty żołądek? I przed
w katedrze? W życiu 1
Na zajęcie :.u<ll'-F··~- · :"
cji w kieleckiej katedrze
wałem się około dziesiątą

dzie

papież miał

tam

za trzY godziny, ale ruch wo. był już spory. OficeBiura Ochrony Rządu przemój "Interpress" przez wymetali i za chwilę byłem
. Co wygodniejsi sadowili
ławkach, reszta tworzyła poszpaler, prowadzący do ołta
przy ławkach, ale w
żeby nikt nie mógł
do tyłu. No i nie
. Po bitych trzech godzizagrzmiały organy, a w
katedry ukazał się orszak
otoczony garniturami
Gdzieś w środku mibiała sutanna Ojca Świętego.
Wnabitym do ostatniej szpiltłum zafalował , a papież
szedł do ołtarza, z rzadka
ąc komuś rękę. Był już blisię spostrzegłem, jak wyręka ~an Pawła II lekko
moj ą. Sekunda i już był
Ależ on jest zmęczony - zdą
tylko pomyśleć, przyjrzawszy
moment ściągniętej mimo
twarzy.
mszy biegiem na plac przy
. nazwany potem placem
II. Tam Jan Paweł II sposię z zakonnikami. Policja blojednak najkrqtsze przejście uliPawia II. Zadne argumenty
- Nikogo, to nikogo.
był wyraźny! -ucina dyskuz mundurowych. lłudno ;
zwrot i sprint przez park od
· strony. Pod drodze muszę
dwa razy legitymować
na zimne. Na miejw tempie zbliżonym
świata, ale za to całkiem
. Gorąco, zanosi się na burzę .
wie, może będzie padać?
Ledwie zdążyłem trochę od, trzeba się zbierać. Pod
czekają już autokazawiozą dziennikarzy do

Masłowa, na lotnisko. Z ulgą opadam na miękki fotel.
Do Masłowa jedziemy świe
żo wyremontowaną ulicą Warszawską. Ludzi po drodze niewiele;
większość wcześniej pojechała na
lotnisko, albo siedzi w domach
przed telewizorami. Na miejscu
ktoś z BOR-u prowadzi nas do sektora prasowego. Niby blisko ółta
rza, ale nie całkiem. Lepiej mają fotoreporterzy, wpuszczani na spe'cjalną platformę tuż obok ołtarza.
Szybka decyzja, wyciągam swojego wiekowego Zenita, wieszam na
szyi i już jestem fotoreporterem .
Dołączam do grupy facetów obwieszonych imponującym sprzętem .
Udaje się! Za chwilę jestem na
"zwyżce". Widok stamtąd wspaniały i na te setki tysięcy ludzi, i na miejsce celebry. Można nawet usiąść .
Już jest! Powoli jedzie w kierunku ołtarza. Ludzie śpiewają ,

Ojciec Święty otrzymał laurki od świętokrzyskich dzieci

Tysiąc życzeń

dla

papieża

krzyczą, machają chorągiewkami.

Atmosfera nie do opisania. Wła
śnie, a ja to muszę opisać ... No to
opisuję, a przynajmniej próbuję.
Co robią ludzie, co mówi papież ,
jak wygląda Masłów AD 3 czerwca
1991. Zapisuję kolejne kartki ...

***

Pod koniec nabożeństwa te
kartki rozłażą się w rękach, można
je wykręcać. Nad Masłowem przeszła ulewa i nadal pada. Czarna rozpacz. Jeśli przekręcę jakiś cytat
z homilii, to mi łeb ukręcą. A papież mówił w Kielcach o ważnych
rzeczach. Mało mówił- autentycznie się zdenerwował. Krzyczał.
- To jest moja matka, ta ziemia! Nie mogę milczeć! Dziecko
poczęte nie jest intruzem ani agresorem!
Wśród ludzi cisza była wtedy
jak makiem zasiał. Tylko ten deszcz.
I dalekie odgłosy burzy.
ARTIJR POTACZAŁA

Uo

maluchy z naszeg~ regionu jako
p1erwsze przywiozły pół roku temu z Watykanu
obietnicę Jana Pawła II, że odwiedzi jeszcze Polskę! 28 listopada
2001 roku ich delegacja wręczała
Mu wielki kosz laurek z życzenia
mi, które " Słowo Ludu" zbierało
w ramach pamiętnej akcji "Ty~iąc ży
czeń dla papieża". - Ojcze Swięty,
przyjedź jeszcze do nas! - prosiły
dzieci. - Przyjadę, przyjadę , jeśli tylko pozwolą mi lekarze - żartobliwie
obiecywał watykański gospodarz.
Najwyraźniej lekarze pozwolili.
Nasza pamiętna akcja "Tysią
ca życzeń" trwała do późnej jesieni u b. roku i zakończyła się ogromnym sukcesem. Ogłaszając ją liczyliśmy, że na bożonarodzeniowe
święta zawieziemy papieżowi
w prezencie od świętokrzyskich
i radomskich dzieci 2-3 tysiące
plastycznych prac. Ale okazało się,
że dziecięca miłość do największe
go z Polaków ma potężną moc. Zaplanowaną liczbę laurek mieliśmy
w redakcji już po pięciu dniach!
"Tysiąc życzeń " miało wspaniały przebieg i musiało mieć

wspaniałe ukoronowanie.

28listopada czwórka uczniów ze szkół
regionu pod opieką ekipy "SI1'
pojawiła się z ogromnym koszem
laurek na papieskiej audiencji
w watykańskiej auli Pawła VI. Zostaliśmy zaproszel)i na osobistą
rozmowę z Ojcem Swiętym . Choć
zakatarzony i schorowany, poświę
cił czas, by obejrzeć część prac. Za
każdą laurkę mieliśmy przywieźć
do Polski jeden papieski uśmiech .
Treść wielu papieskich laurek

najbardziej zahartowanym redaktoTom " Słowa " wyciskała łzy
z oczu. Chore dzieci prosiły o pamięć , maluchy błagały o modlitwę
za umierających rodziców, jeśli
komuś choroba nie pozwoliła rysować - odbijał na karcie swoją
dłoń . Były laurki wzruszające dziecięcą bezpośredniością. "Pomódl
się za moją babcię, a ja pomodlę się
za Ciebie, Ojcze Swięty" -taką "wymianę" P.roponowały niektóre pociechy. "Zyj l 00 lat!" -napisał ktoś,
ale po zastanowieniu dogryzmolił
zdanie: "Albo nawet jeszcze dłu
żej ". " Będę grzeczny, pomogę marnie zmywać naczynia i posprzątam
swoje zabawki" -obiecywały papieżowi inne dzieci.

Wierszy i rymowanych ży
w naszej akcji
dziesiątki. "Dużo zdrowia, pomyśl
ności i samych fajnych gości "- pisano. "Niech świat będzie uroczy,
gdy nań zerkają Twoje oczy" - czytaliśmy. "Skromne są me życzenia.
Niech Twe życie w raj się zmienia .
Ojcze Swięty, żyj w szczęściu i radości , a uśmiech niech Ci życie
uprości " - ten wierszyk naSZfl delegacja chórem czytała Ojcu Swię
temu w Watykanie, budząc sensację wśród dziennikarzy.
Dziś cieszymy się, że Jan Paweł II postanowił odwiedzić nas
w .Polsce. Jesteśmy pewni, że nasza akcja "Tysiąca życz.eń" też się
do tego przyc;zyniła . Za!, że nie
starczy Ojcu Swiętemu czasu, by
zajrzeć do Kielc czy Radomia ,
choć setki dzieci zapraszały go tu
w swoich laurkach. Ale wierzymy,
że - tak jak mu życzyliśmy - będzie
żył 100 lat i jeszcze do nas powróci. "My, polskie dzieci Ciebie pozdrawiamy i do kraju zapraszamy"
- napisały nasze poci_echy. Wiemy
na pewno, że Ojciec Swięty o nich
czeń uzbieraliśmy

wciąż pamięta .

ZBIGNIEW OLEJARCZYK

Jutro ty w Watykanie
rzy będą je od dziś do niedzieli fotografować
w każdym zauważonym miejscu. Potem komputer wylosuje jedno zdjęcie, które opublikujemy w najbliższą środę.
Właściciel sfotografowanego proporczyka dostanie od nas specjalny autobusowy bilet i wraz ze znaną firmą
przewozową "Panaceum" pojedzie do
Rzymu. Th będzie czekać na niego

zaproszenie na zwyczajową papieską audiencję. Wśród setek pielgrzymów z całego świata będzie
reprezentował nasz region i swoją
miejscowość przed Ojcem Świętym
w Watykanie.
Parniętajciel Nasi reporterzy mogą
sfotografować was na krakowskich Bło
niach i na radomskiej ulicy, mogą wycelować obiektywy w wasze okno w Skaryszewie i Busku. Mogą też uwiecznić wasz samochód w Starachowicach czy Zwoleniu. Mogą

,

być dosłownie wszędzie.

A więc przywitaj Jana Pawła D z naszym proporczykiem! Może przy okazji to właśnie Ty staniesz się Jego gościem!
NUMER 2247
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Dzielmy się niebem,
dzielmy się chlebem
W

sobotę, 12 czerw-

Kielcach - natrętne
rządkowe , do tego
gorliwe, że w zasadz ie
robiły zamieszanie" -

sa 1999 roku, Ojciec
Swięty odwiedził

Sandomierz. Kilkanaście minut
przed godz. dziesiątą wylądował
w pobliskiej miejscowości Wielowieś i tam został powitny przez
dostojników kościelnych oraz wła
dze województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Stamtąd Jan
Paweł II przyjechał na sandomierskie błonia, gdzie oczekiwało go
ponad pól miliona wiernych.
Już o piątej rano prawie
wszystkie sektory były pełne, bo
wielu pielgrzymów zajęło sobie
miejsca w piątek wieczorem.
Każdy chciał być jak najbliżej
ołtarza albo trasy, którą przejeżdżał papież. Wiwatom i okrzykom nie było końca, a wszyscy
zauważyli plaster na jego prawej
skroni, opatrunek założono na
ranę po upadku poprzedniego
dnia w nonciaturze w Warszawie.
Ale Ojciec Swięty był w znakomitej kondycji, wysiadał z papamobile, witał się z ludźmi , głaskał
dzieci po głowach . Po błoniach
niosły się słowa pieśni religijnej
z pięknym refrenem - "dzielmy
się niebem , dzielmy się chlebem".
- Błogosławieni czystego
serca, albowiem Boga oglądać
będą- mówił w swojej homilii wygłoszonej do pielgrzymów w Sandomierzu . - Człowiek szuka
Boga, ponieważ w Nim , tylko
w Nim może znaleźć swoje speł
nienie - spełnienie swoich dążeń
do prawdy, dobra i piękna.

Modlitwa w upale
Papież celebrował mszę
świętą przy zacienionym ołtarzu .
Kilkuhektarowego błonia nie
ocieniało ani jedno drzewo
a tego dnia z nieba lał się żar, temperatura przekroczyła 30 stopni,
słońce prażyło niemiłosiernie,
pielgrzymi chronili głowy kolo-

rowymi czapkami z papieru,
sprzedawanymi po złotówce
w licznych kramikach. Można
tam było także kupić małe, rozkładane stołeczki i papawizjery
- długie tekturowe pudła z lusterkiem, które przybliżało odległy
ołtarz. Kto miał miejsce w dalekiej części błonia mógł oglądać
mszę na ogromnym telebimie, we
wszystkich sektorach stały konfesjonały i księża spowiadali
wiernych. Wśród pątników moż
na było spotkać rodaków przybyłych z Ukrainy, Litwy, oczy
przyciągało kilkuset rycerzy w
historycznych strojach, przybyło
także ponad 2 tysiące żołnierzy
służby zasadniczej, a towarzyszył
im korpus oficerski i generalski.
Msza trwała ponad dwie godziny, a na niebie ani jednej
chmurki, ludzie mdleli z upału , co
chwilę karetki pogotowia przewoziły tych, którzy zasłabli do kilkunastu punktów medycznych, harcerze roznosili butelki z wodą do
picia, bo nie można się było przedostać się do kramów oferujących
napoje. Ale ludzie, mimo że straszliwie umęczeni słońcem, twierdzili zgodnie - cieszymy, że tu jesteśmy, żadna relacja telewizyjna nie
jest w stanie oddać atmosfery, jaka
panuje na placu celebry.

wało " Słowo

Ludu ".
, Ze słów papieskiej
radomianie zapami
najbardziej słowa
do najnowszej ·
- konkretnie: wvn:.r7 Pn
1976 r. - Można n "'"' o" ...
rok 197 6 r. stał
dalszych wydarzeń
siątych . Kosztował y

Papież

ofiar, aresztowań ,
tortur, zwłaszcza
nych pod nazwą " ś
wia" , śmierci - m.in .
z duszpasterzy sand
za to tylko, że poiblogostawit
testujących .
to
wydarzenia te torowaty
do sprawiedliwośc i .
- I jak się maj ą te
przebiegu słynnego ju ż
represje poczerwcowe?
na?: goryczą Jacek
z uczestników
- Do padających tam
słów, że protestowali
gani, i że "ścieżki
mysi KOR? A jak do
winniającego podejrzanych
papież się o nas u pomniał i
lat później biskup Chrapek!

na mszy wSandomierzu

Po mszy świętej kompania
reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała 21 salw armatnich symbolizujących 21 lat
pontyfikatu Jana Pawła II. Potem do ołtarza wyruszyła procesja z darami , mieszkańcy Sandomierza ofiarowali papieżowi
ikonę przedstawiającą świętych

i błogosławionych pochodzą
cych z tej ziemi, władze miasta
przekazały gobelin z widokiem
Sandomierza, marynarze zanieśli w darze replikę okręt,u , górnicy zagłębia siarkowego podarowali odlaną z siarki makietę
kościoła św. Ducha w Staszowie.

Posllek dla tysiąca
Obiad dla papieża i 60 kościelnych dostojników przygoto..yano w pałacu biskupim. Ojciec
Swięty spożywał go siedząc na
tronie z czarnego dębu, który flisacy przywieźli na tratwie aż z Jarosławia. Natomiast na posiłek
do Seminarium Duchownego zaproszono ponad tysiąc duchownych i świeckich gości . Obiad
podano na spe,cjalnej zastawie
wykonanej w Cmielowie z herbem papieża i datą sandomierskiej pielgrzymki. Wśród zaproszonych byli wojewoda święto
krzyski Wojciech Lubawski
z żoną i dziećmi, marszałek województwa Józef Szczepańczyk
z żoną , wicewojewoda Maria
Z u ba z mężem, posłowie i przedstawiciele samorządów lokalnych
z Sandomierza, Ostrowca i Opatowa. Na stół podano m.in. bulion i zupę pomidorową, ziemniaki , cielęcinę, wołowinę, sałatki
z warzyw, ciasta i napoje.
Wczesnym popołudniem
pielgrzymi zaczęli opuszczać
miejsce celebry, to właśnie wtedy zawieruszyło się ponad 150
dzieci i nawoływali je przez gło
śniki zaniepokojeni rodzice. Kilkuset harcerzy sprawnie posprzątało błonie .

Światło pod specjalnym

nadzorem

Papieska wizyta dla pana
Wiesława Ruska zaczęła się tak
naprawdę już trzy_tygodnie przed
przyjazdem Ojca Swiętego do Radomia. Pan Rusek był bowiem
odpowiedzialny za oświetlenie
ołtarza w czasie głównej mszy
świętej na lotnisku w Sadkowie.
A właściwie nie tylko za oświe
tlenie, ale i pracę całej instalacji
elektrycznej, która zasilała
w prąd m.in. małe ambulatorium
medyczne na zapleczu ołtarza
i centrum prasowe.
Pana Ruska dzielnie wspomagał w pracy pan Wojciech Zarębski wraz z kilkunastoosobową
ekipą fachowców i po kilku
dniach instalacja była gotowa. Ale
wtedy przyjechali funkcjonariusze z Biura Ochrony Rządu i całą
robotę .. . niemiłosiernie skrytykowali.
- Okazało się, że obowiązu
ją superzalecenia-wspomina pan
Rusek. -Nigdzie na przykład nie

usłyszałem mały huk i jakieś
dziwne syczenie. Pomyślałem
nawet, że coś się stało z naszą
instalacją, ale na szczęście przyczyna była inna. Pękła rurka łą
cząca termę z kranem. Szybko
skrzyknęliśmy się z pielęgniarka
mi i przy pomocy dużej ilości plastra zatkaliśmy dziurę . Ceremonia odbyła się bez zakłóceń!

Tylko

papleż pamiętał

Tłumy

radomian, które przy-

były we wtorek, 4 czerwca, na Sadków nie miały pojęcia o takich

problemach. Organizacja mszy
świętej była bez zarzutu. Gazety
pisały nawet o porządku w Radomiu i bałaganie, który panował
dzień wcześniej na lotnisku w
podkieleckim Masłowie .
"Msza święta w Radomiu
stała się zbiorową żarliwą modlitwą, której nie zakłócały~- jak w

Kto

ELŻB

ARKADIUSZ

mogło być wyłączników światła,
każdym pomieszczeniu
musiały być trzy odrębne systemy oświetlania, zasilane z· róż

za to w

nych faz . Dodatkowo zasilanie
miało dochodzić z dwóch róż
nych stron ołtarza. Wszystko po
to, żeby ewentualna awaria nie
zakłóciła przebiegu mszy świętej .
W przeddzień wizyty papieża BOR-owcy znów się pojawili.

JYm razem ... porozwalali siekie-

rami część ścian ołtarza. Sprawdzali w ten sposób, czy nie ma
gdzieś ukrytej bomby.
Samą mszę pan Rusek spę
dził w "strefie zero", a więc tuż
w bezpośrednim sąsiedztwie
Ojca Swiętego. Przeżycie było
wielkie. W pewnym momencie Jan
Paweł II znalazł się nie więcej niż
metr od pana Ruska . Od papieża
emanował wielki spokój i dziwna siła .
- Czy nie miałem tremy?
Ogromną ! '!ym bardziej że nagle

12

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Po papieskiej
ło w Radomiu kilka
śladów. Nowa n :< 'llii F'r-11: 11 11"
S tarakrakowskiej ,
dzi w stronę Sem ina
chownego, po
Ja na Pawła II
nł e mimo upływu
tablica pamiątkowa na
Czerwca '76 r. Ale czy po
gizymce radomianie stali
si? fuż po mszy tłu my
niów popędziły na
.
na czekające już poci ągi.
ściu na perony zrobił s ię
tłok. Płakały dzieci, w
szły łokcie, ktoś z.
Z modlitewnego sku
zostało ani śladu.
raradomska

'

J1t,JW,)Jitdtl

PKiN,

te/.

, p/. Teatralny 3, te/.
. "Operetka ·, godz.
przy Wierzbowej.
ul. Kolowa 20, teł.
76
- Opera Narodowa,
1, 00-950 Warszawa,
69 20 200 (centrala), fax
826 04 23, 826 50 12.

" - Był sobie chłopiec"
. godz. 14.30: 18.30
., Dzień świra" pol., l.
16.30 (premiera); .. E =
1. 15, godz. 20.30 (po.J,melia" franc. l. 15, godz.
. 18 00; "100 dziewczyn i
1. 12, godz. 20.00
"Przygody błękitnego
" b.a., godz. 11 .00
bezpłatny dla dzieci i mlo-

" Borki" - wystawa
A. Dańskiego.
Współczesnej

i Dom Esterlei · "Ko. prezentacja fragmenMuzeum Sztuki Współ
. wystawa malarstwa pt.

' OKiS .Resursa Obywatelska "
ul. Malczewskiego 16 - Galeria
. Resursa": - wystawa rzeźby Kazimierza Rafalika z Poznania pt.
.Nadal wiemy kobietom ";
Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej - wystawa grafiki absolwentów Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej.
Galeria Fotografii - wystawa z
okazji 40-lecia Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego pt.
Założyciele i Seniorzy RTF .Raz
jeszcze".
Galeria Młodych - Ił edycja Ogólnokrajowego Konkursu Fotograficznego 2001 pt. .. Dziecko niepelnosprawne - kochane takie,
jakie jest, dlatego, że jest".
GAUR/A ,.Brama " ul. Malczewskiego B - wystawa malarstwa
Dariusza 8/aszczyka .. Ewolucja".
WARSZAWA
Muzeum Narodowe, Al. Jerozolimskie 3, te/. 629 30 93; Sztuka
turecka ze zbiorów polskich.
Zamek Królewski, p/. Zamkowy
4; teł. 657 23 38, wystawy stale,
m.in. mieszkanie Stefana Żerom
skiego, gabinet prezydenta Ignacego Mościckiego, galeria Lanckorońskich.

Centrum Sztuki Współczesnej,
Zamek Ujazdowski, Al. Ujazdowskie 6 - Katarzyna Kozyra: ,.l:.atnia", .Instalacja".
,.Zachęta ", p/. Małachowskiego
3, te/. centr. 827 58 54.
· 81A!08RZEGI
Biblioteka Publiczna - sala wystawowa - wystawa malarstwa
Małgorzaty i Tomasza Wróblewskich.
MGOK - wystawa ,.Życie codzienne dawnych bia/obrzeżan".
CIEPIELOW
GBP - wystawa prac Jana Stęp·
nia, artysty malarza. ucznia Jacka
Mal9fewskiego.
GROJEC
Biblioteka dla Dzieci - wystawa
prac uczniów klasy III PG w Grójcu pt. "Wielkie pranie" inspirowanych twórczością Tadeusza Kantora, czynna w godz. 8.00- 18.00

na lato";

lł.ŻA

im. Jacka MalczewRynek 11 · . Zanim pomtasto. Początki Rado, • Wkraju Ligii i
miasto";
Twórczych ,.Łaź
retrospektywna
· malarstwo grafiki.
Kultury

MGBP - zmiana ekspozycji.
Dom Kultury - Galeria, ul. Staszica 13 - poplenerowa wystawa
.. Iłża 2002".
Muzeum Regionalne - wystawa
archeologiczna " Wojownicy z l:.ą
czan".
KOZIENICE
Muzeum Regionalne - wystawy: "Ptaki jak żywe" rzeźba Józefa
Konczei; IV Środowiskowa Wystawa Kozienickich Twórców Sztuk
Plastycznych; Od barci do ula
wsp6/czesnego - kozienickie tradycje hodowli pszczół; Modlitwa i
praca w ludowej rzeźbie regionu
kozienickiego; Dawne rzemiosła i
zawody, czynne codziennie z wyj.
poniedziałków i świąt, w godz.
9.00- 16.00, wtorki- wstęp wolny.
OK ,.Cafe Galeria " - wystawa
malarstwa Leokadii Styś .. W zaciszu domowym ".
Biblioteka Publiczna - wystawa
• Echa Puszczy Kozienickiej"
UPSKO
Lipskie Centrum Kultury
- . Kwiaty polskie - kwiaty świata "
wystawa fotograficzna Jana
Skrzypczyńskiego czynna w lipcu
i sierpniu 9.00- 18.00.
Biblioteka - .Aleksander Dumas
- powieściopisarz i dramaturg" wystawa dziel w 200 rocznicę urodzin, czynna w godz. otwarcia biblioteki.
OROŃSKO
Centrum Rzeźby Polskiej, ul.
Topolowa 1, Pałac Józefa Brandta - wnętrza dworskie z drugiej
polowy XIX wieku;
Galeria ,. Kaplica · - Jerzy Rudziński .Kameralne impresje w
stali";
Galeria • Oranżeria · - Krzysztof
Mazur ,.Oparty o drzewo ";
Galeria Rzeźby Otwartej Przestrzeni - stała ekspozycja w oroń
skim parku
Galeria .. Wozownia " - Ukon z
cyklu .Gry wojenne" Magdaleny
Abakanowicz.
Muzeum Rzeźby Współczesnej
- Wincenty Dunikowski-Duniko
. Punkt bez powrotu"; wystawy towarzyszące - Kinga Dunikowska
• Powiew szczęścia "; Wincenty

Międzynarodowej,

37133 · wystawa maBeaty Krawczyk i Moniki
Pl ., Takie sobie historie".
"Rogatka", ul. Malczew20A · wystawa malarstwa
WoJda/y-Markowskiej.
.. Migaweczka ·,
· 3 Maja 5 - wyroroar;,f,r·7n •... i maski"

Dunikowski-Duniko, Bernhard
Karsten • Ttme Lab" (galeria głów
na); Jarosław Perszko . Dekalog"
• (aneks sali głównej) . Wystawy
można zwiedzać: wtorek - piątek,
godz. 9- 16; sobota ·- niedziela,
godz. 10- 17; w poniedziałki
nieczynne.
PIONXI
Galeria " Format • - ,.Orzeł biały
w tysiącleciu Państwa Polskiego"
OK .ldalin" - wystawa malarstwa
Mieczysława Piaska.
PRZYSUCHA
Muzeum im. O. Kolberga - Eks• pozycje stałe - wystawa biograficzna . Oskar Kolberg " (1814 1890) - folklorysta, etnograf,
kompozytor"; wystawa historyczna . Urszula z Morsztynów Dembińska (1746 - 1825). Dzieje Przysuchy w XVIII- XIX wieku"; stylowo aranżowane wnętr.za salonu i
gabinetu XIX-wiecznego naukowca humanisty. Wystawa obrazów
Janusza Dziurawca pt. .Zwykle niezwykłe". Muzeum czynne codziennie pn. - pt. B - 15, sob. niedz. 10- 15. W soboty wstęp
bezpłatny

RZECZN/ÓW
Gminna Biblioteka Pub/iczno. Szkolna - wystawa pokonkursowa ,.Nie zabijaj samego siebie".
SKARYSZEW
UMiG - wystawa malarstwa Mariana Jarzembowskiego.
SZYOl.OWIEC
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - wystawy czasowe: .. Polski strój ludowy w malarstwie Marii Wąsowicz-Sopoć
ko" - ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Opocznie;
.. W pracowni lutnika"- z kolekcji
Borowieckich; wystawa stała ,.Polskie kapele i ludowe instrumenty
muzyczne".
SzOK - Galeria Kaplica Zamkowa - wystawa rzeźby i rysunku
artysty plastyka Pawła Witkowskiego; czynna pon. - sob. godz.
8.00 - 20.00
Sala Ekspozycji ART Biblioteka
- wystawa malarstwa Doroty Kwaśnej; czynna codz. 9.00- 17.00,
czw. 9.00 - 14.00, sob. 9.00 13.30
WARKA
Muzeum im. Kazimierza Pufaskiego - wystawa. Wświecie dawnych żaglowców ".
WIERZBICA
Galeria ,.Pod Wieżyczką" Gmin'nego Ośrodka Kultury- .. Akwarele" wystawa Kazimierza l:.yszcza.
ZWOUŃ

Dom Kultury - Galeria Fotografii i Plastyki · Świat Jana Kochanowskiego
Muzeum Regionalne - wystawy
.Zwierzęta Tatr" ze zbiorów działu
przyrody Muzeum im. J. Mai·
czewskiego w Radomiu; .. Malarstwo Haliny Walickiej" - Galeria
Kantor ze zbiorów własnych.
Muzeum czynne od wtorku do
piątku w godz. 8-15 w soboty
10-14.

~SZPITALE,

APTEKI

RADOM
W systemie non stop pracują codziennie:
Apteka, ul. Traugutta 1a.
Apteka, plac Konstytucji 3.
Dyżur tygodniowy pełni także:
Apteka, ul. Tochtermana 1.
Samodzielny Pub/iczny Zakład
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Krychnowicka 1 - Izba
Przyjęć - 332 23 06.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Aleksandrowicza 5 Izba Przyjęć i rejestracja - 361 31
BO.
Radomski Szpital Specjalistyczny, ul. Tochtermana 1 - Izba Przyjęć Ogólna - 361 51 09; Oddział
Ginekologiczny - codziennie pelni _ostry dyżur.
IUA

Szpital Rejonowy, ul. Doktor Anki
4 - centrala - 616 30 75, 616 25
58.
KOZIENICE
Szpital Rejonowy, al. gen. Sikorskiego 10 · 614 82 34.
UPSKO
Szpital Rejonowy, ul. Śniadec
kiego 2- 378 06 11.
PIONKJ
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, ul. 15 Stycznia - centrala - 612 49 12.

PRZYSUCHA
Szpital Powiatowy, ul. Partyzantów B, centrala 675 20 76; 675
20 75.
ZWOLEŃ
Szpital Rejonowy, ul. Władysła
wa Jagiel/y 12 - Izba Przyjęć - 676
22 39, centrala - 676 20 38.

KOMllłiKACJA

• RADOM

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 363 12 55 (czynny całą
dobę). Dworzec linii podmiejskich 360 13 94 (czynny 7-19);
PKS - 362 67 76; PKP - 94 36;
Informacja
lotnicza
i rezerwacja miejsc - 363 05
68; Radio-taxi: .Ekspres" : 96
22; ,.Lesztom•- 96 24; ,.Victoria"- 96 26, 91 92; .,Vega"- 91
94.
81Ał.08RZEGI

PKS - 613 22 63

lł.ŻA

PKS - 616 29
KOZIENICE
PKS- 614 24
PIONKI
PKP- 612 13
PRZYSUCHA
PKS - 675 24
SKRZYŃSKO
PKP - 675 22

Rozdajemy

płyty

Słuchaj

ze

czytelnikom

"Słowem"

RADOM. Najchętniej
radomianie kupują ostatnio
płytę "Idol". Nieźle mają się
też ostatnie albumy zespołów Red Hot Chili Peppers
i Raz, Dwa, Trzy.
A dzisiaj polecamy musceny rap i hi phop. O .S.TR. wydałwłaśnie
album "Tabasco" . Słowa
i muzykę stworzył w więk
szości O .S.T.R. , gościnni,;
występują na płycie Nova,
Maku, Tede, Pezet. O .S.T.R.
to oryginał polskiej sceny
rap, ma swój styl. Wielewjego
zykę polskiej

71
01
15
62
44

SZYDł.OWIEC

PKP- 617 00 95;
PKS - 617 00 90

ZWOLEŃ

.

PKS - 676 25 19; Radio-taxi ·
919.

ii'ELEFONY AlARMOWE
"'

RADOM
Pogotowie Ratunkowe - 999;
Straż Pożarna - 998; Policja 997; Straż Miejska - 986 i 362
06 00; Pogotowie Gazowe - 992,
Pogotowie Cieplne - 993; Pogotowie Energetyczne - 991 ;
Pogotowie Wodociągowe - 994.
81Ał.OBRZEGI

Pogotowie Ratunkowe - 613
27 09; Straż Pożarna - 613 22
81; Policja - 613 22 72.
GRÓJEC
_ Pogotowie Ratunkowe - 664 23
09; Straż Pożarna - 664 23 88;
Policja - 664 30 71; Straż Miejska - 664 33 88.
KOZIENICE
Pogotowie Ratunkowe - 621 09
99; Straż Pożarna - 614 21 48;
Policja - 614 21 22.
UPSKO
Pogotowie Ratunkowe - 378 06
11; Straż Pożarna- 378 06 61 ;
Policja - 378 00 05.
PRZYSUCHA
Pogotowie Ratunkowe - 675 22
09; Straż Pożarna - 675 24 35;
Policja - 675 20 01.
SZYOl.OWIEC
Pogotowie Ratunkowe · 617 04
34; Straż Pożarna · 617 11 72;
Policja : 617 03 30.
IWOLEN
Pogotowie Ratunkowe - 676 22
20; Straż Pożarna - 676 30 34;
Policja - 676 20 87.

TELEFONY ZAUFANIA

• RADOM

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

piosenkach cytatów z kultury masowej (np. " ...Agresja
ich zżera jak Hannibal Lecter... " w utworze "Masz to jak
w banku") , muzycznych żar
tów, cytatów, zabaw dźwięka
mi, wplecionych w utwory
monologów i dialogów ("Zazdrość").
W tekstach
O .S.T.R. jest ostry, dużo
klnie, pluje jadem na polityków, sędziów, system społeczny. Dla fanów O .S.T.R.:
płyta zawiera singiel "Kochana Polsko".
A teraz K.A .S .T.A.
i dwupłytowy album " Kastaniety". Płyta Konfederacji
Absolwentów Szkoły Technicznej Artykulacji, której liderują Wall-E i O.M.A . "Kastaniety" to dowód na to, że
polski hip-hop jest już bardzo mocny. Mamy tu dojrzale wykorzystane instrumenZestawienie przygotowano na podstawie danych ze sklepu "City-Music" przy ul. Malczewskiego 12 w Radomiu_ Na
czytelników, którzy zgło
szą się tam dziś z aktualnym wydaniem Magazynu "Słowa Ludu", czekają dwa kompaktowe single.

tarium, muzyczne eksperymenty, dobre rymy i przede
wszystkim niezwykły klimat,
rozkołysany rytm.
Tekstowo "Kastaniety"
to zaangażowany komentarz
do rzeczywistości. Na pierwszej płycie zebrano utwory
śpiewane po polsku , na drugiej większość jest po angielsku. W ogóle druga płyta wykorzystuje więcej rytmów
i fragmentów muzycznych
amerykańskiego hip-hopu .
Być może to próba wejścia
K.A.S.T.Y. na zachodnie rynki. Z tym, co prezentują, mają
szansę na sukces.
Swój album "Evah" wyEvah. czyli piękna
polska dziewczyna, która lubi
czarne rytmy. Rymy Evah
stworzyła na swoją płytę
sama, muzykę do nich pisali
m.in .
Oj
Brk&Ygor.
dała też

'ŁVAHI
Fil&Jah4. ,.Evah" to album
spokojny, ciepły, kołyszący,
trochę soulowy. miejscami
bardzo narzucają się jego podobieństwa z twórczością
Sade. Evah wprowadza instrumenty, które rzadko występu
ją w hi p-hopie, np. klasyczną
gitarę (w utwqrze ,M'szystko
prawdziwe") . Spiewa głównie
o uczuciach, mamy tu przede
wszystkim piosenki skierowane do mężczyzny. Evah potrafi rymować- to pewne. I nieźle
śpiewa po angielsku, co pokazuje w "Can'tchangemyluv"
i "Why I need you"(jeden
z najlepszych utworów na pły
cie).
(kaj)

ODPOWIEDZ Słowo LudiJ
l WYGRA..J
ZE "StOWEII LUDU"
Two.:a

••~•TA

cooau:••,.

Czy "Motomagazyn" jest dziennikiem, tygodnikiem
czy miesięcznikiem?

Nazwisko i

imię

..................................................................... .

Adres .................... ........ .........................................................

RADIO
Częstotliwości

stacji
w regionie:
Maryja - 107,2; Radom - 106,9;
Rekord - 106,2; RdC - 89,1;
RMF - 100,3; Zet - 105,3; III ·
96,2; Bis - 104,6; Twoje Radio
Lipsko-963KHz; Kielce - 101,4.
słyszalnych

nagrodę

ufundował

miesięcznik

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Gdzie ten Tober?
FELIKS KUŹMA

N

i e martwi mnie to
wprawdzie, ale od
jakiegoś czasu nie widuję prawie wcale niejakiego
M. Tobera, który - jak mniemam
- wciąż wysiaduje swoje pobory na
posadzie rzecznika rządu, tyle tylko, że się ukrywa albo go ukrywają .
Najpewniej L. Miller z M. Wagnerem, o ile moje przypuszczenie w
ogóle wchodzi w rachubę, jako że
nikt inny nie ośmieliłby się ukrywać kogoś tak wyjątkowego jak
nasz Michałek. Ukrywają, nie ukrywają, mniejsza o to, a jednak trzeba
coś z tym zrobić, bo tak dalej być
nie może. Rzeczpospolita to poważ
ne i skomplikowane państwo. Musi
je zatem ktoś tłumaczyć nie tylko
cudzoziemcom, ale i poddanym. To
zrozumiałe. Pan kanclerz robi, rzecz
jasna, co tylko może, niestety, niewiele może i stąd cały ambaras, a
poza wszystkim, musi dbać o powagę piastowanego urzędu , o stosowną oprawę, o wewnętrzny spokój i
skupienie na kwestiach· ponadcza-

14

sowych. Nie ma więc czasu na drobiazgi, bo i skąd miałby go mieć, a
M. Tober nie ma do nich serca, ot
co. Podnajął tedy sobie pana Bogusia, znaczy się - Wołoszańskiego .
Wybór dość trafny, nie powiem, atoli
nie dla wszystkich. Rzecz w tym, iż
wskazywane przezeń problemy dotyczą- by tak rzec - filozofii naszej
integracji z Unią Europejską, a nie
praktyki. Budzą przeto ciekawość
euroentuzjastów, zainstalowanych
w Unii od dawna, a nie przeciętnych
Polaków, żądnych nowego otwarcia
u siebie, na swoim. Niestety, pan
B. Wołoszański nie potrafi inaczej,
jako że sam jest obywatelem świata,
przygotowanym do życia i do pracy
w dowolnym miejscu na Ziemi,
a nie - dajmy na to - świętokrzy
skim góralem, który na samą myśl
o integracji dostaje migreny.
W każdej polskiej rodzinie
jest otóż ktoś, kto poznał na wła
snej skórze unijne gospodarstwa
domowe (niańki , służące, kucharki) , rolnictwo (robotnicy sezono-

wi), budownictwo (murarze, montażyści, spawacze, elektrycy, dekarze, instalatorzy, kierowcy}, szkolnictwo (uczniowie, studenci), kulturę (artyści, dziennikarze, tłuma
cze), służbę zdrowia (pacjenci, lekarze, pielęgniarki, salowe} , a nawet administrację i wymiar sprawiedliwości (petenci, prawnicy,
urzędnicy, oskarżeni); obywatele
Rzeczpospolitej posiadają zatem
rozległą wiedzę o wspólnocie, która nie przystaje im jakoś do wyidealizowanych obrazków Woło
szańskiego i do urzędowych projekcji L. Millera, W Cimoszewicza, J. Oleksego i D. Hiibner. Mają
świadomość , iż są wśród nas cymbały odporne na wszelką wiedzę,
cwaniacy, nieroby, brudasy, awanturnicy i złodzieje , atoli wiedzą i
to, że znakomitą większość naszego społeczeństwa cechuje otwartość, wysoki poziom wiedzy ogólnej, żywa inteligencja, wrażliwość,
bezinteresowność , pracowitość ,
zaradność, i duma, z której nie

zeszłym miesiącu

fryzjerzy obchodzi
li swoje święto ,
choć pewnie nikt, kto nie jest fryzjerem albo nie posiada fryzjera
w rodzinie nie miał o tym święcie
pojęcia. O Dniu Fryzjera napisały nawet gazety, jakby chodziło tu
o jakiś zawód egzotyczny i ginący,
nie przymierzając , jak o: zdunów,
furmanów czy kowali. Zapewne
fryzjerom los taki nie grozi, przynajmniej w najbliższym czasie, bo
w dłuższej perspektywie sprawa
nie wygląda już tak dobrze. Futurolodzy przewidują, że z powodu

rów, to tylko poprzez
ich losu z losem
tytułuje się dzisiaj
żywa prestiżu , może

ukowcem, czego o f
nie da
mniej o profesorach
nie słyszałem), cz ęsto
zarabia, a jak nie zarabia to
bia. Wprawdzie ró wnież
fryzjerów są ludzie
niędzy i prestiżu , ale to
elita. Lekarz wcale nie

wiedzieć się

postępującej mądrości ludzkość
przyszłych tysiącleci będzie przeważnie łysa- łącznie z kobietami,

jakimś Rełigą , żeby
święta krowa. Niestety, z
czasu ludzkość zac zęła
dziej cenić zdrowie niż
dzisiejszy idiotyczny pęd
śmiertelnością i s

których dzisiaj co niektórzy do
ludzkości ciągle nie zaliczają . Z
drugiej strony, całe to rozumowanie nadaje się psu na budę, bo skoro świat zmądrzeje , nie powinno
być wielką trudnością wynalezienie środka na porost włosów, co
zapewni fryzjerom żywot nieskoń
czony.
Kładąc sztukę fryzjerską w
kontekst historyczny i społeczny,
warto zatrzymać się nad niebywałą dziejową krzywdą jak została
fryzjerom wyrządzona. Dzisiejszy fryzjer nazywał się w średnio
wieczu balwierzem. Zawód ten
wykazywał się sporą syntetycznością skupiając w sobie umiejęt
ności golibrody, cyrulika, chirurga i felczera. Fryzjer był , więc ,
bliskim owinowatym lekarza.
Mało tego, w dawnych miastach
Hanzy, choćby tak szacownych
jak Gdańsk , bałwierze (czyli dzisiejsi fryzjerzy i lekarze) należeli
do grupy ludności nieczystej, obciążonej piętnem hańby. W tym
doborowym towarzystwie znajdowali się oprócz nich: grabarze,
rakarze , kaci i złodzieje. Jeśli
więc mówić o dziejowej niesprawiedliwości, jaka dotknęła fryz je-

anomalia, jak Mick J
rzy Połomski) w ""u'w"'"''
wadze postanowił a z
z wszelkiej fryzury i nosi
A tymczasem osten ·
jest czymś bardziej
niż udająca włosy peruka
wi też oczywiste
·
sztuki fryzjerskiej,
d:zić swój łeb do
nia brukowego
pi .
Zachodzi więc
czegolostak
traktował ~.-~·u 6•• ~~ ·
zjerów i lekarzy?
ściowo już padła . To tez
zapytać , czy jakaś inna
została równie ni es
wywyższona a inna,
niżona. Nie wiem, czy
zumuję, ale zdaje się że
dyskomfort co fryzjerzy
ją dziś donosiciele,
pchnięto na margi
w zamian wywyższając
nie wywodzących się z tego
go pnia dziennikarzy

zrezygnuje za żadną cenę. Polacy
nie zaakceptują więc wymierzonego w nich eurorasizmu , widocznego w najbogatszych państwach
wspólnoty nawet gołym okiem, a
opartego na stereotypach, na cynicznej indoktrynacji zachodnich
szowinistów i na niefortunnych
doświadczeniach z polskim lumpenproletariatem. Bywając w krajach Unii, widzieli wszak tysiące
tamtejszych kloszardów, cuchną
cych pijaczków, zabiedzonych
ćpunów, faszyzujących awanturników, złodziei. Niejeden został
poturbowany, oszukany, okradziony, ale nie doszli na tej podstawie do przekonania, iż Francuzi są alkoholikami, Niemcy- narkomanami, Anglicy,... złodziejami,
a wszyscy razem ograniczonymi
tępakami, nacjonalistami i zdegenerowanymi hedonistami.
Pojmują widać, czego nie
chcą lub nie potrafią ich przyszli
partnerzy, iż potępiane powszechnie dewiacje współczesności nie
posiadają zdefiniowanej ideologii,
wyznania i narodowości, trapią
tedy jednako zarówno Polaków, jak
i pozostałe nacje . Złodzieje trafiają się w rezultacie i tu i tam, a stosowana, np. w Niemczech substytucja, Połak - złodziej, dowodzi
jedynie głupoty jej niemieckich
propagatorów. Kłopot w tym, iż

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

mładzaniem bije na
teresowanie fryzurą
w wydaniu męskim .
ludzkości (pomijaj ąc
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paraoety

SPRZEDAM M-5 60 mkw, l p. - Sady,
0609-121-095.
gb3458

LOKALE

schody

(proaukCJa . MOntaz 1 Okna O krze> 65
0411342-14-77 307-35-06
041 /344-63-63 EUROLOCUM -od 1984,

nt279

Sienkiewicza 9.
OGRODZENIA, balustrady -

montaż.

ng289

SPRZEDAM mieszkanie 35 m kw .,
2-pokojowe, Ślichowice. 041/368-92-87.
gb3262

Tel. 041/38-76-182.

BUDOWNICTWO

50 mkw. Bocianek; 60 mkw. Zgoda sprze-

lj132

da Kontrakt. 041/368-15-83.
OKNA PCV - producent PROMOCYJ0% REKLAMACJI

NE CENY .. Okno·

antywłamaniowe

Łodzka

nj172

308. 041 /

346-19-17

AD-DRĄGOWSK I,

nt261

drzwi

nn150
OKNA drewniane STOLBUD Wioszczawa 30 % tan iej . Skrzellewska 4 , 041/

Kielce, Paska 6.

366-26-98, 34-541-94.

362-91-00.

DO WYNAJĘCIA 2-pol<ojowe nieumeblowane. 041/342-26-26.

ng290

nt265

nt325

041/368-24-34 .

www.dragowski.kielce.pl

e GERDA e
, Firmus·

SPRZEDAM mieszkanie 67 m kw.
0411361-13-02.
gb3371

gb3393

SPRZEDAM mieszkanie !i1 m kw .,
041/302-21 -20.
gb3396

.<J

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe
39 m kw ' na Sadach , parter, 65.000 zl.
041/342-65-01 wieczorem .
gb3407

ogłoszenia

Jeś li zamówicie Pa ń stwo 1 ogłosze ni e drobne

drobne

w dowolnym wydaniu " Słowa Ludu", to otrzymacie
1 dodatkową gratisową em i sj ę w wybranym
przez -siebie dniu.

ZA

PROMOCdA

w
dowolnej
rubryce

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

232 (8-17).
nj161

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

BRAMY garażowe , ogrodzeniowe, napę
dy. BLACHY dachówkowe, trapezowe - producent. 041 /331-49-62.
nt327
BRAMY, automatyka, szlabany. Bariery
parkingowe. 041 /366-46-52, 300-33-28.
nt331
BRAMY, ogrodzenia. 041/346-46-93.
nt313
BRAMY.N ET.PL . 041/34 5 -09-41 ,
502-58-05-43.
nt336
DOMKI letniskowe. 013/43-539-94
kb1596
DOMY, altanki drewniane, 041/331-23-50.
gb3421
HORMANN - przesuwne, segmentowe,
uchylne, automatyzacja. 041/366-19-17.
nn157
71
KOSTKA brukowa, bloczki, ogrodzenia
betonowe. Niestachów 69, 041 /302-13-14.
gb3354

SAMOCHODóW
OUATTRo
041!34-64-750
0-602-101-305.

MALOWANIE ,
0505-606-084.
nt299

gladż,

,
Oferla dotyczy osób fizycznych

OKNA. drzw> parapety Adaptaqa
wnętrz .Drokplast". Ktelce. Nowa 5
041/361-88-52
nd318
PANELE podłogowe, boazeryjne, PCV
-ozdobne elewacyjne drzwi. listwy. Promocja . ARMIKO, Okrzei 56, 041 /344-37-45.
ng278

BRAMY
HORMANN
-uchylne
-segmentowe .
041 /362-64-72.
nt329

NYPOżYCZALNIA

....

remonty .

PARAPETY- najładniejsze wzory. Producent .VINYL PLOs·. 041 /362-05-00.
nn147

zlecających ogłoszenia

DO WYNAJĘCIA lokale biurowe: 27,
45, 77, 130 mkw. l piętro, Sienkiewicza.
0602-501-420
gb3251
DO wynajęcia nowy lokal z wyposażo
nym gabinetem stomatologicznym .
0604-825-346.
gb3450
FIRMA kupi -wynajmie halę produkcyj(700- 1500 mkw.) z pomieszczeniami
biurowymi, ok. 200 mkw. 0602-125-492.
gb3461

prywatne.

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe
M-4- Barwinek, 041/303-19-14 .
gb3436
STANCJA dla jednej lub dwóch
studentek - Na Stoku . 041/362-70-77 .
0600-256-977.
gb3440

MEDYCYNA

ną

041/369-82-76- ALKOHOLOWE Pogotowie- od1nuwanie. 0604-137-235.

PARKIET, mozaika , kleje , lak iery.
Kielce, Łazy 37, 041 /345-44-84.
nd316
PARKIET, transport gratis. 085/653-75-04.
kb1455

e

PRODUCENT:
deska podłogowa
e boazeńa

KIELECKA Fabryka Mebli wydzierżawi
pomieszczenia handlowe, biurowe i magazynowe. 0411331-63-40.
nt343

-

gb3427
CHIRURGIA plastyczna dr Ryszard
B rałoś

- operacje twarzy, nosa . uszu.

piersi , usuwanie tkanki tluszczowej. Kielce.
MIESZKANIE do wynajęcia , 2 pokoje
+kuchnia. 041 /34-484-75.
gb3451

344-62-00.

POSZUKUJĘ lokalu handlwego- centnum
Kielc. 0502-704-322.
gb3423

e schody
e parapety.
041/254-10-20.

ng288
WYKŁADZINY

PCV. Hurtownia fabryczna . LENTEx·. hurt c detal - raty. Kielce,
Chęcińska 14, 041q62-12-97.
nd321

SPRZEDAM M-3, Kielce- Kochanowskiego. 0602/571-927
gb3363
SPRZEDAM M-3, centrum. 041/343-43-20.
gb3378

KUPNO
MAKULATURA, folia, zlom . Kielce ,
ul. Zag nańska 232, tel. 041/331-60-56
•
wewn. 201
kb1655
MAKULATURA, folia, zlom . Skarżysko
-Kam ienna , ul. Rejowska 65, lei. 041/
25-11-066

AUTOMATYKA
do bram wjazdowy~h

III
--00-

AUTORYZOWANY PARTNER

P.H.U•• HORMAR'" s.c.
Kielce, Domaszowice 174F

teł. 342-84-32,

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

fax. 342-83-09

15

••

EMPIKO, ul. 3 Maja 108 Skarżysko-Kamienna
Teł. (041) 25-13-540, 25-13-377, 25-1(H)81

DOM opieki. 0411368-76-58.

BLACHY SZWEDZKIE
SSABPRELAQ

CKB.ZGOOĄ"

PROMOTOR

0411361-27.()6
TECHNIKĄ

Kielce,
GINEKOLOG - Zygmunt Banaś, Kielce,
Sienkiewicza 28/21, codziennie od 15-tej,
soboty od 12-tej. 0605-604-341 .
gb3156

Płyta

falista ONDULINE - 26,50 zł/szt.
Panele podłogowe KAINDL (Austria)
Niskie ceny Dostawa na miejsce Sprzedaż ratalna

99/nb

~EKOFIBER
..
Skuteczne, ekologiczne ocieplanie i
wygłuszanie

ścian ,

0411345-85-88
gb3425

dachów i stropodachów wykonuje

DLA GIMNAZJALISTÓW '
TECHNIK:
-mechanik,
- ekonomista,

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi. Łódź
06021335-083
kb1233

(specjalność

- agrobiznesu,

technik leśnik)
ZASADNICZA

- handlowiec.

SZKOŁA ZAWOD OWĄ

ZSZ:

(2-letnia)
-zawody budowlane.

- fryzjer,

GINEKOLOG - leczenie, zabiegi, najtaniej. Tel. 0601/38-09-58.
wsf36

- mechanik samochodowy,
-kucharz.
LICEUM Ogólnokształcące

GINEKOLOGIA0607/887-732.

doświadczeni

specjali-

i profilowane

ści .

PW "GAMMA " S p. z o.o.

-budownictwo
ogólne
- urządzenia
sanitarne
- drzewne -leśne

Podklasztoma 117

ws137

25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
tel:ffax 041 362 61 08, teł. 041 331 28 16, 0605-312-716 ~

róźnych

o

kierunkach.

nt304

ORTODONCJA.
Pelny
zakres

0411368-17-43
SZKOŁY

PRO-FIL

DOROSŁYCH

dla

usług

Kielce, ROMUALDA 3,

KRÓTKIE TERMINY
041/331-97-43.

-LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
nt309

cykl 2 i 2,5-letni
- Technikum Fryzjerskie

PROTETYKA dentystyczna. 0607-570-902.
ob3339

STOP! KUP TOP! - PROMOCJA
..- najtańsze zeszyty, bruliony, bloki. ..

Niskie czesne, ulgi promocyjne.

TRANSPLA~TACJA włosów, bezpłatne

nd317

konsultacje w Kielcach 22 sierpnia. lnfolinia 0801/321-370, GSM 0609/202-229.
kb1668

ALFA: liceum

Ogólnokształcące

- kie-

runki: detektywistyczno-ochroniarski, inforVIAGRA- 048/366-91-02, 0604/529-343
wg112

..- największy wybór art. szkolnych
... korzystne warunki współpracy

Policealne Studium Kosmetyczne.
POLICEALNE STUDIUM FRVZJERSKIE

NAUKA

gb2578
ALFA: Najstarsza Policealna

Szkoła

•

gb2002

OMEGA-SZKOŁY

BALEXMETAL

...

PRODUCENT

~K

Blachodachówki
Blachy trapezowe
III
Kasety i panele ścienne a

=

POLICEALNE:

MATEMATYKA (uczn10w1e. '·
Kielr-e 0502-704-322.

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

e KOSMETYCZKA
e PROJEKTANT MODY

gb2003

e INFORMATYK

041 /331-71-19 STU DIUM
-zaoczne.

ANGIELSKI- lekcje, 041/362-70-77,

e INSPEKTOR BHP
e PILOT WYCIECZEK
e SAMODZIELNY KS I ĘGOWY
e DORADCA PODATKOWY
e FRYZJER

0600-256-977.
gb3441
BUDOWLANKA

ŚREDNIE :
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2-letnie po ZSZ
2,5-LETNIE po Szkole Podstawowej
Warszawska 34, p. 511.
nd327

Kielce,

e

Jagiellońska

90

041/346-16-00.

POLICEALNA

LICEUM

SZKOŁA

e Ogólnokształcące

SŁUŻB SOCJALNAYCh

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

e Handlowe

041/344-11-55
OMEGA
POLICEALNE STUDIUM
• FARMACEUTYCZNE
(naJstarsze w regionie)
Warszawska 34, p.511 .
www.lce-<Jmega.edu.pl.

(2,5-letnie)

e Ekonomiczne
(3,5-letnie)
POLICEALNE:

nd328

Kielce, ul. 1 Maja 151, 041/368-36-87

INFORMATYCZNE Sludium
TOR". 041/368-07-66.

Detektywów i Pracowników Ochrony w Kielcach, Ściegiennego 8, M1/34-30-438.

237/nc

COMPUTEX wakacyjne kursy
rowe. 041/344-32-02.

matyczny. 041/34-30-438.

041 /344-11 -55

Kielce, ul. Legnicka 28

CKB.ZGODA"
041/361-27.()6
POLICEALNE
-projektowanie
architektoniczne
- budownictwo
ogólne
-geodeta
- drogi - mosty
- ochrona środowiska
- administracja
-BHP
LICEUM
OGóLNOKSZTAŁCĄCE
po: ZSZ (2,5-lelme)
SP (3-letnie).

e
e

Fryzjerskie,
Kosmetyka .
nt281

Kielce
lytnia 1
361 -18-97
366-03-79
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSP RAWNEJ
e specjalizaCJe 1
- praca soqalna
( 11 STOPNIA).

0411345-85-88
BUDOWLANKA

PROMOTOR

System~ Ociepl'ń f3udynków ~

~!fl/]@[JD

Kielce,

Kielce,

Podklasztoma 117

JagiellońŚka 90

POLICEALNE:

041/346-16-00.
TECHNIKUM

-Farmacja,

(2 ,5-letnie):

- Turystyka ,

e Budowlane,
e Drzewne,
e Urządzeń Sani~mych ,
e Samochodowe,
e Elektryczne,
e Żywienia Zbiorowego,
e Fryzjerskie.

- Admnistracja,

b@@rjjjjJ@[j[J(S

-Telekomunikacja,
- Bankowośt;
-

Rachun_kowość

- Finanse

TECHNIKA:

@ff~@!Jfl@[ij)
ul. lagnańska 84a (baza PKS}
CJ41J~D.4!~·:J!J·YU.

e~ t:IX

- Samochodowe,
- Fryzjerskie
- Budowlane,

041/344-53-62.

ZASADNICZA
SZKOŁA

- lywienia Zbiorowego

ZAWODOWA

(2-letnia).

-Telekomunikacja

CZĘŚĆ kamienicy sklep ·

e Róźne zawody.

LICEUM :
- Ekonomiczne,

nt283

0603-199-331 .

-Handlowe,
- Ogólnokształcące

C.K. .AWANs·- zaoczne szkoly dla dorosłych.

(2-, 2,5-letnie).

344-81·59

POLICEALNE Studium l
czesne 140 zVmiesięczn i e

nt303

Zapisy, 041/344-57-88.

SPRZEDAM dom - Bar'o\ n<'
850m. 041/311-21-03.

kb1581

~~~--•· im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. SienkiewiCS8
zaprasza do składania ofert na wyuajem pomieszczeń
na partarze budy111m !'eatru o pow. 126 m kw.
Mile widziane oferty na dzi ałalność o profilu współgrającym z działalnością teatralną.
Bliższych informacji udziela Dział Administracji, nr teJ. 34-460-48.
Termin składania ofert 9.1X.2002 r.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 10.1X.2002 r.
_".~
/a.m;;rwi;łi;Jt~v zastrzega sobie prawo wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania pn'!""'~

! ALARMOWA PROl\-IOC.JA !

meble
PRODUCENT
MEBLI KUCHENNYCH

16

Salon

sprzedaży

-

teł.

362 37 49

ul. Radomska 20 a (CH REAL)
www.blk-meble.pl

313/NK

COM-LM

· ZAMÓW ALARM I ŚPIJ SPOKOJNIE ZABEZPIECZENIA TELEKO fUNIKACJA
.
lS-116 KIELCE ul. Ściegiennego 90
Zamawiając alann z montażem - otrzymasz bezpłatny td: (041) 3687190, 0605303839
monitońng do końca roku w największej flfDlie
o ogólnopolskim zasięgu z gwarancja .,OC" l mln USD
ZADZWOŃ, ZAMÓW
E
IMPEL SECURin POlSkA
~
Promocja ważna do końca września 2002
s

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

dom, Promnik koło Kielc.

MALOWANIE- czysto,

USl.UGI

gładż ,

tapetowa-

nie, karton-gips, remonty. 041/37-38-028,

ROLETY ANTYWl.AM.

0604-821-834.
gb3444

041/302-19-19- NAPRAWA telewizorów.
gb3454
MALOWANIE 041/303-16-47- TELEWilYJNE.
gb3325

041 /34-28-089.

041/332-29-64,34-437-04- TV-WIDEO.
gb3453

MALOWANIE

gładż

- natrysk.
gb3243

natryskowe,gładż ,

wanie.0-691624022

041/366-10-08- NAPRAWA, montaż piecyków, kuchenek. GWARANCJA.
gb1395
041/366-37-17 MONTAż, naprawa piecyków gazowych, kuchenek. Wszystkie instalacje.
gb3429

przyjęcia

WYPOŻVCZALNIA- Kielce, Sandomier-

ska 76, 34-422-23.

MULTI-MEBLE- PRODUCENT. Kuchnie,
zabudowy wymiarowe. Długa 22, 041/

OPRAWA OBRAZÓW

ng280

366-,14-33.
nn151

NAPRAWA pralek , Ryba k - 041/
gb3352

AUTOMATYCZNE pralki, lodówki - naprawa. 041/331-53-20, 0607-979-098.
gb3398

1, 041 /368-00-32.
nt287

MALOWANIE, tapetowanie, 041/362-43-60.
gb3459

369-82-22.

nt295

Leszczyńska

PANELE- 041/362-53-70.
gb3411
PRZEPROWADZKI - tanio. 041/
366-78-36, 0603-34-36-01.

CYKLINOWANIE. 041/312-74-00.
gb3419

NOWOCZESNE WZORY. Chęcińska 14.
nt263

ANTYWŁAMANIOWE

DAMPRACĘ
A .H.U. zatrudni 15 pracowników
fizycznych , 10 umysłowych 6 zł/h .
041/368-22-52.
gb3397

ClYSZCZENIA dywanów, verticali. 041/
366-78-86.
gb3445

DOMOFONY, 041/362-31-82.

29

GLAZURA- hydraulika- 041/362-53-70.
gb3409
GLAZURA , hydraulika , remonty.
041/346-44-49.
gb3408

MOSKITIERY
PRODUCENT
ALUTECHNIKA
Paderewskiego 3

nt341
Kielce

RADCA prawny, prawo pracy,
ZUS - odwołania , inne. 048/363-14-60,
0609110-380.

.,

ROLOKASETY, MOSKITIERY: zwijane,
ramkowe. PROMOCJA! Rotelki tekstylne,
vertikale , żaluzje, okna . Hurtownia
Materiałów Vertikalnych •WMK", Leszczyń
ska 1, 041 /368-00-32 , 041 /344-14-80,
fax 344-33-77.

UKŁADANIE

APTEKA w Jędrzejowie zatrudni kierownika, 041/386-12-47, 0602-78-50-76.
gb3315

CYFROWO- .Wideo-Film". 041 /362-12-79.
gb3274

gb3449
ZESPÓŁ .Altu s", 041 /331-23-50.

gb3422

MALOWANIE- 041/362-53-70.
gb3410

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

kb55

n,

EUROPEJSKIE zarobki - w Niemieckim
Koncernie Finansowym - zadzwoń teraz.
teł. 041 /344-76-98.
kb1286
GLAZURNIKA z własną dz iała l nością
(Stanowisko serwisanta).
602-44-44-91 .
gb3434

gospodarczą.

OPIEKUNKĘ

,/ wysoko specjalistyczną kadrę_ dydaktycmą
,/ profesjonalnie przygotowanych instruktorów samoobrony i lechnik
interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego
,/ autorski program nauczania, zgodny z podstawą programową MEN
i standardarni Unii Europejskiej
,/ broń obiektową do celów szkoleniowych, m.in pistolety GLOCK,
rewolwery ASTRA, pistolety maszynowe GLAUBERYT, strzelby
gładkolufowe MOSSBERG
,/ nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym komputerowy trenażer
do nauki strzelania

nr l

do Włoch . 012/623-95-70
kb1525

PANIĄ do opieki nad dzieckiem oraz
domem , najchętniej w średn i m wieku ,
z doświadczeniem zatrudn i ę od za raz
z wyżywieniem , mieszkaniem pod
Krakowem . 012/626-62-40 (10.00 -18.00),
0601-44-85-29.
pt46

,,

Przedsiębiorstwo

wśród szkół kształcących

na potrzeby

branży

Budownictwa Ogólnego

~ artel® s.A.
w Łanach zaprasza do

współpracy:

~
Y

blacharsko-dekarskie
xzbrojarsko-ciesielskie
~ murarskie atakże

Oferujemy:

Szkoła

DOMOWA, 1500, umowa. 0606/382-221
kb1614

kształci w zawodzie: technik ochrony fizycznej

osób i mienia
ogłasza nabór kandydató""
na rok szkolny 2002/2003

o działalności firm
ogólnopot skiego

gb2934

prowadzenia domu, opieki nad
z zamieszkaniem , okolice Warszawy. 0221725-13-56, 0603-74-98-98.
gb3439

Siedziba szkoły: Skarżysko-Kamienna, ul. Sezamkowa 23,
teł. 0-502 208-448, 253-05-32

~/"'

VIDEOFOTO- 041 /369-87-99.

PANIĄ do

~·L

\~~·&'l

gb3430

dziećmi

ELITARNE STUDIUM SLUŻB OCHRONY "DELTA"
90-542 Lódź, ul. Żeromskiego 115, tellfax 42 636-28-00,

~~~
-· : ·.i'\
,~.

w zakresie:
gospodarczej:

KSEROKOPIARKI

./'ni~_
_....r- ":\
,. ,
~ ·~

TEL. 041 /344-84-91 .

kostki. 041 /368-75-98,

0608-100-131 .

MALOWANIE - czysto, gładż, tapetowanie, karton-gips, remonty. 041 /362-68-92,
0603-808-853.

ZLECIMY składan ie długopisów (dostawa- odbiór), 0501-664-419.
kb1546

CHAŁUPNICTWO, składanie długopi

nt285

MALOWANIA - natrysk. Gwarancja!
041 /34-458-11 .
gb3366

ZLECIMY klejenie toreb papierowych .
0604-406-785.
kb1544

sów. Tel. 0 ... 34/317-93-11 .

04 11343-07-03.

GLAZURA, panele . 041/332-38-55.
gb3335
fe l<ci a kombi 1,3 (1999),
a (sam ochód ciężarowy).

ZATRUDNIĘ w Radomiu wykwalifikowanych anglistów, wysok ie zarobki .
048/610-30-45, 0604/60-87-82.

BIUROWA, domowa- 0-691-735-663.
kb1612

gb3413
1 6HL (1997). 041 /386-13-86.

Q

WIDEOFILMOWANIE

nt275

(1997).

ZARÓB 1200-miesięczn ie umieszczając
na samochodzie. domu, działce .
Gwarantujemy umowy - zapłata za rok
z góry! . ORION " Słoneczna 4, 40-163
Katowice 28, box 27, znaczki 3,20.
kb1547
reklamę

MARKIZY

CZYSZCZENIE automatem dywanów.
041/362-19-07.
gb3417
DOCIEPLENIA styrop ianem . 041/
31-14-942, 0605-737-924.
gb3446

0604-47-78-94.
kb1545

AGENT celny - kurs zawodowy. Kielce,
35-18-488.
gb3442

ATRAKCYJNA praca w nocnym klubie.
.Mario" Gogo Drink Bar zatrudni dziewczyny. 061/81-42-234, 0501-706-708.
pt44

ROLETKI
TEKSTYLNE
VERTIKALE

SKŁADANIE długopisów,

ws138

R-0-L-E-T-Y
CZYSZCZENIA dywanów - 041/
331-45-56.
gb2972

PRACA w Izraelu. 00972-67-42-94-78,
po godzinie 20.30.
gb3284

SUKNIE ŚLUBNE

NAPRAWA - AGO - pralki , lodówki.
041/331-22-32.
gb3212

041/369-86-89
0600-959-969
ANTENY
DOMOFONY
ELEKTRYKA
INSTALACJE
SERWISOWANIE! !!

weselne - tanio!

WMK,

gb3081

041/344-74-53, 331-21-43 SERWIS RTV.
gb1037
(angielski, niemiecki),
gospodarcza - Berlin
,.m1Jchc>dOINa), doświadczenie
orooozvcu współpracy,

tapeto-

ALUTECHNIKA Paderewskiego 3,
343-07-04.
nt277

PILNIE! Umowa, 900 brutto, wydawnictwo oferuje pracę domową. 0608/385-01 O.
kb1613

indywidualnie blacharzy
l

~
<'<

ochrony

Oferty prosimy kierować na adres:
PBO "KARTEL" S .A. w Łanach
28-330

Wodzisław, teł.

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

0-41/38-06-122 , 38-06-156
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PRZEZ PLOTKI
Odpukajmy!
Podczas konferencji prasowej na temat organizacji tegorocznego "Air Show", dyrektor
Wydziału Infrastruktury Urzędu
Miejskiego Jan Andrzejczak
omawiał zmiany w kursowaniu
autobusów miejskich.
- Linia numer 5 z Pruszkowa pojedzie ulicami Okulickiego, Limanowskiego ...
- Z Pruszakowa, panie dyrektorze , z Pruszakowa - poprawił dyrektora prezydent Adam
Włodarczyk.

- tak, tak, lepiej,

l ·'

l.

l

<i

Gdyby szkoleniowy warsztat
trenera piłki ręcznej EDWARDA
STRZĄBAŁY (na zdjęci u) porównać do jakiegoś szkoleniowca futbolu, to jego klasa odpowiada co
najmniej renomie Antoniego
Piechniczka. Strząbała pochodzi
z Kielc, ale zgodził się dźwignąć
do góry grający w serii B radomski Eltast'95. Jakich sposobów użył
właściciel Eltastu, Stefan Tatarek,
by nakłon ić szkoleniowca do tej
decyzji , pozostanie jego słodką
tajemnicą . Kibice powiadają , że
jeśli Strząbale uda się wprowadzić
Eltast do ekstraklasy, zostanie najbardziej lubianym "Scyzorem" w
Radomiu .
A dotychczas udawało się
prawie zawsze. Trener ma w swoim dorobku trzy tytuły mistrza
Polski, cztery triumfy w krajowym
pucharze, a z zespołami z Egiptu i
Bahrajnu odpowiednio - Puchar
Afryki i Puchar Zatoki Perskiej.
Polskie kluby doprowadzał do
ćwierćfinału pucharu Europy. Gdy
pracował w Sląsku Wrocław, jego
zespół pokonał mistrzów wszystkich najsilniejszych lig europejskich. Niestety, stan wojenny uniemożliwił wrocławianom skonfrontowanie swych sił z rywalami w pucharowych rozgrywkach między
narodowych.
Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by prezydent Radomia osobiście witał trenera jednej z miejscowych drużyn na pierwszym treningu. Na taki gest Adam Włodar
czyk zdobył się dopiero wobec
Strząbały. Prezydentowi towarzyszyła świta wysokich rangą urzęd
ników. Strząbała przedstawił siebie i całą drużynę prezydentowi,
który zapewnił go, że w Radomiu
panuje dobry klimat dla sportowych sukcesów.
Z zawodu 62-letni Edward
Strząbała jest budowlańcem . Niedawno w Kielcach postawił nowy
dom. Nie ma w nim jeszcze nawet
telefonu. W Radomiu zażyczył sobie mieć do dyspozycji pokoik w
hotelu przy hali, na wypadek, gdyby kiedyś musiał tu zanocować .
(past)

żeby go-

śc i e z Pruszkowa do nas nie
przyjeżdżali - stwierdził wice-

prezydent Janusz Wieczorek. Lepiej odpukajmy - zaapelował
do zebranych. I prezydenci zgodnie odpukali w stół konferencyjny.
Proponujemy jeszcze splunąć przez prawe ramię. Zawsze

"Da przykład swoim przykladem, że można kierować urzę
dem i miastem bez alkoholu"".
Czytelniku ! Czy na przykła
dzie tego przykładu możesz powiedzieć , co to za kandydat i jakie to miasto?
(żem)

Beatlesi znad Mlecznej
Ponoć słynnych The Beatles
kopiować nie wypada, ale skoro
robi to (i to całkiem nieźle) ktoś
nad Mleczną , warto ten fakt odnotować w " Kronikach tygo-

dnia".
W minioną niedzielę w ramach ~yklu imprez " Spotkajmy
się na Zeromskiego" zaprezentował się publiczności radomskiego deptaka zespół Road Runner,
który w repertuarze umieścił
m.in . superszlagier Beatlesów
"1 want to hołd your hand". Mocno rockowa wersja wypadła resor. - Jeździłem wyłącznie szosami i nigdy nie spotkało mnie nic
złego. Teraz natomiast bardzo
często używam chodników i jeszcze się boję . Rowerzyści są wszę
dzie narażeni na niebezpieczeń
stwo. Dlatego kiedy mój syn zapytał , czy może pojechać rowerem do G dańska, powiedziałem ... : Nie! Ale to przykre. (bk)
Dokąd państwo
sobie życzą?

Najdziwniejsze zamówienie? Czy ja wiem? Raz klient
Trzech uw;""''a'
chciał , żeby mu przywieźć damwia zostało u::.r•cu .1~u .
skie czółenka . Podał tylko rozwanie miliona
miar. W zasadzie było mu wszyst- nie przyznali się do
ko jedno, jaki fason. Nie zliczę, dzili, że produkowali
ile razy woziłem damską bieliznę ki W kształcie rl nl~r"'""
czy białe męskie koszule. S tałe
miały być dołącza ne
zamówienie to alkohol z zakąską. z pestkami słonecznika.
Nawet musiałem zabezpieczyć
że ulotki z nominałem
się przed nieuczciwymi klientaNa polskiej wsi minęły bezpowrotnie czasy klubo:<awiarni "Ruchu" . Teraz nawet mi. Mam umowę w sklepie, że w nie pestka i skazał
kary od 5 do 7 lat ·
podstrzechami króluje Internet. Obie epoki łączy tylko sentyment dokawy (past)
razie czego oddam, zwłaszcza gdy
klient zamawia drogi alkohol.
to bandziory z Pruszakowa są o welacyjnie i jako fan kapeli z Li- Kiedyś zdarzyło się , że miałem w
60-letni Walijczyk
niebo lepsze n i ż gangsterzy z verpoolu podejrzewam, że dziś nocy zawieźć wódeczkę i kurcza- Price oferuje za 1000
Pruszkowa. Co swoi, to swoi.
The Beatles graliby właśnie w po- ki pieczone. Dzwonię do drzwi, schronienie przed
(mar) dobnym stylu. Wykonanie spodo- a tu zaspany gość otwiera i mówi, któremu w 2019 roku ma
bało się chyba samym muzykom, . że nie wie, o co chodzi. Dobrze,
mia po zderzeniu z
Mądry bez alkoholu
bo jakiś kwadrans później zagra- że panie w sklepie zgodziły się te NT7. "Super Express"
W prawyborach " Słowa" je- li ten sam przebój na bis. I znów kurczaki przyjąć . Inaczej czło kryjówki znajdują się
wiek stratny by był . Najdziwniej- koło miejscowości
den z kandydatów z regionu ra- zachwycili!
szy kurs? Kiedyś w nocy wiodomskiego otrzymał liczne głosy
Chłopców z Road Runner
Price gwarantuje
złem gościa. Zażyczył sobie na
poparcia z uzasadnieniem, które gorąco pozdrawiamy! (past)
wyżywienie i stałą .
cmentarz na Firleju, pod samą Ciekawe, czy w ofercie
za każdym razem brzmiało inabramę . Jedzie i pyta mnie : "Nie
czej :
Widzi eliśmy
misja z końca świata' za
"Umie kierować zespołami
Profesora Folitechniki Ra- boisz się pan , tak w nocy na
ludzkimi. Dąży do sukcesu".
domskiej i artystę malarza Zbi- cmentarz? ". A ja się domyśliłem,
gniewa Kami eńskiego , jak peda- że on tak mnie straszy, a tak na
" Doświadczony samąrządo
Michał N., syn
wiec o przyzwoitym wyglądzie ". łował na żółtej damce po ulicy prawdę to tam pracuje. Na nocną kopolskiego, został
zmianę
jechał.
A
państwo
gdzie
Chrobrego. Profesor udawał się
" Człowiek spoza układu
22-letniego Bartosza
PZPR".
na otwarcie wystawy " Grafika sobie życzą? Na wysypisko śmie o pokłucie nożem .
" Uczciwy, n ieprzekupny, warszawska" w Miejskiej Biblio- ci? Bardzo proszę . Będziemy tam uznała, że obrażenia.
mądry abstynent".
tece Publicznej, a rower zabez- za dziesięć minu.t .
pokrzywdzony były .
Wspomnień
pieczył przy wejśc i u .- W młodo 
" Dzięki wiedzy, estetyczneumorzyła no:stei:>0>1fal
radomskiego taksówkarza
mu wyglądowi może znaleźć part- ści rowerem przejechałem całą
niu syn wojewody
wysłuchała (mar)
nerów do rozmów".
Polskę - powiedział nam profejakiejś poważniejsze
pokłuje kogoś na wylot.

Czyżby nasza Julka
miała randkę na telefon?
Nadesłała

- Czy tak naprawdę wi erzę,
że w Radomiu b ę d zie cargo?
- A jedzie mi tu czołg? - Adam
Włodarczyk, prezydent Radomia
(past)

Halina Rzepkowska
z Radomia.
Lubisz fotografować?
Zrób zdjęcie sytuacji zabawnej czy
niezwykłej i przyślij do redakcji.
Najlepsze fotografie opublikujemy,
a ich autorzy dostaną w nagrodę
album na zdjęcia i film
fotograficzny - ufundowane przez
firmę Foto Prestige
- Laboratorium Fotografii Cyfrowej
i Tradycyjnej, Kielce,
ul. Sienkiewicza 9, sklep "Pelikatf',
te/. 344-10-11, lub 0601-45-26-02.

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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publiczny DaiJy .
wyemitować akqe.
pewnego czasu na
je zamieszanie. Teraz
is.tny burdeL
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Na boiskach III ligi
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Seremak

już

trafia

,.

na tablicy
bezbramton grze nadawali
komplet punktów
•u•uvu~~·· Szydłowian

Bolestawa
w Lipsku z
,.""''·~••u"""' choć strzegola. Z kolei zepokonał na wła
jednego z faworytów
. Mazura Karczew.
udała się inauguracja w
Pilkarze miejscowej Berty
na silnych rywali -dmSokołów Podlaski i
do powiedzenia.
·
się futboliści
Po wycofaniu się
ze sponsorowazespół opuściło wielu
Efekt- klęska w Gar. miejscowej Wilgi
zapewnili sobie wyprowadząc4:0.

Berta Jedłińsk - Pod0:2 (0:0), Wilga GarCiepielów 6:1 (4:0},
wars;za\\la - Broń Radom
bramki: Nowakowski dla
i Późniak
Lipsko - Szy7vnrnw·•pt• 0:1 {0:0) .
Marcovia Marki Bierwce 2:0 (0:0), Okę
- Wicher Kobyłka
Piaseczno - Promnik
l (2:0) , Zwalenianka
r Karczew 1:0 (0:0).
1 3
6:1
1 3
6:1
1 3
2:0
1 3
2:0
1 3
2:1
1 3
2:1
1 3
1:0
1 3
1:0
1 o
1:2
1 o
1:2
1 o
0:1
1 o
0:1
1 o
0:2
1 o
0:2
1 o
1:6
1 o
1:6
(ro)

ak Spala
Do Spały, zamiast do
Kozienic, pojadą na
zgrupowanie szczypiorniści
radomskiego fllastu'95.

Cztery punkty zdobyły_,
zespoły z okręgu

MAZOWSZE Grójec- FELIKAN Łowicz 0:0
MAZOWSZE: Łukiewicz Więckowski, Przybyliński , Sianow-

Druga kolejka

spotkań

e V liga_ Broń Radom
- Powis1ankaLipsko, niedziela,
godz. 11, Zwalenianka- Szydłowianka, Video Ciepielów
, Marcovia Marki, Mirax/Viki
Bierwce- Sarmata Warszawa,
niedziela, godz. 17.
e Liga okręgowa. Magielanka Magielnica- Sokół Przytyk, sobota, godz. 15, Gronka
Orońsko - Biowet Drwalew
Chynów, niedziela, godz. 15,
Polonia Iłża - Viki/Mirax II,
Sadownik Błędów - Jaguar
Wolanów, Orzeł Gielniów
- Orzeł Wierzbica, KS Warka
- Plon Garbatka, Beta/Meble
Radom-Jadar Skaiyszew, niedziela, godz. 17.

Grzegorz Serem ak przypomniał kibicom swoje umiejętności strzeleckie

ski, Gołowicz , Papierz (55. Głów
ka) , Gaik, Cackowski (65. Mikołajczak), Komar, Komorowski.
PELIKAN: Gospoś- Walczak,
Lewicki, Gawlik, Fafliński, Styszko, Nowacki, Hamlet, Stankiewicz, Sieczko (67. Rębowski),
Bolimowski.
Sę,dziował E. Paterek (Lublin). Zółte kartki: Więckawski
i Hamlet.
Gospodarze zagrali ambitnie,
ale do pełnego zadowolenia z ich
gry kibicom zabrakło choćby jednej bramki. Najlepsze szanse na jej
strzelenie mieli: Ireneusz Komar
w 7 min. (w sytuacji sam na sam z
bramkarzem praktycznie podał mu
piłkę dÓ rąk) oraz Adam Komorowski w 71 min i Roman Nowicki w 87 min Strzał tego pierwszego obronił golkiper gości , a strzał
Nowickiego z 16 m mimimalnie
minął bramkę .

Inne wyniki: Warmia Grajewo-Jagiellonia Białystok l :0 (0:0) ,

w

piłkarskiej

Hutnik Warszawa- Unia Skierniewice 0:3 (0:2), Wigry Suwałki MKS Mława 1:1 (0:0) , Polonia
Elbląg - Gwardia Warszawa l : l
{1:1), Stal Głowno- Okęcie Warszaw~ 0:2 (0:1}, Legionovia Legionowo - Znicz Pruszków 3 :2
(1 :1) .
1. Unia
1 3
3:0
2. Kozienice
1 3
3:1
3. Okęcie
1 3
2:0
4. Legionovia
1 3
3:2
5. Warmia
1 3
1:O
6. Wigry
1 1
1:1
Mława
1 1
1:1
Polonia E.
1 1
1:1
Gwardia
1 1
1:1
10. Mazowsze
1 1
0:0
Pelikan
1 1
0:0
12. Znicz
1 O
2:3
13. Jagiellonia
1 O
0:1
14. Polonia 11
1 O
1:3
15. Stal
1 O
0:2
16. Hutnik
1 O
0:3
PAWEŁ SOCHALSKI

e A klasa. Mazowsze II -

Strażak Stanisławice,

sobota,
godz. 17, Megawat Świerże
Górne- Zodiak Sucha, Pilica
Nowe Miasto- Wulkan Zakrzew, niedziela, godz. 16,
Zawisza Sienno- Oskar Przysucha, Proch Pionki - Iłżanka
Kazanów, Legion Głowaczów
-Akcja l Jastrzębia, niedziela,
godz.l7.

e B klasa. Grupa I - KS

Wyśmierzyce- Zorza Ludwinów, KS Potwąrów - Ogniwo
Chlewiska, KS Zdżary- Postęp
Łaziska, LUKS Ruda Wielka-

PAWEŁSTUS

e Grupa II - GKS Sieciechów - MKS Wola Lipieniecka, KS Janików- Wisła Solec,
Azbud Pomorzany - Plon II,
Jodła Jedlnia - LZS Zalesice,
Zamłynie Radom - WKS Za'jezierze, TKKF Centrum Radom - Wisła Chotcza, KS
Gózd- Szydłowianka II, Sparta Sadkowice - pauza.

IV lidze

POGOŃ Grodzisk Mazowiec-

ki- PILICA Białobrzegi 2:3 (2:1)
Bramki: Kafarski 33 (karny},
Koźbiał 44 - Gędaj 32, T. Jasiński
70, Szeląg 88
Pilica: Domagała - Mazur,
Smorągiewicz, Garczewski, Sasak
(60 Pawelec), T. Jasiński , Semeniuk, K. Jasiński, CzapJarski (87
Stępniewski) , Górecki (57 Szeląg}, Gędaj (70 Cichawa) .
JUŻ w 32 minucie piłkę w bramce gospodarzy umieścił Wojciech
Gędaj . Chwilę później gospodarze
wyrównali z IZUtu karnego, a tuż przed
przerwą objęli prowadzenie. Nie załamało to jednak przyjezdnych. Po
przerwie uzyskali dwie bramki i zapewnili sobie trzy punkty.

RADOMlAK Radom - LEGIA n Warszawa 0:0.
Radomiak: Minda - Kupiec,
Rutkowski, Jackowski (72 Grzyb) ,
Szary, Szymański, Ziółek, Rysiews ki, Koniarczyk, Krześniak (60
'fryliński) , Krakowiak (65 Alfred) .
Po kwadransie nudnej gry
składną akcję "zielonych" zakoń
czył strzałem zza pola karnego Jakub Jackowski. Piłka o centymetry
minęła bramkę. Jackowski wkrótce potem sprytnie główkował, ale
na posterunku był bramkarz warszawiaków. Goście próbowali kontrować, jednak defensywa Radomiakaspisywała się bez zarzutu.
W końcówce dwie wyborne
okazje mieli wojskowi. Roland
Eresaba z bliska trafił w słupek, a
chwilę później Wojciech Szczerba kropnął w poprzeczkę .
Inne wyniki: Narew Ostrołę
ka-LZS Ciółkowo3:1 (2:0), Olimpia Warszawa- Ursus \Vcuszawa 2:3

(1:2) , Korona Góra Kalwaria- TargówekWarszawa 1:1 (0:0} , Nadnarwianka Pułtusk - GLKS Nadarzyn
2 :2 (1 :2} , Piast Piastów- Zryw Sobolew 3:1 (2:0), Dolcan Ząbki-KS
Łomianki 0:1 (0:1}, Pogoń Siedlce
-Korona Ostołęka 1:1 (0:1).
1. Pilica
2 6
5:3
2. KS Łomianki
2 6
3:1
3. Radomiak
2 4
3:0
4. Nadnarwianka
2 4
6:4
5. Narew
2 4
5:3
6. Piast
2 4
4:2
7. Ursus
2 4
5:4
8. GLKS Nadarzyn 2 4
3:2
9. Targówek
2 4
2:1
10. Pogoń GM
2 3
4:3
11. Korona O.
2 2
2:2
12. Pogoń S.
2 1
2:3
13. Legia 11
2 1
0:1
14. Korona GK
2 1
1:3
15. Olimpia
2 O
3:5
16. Dolcan
2 O
0:2
17. Zryw
18. US Ciółkowo
RADOSŁAW

2
2

O
O

Wszystkie mecze w nieo godz. 17 .

dzielę

Darł
Turniej par deblowych
(losowanych), kawiarnia
"Borki", ul. Krasickiego 4a,
piątek, godz.l8.30.
(paw)
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Dojazd 3 minuty
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Orkan Wilków, LZS Magnuszew - Ruszcovia Borkowice,
KS Jastrząb- KS Promna , Radomiak II - Chojniak Wieniawa.

Wartki nurt Pilicy
Pilica Białobrzegi gra jak
z nut. Po dw6ch zwycię
stwach została sensacyjnym liderem rozgrywek.

.,.o:'

e IV liga. Pilica Biało
brzegi - Korona Góra Kalwaria, niedziela, godz . 17.

radomskiego w inauguracyjnych meczach III ligi.
Polonia n Warszawa- MG
MZKS Kozienice 1:3 (0:2)
Bramki: Woźniak 57 - Seremak 8 i 42, Sykula 78
Polonia: Knap - Adamski,
Gocłowski , Kłoskowicz (46 Lisiewicz) , Zadworny, Bąk (46 Kosiorowski), Mazurkiewicz, Jakubia~.
Herman, Amaefule (46 Mariusz),
Woźniak (70 Buśkiewicz)
Kozienice: Stawiarski- Sokół,
Procki, Gogacz, Miształ (70 Rzeszotek), Michalski, Sykuła, CzapJarski (84Kocyk), Potent (74A.Strąg},
Bilke (80 Czerwiński) , Seremak.
Sędziował : Marcin Liana
(OlszWn)
Zółte kartki: Buśkiewicz, Jakubiak, Zadworny, Woźniak (PoIonia) oraz Potent (Kozienice).
W 8 minucie Jakub Bilke dograł do Grzegorza Seremaka, który z 12 metrów posłał piłkę w dłu
gi róg bramki polonistów. W koń
cówce pierwszej połowy ponownie dał o sobie znać supersnajper
kozieniczan. Seremak zauważył ,
że golkiper warszawiaków znalazł
się kilka metrów przed bramką i
zdołał go przelobować.
Po zmianie stron defensorzy
MZKS tylko raz dali się zaskoczyć
rywalom. W 57 minucie w zamieszaniu podbramkowym warszawiacy uzyskali kontaktowego gola.
Finisz należał do gości. Po centrze
Edwarda CzapJarskiego z kornera, Grzegorz Sykula wpakował
głową piłkę do siatki.

_..,~ ~~- ~>"\
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Piłka nożna
e III liga MG MZKS Kozienice - Mazowsze Grójec,
niedziela, godz. 16.

pewnie pokonali
groźnego Sarmatę

~-
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Od wygranych rozpoczęły
vligowe boje ekipy Broni
Radom, Szydłowianki
i zwolenianki.
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Siatkarze
jak piłkarze •••
Od dwóch dotkliwych
porażek rozpoczęli polscy
siatkarze udział w finale
Ligi Światowej.
W Belo Horizonte Polacy
najpierw przegrali z Jugosławią
0:3 (20:25, 22:25, 13:25) , a następnie ulegli Włochom l :3
(25:22, 19:25, 15:25, 15:25) .
Polski zespół stracił w ten
sposób szanse awąnsu do finało
wej czwórki Ligi Swiatowej . Sytuacja przypomina trochę tę z Korei. Nasi futboliści jechali ąa mundial walczyć o Puchar Swiata ,
a skończyło się na kompromitacji.

.Po udanych eliminacjach trener
Waldemar Wspaniały i spółka też
rozdmuchali balon nadziei, twierdząc , że awansują do czwórki.
I nie chodzi już o to, że przegraliśmy w końcu z mistrzami olimpiady i mistrzami świata, ale o styl.
Bezradność - tym słowem można
najkrócej opisać grę (może poza
pierwszym setem z Włochami) biało-czerwonych . A wyniki setów to
potwierdzają .

Polska: Murek, Szczerbaniuk, Gruszka, Nowak, Zagumny,
Świderski, Musielak (Iibero) oraz
Wagner, Prygiel, Stancelewski ,
Gołaś , Siezieniewski.
(soy)

Zagrają

o medal
Po czwartym, kolejnym
zwycięstwie w gdańskich

Mistrzostwach Europy
w piłce ręcznej drużyn do
lat 20 Polacy zapewnili sobie awans
do póHinał6w z pierwszego miejsca
w grupie B.
W środę pokonali Litwinów
35:27 (18:13).
Bramki dla Polski: Mich ał
Salami 8, Krzysztof Lijewski, Karol Bielecki po 6, Mariusz Jurkiewicz 5, Adrian Niedośpiał 4, Rafał Gliński i Piotr Grabarczyk po
2, Michał Nowak i Michał Waszkiewicz po l.
Na czele klasyfikacji strzelców jest zawodnik Vive Kielce
Karol Bielecki. W polskiej dru ży
nie dobrze spisuje się także jego
klubowy kolega Piotr Grabarczyk.
(soy)

Zaliczka
Barcelony
,.

lU.. n, 111. M

w

Legia WaiSlaWa przegrała

z FC Ban:elomt 0:3 (0:1)
wpierwszym meczu
trzeciej mndy eliminacji
pilkafSidej Ugi Mislrz6w.
Bramki: Frank de Boer (8-wolny) , Juan Roman Riquelme (80) ,
Cocu (90). Widzów: 50 tys.
Barcelona: Valdes, Puyol (84Christanval) , De Boer, Navarro,
Mendieta, Xavi, Cocu, Motta, Saviola, Luis Enrique (60-Riquelme) ,
Kluivert
Legia: Stanew, Jóźwiak, Omeljańczuk, Dudek, Szala, Majewski,
Magiera, Kiełbowicz , Kucharski,
Vuković, Yahaya (62-Wróblewski)
Legioniści w drugiej połowie
zagrali bardzo dobrze, mieli świet
ną okazję do wyrównania, ale w koń
cówce dali sobie strzelić dwa gole.
Wyniki meczów 3. rundy eliminacji LM:
Maccabi Hajfa - Sturm Graz
2:0 (1:0) , HapoelNicosia-AEKAteny 2:3 (1:1) , Genk- Sparta Praga
2:0 (2:0) , Feyenoord Rotterdam
- Fenerbahce Stambuł l :0 (0:0), Boavista Porto- AJ Auxerre 0:1 (0:0) ,
Szachtar Donieck- Club Bruges l :l
(0:0), Lewski Spfia- Dynamo Kijów 0:1 (0:0) , Zeljeznicar Sarajewo-NewcastleUnitedO:l (O:O) ,AC
Milan - Slovan Liberec 1:0 (0:0),
Graz AK- Lokomotive Moskwa 0:2
(0:2) , Partizan Belgrad - Bayern
Monachium 0:3 (0:1) , Rosenborg
"frondheim - Broendby Kopenhaga
1:0 (0:0) , Zalaegerszeg TE - Manchester United l :0 (0:0) , Celtic Glasgow- FC Basel3:1 (1 :1), Sporting
Lizbona -lnter Mediolan 0:0. (PAP)
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Centrum Oświatowo-Wychowawcze "E
ogłasza nabór do ldas pietwszych i programowo

SZK l ZAOCZN CH, WIECZO
i STACJONARNYCH

TELEKIBIC

\

1VP 2: 20.55 i 22.30 Lekkoatletyka: Mityng Golden League w
Zurychu.
TV KRAKÓW: 19.20 Liga
Światowa w siatkówce mężczyzn:
skrót meczu Polska - Francja.
POLSAT SPORT: 12.10 Tenis ziemny: Tumiej-ATP w Toronto- finał, 16.50 Piłka nożna- Bundesliga: Energie Cottbus - Bayer
Leverkusen, 18.40 Tenis ziemny:
Turniej ATP w ·cincinnati - finał .
CANAL+
NIEBIESKI :
20.00 Piłka nożna - liga polska:
Lech Poznań - GKS Katowice,
22.05 Piłka nożna -liga francuska :
Olimpique Marsylia - Olimpique
Lyon.

lnlotmłcJ udzleiiA i Dplsy przyjrluM sełn!tarlafy szłól t:tXłzjentlie
.....-----. Kielce - ul. Gagalina 5, tel. 0411344-54-08
Ostrowlec św. - os. Słoneczne 45, tel.
Starachowice - ul. 1 Maja 4, tel.
Busko ZdróJ - ul. Mickiewicza 1, teł.
Pińc:zów - ul. Spółdzielcza 6, tel. 041
Ćmielów - ul. Ostrowiecka 25, teł. 01
.___ _ ____, Staszów - ul. 11 Listopada 3, tel. 01~ "'"'/L."' '
Szkoły posiadają

Niskie

20

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

uprawnienia szkół P
skuteczna nauka

