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Pn:eslfpey 511 coraz brutalniejsi. Tytko w l kwartale tego roku popełniono w Polsce 300 zabójstw, 6 tysifcy rozbojów i ponad 62 tysL~~ce włamań do obiektów prywetnych. Nie wierztle w skutecznośt połicji
napadnitcisami c~ ze broń. Strzełaj~. ieby zabić.
•

ZŁ

Mało w Racławicach, dużo w Kielcach

Ludno na listach
O

1660 mandatów radnych
się 5833

w woj. kieleckim ubiega

kandydatchr. W 130 okręgach star-

tujetylkojednaosoba -toostatnie
przedwyborcze wyniki.

Zainteresowanie

wyborami

w woj. kieleckim, w porównaniu
z innymi regionami w kraju, jest
wyjątkowo dute.

Do 6 maja tylko
w siedmiu ok~gach nie wystawiono ani jednego kandydata. Po
przcdluteniU terminu rejestracji
przez

Państwową Komisję

borczą obsadzone zostały

Wy-

wszystt'

kic okręgi, a liczba okr~gów zjed·
nym kandydatem ze 182 zmniejszylasi~do 130. W wieluwsiachnie
wystawiano więcej osób uznaj~c, ł.e
jedna spełnia ocuklwanla wszystkich.

Najwięcej kandydatów na jedno m iejsce jest w Kielcach. O 50
mandatów ubiega si~ 496 osób.
W Ostrowcu do 36 miejsc startuje
247 osób, w Skartysku 177 (32
mandaty),a w Starachowicach 191
(również 32). W miastach- gminach największe zainteresowanie
wyborami wykazują mieszkańcy
Jędrzejowa (na 28 miejsc kandyduje 167 osób) i Końskich (o 28
miejsc ubiegają si~ 162 osoby).
W jednomandatowych okręgach
wiejskich najwięcej kandydatów
jest w Pawłowie- 100 na 24 miejsca i Nowej Slupi- 84 na 22, a najmniej w Racławicach, gdzie na 15
miejsc kandyduje l! osób, w Bejscach - 30 na 18 oraz Smykowie
-28na 15.
(el)

Huta "Ostrowiec"

Wentylacja
w ogniu
Wczo~ upalił się kanalwenły

lac:yjny wydz:laha pruowniw Hucie
"Ostro'łriec:". Pębl beton co &rozilo
uwaleniem c:ale&o kanału l znajda-

l;;;;;;;;;;;~::~~ j~ceaosięnad

nimtoru kolejoweao.
Potar zauwatyli
pracownicy
o 3JO nad ranem. Po-

wydziału

czątkowo próbowali gogasit włas
n ymi silami. Ogień jednak roz-

Dwa tygodnie temu w Stąporko·
wiebandyci wtargnęli dodomu mai·
K. Pobili gospodarzy i zrabowali im 145mlnzl. Wczasienapadu dwukrotnie wystrzelili z pistoletu.Tymrazemnietrafili.
Gdyhypali<itwoK.m.ieli broD,tti
mogliby stnelać.. Bez wz&)ędu na
skutld (nawet illllert napastalk6w)
byłaby to obrona konieczna.
W uzasadnieniu obowiązującego
kodeksu karnego motna przeczyt~.
te przed zamachem wolno się bronić poświęcajltC dobro choć by nawet
teństwa

okolicy transformatora. Chciała raz
na zawsze skończyć z bandytyZmem
w tym rejonie. Postawionojej zarzut
zabójstwa.
Jeszczekilkalattemuprzestęp

stwa z utyciem broni nie przekraczały kilkunastu przypadków rocznie. Przestępcy stnelali wówczas do
przestępców. Dziś napady l wymu·
szenla rolbójnlcze:r:br~wręku~

na po~ dziennym. Legalne posiadanie broni palnej, a nawet gazo. ·
·
zepihu

wytszegorzędu.

- Utycie broni wobec osobnika
wdzierającego się do cudzego
mieszkania pnez. uchylony balkon
mote b)i więc usprawiedliwione
-twierdzą prawnicy. Byle nie zabić.
Mieszkanka Chatomowa pod
Warszawą Elt:bieta B. myślała za.
pewne inaczej strzelaj~ z fulji
wprost w złodziei jedynego w tej

je mienie.
Właściciel jednego z ogródków
działkowych w Jędrzejowie, po którym§ z kolei włamaniu do altanki,
przysięgał, te podlączy zamek do
prądu. Innym sposobem dyskutowanym przezdziałkowców jest równiet podłotenie, np. w truskawkach,

metalowych szczęk, jakich

utywąją

kłusownicy.

- Kiedy w samochodzie podłatę
pod siedzenie deskę z haczykami na
ryby, tylko chirurg mote wówczas
pomóc złodziejowi - przekonywał
mnie kolega.
Jednym u sposob6w na band)1ów
jest również dobne wyszkolony pies
obronny. Złodziej przechodząc
przez płot musi wówczas liczyć si~
z tym, te może został zaatakowany.
RyZykuje więc na własną rękę .
W wymyślaniu coraz to nowych
sposobów :r:abnpieczeola się pruci
pneslępcallli pom)'l'lowośt. ludzb
nie :r:na grani('. Niestety, proponowa-

ne wyżej sposoby samoobr011y ~III~
tgodne :r: prawem.

KAZIMIERZ SKUP
Działający w ramach obronykonif!Cln~ coraz CZfŚd~ zosiadają na
lawieoskarżonych-czyłaj sir.

4.

przestnenial się i powiadomili za-

1..-....--,----,.,..,.-.--.,---,1 ~:~d~~,:~~!~~~j~~~r{~c~:;
okazały się niewystarczające.

Poproszono o pomoc Państwową
Strat Potamą. Przez kilka godzin
w gaszeniu potaru brało udział
9 jednostek. Akcję zakończono po
godzinie 10.

l:::::~~!~!,lf!l bru~;~~:o~:::~~:;p:~~~::
c:yjne, którewpadlydokanału.Od

nich mogły się zapalił; znajdujące
się tam olej i mazut. Straty w wyn iku pnestoju wydziału ocenia się
na 600 mln zlotych.
(an)

,,Antki" opryskują lasy

Samolotem na osnuje
Z dw6c:b samolotów typu AN-2
startqj~cycb :r: lotniska w Komasxy·
cach kolo Kol\sklcb opryskqje się
lasy w nadleśnictwach kieleckich:
Barycz, S'-9ork6w l Ruda Male·
nieeka. W nadmiemydl llo.klac:h
pojawilysięszkodnikisosen:brud

nica mniszka onz omqja piat·
dzistalcz.erwonoglowa.

W Kieleckiem d o oprysków zakwalifikowano tegorocznej wiosny około 10 tys. ha lasów. Do oprysków utywa się holenderskiego
środka - ,.dimilinu". H amuje on
wzrost pancerza chitynowego
u larw szkodników. Preparat nie
jest groźny dla innych owadów
i zwierząt.
(woj)

Dziecko
pod kołami
W czwartek w ł..omnie (gm. Papod kołami ,.tu ka" zginęla
1,5-roczna dziewczynka. Dziecko
bawiło si~ na podwórku. Wujek
malutkiej Sary manewrując samochodem nie zauwatyl bawiącego
się dziecka i najechał na nie.
Dziewczynka zginęła na miejscu.
(dm)
włów),

Dni Kliniczne Buska-Zdroju -AIDS

Pytania, pytania •••
1:::::::--~~~

Dyskusja
o prawnych
l etycz·
nych
aspektach
zakażeń
HiV
ro:r:poczłfa sit
kilka łat temu, gdy iadna klinika
w Warszawie nie chciała pnyjąć
do siebie trzech ciężelmych pacjentek, nosicie5ek HIV. Ten
okres grozy i histerii służba
zdrowia rna już za sobą, a~...

i chorobie AIDS

Nadal jednak pozostaje 01warty
problem:ayldojakicbgranlclebn
ma obo'łri~ek naraiaRia się na nie·
bnpiec:tellstwo? Obowiązujący dotychczas zapis w ustawie
zawodzie lekarza" z 1950r. deliniuje, te

.o

'---------l

działalnośtlet.anapolegana ,.ba(Ja.

niu,leczeniu i zapobieganiu choro-

bom". Ani słowa o narstaniu zdro- zwolnić lekarza z leczenia i diagnowia leczącego. Problemu tego nie
zowania, kiedy źr6dlo niebezpie·
precyzuje kontrowersyjny .Kodeks czeństwa tkwi w samym pacjencie
etyki lekarskie;-, który mówi o po- -powiedziai.Słowu" prof. Kubicki.
wołaniu i słuteniu. - Są to jednał
Czy lekarz ma prawo slderowa~
terminy literackie, a nie prawne pal;jenta na badanie na obec-noU 'łri- $twierdził w piątek podczas Dni · rusaHIVbezjecozgGC!y? - pytali leKlinicznych Buska prof. Lech Kub!karze. Chorzy wenerycznie oraz
ck!, sędzia Sądu Najwytszego.
osoby leczone w oddziałach dermaMało przejrzysty jest talde zapis
tologicznych i zakaźnych, których
w kodeksie karnym o .stanie wyt·
dolegliwości i specyficzne objawy
szej koniecmości", czyli wyborze mogąsugerow~ zacateniewirusem
pomiędzy koniecznością poświęceHIV lub nawet pełnoobjawowy
niajednego dobra prawnie chronio- AIDS mogąbyć skierowani na badanego (w tym przypadku pacjenta) nie bez pytania o ZgOdę. W katdym
dla innego równiet podlegającego innym przypadku pacjent musi si~
ochronie prawnej (czyli lekarza).
na nie Zlodzić. Równiet osoby
- Osobiście uwatam, te n ie motna z grup podwytszonego ryZyka (nar-

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

komani, homoseksualiści). Nie mote
bez wiedzypacjemazlecić badania np.
chirurgkwalifikującydozabiqu

po-

dejrunego o nosicielstwo pacjenta.
Osobny problem to sprawa za-chowania tajemnicy lekars~ej. Czy
lekarz po'łrinien u'łriadolnit rodzinę
nosiciela o JIOZ)1)'1mJ1D wyniku (es·
tu?- Trzeba lawirow:t między lojainoScią lekarza wobec swojego pacjenta, a ochroną tycia i zdrowia
osoby nieświadomej zagrotenia.
WHO sugeruje, by naklenić pacjenta tebyzrobił to osobiście. A gdyby
się przed tym katt~orycznie wzbraniał, lekarzpowinienotrzymać takie
prawo. Na razie go nie posiada.
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Prosto z Wiejskiej

Z kuluarów Sejmu

Przedwyborcze zagrywki

.....

w SejMie

,.... Buttan I.-..

,......._.....,...~
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._......,. Ullr*fc:D-j.
~·

palndJę ......

OMxlzi o to, .tly n1e podlepł karu
Jebrz. jdli dokona ubiel\! przed
uplywem 12tyiJ()dnia ci~ u pKjenl·
ki, ktOra~dUJC s1ę; w _ci~icłl waruntach tyciowych lub trudneJ sytu·
KJI osobisteJ- (dm aborqi motna dokOOłł leplnie tylko w l przyp.dkaeh·
)dli ci4f,ajest wymk1em przesc~pstwa,
jdli plódjesl ci~o i nieodwarllQinie
usz.kodzonyotazJdli~zqrataty

ciulubzdrowiuffUitt.i).
Pa.rlamentama grupa kobiet oraz
200 polłOw podpisanych pod proje.t.tem nowelizaQi antyaborcyj~ usta·
WJ Pfopon~ aby :u.bie&i mogly być
dotOQYWaQC lilwnież w prywatnycli
tihaibctl,aałet)'l.to•public:ZIIych
zakładach opieki zdrowotnej

Trzeba powłedzicć, te Sejm _nioOCXIk•wanio (chyba r6wniei dla ~
:ącbum Sejmu i marsalta Olebtao)
zdecydo<tul, te nowdjlaqa kodeUu
t.ameco ..,.,4*4ca s~ z usta~ o ochrome maaerzyństwa i watunbch przorywaniati41J,prze_tdziePietw$ZCtZy·
taniewpi~e.t."27bm.0ecyz,;a !59 posłów (tylu JłOsowało u. wprowadzeniem tego punktu do porządku obwnych obrad} została sh.itowana przez
nietlórydJ posłów z Unii Wolnośti,
m.in przezprof.Geremkajako.,mani·

pulatja przed wyborami ~dowrm•" Przetlwł:O przeprowadzeniu
debaty abofcyjneJ na obetnym posiedzemu Sejmu byli tat.:te posłowie,
którzypodpisalisi~podprojektem nowehzacji, n1e clląe. aby ten temal byt
wykorzystany jato katta przetaraowa
przed wyborami samoi'T.4dowymi
(tłasocJzeme u5tłwy było jedn4
z przedwyborczych obiecnit SLD
1 UP)
Do przedwyborczycli z.agrywek u.Iitzyt i Ie! n1etlórzy posłowie initjaty~klubu PSL (zast&tuj4q równie!
dla kolalit:jant6w- tzyli SLO), aby
przy okalji wyborów samo~owycll
przeprowadzić referendum w sprawie
reprywalyzac:ji. w speąalnie wydanym oświadczeniu t.Jub poteisll;i
BBWR stwierdził: ~-waieiie.łe przez
postOw PSL Pf'Ojctlu referendum
w wrawie reptywalyzac:ji w auie
kampaniiwrbQn;zej dosamo~dvl~

umotlhrt~ przerywt~nle d~ty
takiezewzr;lędunatrudn4sytuację

I n~ z kolei zq:rywq była propo-zycja l komisji; Sportu, Butdełowej
i Ustawodawczej, aby ustanowić
20-procentow4 doplat~ do stawek
w &rKh lic:zbowyc:łl. Cd zbob'!y- pieni~ z tf'th dopłat usiliłyby fund u·
sze przewidziane na remonty obiettówsportowycłl oruna rozwój kultury fizycznej dzieci i miodzie!}'. Poseł
Osiatyfliki (znów ta Unia Wolności)
oprotestowalten pomysł i ~e zabiepł o jero odrzucenie przez Sejm.
.Nie wolno twotz)t precedensów i za.
sillt.~jedenwybranyfundusz".
Apoza lym - jutbezpolitycznych,
pnedwybcmzyc;h zqrywek posłowie
lł(ldnie aprobowali ustaw~ o zam6wieniadl publicznych, choć nie obyło

siębez.,.przt)'CZków".PottowiezUnii

Wolności ws,omnidi, te lo jew:ze

lAd Bielec:tieao, a potem~ So-•

~:~=~a'::er.'te'1:~

.fL1d Pawlab .,kupR" ten projetl, to '

rytorlalAqO uwatamr u polii}'CZR4
I1IOte tupi inne, będ.toc Aicjako dalnieug,cjwWC t p~ zdobycia man· · u;ym au;em (cllodzi o rd"ollnł' po-da16w na ladZkiej krzywdzie."
wiatow4iousta~o llłutbiecywilneJ).
lniljatywaPSLn.araz.iejestbezdal·
Ustawa o nmówieniath publicznych
SZCJPCl.vu. StanoWlSkowl~sprawie
-przypomn~-manacduuzdrawiułe
Sejm ma ~ po ctrzyrnanru opinii
flrł'IMÓw pubłW::Biych (nietlórzy szaKomiSJI Ustawodawczej. Prezydium
cu.l4,:tedzi~titejustawie~emo.tSejmu mialo bowiem prawne wątplina zaoszczę;dzlć co najmniej S proc.
wo5ti, które W!44 s i~ z konstytucjny·
wydatków budtelowych) oraz :u.pomi przepisami o przeprowadzeniu rebieganie korupcji.
ferendum.
RYSZARDA KAZIMIERSKA

Prymas krytykuje
projekt nowelizacji
ustawy antyaborcyjnej
Prymas Polskl, kardynał Józef
Glemp, pned odlotem 17 bm. do
Szw-.jcarii, dokll,d udał Dę z~
duszpastersk4,skryl)'ko11-alprojekt
nowelizacji ustawy antyabon:.yjnej,

NUME R 12 2

materialtt4 kobiety lub rodz:iny.
Propozy~ noweliz.atji prymas uznał

..za

kolejną rozsry'Nk~ polityczn4~.

.,Sądz~

te władza parlamentarna, jo-

żclijesltrudnoli, powinna wychodzić

napnetiw polepszeniu sytuacji, a nie
rozwiązywał problem przez to _zabijajcie si~w- powiedział.
(PAP)

De są warte obrazy kolekcji Porczrmkich

Obraduje OPZZ

WystQłettiera przewodnlct:lłtej

O P ZZ Ewy Spyclulsldej ro:rp~l
się w pUltek po południu ID Koagres
Qphlopolskłego
Poromraicala
Z~6w Zawodowych.
Kongres maroboczy charakter. Zrezygnowano z kosztownej
oprawy kongresu, a także zaproszenia delegacji zagranicznych.
Podczas trwającego 3 dni kongresu 477 delegatów liczącej ponad
4,5 mln członkóworganizacji podsumuje minicne 4Jata.
(PAP)

m

•

(lnforną11ja własna)

Piotrowski zaczął,
Piotrowski skończy
- Brakuje tylko jeszcze cenzora, który pilnowałby, czy w sypialniach kochamy si~ po botemu
-mówił z trybuny sejmowej poseł
Władysław Adamski. Poinfonnował nas, te on i posłanka Izabela
Sierakowska są inicjatorami rozpatrzenia przez Sejm projektu
Parlamentarnej Grupy Kobiet
znoszącego kary za aborcję. Posłanka Sierakowska przypomniała
"Słowu", :te inicjatorem obowią
zującej obecnie ustawy antyaborcyjne był senator Walerian Piotrowski, a podczas piątkowej debaty
w imieniu Klubu SLD z.abral glcs
poseł Andrzej Piotrowski. Naleły
to, zd an iem posłanki, odebnt jako 5woisty znak. Przed Sejmem
pikietowatagrupa kobiet, pod b.a.stern ,.Moja macica, moja spra.wa".

"Negatywnie
o ,,liście negały11'nej"
G rupa posłów z SLD wniosła
projekt rezolucji wzywającej rząd
do ograniczenia tzw. listy negatywnej. Chodzi o listę: państw, do
których Polska nie mo:te wysyłać
broni. Ostro zareagował z tl)'buny
sejmowej
wi«:przewodniczący
sejmowej Komisji Obrony Narodowej, pos. Leszek Bugaj, tłuma
cząc, te ten projektjest nierozsąd
ny, gdyż. nie uwzg.lędnia ewentualnego zachowania się; mocarstw

;.js~o~~~k~z!~n~~~k!~!~~~~~
w kuluarach, :te .,bronią nałe:ty
handlować, a nie dyskutować

o tym".

Rzecznik IZl!dU,
a nie Pawlaka
Poseł Adamski i poslan.ka Lidia
Błądek uzgodnili w autobusic
z Ostrowca do Warszawy, te skierują wniosek do premiera Pawlaka, by powołać rzecznika prasowego rządu, a ten wreszcie zaczął
reagować na kłamliwe informacje
podawane przez dziennikarzy.
Uzbierali 60 podpisów. Poseł
w Klubie SLD, posłanka w Klubie

PSL

Przyjedzie, '
nie-przyjedzie
Nie·oft.Cjalnic:

dow~eliśmy

s~,łe'J)rezydcntLeobW~pla·

n uje przyjazd do Radomia tia uroczystośti czerwcowe. 6 czerwca
w
Ostrowcu "Świętoknyskim
i Skadysku- Kamiennej będzie
gościł minister Lesz& Miller.

Odleci do Kanady
Wicemarszalek Senatu Ryszard Czarny został szefem polskiej delegacji parlamentarnej, która w najblitszą niedzielęodleci do
Kanady na zaproszenie tamtejszego parlamentu.

ANDRZEJ PISKULAK

B. Clinton oczekiwany w Sejmie
O.ddibyśmy, byprnydent Starni•1Je4noa:onych Bill Ciaton cośdl• Sejmie
l woystvH pruć! l~" •cuslejego wizyty w Polsce- powiedrlal wp~dt mam:alell
JozdOieby.Marsz.alek poinformował, iż w związku z tym rozpocz~cie przerwy
wakacyjnej Sejmu, które planowano na pOGZljtek lipca, przesuwa si~ na 121ipca.
Naruljblizszym c:zerwoowym posiedzeniu będzie rozpatrywana rządowa prezentatja programu rozwoju spo/etzno-gospodartzego kraju na l lata. (PAP)

Manifestacja "Solidarności" w Warszawie

Skopiowany Muńłło Szuflada postulatów
Dr Mieczysław Morka z Instytutu Sztuki PAN, many z głośnego
sporu z dr. Porczyńskim, któremu
zanucD wcześniej, lt w "·ojej kolekcji łfriadomle pok.azaje zamiast
OQllinalów kopie malarsi'A"11 wlosldegopowtedDalwKielach,ietaktew:lele.,dziel"malarstwahiszpań

(Informacja własna)
Druga w tym roku ogólnopolska manifestacja "Solidarności" przeszła
wc:zo~ utił:llttli Warszawy. Zdaniem policji wzięło w niej udrial 15 tys.
osób, według ortaniDtoniw, C1) nl,jmniej drugie l)'le. Wśród 38 regionów
maszerowsll ~owcy z naszych województw.

(godz.
13), poprzez l~ (z platu Józefa Pilsudskiego przed Urząd Rady Ministrów), liczbę; utzestników, aż po postulaty i hasla, zarówno te wypisane na
transparentach,jakitewykrzyc:zane.
Podc:z.as wc:zonjszej demonstracji domagano się m.in. 40-~:odzin
nqo tygodnia pracy, uułuzczeała
społeczeństwa, op-ani.czen la podwytek te b urzędowych centralnego
ogrze11'11lla, deplej • ·ody, elek-

R~odz
......i.n~ie•z•ma-•lł•e-o
g ____""'' ::!.:,:~~~~z:m;eJ:;::::;.:

NL\ipierw przemówi l Madt'j Janlr.o-

l•c"

samymc:z.asiec.enyltatalogowerzę:

du kilkuset tysię;cy dolarów.
Dr Porczyński obrazy, które
wczdniej canio kupli, w kacalopch
swojej kolcktji przedscawia, jako

r-----..

JERZEGO GRABKI

i koł~
wyrazy głębokiego w spólezu cia
wspaniałego człowieka

W manifestacjath organizowanych
przez Komisj~ Krajową NSZZ .,Soli-

ktośgrałpatriotyczne

i rcligijnepie:lprzywietli
z muszl4 ltlozetow4
wewnątrz, z napisami: .,SD" oraz.,Pustac.eladlaMIIIera-. RobotnityzOJsztyna dziertyli w r~kath kukły Waldomara Pawlaka oraz Lecha Wal~sy zwę·
dkl\. na której zawieszonych byłokilka
pardziurawych skarpetek.
.,Takdalejb)tniemusi,Olozferajnąodejść musiw- napisano na transparentle Regionu Swi~tot.Jzyskiego.
wKomuna wróciła, bieda też", wRząd
popierl\i i umierl\i", .Komuniśti na
Kubę"- mo:tna było m.in. przetzytać

z kolekcji p. Porczyńskich
przedsta'lliano wcześniej w kataloaukcJI cb::iel sztuki i sprzedawano jako drugorzędne kopie lub
obruy z kręgu daneco artysty.
Za obrazy te dr Portzyński pladl
zwykle kilka tysi~ funtów podczas, gdyoryainalne dz1eła artystów,
jako mezwyltle rzadk1e, m1ały w tym
słdego

Śp.

oryginalne dzieła znakomityth malarzy, wprowadzając tym samym
w błąd nieświadomego odbior~
- powiedzlał dr Morka, który przyjął
zaproszenre członków kieleckiego
oddzialu Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Czwart kową preleb:j~
w Muzeum Narodowym poświ~cił
malarstwu hiszpańskiemu, bowiem
Jest ono prezemowane na wystawach w państwowych muzeach.
Tymczasem pokazywane publicznoki "oryginały" Velasqueza, Goi
i innych slawnyth malarzy pochodzą z kr~gów artystów, sąjedynie kopiami lub są wzorowanenaoryr.inalnyth dziełath. Dr Morka stwierdził,
źe dr Portzyński nie- uznaje opinii
znawców malarstwa (np. bylego dyrektoraMuzeumPradowMadrytie)
i telowo je pomija wswoith publika·
c:jach.
(m)

darność"n•emalwszystkostii,Jesi~re
gulą. ~godziny ro~cia

dochodach, a takie realizacJI ,.Pak-

~:.:.';:~~:.:-··; ••,..,,,.
Mm.an Krzaklewsld przechadzaJ
si~wśróddemonS~rantów,rozmawiająti robiątpamiątkowe zdj~ia. Zgło

KRZYSZTOF WOJSA z ŻOIIll AGNIESZKĄ

śnitów plyn~a

strajkowa piosenka;
.,Nieth .tyje.,Solidamoli", a na trąbce

ni. Górnicy z

Bełthalowa

drewnianą tel~

nakilkudziesi~iutransparentach.

wsłd:-Tamanifeslatjaniejestoscat·

ni4. Ma mamy racj~. Tos:ątądania cywiilz.acyjne. Natisk prarowników mu·
si trwać, by władzanie schowała na·
nych postulatów do szuflady. Choć
jak~ietrzeba, tomyit~szuflad~o

tworzymy.
Gdy swe wySiąpienie rozpoczyna!
lider związku, Marian Krzaklewski,
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nadplaccmPiłsudsl:icgozac:z.ąłkrą:t)t

helikopter.- Władz.a nam si~ przyglą
da.Naraziejeszczemoże.Jeśiiniezre

alizujenaszythposlulatów,mo.teju.t
nr e mieć takiej mo.thwołti. Tata jest
kolejrzetzy.Wiadz.asię;zmLenia.

Po zlożeniu kwiatów przed pomnikiemkardynałaStefana Wyszyńskie

go, manifeS~anti udali SL~ przed URM.
Wznoszono okrzyki; .,Czerwoni zło
dzieje", ~Komuniści aferzyści", My
nigdy nie poddamy si~ komunie",
wRaz sierpem, raz młotem, czerwoną
tholot~"- Przerywały je wybuthy petard, ale manrfeSiatja przebiegaław
spokojnej atmosferze.
Gdy czołówka z Marianem Kna.k·
lewskim i Maciejem Jankowskim dotarłaokołoiSJOprzedsiedzi~pro

miera Pawlaka, ostatni związkowty
wyruszali dopiero z placu Piłsudskie
go.Odchodzącpytali:-llerazy~i

emymusielitujesztze~?To

mas:z W6jc:lk z Regionu Dolny Siąsk
powiedział:- Nie ma wolnośti bezodpowiedzialnośti. Dopóki niestanie si~
ona faktem, b~dziemy tu przychodzić
jeszczenieraz.lkrzyc:zcć: wolnościi

chleba.
. GRZEGORZ SAJÓR

Redaktor wydania
Jolanta Ma,iecka
Redaktor depeszowy
Marek Maclągowski
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Papież

wraca
do Watykanu

Ju h wd n opałdł w , ._tek po
poludała kllnltę

Gemelli, gdzie

prubynl bllskomles·w~u
udamaałemszyjkikoścl

udowej, l
pownk:ll do swych ~ęf w Watykakonlynuonl rów-

nie, 1dde będzie
·nJet te mplę .

Ka rdynał Joseph Ratzinger,
który odw iedził tego dnia rano papieta razem z kilkoma innymi biskupami, aby zaprezentować Ojcu
Swiętemu angielskie wydanie nowego Katechizmu Kościoła Powszechnego, powiedział dziennikarzom: ,.Jan Paweł II czuje się dobrze, rozmawiał z nami stojąc tak
jak my, bez laski".
Po operacji przeprowadzonej
nazajutrz _PO wypadku, 30 kwiet-

nia, w czasie której nalotono pacjentowi metalową główkę szyjki
kości udowej, lekarze zapowiedzieli
trzytygodniowy
pobyt
w szpitalu. Przedłutono go o tydzień w obawie, że papież zabierze się do zbyt forsownej pracy.
Zespół leczący chciał, aby powrócił do Watykanu w jak najlepszej
formie.
W ubiegłą n iedzielę Jan Paweł
11, wychylającsię z oknaswego pokoju szpitalnego powiedział wiernym, którzy przybyli przed klinikę
Gcmelli, te chciałby aby ludzie
nie musielijut przychodzić przed
szpital, lecz aby mogli pozdrawiać
papieta podczas modlitwy na
Anioł Pański na Placu S w. Piotra.
(PAPJ

Terroryści

z Kaukazu
uprowadzili autobus

Cltuej

ta~t

...jelll terrorykl porwali

•WłVIek,.,.tiMłłli•qtoba:clO ,..
satefudu~Yim płlnomymKaa-

bzie.W czwanek wieczorem bandyci,
zwolnili wszystkie dzieci i osoby niepełnoletnie. W piątek rano, po tymjak
otrzymali pierwszą cz~ okupu - 4

mln dolarów, zwolnili kolejną gru~
z.aklldników i odlecieli z lotniska dostarczonym im śmigłowcem. Za helikopterem połecialo siedem śmigłowOOw wojskowych . Specjalne oddziały
milicji schwytały porywaczy pasaterów autobusu i uwolniły pozostałych.

Z

KRAJU

Solżenicyn

w Rosji
Po d-tlziesta latach wypanła
pownk:H w pqtek do ojczyzny rosyjski plsan Aleksander Solienk:yn. ·
Sołżenicyn, który udał się do
kraju samolotem z Anchoragc ni
Alasce, zatrzymał się w Magada·
nie na rosyjskim Dalekim Wschodzie, gdzie powitał go tradycyjnym chlebem i solą mer Magadanu Nikołaj Kartienko oraz przed·
stawiciele władz miejskich. Pisarzowi wręczono kwiaty.
Z Magadanu Sołżenicyn udaje
się do Władywostoku.
(P AP)

270 ofiar
pielgrzymki
do Mekki
Władze saudyjskie podały
w czwartek wieczorem oficjalnie do wiadomości, że liczba
śmiertelnych ofiar wśród przybyłych do Mekki pielgrzymów,
którzy w poniedzilttek zostali
stratowani w tłumie podczas rytualnej ceremonii .,kamłenowll
nia u.tane", wynosi 270 ~ 
Chodzi tu zarówno o osoby, które zginęły na miejscu jak i rannych zmarłych po przewiezieniu
do szpitali.
(PAP)
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skill"b t
l Wyprawa poLudu"
~onkurs .,Słowa

Wczoraj wygrane zgłosi l i: pani Jolanta Fuglei z Kielc- bę
dzie uczest niczką kursu komputerowego organizowanego
przez Szkołę Zarządzania i Marketingu w Kielcach, pani Berbera Jambur z Charaznicy-otrzyma rower górski, pani Anitli Bugaj ska z Kielc - wyg rała walkmana ufundowanego przez s.c.
.Kolporter", pan Jacek~ z Jędrzejowa dokonał bezpłatnych zakupów w sklepie MarcPolu o wartości 500.000 zł.
Wyjątkowe szczęście miał 1 S-letni Krzysztof Kołci ołek z Kozłowa, który wyg rał 1 .000.000zł. Wcześniej na tę samą kartęWoJ
grał nag rodę specjal ną - 500.000 zł. Informowaliśmy o tym w
sobotnim wydaniu .SL" z dnia 21.V. Krzysztof powiedział wtedy, te cieszy słę z nagrody i .te będzie grał dalej. Opłacało się.
Szczęśl iwa karta ma numer 3J 021 .
Obecnie Krzysztof liczy na większą wygraną - 20 mln.

Czekamy na

następnych zwycięzców

!one wszystkie poladanego obiektu,
wł~ciciel karty otrzymuje n&Jfodę .
Zadnaznagródkonkursuniemoże być wymieniona na inną lub na
gotówkę w przypadku, Idyjest to nagroda rzeczowa. Warunkiem odebrania nagrody jest:
-osobiste lub telefoniczne zglo-

Każdabrtas~adasi~zdiqramu
zawierającego 187 pól uporządko
wanych za pomocą dwóch współ
rz~nych: poziomo- kombinacja 17
liter alfabetu, pionowo - kombina·
cja liczb od l do II. Na diagramie
znajdują si~ obiekty z J)'Jwnkaml wy-

łfYW&.iącew6kategoriach.

=~~e:~~~ ri'e'f~~~!~!!.-':~8~~=~~

Kaidego dnia, oprócz niedzieli i
uczestnicy zapoz·

dni.łwil)tecz.nych,

459-19 wciągu 48 godzin (wygrane z
soboty- w poniedziałek),
-dostarczenie karty konkursowej
do redakcji ~S L" wraz z kuponami.

najl)sięzpublikowanymizestawami
następnie

liter i cyfr,

wskazane pola tak., aby pozostały
one czytelne. Jeżeli zostanązakreś-

i niepolskie * Podwyżki godzą w interes narodowy

W obronie

- Podwy:W cen enef1ii l paliw bezpośredni ozagrab.JJI intereso•i Polskl,
numcane l nie wynik-.ią z kalkulacji kosztów - krzyculi w czwartek
przed Sejmem przedstawiciele ~o.-ej Rady Mieszblk:ów Spóldl:Jelnl
Mieszkaniowych.- ż.ądamy uznania ziemi polsklej za własnośt j ej micszbńcówl miesienia podatku gru nto-.·ego l odsetek karnych za nie płacone

"""""·

KRMSM powstała 29 listopada
ub.r. w Warszawie. Liczy obecnie
200 czlonków, c hoC- jak twierdzą
liderzy tego ruchu- "sympatyków
można liczyć w tysiącach".

Podstawowym
postulatem
KRMSMjest natychmiastowe uznanie wszystkich lokatorów spół
dzielni mieszkaniowych za właś
cicieli z.ąjmowanych mieszkail.
Eksmisje rada uważa za rozwiąza
nie "zbrodnicze i niepolskie", stan
cen za zagrażający "fizycznemu
bytowi narodu". Podatek gruntowy, zdaniem członków KRMSM,
"odbiega od polskiej tradycji

Zestawy

własnej

~

i możliwości finansowych Polaków" i dlatego powinien być na·
tychmiast zniesiony.
- W konfrontacji z wielkim naporem kultury zachodniej staje·
my się bezradni. Nikt nie pomyś·
lał dotądjakpomóc Polakom w re·
alizacji koncepcji gospodarczych
- mówił Andrzej Witcz.ak, czlonek
Zarządu Głównego
KRMSM .
- Poziom życia w rodzinach systematycznie spada, istnieje natychmiastowa potrzeba wystąpienia
w obronie własnej -właśni e temu
służynasz ruch.
Liderzy ruchu nie mają obaw,
że wśród prostolinijnic myślących

rodaków zrodzą się głosy sprzeciwu wobec ich inicjatywy.
- Społeczeństwo polskie musi
być w swojej ojczytnie właścicie
lami mieszkań i zakładów pracy.
Czekaliśmy na to całe dzisięciole
cia. Zrobiono zupełnie co innego
- zaprzepaszczono szanse. Ktoś
zdecydował za nas. być może pod
wpływem
presji zewnętrznej
- czytamy w manifeście ruchu
skierowanym do prezydenta RP,
marszałków Sejmu
i Senatu,
URM i ministra finansów.
KRMSM domaga się również
natychmiastowych
regulacji
prawnych, które umożliwią zorganizowanie przez ruch nie opodatkowanej pracy dla ludzi pozostają
cych bez środków do tycia.
W czwartkowej demonstracji
przed Sejmem RP wzięł o udział
ok. 50 osób.
(top)

Spra-dź, czy linie
przecięły się na polu
z naryso-anynt obiektant

@@0

.Jeżeli

tak - posta- krzyżyk
na s-ojej karcir e.:_!_ _ _ ,

Wytnij!
Zachowaj!

rateńciała.

* Policjanci zatrzymali Jadwigę
N. (1.40) w pob liżu sklepu mięsne
go przy ul. Zeromskiego w Radomia, a;dzie miało miejsce wlama·
nie. Straty wynikłe z wł amania
ocenia się na 55 mln zł.
• Wł amano się do zakładu cu·
kierniczego przy ul. Walowej
.- Radomiu. Sprnwcy skradli artyku ł y cukiernicze o wartości ok. 10
mln zł.
• Na uL Okulickiego w Radomiu, .,star", kierowany przez Marka Z., nie ustąpił pierwszeństwa

UWAGA!

przejazdu ,.fiatowi 126p", kierowanemuprzezJack.aD.Doszlodo
zderzenia. Kierowca ,.malucha"
doznał urazu głowy i barku.

* Na

skrzyżowani u

s•

K UPON
NR23

nagroda specjalna dla karty nr: 24 078

Kronika policyjna
*W Busku-Zdroju na ul. Armii
Krajowej, 26 bm. o godz. 12JO
Edyta N. (lat 19) kierując "volvo"
potrąciłajadącegorowerem 7-letniego Dawida M., który doznał
obrateilciala.
(Jk)

Może bnkować 3 kuponów.

drukowanych w .,SL"
od 30.1V. do 27 .V.:

współrzędnych

SM,SZ, 7M,6Z,6M, SF, llH,SY; 7H,4R,JR,JZ,9Y, 5E,4Z,
2R, 7W, JG, 6A, 7G, 91, 9E, JW, liC, 6R, 2Z, 101, ST, 8M,
111, lOT, liS , lOK, IC, 90, 2L, 2C, 9T, II Z, 9Z, 2X, lOB, 55,
IL, liR, 8K, 2K, lA, SH, 4H, SK, IOA, SG, 9A, SC, 9G, 8R,
8C, 8X, 2P, liG, SW, JL, SS, JK, IOP.

Dziś

*WKielcacb na ul. Armii Krąio
wej, 25 bm. o godz. 19.45 Malgorzata M.(lat 38) kie rując,.volkswa·
genem• zJechała nagle na przeciwny pas ruchu. Samochód przewrócił się, a kie rująca został a rannil i przebywa w szpitalu.
*W Kitk:aa na ul. Warszawskiej, 26 bm. o godz. 6 And rzej Z.
(lat 42) kierując .,tukiem" nąje
chał na poprzedzającą go "toyotę", a ta z kolei uderzył a w jadące ·
go przed nią ,.fiata 126p". pasaże.
rowie .,żuka": Robert L (lat 27),
Stanisław T. (lat 46) i Jarosław F.
(łat 34) doznali obrażeń ciała.
* W Nlewachlowie II na obwodnicy 26 bm. Julian M. (lat24) kierując "starem" z przyczepą zjechał
nagle z jezdni do rowu. Pojazd wywrócił się, a kierujący doznał ob-

po odnalezie-

niuichnaswoichkartachzakreślajl)

* Uwłaszczenie spółdzielców * Eksmisje zbrodnicze

!

W na szym konkursie je st jeszcze wiele atra k c yj nych n agród ,
m .in. : mieszkanie, wycieczki do Włoch i Francji, wczasy w Polsce i we Włoszech, 2 weekendy 2-osobowe w hotelu ,.$więto
krzyskl" wCedzynie, nagrody pieniętne- ponad 60.000.000 zł,
rowery oraz niespodzianki- telewizor, komputer, odtwarzacz
wideo, apa raty fotog raficzne, kalkulatory, zegarki, meble, polisy ubezpieczeniowe na mieszkanie, kosmetyki, talony na zakupy w ,.MarcPolu" o wartości 500.000 zł katdy, a także sprzęt
AGO, czyli ekspresy, krajalnica, roboty kuchenne, miksery, że
lazka, walkmany, radlobudzikl.

al Wierz-

bickiej i Czuaoleskiej, .,fiat 126p"
zderzył si~ z motorowerem "simson" -,.fiat" nieustąp ił p ierwszeń·
stwa przejazdu. Kierowca motorowe ru , Jerzy J .(1.42) domał u ra

zu kręgosł u pa i złamania lewego
prze!;lramienia. Sprawca wypadku
odjechał z miejsca zdarzenia.
• Na ul. Ił Listopada w lbdomiu, ,.fiat 126p" (nauka jazdy),
prowadzony przez Halinę S .
(1. 18), nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu rowerzyście Dariuszowi P. Poszkodowanemu rowerzyś
cie pękła ś l edziona.

Nagrody otrzymaIIII tylko te oooby, które poprawnie akrełllly wuyatlde pola (kwadraciki) na leci~ z o b i - zaznaczonych (obrysowanych)
~mymi Dnl•m~ zgodnie z IegeMII :m~~JduJ'Iclll alt

na k~ stronie

kamo.

Biuro Konkursu:
Kielce, Targ owa 18, t e le fo n : 459- 1 9 ,
czynne:

pon iedzi ałek

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

- p i1Jiek w godz. 9 - 16
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WEEKEN D

Państwo nie jest
genialnym urządzeniem
Rozmowa z przewodniczącym Parlamentarnego
Klubu SLD ALEKSANDREM KWAśNIEWSKIM
• Czy przewiduje pu talat moiłl·
wolt, te SLD bęide &tosowK ł Innymi
klubami przeciw oPf,ji propottOwucj
pnezPSL,mimołlejc:stcśdcwkoaJidi?

- ~dziemy rozmawiać w ramach
koalicji. Takie rozmowyjut si~ rozpo~Y- Jeśli okatc si~. U nie motemy
ustalić wspól negoS1anowista,to zobaceymyjati~ziewyniknasalisej

mowcj.

• Co pan ~m o ustawie dotycz:~~~J
moHpoła

t)toniowep pnyptowywa·
MjprzttPSL?
-W tej sprawie czeka,ią nu bardzo
poważne rozmowy. N te jesteśmy zwolennikami powrotu do metod, które
w przesztołci okazały si~ mało efektywne. Ostateczne stanowistojeszcze
niczostalouz,odnione.
•Cz:ymoi:aaoe:ukł..t,teSWbę
Uicslępnec:iwstawiKpr6bomrowrotu

•Niesprawiapanwrdeniapolityka.
kt6ry boi się Uieaaikarzy. Dlaczqo
wtakjmrazieudeklpanpodrabinłeze

swojqo pbindu?
- Naprawd~ trzeba traktować to jato happeninc. który odbywał si~
w atmosferze przed l kwietnia. Ck:zywjjcicoucieczcenic mo1lobyć mowy,
storo cały tłum dziennikarzy sicdział
za moimi drzwiami w sekretariacie. Ja
.,po~_rostu za!anowałcm, ki tak wyjd~
omuW pokój, w którym były ustawione kamery. Moje ,.zejście~ odbywało si~ w atmosferze wesołości i zabawy.Mok rzeczywiściejut nic powinicnem tqo rodzaju tanów robić .
Wielu moich zwolenników ma mi to
zazlc-mok~ąracj~ . Aicjajestcm
ciągle tywym człowiekiem, z poczuciem humoru i myS iałcm, te tak ta
sprawa
zostanie
pOtraktowana.
W chwil~ później zauwa!yłcm, te jest
traktowanazna,iwyt.szljpowaR,amalo tc1o, dorobiono do niej teori~ nie-

ch~cispotkaniaczytcżucieati.Ota

zujc si~. k Polsta to taki dziwny t raj,
w którymmotnarobić wiele dobrych
rzear, o których si~ nic pami~ta,
aczasemjeden happening wystarczy,
abywcjłtdohistorii.

'"C. J1111 ~Ui u teQlll: materWtlw
STASI •otrcz:~~qdl ambasadon Cesb?
-W tej sprawie trzeba zachowywać
si~ z
maksymalną
ostrożnością.
W Polsce i innych t~ch postkomuniSiyc:znych te materiały były utywanc dla konkretnych walk politycznyt:h.Korzyst~cznichbezkrytycz

nie bardzo łatwo skrzywdzić ludzi.
W sprawie akt STASI mam powatne
codo relacji agentów. Oni
pisali tak, jak rozumieli wypowiedzi.

wątpl iwości

Notattibyłyrobionebezz,odyiwie
dzy człowieka ttórqo doiYCl.ł, mają
r~czcjchlfllttcrmateriałów~naczło

wieta". a nic zawierająjego posłądów.
To co usiłuje si~ wyciągnąć przeciw
Ciostowi, moim zdaniem nic mote
być praw~. Znam Cioska z później
szejdziałalnościwokrc:sic~okrąglcgo
S1ołu".

Wiem, U jest to człowiek kompromisu i dialocu. To te podczasjaticld rozmów mówiło si~ o zagroże
niu intcrwencj4 o niczym nie świad·
czy. Mówili o tym wszyscy -40 milionów Polaków spekulowało na ten temat. Uwatam, te byłoby rzeczą fatalną.cdybykolejneświadectwa moralności czy pohtyunych postaw mieli
wydawać naszym politykom agenci
słutbspccjalnychpaństwościcnnych.

oczekuj~. it MSW podejmie
właściwe działania we współpracy
z MSW Niemiec, aby to, co dotyczy
polskich obywateli, a zna.tduje si'F
w akw:h STASI zostało Polsce przekazane i pod wzgl~dem operacYJnym
ocenione. Jeteli otatc 5i!F, te ktoś
współpr~cował ze STASI, to powinien
ponidt tonsekwencje podobne, jat
za wsp6łpracę z katdym obcym wy.
wiadcm. Ci. którzy byli podsluchiwani, szpiegowani, i na których pisano
rótnedoltumcnty. powinni mi et pewnośt, te mkl latich ~kwitów" nie wycivnic przeciwko nim.
• A ot t teabmi pol§!óej SB. Czy
IIWld:r.paa, łlejest nam potnelinaustawa

Dlatcco

~lłiaMcatedok11mcnty?

- Sprawajest bardzosltomphtowana. Jutdziświdzimy,teichjakołćjest

bardzo rótna. Myli si~ tambardzo~
sto osoby, które wspólpraoowaly, z ty·
mi, którebyłyinwigiiOWllfle. Uwatam,
te nalety stworl)t sytuacj~. w ttórej
jeśli ktoś czujesi~ pokrzywdzony działaniem SB, na drodze sądowej mote
dochodzić swoich racji aczasem nawet odszkodowań. W takieJ sytuacji
dokumenty powinny b~ udostwnioncdla SljdU do post~powania dowodowcgo.Tatsamowprzypadkuosóbpomówionych o to, te były współpra
cownikami SB. Ale opracowaniem
materiałów powinien si~ ZB,jmować
wyłącznie niezawisły sąd. Natomiast
jcS1em bardzo daleki od koncepcji
ujawnienia tajnych dokumentów bez
ichrzetelnej analizy.
• C. pan ąUi na temat INbliJtac:ll
.,r..1e", Hty~~j nekomqo dossier
"S.IiUmołd" przcltazanegGpnttpre

zydc:nta Jelcyna Lc:dMwi Wał esie? Czy
paNI Wnlcmjc:st moiłiwe,ł.e ujawalenlc: matcrial6w mocloby skompromilo·
watluUiwywodzllqdlsit&tccorutbu?
-Jest wielki problem związany
zhistori4,aszczcJ6łnictakskompli

kowaną i dramatyun4, jak4 Polska
przetywała. Trzeba pami~tać, te za

namijest okres zimnej wojny, rywalisystemów, w których ton-

ucjid~ch

kurowałyz~wywiady-KGB,CIA,

Niemcy, Mossad i diabli wiedzą kto
jeszcze. Działosi~wiele rzcczytrudnr<:h do jednoznacznej oceny. Pochopnic nic motna fonnulować zbyt
daleko idących sądów. Podczas mojej
ostatniej wizyty w USA dziennikarz
~Washington Post" powiedzlal mi, te
w tej chwili są drukowane dokumenty
dyplomacji amerykańskiej z okresu Ił
wojny światowej. Mogą one bardzo
nas rozczarować, cdyt świadcz.4, jat
bardzoinSirumcntalnicAmerytanic
traktowali sprawy Polski. Jak wynika
z dokumen tów, czi(StO wprowadzano
naswbł4(i,abyuzyskaćswojecele.Nie

wiem czydonąjczystszej prawdywpolitycew ogó le motna dojść. Na to potrzeba duto d)'Jiansu i bardzo rótnych tródeł informacyj nych. A i tak
b~dzicmy zawsze miel i do czynienia
z prawdąsubiektywn4 i z ryzykiem, te
czę:E
i nform~cji
przYJotowanych
przezsłutby specjalnemiałaukryte

cele. Ideą tych słutb nie zawszejest
dochodzenie do prawdy. Dlatego do
wszystkich dokumentów trzeba podchodzić z wielkim dystansem. Co do
tego te KGB bylo zainteresowane takim fenomenem, jak ftSolidaność~ nie
motna wykłua)'t. Nic wiadomo tylko
jata jest jatość tych dokumentów.
Czasamt,kiedyaytasi~najtajniejsze

analizy,

poruwiją

one

swoją

banal-

nością.

•Jakljestpanastosunekdordonuy
po'lfiatowt_i?Czy motesięon. ud.afpny

tak neply1mym stanowi§ku PSL?
- Rótnica zdar\ mi~dzy SLD i PSL
wlejsprawie niejest dlanas niespodzianką. Jut w programach wyborczych inaczej traktowaliś my spraw~
powiatów. SLD jest zdecydowanie za
])Owiatami.Uwatamy,Uodcgrlljąonc

iS1otn4rol ~kultu rotwórcz.4,zintcgru·
ją regiony, ~4 ważnymi cen tram i
edukacyjnymi.Zast4piątctadminis
tracj~ specjalną. Koledzy z PSL maj4

zdaniezupelnieinne.Bardzic:jichintcresujcoparcicsystemu 5lfJIOJ'Z4ÓOweco na &minach. mniej na powiatach.

•opraktykmonopolistyanycb? J utro
pierwszydl sypabch o tej aSiawie lnwes\oflY zqnaic:mJ byłliDOCliO Zllliepokojc:ai.
- ZdecydoWllflie tak. Jesteś my
ludtmi, bórzy jut widzieli troch~ tycia i poli tyki. Wiemy, te wszelki e
próby przejmowania na paflstwo zbyt
wielu obowiązków końCZ4 si~ je1o
niewydolnością. Paflstwo nic jest genialnym urządzeniem, które mote
wszyst ko załatwiać, panować nad
sprawami spirytusu, tytoniu i wszystkich innych dzieUzin. WedluK mnie,
dobrze zorganiZOWllflc państwo ma
system równowagi i kontroli. Odpowiednie kompetencje są ulokowane
w odpowieUnich miejscach. Tutaj widz~ wicią roi~ samorządóW i przedsi~biorstw, jako jednostek cospodarczych podejmujących dzlalania we
własnym imieniu i na wł asne ryzyko.
Jesteśmy natomiast zwolennikami ak·
tywncj roli państwa w procesach restrukturyzacji. Nie motna powiedzieł
górnictwu czy hutni ctwu: leczcie si~
sami, szutajcie rozwiązań.
• Jalde IMtytuQe poz:~~jut W}'lllicnloll}'llllpnezpana,powiiUiypodlc:pc!

lqerfl!Qipóstwli?
- Jcco domcnąjest to, co zwi4Ziflc
z administm:j4 pańS1wowt oraz zapewnienie beZpiea:eństwa, ayl i policja, sądownictwo, obron ność aypolityta zagraniczna. Tutaj państwo musi
w pełni real izować swoje funkcje.
W sprawach edukacji powi nn o współ·
działać w tworzeniu odpowiednich
warunków. Kulturapowin nab~w co

raz wi~kszym s topniu kształtowana
przez samorządy przy aktywnym
wsparciu pań5twa. T o samo dotyczy
spon u. Pruistwo powinno być regulatorem - określać stopę: procentową
i podatki oraz glównc kierunki finansowania.
• PRy oblJI Uislejsuj romiO'II)'
lija. .iłiśmyldłkaiS1otnydlkwestiir6t
a~cb SW i PSL. Czy _icstdde paś
stwetyłko,.malteństwc:ml roUIIdku"?

- Koalicje są zawsze ftmaltei:JS1wami z rozsądku·. Gdybyśmy nie byli
zgodni w sprawach zasad niczych
- strate&ii zospodarczc:j, ceneral nych
kwestii zwi4l.a"Ych z polityką zagraniczną czy polityką wcwn~trl.n4, to taka koalicja byłaby dziwna. JcUłi
w tych sprawach potrafimy si~ porozumieć, a nlek.ieUy mamy rótnc punkty
widzenia, trzeba to zrozumiet.
W Polsce jeS1eśmy w dosyć szczególnej sytuacji. Przy władzy jest partia
clllops.ka, która w gruncie rzeczy
w systemach panyjnych Europy jut
nic wyst~pujc. Najwi~tszym problememjest to, te my patrzymy na wiele
spraw z punktu widzenia pracobiorcy,
mieszkańca miasta, natomiast koledzy z PSL myślą głównic w katecoriach człowieka wsi, związane co z roi·
nictwc:m Te dwie perspektywy nie
zawsze ą tot.lamc. Choćby problem
cen produktówspotywczych. Z punk·
tu widzenia rolnika, tywność powinna
byt sprzcdaWllfla, jat najdrożcj.
Mieszkaniec miasta, pracowniksfery
budtctowcj, oczekuje sytuacji wr~
odwrotnej. Jest to normalna rzecz.
Jesteśmy politykami, wi~ naszą rolą
jestszukanic kompromisu. Na razie
si~tou~e.

Otwarte spotlwllc 1 ralc:sdwkaml
1 udliałc:m bndy...6w SW 111
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W obronie
własnej
W

ubiegłym

roku w Kielcach naLeszek Sz.. policjant, ciosem
w szcz~k~ powalił przest~F~. który
w wyniku obrateń zmarł. Mieszkanka
Chatomowa koło Warszawy, Elżbieta
B., kilkakrotnic wystrzeliła z dubeltówki do złodziei transformatora zabijającjednego z nich. Powszechna opinia o bezsilności policji poWQdujc, te
padni~ty

ludziecorazczę:ściejbiorąsprawicdli·
waść

w swoje r~FCC i poS1an awiają sami

si~bron ić.A tatowanipnczbandytów
si~&a.i4

po broń

palną.

W obronie własnej
~Nic popełnia przell~pstwa kto
w obronie koniecznej odpiera bezpoś
redni i bezprawnyzamach na jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiekdobro jednostki~- glosi artykuł
22todetsu tamc10. W powszechnym
rozumieniuprzepis ten jestprzyzwoleniem na zastosoWllflic przemocy
wobec bandyty. Zdaniem prawników,
nicjest to jednak tak oczywiste.
Na czym poleca obrona konieczna?
NaJoló lniej na odparciu bezpośred
niegozamachu na osobę; lub mienie
-wartośtmicniajesttubc:zznaczenia.

Zamach jest wtedy bezpośredni. kiedy
zzachowanianapalltnikawynikajednoznac:znic,teprzyst~pujedo ataku.
- Obronaprzed napaścią powinna
być skuteczna, ale i adekwatna w stosunku do zagote nia - mówi prokura·
torJcrzyMisztalzProlruraturyWoje~dzticj w Kielcach. Nie mok byt
tak, teby napadni~ty na ulicy po obezwładnieniu napastnika łamał mu tcbra kijem od basebałiL Dla odparcia
ataku wystarczy bowiem samo powa·
le ni e bandyty na ziemi~. Pótniejszc:
bicie go nie b~dziejut obron4.

Nadmiar obrony
Akademickim przykładem przekroczenia zasad ob rony koniecznej
jeststrzel anicdochłopea,którykrad

niejablt.a w sadzie. Kil kl. lat temu taki
przypadek wydarzy! si~ w Kielcach.
Sprawea, który z pistoletu poran il
chłopca kr~go si~ w o ko licy
01ródków działkowych, doSlał wyrok
w zawieszeniu.
Nieco mniej szc:.zę:ścia miała studentka, która w ubiegłym roku w krakowskim Parku Jordana uderzeniem
klflltczabiłaatakuj4CCIOjo\ napastni

ka. Zdaniem sądu, mocla bowiem zaS1osować inny chwyt lub uderzenie
i tylko złamać rę:k~ bandycie. Wyrok
skazujący ją na pozbawie nie wol ności
został utrzymany.
Z&odnie z kodeksem karnym, kit·
dy sposób ob rony jest nicwspółmier
ny do niebezpieczeństwa zamachu,
sąd motc zastosować nadzwyczajne
złagodzenie kary, a nawet odstąpić od
jej wymierzenia. Rozt rząsanic czy napadni~tywybrał właściwą form~ obrony jest tym batdziej skomplikowane
kiedyefektem obronyjest trup.
Zaatakowany na ulicy nie ma czasu

lok rotnie) prokuraturaoskartyta pan ią B. o usilowanie zabójstwa. Mogła
na postrach i zawiadomić poli-

st rzel ić

<ję.

Nie dać się zabić
Napadni~ty

rzadko ma

czas na za-

stanawianiesi~Fjakicgochwytu, b ron i
utyć,

teby unieszkodliwić intruza.
O wyborze metody decydują nieraz
ułamki sekund. Dopiero w czasie procesuso;dziowic,prokurator:zyiadwokaci zastanawiają si~ czy oskartony
o przekroczenie obrony tonicanej
powinien S1rzclać na postrach, czy
w ręk~ przest~pcy, uderl)t wytej lub
nitej,razczywi~jrazy.

Pou sporem jest natomiast stosowanie rótnych inn)'l;h wym)'ilonych
form tzw. samoobrony. W zakres obrony ko niecznej nic wchodzi bowiem
podłączanic trat do prądu czy podkładanic na siedzenie w samochodzie
desek z gwo.tdziami, kby złodziej
-jaksiądzie-mialsku tccznąpamiąt·

••

W tok:u dysku~i nad nowym kodeksem karnym pa~ą i takie IIJU·
menty, te ,.obrona konieczna, polegającanaświadomympozbawicniutycia

napastnika, dopuszczalnajesttylko
wtedy, gdy zamach grozi pozbawieniem wolności ł ub spowodowaniem
śmiercialboci~Ft.kiccouszczctbku na
zdrowiu~.- Tak,jakbyofiary napadów
wiedziały,te~ci~orannelub

zgin4- m6wi4 oponenci powyt.szej in·
terpretacjiprzepisu.

-Czy możnazatemzabić

pr:zest~p

~ kradnącego nasz samochód? Jaki
jest dozwolony sposób o brony kasy
kantoru walutowego? - zastanawi~
s i~ policja nci i ochroniarze.- WszyS1kozaletyodotoliczności-wyjaśniają

prawnicy.
Chociat

wzrastająca fala przeco i rusz dysltu$j~
o liberalizacji kodeksu karnego, przepisoobroniekoniecznejnajprawdopodobniej nie ulegnie zmianie. Jedyniepolicjanci uzyskająbyt mok Wi~Fk·

st~pstw wywołuje

szc:motl iwościutyciabroni.

To nie Ameryka
Przetroa:c:niezasadobronykonicczncj kończy si~ w USA z reguły
uniewi nn ieniem lub bardzo niskim
wyrokiem. Po wprowadzeniu w tycie
nowej ustawy o posiadaniu broni, kat·
dyktochcejąkupićmusiprzczSdni

czekaćatpolicjasprawdziczy nicjeS1

karany. Pótnicj nabywa piS1olet, rewolwer i nic ma obowiązku ich rejestracji. Na poludniu Stanów, gdzie
broń mok mi et ka!dy, wtargni~cie na
czyjął posiadłość bez zezwole nia
mote skończyć si~ Mnierei4. Stosunkowo niska liczba napadów i rabunków mieszkań w Teksasie, zdaniem
tamtejszych prawników - przemawia
za takim rozwiązaniem. W Nowym
Jorku,sdzienaposiadaniebronitrzeba mict zezwole nic i społeczeństwo
nic jest uzbrojone, tego typu p(ie-

nam)'ilenieczysprawq,uderzyćręką,

st~pstwjcstznacznicwi~cej.

czy przylotyć mu krysZta/ową popielnicą, którą akurat kupił w sklepie.

Zdaniem prof. Tadeusza Ś liwińs
kic:go,jeUii do odparciaataku wystarczyzadanienapastnikowi bólu przez

Dzielnicowy Leszek Sz. napadni~
ty w Kielcach na Słonecznym Wzgórzuudcr:zylr~tą.chociatmialpr:zyso

bie gaz obezwładniający i pistolet.
zmarł. Zdaniem prokuratora, policjan t przekroczył z.asady obrony koniecznej, mógł
bowiem zastosować chwyt judo. Sąd

Cios by! silny i napastnik

u nicwinniłjcd nak LesztaLprzyjmu
j4C,U:mógłniczdątyćwyjąćcazu.

EltbietaB .• ttórastrzelaładozło
dziei w podwarszawskim Choto_mowie, nie uprzedziła lch, k ma w r~ku
broń. Jedn ego ze sprawców polotyla
trupem. Mimoszczególnychokoliczności zdarzenia (dom państwa B. łety
na odludziu, im samym grotono wie-

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

uderzcnielastą,nicnaletytymude

rzenicmmiatdtytmuczasz.ti.JeUli
matna strzelić w powietrze, należy to
zrobić. Chyba, te nie ma na to czasu.
W ubiegłorocznym numerze ~Pa
lcstry" jeden z adwokatów napisał:
~Broniący si~ przed bezprawnym zamachem zbyt cz~sto wyS1~pują w rol i
oskartonych oprzekroczc:ni egranic
obrony koniecznej tylko dlatego, te
ichobronabyła skuteczna·.
Spoleczeństwosi~ broni, prawnicy
coraz~cicjmusząroZ1rząsaćprob

lcmsltutkówtcjobrony.AmoUlepicj
bylosi~poddać?
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Młod e, smagle dziewczyny z Izraela pij ą przed b ó żnicą " pepsi". Ich wysocy rówi eśnicy wyciągnęli automatyczne aparaty
fotogntfują dziwny ś wiat wokół nich.
- Nu, wos hertzich ijfderwelt? I co tam slychat w świeci e?
- pyta pan Jakub młodego chłopaka w dżinsowej kurtce i ciemnych okularach.
- Slicha, ej neni mewim. I don ~ t undcrstand. Przepraszam,
nic rozumiem - odpowiada chlopak po hebrajsku i angielsku
'
nie bardzo rozumiejąc o co pyta go ten stary człowiek.
Pan Jakub patny j eszcze ch•ilę z nicdowierzaniem na Żyda
w jarmułce, który nie rozumie po żydowsku i idzie po• ·oli poszukać kogoś starszego, z kim uda mu s i ę, być może, poroZIIl2•iać w języku jego domu.

i

- Schot gegosn wi fu n cebres
- powiedział a do swojego męta
starsza pani wchodząc do przed·
pokoju kawiarni ,. W domu
· Landauów, Jordanów, Horowit·
zów.. na końcu ulicy Szerokiej,
naprzeciw Starej Synagogi, w ser·
cu krakowskiego Kazimierza.
- Leje jak z cebra - dodała po
polsku, widząc, te więcej osób
sch ronił osię tu p(Zed majową ule·
wą.

- Jakaż to pię kna kawiarnia powiedz i ała, gdy u siadła przy stoliku.- Jakbym weszła do siebie do
domu. A przecietjut dawno, dawno nie mam tu domu ...
Kawiarnia u Horowitzów, nie
opodal synagogi Remuh, to jeszcze
jeden dowód na to, te Kazimierz
otywa. To nie jest tadna nowoczesna kawiarnia, alejakby prze·
niesione sprzed lal wnętrze
mieszczańskiego domu. Niezbyt
bogatego domu. Stare meble, su·
szone kwiaty, zegar, serwetki, bi·
heloty. Pachnąca kawa i krakowska kremówka. Coraz chęmiej sia·
dają tu wszyscy, którzy przyszli
zwiedzić Kazimiel"l..
- Takaszafastała u mnie w domu - mów ią starsi.- Taki był dom
twojego dziadka - opowiadają
młodym.

Mojtesz zmarł w l 572 roku, ale
czy to szkodzi, by i dziś dostąpić
jego łask?
Teraz przyjetdtają jednak
głównie młodzi, a to za sprawą
Spielberga ijego schindlerowskiej
arki. Film rozsławił po świecie
Kraków i Kazimierz.
-Czy tu sta ł a brama getta? - py·
tają rozpoznając filmowe, a tak
prawdziwe kazimierzowskie ple·
ner)': wąskie uliczki, ~glanc mu·
ry,sz.areściany.

- Gdzie jes1_ kamieniołom Li·
ban? A gdzie Schindlera fabryka?
W fabryce przy Lipowej, ulicy
małej, wąskiej i szarej, w zachowa-

NA

WEEKEND

Do niedawna nie było tet
skromnego choćby przewodnika
po miejscach schindlerowskiej pa·
mi~ci. Ale wyda ł go już własnym
sumptem Zdzisław Leś, właściciel
księgam i judaików w kamienicy
Horowitzów. Przewodnikjest też
po angielsku, są pocztówki, codziennie śladem Spielberga mot·
na z.amówić za 200 tySięcy wycieczkę.

Na Kazimierz z turystami wra·
catycie.

Niedawno w synagodze Remuh był ś l ub.Co tam ślub! Prawdziwe święto. Przez czterdzieści
lat były tylko pogrzeby. Coraz to
z krakowskich Żydów kogoś uby·

;:::d::~ n:~~:!~~: l ~hu±;dnz~
w czarnych kapeluszach. I jeden
rabin. l drugi. l mazełtow!
No, wprawdzie pan mł ody był
z Wiednia, a panna młoda przyjechała z Anglii, ale przecież tu,
w Krakowie się poznali i śl u b był
prawdziwie żydowski. Rabin Jos-kowiczz Warszawy, sam naczelny
rabin całej Rzeczpospolitej, spisał
ke tu bę - ś l ub ny dokument za-

oczomjak zobaczyi le ulice, ścia·
ny, domy. Taki świat, jakiegojut
nigdzie nie ma. Tylko tu taka ci·
sza. Tak, menuhe niszt fun der
welt, takL. spokój nie z tego świa·
ta. A ja pamiętam ruch,gw3r, każ·
dy spieszył się gdzieś, szybko cho·
dził,jakby chciał szybciej żyć.

Trzebaodrobiny wyobraźni, by
na pustym placu ulicy

Z?baczyć

Na żydowskim Kazimierzu

--------------------------

Powrót z cienia
nym budynku fabryki Schindlera
jest częSC zakładów elektronicznych "Telpod". Na fabrycznym
placu ustawiono pamiątkowy ka·
mień, a panie z działu marketingu

strzegający alimenty dla tony,
gdyby mątchciał się rozwieść. Ży
dzi przeszliprzezSzerokąześpie·

wem. A wesele było w kawiarni
"Ariel"'- pięknej kawiarni w sercu
Kazimierza, też przy Szerokiej.
I by ło koszerne jedzenie z Wied·
ni a i polska wódka. Grały dwa zespoły.

W kawiarni "Ariel" gości coraz
W katdy wieczór są kon·
certy żydowskiej muzyki. Do nie·
dawna jeszcze rzecz nie do powięcej.

myś l enia.

Pani Barbara urodziła się
w Krakowie, zna Kaz imierz, ale
jut nie taki. Przyjechala z mętem
z Kanady zobaczyć co zostało z jej
dzieciństwa.

Coraz wi ęcej Żydów z.agląda na
Kazimierz.

chętnie

Zawsze przyjeżdtali, ale jakby
po cichu, nieśmiało. Tylko cha·
sydziszlikarniewszabaszhotelu
"Holiday", kawal drogi, by modlić
się przy grobie czcigodnego reb
Mosze, czyli Mojżesz.a Remuh,
wielkiego uczonego, znawcy rabi·
nicznego pr.lwa i najznakomitsze·
go rektora krakowskiej jesziwy.

sięcywgrupie.

oprowadzają turystów.
Cena za zwiedzenie budynku
ut rwalonego na filmie z "Oscarami"
- SO tysięcy indywidualnie, 20 ty·
już natomiast obozu
kam•eniołomie Liban, udają·

Nie ma

w
cym Plaszów. Z makiety obozu
został tylko jeden barak i droga
z betonowych płyt na kształt ma·
cew z tydowskiego cmentarza.
Resztę rozebrano, bo nie mial kto
doglądać filmowej prowizorki.

STRONA S

- Mój mąż jest Chaim, ale on
nie czuje tak, jak Żyd. Taki jakiś
jest bardziej światowy. Jego rodzi·
na jest ze Lwowa ijeszcze tam mu·
simy pojechać.
Oboje są jut na emeryturach.
się
przyjechać
Zdecydowali
pierwszy raz. Przedtem nie było
czasu, nie był o pieniędzy.
- Byltu syn, ale przyjechał i mó·
wi: mama, niejedt tam, tamjedna
ruina.-1\ ja tu chodzę i widzę tyle
się buduje nowego, remontuje sy·
nagogi. Tu jest tycie.
- Chaim, rhot niszt geglojbt di
ajgene ojgn, nie wierzył wł asnym

Szerokiej tłum Żydów spieszą·
cych w szabas do okolicznych synagog: Remuh, Starej, Poppera,
WysokieJ, Kupa, lz.aaka, chasydów dyskutujących z ożywieniem
w drodze do swoich domów modlił·
wy. A tensz.yld: .,Rodzynld, śledzie,
poidt.ie,zawiasy,okowit, drelll·no i
Inne delik2tesy"? Gdzie jeszcze
może być taki szyld, mówiący
wszystko o biednym Zydowskim
handlu. A koszem e jatki na placu
Nowym, w których do dziś sprze·
daje się dróbki. A dom modlitwy
reb Majselsa, który do niedawna
stał opuszczony, pusty i szary, a w
którym dziś, po remoncie, jest
centrum żydowskiej kultury? Ka·
zimierz to było tydowskie miasto.
Pelne synagog, handlów, szkól.
To miasto zniknęło, gdy jego miesz·
kańców w czasie wojny wywiezio·
no do obozów śmierci.

Kazimierz nie jest piękny. Da·
lej, mimo remontów, odbudowy
jest szary, brudny, biedny. Wciąż
straszy ruderami, pustymi okien·
nicami kamienic bez właścicieli.
Dzielnica, której mieszkańcy
w większości zginęli w czasie woj·
ny, stała się bezpańska. Do pus·
tych domów wprowadzili się bar·
dzo rótni lokatorzy. Nie dbali
o państwowe. A to, co bezpańskie,
zmieniało się w gruzy.
Na placykach wciąż siedzą pija·
cy klnący na cały świat i Żydów.

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

Od 1968 rokuniemajuttydowskiego Kazimierza. Nieliczni Ży
dzi w sobotę zbierają się w synagodze Remuh, ale coraz trudniej
o minjan na naboteństwie. To
piękna, mała synagoga, ale i tak
jest w niej pusto, bo krakowscy Ży
dzi to ludzie starzy. M łodzi powyjetdżali w kolej nych emigracjach.
W synagodze Templum, reformowanej, w chlubie Krakowa, nie ma
jut nabożeństw od ośmiu lat, kiedy to zmarł kantor pan Lesman
i wszyscy Żydzi przenieśli się na
modlitwy do Remuh. W gminie
tydowsJc.iejjest może trzysta osób.
To wszystko.
Tuż obok synagogi Remuhjest
stary cmentarz Kazimierza. Jest
w środku miasta, za wysokim mu·
rem. Ktoś, kto nie zna Kazimierza
nawet nie wie, te tu jest cmentarz.

W synagodze motna spotkać
starych mężczyzn, którzy mów i ą,
że prąd jest drogi i ogrzewanie,
i coraz trudniej utrzymać synagogę bo płacić nie ma z czego ...
Kilka lat temu odbyła się
w Ternplum Bar Miewa. Młody
Żyd stawał się członkiem dorosłej
społeczności.
czystość

To była wielka urokrakowskich i polskich

Żydów. Pierwsza Bar Miewa od

lat. Ale trzynastoletniego syna
pan Reyk Strom przywiózł na uroat ze Stanów. Dziś w
poszarzał pa.rochet arki.

czystość

Ternplum

Otwarcie na żydowski świat
Kazimierz. Fundacja KoFundacja Nissenbaumówzaczęły tu budować. Powsta·
ją kawiarnie, hotele. Ma być koszerna restauracja. Dwa światy
mają szansę zacząć ż)t koło sie·
bie. Ten żydowski, muzealny
-i ten polski- współczesny.
otywiło

sińskiego,

Spiclbergowska ,.Arka Schind·
!era" sprawiła, te amerykański
świat zainteresoWał się egz:otyką

polskiego, krakowskiego Kazi·
m ierza. Mote miasto stanie się
modne, atrakcyjne dla turystów,
jak Afryka po ,.Potegnaniu z Afry·
ką ...
MAREK

MACIĄGOWS K.I
Zdjęcia:

autor

SLOWO

STRONA 6

0JCłec 1Matka wychowali --~~ w
budzo b1ednych rodzinach
U Matki doliczono si~ dzltWI~·
ctOrp rodzeństwa. u OJca - pi~

a.,...
Matka w

dl•ec•ńst.,.,le

me przyale na pod~cz
niU szkolne me zawsze starczyło,
a lcke)c odrab1ała przy świeczce
Jako dorosła panna wyjechala do
Oużc&o Mla5ta. gdzie poznała
przy.szle&o m~ta. Doczekali si~
czterech synów i czterech córek
mierała głodem.

Prapę:li

zapewnić

własnym

dzieciom inne tycie. OJciec,
w Wlrl.e zdarzeń, stal s•~ Bardzo
Wat04 Osob~. Matka zaj~ła si~
wychowaniem dzieci. Zamieszkali w domu o kilkunastu pokojach,
strzeżonym i pilnowanym przez
specJalnie wy~kolonych mło
dych ludzi

Bogdan
na.~stan.zy syn, urodził się: 6
1970 r.
Niczym nie wyróżniał się: spośród rodzeństwa i rówieśników.
Pierworodny, wychowany z prze·
sadną troską przez Matk~, w olr.rc·
SIC szkolnym nie potrafił załatwić
myprostszej sprawy. ~powal s1~
nawet pójść do kiosku po gazet~.
Przebrnął jednak szkol~ średmą,
choć z mozołem, wspomagan)""
korepetycjami. Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim nie był jut
w stanie studiować.
Szcz~liwie zakochał si~ w ład
nej Agnieszce, jedynaczce, koletaRce z liceum, która w końcu
zgodzłłasi~ wyjść za niego za mąt.
Po odbyciu służby wojskowej trafil do Urz~du Ochrony Państwa,
gdzie przyję:to go- wbrew reguła·
minowi- bez ukończenia studiów
wytszych.
Rozbił po pijanemu policyjną
.nyskf' w Gdyni, ale sprawę: udałosi~ zatuszować:. Mieszka z żoną
i córeczką Weroniką w domku
(135 m kw.), prezencie ślubnym
od Ojca. Jeździ podarowaną przez
rodziców ,.toyotą~.

-

pażdzicmika

Sławomir
młodszy syn, urodził się: 24
1972 r.
Jako uczeń technikum szpanowal w modnych lokalach, jak night
club "Balladyna" w Gdańsku
-Brzefnic, "Olimp" w Gdańsku-Wrzeszczu.
Wymagania clitamego Wydziału Cybernetycznego Wojskowej Akademii Technicznej przerosły jego chę:ci i możliwości.
Przeniósł si~ wię:c do WyższeJ
Szkoły Oficerskiej WOJsk Łącz
ności, gdzie wsławił się: karą 17 dni
aresztu za samowolne oddalanie
si~ z jednostki i pozostawanic
w stanie wskazującym na znaczne
spożycie trunków.
Ilutego 1993 r.zostal skreślony
z listy słuchaczy. Odbywał zasadnic~ stu!~ wojskową w batalionieczolgówwZaganiu.Siawomir,
elektryk w plutonie, zapowiedział
publicznie, te zostanie prezyden-

-

września

tcmkrąju.

Bożena

Zawierta

wyrzucona w gór~. przeleciała
ponad samochodem i upadła na
chodni L
8 maja 1992 r. po godzinic 15
wracała z pracy do domu ulicą Wileńską, potem Jaśkową Doliną.
Zrobiła zakupy. Szła wolno, Ie·
wym chodnikiem. Mżył deszcz.
Zatrzymała si~ jak zwykle przy
kiosku ,.Ruchu~ . Po przejściu kilku metrów - uderzenie i ból.
Zemdlała. Gdy ją ocucono, zobaczyła nad sobą twarz. bardzo mło
dego mę::tczyzny. Próbował ją
podnidć, pytał : - Jak :sir paniczuj~ .'
Przypomniała sobie tę: twarz ze
prasowych. Był to Sławomir.
JGoskarz. pob1egł po lekarza. Nad·
jechał ,.fiat .. żandarmerii. Karetką

ZdJę:ć

NA
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Poprosilem o podanie nllZ\\iska.
bez nlW\ isk

Ust~ szałem:

NUMER 122

tylko

Emocje

------

Zezowate szczęście
7 aenrca przed qłlem "Gaiska rozpoczyna się proces Przemysia n W., oslwtonego o spowodowanie
wypadtallroeoweco "stule !liclneiwości, miewailenie rankQonariasza na stua,ic l ezynną napaśt. Nasz reporter zestawił rury dostępile opinii public:mej,

doty~

incydentów drogowych z adzialem synów prezy-

denta RP. Pobitu:a reład• niejest portretem Pierwszej Rodziny, nie nawohqe też do odpowiedzialności zbiorowej. Sam prezydent skomeatował sprawę -wypadku Przemysława W. j ednoznacznie: .,Dorosły człowiekjest
odpcnriedzialay za swoje postępowanie. Ten przypadek dotyczy człowieka dojrzaleto, który wtaśnle ponosi
konsekwmQe".
(red.)
pogotowia zawieziono Bożen~ do
szpitala. Chirurdzy zszyli rozbitą
glow~ i poskładali nogi. Przeletala
w szpitalu ponad cztery miesiące.
Lekarze orzekli trwale i ci~żk.ie
kalectwo. Porusza si~ z trudem za
pomocą kul. Jefdzi miejskim
autobusem, dobrzy ludzie zawsze
wepchną Ją do środka. Otrzymuje
rent~ inwalidzką.

Matka
przyjechała

do jej mieszkania

Moren~. Prz.yciągn~la
Sławomira. Wcisn~la mu

na

z

sobą

w ~ce
bukiet kwiatów. Przepraszała za
syna. Sławomir podczas rozmowy
nie odezwal si~ ani jednym sło
wem. Nie umiał spojrzeć kobiecie
w oczy. Wiercił si~ w fotelu i czekał na rychły koniec uciążliwej wizyty.
Gdy pótnicj sę:dzia Majkowska, przewodnicząca zespołu
orzekającego, zapytała

Bożenę:,

czy Sławomir ją przeprosił, odpowiedziała - teraz w charakterze
świadka - zgodnie z praWdą, że
w milczeniu w~czyłjej kwiaty, co
odebrałajako przeprosiny.! dodała, że jako pedagog wie,jak trudno
czasami młodym ludziom powiedzieć słowo ,.przepraszam".
Na rozprawie przed Sądem Rejonowym w Gdaitsku mec. Roma·
na Orlikowska-Wrońska zadała
Bo!cnic pytanie, jak na tandetnym amerykaitskim filmie: - Czy
pani wybaczyła Sła.".·kowi?
Botcna odpowiedziała, te wybaczyła, bo wierzy, że sprawca
nieszcz~cia spowodował wypadek nieumyślnie i te została
z nim połączona bólem do końca
życia.

Ustalenie, te Sławomir nie był
pijany i wjechał na fragment drogi
w przebudowie, oznaczony znakiem ograniczenia szybkości do
40 km/godz. oraz znakiem ostrze·
gającym o innych niebezpieczeń
stwach, te nie zwracał w ogóle
uwagi na mijane znaki drogowe,
do czego przyznal si~ w śledztwie
i na rozprawie, nic kontrolowal
p~dkościomierza, jechał z szybkością dwukrotnie wię:kszą niż pozostali kierowcy- zaważyły na wyroku, który zapadł w czerwcu
1993 r. Sąd Rejonowy w Gdaitsku
skazał Sławomira na 2 lata pozba·
wienia wolności z zawieszeniem
kary tytułem próby na 41ata, 2 mln
grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okrcs4
lat. Sąd wyznaczył skazanemu dozór kuratora.
Matka najdotkliwiej odczuła
ustanowienie dozoru kuratora są
dowego; obawiała si~. że kurator
b~dzie próbowal pomagać w wychowaniu syna.
Ojciec wyłotył wkrótce 200 milionów na zakup "daihatsu charade", wozu zgrabnego i zrywnego,
którym Sławomir- mimo zakazu
prowadzenia pojazdów - jefdzi.
Bożena nic może wrócić do zawodu nauczyciela. Kule ortopedyczne zakreśliły i ograniczyły jej
ś wiat do krę:gu najbliższej rodzi-

"'·

- Pitmiqdu na t~ kul~ prz~kazał
mi funll q onanusz BOR - mówi

-pochodziły ad Matki i Ojca Sia·
womira.
Ludzie mówią na Morenie
o wielkich pieniądzach, bo nie
chce im si~ wierzyć, że ktoś motc
tycie człowieka tak nisko cenić.

Przemysław
- trzeci z kolei syn, urodził si~
?lutego 1974 r.
Najwi~ks:zy raptus i narwaniec
w rodzinie. Chłopak, mówią,
wratliwy i o dobrym sercu. Na
katd4 krytyk~ poczynań Ojca wybuchał
gniewem. Uzdolniony
muzycznie. Zawsze chodził włas
nymi ścieżkami. Ksi~żom uciekał
z oazy. Wołał spacerować: po
mieście, wracał dopiero wieczorem, matka dostawała skurczu
serca, a funkcjonariusze BOR
składali wymówienia: - Przemka
był nie do upilnowania. Roztywany
w towarzy:stwi~. z larwością zdobywał sen:o panienek.
Zabrakło miesiąca do ukończe
nia przezeń 17 lat, gdy .borowik."
na polecenie Matk.i wyciągał pod·
pitego młodzieńca- w nocy z 19
na20 stycznia 1991 r.- z nocnego
lokalu .,Bolero" w Gdańsku
-Chełmie. Usłyszał wtedy:- Kurll"a. dlaczego tak późno przyj~ż
dżasz. Twojaglawapoleci,pieprzony burdel, trzeba z l)'m wszystkim
zrobić porzqd~k, w polirjljest naj·
wirbzy burdel. Funkcjonariusz,
najego polecenie, musiał tej nocy
rozwozić po mieście pijane kole·
żeństwo.

Za nauką nigdy nie przepadał,
aledobrnął do V klasy Technikum
Samochodowego. Pasjonowal się:
jazdą rowerem i motocyłłem. Motor kupił bez wiedzy rodziców i garażował u kolegi. 13 maja 1991 r.,
o godz. 2L40,jadąc pijany rowerem ul. Słowackiego, raptem zobaczył radiowóz policyjny i zaczął
uciekać:. Złapanemu kazano dmuchaćwalkomat Wykazał 1,52promille alkoholu we krwi. Kolegium
doSpraw Wykroczeń ukarało ucznia półmilionową grzywną i zakazem siadania na rowerze przez
osiemnaście miesi~cy.

Pól roku pótniej Ojciec kupił
Przemkowi za ćwierć miliarda
,.golfa" turbo diesla z wszelkimi
bajerami.
.Kupiłem
synowi
"volkswagena golfa", gdyt Przemek był nieodpowiedzialny.
Chciałem go nauczyć odpowiedzialności".

Maciej Zimiński
10 listopada ł993 r. zamknął
po godzinie dziewi~t
nastej i pojechał do Ceder Wielkich, gdzie przebywały jego żona
i córeczka. Około godz. 22 znalazł
si~ na Grunwaldzkiej, głównej arterii Gdańska.
Zblitał si~ wolno, na dwójce,
do skrz.ytowania z ul. Dmowskiego. Znajdował si~ na środkowym
pasie, dojeżdżając do przejścia dla
pieszych widział czerwone świat
ło dla kierowców. Na lewym pasie
kwiaciarnię:

zatrzymalasi~talr.sówka,anapra

wym stal "mercedes" z niemiecką
rejestracją. Maciej najpierw usły
szał pisk opon, a na.st~pnie odczul

5051. Popro:silemjeszcuopodani~
nazwiska, uslynalcm: .Tylko ~z
nazwisk".

pot~żne uderzenie nadjeżdżają
ccgoz tyłu pełnym gaZem "golfa".
- Uderz~";~ było tak silne, że
prze/~cial ~m pnez :skrzyżowanie na
czerwonych światlach i zatrzymałem sir dopiero po około 80 met·
rach - relacjonuje Maciej Zimiń
ski.- Kierowco .golfa~ wyhamowawszy na mnie pf(dkość, wleciał
pad niemieckiego, .mercedl'sa ".
W .golfie" zolomal sir dach. :słu
pek z prawd :strony wbiJ sir w fotel.
(Tak odtworzył em to zdanenie pói·
niej). Uslynalem przeraźliwy pisk
opon, to .gof.r ni~ mógł si( wydosrać spod "mercedesa·. Opony pisz·
czaly. W końcu wydostał si(jakoś
spod niego l całym gazem ruszył
przed siebie.
Takrówkan padjtcha/ i mówi:
8Dawaj,lapiemygo!". Wskoczylem
w samochód. Alialem klopol)!
z dmgim biegiem, z pnerzuctnlem
na trójkc. afewyprz~dzilem taksówka na- i pod wiadukt za .golfem·,
cńdal~m mu zatarasować dragr.
ale patrzr - on nie zwalnia, tylko
wali prosto na m ni~. odbiłem na lewo. Jeszcze raz chciałem go przytarasować pod wiaduktem, al~ leciał
jak wariat. Wpadliśmy w wąską
uliczkę Wajd~lol)' - UO km/godz.
Na jej końcu je:sr maJe rondo, on
zgłupiał i zrobił rundkr. Zaczekalem na niego i zatarasowałem drog(. On wali pra:sto na mni~. ja na
chodnik, on odskaklłje do pnodu.
teraz mu strasznie usiadł ~m na ty/ ku.
Ja- coly czas na iwiatlach awaryj·
nych! Cały czas klakson! Wreszci~
zaczął widocznie puchnąć, ZOJechal
za dom w remoncie i staną/.
Sześć :stopni mrozu.
Bylem
w skOnanej kunce, w gmbym
:swetrz~. szal, aapa, cieple bul)!.
Dobieglem do tego .golfa", patnr
- kierowca w :samym podkanu/ku
z krótkimrrkawem. Obak dzil!lllczy·
na. Chciałem otworzyć drzwi. ale
nie dałem rady, dach był zalamany. Ki~ro-..,·ca zaczął kopać w re zaklinowan~ drzwi i jakoś sir .".ydos·
tal. Wtedy pojawili się policjanci,
okoza/o :się, że radiaiWJzy jtchaly
za nami. Pollcjanci powiedzieli, że
by wsiadł do radiowozu, a on zaczql :się nucać l :szarpać.
.Nie bijcie mnie- krzyczał.- Ni~
bijcie/"
Możejakiś psychiczny, pomyśla·
/~m sobie? Rzurol sir, odpycha/,
szamotał, więczaloty/i mu kajdanki. A on :swoje, U nie wtjdzi~ i zno·
wu: fiie bijd~ mnie/ 8
Dzin-.>czyna wzitJa radio pod pachę i wydastal a :się z rozbitego wozu.
l do niego: .Coś l)' narobił. Ojciec
cięzp tozabije 8.
Wsadzili go wreszcie do radiowo·
zu. l nagi~ słyszę huk, łomot. uderzenie, aż ad:skocz:ylem. To ren
w podkoszulku uderza/ glawq w

wywołane groźnym karambolem z lO listopada 1993 r., spowodowanym przez pijanego matu·
rzyst~ Przemysława, nieco opadły.

Dziennikarze z prasy lokalnej,
w wyniku blokady informacyjnej,
próbowali na własną rę:k~ przeprowadzić śledztwo, in(ormując

o faktach i domysłach.
Nieprawda, że Przemysław pobil i skopał sanitariusza w Izbie
Wytrzefwień. Nieprawda, iż musiano mu założyć kaftan bezpieczeństwa. Prawdą jest, że Przemysław awanturowal si~, szarpał,
groził,
używał
słów
wulgarnych, obratliwych i obelżywych.
Do funkcjonariuszy radiowozu
306-26 zwraca\ si~ słowami:
- SkufW)'syny, zostaniule upierdoleni. Wychuje,jużjesteiclezwolnieni.
Zachowywał si~ też skandalicznie
w Izbie Przyjęt Komendy Woje·
wódzkicj Policji, demolując pomieszczenie i uszkadzając fax. Do
policjantki, zast~pczyni oficera
dyżurnego, wykrzyczał: - Suko,
mażesz mi obciągnąć. Opluł interweniującego policjanta.
Pojcdnej nocy spę:dzonejw celi
wypuszczono go do domu, ustanawiając tylko dozór policyjny.
Przesłuchany przez prokuratora,
przyznał si~ do opilstwa, spowodowania wypadku, ale później·
szych wydarzeń - jak zapewniał
- nie pami~tal, bo wpadł w szok,
a potem nastąpił zanik pamięci.
Amnezja.

Pned wypadkiem
Maciej

Zimiński pracował

po

kilkanaście godzin na dob~ nie
czujączm~czenia. Terazniemoże
wrócić do formy. W ciągu dnia
si~ połotyć. O~twicją mu

musi

r~ce i nogi. Czuje si~ ciągle zm~
czony,jest drażliwy i niespokojny.
- Przetrwalem kilka długich
miesięcy, straciłem zdrowie l klientów - mówi mi w kwiaciarni,
w dzielnicy Zabianka w Gdaitsku.
- W l)'m miejscu, na zapleczu, gdzie
pan siedzi, przyjqlemfunkrjanariu:sza Biura Ochrony Rządu. który
wcześniej nachodził moją żonę. Za·
propanowal mi sanatorium nqdow~ i cllugo t/umoczy/, jakim dobrym chlopc~mj~st Prz~mek.
12 lutego 1994 r. odbył si~ ślub
Joanny J. i Przemysława. Ojciec
powiedział wtedy o nim:- To mój
najlepszy .syn. A winą za wydarzenia z 10 listopada obarczył funk·
cjonariuszy Biura Ochrony Rzą
du, którzy nie upilnowali dzic-

wię:tnastolatka.

Nowożeńcom

-uczniom, spodziewąjącym się:
dziecka, kupił will~ wartości 900
mln zł.
12 kwietnia prokuratura prze·
słała akt oskarżenia przeciwko
Przemysławowi do Sądu Rejonowego w Gdańsku, zarzucając mu
spowodowanie wypadku po pijanemu z narażeniem utraty zdrO'wia ofiary, znieważenie funkcJonariusza na służbie i czynną na·
paść - kopnął policjanta w twarz.

Jarosław

szybf,ażmuślinaltclalazust. Walił
g/ową w tę szybr.Jakjaklś nienormalny. Rzuca/ się i szamotał. Myś

najmłodszy syn, urodził si~ 13
września 1976 r. Chodzi do
Liceum
Ogólnokształcącego
w Gdańsku. Cieszy si~ opinią dobrego ucznia i kolegi.

lałem, ż~ drzwi wylf!Ctl. Odjechali.
Ja musialem poczekać na "dragó.,."..
kę". Spisali mnie, powiedzieli:
.Ni~ch pan :spine sobie markr i nu·
mer tego golfa". Zapisałem: GDA

( Tekst przedrukowujemy za ty&odnikiem "Polityka" nr 22 :r:
Z8.V. I994r.)
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Chiny- kraj tajemniczy, wielki, ludny, niepokojący. Tak odległy, że at nierealny. Tybet- na dachu
świata, gdzie wyżej już tylko niedosttpne szczyty. Zapraszamy do poznawania z nami tych miejsc. ko~jnych

w

sobotnich odcinkach błdziemy drukowaC korespondencje Grzegorza Adamczyka z jego trwawyprawy do Chin i Tybetu.

Jącej włainte

Podróż
St~

w 1\ali odlotów warszawskie-

aoO ir.~a. Trasa : Warszawa-Moskwa

-Pelr.in.Linia lotnicza: Russian lnter·
national Airlines ,.AEROFŁOr'. Na
tablicy obolr. napisu Moskwa jeszcze
jedno słowo: Cano:lled -odwołany.
Talr. rozpoc~a si~ moja podrót.

Na szlaku
Indywidualni turyści, trampowie
clladt.ają, wlasnymi szlalr.ami, zdani
tylko na siebie. Spotylr.l,ją,si~ wiec:zorarni,~niizarośni~i.wtanieh

hotelach, opowia~ swoje histori e,
wyrnieni W doświadczenia. Czasami
l~ si~ w pary albomale grupki, podrótują raze m, potem znów si~ rozdzielĄią- takijest rytm tych podróty.
Kiedy w portfelu robisi~ pusto -część
wrac:a do domów, do pracy, by zarobić
pieniądze na nast~pną podrót. Al e są

miejsc, gdzie ludzie postrzegają
rzeCZ)' inaczej. Wybór pad! na
CHI NY
-wciąż tajemnicze, obrosłe w
stereotypy-taka;u~-i atprosi si~
teby si~ ich, choć wcz9Ści, pozb)t.
Przeciet: dopiero od końca lat siedemdziesiątych, po ponad trzydziestole tnim okresie umkni~ia na świat,
obeokrajowcytnówmogązaglą,dał do

środka,.Król estwaŚrodka".

Na Okęciu
nie powiadomił mni e o tym na
czas. W delegaturze ,.Aeroflotu~ powiedziano mi, że pole~ po prostu u
dwie doby i w Moskie zamiast
siedmiu, poczekam na przesiadk~
12 godzin. Za dwie doby wszystko
odbylo si~ już zgodnie z planem.
Przede mną, za kilka godzin Pekin.
lot~

Par~ miesi~cy ~zilem podróżu

_i4epo lnd iaeh i Nepalu. Te razznów ja-

Qlińczycy

zaskoczyli mnie
pierwszy

raz na lotnisku.

Byłem

z~czony,spi~tyiprzygotowanyna
so lidną

kontrol'r- Tymczasem, poza
wypełnieniem trzec.:h deklaracjijeszcze w samolocie, formalności ograniczyły się: do przyjaznych skinień d/oni ą,iuśmiech6wżołnie rzyieelników.

Pierwszy spacer po Pekinie i roz·
mowy z Chińczykami, z którymi by·

Słaroiyłnj f.dpcjanie naznlikola reliscaffrel uczynili bogiem, lecz nasi
przodkowie dali mu miano relis calus l dostrzecali w nim diabla.
- Tak naprawdę, lo ludzie nie maj~ kotów- hrierd.zi Urszula Zagdańska,
hodowc:zytd persów.- S~d się biorą liczne ptteS:itdYl pospolite mniemania
o ich nekomej wrednoki, &tłszywośd itp.

ll"laśn.i

MĄior -

akuszer

-Kocham koty za ich charakte r,
wdzię:k i elegancj~ - mówi Andrzej
Zagdańslr.i.- Kiedy S lat te mu, po raz
pierszy zobaczyłem żywego persa
-wiedziałem już, że ~d~ je hodowal.
Te przemile stworze nia potrafią odwdzi~)Csi~zaokazywan."łimdobroć

ujemne-zdrowedla~;zlowieka.

Urszula i Andrzej są w kontakcie ze
wszystkimi osobami, które kupily od
nich koci~la. Zdarza si~, że nowi wła·
ściciele dzwoni<\ nawet w nocy, jdli
mąją tłopoty ze zwie~iem
-Jestemnazawolanieokażdejgo

do człowieka.
W domu Urszuli i Andrzeja Zag·

dzinie. Wielerazyasystowałem przy
porodach totek, potrafię: pomóc w ra·
zie niektórych komplikacji. Nazywają,

panującym

wiązują się:

dailskichkrólują trzypersy:dwiekotki

SzyszynkaiAksioraz kocu rCelestyn.
Szyszynka niedawno mi ała małe, jut
prawiewszystkie sprzedano.
- Za tażdym razem przeżywam
rozstanie z małymi kotkami- opowia·
da Urszula. -Są u nastylko lr.ilkaty·
godni, ale człowie k zdąży si~ przyzwyczaić.
całakociatrójkawitaichwprzedpoko
głośn ym

się:.

~~~%e~~:~~szer 0fi~~i~:-:~!
Polskie1'0 .

~Dl! nie~o

wy

i eentrahandloweojatichnie śnisi~

nikomu w Europie, kontrastu.i4
jednak z pasażami biedy i pozostalościami dawnych czasów, blokami,

są ważn!ejsze

~

koty
ode '
mm e-: żartlUt Urszula. - Kted~ zda:
rzylost~, żez.achorowalam.ateJ samt:J
nocy rod~ila nasza kotka. ~żal~~ Z

padanatrzy czy cztery rodziny.
T ernpo i styltycia wciuu ostatniebiS
lat zmieniły się: diamelralnie i teraz
wi~kszość jut uuje, że przyszłości naletyszutatwszeleszczącychpapier·
kach, a nie w ,.Czerwonej Książeczce~

Mao. Mao ledans wciążjest tywy, ale
jeso papierowa siła nie ma wartości
rynkowej. Na solidnie potarpnych
przezwiatr,licznychjeszczeplatatach
wciąż pokazuje uśmicch ni~tym rodakom świetlaną, przysZłość . Wciąż od
Chińczyków motna dostał jeJO por·
t re t, ale są to jut w wi~Uzości formalnesesty.
Są Chińczycy, którzy otwarcie mó·
wią, że ich naród potrzebuje wolności.
Pamię:tają,oostatnichstudenckichde

mokratyc:zn)'(:hprotestachw Peki nie.
Kiedy byłem na placu Tiananmen l lo,
student informatyki, pota.zał mi na
murze Bramy Tiananmen pamiątk~
wydarzeń sprzed pi~iu lat -ślady po
ku lach. Tych śladów ni e pokazuje si~
wycieczkom.

-Wybó r psaczykota na towarzysza
tycia wiele czasem mówi o charakt eruezJowieka-mówilekarzweterynarii.Batbata.Świerczyitska..-Osobyszu.
Ująeewkontakciezezwie~iempo

twierdze niaswojejdominacji-nigdy
nie zdecyduj~ si~ na kota. Właściciela
mi tych zwierząt zostą}ą przeważnie
ludzie, którym bardziej zalety na
przyjaini, niż na bezaranicznym od·
daniu ze st rony swojego ulubieńca.

mruczeniem i laszeniem
Urszula i Andrzej uważają za

bzdu rętwie rdzen ie,jakobykotyprzy.

Charakte~tycznej~t,żeposiada·

~kotów n~e pop_rzestiJ' z re11:u~y na

~~fe"jeJ:~:;c~~ie~:=·~~~~~

na nabycie drugiego. Wielu fucynuje
kocia uroda i tajemnicn natura.
_ Zachowanie psa łatwo pacwi·

!?~~~:j~·~:~;;:;_~ :o~•i:i~ ~~~k:~~~~:~:C~egulom

_:;~~~~-~~o~~OJ~k~~~;u~koh:;~:~ jed:~i;~~!:= ~~~~;'p:
(oc~i.ścteztmną),poczymwróclłdo
ulub•en\cy.

mi~tnikakota~,tatwyrat.ajegopoglą-

dy:Jatakżepotrafię:kochałjakk.ażde

.----,"-,--,-----,--------,==..----r- ----, :~~~~~~::~~~~~~~~:~t":~~
zasluguje. ( ...)Kto zawsze potrzebuje
brawurowych pokazów, kto nie zadowała się: prostym pię:knem naturalnych ruchów, ten nigdy nie może
zdob)tsympatiikota. (... ). Ktogoniza
pozornymi radościami życia, do teso
kot odwróci się: plecami. Człowiek,
którego kochliją koty, nie może b)t
cZłowiekiem bezwartościowym".

Popularna piosenkarka Whitney
llouston, wykonawczyni pruboju
Johny, chce t)t'" (l ohny to imi~ jej
kota) jest miłośniczką wszystkich
zwierząt, napierwszymmiejscusta·
wiając jednak koty. W wywiadzie
udzielonymkanadyjsłiemu ,.kociemu
psycholoao~;~, Mardie MacDonald

wiązywały się: do

miejsca, nie do wlaś·

cicicla.Mająpoprostuinnycharakter,

Własnymi

powiedziała: ,.Inspiruje mnie ich
oddanie. Zawsze wiedzą co robi~
i o czym m)ilę:. Wyczuwają moje
nastroje, są łagodne, kochĄiące i ni&dY
cię: nie osądzaA, jeśli popełnisz błąd.

drogami

niż psy uznają,ce opieku na za przewodnika stada.
-Kiedy wracasz do domu zm~zo..
ny i zestresowany, a twój kot wskoczy
ci na kolana, nie odpę:duj go - radzi
Andrzej. - Prukonaszsi~, że już po ki-

kowi,uzniiJIIcgozaprzyjaeiela-ale

ltumi nut achpoczujeszsi~lepiej.Wi-

niepanaiwlad~.

Nie maehybadrugichzwierząt. u
których skala własności indywidualnychbyłabytakwielka,jakukotów. W
przeciwieństwie do psów, nigdy do
końca nie podporządkują si~ człowie·

wydostał.

Miasto wiatrów
Dmucha tu, wieje i zawiewa (choć
wiatr pruwat.nie jest ciepły) ze
wszystkich stton. Dlatego oaromną,
brierę: zrobiły latawce -w wi~kszości
czerwone chustki na sznurtach, ale
ulatują, si~ też wym)ilne formy z
różnokolorowymi wzorami. Odnosi
si~ wrażenie, że jest to ulubiona
rozrywka dziadków i ich wnutZków.
Jednym wiat r pomaga w ubawie,
innymprzeszkadzawpracy.Tysiące,
&16wniekobiet,sprzątĄjąulices1olicy

Chin ogromnymi miotłami. Twarze
zasłonię:te przec.:iwpylowymi maskami. Poruszają si~ w jednostajnym rytmie, leniwie, postacie bez twarzy,
mijane oboję:tnie przez dziesią,tki
tysię:cy samochodów i rowerów, spra·
wiają wrażenie miszyn stworzonych
tyltodosprzątania. lm wiatrdajesi~

we znaki najbardziej, a ulice i tak

są,

ukurzone.
Po cztereeh dniach pobytu w prawie !O-milionowym, drogim i ~czą
cymmieście,postanowilemsi~zniego

z humorem Eric Gumey w książce
,.Jak t)t z wyrachowanym kotem".
Faktemjest,żezraejiswojejnatu·
ry,kotyniesąW:~ojatpsy,boha·

terami wzruszających opowieści o milaki, przywiązaniu i wiemości aż do
śmierci. Jednak i one zapisują, si~ niekiedy na trwale w pami~ci ludzi.
W anJielskim mieście Lancaster
wybuchł pożar. W jednym z mieszkali
letał6-letnichłopiee,chorynagryp(:.

Jesokotka Pu.ssywyskoczyłazdrusie-

Koci świat

1

Kiedywłaścicielewracają do domu,

ju

elun aukowcówjest zgodnych, tekoty, podobniejak niektó re rośliny np.
paprocie, wytwarv,ją promieniowanie

opiniom przy-

i wbrew

Iem si~ w stanie porozumieć , pozwala·
inaczej spojmt na ~Chiny Ludowe'". Setki prywatnych sklepów zaopatrzonych we wszystkie towary, które
można doslać w Europie oraz wszelkie
azjatyckie osobliwołci, t ysiące hand·
larzy na ulicach i w przejściach
podziemnych, imponujące hotel e

ją,

wtt6rychcz.ę:stojednaluienb.przy·

Mójlotz.ostałodwo/any,a,.Aerof

i taey,którzyzostająsdzidwAzjiczy
Ameryce Poludniowej, zmieniają styl
tyeia,s~dz.l,iątamdtusiemiesiące,

a nawet la ta pl"l(:ujlt' u marne grosze
i wWilUnbeh., w jakich nigdy nie
pracowaliby w swoim kraju.
Koszt takich podróty to przede
wszystkimtransport.Namiejseu,np.
w Azji wci~ motna si~ utrzymać i
przemieszczać u S do 10 dolarów
dziennie.

do Chin

d~ do

~~~'.j~~ 0~b:oc7~~
Sławne

ludzi bylo

koty

Jcś l i~oądzisz,że tw6JkOtchciałby
się: stał sławny, posadt go przed lustrem na piedestale, obserwuj reatcj~ i
postę:puj odpowiednio do ni ej" - radzi

Pierwotnie zamierzałemje
rozmowach z

chać do Szanshaju. Po
turystami-wlócz~gami

wybienun jednak Tybet
naprawd~ nikt do tońc. nie
czy Tybet - oficjalnie
Autonomiczny Region ChRL, jest
otwartydla indywidualnych turystów.
Jed no zdawalo b)t si~ pewne: drosą
lą,dową można si~ tam znale:tć pokonującponad 4000 km.. Nąjpierw pocią·
giem do Golmund na dalekim zachodzie (z przesiadką, w Xining), a potem
au tobusem (ok. 1100 km) do Lhasy.
Istnieje jeszcze droga lądowo-powie
trzna: okolo 2500 km pociąriem do
Chen&du,stolicy prowincji Siehuan w
.środkowy<:h Chtnaeh., a pote m do
l...hasy samolotem - to rozwiązanie
wydawalosi~ b)t nieJI)dnym prawdzi-

Tak

wiedział

wego

podróżnika. ~em si~ wi~

rozetądat

u biletem do Xiningu.
(cdn.)

GRZEGORZ ADAMCZ.YK
RADIO KIELCE

Podziwiane i wyklęte
Piuwsząw.unlallktokotadl:lląj

dNjmry "' p/Jmath JOIIJkryd/ch.
Udomowili fr €g1pcjanit, prawdopodobli/t oko/o 1 tyJ. lat prud naszą
trą. W Jtaro;!ymym E.gipcitkot. obok
byka ApiJa "' Ttboth l krokodyla
Sobka w Fajlun - był c:ao11y jako
rwitt:r iwięc. Poświrrony był dwóm
bofir~iom: Mqfdtt - ~Pani Zomh
t"c;a~ oraz &urn. Mqfdet prudJ/a·
wiar~a "'fH)Jtad kota lub mor~gUJty,
uważar~a by/a :a obroriaynir od
ukąncriwrf.a.aM;iodomo.it:arów
nokoty.jaklmar~gUJty~lfdnit

lfp/ly gady. BaJitr była bofinią
rado1ci. kJirżycn, plod11oid i wojny.
Kotjakozwitnriwirtc,dJror~lony

b)llsuro!!)'m prawtm. Za },go :abi·
go pię:tra na ulicę i ze zwichn i~tą l apą
głośno miaucząc zawracała

co chwil~

w stronę płonącegodom u. Jej niezwy.
kłym zachowaniem zainteresowali si~
przechodnie, dzi~ki czemu chłopca
uratowano.
Waustriacki~Tt mieście Pra!Tstadt
kotkaMinka ur.rotowala tyciel-letniej
dziewczynce, atakowanej przez dutegopsa.Wskoczylamunatarkitakdłu·

. go

drapała, aż

ten

zrezygnował

z na·

paści.

Wielbiciele
i przeciwnicy
Listę: milośników kotów otwiera
papież Grzesorz

prorok Mahomet i

Wielki.Lubilijetald.ekardynałowie :

Armand Richelieu i Thomas Wolsey
oraz politycy m.in. Georse WashtnstoniAbrahamLincoln.
Wlo:;ki poeta Alighieri Dante mial
pa~ persów, a Francesco Petrarka, po
śmierci swojego kota, któreJO nazywaJ
jedynym przyjacielem, kazal zabalsamować jego zwłoki.
Z kotami nie rontawali si~ tacy pisarze jak Honore Balzac, Wiktor
Hugo, Mark Twain. Thomas Eliot
(napisany wedlug jeao wierszy
musical ~Koty"'świ~i teraztriumfy na
całym świecie), Karol Capek, Bernard
Shaw,azPolaków:GustawMorcinek,
Mefchior Wańkowicz, Jerzy Szaniawski i Konrad Świnarski.
Francuska pisarka Colelle napisała
powieść RKotka'" i opowiadanie ,.Kicia'" ~c tym dowód swojej wielkiej
sympatiidotych zwierząt.

Do zagorzalych wrosów kotów
należeli natomiast: Dżyngis Chan,
Napoleon Bonaparte, Juliusz Cezar,
Benito Mussolini i Adolf Hitler.

MARTA GÓRSKA

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

citlubchołbyzronitmtgro:ilykary.

anawtt1mitrł.

Picrwnet<·lun<nkl kotów na itrtnit J/aroi:)'tn(j Italii pochodzą z V i
/Vwltku p.n.e. Do Europy Poludniolł'(izwicrzrtattprr)'lł'fdrowa/Jzkup

("(Jmiftnicklmi, do Znthodnit:j- wraz
z ltg1onami rzynukiml. Poc:qtkowo
bJIJ ttrliOIIt}ako lfpiritltgl)'loni,
hodowano je tri dla przyjtmno1d.
Okrts1rrdn/olł1tc:a to Jlranr~y
czaJ dla kotO"' i nitt~>·ic/c ltpszy dla
ludzi. Surzyfy Jlf zabobony. a hdtcqrtwriemr~o1ciarhoczykotabudzi·

/J lfk.

UtoiJamlar~o

ga:

Jzatar~tm,

fącronozmagiąlcraromi.Kotyzabi·
·anolł~WJzysrkich krajoch EuropJ. a
papid Jnnoanty VIII w dtkr«it z
/484rokupolfpi//OZ'Iit"lttl(fWSZJSI·
kichjego przyjaciOI. Koty pa/or~o 11a
Jtosorh(,.·icnollo.icty/koogit rimotczninczyfdiabla).ana,.·ttk~o-

Zupt/nit lnuat:j poM>od:llo Jir
kotQI/Iwkro}lJcharobJkich. Po,."Jtalatamlrgt'mlaglosi,ttll'iródno·icn:.qtzabrar~Jrhprzt:NrHgOnaarkr

znajdowala JifpaTa mJszy. Rozmr~a
ia/J Jlf rak szybko, ił' N~. abJ temu
przc.s=kod:iC, polo:YI trzykrotnic
rfkrnaglo~tt•it""'icy,la:aiprychqjqc
lł')·pllł/a

kota. który Jzybko poradli/

sobitzplagągl)'lon,.

ProrokMahomn, na.zywany ojcnn korÓ>I•, ka::al sobie podobno odciqfkltdyikraJszary,abynlt:budził
ipląct:jtam ukochallt:jkotki, Mun:l.

Jemu Id przypt~y~<·ant jest obdanc11/t kotówumit:Jrtnoidq spadania na
cztery lapy. Zwi«Zf(a ltmajq :a~
nfontmlt:jJct ll'/J/arruklm raju. a rtlllianaluJ:N}tt<"itrnJmkarmliprzynajmnlt:j jtdncg<~ bt;domntto kota.
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Tomek Bracichowicz: - Teraz odpoczywamy po krótkiej,
B-koncertowej trasie. Niektóre koncerty graliśmy wspOinie
z Bajmem i Chłopcami z Placu
Broni, na przykład koncert w
Ostrowcu. Jeszcze we wtorek
gramy w Busku.
MAAA cały czas pracuje
nad nową płytą. 1 września
wchodzimy do studia. Nagrywać będziemy z Leszkiem Kamińskim w S 4. Nowy album,
drugi Mafii, będzie zawierat12
piosenek. Wszystkie kompozycje są Zdziśka Zioło, teksty
Piaska.
Będzie to płyta komercyjna,
mate ostrzejsza, w każdym razie będą na niej piosenki mo.te
nawet takie jak ~Krótka...~.
Na przełomie października l
listopada uka.te się !'SiPierw

Trasa występów prowadzić będzie
przez ponad lO niemieckich miast, w
tym przezterenybyłej NRD.
25 czerwca ,.Deep Purple" wezmą
udział w ,.Harley-Davidson-Festiwal" w Wegberg pod Moenchenglad·

Kto przyjeżdia?
Do Polski

przyjeżdża głośny

WEEKEND

Mafia

"Oeep Purple" rozpoa)lla l aerw·
ca koncertem w Btrliniewielkietour·
neepoNiemo:ech.

W tym tygodniu gnmy:
- To kyo- Various Manx
- Jestem, będę - Mafia
- Mr Blue - Rene K.lijn

NA

Purple

w Berlinie!
bach, wysętpując wraz ze Steppenwolfem, Huey Lewisem, Bonnie Tyler i
Andrew Strongiem.

amerykański

bluesowy

zespól rhytm and
- .,Blues Brothers

Band~.

Muzycy wystąpią w warszaw·
skiej Sali Kongresowej 29 i lO. VI.

Proponuję:

Niesamowita
gitara
Gitart wykonaną w jednym qu mplarru w 1987roku wystawiona
na licytację w landyriskim domu au-

kcyjnym Christie ·s. Osobliwo.idq
instrumentu są aur~ntyczne podpisy
poprudnich wlo.icldtll, w/elkich gwiazd muzyki pop - Davida
Bowie, Paula McCanney ·a i George 'a Michael 'a.
Cenę wywoławczą niawyklqo
instrumentu ustalono na 100 tysię
cy funtów.

jąo

Gloria z

glorią!

Gloria Estefan zdobyła trzy
Mąt artystki, producent mu·
główne nagrody w prestitowym
zyczny Emilio Estefan (junior)
festwialu muzyki łatynoamery odebrał w czasie tej samej cerekańkiej- Premio Lo Nuestro a la.
monii nagrod~ za całokształt doMusica Latina - w Stanach Zjed- konań artystycznych.
Laureatami amerykańskiego
noczonych.
W czasie ceremonii wr~czenia konkursu Premio Lo Nuestro a la
nagród w Miami Beach ną FloryMusica Latina zostali także Luis
dzie Gloria Estefan otrzymała ty· "Miguet. Jem Riviera i Alejand ro
tul artystki roku, ajej longplay "Mi
Fernandez, a w kategorii zespoTierra" został ogłoszony płytą łów Los Bukis, Los Fantas de! caroku.
ribe oraz La Mafia.

Lista l Oniałych płyt
według tygodnika
Billboard
I.ISWEAR -ALL-4 -0NE
2. I . LL REMEMBER - MA·
DONNA
3. THESIGN -ACEOF'BASE
4. THE MOST BEAUTIFUL
G IRL IN THE WORLO - PRIN-

CE
5. RETURN TO INNOCENCE
-ENIGMA
6. BABY I LOVE WAY- BIG
MOUNTAIN
7. YOU MEAN TIIE W ORLO
TO ME- TONI BRAXTON
8. 8UMN.GRIND-R. K.ELLY
9. I . M READY - TEVIN

CAMPBELL

NUMERI22

43 notowanie
Listy Przebojów
Radia Kielce
10. -. - . Belle ami- Bajm
9. 7.4.- Cryin- Aerosmith
8. 9. J.- Please- R. Charles i lNXS
7. S.].- What Do You Want From Me- Pink Floyd
6. 6. 4.- M~ska natura- Wanda Kwietniewska
S.-.-.- Nana- Lady Pank
4. 3. 6. -T he Streetsof Philadelpia - B. Springsteen
l. 4. 4.- Sama- Oddział Zamknięty
2. 2. 3.- Zanim zrozumiesz- Various Manx
l. l. 5.- Without You- Mariah carey
Na liście tylko dwie nowoSci i dwie po polsku. Wypadly z listy piosenki T. Love, Dżemu i Basi.
Pierwsze miejsce obronione, drugie tet. Pomalu ale do przodu
R. Charles i INXS, i Oddział. Wanda trochę w dół, trochę do góry.
Zaloż~ się, te'nieź le zamiesza Yarious Manx i Lady Pank.
Chociaż ... wszystko zależy od państwa. Głosujemy na 10 piosenek.
M oma takie leldonlcmie, jutro (nled:(iela) od 7.30 do 8, w audycjllbdlo-Zgadula.
Mo hl a również napisał!: Lista Przebojów, Radiowa 4, IGeke.

Devil Faker
Paweł Sołan: - Coś zaginął
o Was słuch?
Leszek Zych:- Mote na chwilę.
cały czas gramy. Działamy w Ofi·
cynie.
P.S.:- Gramy, to znaczy koncertujecie?
L.Z.:- I duto ćwiczymy. Ostat·
nio graliśmy z zespołem HOUK.
Darek Malejonek, lider Houk, zobowiązał si~ nam pomóc w znalezieniu wytwórni. W najblitszym
czasie zagramy w Siupcy niedaleko Poznania. Ten koncert będzie
wspólnie z Kr · shna Brothers. Po-

Iem w malej miejscowości koło
Szczecina wspólnie w lllusion.
P.S.:- A pótniej?
L.Z.:-Terazustalanesą termin y innych wyst~pów, mi~dzy innymi w Rzeszowie, Tamowie
i Warszawie.
P.S.:- A co z płytą?
L.Z.: - Właśnie kończymy ma·
terial na naszą pierwszą płyt~.
Prawdopodobnie ukaże fi~ jeszcze w tym roku.
P.S.:- Jakleś szczegóły?
L.Z.: - Dowiesz si~ pierwszy,
ale na razie niech będzie to taje m·
nicą.

OK

Konkurs
Czekamy na 1J$u.W pneilstawi~~·
ce Waszych ulubionych wykonawców.
Wszyslkle rysunki WUlJUI u4zial w
,.rockowej wystawie".
Docbódpruznc:zonybędz.ienaW•·

bcje ·94 dla Jlljbledniejszytb dzied.

SlCZecóiJ'w•ud)"cjatbRulia Kidce.
Catyd:tieiinapoda!

Na listach ...
lO.BACK&.FORTH-AALIY·

AH

Lista 10 albumów
według Billboardu
l. NOT AMOMENTTOO SOON - TIM MCGRAW
2. THE SIGN-ACE OF 8ASE
l. CHANT- BENEDICilNE
MONKSOF'SANTODOMINGO
DE SILOS

4. THE D!VISION BELL PINKFLOYD
S. READ MY MINO - REBA
MCENTIRE

6. SOUNDTRACK TO "THE
CROW" - ATLANTIC
7.AUGUST&EVERYTHING
AFTER- COUNTING CROWS
8. SOUNDTRACK TO "ABOVE THE RIM" - DEATH ROW
9. SWAMP OPHELIA- INDI·
GO GIRLS
10. 12 PALY- R. KELLY

l Oz "płayłisty"
Billboardu
I. NOW ANDFOREVER-Rl·
CHARDMARX

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

2. LOVE SNEAKIN . UP ON
YOU - BONNIE RAITI
l. THE SIG N- ACE OF BASE
4. I . LL REMEMBER - MA·
DONNA
5. STREETS OF PHILADEPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN
6. EVERYDAY - PHIL CO[...

LINS
7. BEAUTIFUL - IN MY
EYES - JOSHUA KADISON
8. THE POWER OP LOVE CELINE DION
9. BABY ILOVE YORWAY-

BIG MOUNTAJN

NUMER 122
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Piorunujący korkociąg
Usłyszalem szum powietrza prześlizgującego się po skrzydłach szybowca /
wówczas wiedziałem, że muszę latać

KIELCE

28 MAJA 1994 R.
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· Patriotyzm

to znaczy ...

Takzaczęła sic wielka przygoda ·
Sebastiana Owsiaka z l/ LO.
-Latanie naszybowcujestczymi
wspanialym. Jest przyjemnoidą,
sposobem na iydt. Postanowilem
lataidlasamegofatonia. Tocoicudawnego, gdy mogr spojrzeć na
wszystko z góry, gdy mogr oderwa C
sir od ziemi.
Sebastian z dreszczykiem emoQi
wspomina swoje pierwsze lądowanie. etap najtrudnieyszy dla każdego pilota.
- Gdy widziałem, że lotniskojest
coraz bliżey, próbowatem przypomnieć sobiewszystkiewskazówki ins·
truktora. Niechcialem gozawitśC...
l chyba nieźle pan/o.
Stefek- nasz instruktor - zaczął

wprowadzaCmnlewewszefkietajniki pilotażu, któn z trudem moglem
Najdekaw.nt byty opowiadania o akrobaQach (nawet próbowal je przedstawić).
- Wszelkie p(tlt, spirale to
pryszcz.. Najtrudnieyszy jest korko·
ciąg.• Wpadają •w niego początku
jący, chociaż i starym asom może to
sl(zdarzyC. Wówczasnajważniejsze
jest zachowanie żelaznych ntTM-'ÓW.
Za pierwszym razem by/o to pioru·
nt(jącewraitnit i gdyby nie instruktor... To tak, jak z prawem jazdy.
Aby go zdobyć wystarczą podstawy,
którezostanąjuż na stale w pa mi(·
ci, lecz za katdym następnym lotem
poznaje sirwircęi tajników, coś no·
wego.
pojąC.

Gdy zapytałem sl( o ciekawsze
zdarzenia. z cieniem smutku odpowiedział:

- Niestety. Jedynie starzy wyjadacze opowiadają, ii przy ładnej
pogodzie-..·ldzitliTatry. Tomusia/o
być pi(kne. lAtania powinien łaJi
dy spróbowaC. Ja nie zdoialem
oprzeć s l( temu czarowi. A poza tym
instruktorzy są niesamowici. Jesteś
my na .per ty•, co zwieJesza moje
zaufanie do nich. Po prostu wiem, że
mag( liczyC na pomoc w każdey
chwili. Mi(dzy nami nie ma dystansu,jrst partnerstwo.
No cO i. Możekiedyi spróbujepokierowoC szybowcem, lecz na razie
pozostancprzy pus:czaniu papiero...,_.ch samolocików z okna.
DANIEL

- (OŚ wielkieco, dziś - wyświe<:hlaby slogan. Czy rzeczywiście?
Czy uanlowle szluWpodsta1fOW)'(b lried:q, (0 to ll2pra1fdę jest patriotyzm?
IUtdył

GOŚ KA Id. VI :- Jest to milość do ojczyzny. Nicktórzy panioci od·
dawa li za nią -tycie . Jestem patriotką i zawsze stanę: w jej obronie ...
DAWID: kl. VII : Milość do ojczyzny. Patriota nic powinien sprzedawać swojego kraju.
MICHAL kl. V: Nie jeste m patriotą, nic zalety mi na kraju, nic
wiem co to oznacza.
RADEK kl. VI: Patriotyzmjcst to pomoc swojemu krajowi. Jestem
patriotą, bo próbuj ę: pomóc Polscc.
AGNIESZKA kl. IV: Nic wiem, me mam poję:cia.
EWELINA KL. VIII : Patriotyzm to milość do ojczyzny, własnego
narodu, połączona z szacunkiem i uznaniem praw innych narodów.
Jestem pat riotką, kocham swoją ojczyznę: i oddalbym za nią życic.
JAKUB kl. VIII: To mil ość do ojczyzny, z chę:cią poświęcę: się: dla
niej.
NO RB ERT kl. VII: Nic jestem patriotą. Sądzę:, że kraj, nie ma dla
mnie wię:kszcgo znaczenia.
ANKA KSEL

Hołota

na "Liście"

Czas wydorośleć!
Podczas gdy maturzyści śl(czcli
nad swoimi pracami, ri'Szta uczniów' szkól średnich organizowała
sobie grupowe wyjścia. Wit"!u z nich
przyszlo wówczas na film Stn>ena
Spielberga .Lista Schimffera •.
Niektórzy, nieświadomie uważa
ją, że młodzież w przybytku X Muzy
kształtUje swoje horyzonty myiioIH", iwiatopogląd, zapewnia sobie
wlaśdwy rozwój kulturalny ... Ni~
sttty wersja ta jest Out) nieaktualna. Właściwy cel wędrówek więk
szoici młodych ludzi do kina 10 niepohamowana chęC powygłupiania
się.

Tak też by/o w tym przypadku.
CzęśC widzów przyszla rzeczywiście
obeyrzeCfi/m. Reszta skutecznie im
to utrudnia/a.
Przyprowadzono młodych z jakiegoi technikum. Chłopcy ci stali

sir głównymi inicjatorami wsztl·
kich hec,jakitdzialysię wkinie. Ich
raczej molo inteligentnym dowcipem było turlanit butelek po podł
odze. Palqc papierosy myiltli pew-nk, i~ staną sic idolami zgromadzonych na sali ludzi. Skutek by/
odwrotny, bo powiała od nich dziecinnoidą i idiotyzmem. Szczyla·
~m osiągnicciem stola sic burza
oklasków, którą ~walali, gdy no
jilmiezginą l czlowiek ...
Nie chodzi o to. aby byi zawsu
poważnym. Wszyscy wiedzą, ie
mlodziet mo prawo do pewnych za·
chowań, którt nit przystoją starszym. Ale wypadaloby umieC rozgraniCZ)'C to, co jest zabawne od
spraw naprawd( poważnych. A mo·
it czasjut by wrtszcie wydoroileć'!
Tylko kiedy ... skoro do tej pory nit
było czasu ... ?
KASIA

Imieninowe
pozdrowienia
dlapani
profesor
Joanny
Chalońskiej

ze "Śniadka"
przesyłają

a

(' k>

rozkoszne

łobuziaki

~-zł/e

Zabawy

ucznia polskiego
na lekcji
W szkole, jak wiadomo, bywa
raz lepiej, raz goTUj, ale zawsze
ciektrlf!ie! Osoby odpOif!ied:ialne
:a róinego typu atrak(je na lek·
Qach, to oczywiicie .M Y- ucznio·
wie (no bo któi by inny). W kai dQ
klasie tnqjdtie się zawsze jakaś
grupka, która ta wszelką cenę zajm#je sir wszystkimpo:a, neczjas·
na, lek(jq.
Mniej pomysłowi grają w przedpotopowe .kółko i krzyżyk •. Bardziej zaawansowani w .okręty•.
In ni w wypisp:anie głupich kartl'·
czek typu: .Kto namalawal tego
stania na sl{{icit?". Nitktórzy .ku
pamięci" upi(ksza}ą ł awki. Jeszcze
inni przepisują matm( lub ukradkiemsłuchają walkmana. Od czasu
do czasu ulatnia sirjakieś nieortykulowane dziamdzianie, którt
świadczy o tym, że kwi dojada ;;aspane iniadanie(na tzw. pauzie nie
ma możliwoiclspoiycia posiłku ponieważ jest ona prawie zawsze zaję
ta przez psork(f). Są jeszcze i tacy.
którzy z wielkim zaangażowaniem
słuchają nauczyciela! Trzeba jed-

nak przyznaC. że ta ostatnia grupa
ma wąskie grono sympatyków.
Do dzwonka zostało jeszcze 5
minut. Naturalnie, wszyscy są już
spakowani!
Szmer.
gwar...
A PSIK!!!
Kto to by/ ? Czyżby facetka? Podniccajązy dreszczyk targną/ calq
klasą ... Jeszcze tylko porozumi~
wawczy tik wyginający brwi trzydziestu czterem osobom, błyszczące
oczka, coi w roduuu .zatroskanego· uimitszku i NADZIEJA pnepelniająco serca i umysły zainteresowanych:A nużz/opala grypę!!!!!!
Nieważne ... PRZERWA! Tak mijają koll'jne /ekr;je, przychodzi następ
ny dzionek. potem jeszcze jeden
i jeszcze jeden ... at tu ni stąd, ni
zowąd WEEKEND!
Podpatrywa!a Beatka
P.S. No jeszcze tylko wypracowanko t polaka, S t~~ dań t tnlltmy,
przygotowanie sir do J klasówek
w przyszlym tygodniu i w/aściwie
caly weekend mamy wolny/ A mówią, ie szkoła to taki struł Somi
widzjcie: tYĆ NIE UMIERAĆ!!!

Zdochany

1992 r.}, mnie i .czule pożegnanie z
dziewczyną~ proszę oderwij sic do
mnie. Tego dnia spotkaliśmy si( w
sklepie .Mitex•, gdzie ty procowat ci, a ja sprzedawalam gazety.
Zrozpaczona, zakochana A.

Nasi belfrowie

Psorka

z ludzkim podejściem
Spoiród wielu nauczycieli, klórzy u~ nas ..·e wszelkiego rodzaju szko·
łach, tylko n iewielu ma da r "dogad)"'f1ania się " ze swoimi uczniami. Do takich osób ...laśnie należy pani pro resor Jolanta Rutczyńska ze "Sionb".
Poczucie humoru i ludzkie podejście do ucznia czynią z niejjed·

nego z najlepszych i najbardziej
lubianych profesorów w VI LO.
Co sądzą o niej jej uczniowie?
Michał:- Równa babka- na jej
lekcjach się: nic nudzę:. Gdyby inni
nauczyciele w taki sposób prowadzili zaj~cia, to chciałoby mi si~

przychodzić do szkoły.
J anusz:- J estświetna.

Nigdy na
nikogo (przynajmniej w naszej
klasie) si~ nie uwzięła, chociai
miała ku temu wiele powodów.
Poza tym jest jednym z niewielu
nauczycieli, którzy traktują uczniajak człowieka, a niejak numer.
Zawsze mo:tna do niej podejść

i szczerze

porozmawiać .

eSnajper

Za to

wlaśniejąlubię.

Rafai :- Jestnauczycielem,któ·
re go lekcje nie st resują - są prowadzon e na luzie, tak jak na Zachodzic. Cenię: ją równi et za to, te potrafi wysłuchać i uszanować cudzą

Kochany Nieznajomy! Jeśli jeszczepami(tas;; tamten dzitń (7/ipca

Wiem, że jestem dla debit, drogi
A.F., tylkojedną z wielu uczennic,
alejesrtś mi bardzo bliski i to. żtjts·
teś moim nauczycielem angielskiego nie przeszkadza chyba, abyimy
się spotkali.
Twoja na zawsze M.M. (X LO)
Nawetjak przez następne sto lat
nie odezwfen sir do mnie, Agnieszko. to nie zmieni to układów panujących mi(dzy nami. M.

opini~.
Anka:- A ja jej nic lubię:. Mote ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r
dlate~o. że nic cierpię te go okrop-~
negoję:zyka...

J/ARRY

r

"SNAJPERA" redaguje kolegium w składzie: Marcin Wik/o- redaktor naczelny, Robert Biskupski - z-ca redaktora naczeinego, Magdalena Gąska- sekretarz redakcji
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Gołębie

Jeść!
Paweł B. i Dariusz Ch. mają po
201at. Choć w dzisiejszych- brutalnych- czasach siutebnitów Temidy trudno czymkolwiek wzrusz)'Ć,
to B. i Ch. swoimi wyczynami spowodowali nerwowy szczękościsk u
co nlijmniej kilku znanych mi pracowników wymiaru sprawiedliwości . W ciągudwóch wrześniowych
dni roku 1993 napadli na sprtedawczyni~Y sklepu spotywczego i z nie-

zwykł._ wr~ zwie~ okrutnoś
cią. zgwałcili dwie kobiety. Skąd w
ludziach tyle agresji i nienawiści?
- zaslanawianosi~Y. Kto- próczdiabła - m6&1 wymyślić i zrealizować
scenariusz nie znanynawet najbardziej perwersyjnym twórcom filmów pomosrafi,c:mych?_

Odpowieclt brutalna
i prosta
Koledzy z Trablic. Podradomskiej wsi z kilkoma warsztatami,
ogromnym kościołem na kilkaset
duszyczek i sklepem., w którym pół
litra mo1na kupić nawet w niedziel~Y. Sypialni kilkudziesi~Yciu chło
pów-robotników.
W ich tyciorysie nie ma niczego
niezwykłego. Paweł B. przez trzy
lata siedział w trzeciej klasie. Potem zdał do czwartej, ale piątej jut
nie skończył. Dariusz Ch. przestał
si~Y m~YCZ)'Ćjtd: w klasie tneciej.
Oblij mają na koncie kilka włamań,
otarli si~Y o poprawczak i wi~Yzienie.
Jut od podstawówki odliczali czas
wypitymi winami i kradzietami.

Kawalerowie,
bezzawodu
- Pomagam babci w gospodarstwie- mówił B-. dryblas o małej gło
wie, wystających kościach policzkowych i nienaturalnie cofniętym
podbródku. Nigdy nie pracował
-jest na utrzymaniu matki pracują
cej w .. t.ąc:mikach" i brata.
-Ja pochod~ z rodzifiy s:zJac:hev
kiej! - chwalił si~Y psychologom
Ch. (okrągła głowa, niskie czoło,
gruba szyja). Syn nietneźwego za.
zwy~stró:t..a.

Alkoholu wypitego przez nich
24 września ubiegłego roku nie da
siQ policz)t. Nlijpierw spotkanie
z kolesiami zTrablic-wódka i kilka
win. Potem odprowadzanie kolegi
z Godowa- dwa czy trzy wina. Dalej znów jakieś zakrapiane spotkanie. l widmo wszechogarniającej
nudy. (- We wrześniu tziYŚciej
byłem pijany nit tneźwy - powie
pótniej Ch.).
W Radomiu przy ul. Wiejskiej
weszli do sklepu spot)"WCzego. Zamówili dwie oranżady i paczk~Y papie rosó w. S<tczyli napój w kącie,
czekając na właściwy moment. Po
chwili Ch. odniósł butelki. Brutalnie chwycił sprzedawczyni~ za
gardło, ręką zatkał usta i przewrócił
na podłogę . W tym czasie B wycz)'llcił kasę:. Było ponad 700 tys. zł .
W sam raz., by wesolo zakOiicz)t
dzień

-Na dyskotek~Y !- kn.y kn~Yli . Do-

ł ączył do nich kolega Ś . Nieco star-

szy, po wyro ku za pobicie ze skutkie m Ś mi erte l nym _ Agresywny
i arogancki.
1'\a KrynieckieJ podeszli do siedzących pod drzewami tn~YtCZ)'ZllY
i kobiety_ Para własnie koilczyła
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"Ślub"
w Wilnie
Korespondencja
- Maa nalllzitję, te wystawieale .,Śiur.." Witlłłlb Goeabmriaa w Wilnie

Pawłowi B. mudzil się areszt. "Wysoki SJtdzie! - napisał
uozpaczony. Jestem młody i głupi . A przecież w mlodości
często robi się głupstwa".

czyJ~~Ziechcialadawal:mi

WEEKEND

własna

serca
Z Wl~ienia wyJdiY pewnie dopiero
za kilka lat. Mamusia ~ziejut w
podeszłym wieku 1 nie wiadomo,

NA

~~jepłrin:zołclwteja.ęśdF.aro,y-powiedzialaiHta
Go.bmrla, w1lon. po pisarza, u spł(kanla z litewskJaJ bytybm.i.

flaszkę. Wokół nie było tadnych
zabudowan. Ch. z Ś. do nieprzytomności pobili mętczyzn~. B. zaa·
takowal kobietę.Ś.jednak się wystraszył i przepadł jak kamfora. Za to
Paweł B. i Dariusz Ch. działali skutecznie i błyskawicznie. Zaciągn~li

iwjakimjiYZyku,powróciłydokra

kobiet~Ywkrzaki.Opieralasi~Y,krzy
czała. Dostała

w twarz- at bluzn~Y

Iokrwią.

-Nie

mówiliśmy

do siebie nic.

Aleobajwiedzieliśmy,techcemyz

stosunek płciowy- opowiadał pótniej B.
Trzydziestoparoletnia kobieta
została odarta z ubrania. B. rozchylił jej uda. Ch. zamarzył się seks
oralny. Ale nie zdołali w stu procentach uealizować swoich plan6w.
Nadmiar alkoholu odebrał im męs
kość. Skopali kobietę i jej towarzy-

nią odb)'Ć

""·

-Zabić ich- krzyczeli. Twane
ofiar spryskali jakimś gazem i na
wpółprzytomnych zostawili w trawie.
Nast~Ypny dzień zacl.~Yli od wina,
a skonczyli na łąkach obok osiedla
Potudnie. Dołączyli do nich jeszcze dwaj. W czterech podeszli do
zaparkowanej kilkadziesiąt metrów od drogi bagażówki ,Jord•. Z
przodu wozu nikogo nie było.
Otworzyli tylne drzwi. - Poprosilem o przypalenie papierosa,.
Tamtenfacetztądziewczyną ... -tu
Ch. pokazał wymowny gest.
Napastnicy wyciągnęli męt
czyznę z samochodu. Kilkakrotnie
go uderzyli. Chłop prawie goły
uciekł w stronę osiedla. Pochwili B.
wywlókł z auta kobiet~Y. Była jut
ubrana. Z Darkiem Ch. zaciągn~Yii
ją kilkaset metrów w głąb łąki.
Doszli do ogródków działkowych.
Przeskoczyli przez siatkę ...
-Niekrzycz,toniccisięniesta

nie -

zatądali

od dziewczyny i zaczęli kończ)'Ć wczorajszy scenariusz. Dwudziestoletnia dziewczyna
wyrywała się. Próbowala krzyczeć,
gdy spostrzegła światła "malucha".
Wszystko na nic. Bili pięściami.
Mocno. Opadła z sił i poddała si~Y.
Tym razem alkohol nie pokrzytował im planów. Trudno opisać
to, co w sza l eńczym widzie wyczyniali z oszołomioną dziewczyną.
Wulgarne okrzyki, okrutny seks
oralny i analny. Nakoniec-a trwało
to na pewno ponad pół godziny Paweł B..płuł na kobiet~Y, a Dariusz
Ch. bez przerwy wyzywał ją od kurew.
Udało jej się przetyć. Naga doczołgała się do zabudowań. Wezwano policję i pogotowie. Na komisariacie rozpoznała fotografie napastników. Nast~Ypnego dnia o
dziewiątej siedzieli jut w areszcie.
B. od razusię przyznał, Ch.- nie.
-To nie ja gwałciłem. To jakiś
Rafał z Południa. Nie wiem, nie
znam! - plątał się w zeznaniach.
W areszcie obaj próbowali si~Y
powiesić .

- Mamlęki i odgłosytajne-opo
wiadał Dariusz Ch.
- Małe ludziki objawiają mi si~Y.
wołąią moje imi~Y . To one kazały mi
popełnić

samobójstwo. Mówiły :
a Bóg ci wybaczy- opo-

powieś się,

wiadał

B.

W ubiegłym tygodniu przed Są
de m Wojewódzkim zakończył si~Y
ich proces. Dariusz Ch. dostal dzies ięC lat, Paweł B - dziewię(: . Podczas procesu me zauważono u m ch
najmnieJSZYCh o znak wyrzutów su·
mieni a. Z res-zt ą .. N ie znąi ą nawet
znacze nia tego sł owa.
Czy coś kochają"'l Tak. Gołębie.
KONRAD OLSZEWSKI

nie prawdopodobnie będzie prezentowane równiet na II Między
narodowym Festiwalu Gombrowiczowskim, który odbywa si~Y
w Radomiu co dwa lata. Wojciech
K~pczyński, dyrektor Teatru Pow·
szechnego, obecny na prapremierze, nie podjął jeszcze ostatecznej
decyzji. Wszystkojednak wskazuje, te spektakl przyjedzie do Radomia w czerwcu 1995 roku.
- CieSZIY się, te dzieła Witolda,
obojętnie w jakim kontekście

J.:ot.

Prapremiera ,.Slubu" odbyła
maja w przedwojennym polskim Teatru Na Pohulance, obecnie siedzibie Rosyjskiego Teatru
Dramatycznego. Dramat naj~YZYk
rosyjski przetłumaczył Micha! 8.
Jagielło, a przedstawienie retyserowal Jacek Zembrzusk.i, związa
ny z radomskim Teatrem Powszechnym (retyserował m.in.
"Oni• Witkacego i "Pannę Julię'"').
Przygotowaniespektaklu finansowały wspólnie ministerstwa kultury i sztuki Polski i Litwy. Na prapremief"IY przybyła z Paryta Rita
Gombrowicz. Spotkała si~Y takte
ze społecznością polsk.~ zamieszkałą nad Wilią oraz ze środowis
kiemartystycznym i litewskimi intelektualistami. Wystawienie- po
raz pierwszy w języku rosyjskim
się22

Matvejev

-.S łubu" wywołało dyskusj~Y wokół twórczości Witolda Gombro-

wicza. Przy okrą&lym stole - poświ~Yconym polskiemu dramatowi
-spotkali siQ znawcy autora ,.Ferdydurke", m.in. Małgorzata Smorąg z Sorbony, Jerzy Jastrzębski
z Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz litewscy krytycy. Zgodnie
stwierdzono, te zderzenie dwóch
stylów - polskiej romantycznej
tradycji grania z rosyjskim realizmem- było ciekawym doświadcze
niem i nowym sposobem patrzenia na Gombrowicza. Jedno z wileńskich wydawnictw zamierza
przygotować
edycjiY ,.Pornografii", w serii poświ~conej klasyce literatury współczesnej. Przedstawienie w wykonaniu aktorów
z Teatru Dramatycznego w Wił-

Pigwa pod

ju, do którego był tak przywiązany
- powiedziała wdowa po pisarzu.
Korzenie kresowe Gombrowiczów si!Yga)ą XVI wieku (od Andrzeja Gombrasa Szymkowicza).
W czasie wycieczki do dóbr rodzinnych Gombrowiczów, w kościele
parafialnym w Remigolach (około
ISO km na północny wschód od
Wilna) Rita obejrzała ksi~Ygi, gdzie
znajdują się metryki rodziny począwszy od
wieku. w ubiegłym tygodniu, w Wilnie - oprócz
,.Ślubu" - litewska publiczność
miała okazję obejrzeć kilka innych polskich spektakli. Gościnnie
na wi leńskich scenach, w ramach
Polskiego Tygodnia Teatralnego,
wystąpiły; Teatr Rozrywki z Chorzowa z "Księtniczk.ą Turandot"
Carllo Grazziego, JózefSzajna ze
,.Śladami", Teatr Szwedzka 24 z
Warszawy z monodramem "Dla
kobiet, wysprzedat. końcowa" Arnolda Weskera.

xvn

WI FSLAWALIPIŃSKA
Na zdjędu: Henryk (Nijde
Kulausbile) i ojdec (Aleksuulru

~~:=~) w jdnej u

scen

ochroną

Wyrok ta:altamJJICJ wypłacenie SJO mln tJ odszkodowania na rzecz Brojest bu.precedeasowy. Uczy tet.. by nie wykn~dat cudzej
nilt postat Okcyjna ay sceniczna.

nisława Opałko

właSDoSd.. aaweljeślljesl

terenie browaru w J~Ydrzejowie,
gdzie piwo było rozlewane.
Innego zdania był zainteresowany. Uznał,te produkcja i sprzedatpiwa i podpiwku naruszajego
dobra osobiste. Genowefę Pigwę
z Napierstkowa wykreował jeszcze w latach 80., widzowie ogląda
li ją m.in. w telewizyjnych "Spotkaniach z balladą", ,. Teleexpressie", "Expressie Dimanche". Dla
artysty i jego adwokata Rafala
Kasprzyka sprawa była jasna.
Opalkozatądał zwrotu 500 mln zł,
gdyt o taką sum ~Y zanitona została
umowa, którą podpisał z firmą
.,Sulimar" na produkcję legalnego
piwa .,genowefa pigwa beer"
(umow~ zawarto pO pojawieniu
się pirackiej .,pigwy"). Dodatkowo
domagał si~Y od pozwanych 100
mln zł tzw. pokutnego tytułem zadośćuczynienia.

BronistawOpalko (:r: lewej) u swoim adwokatem Rafalem KaspiZ)'kJem
na kol)1arzu S~tdu Wojewódzkiego
Fot. D. Gacek
Proces o ochronę dóbr osobistych znanego kabareciarza Bronisława Opałko, występującego
także pod pseudonimem Genowefa Pigwa., toczył się przed Są

dem Wojewódzkim w Kielcach
prawie rok. Artysta oskartył kielecką firmę .,Big Grocer" oraz
Okocimskie Zakłady Piwowarskie
w Brzesku o bezprawne wykorzystanie jego pseudonimu i wizerunku Genowefy Pigwy na etykiecie
butelek z piwem i podpiwkiem.
Swoje siratyoszacował na500mln zl
i takiego domagał si~ odszkodowania plus 100 mln ty tułem zadośćuczynienia. Proces wygrał.
Zanim sąd podjął decyzj ~, odby ło si~Y pięć rozpraw, zeznania
złotyło dwanaści e osó b, zasi ęg
ni~Y tO równiet o pinii biegłyc h .
Głó wny punkt spo ru dotyczył
kwes tii , czy kary katu ra kob iety

w zapasce i nazwa ,.pigwa" na et)'kiecie kojarzą się odbiorcom z postacią wykreowaną przez Opałko.
Piwo "pigwa" i napój "podpigwek pigwa" pojawiły Si~Y na rynku
w ubiegłym rokujako produkt zakładów z Brzeska. Firma "Big
Grocer" byłajednym z głównych
dystrybutorów,
lecz
przede
wszystkim
pomysłodawczynią
umieszczenia na etykiecie słowa
"pigwa" i karykatury Genowefy
P1gwy. W tej spijlwie były prowadzone pertraktacje z Bronisławem
Opałko, który jednak wycofał się
z rozmów. ProdukCJę "p1gwy'" rozpoczęto bez jego zgody.
Poz-...·ani tłumaczyli się póź niej,
t e chcieli wyprodukować piwo regionalne, dlatego wyb rali karykatu rę baby świ ę to krzyskiej 1 wyraz
"pigwa". T o owoc powszechnie
znan y, twie rd z ił i, roś nie nawet na

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

Prowadzący
proces sędzia
Krzysztof Sobierajski, po wysłu
chaniu stron i zapoznaniu si~Y
z opinią biegłych z Instytutu Wynalazczości i Ochrony Wlasnqści
Intelektualnej UJ, orzekł, it post~Ypowanie "Big Grocera" i OZP
było zawinione, a fikcyjna czy tet
sceniczna postać Genowefy Pigwy podlega ochronie prawnej.
Etykieta bezsprzecznie budziskojarzenia z tą postacią -stwierdził
sędzia. Nakazał pozwanym zapła
cenie SOO mln zł odszkodowania
z 54 proc. odsetek (czyli tyle, ile
tądał Opałko) oraz 30 mln zł pokutnego. Strona przegr-.tna musi
takt e zapłacić \16 mln zł za koszty
procesowe i 29 mln tytułem opłat
sądowych . Stosowanie
nazwy
" pigwa" i ka rykatury zostało pozwanym zakazane .
Wyrok, któ ry zapadł 26 maja,

~~~ js~;~~;~~~~~~)'orw~:~ud~
S ąd u

Apelacyj n ego w Krak owie.
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-Partyzanci pod kielecki ratusz kanałami na pewno nie przejdą, bo musieliby przeciskać się rurami o średnicy 30 centymetrów - roześm iał się
jeden z szefów Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, gdy uslyszal o czym chcę _.,..".wiać. - Typowego Janka Sen:e, który jada
śniadanie walcz.11C widelcem ze szczurami, też pani nie znajdzie. Tu, po prostu, nie ma takich kanałów_.
Nie uwierzyłam, poszukałam i ma lazłam. Ludzi schodzących w kanały jest w Kielcach kilkudziesięciu. Do tuneli zbiorczych pod osiedlami Świę
tokrzyskie i Ba~nek schodziłam razem z nimi.

Jan Serce po kielecku
Wokół

kieleckiego staromieścia

Rynek
i zatylki

Podziemnl!, częśt miasta ronysowuo na ponad 1500 mapach Wojewódzkiego Ośrod ka DokumentaQ I Geodezyjnej l Kartoa::raOcmej. Sbla l :SOO. Niebieska linia -1imna woda, czerwona- sieć MPEC, bf"l!.ZOwa- kanal sanitamy.lnne to kable te leronlc:me, pz l p flłd. Wszystko, co zebrano,.. cil!,gu ostatnie: h kilkudziesięcin lat na podstawie obo~owych opinii a::eodezyj nycb. PozosU,jc jesuze kilka pmcenl to lerancji d okład ności danych, bo na
p rzykładprzed wojnĄ om py kanalównlkt sięnle tros:z.crył. Więc co jest pod Kie lcami, do końca nie wiadomo. Miejsca, któt")'DÓ da się przejśt wlaśchr:le moiDa pol iczyć na palcach. a, któny schodzlt w dół, maj~!, zapewniony
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Historycy ni~

wi~d%4. ki~dy było

lokowaM,choł nWulq:owqrpliwoi·

d. U 1tłłlslolo to IID.ftqpićjui. wXIII
wl~lal. Nt~ Z«howd sir dokum~nt.
al~ tJJpis lokacyjnf!gO przywilrju,
kt6ty m~ wprowadzał regularną zobudOWf, daj~ sir odczytać z
uyfru ulic. phJców i dzial~k obwiedzionych ulicami Uśnq. Kapitulną,
Silmcznq, Orlq, pl. iw. Wojciecha,
Wesołą. pl. Ponny Marii i Curwo·

nego Krzyża - kreilqc nojogólni~j.
To groni« miasta lokocyjn~. w
którego irodkuznajdowal sir ryntk
bieg prowQ(hqcych z
oddali traktów. Tensam.coidziSiaj.
Tylko kiedyś w samymjfgQ irodku,
gdzi~ dzisi(jszy /:JaJ~nik zfontonnq,
stal ratusz, por:qdny, z widq. A

przyjmąjqcy

luz w autobusie

nym wózkiem, albo na powatniej-

gdy wracają po ośmiu godzi·
nach pracy w ściekach. To zdarzało si~ panu Józefowi Moskwie,
który w ,.wodociągach" pracuje
jutod331at.
- Pierwszy raz zszedłem w kanał na ul. Bukowej, przy przedsz·
kołu. Brygadzista wr~czył mi
wiadro, r~kawice i mówi: "Masz.
wyczyścić studzienk~ ... Na dole
brudy,ścieki,jakieśstare przegniłe ściery. Zaparło mi dech w piersiach, ale jak po pól godzinie wyszedłem okazało si~, że chcieli
mnie zbadać .•Organizm si~ przy.
stosował, c hłopak jeszcze żyje
- znaczy nadaje się:". Po jakimś
mies iącu praktykowania dosta·
łem pierwszą samodzielną robot~.
Kilkadziesiąt lat temu praca
w kanałach wyglądała inaczej niż
dziś. Na awari~jeździlo si~ z r~cz·

szą starą ,.warszawą-garbusem",
późniejjednym

z pierwszych ,.żu
ków". Wszystkie narz~dzia to
młotek, kilor, mesel, wiadra
i czyszczące przeciągarki z r~cz
nym nap~dem. Wię:kszość prac
wykonywali ludzie, którzy teraz
schodzą tylko tam, gdzie nie dotrze maszyna. Tocomotnarozkopać naprawianejestzzewnątrz, bo
kanały potrafią być niebezpieczne.
- Przed zejściem do studzienki
kanał wietrzy się: kilkadziesiąt minut. Póżniejjestjeszcze raz sprawdzany specjalnym wykrywaczem
gazów błądzących. Dopiero gdy
maszyna nic nie wykate, zakłada
si~ szelki z l i nką zabezpieczającą
i schodzi w dół. Co JS centymetrów szczebel żelaznej drabiny,
w który przed postawieniem nogi
trzeba tupnąć, bonieraz metal by·
wa podrdzewiały. Bez zachowa-

nia przepisów nikt w dół nie zej.
dzie. O wypadek nietrudno. A na
górze i tak cały czas stoją koledzy,
którzy w razie czego wyciągają
omdlałego człowieka.

Podziemia kieleckie mają prawie 300 kilometrów różnego typu
kanałów. Tylko, że nawet do tych
najwię:kszych, mających średnic~

1,80 metra. może wejść jedynie
któryś z 16 kieleckich Janów Serce, tworzących ekipy remontowe.
Na dole nie ma "pachnącej" ~bo
ty. Brud, szlam, gnijące śmieci.
Nie ka!dy wytrzymuje zaduch
i smród. Wię:k.szość reaguje wymiotami, a póżniej albo się: przyzwyczaja, albo do kanałów jut nie
schodzi. Kanalarzom towarzyszą
szczury, które w podziemnych tunelach są u siebie w domu. Czło
wiekowi usuwają si~ z_~rogi tylko
na czas naprawy awarn.
(dokończeni~ no str. 1/)

przymmprrgier:;przypomni~ni~ot.

tak sobie...
(dakońcunit>

no str. li/)

Kielczaniebyli takdobrzy,teSzwedzi
nie mieli kogo strdlt i :z.a namow~
J. OanieiWZJ~li wszystkich.
Za~d Miasta ~zwał na dywanik
d)·rettorn MCK, któremu prncownicy
postawili 27 urzutów. Zdaniem wiceprezydenta Jerzego Królaniewiele wyiskrzylo na

nikalozje,omf(ny,hwyj~nień.NJra·

Wydziału

ZleJednakZMpostanOIIilniezawies:zał

Oś"iatyUMinauczycielski~hzwilłZków

A.Balcero,;skiegowczynnatciach.•le
popros1 Rc,ionalną Izbę Obm:hunk0\1'4

ł'Ołi1EOZlALEX: Aż

spotkaniu przedstawicieli

zawodowyth, ZNP i .Solidarnmt•.
Mówionobowiem o podzialedodatków
funkcyjnychdladyrettorow-wpodstawówkach dostali je wszyscy, w przedszkolachtylkopi~ciu,bonatylewystar

czyłopieni~y.Jeszczesmutniejby/o

otontrolęfin.anso~wtejfirmie,aWy
dziaiKultury-otontrol~merytoryczll4

Chci z RIO, nie będzie im wesolo ...
CZWARTEK: Radni przekazali sobie
znal pokoju podczas mny w kałciele

przy omawianiu planowan_ych zwolnień

Sw.Trójcy,apótniejwratuszu,uroczyś·

\3~bwl:Wiąz.kuztworzeniemwKiel

cie,dMX:bezszampana,zakoilczylikadencj~. Wielu tr~iłosi~ pótniej po masistractich korytitiich ze smutkiem
w oaach, 1.1!1anawi11,1ą~: si~ pewnie, jat
t~ pustk~ wypelnit
PIĄTEK: Poranna .tawa czy herbJ-

c:achZOO,czyliZcspołu0bsluPOświa
ty.
W~elejbytonaposiedu:niukomisJi

oiwiatyibud:tetowej,radni do wydania
mieli 21 mld z/ subwencji oświatowej od
t'uratora, z którym prezydent Jolanta
Daniel spoikala si~ w cztery oczy...
WTOREK:PrzezcalydZień,naostal·

niejroboc:zejsesjiradniwyliczali,cozro...
biliwlejkadencji.Alettychsukcesów
było! Wielu tak to dudlanie llll~czylo,
te wymyta! i s~ do bufetu, bo tam przy~mnkj nikt nie kadził. Najweselej,jat
zwyk.Jebylopodkonieeobrad,gd)'Zn;·
muntP~ksyk,powiedział obrazowo, te
t•dnibyli pilotami lecącymi na niskiej
wysotałci.Wychodzi nato, te teraz
wtałnie odbywaj~ tolowanie ...
SKODA: Znowu w raiWIZU Szwedzi,

ta•wn05talgicznymnastroju,zcświado
moś,ią; nieuthronnie n.adl::i~lł'C&O
krcsuwładzyZarząduMiastawobcc.

nym

składzie.

Naletakl

si~

jednak

ot~nąćztychsmutnychrefleksji,bo

tylkoradniposzlidodomu,prezydenci
mu~pi"KOWlłdoczasuwybranianas
t~pny,h. Zaraz tet J. Daniel wyruszyła
1\l

posiedzenie KZW1K. Rozrywkowe

popołudniemiał natomiastJerzy Król,
bawilłt si~ na wtmiW:u wystawy J. Po-

r:zycieli biolocii z podstawówek, bywybrE ISnafinansowaneprzezsiebiesz.ko-

piokt w OWA, a pótniej na koncercie
uczniówSzkoty Muzycznej.
SOBOTA: Tq;odniaJ. Król musi si~
in.cujnastroit,bowydelq;O'nnOpJN
Garnizonowy Festiwal Pieśni Patriotyczno-RcliJijncj. Nat01Ili.a5t znana ze
swoichsportowychzaintereSOWiliJ.Oaniel wybiera si~ na mecz Radia Kielce

leniewdziedzinieochronyłrodowist.a.

{mMJ)

ałezjatnajbardziejpotojo~,ekolo

&iczn.tmisj~. Przedstawiciele Fundacji
Uminowaprzesłuchiwaliodrana2Snau

iRadiaJedność.

-Mama w ogóle nie chce o tym mówić, przegania mnie do taty. On znowu zaraz robi
się czetwOnY, wsadza nos gazetę l mówi- " masz czas". No i nie wiem końcu czym
się tóżni penis od fallusa albo kamasutry- mówi uczeń VIIIklasy jednej z kleleckich
szlcól podstawowych. Podobne problemy ma większ~ jego rówieśników. Nikt nie
chce im odpowiedzieć kiedy można, jak można i czy w ogóle można. l najważniejsze:

w

w

jak to w ogóle jest z tymi sprawami.

Seksualne wieki średnie
Wiedza kieleckif!j młodzieży zostatnich klas n koły podstawowej i szkól ir~dnlch na /t mat uksu nieodbi~o od
t~jjokq proponowola nauka iredniawiuzna- do takich wniosków doszła grupo młodych /~karzy, prowodzących
od kilku lat w 30 kieleckich szkoloch poj~ncze l~kcj~ po.fwi~ne wychowaniu seksua/n~mu.
(dokoitcz~ni~ na str./l)

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

NUMER 122

STRONAli

Jan Serce po kielecku Ostatnia
Wpuścili

mnie w kanal

zbiorczy pod os1edlem Barwi·
nek pracownicy Miejskiego Przed·
si~biontwa Enerzetyki CieplneJ
Te tunele motna przejŚĆ bezpiecznie i suchą stopą. Zamiast
ścieków JtSt tu sieć rur rozprowadzających ciepłą i zimną wod~.
Wytej rozpi~te są kable telewizyjne 1 telefoniczne. Zejście p~wie
4 metry pod z1emi~ nie przerata..
-Te k.anały zna si~JUt tak dobrze, te nic nie jest w stame zaskocz)t. Co dwa t)'lodnie robimy tu
obchód, teby sprawdzić czy nic
nie nawala- mówi Jerzy Makowski, brypdzista pracujący w kana·
łach Barwinka od początku istnie·
nia sieci ciepłowniczej tego osiedla. - Niech pani idzie spokojnie.
Tu nie ma szczurów...
Gryzonie ustąpiły miejsca kotom, po których jest pełno .śla
dów" na posadzce i pcheł, które
przy ctepłycb rurach znalazły dla
siebie idealne warunki.
- Koty mają .punkt kontaktowy"' wnajnitszym miejscu tunelu.
ale w całym czują si~ jak u siebie.
Troch~ tu przeszkadzają, ale
w gruncie rzeczynikt nie ma serca
teby je przegonić. Jeden z koleJÓw czasem je n.awet dok.armia i...
nad~e imiona.
Koty nie są jedynymi dzikimi
lobtorami tuneli zbiorczych. Kilka lat temu do kanałów zeszli
Cyganie. Połamali ma no- i termometry no i trzeba było wymienić.
Ostatnio takich problemów nie
było. Pod ulicą Wrzosową noco-

wał w ubiegłym roku bezdomny.
Nie szkodził mkomu, miał w ci e p·
Ie legowisko, do którego wracał na
noc. Są tet "stali bywalcy". po których raz na jakiś czas ściąp si~
z kanału butelki i porozrzucane
karty. Oni na szcz~cie tet nie
mszczą.

Inna sprawa to bezpieczeńst·
wo. Zasadą jest, te do kanału czy
na obchód w~z.łów cieplnych wy.
chodzi dwóch monterów. Zi1114
były JUt przypadki pob1cia cieplownik6wprzezchulipnów.-Jak
tylko wskatniki na w~Je-matce
przy bloku 22 zaczynąją wariowrłi, dzwoni si~ do administracji
i schodzi w dół. Awari~ widać jak
na dłoni. Takie

kanały to manenie
katdego montera. Kilka lat te·
mu kopaliśmy obok ,.Elektromontatu" pr.zez trzy dni i noce zanim udało si~ znaldć uszkodzenie. TU po kilkugodzinach wszystko jest naprawione.
Tegosamego zdaniajest Marek
Giedach, administrator drugiego
kanału zbiorczego w Kielcach.
Pod osiedlem Świę:tokrzyskie roz·
ciąga si~ ponad 4 kilometry korytarzy doprowadzajljcych wod~,
ciepło, telewizj~ i telefony do
Itikunastu tysi~cy kielczan.
- Kilka lat temu te kanały były
w fatalnym stanie. Śmieci, stare
iz.olacje zdj~te w czasie napraw
awarii, szlam- wszystko'pię:trzyło
si~ na wysokość ponad pół metra.
Monterzy zamiast natychmiast
schodzić i naprawiać awari~ nąi-

pierw

oow.

szub.łi

wysokich gumow·

Terazjestjut czysto. Sprawdzi·
lam sama wchodząc do kanału
z budynku administracji. Suchy
korytarz z grubymi, pokrytymi
izolacją rurami po lewej stronie
i kablami sieci telewizyjnej po prawej. Co kilkanaście metrów zakola i reneksy światła ze studzienek
włazowych. O wielkim sprzątaniu
zadecydowanodwa lata temu. Jak
na razie uporządkowano trzy
czwarte długości kanaJu. Śmieci
jakie z niego wyniesiono motna
mierz)t w setkach ton. Ciąale
w dół schodzą dwie ekipy: Spf24la·
jąca i usuwająca awarie.
- Dla konserwatorów takie kanały jak pod os. Świ~toknysk.ie,
czy Barwinek 54 banłzo wygodne.
Rzecz w tym, te koszt ich zbudowaniajest kolosalny. Gdyby utyt·
kowników kanałów (MPEC, .wodoc~gi·, itp.) było jeszcze wię:cej
ich budowa stałaby si~ opłacalna.
- Nie wiadomo właściwie cze.
mu ludzie boją si~ mówić czy pi·
sać o kanałach. To nie temat tab\1.
Nasze dla specjalistów są całkiem
bezpieczne, a przed obcymi dobrze zabezpieczone. Mowy nie ma
o tym, tebyktoś zszedł w dół i zginął...

Kanalarze lubią swoje tunele.
Katdą pracę: trzeba lubić i dobrze
wykonyw.;. Nie watne jest czy
pod, czy nad ziemią. Co do lego
zgodni są wszyscy kieleccy Jano-wie Serce.

Seksualne wieki średnie
(dokończenie u

Wielka zagadka
Mtmo pozomir lrpsz~ roznnanta w tmtadt niż ki/kanaidt lat ttmu, miothitudaJą ttSamt, odtt.·itc:tnt
; nqJprostsu pytania. Ankietol\·ani,
U-, l S-lotki bardzo chcieliby l\'lt!'dzttłczymo!nazajićwdążtpnnpo
r:o/untk,jukit ZIIUCZtnit ma wielkość

czlonku, czy od masturbaCji można
stracić nasitnieoliw oślepnąć, czy gtntkologpnerywu b/antdzirwtaq 11p
Byćmoże pytaniu bnmtq anegdotyct.·
nit, ale zudulije młodzi ludzie niesto
latttmu, tylko obtt:nie, w tym roku,
w kiełtekich szkotach. Ninwyki t zugadtumie porvszył pewien siOdmoklasisttJ, ktOry w anonimowtj unkt~
de nieJmiało zapyta/ .Jak sir robi
ałalltkr. Sko11sternowany lekarz
sP«}alista dopieropod/u:żntj dysku~~ zrozumiał, it p}'tunit dotyczyło
~Vr~~.YHiu. Uatń 11'4'ażal, żt jak jui
.członek•- to zylko we ,."_.odzie. bez
wrwodu to po prostu zwyczajny... Z
kolei w jednym z kieleckich ugOiniukOw, w kłusie/l uprQ/ilu biologiczno-drrmta/U'm zanucono pral\·adzą~
muzą~rcfa, ieuiyM.·u niezrozumiałych
lzbytnuuko-wychpo.ifć. Uanlo.,.·tenit
wiedzitli co to owufat;ja tlechtuczku.

Podwórkowa szkol a seksu
P,a".•lt sto pro«nt ankittoM;unych
uczniów odpowtadu niezmitnnte od
kilku lat, it pierwszym irOdlmt wt~
th;yosekslebyll koltdry, kastl)' wtdto
fwb pisma pornograjicmt. Zdunttm
speQulisttiw, toku iniCjacja moit ta·
WGbĆ CZ(StO 11a r:o/ym przyszłym, jUŻ
dojrzałym wsp61i:ydu, Ml}koiluwićj~
10 obraz. Seks może do końca tyciu
kojarzył Jit nqJmiltj z pamenkami z
11iemi«kidt JilmOw erol)ic:;:nych lub
szwtd:Jcich cmsopism. A tych 031Uł·
niona nosrym rynku niebrukujt. KfuJYaiU'm przyk/udtmje.st pewien kieleckfOsmoklasista, ktO". u znudzoną
millą.,.yslucht.,.·al wykludulekunu, u
wkoliC'łłsrv.·lerdzil,żtOIIStJmd03ko

"alesi(tdukuje. -A COCZ)'tun'-spy.

str./)

tatapani doktor. -Ja wszystkowiem z
Kuro - odparł nastolatek. Lekorka
pnn dlutszq ~hwil( usilo.,.Ylła sobie
bnJkutt'C:!nit przypomnieć publikaCje sper;Jalisty o takim nazwisku. Za·
miu:rtllll)jaśnieir ucztir wyją/ z ltc:tki
skand}·nawskit czasopisma .Cuts·, z
kolorowymi aktamt kobiecymt, ktOre
naegOIO.,.'tfO podr(aniku gmtkologit.
-Bardzo czrsta spotykam Jir z podobnymi iródlumi wiedzy seksuufnd
młodzieży- m Owi Malgoruua Ol<jar·
cryk,lekun dermatolog. od dwtkh fot

kiem. ( ... ) T.,.·un ukazlf}tmy wszystkim, CZ(Ści intymne nie". Napruwd(
fflt)t.st to fragment monologu kabarto
towąo. Książko została taftdwie leił
ka lat temu wyduno w sporym naklu·
d:it, jaka podrrcznik dla uczniÓw
sturszychklasnktil podJtawowych nu
ltk(je _,.-chawawcze. Dodatkowo
otrzymało
nagrodr Ministeruwa
EdukaCji Narodowej. Tytułu i autora
me podqjtmy, iriy nit robić zbyt m:·
nd reklamy. /Ie tego typu podrtctniktiw trafilo do nktil, ilu nauczycieli z
nich skorzystolo -nit wiadomo. led·
nak.u~mu myśl, że wychowanie seksu-

:;:,:o:~~o't!~~;:*;~'fu~!~~: zu~

krt111tj czrfd tułowia· budzi Jroz(.

zpo.,.·odumtmmoglybystuzyćzailu

struąt lfqJbord:td

Mlodziludziepruwużnitnltpotrqfią
mOwić a stksit. nie znają podstOI\'CI·
wychokreileir. Wnuszymspolm:eńs

twie od lat funkt;jonijjt wiele stereotypOwittmutOwzakuw/U'ch,useksjtst
chyba nqJwirksrym tabu. Nas nit uczyli, to i my niebfdziemy- mOwlq rodzice. 1}mausmt mlodzld. dQjrzewu
znacznit szybdtj niż kilka lut ternu, u
sam stks stąje sit rtiw11td puwnechm~s:y i dastrpnitjs:;y - w filmach,
programach telrwizyjnych, książ
kach, gazetach. Z roku na rok potrze.
ba prQ{tsjonalnd tduku(ji stksualntj
)tslcoruzwirkna...

Sekretna

część tułowia

Można powttdziti:, ito niedoua~
nit seksuufne mlodzidy zadbali doroili. Wycqfuno lekt;jt przysposobit'nia do życia w rodzinit, pamipny podrtctntk PDt o mula nie sp/oną/ nu
stosie. W ramtan nit zaproponowano
nic. W zasadzie prawienie. bo na 1'}'11·
ki trqfilo kilka publikat;ji, ktOrr miały 11uuc:;yć m/ adych co każdy chiopiec
i dziewczynko wiedzieć powinni. Oto
rytatz)edntjznich:.Czriddalaslużąctpnekat)l"''tlffiUi:yciuznąjdlfiqsit
wm:żnt)a#clnusząotulowia.M6-

wtmy, itsą!1ntmtymnt, toznuczyiciifeosobiJte,sekretne.(... )MidscolntymntMfdqdotąJemnir:yczlowiełul.
PuM·in'O' ł1yi traktowant z szacun·

ufntkogokolwielczakoilaysirnu..s~

Stres przez lukę
Cień nadziei na zmlanrw edukaQi
dotyczqaj .tych Jpraw" budzą prowadrant od dwóch lut zqjrciu w ok. )()kit·
leckich nkoluch podJtawawydt i irednich. Szt.idu ftkurzy Jpot}·ka sit cojakiiczun mlodtld4_ na ltkt;juch- rozmawia, opowiada, t/umoczy. Alu;jtfinansuje Funduda Ronvoju Rt~ionu
s-·ittoknyskiego. Jmrych .seksualnych• spansorOw nu razie nit widać.
- Mlodzid. bardzo dobrze rmgujt
na uvtda, w kontaktach z nu mi JUI
imitlna nii z nauczydtlami, }Uli
prukona sit do prowadzącego to nit
bal si( Jtawiuć trudnych i odwuinych
pytań - mOwl M. 0/dorczyk. - Cu
pruwda nasuzajfda to kilka godzin,
namiastko tego co wkruCUJjq(Jł w
okres dajnewunio nastolattk powinien wiedzieć, ule nawtttu cztściowu
wiedza jest wainu. Zaczynomy prz~
ważnie od umat6w 11qjprostsrych -hl·
glena, trądzik. hormony, ba fuki zac:ryną~q Jitjuż tu. Pomeby są oczywiś·
cittlfaczniewi(ksz~ ..
-Tuka tdukat;ja ljd rozwQj to kunitc:tnośł - rwitrdzi pedagog Zofio
KrOI. -Dlu m/ odridy tonkota i;yclu,
odpowiednie wpr()K-adzenit w dorosloićmożezapobitcpóiniejsrymfruJt·

ruQom, Jtruom l UJresji.

DARIUSZMATEREX

Kol\cowespory, radni Czesiaw Dawid i Zygmunt Pęksykzałałwia1i
w białych rękawiczkach.
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~nek i zatylki
(dokoftczenieze.S'tr. l)
To nabrzmiały od wyda ruń, pe-

ltn dzięjów obnor. Pisu o nim
w sweyorcydd.awęj luiqżu ~Rynek
w Kitleach ·,Jon LLsuk A damczyk,
który prud dwoma laty wydal po-

dobnt w charakteru opracowanie

poiwifcone wzgOnu zamkowemu.
Dr Adamczyk zojm!4je .1ir nqjstarszq dzlelnicq m iasta, bowiem sto·

nowi/a ono bialq plamr w badaniach urbanistycznych pruobrażeń
l zmian mienCUJńskił!j zabudowy.
SwOjopartynaogromnej dokumentacji pnąląd, ulim po ulicy, dzialkapodzfal u, dom po domu, rozpo-

czyna od aasów nqjnow:szych,
albowiem dopiero w XVI/l stuleciu
pojawia sir witaj prukaz6w pozwalających agamąt zmia ny przu /f%ennąowlznunku miosra. Głów

ny

układjego

zawsu

urbanistyCUiej siatki

PQUJstawał

resp ektowany,

choć pod(jmowano prudsipzitcia
rąulacyjne.

Pretekst k u temu dal
wielki polor miaJta w 1800 roku.
Wykony.S'tana go, by zmienić zobudaw, z łatwo palnej na trwalną
. wkrótce Kielce do.S'tąpiły owan.S'u
f J"taly J"ir stoliCli waj~ództwa k ra-

dzisiQj M oniuszki, gdzie znQjdowała .fi( siedziba władzy wojavódzkiej).
latach 70. xrx w. miasto
pogn(bil drugi wielki ogieft, to również miało swoje na.S'I(p.S'rwa •.
A utor tąo opracowania, które
zawiera mnóstwo matolalu ilustrazyjntgo - dawne mapy i plany,

w

fotografie- odtwarza na pod.S'tawie
zachowan(idokłlmenta(jlpodzlaly
wła.S'nościowe, dOJ"fownie dom po
dom u, a każdy z nich najesirobiektem osobnej opowldd. Ruc:z w zamierzeniu autora mo być studium
historyczno-urbani.ftycznym. ale
przedd stanowi bogate źródło wiedzy o mieście, o różnych a.S'pektach
jego żyda, ciekawostek tu mnóstwo.
Na przykład. Piei'W.S'Za w Kieł
roch
dwupi(trowa
kamienica
mitszr:zańskal To ta, w Rynku,
z prawej strony domu z arkodami
(muzeum). A nąjlepi(i zachowana
kamienica z XV/l/ w. ? To ta, w ktOrej midci sir kawiarnia .U Soltyków·. Zbudował ją kucharz biJ"kupa Kajetana Sol tyko, Micha/ Gilba, zresztą też fundator figury św.
Tekli, która wcuśni(i J"tala przed
wybudowaną przez nitgo na rogu
rynku i Mall'jkomieniczkq. lfebyło
celbud czyli rogatek w mieśdel Siedem. z zadaniem ochrony intere.S'ÓW
mieszczan. Gdzie, w początkach
zeszlego J"tul«io, dobrze l«lnnili?
.Przewodnik dla podróżujących po
Poi.S'u·z 1811 r. pisze,lżwKielcoch
. kilka jut oberiów, a pomirdzy temi najlepsza w rynku WOjtostwo
nazwana ·. Jak tam trafić? To u~
lotu św. Uonordo, na domu jut
tablioo, iż w nim zatrzymał sir Kaiciu:rzko. A zatyłki to drogi ciągnące
sir na ryłach pose~l usytuowanych
frontem do rynku i ulic mia.S'ta...
Ta książka winna staC.S'i,kodeksem miasto. Chwała kleleckiemu
magi.S'tratowi, że jq iftnansowa/.
Niechby jeJ"zcze uznał ją za arbitra
w ciągłych sporach o oblicze naszego staromieida...
JERZY DANIEL

Jtm Luuk AdamczyJe - ..Rynek w Kiefcacll. Prukst.talcmia pnurrtetr.tu! i u bud &wa miu:CV~ńska Kielc lokacyjnych w XJ'IJ- XIX w.'",
sdcium h istot)'curympoprtedtil Andrz(j Koulski. Regionalny Ośrodek
Studiów i Dcltrony Środowiska Kultuf'OW('go, Kielce /991.

Trzeba się ruUeśt na zapas, bo za chwilę zantkml także bufet. Ostatnia wieczerza radnego Andrzeja Bobińskiego.

No
to
pa!!
-

żegna się radna Liliana Czyż
Zdję:cia:

D. Gacek i P. Polak

Co to znaczy chodzić z sobą
Clrcialbymcllodzić t ddewc.zynq, bo inni koledzyjuż to robią. Ale nie wiem co toourac:a. Kiedy
zapraszam koleżanki na spacer, najczęściej brakuje mi tematu rozmo"-" i właściwie nie wiem, co
jej zaprÓponować. Pomóżcie mi, bo wstydzę się zapytać kolegów - pisze Stefan R. z Radomia.

Drogi Stefanie! PamirtQj ż~:
• chodzenie z J"obą nit jat i nie
powinno być wyłącznym .należe
niem do siebie·, gdyż blokuje lo
inne kontakty z rówidnikoml;
• zazdrość i WZQ}emne pilnowani~ sit. które czr.S'to towarzyszą lakiemu chodzeniu z sobą, nie mqjq
nic wspólnego z autentycznym
zwiqzkltm z inną osobą;
• chodzenie z sobq nie jat l nie
powinno być połączone z obowiąz-

kitm podrjmowania kotr.taktOw fizycznych, nirzależnie od ichfonny;
• chodzenir z J"obą nie jat oba·
wiązkłem ani koniecznoidą życio
wą, decydująCli o prutfiu l znaczeniu w oczach kolegów;
• nit chodź z kimi, aby sir tylko
pokazać, nie cz~rpiąc z tego żodn{j
saryq'akcji.
Chodzenie z .S'Obq je.S't z pewnoidą wynikiem .S'pontoniczn.ych odruchOwsrrca l umyJ"/ u, a nie reallza{}i
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na zimno wykalkulowanych zamierzeri. l jeili nawet chodunit z sobq
(co sir zdano) przeksztald sir
w tirbaką miloić l ch(Ć należenia
da siebie, to nie z powodu obawy
przed dy.S'kwaljfikacyą towarzyską
kolegów, ale z powodu tqo, czym
jest miloić- girbokiego zainteraowan.ia drug,lm człowiekiem, chrd
byda bli.S'ko niego l pragnienia za·
.S'pokojtnia jego wszelkich potrzeb.
Za.stanOw sir nad rym, ale zrobisz
cozechcesz...
{s)
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STRONA IV

Słówko

z ulicy: Czy twoja żonajest dobrą matką?

Wolałbym
być jej synem
bę~~~ ~:::.~~i ~~fe~i!0nka~

szego mał1:eństwa. Otemlem si~
z Franciszką, gdy miała 17łat i nigdytegonie1alowałem. Wychowaliśmy pi~cioro, dziś juz dorosłych,
dz1eci. MoJa tona była dla nłch
• ~pan1ałą matką. llet ona nocy
me przespała, ile łez wylała. Zawsze była bardzo uczuciowa i wraż
liWI!. Zajmowała si~ dziećmi i domem, dbała o to, by wyrośli na
dobl')'ch, porządnych ludzi. Gonilaich do nauki. Gdybylimali zawsze
w1eczorem
sprawdzała
wszystkie zeszyty. Cieszyła si~
z ICh sukcesów, przeżywała po ratki. Jest po prostu dobl')'m, uczci-

wyJ(}~~6J~:~!?:.~k~~~~amy tadnych problemów z dorastającymi synami a nasza trzyletnia
Kaśka jest pogodnym, ufnym
dziecluem jest w dutej mierze
zasłua. tony. Mal')'sia przez kilka
lat nie pracowała, cały czas poświ~jącrodzinie. Terazdzieli go
mi~dzy prac~ i dom, ale robi to tak
umiej~tnie, te mamy ciepły miły
dom. Bardzo troszczy si~ o dzieci,
prz.estrzegaje przed rótnymi niebezpieczeństwami.
Teraz sen
z powiek SJ>f'dza jej egzamin do
szkoły średniej, któl')' czeka starszego syna. Martwi si~ tet, jak
Kaśka zaaklimatyzuje si~ w przedszkolu od września. Dzieciaki są
z nią bardzo :d:yte, zwracają s i~ do
niej z rótnymi kłopotami. Z całą
pewnością jest dobrą matką.
STEFAN:- Moja żona lubi zamartwiać si~ na zapas. A. te kobieta ma buJną wyobraźnię:, to jak
któreś z doro.slych jut prawie
dzieci spófni się: pół godziny to
ona w tym czasie jest w stanie napisać scenariusz do thrillera. Dzieci mówią, te z tym talentem zrobilaby karier~ w Hollywood. W tej
chwili jest to dla nich troch~ m~
czące. Zatruwa tycie nie tylko sobie, ale całeJ rodzime. Nie, nie

che~ podawać

swojego nazwiska,
bo mialaby do mnie pretensje, te
.z niej wariatk~
JERZY:- Albo bez nazwiska,
albo wersja oficjalna. Musz~
.z-przykrością stwierdzi:, te jest
kiepską matką. Niby si~stara, niby
cały czas poświ~ca rodzinie, ale
niestety niewiele .z tego wynika.
Ona .zatrzymalasi~ w miejscu. Nie
potrafi zrozumieć, te dorastająca
dziewczyna ma nieco inne problemy nit przedszkolak. Nie potrafi
na problemy dzi~i właściwie zareagować. Albo robi aferę: rodzinną z rzeczy, nad któl')'mi w ogóle
nie warto si~ zatrzymywać, albo
lekcewaty sprawy wa!ne, istotne.
Sposób wychowywania dziecijest
t ródlemnieustannych kłótni mię
dzy nami. Z jednej strony mam satysfakc~, te dzieci lgną do mnie,
.z drugiej .zaś mam tal do siebie, te
zdecydowałem się: z taką właśnie
kobietą mieć dzieci. Zazdroszcz~
niektól')'m kolegom, którzy mają
mote mniej efektowne i zadbane,
ale za to mądre tony.
JAROSLA W SZCZEŚNIAK:
- Pochod.z~ .z rodziny wielodzietneJ, gdzie katdy miał przydział
obowiązków, z któl')'ch był rozliczany. l choć sarkałem, narzekałem, próbowałem si~ migC. uwatam,te to było dobre. Moja tona,
jedynaczka, wyrę:cza dzieci we
wszystkim. WychodZi z założe
nia, te jak ich tycie zmusi to si~
wszystkiego nauczą, a dzieciń
stwo to ma być okres beztroski
i radości, bo to jest psychiczna baza na całe tycie. Prawd~ powiedziawszy uczucia mam mieszane,
ale poniewa! głównie mnie nie
ma w domu nie upieram się: przy
swoich racjach. B)'Ć mote to właś
nie tona ma racJ~. a dzieci to kiedyś b~dą potrafiły docenić ..
robi~

GRZEGORZ

KAMIENSKJ:

- Wyniki matczynej pracy motna
ocenić dopiero, gdy dzieci są dorosłe. Nasze dz~eciaki są Jeszcze

bardzo małe. Córka ma trzy lata,
syn rok i dwa mies1ące. S" zdrowe,
zadbane, uśmiechni~te 1 bardzo
do tony przywiązane. Wydaje mi
si~ te1, te nie nałetą do tych
upiornych bachorów, o których
znajomi opowiadają anegdoty na
imieninach. A to jest tylko i wyłącznie jej zasługa. l sądz~ te bę
dzie umiała być z nim~ gdyzaczną
mieć kłopoty, od któl')'ch ich przeClei nie Jesteśmy w stanie uchroni:.
ALBERT 8.: - Wolałbym być
jej synem nit m~em. Synuś jest
oczkiem w ~owie, świata poza

~ki~,ieaw]::I,~Z~~~~~~~io
wszystko mu wybacza. Jest dla
niego supermatką. Kiedyś mnie
te1 darowała wszystkie winy. Teraz)u1 niejest taka wyrozumiała.
TWierdzi, te mi się: charakter popsuł. A to nieprawda. Ja w dalszym ciągu jestem chłopak z fan:a~ot~ o:~J~trzebnie tak
JACErKĘPKOWSKI: - Moja
tonajest bardzo dobra i opiekuń
cza. Czasami i mnie traktuje, jak
swojego syna. Nie powiem, teby
mi to nie odpowiadało. Przecież.
katdy m~czyzna jest do końca

ty~~~kru~: - Przez
wiele lat tona ganiała, biegała i wisiała w pracy przy telefonie martwiąc się:, czy dzieciom coś głupiego
nie strzeli do głowy. Potem stała
przy garach, SPf?ilała, P.rala,
nadzorowała odrablanie lekcji .

~~~~~~~At'i:~~acn~~of.:

nansowo wiedzie nam si~ gorzej
zaczyna nam si~ to wszystkim podobać. A ja dop1ero teraz uświado
miłem sobie, jak musiało jej być
trudno pruz te wszystkie lata. Na
pewno JUt n1e wróci na pełny etat
do pracy. Należy jej s i~ trochę: spokoju za te wszystkie lata harówy. Bo
jest naprawdę: znakomitą matką i
toną.

1\łALGORZATA Ż4JtNOWSKA

Pitawal kielecki

,,Budzikowy" podpalacz
Włodzimierz K. na gwałt potrzebowal gołówld. Niestetywbrew przysłowiu ,.Chcieć- to móc", nie wldzillł realnej możllwo4ci jej zdobycia. Wierzyciele upominali się o zwrot długów, a tu dochód małego,
nieurodujnego pola- nlewielld i na utrzymaniu żona z kilkorgiem dzJecL Po długim namyśle dłużnik
wpadł wre.szcht na pomysł niezawodnego, jak ądził, chot niezbyt legalnego zdobycia pieniędzy_

Palisię!

sprrżyny

dzwonka budzika znoi~
z/onego na strychu. a drugi koniec
do spirali grztjnt}.
Dzwonttnie budzika, ustowionqo
na konkretną godzinę zamkntło
obwód tlektrya.ny - spirala roziarzyla sir i wzni«ila pożar w słomie
i mnych mattriałach fatwo palnych
pozostawionych na strychu.

Wirczorrm ł sierpnia J9U roku
wzabudowaniach Włodzimierza K.
wybuchł pożar. W ..."niku skutecznej akr.) i ml{jscoW<J straży pożamt}
szybko go zlokalizowano i ugaszono. Spalemu ufql Jedynie dach
budynku mirszlcolnrgo. Ustalono,
te w czas/t ..."buchu ognia domowników nie byto w mieszkaniu,
o drrwi wt}ściowr zamknittt były
no klódkr.
Podaas oglrdzm miejsca zdanenio zolllł·ażono żt w gniazdku
bnpi«ZZIika na tablicy rozdzie/czt!J
tkwi kolicówko pnev.·odu mttalowrgoprowodząugonostrych. Wtrj
sytuorjl do akr.) l przystąplit tksprrci kryminalistyki w asyście przedstott.•idtla straży poiornt) l elektryko. Stwierdzono, że przewód podlą
CZO't)' byl do antrny u/n.~lzyjnt),je

przylączony był

łOdalszoarśćowinittabylawokót

wartaść pltnitżną.

Wartościowa

rudera

Na podstowie zebranych mattriolówdowodo..."ch Wlodzimitrzowi K. przedstawiono zarzut popdnienia prztstrpstwa. Ustalono. żt
w czasie po toru pntb~·at on z żo
ną i dztećmi u rodziny w sąsiedniej
.._,si. Dwa miesiące wcześniej ubnpirczyl SM-"Ó} dom no nitbagatelną
jak na oweaasysumt 100 tys. zło
tych. Podkrtślić należy, te budynek
by/ stary, drewniany z dachem loytym słomą i przedstowiol znikomą

Podt}rzamy Wlodzimitrz K nit
nlaqo. W trokde przesłuchań twierdzi/, te o podpalenie podejrzewa swoich sąsia
dów. Doda/ ponadto, że stary budzik ..."niosła pratt.•dopodobnit na
strychjego tona, lecz kto podlączyi
przewody do bezpiecznika na tablicy rozdzltlat} l budzika niejtst mu
wiadome.
Sąd Wojewódzki w Kielcoch nit
dol wiary..."jo.inieniom oskorion~
go l ..."rokiem z dnia 11 a.trwco
1975 roku skazol go no karf ł lat
pozbawienia wolności oraz grzywnf
w..."sokości l 5 tys. złotych.
Nit trzeba doda'":ać. że Włodzi
mierz K. nit otrzymał ani złotówki
z polisy ubrzpieatniowrj, a jąo
nadzit}e na zdobydeplmitdzy zostały bezpowrotnie stracone.
MARTA GóRSKA
•
P.S. Dzirku}rponu pułkowni
kowi A(frrdowl Suchtckitmu za
udosttpnienit mattria/ów

przyznawał się do

Dobrze śpiewasz synu, tylko trochę za cienko- ks. bp Kazimierz RyCDin
l wojewctda Zypaunt Szopa
Fot. D. Gacek

Cienko śpiewa
Kiedywkluao~mmomencie

relacji z odsłonięcia pomnika
,.&rtosza Głowackiego .. w Raclawicach spiker kieleckiego radia poirifonnowa/, że ,.teraz
przemówi kielecki wojewoda
Zygmunt Szopa .. w radio~ch
głośnikach usłyszeliśmy religijną pieSń "Bogurodzica". Mimo
wielu ważnych obowiązków wojewoda znqjdt{je CUJS, by sobie
trochr pośpiewać w kościelnym
chórze?

Dyzma -

ideał

Największym

powodzeniem
na maturach z języka polskiego
cieszył sir w tym roku temat
"Jakie wzorce osobowe z poprzednich epok literackich są
Twoim
zdaniem
aktualne
współcześnie?". Młodzież zamiast/ać wodę o Judymie, który
zafriko leczył biednych robotników, czy o ginących za Ojczyznę
żol nierzach, z entu~azmem opisywala najgorszych literackich
oszustów i szuje, które radziły
sobie w życiu, zarabiając przy
okazji kupę szmalu. Wzorce
aktualne - w końcu np. Dyzma
nie tylko zrobi/ wszystkich w konia, ale sam na konieczostał ~
brany na prezydenta.

Rakietowa samowola
Mnożą się

budowlane samowole. W gminie Chmielnik pewien gospodarz postawił .robie
piętrową willę opierając się na
pozwoleniu uzyskanym na budowę owocowego magazynu. Kiedy
pojawiła się kontrola zaprowadzi/ją do malej piwniczki, gdzie
trzymał dwie skrzynkijabłek na
kompot. Tylkopatrzeć,jakchlo
pi zaczną sobie budować kosmodromy, żeby miećgdzieprzecho
K}'Wać rakietki do ping-ponga.

Chyba zdradzimy
Tydzieńtemlipisaliśmyowar

townikach z jednostki na Bukówce, którzy w ramach strzeże
nia tajemnic wojsko~ch odebrali naszemu fotoreporterowi
film z uwiecznionym fragmentem poligonu. Okazało się, żelo
toreporter przechytrzy/ armię
i zdążył podmienić filmy. Wy-

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

wiad NATO w uznaniu bojowej
wartości kieleckiego garnizonu
proponuje za trtifny negatyw 10
centów. paakę mleka w proszku
i 4 puszki przeterminowanej karmy "pedigree par. Chyba zdradzimy.

Bóg i w/ aściciel
"Bógnas lubi!"- doniosła tytemu "Gazeta Kielecka"

dzień

z radości,

że udałosirJej ~dru

kować fragment

nie publikowanej jeszcze książki o kulisach
polskiej opozycji lat 70. Zaraz
potem wydawca ,.GK .. Andrzej
Wi/amowski doniósł, że ww.
tekst "ukazał .rię bezjego wiedzy
i nie reprezentuje linii ~dawa
nych przez niego pism". Chłopa
ki- Bóg to może Was lubi, ale
wlaśdde/- nie bardzo, a póki co
chybajeszcze płaci ten drugi?

Na wyrost
Na

pożegnalnej

Na

wernisażu

sesji rady
WąchoCka burmistrz Mirosław
Seta zwróci/ uwagr dziennikarzy
swoim eleganckim szarym garniturem, który był co najmniej
o dwa numery za duży. Kupił na
~rost, żeby starczyłojeszcze na
parę kadencji?

Aniolek
wysta~

eroryzującej

fotografii pt.

,.Aniołki

Bogumiła .. pojawiła się mło

dziutka córka jednego z ostatnich l sekretarzy KW PZPR
w Kielcach. Najwięcej anio/ów
odnajduje się teraz w szeregach
by/ej nomenklatury. l to w
diabelnym tempie.

Cenna pamiątka
W jednej ze szkól poludniowej Kielecczyzny ksiąo/kateche
ta uparł się, że mimo obecnej na
ogólnym świadectwie oceny z religii bfdzie swoim uaniom ,.,.dawał z tego przedmiotu osobne
świadectwa. - Bo to jest mila
i cenna pamiątka - uzasadnił
kapłan swój upór. Okazuje się,
że rok temu za każdy certyfikat
dzied musialy dawać ,.co laska "
po 50 tys. zł, a rym razem taryfa
ma byćjeszcze ~a. Niektóre
pamiątkifaktycznie stają się co-

raz cenniejsze.
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DUBLETKA DWULITEROWA
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie - przyslowie polskie.
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JAG
KOZIOROŻEC (22.Xll- 20J.)

BARAN(21 .111. -20JV.)

DopisutedllClłłcie.Wieleprzedsif

Cieszvszslęzaulaniemprztlolonvch.

wzifezakończysiłpowodzeniem,aJ sto-

awięeczekałącięodpowiedz.ialnezada

sunklz.ołocz.enlem~jaknajlepsze.

Nie poprawiaj lego, co dobre. Oątenie do
perfekcji w katdal dziedzinie .tycia to
pltknacecha,alebez:przesady.Twoje
pomysłynwtillw.sz.elldesz.ansereallz.acji,

niLNiapytajilezatodostaniesz.Kłośz.e
wspOipracowników zloty ci interesującą

propo~ ldt.wą
leć i dostOSOwać

powinlene$ przemyt:.

do Waanych wymagań.

MoteszsławiaC wal\lnklldyk(OwaCregu
lygry.Zostanąonez.aakceptowane.

Bl.lbiĘT.l(21.V.- 21.Vl)

Nitpsychlc:znyiesz.cz.etrochtpolrwa.
przeczekaj.Darujsobienaraziewielkie

plany, skup sił na cl'"obiazgach. Zacznij
tyćwz.godzlez.naturą.Odstawdokąta
wszystkleatresu~sytuacje,prtestań

pn:ejmowae sit przeciwnikami, odkryj
urodf"Neekendunałwietympowietnu.

PrzyniesledtopotnebnyspokOj.
RYBY(19.1ł.-20JII.J

SytuacjawpracyjestbardZodelikatna l nlederpliwo$ć wcale jej nie poprawi.
Rezygnując z pewnych ~ zyskas.Z

~bo !Woje obecne ambicie zawodowe
pozeraslają twoje mo11iwoścl. Sz.cz.ene
odpowiedz sam sobie na Ie krytycZne
uwagł,Nierozlkliwiajsifnadsobą.aWie
dyleplłjz.rozumieSZaweblfdy.

Zatascynuj~ clł teraz

apra-.y, do kto-

rychtraclszgłowt.Pamięta/jednak,

wla!ciweustawienie sił

te
do sytuacji to

szluka,którąmusiszopanowaC.Clasami

wipjnttprz.ypuszcza.sz.Pn.egapileś
poprzedniookalięz.arobku,lecl.preten

lja otomoteszmiećwylącz.niedo&iebie.
Wyjściezlablryntu~jedyniaz.a
sprawąlwejprzadsifblorcz.ojd,

Nadchodzący

tydZle(l

zdominują

sprawy zawodowe. Koayslna sytuacji

cozletetsię'przecletkledy$końcZV. Ko

maszan~potrwaćtymrazemz.nacznle

nieczniepowin!eneśodnoWiCkontakty

dlutej,awlfC~nnvtetbytwiękaze

tneba z. wiatrem, a cz.asami pod wlalr.

zestarymiprn'jaci0łmi . Je$1i wsłucnasz

z.vski.Sprawpartnerowiniaspodzlan~.

W pierwszej kolejno$d uporZądkuj jed-

$19wichradyszybclejwybrnieszz.klo-

SędzlelorÓIIII'OJetprz.yjemnedlaclebia.

nak,swojenajwa1nlejszeapra'łf'/zawodo

polllwejdlaciebiesyluacjl. Oka.twięcej

Usłyszysz znacz.ącv komplemenl Szcze--

we. Zaleglokl same przeclet nle znikną,.

tyczllwo$ci partnerowi.

ne ci9 to ucieszy, wtmocnl duchowo.

Ro~nl•
syłał w d~tgu 7

prosimy
dni.

nadJAG

Wśród poprawnych rozwią·
zań

obu zadań rozlosujemy:
polis~ .. Warty" na ubezpiecze·
nie mieszkania do wartości
80mlnzł.

Rozwiązania zadań z 14 maja: Knyżówka panoramiczna
- " Cudu
nie boli",
Knyżówka sylabowa:

ran•

POZIOMO: demi~tc:zko, bpsulka. kaolin. kua, rua.. ~
liu.Qa, potas, t.bor, Makary,
demlęb, saletra.

PIONOWO: cieciorka, kok-.
kaplin, kapuza. okulistyka, rarytu. racjala, poczęcie, bonUura,

~"'"""

Navodę wylosoWllł

pan Ju

Z.knewskl z KJelc.
WAGA{24.1X.-23.X.)
Wnadchodz.ącvmlygodniuczekaclt

zasadnicZa rozmowa z. szalem. ZastanóW
jakich użyjesz argumentóW, U!y QO
przekonać do swoich racji. Odlót na bok
wyimaginowane powody do obrazy. Tylko
wtedy zaistnieje gwarancja, te almosfen~
z.eltejel zarysuj~ sit widoki na popriWf
t\IIOich finanaów. Powodzenia!

sit

SKORPIOH (2U.- 22.XI.)
Nadcłlolttącytydzier'l będzie

trudny,

alelmlnimalil.ujesznapltciewpracystosując

ie

RAK(22.VI. -22.VII.J

PatnnatocositobecniedZiejewpra·
cybardz.lejperspeldyWicznle.Wszystko

cia,l2-19)miastonadCieśniną
Gib raltarską. 13-19) chemik
angielski, określi ł budow~ che·
miczną insuliny.

LEW (23.VIt.- 21VTII.)

TwójbezkompromltowYIPOIObbycla

Ho ros
dla Cie
BYK(21.1V. -20.V.)

Zn•cr..enle wyraz6w:
1-7) tW:el, 1-8) upierzenie
oczu sowy, 2-8) szcze.
l ina, 2-9) wśród białej broni,
3-9) sposób , 3-10) płyta mi~
dzy tryg]ifami we fryzie
obrządku doryckiego, 4-10)
rodzaj ciepłego kobiecego
płaszcza, 4-11) pracuje w szpitalu, 5-11) roztwór do konserwowania przetworów, 5-12)
pozytywna cecha, 6-12) roślina
z wargowych o p~dach pokry·
tych kutnerem i drobnych białych łub czerwonych kwiatach,
6-13) możliwość sukcesu,
7- 14) cesarz niemiecki, 8-14)
wł6czę:ga, wieczny podróżnik,
8-15) miasto w Argentynie,
stolica prowincji Chubut, 9-15)
wyspa chilijska w archipelagu
Ziemi Ognistej, 9-1 6) miasto w
Teksasie, nad rzek.ą Trinity,
10-1 6) przydomek Ateny,
10-17) urządzenie do przyrzą·
dzania pasz, 11-17) desorber,
11-18) okres pełnien i a słutby
na statku,12-18) sofa bez opar·
wokół

sprawia,telvdZiezaczynajądprzyplnaC

etykletkfdespoty.lehybenlebez.JlO'M)-

bonlebrakujeclprniadOł.

WODNK(21.l-11JI.}

STRONA 15

zcl'"owy rozsądek. Roz.aąQek musi
teraz. twoim podstawowym narztdzlem dZiaiania.. Szansa na wymarzony
sukces tkwi takte w umie)fłnokl kompromisu l poczuciu taldu. Doceń zasługi
partnera, okat mu wif(:ej tyc.zllwośd.
być

STRZEl.EC (21.XI.- 21.XIL)
Wpracy~ letll. Z.Upet,nle)naczej

Uwataj,abyśnie~ąt.alsiłlera.z

anltel! m'f$1aleł. ile realizacja twoich
planów, mimo Lt: przebiegat btdzle wno-

wdZiwnez.aletno6c! llutbowe,z któr;ctl
wyjście bytoby trudne l klopolliwe. Nie

wejwenjł,tetdaclsporosatystakcji. Mu·

bądtattakbardzoolwartywstosunkudo

slszl'MfkszYć swój retim finansowy, bo
zanoslsitnawifksze,nleprzev.;cszJane

osób,którydldobrzenlez.nasz.Niewt.a-

wydalld. W domu zapanuje wreszcie
atmosfera wzajemnej tycz.łi""'*=!.

clł wich realizacji. Bądt cierpliwy, nie
szukajnarwesotusznlkOw.

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

;emniczajlchwswojeplany, boupn~
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Świętokrzyskie tlijemnice

Współczesny

kult Wincentego
I tak oto, śl~ zqadkowe Cieje
ąda i blisk.o800- l~ tndyrję kultu
liiistna WiD«ntqo lli'Uitto Kadłub
kiem - blopslnionqo, piuwszego
pobk.lqo kronibna, kt6ry -.,rowadzil

wmontowana jest płyta z napisem:
"Na tem miejscu wrok:u l218opat cystersuw(to oczywiście błąd!) spotkał
bł. Wincentego Kadłubka. W 1CK>- tną
rocznicę; przybycia bł. Wincentego do

do naszej aarodO'II'c:jświadomołd poda

tutejszegoklasztorumieszb.ńcy..-si

•ia a Kraku, Wlltdrie, co nie thdah

Sudołu, Pn.ąslaw i Brtd.nicy tą pamiątk~ wystawili 1918 roku".
Na tere nie tlaSZioru, nad dzisi~

NieiDCIIsmoku nwdsk.lm,lklórybę

.qc pn ez 10 lat biskupem krakowskim
pomx:K leJOdnośd., by
wstvit H zakonu cystersów wJ~ne
jewle., &Uie ma H dzisi~ s•'J 1f6b
- Htarllśmy H czasów nam wspólaes·
z6c:cyHwał się

D)'ch.

W J~drzc:jowie od roku 194SuiJw
gospodaruje zakon ojców cystersów.
Niewątpliwie atmosfer~ sprzyjającą
powrotowi zakonu rozbudził swymi
licznymi działaniami ksiądzStmislaw

Mmhc:wb - wieloletni proboszcz
(1915-1941)istniejącejodl913r.przy
k:ościele pocysterskim w J~rzejowie
parafiibł . WincentegoK.adlubk.a.Do
jego zasłu1 dołączył svoojeopat cys-

tersów.ze Szczyrzyca kolo Limanowej
-ojciec Benedykt Biros, który doprowadził do powrotu zakonników do J~
drzejowa.
Pierwszym przeorem został zasłu
żony dla rozwoju kultu Wincentego
ojciec Stan isław Kieltyb- przyszły
opat w Szczyrzycu. Mnóstwo starail
dla sprawy kanonizacji błogosławio
nego Kadłubka podjął też ojciec KlemeDS SwU.tlr. - przeor w latach
1968-1971. Dzisiaj dzieło to kontynuuje kierujący klasztorem od 1989 r.
-kiedy to 'WlDowiono w J~drzejowie
opactwo -ojciec opat P.nl lAibaliski.
WtlaSZiorze przebywa obecniejedenastu ojców zakonnych, dwóch
braci konwersów i dwóch kleryków.
Brat K.azimiuz Kozera obchodził
wtym roku rzadkijubileusz 50 rocznicy złożenia ślubów zakonnych.
- Odpust zupełny - mówi ojciec
Btrnud Kurbiel-został ternprzeniesiony na ostatnią niedziel~ sierpnia.
Odbywa si~ wtedy trzydniowa uroczystość, podczas której, wczasie procesji,relik.wiarzzeszczątk.amiblogo

Wincentego Kadłubka
jest przenoszony do Kopca Spotkania,
usypanego w miejscu, gdzie Zgodnie
z tradycją opat Teodoryk powitał posławionego

prawie jut zupełnie wyschni~tą rzeczką Brzeżni~ (tut przy klasztorze
sióstrdominik.anek.),znąjdujesi~inny

kopiec, zwany Kopcem Przeniesienia.
Wystawiono go równie:ł: z inicjatywy
ks. Marchewki. Schodki, mają,ce po
swych bokach kamienne wazony, prowadzą na gór~ ziemnego stoth, na
którym umieszczono stos z kamieni.
Stoi na nim naturalnej wielk.ołci posąg Wincentego. W lewej ręce Kadi u·
bek. trzyma przyciskaną do serca
"Kronik.~ polską" z k:rzytykiem, a prawą, unosi w geście błogosławieństwa.
Do kamieni przylega lastrikowa
plytazrysunk.iemmiec.za,pastorału,

herbu Poraj, przedstawiającego tó~
i biskupiego nakrycia głowy. Znąjdu
jący si~ poniżej napis brzmi: ;$w.
WincentyK.adlubk.umódlsiezanami.
Na pamiątk.~ 700-letniej rocznicy
przybycia bł. Wincentego Kadłubka
do J~drzejowa 1218-1918orazna pamiątk.~ przeniesienia odpustu Sw.
Wincentego z drugiej niedzieli paź
dZJemibna20sierpnia-1917r."
-Od 1951 roku- mówi ojciec Ber·
nard -w każdy piątek. w naszym koś
ciele odprawianajest nieustająca nowennazmsząświ~tą o godzinie 18 k.u
czci błogosławionego Kadłubka, pocieszyciela strapionych. Do ucałowa
nia wystawiane są wówczas relikwie
przechowywane
w relikwiarzu
o kształcie ręki. Z takiej mo:tliwości
k.orzystająteżwycieCl.k.ipielgrzymko
we.Gdyk.tośwnosispecjalnąprośbę:

o nowenn~. to jest ona 9 razy odczyty·
wana na kl~cząco. W dni powszednie
naboteństwa odprawiane są o godz.
6JOi 18. Wpiątk:io 18przychodzijednaknajwi~cejosób. Todo11-ódnato,
k k: ul t Wincentego wJ~drzejowiejest
wcią:ł: podtrzymywany.
W procesie kanonlueyj nym potrzebne jest potwienhenie p~·

dą,żającegodok:lasztoruk:romk.arza.

mniejjednegorndu, doktórt~o doszło

Kopiec znajduje si~ po lewej stronie biegnącej pny opactwie ul. Klasztornej, którajest ulicą wylotową w kierunku Katowic. Po pnejściu ok. l km,
pny domu nr 37 widli k.~pf drzew,
wśród k:tórej wylan1a si~ ~~Sypany z ziemi sto:ł:ek., mający od frontu kilka
stopni kamiennych schodków. Wieliczy go pólokrągły kopczyk. kamieni
z wychOdzącym z niego wielkim że·
laznym krucyfiksem. W kamienie

zaspnw~ błogosławionego. O tym, czy
takie zdarzenie miało miejsce w J~·
drzeJOwie i o tym, co zastal ojciec Ber·
nard po wejściu do podziemnej krypty
grobowej znajdującej s i~ przy wejściu
do kaplity biegosławionego Wincen·

Z regionalnej witryny

Dzieje Połańca
U~d

Miasta l Gminy Polaniec:
opublikował pracę zb ioro11·~ pt.
.,Polaniec.Zarysdziejów-"'.
Pięknie wydana, 210-stronicowa monografia jednego z najstarszych miast Małopolski przynosi
wiadomości z jego przeszłości i
dnia dzisiejszego. Bo l esława O.omenlo'II'Ska l J anua Michalski pi·
szą bowiem o prahistorii i wczesnym średniowieczu, Kazimierz
Warchalowskl- o dziejach do 1914
r., Dorota Adamkie11icz- o budowie elektrowni i zmianach społeczno-gospodarczych, a Anna
Fijalkowska - o współczesnych
warunkach naturalnych. Słowo

Rowt:I'Z)'Sta

taką inicjatyw~ wydawniczą. Z
niecierpliwością czekamy na jej
kontynuację.
(Cez)

na

W E EKEND
jtst
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pdnopno_,...

uc:zest.alkltmnadtudrąowep

-taksa·

mo jak kkrowa~ samodlod11. M usi mat

pnepisy,stosowat sit dor~idalrftteJ
- ia 1111 lw1ę ro-.ero~. W dwóch
pierwszythod<:inkach naszego"minitodeksu~ pisali~my m.in. o obowi4Z·
towymwyposateniuroweru, nljtrudniejszych manewrach (strę;t w lewo,
wyprudunie), zachowaniu się; na
strzytowaniach, usadach ,.prawej ~

ki", ogranicwne&O uufania 00 innych
utyttownitówdró~ootulturz.ej.udy.

W uzupełnieniu informacji o znatach droaowych-tncbawiedzlcć,it

malowane na jezdni znaki poziome
nuj~ ~ sam.IJ I'U\łt: co znaki pionowe. l
tak linia ciągła pojedyncza, a podwójnawszczecólnośti-zabraniaprzcjet·

dtaniana~ied nipasruchu. Jetcli

pasyruchurozdzielaliniaciulaiprzc.
rywana, to motna je pruktocz)t od
strony linii przerywanej, ale nie odwrotnie! Bialestrza/ki ticrunkoweoznac~: n p.stierowanawpnlwo-ztc

aopasa musiszskr~ić wprawo,jazda
nawpr05tjesl:ubroniona, nawetjc:łl i

masz na to ochotę:. l jeszcze dla przypomnienia cztery niebieskic znaki,

które ~o ą mylone l sobą: l - nakaz jazdy w prawo (sk:ryamie pro:4
makiem),2- nak.azjazdywprawoale
skręcanie a mak:iem, 3 -dropjednok:ierunk:owa. (nie wolno na niej zawracać),4- pr~dk:OL§ć lllilli..ala.

00
2

wypntdzanla, t)nitutrvdnlrvthu Innym pojazdom.
J. Zbliiojqt si( do pru,jjtia dla pitszych ki trujący pojazdtm powlnitn być
przygatołł'anynato,tt:a)zocuk~tfj
gn~pymattktainlnpodzitM'Onitw(iił
najadni(,b)osobySiarsumojątfJid

nośti ~

prztkraaaniu jndni. t) dzl«i
pntbirgai przajadnl(
4. Zblitajqt s i( do prz(jazdu kolt,jokltTlfiqCJI pojazdtm: a) nit powinitn wyprztdzał Innych pojazdów. b)
powinltnzachaWGĆ:szc:zrgólnq OJtroilloii, c) powinitn uptwnii sit tzy nit
zblita Jit poeląg- ,O,.·n/d na prz(iozdach z zaporami.
5. Wyprztdzanit}tst donroiant: a)
btzpoirtdn/opntdprzditiamid/apitn;ydl o fłlthu nit kitrowanym, tj. ba
iwiattl. b) naprz(iitiath o rvthu nit
kittOwanym np. ba po/iljanta, c) na
pn~jjtiath o ruchu kltrowanym.
6. W których mi~#cach zawracanit
jut zobroniollt : a) na mośtit, b} na ·
Jlcnytowaniu. t) na autoJtradzit.
7. Pntd sktzyfowanitm o rvthu
akf(inym (rondo) rowtn:ysla nojadni
mogą

wąo.

jtdnokitrUnkow<jmoitU(jąć:a)dowo
lnypa.JfłiChu,jdtłljtdzltprosto,b)j~

dtn zt skrajnych pasów n~thu jdtłi
skrrca. c) dowolny pos n~chu, ba wtgl(dunakitfłlntkjazdy.

8.

Kitru}qcy pojazdtm wyprztdzall)'m powinitll : a) nit zwi(knai prfdkaiti, b) zmni<jszyi pqdkok c) zathowac':szc:zrgó/nqastroinoji.

1/.llurolł'f'tzyStówmoit)«hałw
zorgani:Oił'On(/kolumnit,}tdtn:adrv

gim:a)J,b)IO,t)!J.
/]. /)oprus/ntganlajakkll:naków
isyrnalówrowttzystazobowirp:anyjnt
w pitrw:szd kol(jnajd; a) znaków dfO+
go"')'f:h. b)tyg~~alówiwittlnych. t)poltttil po/i(janta kitnf}qttga rvthtm.
l]. Kto ma pltrwntrisrwo prztjazdu
na skrzyżowal!iu dr6g równorzcdnyth:
a}jodqcy :sztmq drogą. b) katdy pojazd
nadjddi.ajqey z prawtj mony, t) ka1dy
pojazd nmljddiqjqey zltwtj strony.
14. Rowtr powinitn być obolł·iq:ko
wa wyposaża11y w: a) dwa hamuftt biaJtjwiatlo z przodu. b)jtdtnsprawny
hamul«, sygnał diwiekawy i blolt
iwiallo :przodu. t) to nojmnltj }tdtn
sprawnyhamul«, dzwontk. bialt świa
t/o :przodu, turwont z tyłu l świattika
odbfaskowtztylu.

i

Uwap - prawidłowa od,.wlcdt na
kat.dez powytsz;ydlpytańmoile byl!jed

na, dwie, trq lub ... Wa.a. Natomiast
tylkojednajestodpowiedtnatrzyostatniepytan ia:Podajkolejnośćprzeja

zdu na skrz;ytowaniach przedstawionych na rysunkach l f ll orazwprzypadku lll,gdy naskrzytowaniu niema
tadnych z.naków. Pr.11rlcłłowe odpowiedzi podamy w jednym z ~bllisz,-c:h
WJdari ..SL".

Pn:ypollllinamy,ileqamiau a kar-t<: rowc:ro.-. nie mu10ądawK posbd.a-

a.e pnW11 jud.y dowelMj blqoril lub

DG~~
..!..-!-

wiamy na koniec

kilkanaście pytań

,li~ '

~~'ii~~~o;:~~!"'~!:t~{~:
masz mało szans na zdanie egzaminu

9. Wlqaojqt sit do rutł1u na d rodu
~7::~~n~t:~fł%:':.-s::J::::~If:;:;.

J. Jak polł·initn zathowai Jif kitrvjqeypojazdtmjdtli na wąJki<J drodztz
pn«iwnąo kitn~nku jtdzit clrfuniw-

dtai na drog( uJtfplf}qt pitl"'ł'SZtiiJIIł'a
tylko fX'jazdom 11adjddżo)qcym z lnwj
11rony, t) ustqpiC pitfWr.nbrwa wJZyst·
klmpo)azdomjodqcymdrorqpublianq.
10. Kto mott pr.tw(Jt/i no ro,..'f'rzt
dn~gq osobf: aj kafdy ro!ł'trtyslo posładojqey kart( rolł'tfOił-q, b) osoba, która
ukoritzyla /5/ati mo kart(rowtrowq. t)
osoba. która ukolitzyla /l lat i makar/f
fOIII'ti'OIO-q.

:;~~lać~=~:! ~~~r~~nieneś 1bj~:;;,;:!!~ir~fn~U~~:,.~f:;;;:

ka: a) zadJo,.uc' btrpitc:ny odJtfp,
b)zdtcydawanitpn:yspitsryc', t) wrozit
fX'truby zatrzymał s/(.
l. Prztd rozpoardtm wyprudzania
IO!ł'tn:ysta powinltn uptM·nic' 3/ttzy: a)
ma odpowitdniq lłidoanojc'do wypntdtania. b) ma dostattc:nt mi<Jm do

kartymotoro~rowej. Jc:t.dż:itc rowerem
dokumenly tenal eeystalemieł pnyso·

bie.
•
UWAGA- WYPADEK! I Ty motesz
11}'Padku, kil ka minut

bytś..-iadkiem

mo~ deeyd oW11I!otyriu e:dowieka.Nie

wolno oclm6wit pomocy ofi aromwypad·
ku.~dc:~ kimmusiszuzyskał

pomot osób d(H'os!yda, kt6re potnll'
rannyml. Ty motesz wePK
pogotowie,strai po:lsra-,policj<:.

zaj~t się

JtltZVSZTOF KROGULEC
( 1\onsułtac-jakomiun!\-tAREK NO·

WAKz WRD KRPwKlelcach).

Kinoratna

teJOK.adłubka-zatydzieri .

CEZARY JASTRZĘBS KJ
(Wrw:t(:pnym odcinku
-rndazaspra"\ WiDCc:ntego)

NA

"Upadek"

000
Jtdtn z anwtall')'th. upo/eydr dni
wLos AngtltJ. Bill Fosttr (z11akomita rola
Michaela Dollg/aso) ut/cną/ w lmna_dzitj-eymkorkunaautOJiradzit. Lu/tjtJi(
znitba,Billdalwl!lQtbllanJii.rwq'Oiyc-ia.
Wypadakitpsko:mimoitstarolsirbyt
dabrymm(itmiojtnn, op11icilagożona,

kłaków.

W USA .Upadtk" odnióJIIł·itlki
kiiSOwysukm,umutt:povomitnJif podoINJł, bo tzlljtmy sir jak nigdy pntdttm

J,{ruJ/fO'Ił'OIII,fOZgOrytttni,OJZUkani.

.ŚII·irf~g~i~·u ' boh~ltrnyda!tJirnam

zt~bitrąjqr«irk(.Wpracybyłs~tmitnnylłl

un(dlllkitm • willinit zosfalzrtdukowo·

ków.

lltjpuszttBi/lponuraautoipitJZOfJIIZO
prudsitbie.
Spotykll:otaopryskfiwtr.osklq~ikana,

a to dw6dr /atynOJkkh bo11thiorów, ta
zn6wglupawqobslugrwbarzt,lmcztlfltra badomnąo, arogantkitra miliontra...
• )tdll)'m slawtm ludzi, którzy n-ą poJtawq, strnu11kinn do nitr.o do/ewqją oliwy do
agnia. frvmat;ja Billa powoli pn.tradza

Wtym~r~i(#Otmoinazanutiłtwórrom

amorolnośł,tożtdoktJ~IIją opologii poltujalroa~tidotumnatal~zlotrgO,n11Jitp-

s:ąouŚII·iatów". Odmitnną .filozofic"npmtnllljtlu Pr~ndtrglllt(Robtrt Du~alf) :
starypolir:jalll.kt6rynojpierwuznudztllitm. poltm z coraz wi(kszq prują podąża
illldtm Btl/a. JtgO poa.tiwoiC mająca był
alttntalyWną odpowitd:ią na lmd~t:sznoj(
ioktUdtliJI'Ił'OSwiatllwyda}tJi(byCmafo

pntkonyv.·OJąca. Ctlł)tw(Y, it Prtndtrgas/

si(ll'tWŚcitk.JWi.totiiŚ-'Ił'tliJ:crycitlskq

dobntro:umitBtlla.żtwspólczujtmu,byi

j11rit. Ulbr()jonywkijbastbollowy,pottm

moi t
jtga obuntnit, gdyby
akuralnit:llajdowo/Jifpostranitprall·o.
A mott róiPiica mifdzy Btlltm" policjanttmjtst dużo prosts:a: Billowijuż odbtlo,
PrtndergaJtowijtsrt:tllit ?
,Upadtk"lorzttzopsychitznti dr.tnltgrar:ji.normo/ntgo'tziOl'l'itka,którywsl('

"6ż,pistolttautomatyall1,'fłlrtncitwbD
:ookcro:poayna.ŚII>ifiąwojnr'zotatta·
jqcą

ro SMomq l Gomorą.

BiiiFOJttrtoJymbol prztti(tlltgOAmtrykanina,wi(tfj-.t"HryPIUlna":r;zlowitka

wst~pne przygotował M i eczysław

porządlltroiutzciwąo,ci(ikopratujqtt

Maehublr.. Publikacja stanowi
pierwszy tom monografii Polańca.
To wspaniałe , te miasto stai: było

go, Witnątąa WfKWIIt ZQ.JQdy i idtafy; IIII·
git odkrywojąago, it są ont lł'artt junta

00

Twdtcy filmu z wyautttm punktują •
Ekramzacja znalltj powttici Korntla
ptmtztgólntwqtkiisytuacjt. Robią lo tak
Moku!zyliskirgo. HtJ~oria sympai!czntj,
acz nt~ J?OS'rz.tio~ey ptn:yanarkt lrtnkt
pmwrotnit, it kaidy ktJ/eyny 11ybuch
~tspr"":ttdhtan!. KaztJy_z nasmt_al ot~Oif
komus p~altc, z mlt}sta wyrownot radrwnkizadoznantupokorunit. Stlirobi 10
za 11111- f(Ct samt slcladafll Jlf do ok/as-

II)'.NitmOJątdluitj'wytnymaiwrotpa/o

.,Panna z mokrą glowq"

padzitlałby

pll}tPiaproii'Qdząrqdonilcąddrogrod-..'tlu
IJamo:niJ:cz~nia.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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-.rifłaugo ponuraka.
Rzta cala IOZfl)"'ł''J sit w /QJath 30.,
wcasarh ll'i~lkitrOkryzysu. Poimitrti ~
ta rodzin 'O' majqltł &rov.·skich :OJtąit
zltcyt(fiii'Ony, a IIO:szabohaltrka wspólnitf""
! thorą malkq i mlodll)'m bratis:kitiPI
musi prunidł sit do ubogiąo domku. Tu
prztchodzi PflJJpitstony kurJ Jamodzitl-

;~::..0~'/:=~~~~~~fi. ~{;:z;:;:;
odmitnił ich !OJ.
JoklouMakuJzy;,1kWgo,ŚII>ialzuptf-

nit od~r~ltnny od pntdJtawiontgo "' ,Upadku'. Jasnt. paJtt/OII'f' bal"'ł)', duW fO+
dzinntgo dtp/a, ujm/tchu l milośti. Ma·
kuuyiJskikothal/udzi,slaralsi(}tzrozumidi usprawitd/ilł·iC; witflJI, itttiO'Ił'itlc
znaturyjtstdobry.

Ślł'i~:~;z;:a~:~:-~7tjll=~~~:; ~~u::.

bn pozylylł·nyth pflJk/adów tnuhw

11)'-

chowat:drolł't/ JZtz(ifrwtpokoftni~. Dlatrgajako/ilmfamill)ny, pt/tll :11bawnyth
iwzn~szcVązycllsct", ,Ponna... 'zpo•Tr
drtnttmsptlniaJWojtzadaPiit.
• • •wrrtozabaczył

••moinazobam-ł
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"Electric Light Orchestra Part ll" w Kielcach

Koncert
pod napięciem
- Połska to kraj, w którym WVliJtkowo lubimy koncertować, gdyżjest tu wyj~ttkowa publtczność, o Jaą
trudno w caltli Europie. Nie spodziewaliśmy s if, że zostaniemy PI'ZY'itci tak żywiołowo i spontanicznie.
wMoskwie, na ~ad, było bardzo konserwatywnie, w waszym kraju dokladnie odwromie, dlatego
zakochaliśmy sit w Połsce i jesteśmy tu już po raz trzeci- powiedzieli przed kiełeckim koncertem człon·
kawie legendamej grupy " Eiectric Light Orchestra Partii". Zespół zagrał rewełacyjn le. Kiełcz.anie mogli
obeirzeć

show na

światowym

pozKxnie.
pierwszedtwię:k.i utworu . Tum to
Stone" i w światlach reflektorów
pojawili się: muzycy, wię:kszośi ludzi po prostu nie wytrzymała i zeszła na dół. Pulsuj11ce w rytm muzyki światła i ostre brzmienie instrumentów wprawiały widownię:
w swego rodzaju

trans.
Kelty Groucutt nie przestając
grać w podskokach przemieszczał
się: z jednego końca sceny w drugi.

Pierwsze rozmowy
o wystę:pie ELO w Ki e lcach rozpoczę:ły się: kilka miesię:cy temu,
gdy wrocławska firma .. Viva Art
Musie" zwróciła się: do MCK i
Agencj i "R-P" z propozycją regional nej organizacji koncertu. ChoC
pomysł był wspan iały, nikt bez zastanowienia nie odważył się: pod·
jąć pozytywnej decy7ji. Ogromne
koszty prod u kcj i (pokrywane według um owy przez .. Viva Art Mus ic") oznaczały, te cena biletu
również nie bę:dzie mała, a wię:c
od razu pojawiła się: obawa, czy
kielecka p ubliczność
zechce
przyjść na koncert. Wrocł awianie
jednak nalegali. Zauroczyła ich
Kadzieln ia i połotony w jej sercu
amfiteat r, który rewelacyjnie pasował do tego typu widowiska. W
te n sposób zapadła decyzja: ELO
wystąp i w Kielcach 24 maja, a wraz
z nią"Żuki".
W przyspieszonym tempie amfiteatr zaczę:to doprowadzać do
porządku . Można powiedzieć, że
dzię:ki

ELO ma on już wreszcie solidne ławki, na nowo oszklone kasy i ogólny lad. N iestety, czym b li·
tej koncertu, tym bardziej zastanawiano się:, czy n ie należy go odwołać -bilety nie sprzedawały się:
najlepiej. Poza tym przez ostatnie
dni przed i mp rezą u lewne deszcze na tyle wystraszyły wrocła
wian, te postanowili ostatecznie
przenieść koncert do hal i i z super
show w sce n eńi Kadzielni wyszły
n ici.

takt z

grupą, były

akurat bardzo

zajęte (tak twierdziły), wię:c dzien-

nikarze postanowili poradzić sobie sami i poszło im caijdem nieźle. Tak wię:c od samej ELO dowiedzieliśmy się:, te zespół rozpadł się:, gdyż nie układało się: w nim
tak. jak powinno i wszyscy bylijut
sobą bardzo zffię:czeni. Niemal
każdy nagrał solową płytę:, ale
szybko okazało się:, że nie mają
one nic wspólnego z dawnym
kunsztem zespołu. Szczególnie
stę:skn iony za wspó lnym graniem
Bev Bevan post an owił wię:c utworz}'i: "ELO Part W, mimo iż nie
chciał już do niej przyłącz}'{: się:
Jeff Lynne. Powiedzieli też, że
bardzo żałują, iż mimo wszystko
nie wystąpil i w kieleckim amfiteatrze, te uwielbiają polską publ iczność, w Londynie mają pols.k.i
fan club, bard:oo smakuje im pol·
ski e jedzenie, chociaż ciągl e poda·
ją im go za duto, no, a na dodatek
dziewczyna gitarzysty i wokalisty
Kelly Groucutta jest... Pol ką!
Oczywiście grający na skrzypcach
Mik. Kamiński jest Polakiem (ojciec urodził się: w Toruniu, matka

Podobnie czynił gitarzysta Phil
Bat es. Ich zachowanie dodatkowo
zachę:cało do zabawy. Co chwilę:
podnosili rę:ce i jednoznacznymi
gestami dawali przykład ludziom,
jak powinni reagować na muzykę:.
Widown i nie trzeba było dwa razy
powtarzać.
Kiedy
zabrzmiał
utwór Te lephone Line" wszyscy
chwycili się: za rę:ce i słuchając
w skupieniu kołysali się: w jego
rytm, by za chwil~ przy dźwię:kach
,.Sweet Talkin Woman" znów
oderwać się: od pa rkietu klaszcząc i podskakując. Wielbicie~
rock" n· roUa mieli duże pole do popisu w trakcie wykonywania przez
,.elektryków" dawnego h itu ,.Rock
and Ro il is King". Entu 7jastycznie
M

przyję:ta

też

została

skł adanka

przebojów z płyty ,. T ime" i "Discovery", a szczególnie fragmen t
"Confusion", na który żywo zareagowała młodsza czę:ść widown i.
Podobaly się: też utwory skomponowane już po reaktywowan iu
zespołu, jak choćby melodyjny
..Thousand Eyes".
Brak Jeffa Lynna powodował ,
że niektóre piosenki brzmiały

niż w poprzednich wersjach.
Eric Troye r ma zupełnie inny
glos, aczkolwiek nie zmi eniło to
znacząco stylu zespołu . Nie było
tak:teork.iestry symfonicznej, któ-

1

,"',',· '"b'"dm,i~~i~uj:!k~~ya~~~~~:

koncert.

"Don ·t Bring Me Down", Kelly

się:

"Dynastia"
to fałszywa
Ameryka
- My Amerykante jesteśmy tak imi samymi lucUmi, jak wy PoLacy
- mówili uczestnicy spotkania założyctelskiego Klubu Polsko--Amerykańskiego w Kiełcach.- Ameryka to nie przepych, który włdzicie ogl.l!da.J4C .,Dynaslif". My reagujemy na ten serial tak S8mo
.J-k wy: W%dycha}łtc - chciel ibyśmy być tak bogaci_.
Petriciłl Scłlneck przyjechata
do Polski )a.ko ochotnik z amerykańskiego
Korpusu Pokoju.
Mówi: - Celem naszego pobytu
tutajjest próba przekazania wiedzy 1um iejętnościjaki mi dysponujemy naszym polskim partnerom w rótnych dziedzinach. Przy
okazji chcielibyśmy sp róbować
tyć wPolsce, jak mieszkańcy tego kraju, na u czyć się rNyczajów, języka, poznać nowych ludzi. Stąd pomysł Klubu Polsko-Amerykańskiego.
Bytoby to
miejsce, gdzie spotykaliby się
Amerykanie, Brytyjczycy, Polacy
i mogli poznać się nawzajem.
Dyskutować o dokonaniach i
doświadczeniach naszych krajów, poznawać odrębności kulturalne i obalać mity. Myślę, że
moglibyśmy być zarówno grupą
towarzyską, jak l organizować
prelekcłe, dyskusje, pokazy materiałów filmowych z rótnych
dziedzin. Podobny klub działa
w Opolu i cieszy się popularnoś
cią.

Pierwsze spotkanie odbyto
się w Wy.tszej Szkole Handlowej
w Kielcach, a uczestniczyli w nim
m.in. wykładowcy tej szkoty,
przedstawiciele
Nauczycielskiego
Kolegium
Języków
Obcych, osoby prywatne chcą
ce m ieć kontakt z Językle m an-

nego. Kolorytu calemu koncertowidodawały wirtuozerskie popisy

Mi~ A':a~:~:~~~·u ELO zagrała

Wię:kszość Potaków h;kasię: wojny
jaka toay s.ię: w Bedni. Natomiast do

;:f~~n:asi~~ed~~Y~~:b:v;;:

aotować nieoo wię:cej pienię:dzy nit w
poprzednichsczonaeh.JeteJi mamy w
planie przejazd przez now~ Jusosia-

wię:, do kosztów podtóty trzeba doli·

cz~zę-motnaj~uzyskałwambasa-

od świtu panowal przy Żytniej
wzmożony ru ch. Trzy ogromne
"tiry" przywiozł y przed h alę: tony
sprzę:tu . Sztab ludz i, którzy stale

czyk zapowiedzieli wię:c: - Oto

przedpatlstwemELOwcałejok~·

ki. Tego koncertu po prostu nie da
się: zapomnieć. Niech tatują
wszyscy ci, których na n im nie

Polak by konystał przy podtóty do
Qrecjiizpowrotem,kosztuje22dola·

towarzyszą zespołowi, pracował,

od sceny. Gdy jednak zabrzmiały

ANEI'A CZABAN
JACEK SfAOIURSKI

konferencję prasową.

10 m inut wcześniej o kazało si~,
ie n ie m a n ikogo, kto podjął by
s ię: jej tł u macze nia. Dwie osoby
spośród wrocł aws kich organizatoró w, które mają bezpoś redn i kon ·

~a~~~ !~0\~:::~~li ~~~~ było.

Jugo~a~ w t~~~~~:A1eje
~::j":s~~n~~ponied;ialki,ś:

dzie

:.~i!~~{l; !~~~:a.odz~~!j

~~~t~=~~~~~~e:.zn.:;:l:
paszport z rodzicami, to wizajest
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wi~owe.Niesąuznawanetadnezagraniezneubezpieczenia.Sankcjena-

lotone naNoW\Jupławię:wylducz.a-

A ją z wszystkich mlę:dzynarodowych
umów. Przy
trzeba wnidć
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cowania z mówionym języł(lem
angielskim, nie tylko tym, którego motna się uczyć na lekcjach.
Myślę, te spotykanie się z grupą
ze Stanów l Wielkiej Brytanii bę
dzie wspaniałą okazją zarówno
do doskonalenia Języka, jak równie.t poznania ciekawych ludzi
i rozszerzenia własnej wtedzy.
Sądzę, że nasze następne spotkanie określi formułę klubu,
przyciągnie te.t więceJ zainteresowanych. Powinniśmy skorzystać z obecności zagranicznych
gości w Kielcach - to okazja.
Następne
spotkanie klubu
odbędzie się 28 maja o godz.
15.30 w siedzibie Staropolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej
w
Urzędzie
Wojewódzkim.
- Myślę, .te klub będzie ciekawym doświadczeniem dla obu
stron - podsumowuje Patricia
Schneck.. - Chcielibyśmy, by
prowadzili go Polacy. My przychodzimy i odchodzimy, wy tu
zostajecie. Warto, by klub te.t
trwał, choć ludzie mogą się
zmieniać.

LUCYNA CYKARSKA

przez

Balkany zawsze przycl~tga ly turystów. AJ e od wybuchu ll'ojny wbyłej Jugosławii turystów prawie n ie ma. Nad Adri atyk jui ni kt ni e przyjef.dia,
a w stronę GJ'e('jł ja~ tylko obywatele Nowej Jugosławii .

dy, piątki w godzinach 9-14. Wiza na

aby wszystko dop ię:te było na ostatni gu zi k. W ga rderobac h na tom iast szykowa no gru pie pos iłek,
jaki sobie zatyczyła, czyli m.i n .
7 półmisków kanapek, 6 bu tele k
białego wytrawnego wi na, 50 piw,
szampany, orzeszki , owoce i in n e.
T akie ilości zespó ł miał pochł ó
n!F jeszcze przed koncertem.
Na 19.15 zaplanowano

Dorota Chałońska: - Bardzo
się ten pomysł podoba.

Jugosławię

~~~~uet~:a:;!~:~~s~ifr~ndu~
Kiedy ucichły ostatnie dźwię:ki,
długojeszcze słychać było oklas-

~:~;c~~~z~ ~~~n~C:~:

mi

Chciałabym mieć mo1:Hwość ob-

Podróż

Niestety,bez"Żuków",dlak.tórych, jak się: okazało w osta~i~j
chwili, zabrakło jednego w~ ~ta

W dniu imprl!zy

gielskim i przybyszami z zagranicy.

nieco inaczej,

jest Angielką i to właśnie ona zdecydowała, te syn bę:dzie mówi\
wyłączniewjejję:zyku, zatem Mik
po polsku nie umie ani słowa ...).
No i zaczął

STRONA 17

~
l .
V.Jftv....

.

przejściu
opłatę:

araniemym
od 90 dinarów

(łdi nar- l nwka n iemiecka)zasied-

-

miodniowe ubezpieczenie samocho-

opbtęzakorzystanle zdrot - ra-

zemzubeZpieczeniem naletywplacić

SO dinatów za korzystan ie z dróg.

~.:;:~~::.7~~-;;.::::.:'

..

aatostndy-jut przytych kosztach

opłataautostradyjcsl:niewielka.Wia-

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

domoitPotałlubijąomijać,alewarto
z.awszesię:z.astanow.:. Czyjechał drogami,naktórychwysiadaz.awieszenie
w samochodzie i wychodzą odeiski na
r~kaehod z.akrę:tów, czy lepiej zapłacić
i jechać WJt~nie i beZpiecznie autostrad~. Jut nie ma kolejek przy wjaz·
dach i wyjazdach z autostradjak cztery
t~ta temu. Warto z niektórych odcinków skorzystał, oto ceny: Subotiea
- Feketić S dinarów, Novi Sad- Beoarad lO dinarów, Beograd- Niś SS dina·
rów, Niś - Kumanowo S dinarów;
benzynę- na skutek sankcji nie powinno jej być. Na stacjach benzynowyehjest,alekosztuje2dinaryzalitr.
Wainą rzeczą są przepisy drogowe.
Mandaty są zwielokrotnione i struznie wysokie. Po kieliszku dobreco wina lepiej n iesiadatzakierownieę:,po

niewat po zapłaceniu mandatu od
5000 dinarów motemy poteanać się: z
fu nduszamiprzeznaczonymi na te wakacje. Podtót nie jest tała. przyjemna
imilajakkiedyś.Trzebasię: l iezyćz

bardzo czę:stymi kontrolami milicyjnymi. Milicjanci umundurowani w
cranatowepantertizatrzymujączę:sto

samochody, sprawdz.ąj' komplet nie
wszystko, od papierów po bq;ai, szukają broni. Juaostowiańsk.a mi licja
przychylnie i tyczliwiejest nastawiona do jadących turystów, • Ie musi
spełniał swój obowi~t.
Na huystów, którzy :r.decydlfddę na tę podrói, tub aqroda cieple moru, beu bmume niebo,
poludniowe owoce l mHi ludzh.
BRANKO JOV ANOVIĆ
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STRONAIS

OGŁOSZENIA

MOTo-ZNAK Kielce. Malachitowa
13. S25-40, znakowanie, at.lloalarmy,
blokadysknynl,radlomontat. 10262/g

10EDYCYNA
GINEKOlOGieZłE

WSlYSTKIE ZA-

BEGI-dowyborukilk.a klinikzagraniel.Zatelefonuj

nych

.Markh•"'

32-73--49(10-18)

DROBNE

t.Od2:

2•7/kw

PAOTEZOW,t.NE. Napra-. 502-52.
9361/g

KUPNO- sprzeda.t. zamiana. komie

urnochodów

Kielce,

SienkiewicZa

5315S.68--36--()0,66--09-31.

10317/g

KONSERWIIC.JAsamochodów, plu-

kowenie.

Kielce.bgc)rskło

103.10352/g

PROTEZY- napra.-. teł. •90--&8

zniJII.l

ubtlzpie.

Cl~.w4eloletnle~rancje,za
bezpieezenlaprzedr~Ntm.
dodrotldzabezpleez.a~lutytkowe
ofer\lławylęcznydystrybutorkorporacjl

.ALdOYOx"USA-FHJ.Prestlge"_ Moo~ser

wisl<ielce,ui.Manllestu~l-4.

1eł.326-599,ui.F'Iolr'lulwsQ
mozbyt",teł.6&-32-07.

191a(.Pol725/ag

SZYBY samochodowe - aprzttdet,
monl.at. .,Aukhnbc"' Szevr.tee 39 k. <».
Nowiny, hlłJtax 592--()5 oraz~- -'·

Tatnowsk.126,

726/eg

CZĘśCi do umochoOOW zachod-nlch.KJ.!.Kieloe,ui . T~18,tel./fall

8388/g

321-237.
SZVBEROACHY. 222-28.

1-Piestrzecl
3-Piestrzec ll
6-7Piestrzeclll
6-1701cśnica VI

6 - JG (dni rob .) Komorów,

Kólko:Ła.bieckie

I-9Czechów l
10- Czechów IV
13- Pacanów l, Czechów 11

AUTOGAZ- monw: ~el\ monmechanika. ~
225-23.
9673/g

lat mlnioei«Jw,

AUTON...ARMY l blokadami ełektro
nicztlyml (lritNChami&eZe), dla lnstalatorOWupusty. Producfllt ZPU RAOefT.
ul. I.Jmt,nowsklego 62, tel.
63-85-35
9606/g

81-32-32. Spnedam.

SPRZEO.W -rzywniak
ce, tel.68-28-58po 16.

23- Osiedle Gacki 11
23- 24Ż&biec III, PacanówVI II
24- Sbobaczów 11

10581/g

MIĘOZYNARODOWA firrnaNnctow.
pCISlUkuje kandydatOW nro kierowcówspneda'NCOW l Kielc. Wymagania: wiek

25-3S.

pni'WO

judy, 6fednle

wyks$ł

cenle. Oferty"M"Illltyciolysemprosimy

klerowat: 10551.

20-22,27:Ła.biecl

21-Bosowice
22- Mozcawa III, PacanówVI

BukOW-

10551/g

27-PacanówVU
28-JGŁugi

29 - Busko-Górka
Piotrkowicel
JG- Mikulawice IV

SPRZEDAM 125p,198-4,poremonclti
silnika l blachatld, teł. 31-1Q-90. 3103--43.
10568/g

Szkoła

SPRZEDAM FSO 1500 po wypadku
(1982), tel. 61Q-205.
10546/g

CYRK zatrudni klefOWCOW kaŁ BCE.
Pracawterenie.Kielce,66-21-S7.
10536/g

l,

Zakład

Energetyemy Slwiysko-Kllmienna S.A.
al. Marszałka Józefa Pilsudskiego 51

SPRZEO.W .,Audi 80", 1987)(l~ tal.
10537/g

11~--48.

pnetatg nieograniczony na wykonanie:

1J prób szczelności instalacji gazowych w budynkach metodą d~nieniową
2) przeglądu instalacji e/ektryczn}dl w budynkach

mieszkalnych.
Ze szczegółowym zakresem robót oraz szczegówarunkami przetargu motna zapoznać się
w godz. 10-12 w pokoju nr 3 budynku nr 6 przy ul.
Pieszej w Kielcach. Oferty nalety składać w sekretałowymi

riacie RPGM do dnia 13. VI. 1994 r. do godz. 14. Wa·
dium w wysokoki 15.000.000 zł nalety wpłacać w
kasie RPGM do godz. 9 w dniu 14. V/.1994 r. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 14. VI. 1994 r.

o godz. 10.
RPGM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferentajak równiet uniewatnienia przetargu bez

podania przyczyn.
W przypadku wygrania przetargu i niepodpisania
umowy w ciągu 7 dni, oferent traci wadium.

Pan1 mgr MARII WARCHOL
Gl6wnemu Ksin;owemu, czlonkowi ZarzJida Spóldzitlni
Projektowania i Uslaa Inwestycyjnych .,lnweslprojekt..
wRałlollli• wyruyn-.jglębszego żalu i współczucia z powo-

MĘŻA

skiadaM
Rada Nałhorcu i Zai'ZJid Rado111.11tiej Spóldzielni
Mieszkaniowej im. J. Grzeczaarowskiego.

ogłasza

wych.

nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż dwóch zestawów kontenero-

Charakterystyka zestawów jest

następująca:

wyrazy glęboldego talaoru wspólczucia z powodu śmierci

MATKI
pracownicy Odłlziala Nerwic
Szpitala Psychialrycznego w Mor:awicy

wyruy clfbokieao wspólcziKia z pewod• śmierci

MATKI
sklaiiĄA

Skład

pracownicy 04d"zial• II
Szpitala w Mon.wicy
reklam: ,.Exbud 13" BIUro Reklam

"Starachowice"

1/11

2. Wymiary pojedynczego segmentu kontenerów

(2,45x6,0x2,4) m
96.415.000 zł

1/30
(2,45x6,0x2,4) m
568.890.000 zł

3. Cena

wywoławcza

Warunki przetargu:
.-złożenie pisemnej oferty najpóźniej do 6lipca 1994 r. do godz. 15 w sekretaricie
Elektrociepłowni "Kielce", ul. Hubalczyków oraz wpłacenie wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej na konto BPH Kraków O. Skarżysko-Kamienna

Nr 322867-39 (dowód przelewu załącrony do oferty)
-oferta winnazawierać imię i nazwisko(nazwę), siedzibę, status prawny oferenta,
oferowaną cenę

oferowanych do sprzedaży kontenerów nie zawiera ceny ich
i uprzątnięcia terenu oraz podatku V AT
- - oferta wiąte do rozstrzygnięcia pn.etargu
- sprzedający zastrzega sobie prawo do sprzedaży całego zestawu danego typu
-oferentowi, którego ofertę przyjętowadium zaliczasię w poczet ceny kupna, wa·
dium pozostałych oferentów podlega zwrotowi po rozstrzygnięciu przetargu na konta przez nich wskazane
-w przypadku odstąpienia oferenta, którego ofertę przyjęto od zawarcia umowy
wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi
-zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty (także w przypadku zaoferowania
przezoferentówtej samej ceny) prowadzenie negocjacji zoferentami,jak również od·
stąpienie od przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakiej kol·
wiek odpowiedzialności
-przetarg odbędzie się 12.Vll.94 r. o godz. 11, w siedzibie Elektrociepłowni "Kielce", przy ul. Hubalczyków (świetlica)
-dopuszcza się udział upoważnionych zainteresowanych przedstawicieli oferen·
tów biorących udział w przetargu
-zestawy objęte przetargiem możnaoglądać na terenie Elektrociepłowni "Kielce",
ul. Hubalczyków od I.VII.I994 r. do 6.VIl.l994 r. w godz. 8- 14. •
- cena

wywoławcza

demontażu

EWIE
POTOCKIEJ
wyrazy

współczucia

z powoda śmierci

MATKI

Pani Ordynator

DANUOE SZKOLA-ZAWADZKIEJ

lOS47ft

System

l. Ilość zestawów/sĆ:gemntów w zestawie

Koleżance

Pani Ordynator

dr DANUOE ZAWADZKIEJ

tosw1

oaralliczou!)

Tempra

20-Z7-Ratlljei,Młyn

10583/g

1'111

Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej w Kielcach, ul. Piesza 6

daś.Uerci

ilość

UNO Tipo

Zestaw kontenerowy

ogllł$ZB

PUNTO

(pny,;...,.y u.ówieaia -

20-Z7-29Zabiecll
20- 21 - Pacanów IV

10292/g

~

NOWOŚĆ
JUŻDZIŚ

17-PacanówV

EKSPRESOWE
Plll'łE skodf 105 .s· 1982 r~ teł.

tat~czylgłośnikOwZnro

kowania poiazdc)w.

tawie enerJii elektrycznej dlaodbiorcówzasilanychlestacjitraro:

16-Pacanówlll
16-17 Wola Cłaroberska

AMERYKANSKIE, oryginrolne euto-

.Preltlge".

codz.8-1Swystąpiąprzerwywdos

4 - 15 Pacanów Ił
15-Chote(ekll

AUTO-MOTO

NUMER 122

RtjoD Enerse1JC1111 Buske
uwiadamia, :te w cze~ ·94 w

13 -JG(dnirob.)Strzalków
14- Czechów III

10115/g

elarmy

REKLAMĄ

Z

,.Słowa

składJij~:

Zamtd i pracownicy
Kieleddej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

Ludu", te!. 448-SS, Kielce, ul. Targowa 18.

Telekomunikacja Polska S.A.
Zakład Telekomunikacji w Radomiu
informuje, 1:e z dniem 1 czerwca 1994 r. zos1aje
wprowadzony nowy . Regulamin wykonywania usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Telekomunikację Polską SA •
'
Regulamin ten będzie dostępny dla Klienlówdo wglądu lub
zakupu we wszystkich Punktach Usług T elekomunikacyjnych
funkcjonujących na lerenie województwa radomsklego oraz
w siedzibach Rejonów Telekomunikacyjnych w:
- BIAŁOBRZEGACH, uLSądowa 9, lei. 13-23-06
· -GRÓJCU, uL Niepodległości 6, teL 888-21-11
- KOZIENICACH , ul. Radomska 39, tel. 14-24-24
-PRZYSUSZE, ul. Krakowska 26, teL 75-24-24
-RADOMIU, ul. Piłsudsklego 14, teL 63-48-00
- SZVDŁQWCU, uL Kościuszki 181 , tel. 17-03-16
-ZWOLENIU, uL W. Jagiełły 10, tel. 76-24-24.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych

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

ogłoszeń .

NUME R1 22

SLOWO
SZCZENAAI pinczet"a kartowatego z

SPRZEDAZ
. FIATA 12fip" (79). lukowa 91, gm,
O.::lny.
10312/g
PILNIE naczept~ dlutyą skrzyniową.

Knep Hieronim. Snochowice 68.9757/g

MAKARON -

produkcja.

nejtenlej,

Kielce, 68-50-44.
BRAMY, słupki,

9925/g
przęsła,

kraty, kom-

ptetneogrodlenla. konstrukcjametak>- ne umówienie l gotowe elementy.
Sprzedat hurtowa ł detalicZna. Kielce,
Oymlńeka

20, tellf1x 61-52-00.8921/g

NA.JWIĘKSZA

kielecka hurtownia

opoczytllklch ptytekceramtcuryctoCct-

dro-Mazur 7 (Cedzyna obok cmentl·
rza), 68-01-65, 453- 29, 61-86-29.
9030/g

Z

REKLAMĄ

SPRZEDAAl l)rrfelepkf urejeltro-

-SZCZENim.::~ ~1~~:· -~-~~~~g wa~SPRZED,
61- 90-13.
AA1 garat

10226/g

(blau.ak), tel

.."...,...,...,.,,..,...,"~.......,&-

~. Kielce, 11-06-92.

10386/g

SPRZEDAM .peugeota 205" diesel
(87 r.), 43.000.000, tel. 61 - 13-03.
10471/g

61- 92- 27P08.

ST R ONA 1 9

PRZEPROWAOZKI.

-"~~~.'.-~U·:~·~,,-"~~=-~.,~.~=
•<

LJ'\L"""'

•• . .

••

~

10469/g

KUPNO

MASlYNĘ produkującą makarony,
plerogl,kopytka. Kielce, 462-53.
10460/g

SPRZEOAM . 12fip" (93),

504-47.

składak,

10472/g

SPRZEDAM a.zczeniaki wilczury, teł.

61-62-80.

10458/g

SUZUKI towarowo-osobowy, (1987).

Kletce, 117-041.

10391/g

E'T'ERNT, t.arówtdVAT. Klelce.ut.Oy-

oasiJ\skJego7,61-67-93.

9743/g

ooZE1. utv-ne, IMPOATER. Ostro-

wiec.tei(047)65-12-62.

PRZEJAZDY do Rzymu w cenie

8941/o

1.000.000 zt, . Eitur" Slenkiewicu 76,
66-29-40.
812/AG

WÓZKldzlecifee,produkcja,aprzeda1.Cenyzbytu. Klek:e,uł.Piaskł Male5,

tel. 31-76-78.

NAUKA

9225/g
ibizę"

SPRZEDAM .seata

(1992),

KURSY komputerowe (lak2e Windows) . Complex Computer~". Kletce,
TarQOWIIII18, 321-958.
1207100

. fieteritmo",(1984) d ieset,l t - 14-56.

10508/g

TOWARZYSKIE
ElłXR - AQ!Incjllll Towa~ko-Ma
trymonlalne. Zapewniamy towarzystwo
Pal'l, Panów. Kojarzymy mattenstwa.

Ktelce. 493-54.

8829/g

"OPOCZNO"
GLAZURA, TERAKOTA,
FUGI, KLEJE, L/S1WY
nl\ikorzystniej u de alera

-

VISPOL

Salon spnedaty:
n2111d
Kielce, Krałowska284, tel. 528-13
HOLENDERSlii DZEWY OWOBNI

O CYPRYSY O OSY
O JAŁOWCE O ŚWIERKI
O 11JJE
O SOSNY

AMAZONKA - masate. towarzystwo
pań, teł.

22-408.

8720/g

(poud 30 odmian).
Sprzeda! hurto wa i detaliezna

TCN'IAAZ'fSTWO atrakcyjnych 1)11111'1.
61-25-49.
10202/g

MATRYMONIALNE

-

VISPOL

lZZIII<I

Kiel~, Krakowsb2&4, teł. 523-13

Rozlewnia piwa
"PIWIN - lłlJRT'
Bartków-Zagnamk

tel. (0-41) 11-38-15
oferuje piwo pasteryzowane
po cenach konkurencyjnych
z możliwością dostawy.
1009SIJ

Tanio CUKIER
SPRZEDAM

kawiarnię,

clyskoteka,

PIĄTEKSebastlanzgubillegilyrnacif

etOł bilardowy (kompletne .,ypoe.ate.
nie). Klelce. 266-77.
10426/g

szkol~.

35-39.

10043/g

OblęgOr91 .

SPRZEOAM

przyczept~

niemiecką

.ładę"

SPRZEDAM dom w Kietcacto. lei

(84

DOM sprzedam przy WesołeJ 48.
Ktelce,wiatlomo$(: namiejscupo19.

(87),

UNO"

32- 24-09.
AMIGĘ2000, 1eł.

9541/g

61-86-93-wieczorem.

518-49, 59-a28.
• FIATA

103971g

NIERUCHOMOSCI

HP401 , nową, 400 kg. tel. 66-43-90.
10373/g
SPRZEDAM

10271 /g

BUSKO - zginął pies my~iwskl wytet
Informacje - negroda. teł.

-zwrot.

. FIATA 12fip" (1984) Henryk Cedro.

10356/g
11-19-75. 10489/g

10487/g

.MERCEDESAbosa" 2080(91). Kieł·

USŁUGI

10496/g

MAKARONY
LUBELSKIE
Ceny fabryczne.

SPRZEDAM działko budo'łlłaną w

Zagnansku.tet.113-672.
ce, 26-465.

workowa ny
7.100 zJ +VAT , IJ. 7.597,
paczkowany
7.500 + VAT , !J. 8 .025.
RAFPOL
Kielce, O krzei 54,
~
Skrzetle wska 4,
~ teł. 531- 49, 539-63.

SPRZEDAM

dzlałkf.

~ Buttmar" Kielce,

10474/g

WOIIIII Kopcowa

102.

10158/g

teł.

Jagiellońska 70,
569-56, tel./ fax 567-1 L

lZlS/11'1

. DAIHATSU charade" diesel (1984
r.), wban::tr.o dobrym stanie, tel. 220-95.

10490/g
OOEPI.AJĄCO-"II!Yclsza]ące

HURTOWNIA PIWA " SZKOCJA"

plytkł

dekora~nesufltowo-SCieone najtaniej

u prodtJcentaKtelce, 66-09-31.
10318/g

SPRZEDAM bloczki

10438/g
JAMNIKt cume
31-60-91

podpalane,

teł.

BO

USŁUGI

rem-bud. (VAn, malarskie,

tapicerskie,

OVERLOCK.32- 51- 14

10094/G

Pani HALINIE KOZIK
powodu śmierci

~ najgłębszego wspólczucia z

MATKI
sldaobj~:

Dyrekcja i Pncownicy Zespolu Szkól
Mechanicznych w Kielcach
lOS!SIJ

Pani KRYSTYNIE BOGIJ{l(IE.I
wyrazy głębokiego wspólczucia z powodu śmierci

MATKI
składaj~

betonowe. RaJ·

tarska54,61-42- 51 (do 18),68-96-02
(P0 181.
9809/g

.AUOI80", .tuka". teł.61 -91 -10.

OFERUJE W CLiGLEJ SPRZEDAiY PIWO BECZKOWE:
- BROWAR WARKA
- CENA NETTO ZA LITR -/O.JOOzl.
-BROWRVANPUR
-CENANE'ITOZAUTR - 9.600zl.
- BROWARY WJELXOPOLSKIE - CENA NETTO ZA UTR - JO.OOOzl.

P0$8dzkarskle.

68-18-77.

KIELCE, UL GÓRNA 15 (teren Centrt~li Rybnej)
t~/. 68-15-16 w godz. 8-16.

Klek:e,

9923/g

Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych

.mi

oficłalnv przedstawiciel

handlowy:

HSO Sandomierz, HSW Jaroszowiec

oferuje: S~ll f U U l l •~n n~

szkło

float
szkło ornamentowe
szkło zbrojone
Zapraszamy do Hurtowni nr l

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
z PDDz w Kielcach
IIM09IJ

Kielce, ul.

w godz.
soboty

Skład reklam: .,Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu~, tei.148-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Długa

30, tel. 514-32 ,
od 7 do 1 6.30

od 8 do 1 2 . 30.

~~łl

Zar.qd Spuldnl'lm
\lavkanto\\t:j .. l okatur
\\l \\lo\/l/0\\tl

Informuje, te 4 czerwca o godz. 17 w Zespole Szkot Zawodcr
wych we Wioszezer

wie, ul. Wiśniowa 23
odbędzie się zebranie grupy członkow
skiej - członków
oczekujących.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

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

SLOWO

STRONA 20

Usługi:

Sprzedam
wyżły gładkowłose.

Stopnica,
teł.

177.

.blałoruś",
śwldrostawtacz

koparka

dźwig

6,3 t

PPUH .AMPER"
JOelce, ul. Hoia 19,
teł. 504-30
FAKTURYVAT
l017V

Z

REKLAMĄ

Smalec wyb.
paczk. 0,25 kg.
Cena 3.600 zł/szt.,
tel. 61-34-59
czynny całą dobę
Kielce
10463,,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział

w Radomiu

uprzejmie infonnuje, że prenumeratę Dziennika UrzędowegoZUS od dnia l. Vll.l994 r. będzie
prowadził Oddział ZUS w Radomiu. Zamówienia na prenumeratę ww. dziennika należy składać
do Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, Wydział Administracyjno-Gospodarczy.
Wysokość opłaty za prenumeratę l egz. Dz. U. ZUS wynosi w drugim półroczu 19.200 d. Wpiaty z
dopiskiem Dz. U. ZUS. oi'2Zzamówienia na prenumeratę naleiy kierować na konto Oddziału ZUS do

tS.V.I994 r.

Tapicerki Samochodowej
05-600 Grójec,
uL Dwudziestolecia 29A

Zakład

poszukuje pracowników w zawadzłe spawacza z uprawnieniami.
Praca w systemie dwuzmianowym, -wynagrodzenie akordowe wg stawek.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Spraw Pracowniczych, tel. (0-488)
30-61 wewn.2311ub257.

'"Gminna Spółdzielnia

"Samopomoc Ollopska"
w Ounielniku, ul. 1 Maja 26

ogłasza

pisemny przetarg ofert na wydzierżawienie;

-baru "Pod Skałką" w Piotrkowicach- czynsz mies. 6 mln zł,
- baru .,Leśny" w Drugni -czynsz mies. 4 mln zł,
- bazy magazynowo-składowej w Orugni- cena do uzgodnienia
-placu z wiatami w Suchowoli -cena do uzgodnienia
-2 pomieszczeń. biurowych w Chmielniku, ul. Rynek- cena
do uzgodnienia.
Sprzeda:
l) kioski wolno stojące+ magazynki z siatki- szt. 2,
ceny do uzgodnienia
2) szkło ornamentowe białe i kolorowe ok. 50 m kw.,
cena 35 tys./m kw.
3) siatkarki- szt. 2, cena do uzgodnienia
4) spawarki "bestor" - szt. 2, cena do uzgodnienia
S) rozlewarka XRB 15 -szt. l, cena 50 mln zł+ VAT
6) kapslownica do butelek- szt. l, cena 15 mln zł+ V AT
7) wózek widłowy akumulatorowy (rok produkcji 1989) szt. l, cena 25 mln zł +VAT.

Oferty pisemne należy skład:i w biurze OS w terminie do
6.VI.94 r. Otwarcie ofert nastąpi dnia IO.VI.94 r. o godz. 9.
Zarząd GS zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
1oS6011

Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w Jędrzejowie
ul. Przemysłowa 20,
ogłasza przetarg nieograniczony na krycie papą
dachu magazynu tytoniu.
Przybliżona ilość do wykonania- 4000 m kw.
. Pisemne oferty wraz z ceną ostateczną wszystkich
robót i terminem wykonania należy skład<i w zalakowanych kopertach w Sekretariacie WTP do godz. 8 w
dniu przetargu.
. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze
WTP, pokój nr 2 od poniedziałku do piątku w godz.
9-13. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 14 dni od da-ty ukazania się ogłoszenia, bez udziału oferentów.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub
unie•llŻD..ienia przetargu bez podania przyczyny.
mn
Skład

NUMER 122

OBWIESZCZENIE 0 UCYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Rejonowego rewiru VI w Kielcach, ul. Wesodo publicznej wiadomości, :te w dniu 8 czerwca
1994 r. o godz. 9.30 w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodnicze·
go w Kielcach, ul. Zagnańska 95 odbędzie się w trybie ustałonym
w art. 867 lr.pc - druga licytacja ruchomości nale:tących do Kiniorskiego Zbigniewa, zam. Kraków, ul. Ugorek 16117, składają
cychsię z:
l) wanny galwaniczne typu 415681/03. wykonane z blachy
stalowej o wymiarach 1000 x 1000 x 900 mm z pełnym i oryginalnym wyposażeniem fabrycznym, rok prod. 1990- oszacowane
na kwotę po 15.000.000 zł- szt. 2.
l) zespół prostownikoWy marki ,.hester" typ GNA 121500, nr
fa br. 0007/88 wraz z aparturęzdalnego sterowania nr ZN/87, typ
167W/550, rok prod. 1988, oszacowany na kwot~ 30.000.000 zł
3) elementy grzejne o długości 750 mm. średnica zewn~trzna
rury 12 mm, średnica drutu oporowego 4 mm -oszacowane na
kwot~ po 120.000 zł- szt 6.
4) rury miedziane luzem o długości 3000 mm, średnicy zewnętrznej lO mm i grubości ścianki l mm- oszacowane na kwot~
po 80.000 zł- sztuk 15
5) okna drewniane 55 x 87- oszacowane na kwotę po 600.000
ła nr 51 pod~e

zł-sztuk]

6) okna drewniane 55 x 117- oszacowane na kowtę po 800.000
zl-sztulr.2
7) drzwi drewniane łazienkowe z metalową ościeżnicą- oszacowane na kwotę 800.000 zł - sztuk l
8) drabinka metalowa- oszacowana na kwotę 300.000zł- sztuk l.
Cena wywołania wynosCc b~dzie 1/2 sumy oszacowania.

Komomik ~du Rejonowego

107/AG

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol"
wGrzybowie
ogłaszają przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. środków trwałych:
l. Koparka gąsienicowa KM-251 z wysięgiem kratowym zgarniakiem i
chwytakiem nr inwent. 5801797, cena wywoławcza 26 mln zł.
2. Żuraw samochodowy ,jones KL 15-30" nr inwent. 7431725, udźwig
max. 30 t, cena wywoławcza 200 mln zł.
·
3. Przyczepa, platforma do przewozu elementów wysięgu kratowego
żurawia ,jones" nr inwent. 342-096, cena wywoławcza 6 mln zł.
4. Transformator olejowy ,.TONa" 30/630/KVA nr inwent. 630/515/9,
cena wywoławcza 30 mln zł.
5. Suwnicajednobelkowa ręczna nr inwent. 64611730, udźwig 7,5 t, rozpiętość 16m, cena wywoławcza 15 mln zł.
6. Suwnica jednobelkowa z ręcznym napędem jazdy i elektrycznym
podnoszeniem nr inwent. 646/6/412, udźwig 5 t, rozpiętość 12m, cena
wywoławcza 35 mln zł.
7. Sprzęt nagłaśniający, w skład którego wchodzą:
- kolumny głośnikowe typ PD-28 - szt. 2, cena wywoławcza
l mln zł/szt.
- kolumny głośnikowe typ PW-218 - szt. 2, cena wywoławcza
l mln zł/szt.
- kolumny głośnikowe typ PWB-1218 - szt. 2, cena wywoławcza
l mln zł/szt.·
-X-ower 3 way- szt. 2, cena wywoławcza 1,1 mln zł/szt.
-mikser ,.dynakord" 24- kanałowy- szt. l, cena wywoławcza lO mln zł
-wzmacniacz mocy typ A 402- szt. 4, cena wywoławcza 1,5 mln zł/szt.
8. Zespół anten nr inwent. 629/11328, cena wywoławcza 8 mln zł.
9. Dalekopis nr inwent. 627/5468, cena wywoławcza 5 mln zł.
10. Oprócz ww. urządzeń posiadamy do sprzedaży poza przetargiem:
- zbiorniki stałowe o różnych pojemnościacn
- części zamienne do spycharek DT-75 i D-606
- pompy i wentyłatory
- płyty drogowe staroużyteczne
-zbiornik na cement poj. 52,8 m sześc.
- zbiornik z TWS poj. 10 m sześc.
- koparkę elektryczną E~302 .
-agregat tynkarski ATM 30S.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 1994 roku o godz. lO w Biurze
Handlowym Kopalni.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10
proc. ceny wywoławczej w kasie Przedsiębiorstwa najpóźniej do godz. 9
w dniu przetargu.
Zastrzega się, że wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli
żaden z uczestników licytacji nie zaofell\ie ceny nabycia równej co n'limniej
cenie wywoławczej.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie v;vrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, natomiast wadium oferentówwygrywających przetarg będzie zaliczone na poczetceny zakupu.
Kopalnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub też unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe infonnacje o stanie technicznym urządzeń moma uzyskać
pod teł. Kielce 446-46 wewn. 329 (urządzenia wyszczególnione w poz. 1-6 i
lO) i wewn. 525 (sprzęt wyszczególniony w poz. 7).

rekJam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Tarzowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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,.51MriK"- .Sommersbf- USA, l. !S,
e.lUI,IUO.
..[cM"-.S~'ftr"-USA,I.IS,t 16, 11.
DY.tlJRV OSTRE
SZPfTALI-o.itla!Wtwllętnl11nirur

cimr-CzcnolliGórt{soboti),Cur00•Jrue·
!Uiela),~~P·iairzr- WJrcjOni·
z..tj~leLSJQ-{lli,467-0.

An'IlJDvtuiNI-alot)1odniowyd)'2ur
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BILt:JYWTh'JCZE- iliormaqa i rezerwa·
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bąine-'1ł7,StratPot..arna-99S,PomocDro
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ływt315:wys~wystale
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tEROMSKIEGO - czynne w ponledlilłti,
wtorti,tzWII1kitp~tkiwcodz.9-IS,wirody
ODDZlALMUZEUMłlSIEtliilEWICZA W

codz~enniewcodz.l[l..l6.

ih'i~~i-ZIJO(ttl.31*21).

Rodzińs~iqo.Op!Ócl.sob6t arnnerodztennie
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66-3Hfi-wlzft7pediatrycodziennie1S-24,
nkdziekiiwifta7-l4.
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wcoclz.11-11,wnitdzielewcoclz.l1-lS
Ml1UlJM lABAWIARSIWA- lll. bid•·
allil· wysi.IWJ "b.bawtowy nrierzyniec",
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tomputerowe.Oom Rlaniosla,ul. Warwwsta
34,cMlinlit .. I._ZI.
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Ml1UlJM ZBIORÓW GEOLOGICl.NYtlł
-OcldriiiiSwiętoknyskiPa151-ctlllłl)1lll•

Gttitciawee.lll.Zctdlll1-lbiory&e:Oiolictne
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lek - Jri4tek wl(lCIL !S-17. Pmjmuj~ spcc:jałiści
urolodzr-lclmtd. Marekloilczyt,EiiJIU.U
luda,lanW6jciŁ
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KINOwWK H111y .0s~rmec•- .Rob111
llood-Faccciwrajtuzath"-USA,Lil,&-11.
lln.Galerii"•Wl-wys.tawtprat plut)'tZII)'thdziccitl'rledułolanri2. Czynnew
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MUZEUMłOSTORn7łłO-ARt1łEOLO
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GICZSE - 11. Swtętllkrqsb
WJS\.IWI staJa:
"b.bytWwaporcelanaCmidowsb",WJII.lWJ
cmowe:.Ostrowiec,dobraoltrowiectieikh
lliaSciciele",.Głkriaportrtt4wkr6lewsl::ichWJ
l!a«iłleUqo","b.czaroW11lJiwilltstarychu

bawet"",pejzatelacbKisiela.Czynneod
wto1tu do p~1tu w p1z. 9-1~.30, w soboty
9-IUO,wniedziclell-16JO.
M\JlRIM AIOIEOLOGic:'mE I RUłll·
WATWUZEMJOrt'IAtlłl.OSll.OWCA(ttL
6lł-971l·WJ'II.Iwt.Czlowielwprtdtiejacb",

.stansenwio:stineolitJQnl:jidwiepoclz:ianne
lrtSJIUIJSIJCZne-aynneod1110ftudosobotJ
wpdL9-16JO,wniedzidewl(lCILII-16JO.
AP"'UADYŻURNA-os..Opoc1J2J, lei.
62l-2łl

Sł'ÓWlJWi'IA LEIARSIA - CifilU
wpR.I-2:1, 01:.0pody2J-SIOIDIIIOiociai&inetolosia.
POSJOJITAXI-osobo.-e:ul.Sientiewi·
cza(tc1.62J...l61)i R)11Cł(tel6Sl-192), Np·
towe:ui.Sientiewicza(tci.6S2-296}.

KIN0.-0...IIIIWJ"·.TI1ejmusztieterowie"-USA,1.12,&.16,ll.
MUZEUM IM. PRZYI'KO\\"SKitlł -

monicznycll, ubyttowe

Wllfi!Zł 1 piWlllCC

zXVIII-XIXw.,dawnemicszbnie~t~·
sticiLzpdn)'I!IWJJif0.JC111,00hlmmiJIPłm~·

KAZIMIERZA WIELKA
KlNO ,.lkiecU" · .I'tlłlnJLMiyntt"-USA,

I.IS,&. l6,11.

Ekspozycje zabawek
Zotu.li Dnia Dz1ecbMuzeum Zab.aw·
karstiewKielcachupruzamtlusiństich
tatiewsobolęiniedz!el~wpMiz. I0-17do
łiedz1by pfZJ ul. Kokiusz~i 11 .
Obccnieczynneąlckspozycje: ,.Zabaw·
towyzwierzynicc•,,.WkręJUbaśm"iuba·

swojej

wcttcchnicznycb.Motnazobaczyćplu·

szowe miśti, ciekawe modele st.ltów• tolejek oraz sc;enocrafi~ze sztuki .Kopciu·
szct" TeatrulaltiiAttora,Kubui•.Opróc:zcietawychwysu.wdlaru,imłodszycb,

prznotowano specjalne kolorowe bilety
wst~pu, ttilre bfdą mil• p.ami~tą po wizy·
ci e w Muzeum Zabawkarstwa.

Pieśni

patriotów

Dziśodplz. l6 wtojcieleprnizono

wym,ul.~ńsb,trwał~ie .Fe5tiwal
PttriOł)'CZllyth". W)'5\4Pi~zespo/y
isoliścizterenudiec:e~itieleckicj,tt6rzy

Pidni

zaprezentuj~ bopty repertuar picśni i piosenel::patriotyczno-reliaijnycb.

Wędkarze

dzieciom

Katdemu, tto ma mn1cj nit 161&1 w~d·
karzeproponuAwt~niedzielęwieltiery
bobranie. lmpreu zorpnizowana jest z
ob7,ji Dnia Dziecb dla wszystkich milu·
sińskichprm~yt61PolstiegoZwi~·
zkuWędl::.arsl::iegowKielcach.
Wicltie~kowanierozpoQ.niesięjut

oaodz.7.Spottaniepierwszcjlf\IPJdzieci

IINO,.Ił~-łObolł-niecz)'nne,nie·

wwic~uod12do l 61atprzyulew~etielec

tim,obol:: kawiarni .Relaks". O 1odz. 9 ha·
ayt.iipf2)'!L"yprzej~mlodsiuczestmcy

.Pndzic;ePonidzia",.Adolf[)yp.Jiństi-tyciei

ubawy.Wsz'f'CJch~• mu~przyjłt.

zwlasnymsp~lem i przyn~tami. DllZ"W'J·

sowa:.Powslłniest}'tlnioweiZfl'i4zaneznim

ci~zców,czylitych,klbrzyzlapi.\.wą•
rybę,przewidywaneqdrplomyinalfodY,

impresje
palriot)'t:zne w twórczojej
A.Groll&ctl".Udos1ntniadolWiedzaniaS)111·

dya<.

twór~· •• Pińaów-

bistoria miuu", cza.

~~~~Czynnewłrodyiczwarttiwf)dz.9-16,w
pątki,soboiJinitdzielewł(ldLl0-15.

SPO!.DlJEI.MA IBAISlA - C1JU1
wpR.I-21:5tonutokllia.

SĘDZISZÓW
DNO,.BIIIMI"·sobo~-nieaynnc,nie

dziela - .Niesamowilł Me Cof- USA, t U,
&.16,11.

SIELPIA
MUZ.EUM U.GU;BIASTAIOPOI.SKJ[GO
(o.aia!M-TecUIWNOTwW~m~llit)

miełciJiłwpudliDpmiiwalCOWlliZpolowy

XIX w.l'rezc:ntujediwnewyposatmie,obrt·
biukii tt~wneodlewJ. Czynne w&OOL 9-12
ill-17,wP?nitdziłlkinieuynne.

SKARŻYSKO
KJNO.Mmltwl«"-braktermilllfZL
KINO.NłftW-..u"- .Trzytolory. Nie

biesti"-poi.-Fr.,t1S,t11,.Dostollllyiwiat"USA,L1S,&-19
MUZ.EUMIM.OW BIALEGO -hjk,łll.
Słotlecw,.-czynnerodzicnnic:eUpozycjł
płcnerowa-c:ałrdzieii,eU,OlJtjawbudyntu

adlawszystkid!ut:ze51mt6wimprezy-sło

Wycieczka z PTI'K
Wsz)"Sitich wielbicieli

~r6we~

ta·

p!UZ1nawsp6111.\wyciec:zk~KiubTurysty·

kiPicszejprzymK.Wtenwt:etendna
nut~uj~ątrasę: Blityn-Pietło Dalc;jow·
st:ie- Swinia Góra- Szalu-- Olugojów
- Wz,Prza Kolomańskit- Sarnson6w (o~.
2S tm). Zbiórka pupy w niedziel~ o aodL
1.20obot informacji na dworcu PKS. Gru·
~poprowadzi JefZJPibian, przewodnik
łwi~okrzysti.

Ostatnia giełda rowerowa
Wniedziel~odł(ldz.l2dol4propozy·
cjadlatyth,l::tórzychqsprzed.tlubtupić
taf!SZ)'rower. lmpreziep~tronuje,Siowo

Ludu•,awstępnap.artinlprzyul. Nowy
Swiat}estbezp/alny.
Na ciełdzie motnarower kupi!!, $11f2e>datlubzamieniłueen~irednio100do300
tysięcynitsz4nitwstlepie.Ofertaje51bo

pta- rowery dzieci~ damskie i m;:s~ie,
sportowe oru modne ostatnio - ,Prstic.
Przypominamy, tcniedzielnacieldajest
jutostatni~wtymrokll.

Karlheinz Frtnkc, N1lss Silb.ln!, lleinz

Krucht • He~nnch Amminser. Kwartet,
opróczregulamychkoncert6ww11'1Cltich
Ollrodbchmuzyc.znych,lfallaktcn.alictnychfestiwalachinadworzekrólabiszpał!

slr.:iego. W swoimdorobku ,.Mourteum"

ma takte wiele nasran

płyt

anaiCJIOWJCh

i kompakt()WJI:h w wytwórniach austriae-

kich,nicmie.:kichifrancuskkh. WK.Jcl·
cach muzrtyupn:zentUH utwory lbydna.
Beethovena i Mozarta.

Dzień

dla dziecka

pr~~~~:S~:m~~~~~~u~r:

czysko" -odlO!IIljadolczerwcaw&OOz,l6
- 191fY komputerowe, konkursy, ubawy
~okiowe, W)'S1~py anystyczne, pob·
zywaltWsc;hoduiwteleinnychatraktjl.DLI
,.uys1ticbnajmłodstychwst~wolny.

Na WLelkl festyn z oblji Dnia Dziecka
zaprasza! czerwca KieleckicCentrum Kul·
1ury.NaplacuobotstedzibyKCKodeo<IZ.
IIW)'51ępyartystycznr,pokaztarate,poUz

psów rasowy<:h. P6tn1cj akcja plas1)'tlllll
,.MojeZWief24tto•iloteria.Popoludniu,
o piL 16.30 W)'Stąpii ,.Awers", .Oaarleston",.bkierti" i. Wo/osatki"orazJita!Z)i·
ci ze Studium Gitary Klasycznej. Opr6cz
'II')'!TiienionychatratcjiorpniUIOfZJPrzt.
widzielijeszczedodatl::owcniespodzianti.

W Centrum Biznesu
Tatle specjalna propozytja z otazji
10wsali ton·
lftSOwej Centru Biznesu .Exbudu". W
programieimprczy:zwieduniebudynku
DniaDziec:ka-dziśodl(ldL

orazwrsl~pyzespołów .Wołosatti"i.Step

by Siep•.

Piosenka turysty
Wszystklch,klbrzylubi~piosenkijpie>

wane na pieszych i wodnych stlabch lU·
f}'S1ycznychz.apraszadosiebieSUołal'od·

stawowa w Bielinach. Dziś od iodz. 10'*
dzieuwaltamiWojcwOdzl::iFestiwtoiPiosenki Turystycznej. Je10 zorpmtowanie
bytopomyslcmmicjscoW)'th pedaaoplw
ituryst6w.Wys1~pi&tl7u:spol6wiwyt.o.

nawcówztertnu ealegowojew6dzlwa.Oobrazab.awamalrwaćtiltalodzin.

Zabawa z "Gawędą"
Wniedziel~oł(ldz. llwamfi1ealrzena

K.adzielni\O)'SI.1piw wieltimfestyniezor·
pnizowanym z okaJij1 Dnia Dziec:b bar·
ccrskizespcii.Ga~·.Kielezanie~
mocJiobejmtpremierowyprocrampoł·
wi~ny dzieaom zSa!Jjewa. Opróc:ztqo
wyst~puprzewidywaneąlic:zne atrakcje

iniespodziantl.Motnazabfltzesobtpsa,
tota.bnarblub innculubionczwief2.11·
ko,noioczywiścierodziców.

"Kubuś"

na targach

Wesolemiuteako, Teatr . Kubui",zespoly dzieci~. poUz sprawność i strata·
t6w, tonkursy sprawnoki i wiele innych
atrakcji-to tylkoniet16reporpoz)'tje
przyszlot)10dniowe10 festynu orpnizowaneso pnez Centrum Tai)Owt Kielce.
Od l do S czerwca r6wnolqle trwał będ4
targi .ruN 9-4". Orpniuloi"ZJ uprosili
tychproduccntów,kt6rzyswoj~ofertę ~ie·
rojądodztcciimłodzid:y.~więcarty·

tuly piśmiennicze, ubawtarskit i spn~
$pOrtowy. Ola n~mlodszyth Zlproszono
cyrk, ekspozycj~ Muzeum Zabawkarstwa
izespolyz WDK iMCJCDziec:i bę<i.lsi~b.a·
wić,arodziccO&J~dał.

(ud)

(w tym- $ątokuy5tidl Zcrupowazi Partr·
unctichAK)-wł(ldL9-17.

APTWDYŻURNA- ai.Szpitalllal(tZJ!I~~t
ał4~)

Sf'OLD7JWIIA ti.lAISlA • tlJIIOI w
Jl)dz.l-20,ul.Zidna7-stomatoloJia.
RADlQ-TAXI-Id Sll-10S-niepobimop·
laty za dojazd.
GAI1:RlA SznJll ,.MAI:OIAND" - III.
]t.bjl31-malalllwuil1dbalri)'SI6wrqionu
tiek:cticp. Cz)1llllwJI)dLII-19.

Gustaw Hadyna w tele~i
Jutro (niedziela 29 bm.) T elewizja Polska w programie l
o godz. 7.15 (z cyklu .,Przystanki codzienności"), nada 20-mi·
nutowy repo rtaż o znanym

rzeźbiarzu z Woli Grójeckiej,
gm. Ćmielów - Gustawie Hadynie. Program przygotowali:
Grażyna Dybowska i JózefWierzba.. Zdjęcia - Ewa Rudnicka.

STARACHOWICE

KINO.Mirjskił,:- .Demo!ta"-USA,l. U,
tl7.

STOPNICA
SUCHEDNIÓW
KJNO,.llllalca"•O..hlllry-.Rodzina
Adib111J6w2"-USA,Ll2,&.16,ll

1tirodzinne,zbiorypstrooomiczne.Czrnne
codtiCMieoprOczpomtdziałkliwwplz.l-l6.

TaUedziśod~ziesi~wemi5at W)'Sll·

wy malarstwa Barbary Dyoniziat-Stllss.
Do Domu Srodowist Twórczych na łQIIz.
17 uprlWI Galeria Szluti Wspólcte5ncj.

dZiela-.Nieroora!llipropoZytJa"-USA,tU,

,n.

pi.T.ltłcimki7fiUtLW-45)-unitatonto

letcjazepr6wslonecznychiprzyr~d6~~

n:mimprezy,uroczyłcicwr~zi>)'Ci~z

romi li'}TÓtnionym nqJody. Pozosu.li ~
~ IOOJ)i obejrzeć ebpozytj~ najcick.awSZJ(h pm: plastycznych.

PIŃCLÓW

MUZEUM RI.GIONAL.h'I ·1II}'SIIWJ suit:

11-11
OBLĘGORKU

SPECJAIJSI'YCIJIA POMOC
Dl.\
D7JE.a-m..wr.o-wizytr•....-e iambula·
tol}'jDI:WpiL 1'-21.30, w soboty, nitdziele

SPECJALISTYC'LNE POCOTOWl"E Dl.\
DlJECI-ttl614"'-Wi· zPo$ZtniacodzieMie
od7do24.
NAGLA POMOC ll:lAISIA ILKAiZY
SPECJ.WSl'ÓW- "lZYn' DOMOWI- pe·
diatrtlw, dlirufll)w d.ziec:i~ll, intemisll!lw,
ortopedów,la!J!IIO!o&ó•,okulislbw,neurolof)w, bidanil EKG. Zctoszenia codliemie

codlienniewt9·l6,wponicdziłltini«zymc.

i :i ród aynne oodz~nnie w ł(ldL

.,-cny~·te1.31-12-61,27-641.

latorium,ll'ilytJ~

Man••

NOTwW•~J-.tS~-CZJIIEM:

td. SSS-11,

TAXI OSOBOWI .NA STOt.lr td Jl-1!-11(n1Cpobtertz.adOJIZd)
POMOC DROGOWA -td . ~l-99-99.

ruedtlłltilw

Ml!l.DJM SfAIOtvTh'EGO Ht.ITh.lClWA S~lĘTOKIZYSKJEGO IM. ~UEC'LYS
LAWA RADWANA (OIIIIr:ial
Tfdli\1

wego.Bezpieanywypoa.ynetnad'łii'OC4"
ąuproszenidziiop!dz.!Odo .okJulab"
Urz~u Województiqo. Zlrz4d Woje-

wódzki Wodneco Ckhotniczeao Posotowia btunkowqo, tl6ry jest orpniuto-

Tym razem w przyszlywtorclr. o l(ldz. 20
uprasza na P'ÓJ toncen PaństwoWI fil·
harmon1a im. O. Kolberp w Kielcach.
Wp,alacu biskupim WJS4PI takie kwartet ..Mozaneum• t Salzburp w skladxie:

WLOSZCZOWA
IINOwO..IIłtitry-"Abdcmiapoliq·

jrlli"-USA,LIS,&.l6J0,.9iln1)10Clnia"USA,Lil,tllJO.

,,Agros" Pińczów- Dzieciom!
W niedzielę o godzinie 14.30
w muszli koncertowej nad zalewem w Pińczowie rozpocznie się
wielogodzinny festyn z okazji
Dnia Dziecka: "AG ROS Pińczów
- Dzieciom". W festynie udział
wezmą: Muysla Sadowska i "Tę
czowy Musie Box", Bałwanek
Bouli (Mieczysław Hryniewicz)
i Mariola Góra, laureatki ogólnopolskich festiwali piosenki dzie-

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

cięcej

i mł odzi eżowej, artyści cyr·
kowi z Bułgarii, .,Minilista Przebojów", najwytszy czlowiek świa
ta, "Iskierki", P:.wel Nowak - mistrz Polski w tafle u electric boogie.
Będzie wielka, dmuchana żyrafa!
Przewidziano wspaniale konkursy i nakrody! Cztery godziny
atrakcyjnej zabawy. W razie rtiepogody w sali SP nr J.
WSTĘP BEZPŁA TNY!
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SLOWA

NUMER 122

Telewizja-Radio-Telewizja kablowa
IM>ID<I>'II'i:.
t!GIDDQ)D

PROGRAMI
7.00
7.20
7.45
8.05
8.25
8.50
9.00

Rondo- map.zyn informaC)'Jno-gospodarczy
Rynekagro
Z Polski - magazyn reporterów
,.Bhtej słońca"- reportat
Wszystkoodzialce
Prosramdnia
Wiadomości

11.45

Z1arno
5-10-16 oraz mm z serii
,.Tajna miSJa"
,.Podwodna odyseja ekipy
kpt. Cousteau"- .Los morskich :tólwi" -film dok.
prod. francuskiej
LudzJe i zdarzenia

ILOJI

Wiadomości

12.10
11.40
13.15

Sceny i obrazy
Panie na planie- teleturmeJ
Studio sport - Apetyt na
zdrowie
Wal\ Disney przedstawia:
,.Goofy i inni",,. Track ofthe
African Bongo" (l)- z tele-tekstem
Wiosenne MTV
Provamjubileusrowy,czyli Polska 40, 30,20 i lO lat
temu
Telewizyjny Teatr Rozmaitości - MikoJaj Gogo l,
Thornton WiJder - ,.Spad·
kobiercy",ret. JreneuszEn·
"er, wyk.. : Dorota Se&da.
Anna Dymna, Anna Polony, Jerzy Radziwilowicz,
Zofia Więclawówna
Zaproszenie do Teatru TV
-,.Ziarno uoszone krwi~"
Teleexpress
Muzyczna Jedynka - koncert finalawy- ~
BBankmeztejziemiM(I),.N ietraćcieducha"- serial
prod.polskiej
Małe wiadomości OD
Wieczorynka - "Wyspa
niedtwiedzi"

9.10

9.35
1l.CIO

14.00

15.15

15.30

IS.SO

16.45
17.00
17.20

18.10
19.00
19.10

14.20
14.40

TVKKotiiSKIE

Dwójka dzieciom
Studio sport - Koszykówka

IS.IO
15.25

DwóJka dzieciom

7.30

tekstem
Totalizator Sportowy

8.25

17.30

Dwójka dzieciom
Panorama
Prosram lokal ny
Gra-teleturniej
Bez PTI\dU - Edyta Bartosiewicz
Studiosport-ligapolska
Panorama
Słowo na niedziel~
,.Peer Gynt" Edwarda Griega- pro&ram muzyczno-ba·
le10wy

18.30
19.00
20.00
21.00
21.25

li.JO
22.15

,. Pelnachata~-serial

15.20
15.30

Mitch Ryan, Jim Davis
Goście Dwójki
,.Aerosmith"
Panorama
Rocknoc
Zakończenie procramu

16.00
16.10
16.25

16.55

POLSAT

17.20
17.50
11.20
18.30
19.00

8.55
9.00

Wiadomości

23.05
23.25
0.10

1.45

3.35

mDID~

20.00

SQ>un$

20.10

PROGRAMI

21.00
21.25

7.00
7. 15
7.35
8.30

Wiadomości

On,czylikto?-Janusz.KorW!n-Mikke
3 x "Depeche Mocie"
Sportowa sobota- ml~dzy
narodowy turniej 1.u1.1owy
o Puchar "Lotto"
Zarchiwumfilmugangsterskiego: ,.Aniolowieobrudnych twanach" - film fab.
prod. USA(I938 r.• 97 min.)
"Psy w kosmosie"- film fab.
prod. australijskiej {1988 r.,
109min.), ret. Richard Lowenstein, wyk.: Michael
Hutchencc., Saskia Post,
Chris Haywood
Zakończenie programu

9.25
9.35
10.05

10.55

13.20
13.40

15.10

15.35

Przystankicodzienności

21.55

Tydzień-mapzyn rolniczy

Notowania
Programdnia
,.lamek Eureki" - se rial
USA
Tut turu- quiz dla dzieci
T eleranek
,.Domek na prerii" - serial
prod. USA
,.!Jor Sikorski" -film dok.
prod. USA

,. Dtentełmeniigracze"{l2)

22.10

-serial prod. ang.
Popisymistrzów-Zbigniew
Zapasiewicz
Panorama
Al di Meola- World si nfonia-koncert l
Zakończenie programu

23.00
24.00
0.05

0.55

Scena Mlodego Widza William ButJer Yeats ,.Hrabianka Cathleen", ret.
Andrzej Maj, wyk.: Edward
Lubaszenko, Maria Zają
cówna-Radwan, Agnieszka
Fatyga
Z kamerą wśród zwierząt
W starym kinie: Ginger Rogers i F red Astaire- "Kariok.a" - komedia muzyczna
prod. USA( I933r.,85 min.),
ret. Thornton Freeland,
wyk.: Doloresdel Rio, Gen e
Raymond
Minilistaprzebojów
Sto pytań do Michala Ku-

""
bt911..................................................

l<Uy
!~OS

Panorama
,.Wieśmutantów"-rep.

.Ulica SezamkowaM - pro&ramdladzieci
9.00 Tacysami
9.20 Naukajęzyka mi&owego
9.25 Powitanie
9.35 Wspólnota w kulturze
10.05 Studio Dwójki
10.10 ,.Wielkie tańczenie· (8)serial dok. prod. ang.
11.10 Dziura w koszu- program
Jerzeao Owsiaka
11.30 Dwójka dzieciom
ILOJI AkademiaFilmu Polsk.iego:
,.StrukturakrYsztalu"-film
psycholo&-obyc:z. (1969 r.,
7S m m.), ret. Krzysztof Zanussi, wyk.: Andrzej Zarnecki, Jan Myslowicz, BarbaraWnesiilsk.a
13.25 Ówójk.adziec10m
14.00 L1styzEuropy

Rolni ctwo na świecie

Koncerttyczeń

PROGAAMII
7.30
7.35
8.00

DAMI-2 RADOM

Bracia Taquins - pantomima
Animals
Studio Dwójki
Podróte w czasie i przestn.eni: ..O&rodY Europy'" film dok. prod. szw3jc.
Krakowskie legendy
Duchy, zamki, upiory- Duchy Zamku Oporowsklego
Panorama
Powitanie
,.M.A.S.H." (7) - se rial komediowy prod. USA
,.Amerykańskie kolo fortuny"-reporta1
Wydarze nie tygodnia
Chimera
Studio Dwójki
Gra-teleturniej
Adam Makowicz gra Cole
Portera
,.A kuku, panie kruku"-serial animowany
Godzina szcze rości -Jerzy
Duda-Gracz
Panorama
Adam Makowicz gra Cole
Portera
Jean Louis Trintignant w
Potsce

14.00
14.25
14.30

Polskiezoo
,.B)t najlepszą" (l)- film
fab. prod. ang. (1991 r.,
94 min.), ret. Tony Wharmby, wyk.: Lindsay Wagner,
Anthony Hopkins, Stepha·
nieBeachara

ll.JS

teblowy

P""'J
13.30

Pewnego razu na Dzikim

19.30

22.25

Powitanie- rekordy św iata
na ul. Piotrkowskiej
Program lokalny
Wzrockowa lista pn.ebojów'
Godzina z Hanną-Barber•
,.Angelikaisultan"-fr. film
pn.ygod. (1966 r., 92 min.),
reż. Bernard Bordiere, wyk.:
Michele Mercier, Robert
Hossei n,
Jean
Claude

9.30
10.30
11.00
12.00

20.00

20.30

Słowonaniedziel~

9.10
9.15

USA

Zachodzie: .. Monte Walsh"

24.00
0.05
1.35

Echa tygodnia
,.Sandokan" (l) - serial
anim. prod. hiszpaóskiej
Film dla niesłyszących:
,.Okr~gły stół" (7)- serial
prod . USA

8.oą

western prod. USA
(1970r.,9l min.), re:t. William Frauker, wyk.: Lee
Marvin, Jeanne Moreau,
23.50

programu

PROGAAMII

"Osoblipodwodnego łwiata"
(4), ,.Wielka Rafa Koralowa" - serial dok. z telePanorama
WielkaGra-teleturniej

18.03

Zakończenie

Zwierz~ta świata-

16.00
16.05
17.05

lll.OJJ

Koncert w filharmonii- dy·
ry&ujeJerzyMaksymiuk

wałci

15.55

6

1.10

2.10

zawodowa NBA

16.45
17.00

17.30
18.20
19.00
ttn11
EmisjlwSblrtysb-KI&:I7.15110.00111fo
IWN90dnil.
1VK OSTROWIEC

7dni-świat

Wieczorynka: ,.Gumisie"

19.30

Wiadomości

20.10

,.Okr;wfystór(7) -serial
prod. USA
Cannes 94 - relacja z teJorocznego festiwalu filmowego
Kabaret Olgi Lipińskiej Kto kogo w konia
Sportowaniedziela
,.Kobiety na dachu" - film
szwedzkiej
fab.
prod.
(1989 r., 85 min.), reż. Carl
GustafNykvist, wyk.: Helena Bergstrom , Amanda
Ooms, StellanSkarsgard

21.05

22.05
22.55
23.45
2

Pieprz i wanilia: "Europa
znana i nieznana"- ,.Genua
-miasto Kolumba"
Antena
Teleexpress
,.Dynastia Colbych'"- serial
prod. USA

III

:JI•

1.

ri!t 'ł•J/ftU#:/ł·J~~a!
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Sport

SPORTOWE
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Sport

Sport

l

W. Żlnijewski
mistrzem Europy!
Bardzo dany

•codr.

W Jdeddelę
12, n• m.Jownlcuj trasie Boc:beniec- a.ęclny - Bocłltnlec roucnny zostanie 11 róLMARATON SWJĘTOKRZYSKJ lm.
Red. MIECZYSLAWA KALETY om II ŚwiętokrzysiU Bieg Kobiet Na
Kitlecc:qznę !'jedzie wielu amatorów biegów dlugodystansowycb. Nie u·
bnble uwodtdków z.e ścisłej k,.jowej aolówki, a takie gości zagrank:z·
nycb.l•,rezie patronuje red.aiuja ,.Sioq Ludu".

~niespecjalneso folderu upami~FI·

Codziennie do biura zawodów
w Bo&cńcu napływ~ kolejne zgło
szenla; łednak wi!Fkszość biepczek .
i błegaqy.Qawisi!Fzpcwnol!ciądopie

załydii'OQliar6w,....

:~·=~=toM,~'4 ~-:
w~.Dotesogronadolączyli
ostatniodziałacze Kicleckieso Okt~
gowqo lwi~ Lekkiej Atletyki Oegoprczesem byt przezdługi czas MI~
CZ)'Siaw bleta), ldłn:J' atun'lł'llll ob.·

"zedd po

W

czwartek wieaorelJI

millhl

miejsoepiefYo'SZaodslonalł...._...

pctct i biegaczy, bowiem btdy a-

~~~~~n~==J.w~~
wa IM•ft, z

którą patron biegu, red.
Mieczysln-Kaletazwiązanybyl przez

tejcsttojut

pi~ty

chetniejszeco-złotqokfl)SZCU.

rilbcł.lawai~Micłi S)'łwb Nanb,
lnyaH{KnwCQII:ł l.ar.etWienbkti
radonukjego StltłU.

t••- Swłct~. Detepqanotona z biegaczy .,Oid Boys Bukow:a"',
prz)'jaciół oraz dziennikarzy sportowych llotyła wi4Ziflki kwiatów na
grobie Mita;)'llaq Kaid)' (na zdj!F(:iU
poniteJ1, by p61:nicj wraz z najbłitsą
rodziną patrona naszej imprezy uczcs.
tnit:Z)Ć w wicaorze wspomnień.
Zą1'115D1111 " llitdzitle do Bocbe6c:a sympatyk6wsporta. UWAGA! Prr.e4
dwort.-JII PKP w ltltlcadl potitawloay

Yo'Odnikottzymapanriątko~koszulk~.
Tradycyjnie jut główną nagrod!F

dodać,

gist~w Mistrzostwach Europ,- i świata
-'eranów,jednall:pierwszyzn&jszla-

~

z

p~owaliniC$pO(I.zianktdlabie

Warto

medal wywalczony przez tego sztUI-

1łyftliaqa 111111. lrQie a.,.wbb Jię
bara.~a.•Aardc~

nii--IMI.e~u

rowniidzieł!FratiO.Wiaśnicwdniu

impruy, Jj. 29 mĄja w godz. 9 - li
wOśtodku Wypoczynkowym Cemen·
IOWDi .-,.Malopztt"' W 8o<;hcńeu
przYjmowane ~zaloszenia do pół
maratonu. Jak jut informowaliśmy'"
główni orpnizatorzy nancj imprezy
-działaczeOgnisks TKKF w Bukowej

był Dlialoay tyllrleli

dla szkoluhrwcs, •

rOwnoaeśnie

·~ .,czyueco" zawoUib Ideleddei Tęczy, WLODZIMIERZA 1MIJEWSKI.EGO. N~plerw w Więcborku odbitl'lll on zloty ptedal za misłno·
stwo Polsldjaniorów SW"eto podopiecznego Bartosza Dudy, zaś w kilU dni
póiJdej podc:z:u rozgrywanych w &hroblinsen Mistnostw Europy wetel'll·
nów w podnosunia dębrów sam stan~tl na nljwy:fszym stopniu podium.

- Rz«zy.riłde osutale Ul 'Ił' ,aii

~-~tMJ-<k
oęs&ę~,ilk.a:kłk:akNiec,M
iAłUa4j

JII'IU'Irie Kieke--

~-w--.lstrzaPabk.ijułońw

............... ........_.

pto'll'llli.adadop~OrOCDiyd!IJIIf·

rez weteru6w MS w WleUi .. oru ME
w Mielnie.
WSchroblin.scnW.t.Jje'II'Słdwys-

IIFPując w bteJOrii wagowej do 64 kg
wśród sz.tangistów do •9 Jat uzyskał
w dwuboju 200,5 k&. Nł ten wynik rlo-

tytysi~SS Clwrwaahi oraz IIS.S q
w podrzucie. Warto tlodać, te w imprezie tej Jtartowało 6SO zawodników

w';!!~~~~~~~pywetera;=~·J!~ nów
mitiZb w Slwtylkl,l i jest nau·
~.~

~.,.......

FliiidAllewi Bedtyakowt oru Wur-1
t.sde ~J'C... l . . . . . rrwalimd•
e-"ktn,aak•~~·
llieM~boj .. Jłlko~litjszy
llliałt~~~jdustarde.DDł

jeszczeNpoo:JW~~ałdesr.ęslę&suk~
s6w,alezaczyun~po'łi'Oiim)"łleło pny·

czycielem wychowama nzycznqo
w sp g_ Wlałniedyrekcja tej s:U;oty
wraz grone~ padą~cznym, J::l:óre
przychylnym okłem patrzą na sportową pas~ p. Wlodzimierza maR swój
udział w jegosutcesie. Ponadto nasze..
go zawodnika sponsorowali takt.eJad·
wlp!StanislswCqllńscy.
(wid)

~e$fCI:;iaJR,YautobrdoBocbclk:aw

ponad 40 lat. Finansowo imprez!F
wspierllją takie: ()aOiaopołskie Poro--

codz.9.30·10.

(wid)

Kolejne
sensacje
Wp~tymdniuzawodównakorta.cbim.RolandaGarrosawParyi:u,gdzie

roqrywane Sił międzynarodowe tenisowe młsttzostwa Francji, mów ,.sypnęło'" niespodzianka.mi, by nie powiedzieł sensacjami.
Z marzeniami o wygraniu kolejnej
lewy ~wielkie&o szlema~ poteganalo
Si!F kilku dalszych faworytów . W
czwartkowy wiecz6r najwi~j mówilo
sipoporatcegracza nr2 światowejlis
tyrankint~owej,NiemcaMicbacła&i

ną

przeZAiroiiiiKricbttlnaJ:6.3:ó,•:6.

wej~l6"'tumieJU .
Zrumiejempotcgnalasi~Fietnasza

Klotarzyn.aNowa.k,krórauległa•:6,2:6

cupn. ns ~ośt 56,60 -. nll-last
Kryslyu. Dmilczyll pdiDC'Is h~ na "'Ie&·
ltołt l ł,U•.

-c. Kolrjned.. ctQrkobn.~ao ..-,icl-

pGirod.llalilniepnynMslyuaianyllde-ra.Nadalwrłlewdkonkeje.WeJewJ,ItoiJ

Biffli•. Na l 58 knllnllłt:~c-poe•s. H
Mtlfi..;~r.ytEHriol.eolli.,MI.-iiiSt

wa.or.;s:cy

tłaf Poct101 •

c-.te (liS

k•)

W)'l:nllbl•rWlodoMarn.Sslipri.
-et W t~• Dettllpilbnkim w

K..,bdze D:u.la pokOllila Szwecję 1:0.

-C<Z2osobyiiH!IłydęJbranotnaskll
tn.uwaleab$ięiJ)illlnypodczasdruaoli
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I:OWetO I H ( U pilkarsklep. klei i .-\105-

Małe

roZSiawionejznr917-tetniejAmerykance,Unds.yO:n-enport.
ZkatdymdniemnakonachwParytu poWinno być coraz wi~ej cmoQi i
dobrego tenisa.

łf:k.lr.Mtlt1ld.

W UWI-dadollcowycło Gcuowtl".l Patla nu dla on-

kluby -

duże

dowl~ickowi.Swąklasępotwierdził

Pete Sampru. który latwo vn.ią! kolejprzcszkod!F i awansował do aoło-

eba, który został wprost zdeklasowany

KRÓTKO
lAs-Balas 119isk.ie

przegrywając z nią w dwóch krótkidl
sctach.:6, 1:6. Niepowiodłosi~także
innymi rozstawionym, Czeszce Hele-oleS..ko,.ejoraz llolendrowi Ricbu--

Pod

żaglami

SekcjaŻeglarska Hal sprzykiel~kiej

WSP zorpmzowala ostatmo repty
o mistrzostwo uaelni. Zwyci~tyli Beloli
Ja•ik!PaweiS;eybklwsld zeltermkiem
Bartlo-.i•m Rotr.H:kim (11 rok chemii)

przedUf'SZII!,SIIIOihbk,. iJerzymOzlt·
ze sternikiem Pioll"tlll Urzę·

drlcukłtm

WczorajwStarachowicachroztg.
rany zostałtowarzyski mecz koszykarek, w lttórym miejsrowy zespół pier·
wszoligowego St1n1 pokonał Giłinikl
Gorlice78:65(J9:25).
Star: l..apka 28, bj~c:zklnfika 14,
Jackowski l l, Styae ń 8, Tbczuk 8,
Kę4Dor7, Lisowsb O, Z.borowsb O, A.
PochetO.

Przy szachownicach
Z udziałem 70 zawodniczek i za·
wodmków w sali balowej zamku
w Rydzynie koło Leszna rozegrany
został XIX Turniej Szachowy Zwy-

dowsklm (Vrokmuzyki). I-"'!WI.li.urr..,

l To.wu.. Chudzltr.itm ze stcmiczq
Malc<~r.ao~ Frtu.licll (III rok eolleae)
oraz Aan~ Kn.su'II'Sb! i AndruJe•
z..jklwstr.im ze sternikiem Mariunt•
Olejaru•(łl rok bibliotekoznawstwa).(•)

sprawy

Trzecia próba Victorii

Ponad 300 kibiców, którzy przyszli
do hali przy ul. Szkolncjobcjrzalonie-

·spartawQ 111 Kidcacll przy 11/. 'ly1niQ l
(aytłiiY 10- 18, fe/. 66--11·79), prupa-

które 13 minuciegry prowadziłyjut
25:6.Wnaszrn':lzcspolepie~ła·

kiflł)',.i, prr.ąrulf lyfiq •tHiuttf)'tt
tl+ocMMI'iMiri,tlf)'CiFIINZdrojlliUłli

łie•Z.łne. ""YVlVlł4

~~:r=~;'ł..t~a:~uttclllitJOO

lltttfłłiMM

t.EUAAlUTVlA.

~ 11 PÓłMAIATOi"f S~ltfOUZYSll

1111. RED. MIECZYStAWA KALETY. B«ae-

t.,,_

wlad~JIO"IikrpiflrlileySiotłitG6nU

byltylkollemdlastarachowiczanek,

O..lsts Iema dmiyna VIctorii Skaibmlen przegrała batali!F o lig~ okr!Fgową
z PsrtyunteiD. Wedzisłs• . W ubieglym roku lepsi okazali się; pilkarze Nowin.
W bietącym sezonie rozgrywek podopieczni Stani.slawa Grucbały na cztery
kolejki przed końccm rozgrywek prowadzą w tabeli grupy l klasy A. Czy jtd·
nak Victoria wzorem lat popnednich nic przegra rywalizacji z najgroźniej·
szymprzeeiwnikiem?
rym pociągnię;ciem. Dutym wzmoc- Uwatam, te historia poprtednieniemjestzwtaszcza.Ma.rek Ko·
nich lat si~ nie powtórzy- mówi prewslski, który przyszedł ze Sparty Ka·
zes T•deasr; Kotyu. Zarówno sportotimierza
Wlelt.. Ten d~wiadczony
wo, jak i organizacyjnie jesteśmy
przygotowani na występy w lidze ·gracz, występujący w roli obrońcy
umie pokierował: grą zespołu, dookriFJOWej. Poza tym mamy korzystkładnie zaadresował: futbo\ówk!F.
nyukładgitrityltojakaśkatastrofa
Oczywiściedopókipiłkawgrze,nie
mote pozba~ nas upragnion ego
motna przesądzał: sprawy awansu,
awansu.
ale mam nadziej~. te nit damy si!F
Trudno nie przyznać racji prtze·
wyprzedzić Astnti w przyszłym J:C"
sowiKotyzie,tymbardziej,żtdruty
zoniesrać będziemywwytszcj klas1t.
na Victoriiprezentujenaprawd!FsoW Skalbmierzu panuje niezła
lidny futbol tesorocznej wiosny.
atmosfera wokół futbolu. W ubieg·
W siedmiu spotkaniach ekipa ze
tym roku klub dostal 50 mln zl
Sbibmierza wywalczyła 12 pkt. ulez gminnej kasy. Burmistrz Mkhał
pj~ jedynie najgroźniejszemu f}'·
Martdewiaobiecał wsparcie i w tym
w:alowi-Astrz.ePiekoszOwwspotka·
roku, mecze oglądają liczn~ r:zesze
niu wyjazdowym.
kibiców, którzy mąią nadZieJ~. _t~
-Mamy naprawd~ solidny zespól
trzecia
podejście Victorii do hg1
- mówi trener Stulda.w Grucluola.
okrę;gowej zakończy si!F sukcesem.
Przed rundą wiosenną dotonaliśQ1y
pewnych roszad i okazało si!F to dobMAOFJCF.NDER

Wrótki:Salattll WróibiPrupo•ded·
ni. min:crqcrgasir 111 llafi lllidalllirkawo-

~~-=~:"k~~~::~~~:~
~k:~~J!n~~~~~=~~~~

R•d-i.A_.

W1ar.ctll'lftl ontt Ct~~mfl'fii
Md MMiMmi.

POLECAMY

litc,litRieil.pob.lL
>\o MAJ(]I:QREGIONALNA LIGA JUNIO.
RćW.Sta..a.Hwluytk,liłb,od.lkczu

U.Nit4ziela,atkt5(.ttiiMcMz.l1.31).
WYśoGI MOTOCYIU.OWI:
-,\ l l 11 WMINACJA MISillZOSTW
POLSKI.SII.... W.ta,SIIńlllda,a,.t.

lllliljiU.bQiNanMwtj, ..... R!Wiłla,

pk\5.
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ci~twa.

Pierwsze mieJsce zajął Artur Pl~
Głogów) 6 pkt.,
przed Puiem Stempinem (Lech
Poznań) i Zbignie•em Ja.śnikoW'Skim
(Hetman Wrocław)-obąj poS,S pkt.
Nal6miejscu sklasyfikowanyzostał
Ja.rosll'll" ttrirko (Aspi n Piriczów),
gromad~c4pkt.z7partii.
(pak)

nidek (Chrobry
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Połączenie

CZARNĄ

KAMIENNĄ

dolnej i górnej części Ostrowca. Inwestycja za 97 mld złotych

Ciepło

dla miasta

Ostrowieczłożył wniosek o

przyznanie kredytu z N8rodowego
Funduszullohrony- i Gospodor1d- no budowo
sieci clepłownłczeł. Prllwdopodobule już w sierpniu otrzyma
pie<wsząU.._w...-oóci 38 mld zł i bfdziemógł ~
nalWitkiZ'! i~ komunaln~~i CZfŚCI miasta bfdzje kosztować razem 97 mld zł. Zakończenie
wszystkich prac ma ~pitjesieniłt 1997 r.

Pol-"-

Prezentacje
artystyczne
Występr

zespoiOw wokalnych
lU Prezentacje Artystyc:me Szkól Podsla'I'I'01l'YCh rorganizonneprzezMiejskieCentmm
Kulimy l Wydział Oświaty w Ostrowcu.
Po wysłuchaniu II zespołów
jury przyznalo l ntiejsce Szkole
Podstawowej nr 7, li - zespoiowi
zSPw Bodzechowie, a III- grupie
z SP nr L Wyróżniono śpiewają
cych uczniów z SP nr 12. Nagrody
otrzymali r6wnie1: nauczyciele:
Ali(ja Pronobis, Anna Rydlewska,
Renata Domacała i lnnina Bartkiewicz. .
Nagrodzone i wyróżnione podczas prezentacji zespoły wokalne,
taneczne i teatralne wystą,pią na
festynie z okazji Dnia Dziecka
MOSiR
.,Rawszczyzna"
w
l czerwca.
(kkr)
nkolk:zyły

"Maski"
dla szkół
Podczas VI Wojewódzkiego
Forum Teatrów Szkolnych i Mło
dzieżowych, które odbyło się
w Kielcach, zaprezentowały się 4
zespoły teatralne z ostrowieckich
szkół podstawowych.
,.Srebrną Maskę" otrzymał teatrzyk ,.Kubuś" ze Szkoły Podsta-

wowej nr 3 za przedstawienie
,.Egzamin na luólewn~" przygotowane przez Bożenę Glandę z muzyką lzabeU Krzak. .,Brązową Mask~" zdobył zespół teatralny SP nr
9 za spektaki,.Dziura, czyli tajemnica pewnej pracowni naukowej"
zrealizowany przez Krystynę
Dziewiętą.

Dyplomy uznania wręczono
przedstawicielom
Społecznej
Podstawowej i SP nr S.
(klu)

Szkoły

Nasz telefon
w Kielcach

447-25

Pierwszy etap przewiduje budowę magistrali, która połączy
ciepłownię Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Wdrożeniowego Oednozprzedsiębiorstwwyodrębnio

nych ze starego zakładu huty)
z siecią ciepłowniczą nowego zakładu. Ma b)'Ć to sieć magistralna,
biegnąca nad torami, ponad Kamienną, ulłcą Facha, Reja, z boku
targowiska miejskiego. Poiącze
nie nastąpiloby -w rejonie ulicy
Radwana. Lokalna kotłownia przy
ulicy Facha zostałaby zamieniona
na wymiennikownię. Jut w przy-

Lider Poselskiego Klubu SOL
Aieksander Kwaśniewski, przyjeżdża dziś, w sobotę, do Staracho-

Wydziału Oświaty, Zespołu

Odzie:towych.
główna sieć magistralna popłynęlaby pod ziemią ulicą Kilińskiego, aleją 3 Maja.
W mia~ posiadania środków
przewiduje się także budowę sieci
w rejonie ulicy Sandomierskiej.
l wtedy motliwe byłoby podlącze
nie OZMO, SP nr J,osiedla Hutniczego.
Drugie wyjście z PP-.W planuje
si~ w 1996 r. Sieć ciągn~łaby si~
Szkół

W 1995 r.

Projekt przewiduje budowę sic·
ci ciepłowniczej w technice prei·
zelowanej ABB w takim systemie
darmowym, który umotliwia lokalizację wycieków i nieszczelności z dokładnością do pól me-

'"'·-

Polączeniesieci spowoduje likwidację lokalnych kotłowni mówi dyrektor Miejskiej Energetyki Cieplnej, Eugeniusz Fornalski.- Ograniczy to wmieście emisję
pyłów i gazów, poprawi się stan

środowiska

naturalnego. Poza

tym ciepło z dużych kotłownijest
zawsze tańsze niż z lokalnych.
Nitsze są wtedy koszty paliwa

i koszty eksploatacji. Na taką inwestycję nie byłoby stać żadnego
z zakładów.
O połączeniu dolnej i górnej
czę:ści miasta mówiono już od ponad 10 lat. Ani huta jednak, ani
wojewoda i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
nie były wtedy ZAinteresowane inwestycją. Huta bowiem nie produkowała w takim nadmiarze ciepła,
wojewodę nie było nawet stać na
-sfinansowanie jednego kotła. Na
początku lat dziewięćdziesiątych
sytuacja zmieniła się diametralme.
Przedsi~biorstwo podjęło decyzję,że ciepłownia musi zarabiać
na siebie. Ostatnio jedynie jedna
piąta jej mocy jest wykorzystywana. Miasto zrozumiało, że bez nowoczesnej sieci ciepłowniczej nie
są możliwe nowe inwestycje.
ANDRZEJ NOWAK

wic.Ogodz.l5.30spotkasi~wsto
łówce Spółki ,.Star", ul. l
mieszkańcami miasta.

Maja 12,

z

(mb)

Na

tarzu w Ostrowcu Sw. Co by tu

Podziękowania

i życzenia
-Ostrowie<: mial dobrych IOspDdarzy. W ~KU czterech lat :mrleniliśmJ obUcu miasta. ZWJclęiyla
opcja inwestycyjna. StawaliśmJ się
c:oru mniej polityczni, a coru bardziej pragmatyczni - tak wkeprzell"odni~cy Tadeusz DurU: podsumowaJ pracę ostrowiecldej Rady
Miejskiej. W czwartek odbyła się
ostatnia w tej kadencji sesja.
Radni podjęli kilka uchwal geodezyjnych, wysłuchali informacji
o bezrobociu w mieście, komunalizacji majątku gminy. We wczesnych godzinach popoludniowych
podsumowali kadencję i uroczyScle zakończyli pra~.
{an)
26 bm. w Skarlysku i Końsldcb,
a takt.e wielu innych gminach odbyły się ostatnie w pierwszej kadencji nowego samorządu, sesje
rad miejskich. W Skarżysku referaty podsu-

z.

Dlaczego zawiadomiona poli-

wia,

wego zakładu. Ciepło mogłoby
wte4y zasilić m.in. •Wólczankę

S.A.",.PK.S, Rawszczyznę.

Sesje RM w Ostrowcu, Skarżysku
i Końskich

mowujące działalność samorz.ą-

dzinie przy ulicy Sienkiewicza?
Dlaczego
administracja
nie
stwierdzi powai.nych zniszczeń
przez syna C.? Na marginesie dodajemy, :te pani C. pobiera emerytur~ i suć ją na zapłacenie zaległości w spółdzielni oraz odnowienie kołatki. (...).
Wierzymy, te jedynie wasz&
pomoc mo:te wpokoić konflikto-

szły m roku ciepło z PP-W popły
nęloby do SP nr 11, poradni zdro-

wtedy ulicą Żabią, Mickiewicza.
W rejonie osiedla Trójkąt nastąpi·
loby dru&ie połączenie z siecią no·

Aleksander Kwaśniewski
w Starachowicach

Redakcja otrzymała pismo od mieszkańców bloku nr 7 w o!iiedlu Slonecme w Ostrowcu. Otojego obszerne rragmenty: .,{...) RodziiUI C. doprowadza do powainych konfliktów w naszej malej spolec:znośd. 19 kwietnia
inlerwenlowala policja. C. po wypiciu alkoholu zupełnie rUe kontroluje
S'l'l'ojeao zachowania lt~grah bezpieczeństwu ludzi. Preus Ostro•ieckłej
SpóhWelni Mieslkaniow~j oraz kierownik administracji bronili. oszustów
l pijak6w, akttptuj' dewasta(ję klatld scbodowej przez syna C.1 ucznia
V klasy SP ar Do dzisl:aj ueszf.lł spółdzielnia nie wyjaśniła w'tpliwej,
wedtul nas, umiany mieszkania przez rodzinę C. (--)cja nie zbierze informacji o tej ro-

NUMER122C

i wyjaśnić fikcyjną zamieszkania, ( ...).n
Pod pismem widnieje sześć
czytelnych podpisów.
Z prośbą o wyjaśnienie konAiktu zwróciliśmy się do prezesa
spółdzielni mieszkaniowej TadellSZS Kosmaclftsklego. Prezes
stwierdził, te jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem skargi przez
mieszkańców, 23 lipca ub.r. przeprowadził rozmow~ z panią C. Lową sytuację

dów w

ciągu

minionych czterech

~~rzrwy&ti!~~z~~~~:.i~:~
RM, dr JanllSZ ()p]ewk:z.. Mówcy
przypomnieli bardziej pozytywy
swego działania nit bilans strat
i dokonań samorządów. Niemniej
sesja odbyła się, rzec mo:tna,
w przyjemnej i przyjacielskiej
atmosferze.
W Końskich takte obradował
miejsko-gminny parlament. Była
to chybajedna z n~krótszych sesji
w historii tego samorządu. Przypomniano dokonania i poraż.ki.
Przewodniczący RM, Knysttor
ObrataDskł podziękował wszystkim radnym za pracę i :tyczył powodzenia w życiu osobistym.
Sesj~ zakończono pamiątko

kuplf?

Fot.

S.Jończyk

Kieszonkowcy
Po kilku tygodniach wzgl~ne·
go spokoju w Starachowicach
znów dają znać o sobie kieszonkowcy. Grasują głównie na miejscowych bazarach i w autobusach.
A w i~ tam, gdzie jest dużo ludzi,
tłok, nieraz sami sztucznie go wywołują. W takich właśnie warunkach najłatwiej wyciągnąć z torby,
koszyka, czy kieszeni portmonetkę, portfel, czy zwitek banknotów.
Ofiaramidoliniarzy są przeważnie
ubiegane, zaaferowane kobiety . .
Zdemaskowanie złodzieja jest
niezwykle trudne. Aby mu udowodnić popelnien!e przestępstwa,

trzeba go po prostu złapać za ręk~.
Tymczasem nigdy nie dziala on
sam i natychmiast po wyciągnię
ciu ofierze łupu, przekazuje go
kumplowi, który w mgnieniu oka.
znika z miejsca przest~pstwa.
Jak ustrzecsi~ przed nim? Przede wszystkim nie należy nost przy
sobie, gdy idzie si~ na targ, więk
szych kwot pieniędzy i przeehowywaC je naleiy w k.ilk.u miejscach. Wtedy traci się tylko ich
część. A przede wszystkim trzeba
si~ mieć na baczności. Innychsposobów nie ma.
(ziel)

Dziecko najezdni!

wym zdjęciem, przed budynkiem
Urzędu Miasta i Gminy w Końs
kich.
{mak)

W Starachowicach na ul. Mrozowskiego, 26 bm. o godz. 18.40,
siedmioletni
Przemysław
L.
wbiegł nagle na jezdnię i został

potrącony
przez
samochód
nopel", którym kierowal Andrzej
D. Chiopiec doznał obrażeń ciała
i przebywa w szpitalu.
(jk)

katorka powiedziała mu, że syn
z toną i dziećmi odwiedza ją tylko.
Nastale mieszka w bloku przy ulicy Sienkiewicza.
Pomimo tego oświadczenia
spółdzielnia wystąpiła do RPGM
z prośbą o zbadanie prawidłowoś
ci zamieszkania w bloku komunalnym. Otazało.się, 1:e zamiana
pozostaje tylko na papierze. Spół
dzielnia obciążyła mieszkanie w
osiedlu Słoneczne dodatkową op-

Jeśli w bloku spółdzielczym
jedna z rodzin zachowuje się
w sposób niekulturalny, zagraża
tyciu i zdrowiu innych, to mieszkańcy powinni zgłosić to policji,
lub prokuraturze. Dopiero wtedy
spółdzielnia mote podjąć jakiekolwiek kroki, które w konsek:
wencji dopr.owadzą do eksmisji.
W konkretnym przypadku mieszkańcy napisali do prokuratury.

poza pozbawieniem członkostwa
i eksmisją. To mieszkańcymogą
sprawić, te jeden z ich sąsiadów
odpowie przed kolegium orzekającym lub może b)'Ć skazany przez

mianę

Sąsiedzi
łatą u wod~. kanalizacj~

i wywóz

śmieci od 4 osób. Dec~a zacz~ła
obowiązywać z datą wsteczną od

l stycznia ub.r.

W

najbliższym

otrzymać

czasie powinni
odpowied:t.

Spółdzielnia nie mote stosował. żadnych sankcji prawnych

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

sąd.

. Spółdzielnia nie chce komentować awantury. Została powiadomiona policja i ona może s~ definitywnie wypowiedzieć.
Po otrzymaniu 20 kwietnia br.
podpisanej informacji o dewastacji klatki schodowej przez nieletniego syna państwa C., spół
dzienia złotyla policji zawiadomienie o przestępstwie. Jedn~
cześnie po inrormacji uzyskanej
od mieszkańców obciążyła rodzin~ C. opiatami za wodę i in. od
l stycznia 1992 r., czyli od daty
obowiązywania zamiany.
{an)

