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polskie fabryki zbroje-

ma polskich
konstruktorów i potencjalny przebój ekspor-

z produktami, których
nikt już nie chciał, a które na miejscu do niczetowy,bylbytylkoatrapą, go nie mogły się przygdybynie... Czesi. To oni dać. Samodzielność w
robią ze specjalnch sto- produkcji poszczególpów superwytrzymale nych rodzajów broni
lufy do pancernych ko- trzeba było w Molosów składanych w Gli- skwie .wyrywać". Najwicach. Spadek ze spe- większym polskim sukcjalizacji z czasów Ukła- cesern w tej dziedzinie
du Warszawskiego daje był od początku przez
nam się we znaki do
dziś. Po rozpadzie ZSRR

Ta praca wymaga
nerwów ze stali, ale i
jeszcze czegoś, co
często okazuje się
ważniejsze. Trzeba
umieć zostawić na
brzegu
wszystkie

nas skonstruowany au--

"twardy", d u-. niowe zostawały często tonomiczny system kierowania ogniem czołgu
- nmerida". Czechom
udało się .,wyrwać" wię

cej i w tym między innymi tkwi tajemnica ich
sukcesu eksportowego
w ostatnich latach. Nasi
południowi sąsiedzi zajmują w sprzedaży sprzę
tu wojskowego szóste
miejsce w świecie. Polska - w okolicach dwudziestego.

~;~~~~~~

sympatie
i antypatie, i zabrać
z sobą , :

Podwodni
l owcy
pod

wodę

poczucie

odpowiedzialności

za losy wspóltowarzyszy. W wodzie nie
ma wrogów, są tylko
przyjaciele, na których można liczyć w
każdej najtrudniejszej sytuacji.
Czytaj na str. 10

Baw się jutro w Cedzynie!

Piknik
pod sosnami
Będzie fantastycznakapelaz Blityna, tańce, piwo, pieczo-

na golonka.

kiełbaski. ,.Słowo

Ludu" i dyrektor hotelu

,.Świętokrzyski" zapraszają na piknik! Impreza rozpocznie
sięj utro o godzinie

.,Swiętokrzyski").

18 w ,.Barze Pod Sosnami" (koło hotelu

Najtrudniejszy nie jest wcale setny czy dwusetny kilometr
Najtrudniejszy jest pierwszy dzień - pierwszy bąbel,
pierwsze rwanie w łydkach i pierwsze zmęczenie. Później można już
iść, iść, iść. Choćby do Gdańska. W tym roku z Wiślicy do Jasnej
Góry wyruszyło blisko dwa tysiące kieleckich pielgrzymów. W niedzielę, po przejściu blisko dwustu kilometrów spotkają się z innymi
wędrowcami z całej Polski.
wędrówki.

Wędrujący

z wiarą

(dokończenie na str. 6)

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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STRONA 2

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Strzelcy u celu
Qcnlska, konkursy l wodne manewry uzupełraialy ostatnie dni marszu. Dd.ł .,Kadrówb" wkncza do Kielc.
W

80

tym

roczni~

roku

obchodzimy

wkroczenia do Kielc

dziesięciu tołnierzy

dzilo

interesuj~~:ce

przeprowa-

manewry wod-

strzelców Józefa Pilsudskiego.

ne, podczas których utyto nawet

dzili w Choinach nad Nidą. Osoby
biorące po raz pierwszy udział
w "kadrówce" wrzucano, zgodnie
z marszową tradycją, do wody. Ką·
pieli nie uniknął Andnej Fischer-

godzin nocnych po

Środ~ uczestnicy marszu spę

gaZÓW łzawiących.

Do pótnych
nadnidziań·

skich łąkach niosły się słowa śpie
wanych pieśni legionowych.
Wczo~ uczestnicy marszu dotarli p12ed Chęciny do Szewc.
DIONIZY KRAWCZYŃSKI

Dzisiaj o godz. 13 osiągną Kielce uczestnicy czternastego po wojnie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Powitanie nastąpi n a ul. Krakowskiej, róg Spacerowej, po nim
przemarsz do kwater legionowych na cm e ntarzu Wojsk
Polskich, następnie na placu przed pomnikiem "Czwórki"
od~dziesię apel poległych. O godz. 16 w bazylice katedralnej zostanie odprawiona msza św., zaś o godz. 18 w WDK
od~dzie się koncert.
(dan)

Wieczorem przy ognisku rozegrano konkurs wiedzy o ,.kadrów-

ce", legionach i Marszałku Józefie
Piłsudskim.

W imponującym stylu wygrał 10 Jan Kaspnyk z Warszawy. W tym samym czasie kilku-

Słowo

do "Słowa"

Folwark pana prezesa
Piszemy o tym ponił:ej: nie~ przestrzegane pran pracownkz.e. zwbsz-

aa w prywatnychspółkach l firmach. Szdowle zatrudni-.J~c ludzi,llni::IU4.
że zrobili wszystkorodo nich uale:ty. Upominaniesię W np. o umowę na piśmie, o ubezpieczenie w ZUS, nie wspomlnlij~c o przysłuCQJ4CYJD urlopie,

lllll-.l~ za fanaberie.
W ~u z tym, że doc:ienij~ do nas opinie o narastaj~cej samowoU sze-

rów lina, zwracamy się do czytelników o opinie na len temat
Na uwagi czekamy dzisiaj, 12 sierpnia br., w godz. 9- 13.

Witamy "kadrówkę"

komendant marszu oraz Andrzej
AJbiniak-szeftrasy.
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"Otucha" z ambony
+ Dzwonir. żeby przyłączyć swój
glos do opinii i uwag wyrażonych pnn
czytelników na temat spon1 wokól konkordotuorozzoch(114'Qniosi(lł"itlulc.sir

iy. Jestem

człowiekiem wirnącym

i

proktykijjącym. oltchciolbym. oby po-

Wiceprezes PfK w Kielcach

Telewizja jesienią
A.kuj M..u, 11'ittprtztS hisklei TtlewU;Ii Kabltwtj, ktłrtj wlaiddde.. Jest
..!tilllilioaer p«bodqey
Owt, SfJOibł się ~
asacle8 TdtwU;II Kabi~J ~Ttlbt" T....Cllci...st!. l wktJRtwodaic:qcy•
Rady MicJskitj Casbwe. Dawiłt•.
- Prowldriliłmy rozmowy doty~te
rozwojutelewiJjibblowcjwK.ieleach-

tliłrybiski
1 Kklc Dari4

m•

nwimlziłprezesAMuras.-&rdzoulety

nam na wejkiu n.a kielecki rynet. Mamy
n.adziej;,tebpizietojutjesieni•tqoro-

"'·

AMuruspotblsi~tat:t:ezprudstawi-

tielamiinnyclttieleckk:ltbblowych,crono rozmówc:Ow i temat rozmowy byly jednak otoczone lljemnią. Nie bttli w nich

.

udzialuprzedstawiciele.Mutel•·· (to,)
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Zmarł redaktor Jerzy Głęboc
kł. Odszedł jak dziennikan
z piórem w n:ku. Miał 72 lala
i do ostatnicli chwil łyda pnychodzil do redakdi. Powaliła
Go okrutna choroba. która rozwijała się skrycie, by qfa"W'D.it się
nagle l zaatakować ostateanle.
Dyl urodzonym dziennikarum, choć zaczynał jako elektromonter na kolei. we Wrocła
wia.. ro często z dUIWł pod.trdlal. Szlify reportera zac:ql zdobywał w 1947 roku we wrocław
skim ,.Słowie Polskim,._ Krótko
praoował w "Gaude Olsztyl!isldej,., aby w 1953 roku trafić do
.,Sioft Lada". Tej &u.ede poświędlswoje ~lepsze lata. Bał
się emerytury. ~~~c potrzebę
koniaktu z czytelnikami JKMtj~l
pncę w ,.Echu Dnia...
Dziennikarstwo umawal za
posla.a.nictwo, wręcz mł!dę. Ga-

O.JCA
redaktona

.JERZEGO
GLĘBOCKIEGO

Panu mgr. inż. ZBIGNIEWOWI MAJOROWI
Pruesowi Za.J-qdu Biura Projektów Badowaktwa
Ko•a.aalaq:o Spólkj A.kcyjaej w Kielcaell wyrazy ~
&lębsugo wspólc:mcia z powoda ł.Ucrd syna

l
Sum:m
OW O

Mamtakąpracf,itduiojd.dżt.

Po zabójstwie na Piekoszowskiej

Policja szuka .spmwców i świadków
Jal J.t w-onllt.y, w łn4ę
wiea.orem, • WJDib bójki, ,n.H blokiem przy al. Plekoszowsklej w KldadM dosaMitt:ll qt..._t lpacy N.
Ob . . . iiMzlwa pollc:ja nie

uidelalDI"--.flnatftlte..t. NieoR~ahde wie.y, ie ....... peszakłwa

ala ąrawc6w l twt.IWw DWjstwL
Do zdarzenia doszło w trakcie libacji alkoholowej. Około godziny
20, czterej mętczytni zaczęli si~ b;t
międzyl0b4 najpierw w mieszkaniu
na 111 piętrze, póiniej na klatce
schodowej i przed blokiem. Jeden

z nich ugodził notem Ignacego N.,
t.tóry zmarł. Przybyli na miejsce policjanci znależli letący obot. ofiary
zakrwawiony nót z ostrzem długol
ci ponad )O centymetrów.
Nieliczniświadt.owiestwierdzili,

te uczestnicy bójt.i, uciekli w stron~
dworca PKP. Równie:ł: właścicielka
mieszkania T, opuściła 10 wru.
zlrójqdzieci.Motnaprzypuszczać,
była ona świadkiem bójt.i i widziała, t.to wyci ~~&Dął nót. Do wczoraj osoby te nie zostały odnalezione.

te

(KIS)

•
•
Zegnamy
Cię Jerzy

MARTYNIE

..f~~

+

Po kraju, po )1-'Qj~·Odztwit. Wit pan.
jak to iJyM.'a wpodrOiy. Ludzie gadają.
A nojwi(Ctj na lcsirży. Kirdyi, proszr
pana, ludzie u wsi boli sit powiedzieć
coi z/ego no temat plebanii, kiitdzo. A
ttroz... Ludzi odpycha politykowanie w
kościele, /udziewidzą,jok kaplani rozbijajq malżeńsfllł·a, som znam takie
przypadki. Cudadz/~jqslrwparafiach.
A teraz znOw konkordat. Ludzie obawiają sir. że ksirżo, ktOrzy przypisują
sobie coraz wirc(j władzy, przejmą
wszelkie rządy.

11.(171

16.662
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tn.244
14.S29
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.JERZY

trpująwimitniuspoltatńsrwo,katofi
ckiąo narodu, ole czy wiedzą, co ów
wierzącynarOd mówi na terntli konkordatu. postrpowanio lc.sirży?
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mitdzy mnie a Boga nie wkraczali u
swojqpolitykq kapłoni. Już od JJC"ntgocztuuponitchalemuczestniaeniow
nabożeństwach, chodzr na własne
mneclche; wskupleniu oddajr sit rozmowom z Bogiem, modfin.·ie, dzirkuir
Mu za jego dobroi. Bo nit cher wysłu
chiwać owych słów .otuchy", jakie pa·
doją z ambony, odpycha mnie ta cola
polityczno propagando uprawiana
przez ksirży... Jak bardzozd~aluowa
lositslowoBoitgloszonedzisiojpnu
kaznodziejów.
No l kwestio konkordatu. Niepotrofir zrozumieć, kogo reprezentują prymtui naszprezydent, tok upierający sit

przy konkordacie. Czy no pr!"no reprezentują Polskr. czy aby nap~·no wirkszość rodakOw? Dowodzą nam, iewys-

Rau Nadzorcza i pnH:Owaiq Biara

zetę l swo.l4 pncę traktowal bar-

dzopowdnieJ takłe,o.stosunku
uczył swoich młodszych kole&ów. Któtznas nie wysłudthral
uwq l rad GłębockJe,o. Byl surowy, ale sprawiedliwy i tyc:zllwy, Oeseyl się z sukcesów
swydt wyt:howanków i gratulowal udanych tekstów. Nie byl
pocblebcl!. Często je,o tubalny
dos om-.Jmlal na cal~ redak(ję
mlaid~CIIIaylykę "genialne,o
artykułu".

Dyl dziennikarum

umlij~

eym len zawód za słuUbny wo-

bec polityki. Wierzył w ustrój,
który zapewnił mu awans społeczny. Ufał partii, alenie r;ocWI
się na aropn(ję jej funkcjonariuszy. J ako j eden z nielicmych
dziennikarzy partyjnych, a za
takiego się uwaDI. przedwsiawił się pomysłowi tworzenia
specjalnydl szkól dla dzieci no-

menkłatorowej elity. Czuł się
zaskoczony wydaneniami Sierpnia 1980 roku. Jego ówczesna
publicystyka wyrdala zdumienie tym, ro się stało. Ale w kolka
lat osiemdzies~tych rozczaroqny l rozgoryczony zwykł
po~t:: - Jak można bylo
nasprzeztyle lattakosmklftl.
Kiedyś, gdy że&naliśmy jednego z naszych koleg6w powiedział nad mogił11:- Ot, los czło
wieczy. Oby tylko nie c:ierpiet,
oby ogczędzony byl mi ból...
Zostal wysludtany.
Odszedł wraiłiwy człowiek,

dobry kolega, pełen ~l dnennikan. J ego zmagania :t krzywd~ i niepnwo~ pozos~ nie
tylko w zakurzonych rocmikach
gazet. Żyj11 w pamięci tyclt, którym pomógł .
Żegnamy Oę Jerzy.
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Floryda szykgje się do przyjęcia uchodźców

Nawalni~
Władze

z Ku

stuu. Flol}'da (USA) odbyły w środę spe(jalne posiedzenie, do-

ty~e uniknlędagroiby powtórzeniasię "nawałnicy" uc:bodttówz Kuby,
jaktosięjutzdanylo 14 b t temu, &dyzkubańsklea:o portu MArle!, wrejonie

Hawany,

ruszyła

lrielb fala

mieszkańców

wyspy,

p~cb osąść

w USA.

zywani do iimych baz wojst.owych USA.
Plany zakładają możliwość
udziału około tysiąca żołnierzy

Zgodę: na masowy wyjazd z Kuby wyraził wówczas prezydent Fidel Castro i wyspę: opuściło w cią
gu pięciu miesięcy 125 tysięcy łu
dzi, którzy kierowali się drogą
morską na Florydę. Władze tego
amerykańskiego stanu musiały
wyasygnować na ich pn:yjęcie
150 milionów dolarów.

Według planów, pn:eanaJizowanych pn:ez gubernatora Florydy- Lawtona Chilesa, mają obe.cnie powstać tam ośrodki, w których będą przyjmowani kubańscy
uchodtcy. Następnie mieliby oni
być przewożeni do bazy lotniczej
Homestcad, na południe od Mia·
mi (Floryda), a póżniej - pn:eka·

W DqestaDie, autonomiemej repubU« FNtraqi Rti}jsldej nad Morzem
Kaspijskim. pl'l]ływa c:borrc:h na c:bo-

"Szczyt" izraelsko-palestyński

łerę, to wywołvje wielki olepokój w~
siadqAcych z ~ repuhliłą regionach.
Wedługdanych ze środy, nachołe
ręzapadło337 osób, a u275 osób wykryto przecinkowca cholery.
Według rótnychtrodeł, z powodu
choroby w Oagcstanie zmarło od 14
dol9osób.

Dagestan

Więcej

chorych

na cholerę
Cholera, prócz grotby, jaką stwam d1a zdrowia mieszkaflOOw Dagestanu, powoduje też wielkie sllaty materialne, gdyż 'NSZelkie środki przeciwepidemiczne droJO kosztują wskazywano w środę na konferencji
prasowej rosyjskiej Akademii Nauk.
Medycznych. Przedstawiciel rosyjskieso nadzoru epidemiologicznego
ołwiadczył, te we wszystkich punk·
tach wjazdu i wyjazdu zDagestanu
wzmocniono służby kontrolne. Niemniej władze graniczących z Dagestancm rejonów 54 zaniepokojone sytuacją i domagają się zawieszenia połą
czeńlotniczychikolcjowychzestoli
cą

Dagestanu.

(PAP)

Włllentin W......,lkow- oat.tn12
uczestników puczu przec:iwto Mi-

~~~~~~~~s~~=l~~~~;i~!~:

tem Palestyńczyków, 54 całkowicie
bezpodstawne-premierowi nic udało
się jednak przełamać podejrzliwości
swych rozmówców.
Oburzenie Jechała Rabina wywolalanatomiastdeklaracjaszcfadepar-

cyprzczl8miesięcyprocesuczestni

ków nicudanej próby zamachu stanu

(PAP)

Trybunel Wo;skowy Rosii.
W ten sposób zakończył siętrwąią

Dodatkowo z:aiild i rabaty!
1. ~Mdlle.,- ,.W.UWOOD"', Kielce, ut.LcpictalJ, Zqórsta6l,znitbllltll

narg:..~=r-

coo

3,znitta2iltllnaW~usłuaę,wyto-

Środowe spotkanie premiera Izraela, ltthaka Rabina l palestylisklego przywódcy, Jasera Arafata zakotiayło się złoilealem pnez obie strony deklaracji na lemat przyspieszenia proces6w pokojowych,
nlijwyrainiejjednak nie rozwiało W:lltpłiwośd Palestyfl(2yk6w co do
lnten<;ji Izraela- ocenillzraelskl wiceminister obrony, MordeduU
Gur w wywiadzJe radiowym, nadanym wczo~.
Gur był jednym z uczestników tamentu spraw za&l'&nicznych Organi. historycznego•.su:zytu"iuadsko- zacji Wyzwolenia Palestyny- Faruta
palestyńskiego w Erez- na granicy paKadumieJO, który·w czasie ceremonii
lestyńskiego obsuru autonomicznezamknięcia palestyńskiej stacji radiogo w strefie Gazy i lmela
wej wTunisieolwiadczyi, itluae~ja
Zdaniem izraelskiego wiceminis- ko sztuczny twór państwowy, powitra, wtoku spotkanianiemal przez ca- nienzos~misz.czony.
ły czas dawały osobie zna!: obawy PaW czasie konferencji prasowej w
lestyńczyk.ówcodorzcczywistychcc·
środę wieczorem, bczpc:średnio po
~w Iuaela. Arafat i jq:o współpraco
spotkaniuzArafatcm, Rabiaostro za.
wnicy-twierdziGw-obawiajljsię.iż
reagował na wypowiedt Kadumiq:o po zawarciu porozumienia z Jordanią. UwaianeJO U pn~ rtk.ę P~Y
Izrael będzie opóźniał tempo roz- OWP- stwicrdzW, te tego rodzaju
m6w na temat przekazania Palestyń deklaracje .stanowi4 popalcenie izczykom szerszych uprawnień samo- raelsk.o-palestyń.skicgo porozumierządowych., bądt całkowicie zablokunia• i jeśli będą się powtarzać, mogą
je ten proces. Rabin usiłował pneko- prowadzić do zablokowania realizacji

podczas rządów Michaiła Gorbaczo.
wa. Wałentin WareMikow, byływice
minister obrony ZSRR, jestjedynym
uczestnikiem puczu, który odrzucił
możliwość skorzystania z amnestii, utrzymując, te poprzez swój czyn nic
c:hciał dopuk~ do roZpadu ZSRR.

chaiłowiGorbeczowowlwr. 1991-

Codziennie w redakcji .Słowa Luduft odbywa się losowanie numeru karty,
której właściciel otrzymuje nagrodę, fundowaną przez naszą redakcję. Fakt wygrania nald:y zgłosić osobiście lub telefonicznie w redakcji ,.Słowa Ludu• (Kielce
uL Targowa 18, teł. 459-19) najpófniej do dnia następnego do godziny 16.
Po odbiór nagrody należy 7.1łosić się nąjpófniej w ciągu 7 dni.
Warunki odbioru nagrody:
l) posiadanie karty, której numer został wylosowany danego dnię,
2) zebranie kuponów, które ukazały się: w danym miesiącu w naszej
gazecie (może brałować 2).

W kierunku
.pokoju

Uniewinniony
w sprawie puczu
zostlll wczorai uniewinniony przez

ar-

mii i członków Gwardii Narodowej w realizacji zadaii związanych
z lokowaniem uchodtców. Dekla·
racje prezydenta Castro, po niedawnych zajściach ulicznych w
Hawanie, uwzgh;dnialy możłi·
wo9t, że władze Kuby nie bę:dą
pn:eciwstawiać się: obywatelom,
którzy zapragną wyjechać z Kuby
do Stanów Zjednoczonych- podkreśla agencja EFE.
(PAP)

układu.

Arafat w odpowiedzi na zarzuty
Rabina wyjaśnił, te słowa Kadumicgo
nie odzwierciedlają stanowiska OWP.
Kadumi przedstawił swojewłasnepo
głądy, a nie stanowisko organizacjipowiedział Arafal zapcwniąiąc, iż osobiście zajmie się tą spraw11(PAP)

f'rezy4tDIBiD<liiiiUl'll'ńdlsięw
irtdęMS~iaft4enlatctwstaaleAJ..

basu. MdaJeMe pezn .....wie ~~ęb.
lliastksaalDep.'ll'llłedt.rppnu.,......

n.ę4nkzkę bQii ttZWtja pmiiJSitwe-

l'lłalll Arbasas, Pulę

c.cw. Jtaes.

Prośbę złotono w qdrie USA dla
Arbosasijej kopie opublikowane mstały w WaszynatonieprzezadwotataOintooa, Robcna
BeMctta.
WschodniCJQOkrętu

PozewPauli

Nękania

Clintona? (
Clintonstwierdził,techronigoim

munitctprezydencliprzeciwtolakim
pozwom w czasie pełnienia urzędu szc·
raparistwa.
W pozwie, wniesionym w maJu br.,
Jonesutrzymuje,żeCiinton-klilryza

przeaajej oskarżeniom - czyniłjej niestosowncpropozycjesebualnewpotojuhotelowym8majal991 roku, kiedy
byl gubernatorem stanu Arkansas.
Clinton i Jones przebywali wtedy na
konferencjistanowcjwllttleRock.
Jones dornap si~ 700 tys. dolarów
ods:zkodowania od Clintona i jego ochroniarzaDannyFu.rgusona,którymial
jakobypoprosiCj"ospotkaniczCiinto·
nemwhotelu. Twierdzi,żcopuściłapo

k6j,kiedyClintonrzckomouproponowalseksoralny.
(PAP)

BIURO KONKURSU
Kletce, Targowa 1 B, tel. 459 - 1 9
Czynne: poniedziałek- piątek w godz. 10- 16
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za
ciałem
a.rat w tym
iejscu i w
o "Gazecie
dem w tym
mieJSCU p1sac u rcUIIJUOn:e Jaroszu.
Niby dlaczego .Słowo Ludu' ma

reklamow~

bezpłatnie

gazet~

- powiedzmy sobie szczerze i bez
cienia złośliwości - rozchodząą
si~ w mieście w ilościach ślado
wych. Nie podaj~ liczb, bo cham ze
mnie, mimo wszystko, w miar~
&neczny. Usiłowałem pogadać z redaktorem Jaroszem na lamach gazety, która aktualnie wypłaca mu wierszówk~ za dokonania. Nie nazw~
owych dokonań dziennikarskimi, po
co si~ na sił~ ugneczniał i kłamać.
Nie wyszło z pogaduszek nic. Zbyt
dużo warunków do spełnienia.

PZPR. Ten trzeci nazwać można
kompleksem lustra. Redaktor Jarosz często musi zaglądać w prze·
pastne głębiny zwierciadła. Jak na
dłoni widzi. A tymczasem inni zauważ)tniechą.
Artur Jarosz ch~tnie wypomina,
komu si~ da, przeszloot partyjną.
Komu si~ nie da, wypomina (ÓW·
nież. Jeśli dawny kolega redakcyjny
był przez czas pewien biblioteka·
rzem w kryminale, to ani chybi skakał do gardla akowcom i nic to, te
prowadził bibliotek~ w latach siedemdziesi]\tych. Artur Jarosz, wie·
loletni redaktor organu PZPR, bez
specjalnych osi]\&nięt uesztą,
spróbował w owym organie sił w literaturze, którą nazwał piękną. Pisał o tym, na czym si~ zna, a przynajmniej, na czym wydawala mu
si~ że si~ zna. O kobietach. Ja
wiem, po latach wstyd si~ przyznać,
te tylko organ PZPR zechciał przytulić redaktora Jarosza wraz z jego

NUMER 1826

Z daleka i z bliska

Fo
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Cl)'SitkttlliClftYCh",ay/illliiWIIIIifl/m•
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Mlrriąnt dwo lata dastarczyly nam,
prza codzitnltt pott;fr llt[ormaQI, w mlo·
0

!fptłrryobraztroKtfliibalkaftskit).DziJ,

nairolllf/OJU,IIitmaldokladrrit8tJiarpa
rzw.pralll'okaQiwrajtwskftj, ktOraro:·
llfi'Ojnf iwlorową, III' ka'lfllkrlt

poafła

Złośliwy bobasek

boiniackimpojawiłys/fdt.'tłzuptłrrir

tarjGchlklllltrawtnyjiCydrpropozy(jach,
adnucanychpru: wa/aąawBairristro
"'·poJI/rriilaproktyaflltllltlmatllm.tą·
dając

w lustrze druku
ANDRZEJ LENARTOWSKI
Tydzień temu w redagowanej
przez siebie ostatniej kolumnie
"Gazety.., zatytułowanej wdzi~cz
nie ,.Salonowiec", redaktor Jarosz
wyładowal wszystkie swoje kompleksy, obwiniaj]\ccałyświat. a najbliższych
zmijomych przede
wszystkim, o to, te Bozia czegoś
mu tam nie dala. Wytadowal si~
w stylu wolnej amerykanki, pracowiciedoskonalonej mi~dzy Mójczą
a Piekoszowem, czyli w granicach
populamości redaktora Jarosza.
.,Gazeta~ w osobie przemilej pani
redaktor zaproponowała, bym
w pogaduszkach przestrzegał klasycznych reguł boksu amatorskiego, użyczając redak\orowi Jaroszo.wikaslcu, bo on, oczywiście. wolnoamerykanin. No, taki głupi to ja
znowu nie jestem.
Myśl przewodnia wynurzeń pi' sanych i mówionych redaktora Jarosza- słowo myśl kład~ z bólem
serca, ale postanowiłem b)t
grzeczny- zawsze mętna, niezborna Nieustanna poza, z której co inteligentniejsi wyrastali na drugim
roku studiów. Innym, nielicznym
pozostała na reszt~ życia. Widać
wyratnie. Nad myślą nie ma si~ co
z.atrzymywać. Wypunktujmy kom·
pleksy. Pierwszy: dlaczego nie uda·
lo mi sięzostać pisarzem? A Piskulak ma osi]\gnięcia, ja, Jarosz, nie,
choć przystojniejszy jestem od Pis·
kulaka, ba, pi~kny loczek na dodatek posiadam. Kompleks drugi:

dziełem życia,

a i redaktor Jarosz

tulił si~doorganu czule. Z kobieta·

ZfQdy IIII ICOII't' Itiin/u ftr)ltor/6w
poszatrólrryc.h 1taradowaid - StrlHfltf,
Chorwat6w l muzulmarr6w, umocrritrrla
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t
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mi bywało różnie. Gdy wreszcie, po
wielu zabiegach ludzie dobrej woli
wydali dzielożycia redaktora Jarosza w formie ksiąftowej, żółkło
ono w ksi~gamiach kieh!ckich, żół·
klo, aż zżółkło na amen. Pozostał
kompleks nie odwzajemnionej miłości i kilka not w miejscowej prasie, których nie przypominajmy.
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b6w.paroliżującruchyNATO,rrotącpra·

wtmwrla wRadzi~llr.pitatftsf>i:a ONZ.
Tak ftllltfOIII'IIt prztwarraiciawa~tia
fJ(Jiityantii'OkO/Boirrl,wzmocniOtltprojtklłm dowódcy lfi'Ojsk ONZ.ttn. Rost

wlkowlr(j d~military:a(jl str(/y Sarafrwa, są absolufltitkolttrawalttprznStr·
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.dooJ/atnlrgotolnltna"-jakoiiO·/ad·
cyl, otlonajqtjtdrroatirrirmabiliwQ(
tko~tomlwrąlmllitamą.

PnyciiltifCidaicialt)'StrlHtwitboi·
ltiaccyjuŻititrazpokazaliSlł'flSilf,dtttr·

minae}f /upOt podobnit.jak i pozastal t
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w Baini mait 1ir tlt6w zaaąiad punkt~
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radtrtgoiwiata.
WŁADYSŁAWGRABKA

Próba
bilansu (l)

Ktowie,moteautorzynotsię:myli·

li? Może lepiej było pisać o męż·
czyznach? Zawsze lepiej pisać
o tym, na czym si~ zna.
Fotemdługo było cicho o redak·
torze Jaroszu. Ktoś, kto nieustannie przegląda sl~ w lustrze, nie
uniesie takiej ciszy. Kolumna Ue·
dagowana przez redaktora Jarosza
jest k'rzykiem ro:zpaczy. Przemą
drzale, bezinteresownie złośliwe,
wyrośni~te i nie dopieszczone
dziecko wytarzało si~ w histerycz·
nym ataku po kolumnie druku, tu·
piąc nóżkami i waląc histerycznie
główką w las literek. Selektywnie,
oczywiście, selektywnie. Dziecko
powybierało starannie tych, którzy
odpowiedzą. l znQw ~dzie głośno
o redaktorze J.
Dzieciom nie daje si~ do rąk za.
palek. Wyrośniętym bobaskom nie
dajesią do zabawy .kolumny drulcu.
Są inne metody kompensaty .kom·
pleksów.
Ale cel został osiągni~ty. KtoS
wreszcie napisał o redaktorze Jaroszu.

za .zląa ducha" balluJiłsk/tj
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fot. DariuszGacek
dbyłysi~wybory,któ·

re lewicy przyniosły
sukces. Czas i odległość od tego wydarzenia coraz
bardziej zacierają nam świado
mość,te SLD, po raz drugi startując w demokratycznych wyborach,potrafił podwoić swoje wpły
wy, prawie trzykrotnie zwiększyć
swój stan posiadania w Sejmie
i Senacie. Wybory pokazały, te

j~~ i~:;fc~e::e';1~tt~~::;

politycznej, że nieprawdziwe jest
podn:ucane przez prawią i bardzo eksponowane przez media
stwierdzenie, it: lewica, obciątona
winami i grzechami okresu minionego, ma swoje miejsce tylko na
"śmietniku historii".
Po wyborach Sojusz Lewicy
Demokratycznej rozpoczął rozmowy, których celem było utworzenie rządu wi~kszoSciowego.
l właśnie ta idea stworzenia rządu
większościowego określiła kroki,
jakie zostały podjęte oraz kroków
tych konsekwencje. Przyj~liśmy
załotenie, że zdecydowanie waż·
niejsze dla Polski jest stworzenie
rządu opartego na istotnej więk
szości parlamentarnej, rządu, któ·
ry mógłby być stabilny i który dysponując poparciem społecznym
i parlamentarnym byłby w stanie
podejmować niezbędne decyzje,
często bardzo skomplikowane
i niepopulame. Nie chcieliśmy,
aby stanowiska były rozdzielane
w sposób matematyczny, zgodny
z proporcjami wyborczymi, ale
żeby szukać klucza merytorycznego, kompetencyjnego w obsadzie stanowisk.
Tak też si~ stało, udało się
stworz)t, nie bez trudności, nie
bez pewnych zaskoczeń, które są
powszechnie znane, rząd koalicyjny, który rozpoczął pracę'w listopadzie ubieglego roku. Fakt
stworzenia wi~kszościowej koali·

RYSZARD CZARNY
cji równiet musimy w naszym bi·
!ansie uznać za osiągnięcie.
Śmiem twierdzit, żejest to dowód
naszej wyobratni, a jednocześnie
umiejętnoSci samoograniczania
się, co w polityce nie jest zjawis·
kiem zbyt często występującym
i nie zawsze, niestety, rozumianym przez wielu obserwatorów
sceny politycznej.
Rząd działa dziesiąty miesiąc.

Bardzo szybko odrzucił pogląd,
te jego powstanie będzie oznaczało odwrót od reform, zagroże
nie dla stabilności instytucji demokratycznych, spadek autorytetu Polski w świecie. Okazało się,
że jest to rząd zdeterminowany
w realizacji głównych elementów
prOgramowych, które są zapisane
wprogramieSLD,apotwierdzane
przez naszego koalicyjnego partnera.
Pierwszy, to umacnianie instytucji demokratycznych. Drugim
elementem bezspornym jest budowanie efektywnej gospodarki
rynkowej. Od tej, do której byliś
mynamawiani przezostatnie lata,
ma się ona różnit tym, że wzrost
gospodarczy służy realizacji celów społecznych. Wyniki tych kił·
ku miesięcy wskazują, że tendencje rozwojowe, które po wielu,
wielu latach po raz pierwszy
w Polsce notujemy, nie tylko nie
są za groton e, ale często z wielkim
trudem i ryzykiem politycznym
chronione przez koalicję rządo·
wą. Przypomnę, że koil.czyliśmy
ubiegły rok ze wzrostem ponad
4,5-proc. produktu krajowego
brutto. Podobna szansajest w roku bieżącym. Maleje inflacja,
wzrasta produkcja. Oczywiście,
byłoby nieuczciwie mówić, te to
tylko zasługa tego rządu. Jest to
po prostu dorobek działań reformatorskich,jakie w Polsce zostały
podjęte. Parniętajmy jednak, te są
one okupione ogromną ceną spo·
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łeczną, bezrobociem, biedą wielu
Judzi, realnym spadkiemstopy tyciowej itd. ·
Nie sprawdziła si~ tet trzecia
prognoza mówiąca, it będzie to
rząd napotykający na liczne trudności w świecie zewnętrznym. Zakoil.czyły się powodzeniem negocjacje i z Klubem Paryskim, i Klubem Londyil.skim na temat redukcji długu. Trwają całkowicie normaJne kontakty związane ze zin·
tegrowanymi strukturami Europy
Zachodniej. Wyrażnie odczuwa
się nowe impulsy w polskiej obecności ekonomicznej i politycznej
na Wschodzie.
Sukcesem rządu i koalicji rzą
dowej było przyj~cie bardzo trudnego, ale racjonalnego budtetu,
który jest w stanie zrealizować
-jak sądzę - ów niezbędny kompromis między zachowaniem tendencji rozwojowych w gospodar- ~
ce i zwiększeniem środków na wydatki społeczne.
Przedstawiona próba bilansu
jest oczywiście niepełna Zapew·
ne na każdy z tych tematów,
szczególnie kontrowersyjnych,
które zapełniały pierwsze strony
gazet, mot na było mówi wi~cej.
Istotniejszejest wszakże : co dalej,
jakie powinniśmy wyznaczyć sobie cele na najbliższe miesiące,
w zupełnie nowej sytuacji, w jakiej
znałeiliśmy się - współodpowie
dzialnych za państwo, za go"spo- .
dark~, za międzynarodowy autorytet Polski.
Ola mnie kwestią zasadniczą,
którabezwzględnie musi być kontynuowana, a nawet wzbogacana
o nowe formy, to działania na
rzecz stabilizacji pailstwa, na
rzecz umacniania jego instytucji
demokratycznych.
Myś lę, te polską demokracj~
trzeba rozumieć jako demokrację
kompromisu, a nie konfliktu, jak
to było wielokrotnie, niestety, wyrażane z wysokich trybun.

(dokończenie

P

rzebudzenie nastąpiło
niedawno, rok, góra dwa
lata temu. Fabryki zbrojeniowe, traktowane od upadku
muru berlińskiego jako gospodarczy balast, z którym nie wiadomo,
co zrobić, zaczęły walcZ)t o przetrwanie. Nie strajkami i pikietami
przed Sejmem, bo to tradycyjnie
niewiele dawało, ale w gabinetach
konstrukcyjnych i na wojskowych
terenach ćwiczebnych. W ciągu ostatnich kilku nastu miesi~)' dopracowane zostały między innymi nowe wersjeśmigłowca .,sokół", który
uzyskał amerykaitskie certyfikaty,.anaconda", ,.salamandra" i "huzar". Standardy światowe reprezentuje czołg .,twardy", z silnikiem
o większej niż w pierwszych wersjach mocy, bezpieczniejszym pancerzem i udoskonalonym systemem kierowania ogniem. Równie
wysokie oceny ekspertów wojskowych zyskuje testowana obecnie
nowa generacja pocisków do artylerii ciężkiej ,.grad" - produkt jednej z fabryk w Wielkopolsce.
Polskimi atutami staną się też z
pewnością nowe przeciwpancerne
pociski czołgowe, udoSkonalone
elektroniczne systemy łączności,
system rozpoznania ,.swój-obcy" i
porównywana z amerykańskim
"stingerem" rakieta przeciwlotnicza ze Skarżyska-Kamiennej ,.grom". Na topie utrzymuje się radomski ,.Łucznik" z najnowszą
ofertą - karabinkiem "tantal" w
czterech wersjach, pistoletem maszynowym ,.glauberud" w pięciu
wersjach oraz pistoletami .,wanad"
i ,.MAG- 95". Większość z tych
konstrukcji można będzie obejrzeć
podczas wrześniowego Międzyna
rodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Nie wiadomo
jeszcze, czy zgodę na zaprezentowanie ..grama" dostanie z Ministerstwa Przemysłu (po konsultacjach z kontrwywiadem) "Mesko".
Mimo prób z nowymi rodzajami
broni, nikt z bran±y nie jest na tyle
naiwny, byliez)t napetnąsamowy
starczalność polskiej "zbrojeniówki". Badania i cykl wprowadzania
sprzętu do wyposafenia armii są
zbyt drogie. Powszechną tendencją
w świecie jest dziś powstawanie
(lub umacnianie się) ponadnarodowych koncernów, wspólnie finansujących konkretne projekty i
dzielących się elementami produkcji. Sztuka polega na tym, żeby na
coraz trudniejszym i zawężającym
się rynku umieć "wkomponować
się"w system kooperacji z własną
koniecznie atrakcyjną jakościowo
- ofertą. W przypadku Polski dochodzi dodatkowy element - perspektywa częściowego przezbrojenia armii w związlru z integracją
z sojuszem pólnocnoatlantycki m.

ze str. l)
_

N

aszkrajjestdziś
gratką,~tóranie

trafias1ęc~to

-twierdzi pragnący zachowOC anonimowość ekspert z branży handlu
bronią. - Mamy największą w tej
części Europy armię, która w ciągu
kilku lat będzie musiała unowocześnić swój sprzęt i zintegrował
go z g.lobalnym systemem obrony.
Pnejęcie choćby części kontraktów z tym związanych, to gwarancja wielomilionowych (w dolarach
oczywiście) dochodów. Dlatego toczy się dziś bezpardonowa walka o
to, która z firm zdoła zyskać przychylność polskich wojskowych i
polityków.
r. światowe wydatki na
W t
zbrojeniaspadły o 15 proc. W ciągu
dwóch kolejnych lat, np. budżet
Pentagonu zmniejszył się o 13 mld
dolarów, nakłady na zbrojenia w
Wielkiej Brytanii- o 12 proc., a po-

m

noszone przez Niemcy- o 800 tys.
marek. Do końca wieku zamówienia na broń mają na świecie spaść o
50 proc. Ogromne zainteresowanie
rynkiem polskim nie może więc
dziwić. Zdaniem cytowanego jut
eksperta, tym bardziej nie powinniśmy rezygnować z własnej specyfiki w produkcji specjalnej. - Od·
rębność rodzajów broni gwarantuje Polsce przetrwanie zakładów
branżyobronnej-mówi.- W przeciwnym razie zostaniemy pokonani przez silniejszych ekonomicznie
konkurentów. W tej sytuacji niepokojący jest np. fakt, że radomski
.Łucznik~ myśli nad przestawieniem swojej broni na amunicję 5,6
mm, w sytua<ji, gdy może to uderzyć w "Mesko", produkujące tradycyjną amunicję 7,6 mm. Zintegrowania wymagają systemy dowodzenia armiami, łączność, rozpoznanie itp. Nieważne, czym będzie
mystrzelać do przeciwnika, ważne,
byśmy wiedzieli, że on .się zbłita,
jakjest silny i kto nam pomoże go
pokonać.

- Przygoto'Wl.ljemy się do uruchomienia produkcji amunicji
wszystkich standardów NATO

Czy dobry pies
może być zly?
P psa. Szatka/ i no.·a/ sir da
kąsania

mial zlrga

katdtgo, klo przt-

chodzilu/icq.Gospodarzumitści/na

furia napis: .U••aga, zly p/ts", by
wszyscywitdzitli iJtrztg/i s irgo. Nitsl H)', ptwnrgo dnia wydarzy/o sir nitnczPcit. Us1onou. który przyniósł
lisi, zosia/ prza psa poszarpany. Co
prawda w slnrpach były nogawki, aft
zdtnt,.",·owany gospodarz pozbyf sir
groinrgopsa.
Ponitłł"OŻ jtdnak odauwal brak
czworonoga, wirc dal da prasy agłt>
sunit: .Kupir DOBREGO psa". Pod·
krdlil słowo .dobrtgo ", bo nitchefal
mltł klopoujw z nas1rpnym pstm,
klóry byłby podobny do lamltgo.
Wkrótar,jawil sfrprztd domtm handlarz i oświodcryl:

- informuje szef marketingu
w "Mesko", Wojciech Kurek.- Nie
znaczy to, że rezygnujemy z tradycyjnej produkcji, chcemy jednak
przygotować maksymalnie zróżni
cowaną ofertę. J ut na najbliższych
targach w Kielcach pokatemy, oprócz dotychczasowej 7,6oraz9 mm
"makarow", talie 9-mm ,.parabellum", .38 ,.speeial", antyterrorystyczny .357 ,.magnum" i całą rodzinę amunicji myśliwskiej, np. 30.06
,.spriengfield" i do myśliwskiej
wersji ,.kałasznikowa" produkowanej w Radomiu - .,huntera".

P

ociesza.i\Cl dla rodzi·
mych zakładów branży
obronnej jest deklaracja
szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego, gen. Tadeusza Wileckiego, że polska armia będzie kupowaćjedynietensprzętzagraniCllly,

któryprzejdzie przezpolskie fabryki. Oznacza to rezyanację z bezpoś
redniegoimportu sprzętu, przynajmniej takiego, który mógłby być
wykonany na miejscu. Metodą eks-

kategorii "nowoczesne" znajdą się
rakiety przeciwlotnicze df()m".
Przecieki z MON mówią o planach
zakupu aż 300 te10 typu pocisków,
jednak nikt w gabinecie odpowiedzialnegozazaopatrzeniearmiiwiceministra Czesława Kuriaty nie
był w stanie potwierdzić nam tych
informacji.

Trudnoteżoczekiwać,że polska

broństaniesięzdnianadzień prze-

bojem na rynku światowym. Nigdy
nie byliśmy zdecydowanie nastawieni na eksport, ~ kontaktów

~';~'0:.~\i:o.~::~~~:

-Olo pits, jakirgo pan szuka. Od~·ażny, groiny, doskonały s1r6t. Ba
wqlpltnia spdn/a ~-arunki, klórt podal panwogloutniu, lo bardzodobry
p/ts.
-A lrl nit o lakirgo psa mi chatlzilo
-gospodarz byl•yrainit zdumiony. Pozbyltm sir groinrgo brylana i nit
cher mitćjui złych psOw.
Slwitrdztnitm /)'m z kolti wprawi/
w z.dumitnlt handlarza, klóry zupdnitnitroz.umialorochodz.l.
Pna kilka naslępnych dni T,jawiall
sią lurh.it i o/trawa/i równit dobrt psy
jak ltn, klóry zastal przypro~·adz.ony
prza handlarza.
- Coś lu }tsl nit lak- mtdy1owa/
wimortm gospodarz. - Nic prztcirl
nit mott był rOwnocz.tśnit aornt
ibialt, brrydkiti/adnt, dobrtizlt. A

pansji dla zagranicznych koncernówpozostaje więc sprzedat licencji bądż kooperacja.
- W najbli±szym czasie wojsko
będzie np. potrzebować nowoczesnej rakiety przeciwpancernej. Gdyby chcieć zac~ od zera, koszty
trzeba by liczyć w dziesiątkach milionów dolarów. Skończy się więc
prawdopodobnie na kupnie licencji. Pytanie - od kogo? Oferta- cenowo i jakościowo- jest wyrównana; już dziś ostra walka o kontrakt
toczy się między finnami z RPA,
Izraela i francji.

W

1990 r. Ministerstwo
Obrony Narodowtj
kupiłosprzęt wartOO·

ci niespełna 14bln7J. W 1993 r. wojsko było w stanie wydać na ten cel
jedynie 3,4 bln zł. Tegoroczne zakupy nie przekroczą pułapu 4 bln.
Jeden myśliwiec.MIG 29~ kosztuje 0,7 bln... Najbliższe plany armii
wobec zakladów zbrojeniowych
gen. Wilecki określił jasno: pienię
dzy jest mało, a więc kupować bę
dziemyjedynie to,co nowoczesne i
to, co konieczne do utrzymaniagotowości bojowej. Jest szansa, że w

sprzedawat wrogom Kenii. Takie
podejście do fprawy procentuje,
choćby tym, że Kenijczycy, szanując solidnego partnera, godzą się
kupow~ od nu jeszcze np. ciętarowki.
Polska nie jest już, oczywiście,
wpisana na ONZ-owską listę kujów, którym broni nie należy sprzedawać . Oprócz tego oficjalnego
.,indeksu",ąjednakjeszcze dwawojskowy i polityczny. Te nas. niestety (na ogół nieformalnie), nadal
obejmują. Katda armia m.a pewne

rodzaje sprzętu, których nie chelazaeuropejskich rynków zbytu _
labywidzieć u innych,choćbysojugłównie Bliskiego i Dalekiego szniczycharmii. RównieżrządypoWschodu_ zostaliśmy w ciągu os- szczególnych państw decydują talnich kilku lat wyparci przez kon- oficjalnie lub nie - komu wolno, a
kurencję. W latach 1979- 1989 tyłkomu nie wolno zaopatrywać się w
ko na eksporcie czołgów zarobiliś- · ich fabrykach. Taką zakulisową
my 2,5 mld dolarów, jednak at 80 obstrukcją można Ilumaczyt np.
proc. obrotówprzypadło na ZSRR
klopoty ze sprowadzeniem do
Z analiz Sztokholmskiego Instytu- Polski myśliwców bombardujątu Badań nad Pokojem wynika, że cych,.F-16".Teoretyanie-nicnie
na Polskę przypada dziś niespełna stoi na przeszkodzie. Praktyczniel proc. światowego handlu bronią.
"progi i bariery"jednaksię pojawiają. Jak poinfoimował kilka dni temu ,.Express Wieczorny", nasza armia ma jedynie 12 nowoczesnych
myśliwców ,.MIG 29", natomiast
Amerykanie nie chcą na razie
sprzedawać na polski rynek porów·
nywalnychjakościowo, choć o lO15 mln dolarewdroższych "F-16".
Powstała więc koncepcja montowania na miejscu (np. w Mielcu)
"MIG" z części rosyjskich, uzupeł
nionych o francwką lub izraelską
elektronikę. Interes mógłby b)t
opłacalny, przydzielony Polsce limit samolotów bojowych wynosi
bowiem aż460. Na razie nicjednak
nie wiadomo o konkretnych wtaleniachwtejsprawie.

BombowY
interes

Opowiastki wewnętrzne

nto~itn gospodarz
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akojednązistotnychprzy

czyn spadku obrotów
polskie lobby zbrojeniowe
podąje w ostatnich latach istnienie
tzw.list negatywnych, gdzie umieszczone są kraje, którym nie może
my sprzedawat broni. Pierwsza z
tych list, ułożona przez ONZ. obej-"
muje między innymi Irak, Libię i
Syrię, czyli kraje, do których eksportowaliśmy kiedyś sprzęt wojskowy. Druga- szersza- jest dziełem polskiego rządu. Figurują na
niej między innymi Birma, Somalia, Afganistan, Salwador i Tajwan.
-Uważam, że problem .list negatywnych" jest rozdmuchany- twierdzi były dyrektor . Mesko", a obecnie współorginizator Salonu Przemysłu Obronnego, Roman Musiał.
- W rzeczywistości te rynki są dla
nas i tak niedostępne, narzekanie
na .,listę"jest więc robieniem burzy
w szklance wody.
Zdaniem R. Musiała, nie można
tadnemu państwu zabronić posiadania własnej ,.listy negatywnej•.
Jest to jeden z elementów polityki
zagranicznej. Jeśli np. sprzedajemy
broń Kenii, to nie powinniśmy jej

NIE

będzieichtet

prawdopodobnie podczas zbliżających się targów w Kielcach. Ani w tej, ani w innych sprawach. -Targi zbrojeniowe różnią
się od innych imprez handlowychmówi Roman Mwial. - Mało kto
decyduje się na podpisywanie w ich
trakcie jakiegokolwiek kontraktu.
Dziś nawet mała umowa te&o typu
todziesiątkimilionówdolarów. Ni

czego nie robi się więc na kolanie,
bezpośrednio na stoisku. Dute zakupy muszączęsto mieć pokrycie w
budżetach państw, to z kolei wymaga przejścia przez procedury parlamentarne, a wszystko razem- dużo
ozru>U.

- Zasadnicze rozmowy, ich harmonogram, nie mają nic wspólnego z terminem targów. To są zbyt
poważne sprawy, by o nich mówić
w hałasie i tłoku- dodaje W. Kurek.
- Na targi jedzie się głównie po to,
żebypokazać, że firma funkcjonuje
i produkujecoraz lepsze rzeczy. No
i żeby podpatrz}'Ć konkurencję.
Tym razem -oficjalnie.

ARTURPOTACZAŁA

l)'maastm dobry piu, 10 zly pits. Z/a
kro~·a nit jtsl dobrą krową. Dobry
koń nit jtsl zlym konltm. A z psami
jtsljakoś lnaa.d. Chodzi/a mi o lagodnrgo, miltgf) pitska, klóry nit bfdz.it kąsa/, ni sz.a.tlwl ba polrztby.
Taki pitsjtsl ponad wutlką ••ąlpfi
~·oiC dobry. Aft skarajtst dobry, lo
znaczy, itjtstzly. Gdybymryfkoja lak
nitpoprawnit myślał, 10 jtsu:zt pól
bitdy. Altprztcidkatdyz. tych, k1órzy
o[trawafi mi psa, mial równocz.dnit
dobrtgopsa, bonatakit og/osunit
odpowiada/ i złrgopso, bo tak go prtz.tnlowal. Czy to znaczy, tt wszyslkit
psy są równocztśnitdobrt l zlt?To by
znaczy/o, it wszystklt sąjtdnako•·t,
co nltjtsl prawdą, bo psy mqją róint
charakltry. A moit nitklórt psy są
dobrt, bosą zlt, a lnnną z/t bosą dobrt?Tobrzmibn.stnsownlt.
Wydawało sir rospodarzo~t~•i, Zt
nit rozwikła Id skomplikowand
sprawy, itpodda sir. uznqjąc slabość
wlasnrgo rozumu wobtc Ulgodkl, jaką stanowi ouna psa. Slo/o sir jtdnak inacz(i, twarz bowitm gospodarza wypogodzi/a slrwpnt~nd chwili, a
onsamskonslalowo/nitbnprzyjtmnoścl:

- Witm, witmzca/ąpnto~noścląjak
to }tsl z psami. Ont sq wnto~nrlrznlt
sprz«Znt. A do pilnawania zagrody
julrokupirkala.

BARnOM1DKOZDU

~------------------------~------~
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Wędrujący
(dokończenie

z wiarą

ze str. l)

trasę:. Przewatnie właśnie oni są
porządkowymi, pilnują grupy
i nadają tempo marszu albo z cho-rągiewkami
regulują
ruchem.
Również oni dźwigają na plecach
ciężkie konstrukcje z umocowa·
nymi na szczycie megafonami.
Na trasie zmieniają się- nie sper
sób przez tydzieli, w upale nieść
kił kukilegramowy stelaż albo obserwować ruch na jezdni i kiero-w?i ludźmi i samochodami. prze.
watnie idą z intencją, własną

,.Chodź, przynajmniej bę'dziesz
miała co zjeść i nie bę:dziesz się
chowr przed każdym policjan·
tern". Poszłam. Bez wiary, spe·
cjalnego przekonania, nigdy
wcześniej nie traktowałam religii
jako czegoś watnego w moim żY·
ciu. Co mnie przekonało? Chyba
pielgrzymkowa spowiedź, zupeł·
nie inna niż ta w kościele. Szlam
z ksi~m. niewiele uesztą star·
szym ode mnie i opowiadałam,
wyrZucałam z siebie całą złość
i żal. Pomogło. Wróciłam silniej·
sza, odporniejsza L. zaczęłam
czekać na następną pielgrzymkę.

Pielgrzymuję,

bo ...

Agata: - Wierz.ę w Boga, wspól·

na. ~odJit:ova.. msza, spowiedt dają

~~j~~ęJ:!~w~~~~1~
~~~nup~a:anaj~~j ~o~~~:i:

grzymkę na Jasną Górę, do naj.
większego polskiego sanktua·
rium. Dla mnie to taka sama per
winność jak uczestnictwo w nie·
dzielnej mszy świętej. Idę z m·
dością.

Grzesiek: - To bardzo silne

dzice si(: nie zgodzili. Nad morze
mieliśmy jechać - elegancka_sie·
demnastolatka, w oryginalnych
"adidasach", modnej bluzeczce
i króciutkich szortach poprawia
niedbałym gestem fryzurę. - Ku·
zynk.a chodzi na pielgrzymki, per
szłam z nią razem, no, po co siedzi~ w domu? Na razie nie wiem
jeszcze, czybęd~chodrić. Trochę
ci~o jest, no, ludzie to nawet

dżinsy. - Rzeczywiście, jeszcze
kilka lat temu wszyscy chłopcy
obowiązkowo musieli nosić dłu·
gie spodnie, a dziewczyny spód·
nice za kolana. Pierwsi "zbunto-wali się" chyba harcerze, krótkie
spodnie .to przecież normalny,
harcerski mundur. Poszli w krót·
kich. Rok póiniej "na krótko" byli
jut pmwie wszyscy. W tym roku
niektóre dziewczyny trocbę jed·

~~:~~a~~~~=a~~~~

jednak jadłospis pielgrzyma. Za·
miast konserw, czerstwiejącego

~r:n~~=~~:;~~~~~:
:!~~~~:s~~~;"n~blu~: faJ~M~~r~n~kftt~~,..Żanim nalc~~dz~Jy~ti~::l~ ~~~~
a te dwteśc1e kilometrów, które

przejdę jeszcze nigdy mnie nie
zmęczyły. Radość jaką odczu·
wam na Jasnej Górze, spotkania
z przyjaciółmi z innych woje·
wództw, wspólna, mdosna mo-dJitwa z wieloma tysiącami osób
-to po prostu trzeba przeżyć.
Roman: - Tu naprawdę czuję
się członkiem Ko§cioła., czuję się

bardzo mocno związany z wszystkimi, którzy idą razem ze mną.
Nieważneilemająlat,któryrazsą

na pielgrzymce, czym się zajmują
i dJaczego tu przyszli. Po tym ty·
godniu, a nawet jut po kilku
dniach wszyscy bę:dziemy jedną
rodziną. To jest dla mnie najważ.
niejsze, tu czuję głęboki sens na·
szej wiary.
sprawą do Pana Boga, kłopotem
albo rado§cią. Intencji jest chyba

Pielgrzymi
z przekonania
"Weteranów" łatwo poznać .
Trzymają się razem, znają całą

tyle co maszerujących- błahych
jaJe podziękowanie za zdany egza·
min i powatnych,jalc modlitwa za
ojca alkoholika, czy prośba
o zdrowie dla kogo§ bliskiego.
Agata, dla której cały rok to kosz·
mar pijackich awantur, ucieczek
przed nie trzeźwiejącym tatusiem
i wstydu ' przed koleżankami,
w ciągu tygodnia w trasie nabiem
sił, odporności. - Ładuję akumu·
latory,jak prezydent- śmieje się,
ale zapytana o początek pielgrzy·
mowania błyskawicznie poważ·
nieje. - Pierwszy raz to była
ucieczka, chciałam wynieść się
gdziekolwiek, byle dalej od domu. Pewnie skończyłabym na ,.&i·
gancie", ale koletanki z oazy
namówiły mnie na pielgrzymkę.

Pielgrzymi
z przypadku
Pielgrzymkowe "koty", ci, któny

J~ ~~k~ ~m~~~~~

na postoju z ulgą padają na. tmwę,
z rozpaC7.l w oczach masuJą obolałe łydki, ze zgrozą obserwują
rosnące na piętach bąble. - Nąi·
trudniejszy jest pierwszy dzieli
póiniej przywykniecie - pociC.:
s:zają ich weterani. - Dojdziecie
na pewno, jeszcze tylko jakieś
marne 180 kilometrów.
Wielu z nich trafiło na piel·
grzymkr. przypadkowo- koledzy
namów11i, w domu nuda, nie ma
pieniędzy na obóz czy wczasy.
- No, ja to chciałam jechać pod
namioty, ze swoją paczłą, ale ro-

r~~~:S~n~ą~~~f i~=~~

:r~jeR~amJa.:!ł: &Zr~-P~~it ~gi
pmwie zawsze taka grupka, która
pielgrzymkę traktujejak balangę.
Cwaniaczki, którzy lubią zostać
wtyle,tebyskO<:Z)i na piwko, za.
bawE si~, później złapać okazję
i dogonić grupę. Przewatnie

;J~:J~ s~~ji~0~n!~~

wani e i wędrówka, wolą mocniej·
szewrażenia L. wracają do domu.

Moda pielgrzyma
się codzienne życie,
zmieniają się również pielgrzym·
ki. Zupełnie inaczej wędrowaJi
ludzie pięt, dzjesilji: lat temu, i na·
czej wędrują dziś. Przede wszyst·
kim moda:.. w tym roku obowią·
zuje styl: kolorowo, zachodnio,
krótko i wygodnie.
- Trudno w takie upały robić
z siebie pątnika we włosienicy.
Poza tym pielgrzymka to radość,
a nie pokuta - Romek otrzepuje
z piachu postrzępione, obcięte

Zmienia

Zdjęcia:

Piotr Polak

~yskawiczniechleba-gnieciucha
1 wody ze studni- napoJe, "multi·
· vita", "chipsy", batomki i obleganie budek z "szybkim" jedze..
niem.
-Starsi mówili mi, że najgorzej
było
w stanie wojennym.
W GS-owskich sklepach podobno nie chcieli nawet sprzedawać
pielgrzymom chleba, poza tym
wszystko było na kartki. Ludzie
taszczyli całe plecaki konserw
na trasie trafiały się wsie, gdzi~
przed pielgrzym~ zamykano
wszystkie domy. N1e przeżyłem
tego, ale rozumiem ludzi, którzy
sami ledwo wiązali koniec z koń·
ccm. Terazjest inaczej, luz i Za·
chód -śmi eje się Grzesiek. - Na
~tojach karm!ą znakomicie,
takiego rosołku Jak na przykład
:OV Łatanicach dawno jut nie
Jadłem.

Postój, posiłek i znów w drogę.
Następny dzień zacznie się o
szósteJ rano, msza i znów wędrów·
ka. Ześ~iewem, z otartymi nogami,
bąblami, w upale. "Wszyscy
idziemy do Maryi" - zaczynaj'
śpiewać pielgrzymi. Każdy dzien
zbliża do Częstochowy.

DARIUSZ MATEREK
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Zdrowie
Rud ki
KRZYSZTOF ŻMUDZIN

M

ożna asfaltem, można i przez las. Jednakowo pod górkę. Ale przez las droga
pachnąca, bo wokół, na kilkuset hektarach, rezerwat przyrody. Mikroklimat - mówią tutejsi. Obok dróżki niewielki, rozlany w igliwiu, nasyp. To po kolejce - dodają. Kolejka na szynach,
ciągnięta przez konie. Latem platforma z ławeczka
mi, zimą tramwajowy wagon z Warszawy. Od stacji
kolejowej w Mrozach do samej Rudki, sanatorium.
Kolejka już nie je:idzi, a przed dwudziestu laty sanatorium zamieniono na zespól opieki zdrowotnej
gruźlicy i chorób płuc. Tylko na stemplach pocztowych pozostało : Rudka Sanatoryjna. Tak jak przed
wojną i po, do roku siedemdziesiątego szóstego.

Wszystko stare

~c~~~~~~~~~i~~~~!ok:~

My.gruźlika poznamy - mó·
w Mrozach.- Chudy, zgarbio-ny, przezroczysty. Jak papier albo
bibuła. lepiej uwatać. Panieee...

Towarzystwie Higienicznym dok·
tor .Teodor Dunin. leczyć bie·
dotę! Komitet wystartował ze
skromnym kapitałem osiemdzi~

-

wią
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operacji. Rudla stała się: sławna.
Dziesi~ lat później skończyło się:
sanatorium, a zaczął zwyczajny
szpital. Konie sprzedano, żelazny
tor rozebrano, wagoniki oddano
do muzeum. Park wokół sanato·
rium zarósł chwastem i zdziczał.

Uwaga,

gruźlik!

Pani dyrektor znów bardzo
przejęta. Wyciąga z szafy doku·
ment. "Płan zwalczania grutlicy
w województwie siedleckim". [)o...
kumcni zyskał uznanie samego
ministra zdrowia, w ślad za uzna·
niem skapnął Rudce okrągły mi·
liard złotych. Ale koszt realizacji
planu to jakieś cztery razy tyle.
Sponsorówsię szuka, ale to kropla
w morzu potrzeb. Jedne gminy
dąją szczodrze, inne wyskrobią po
milionie i cieszą się, te proble.n
z głowy. Na okres wakacyjny, p.ani

skiego, króla Polsk.i i Węgier. Mę·
czyi si~ z nią cywilizowany Za·
chód, zwłaszcza w porze wojen,
które niosły &lód i nędzę. Głód
i nędza sprzyjały prątkom - o roli
właściwego odżywiania pisał Ję:·

drzej Śniadecki. Podkreślał znaczenie
świeżego
powietrza
w zwalczaniu plagi suchot. Jadło
i kJimat stanowiły podstawę tradycyjnej terapii, którą stosowano
w pierwszym na świecie przeciw·
grutliczym sanatorium. Zaloty!je
sto czterdzieści lat temu w Goer·
bersdoń kolo Walbrzycha Her·
mann Brehmer.
Jadło i klimat "zadawano" pa·
cjentom w Rudce. PiQĆ posiłków
dziennie i werandowanie. Werandy były dwojakie: zimowe i letnie.
Zimowe stały (i stoją) tuż za sana·
tońum. Pod drewnianym dachem
ustawiano metalowe leżaki z materacami i śpiworami, pacjent mu·
siał w nich siedzieć bez wzglę:du
na pogodę:. letnie zbudowano
w glę:bi parku. Zżarły je komiki,
rozebrali ludzie. Zresztą werandy
przestały b)'Ć potrzebne, bo zmieniłysięmetody leczenia. Stosowa·
no odmę, potem chirurgi~ płucną,
wreszcie chemię - leki przeciwprątkowe. Ostatnio zimowe we·
randy w Rudce ładnie załatano,
podreperowano. Czekają na im·
pregnację. Skansen. Muzeum.

Co trzeci Polak
-Gruźlicą zarażamysięjak grypą- mówi Krystyna Folcik, lekar-

ka ze szpitala w Rudce, która wespół z dyrektor Zambrzycką opracowała nagrodzony przez ministra plan.- I choć zarażenie nie oznacza choroby, ryZyko zachorowania pozostąje na całe życie.

Koło sanatońum latają ~one

muchy.
Na widok faceta z Rud ki milkły
kiedyś rozmowy. Matki zatykały
dzieciom usta, osłaniały pospiesznie nosy. Gruźlik to była chodząca
śmierć, patrzyło si~ nań z litością
i przerażeniem.- To nadal poku·
tuje • mówi Marianna Zambrzyv
ka, dyrektor zespołu w Rudce.
- Grui:lika ulotsarnia si~ z dawnym suchotnikiem, a Judzi o podejrzanym wyglądzie omija z da·
let.a. A przecież gruźlicą można
zarazić si~ w pociągu. Ktoś zakasz·
Ie i gotowe. Ktoś wcale nie prze·
zroczysty i suchy. Ktoś całkiem
normalny.
Pani dyrektor troch~ roztrzę·
siona. Przed chwilą przeszla bu·
rza, wysiadły telefony. A parę dni
temu omal nie wybuchła butla
z gazem. Można podnosić raz po
raz słuchawkę i cisza. Kiedy
b~dzie łączność - nie wiadomo.
Takjest w Rudce. Nibywi~cej pieniędzy nit w innych ZOZ woje·
wództwa siedleckiego, ale to poło-
żenie... Las.. głusza. Z boku.
l wszystko stare. W kotłowni nie·
micekic urządzenia sprzed osiemdziesi~ciu lat. Dyrektor Zam·
brzycka szukala firmy chętnej na
remont- i nic. Walczy o naprawę
dachu, budowę wewnętrznej drogi i prosektorium z prawdziwego
zdarzenia. A jeszcze miłośnicy za.
bytków jęczą, żeby uruchomić kolejkę z konikiem. Bądt mądry
człowieku, znajdt na wszystko
pieniądze. Zresztą kolejkajest od
dawna w Muzeum PKP przy
Dworcu Głównym w Warszawie.
Jedyniestare sanie pani Mańanna
skrzętnie przechowuje. Odda je
motnemu sponsorowi. Wszyscy
marzą, żeby znalazł się taki spon·
sor, taki nowy Gerłach. Żeby pieniądze, tak po prostu, dał.

Chciało się V;ć
Emil Gerlach, właściciel fabry·
ki narzędzi geodezyjnych, był prezesem Komitetu Sanatońum od
roku 1920. Na potrzeby placówki
nie talowal własnego grosza.
l Rudka przeżywała boski czas.

nie, krwioplucie. N~UCzę:ściej
chorzy przychodzą zbyt późno,
gdy choroba panoszy się w najlepsze. Olatego okres leczenia liczy
się rozmaicie: od dwóch, trzech
miesięcy do roku. Jeśli w oaóle da
się: cokolwiek wyleczyć. Są, piorunujące postacie gruźlicy : rach
ciach i po krzyku. Za to gruźlica
włóknista może się z człowiekiem
pieścić i osiem lat. Nie ma reguł.
-Zachód poradził sobie z gruź·
licą skutecznie i odpuścił - mówi
Krystyna Fołcik - teraz choroba
zbiera żniwo w krajach Trzeciego
Świata. Brak środków na jej zwalczanie. W Polsce jest źle. Gorzej
tylko w Portugalii, Rumunii i krajach byłego ZSRR.
Trzecia czę:śt Polaków miała
lub ma kontakt z gruźlicą. Choruje wieś, gdziejada si~ bylejak i byle co. Rolnik-gruźlik to smutna
polska rzeczywistość. Przeżywa
chorobę: w milczeniu, unika l~
karza. Bo siłą nikogo nie zmusisz.
Takie prawo.

Lepsze czasy
Franciszek Gurdziel to wspom·
nienie lepszych czasów Rudki.
lepsze czasy, czyli chlewnia, inspekty i porządek. Park był par·
kiem, klomb klombem i nie zjetdtała tu hołota, ale sami porządni
ludzie. Porządku pilnował czło-
wiek najlepszy z najlepszych, dyrektor Śladkowski. Po Śladkow·
skim zaczęły się kradzieże kocy
i l eżaków. Nowy dyrektor, Jan
Gliński, starał się:, fakt, ale za bardzo ulegał władzy. Co komuna
dmuchnęła, on robił. Śladkawski
był inny. Mocny. Przedwojenny.
Spiżowy człowiek.

sięciu tysięcy

rubli. Ziemię - całe
hektarów- dał książę
Lubomirski. W listopadzie 1908 nastąpiło uroczyste
otwarcie sanatorium. Goście
z Warszawy jechali do Mrozów
pociągiem, a do Rudki kolejką
ciągnioną przez pracowite koniki.
Postawiono imponujący , trzy.
piętrowy gmach z oranżerią. Wokół p3rk i las. Ci, którzy przyjeż
dżali tu umierać, chcieli t~.
Rudka przyjmowała pacjentów
kierowanych z poradni Warszawskiego Towarzystwa Przeciwgrutliczego. Przeciętny czas pobytu
pacjenta wynosił dwa miesiące.
Po wojnie, jeden ze świetniej
szych dyrektorów sanatorium,
doktor Zygmunt Sladkowski, na·
wiązał kontakt z Leonem Manteuffiem- późniejszym profesorem chirurgii. Dzię:ki tym kontak·
tom zajęto się na seńo chirurgią
płucną. Do Rudki przyjeżdżały
ekipy medyków z Instytutu Gruź·
licy w Warszawie. Do roku 1966
przeprowadzono ponad osiemset
dwadzieścia

Stanisław

Hania, sekretarka, dostała przewodnik po siedleckim biznesie.
Ma szukać bogatych i hojnych. To
tetczę:!ć planu.
Plan zrodził się z ambicji judy·
mowych. A więc nie tylko szpital.
Także wyjazdy w teren, ambulanse z aparaturą rtg i lud łaknący leczenia.
To miraż. lud ma gdzieś ambulanse, choć dzię:ki zdjęciom katastralnym, czyli matemu obrazkowi,
wykrywa się piątą czę:śt przypadków grutlicy. Badanie nie jest
obowiązkowe, chętnych zgłasza
się niewielu. A gdy chętny ruszy
do rentgena, reszta wsi pokazuje
go palcami. - Gruźlik., kurwa,
idzie! ... Gruźlicy, jak alkoholizmu, lud woli si~ uparcie wstydzić.

Werandy

na pamiątkę
Gruźlica

niejest polską specjał·
dawno temu wspominał o niej Jan Radlica, nadworny lekan Ludwika Andegaweń·
nością, choć

Łapią gruflicę: osoby słabsze,
ze zmniejszoną odpornością. De·
cyduje o niej marne od1ywianie,
wódka i stres. Dlatego większość
pacjentów Rudki stanowią ludzie
z marginesu społecznego. Wytatulowanijak się patrzy. Kiedyś pani dyrektor zapatrzyła się w te obrazki, a pacjent:- To nic.-Na czubku ch ... też mam! l serio chciał po-

ru.;.
A podejdziesz • do takiego?
- Uwaga, pluję: - mówi łysiejący
blondyn o twarzy etatowego mę:
czennika. - Na dziennikarzy tet!
Pacjentów Rudki cz.asem gania
policja. Pacjent wypije i go niesie.
Chciałby być jak nąjdalej od gruź·
licy, a blisko swoich. Tut koło
szwagrów, ciotek i nałożnic, któ·
rymmógłby bezprzeszkódofiaro-wać prątki. - Niestety - wzrusza
ramionami doktor Folcik- nie ma
przymusu leczenia.
Gruźlicę: da się wyleCZ)'Ć. Byleby zacząć wcześnie. Objawami są
kitkutygodniowy kaszel, duSZDoś
ci, stany podgorączkowe, ~
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Przysanatoryjnym gospodarstwem władał pan Wizer. Piełę:g·
nowa! ogród, napychał spiżamię
i ciągle było mu mało. Brał ziemię
w dzier±awę, sadził ogórki, robił
przetwory. Kto tam myślał o zaku·
pach w sklepie? Wszystko tu rosło
i pachniało. Drzewa jak malowanie, budynek tonął w kwiatach. Pi·
wonie, noksy - ręka ogrodnika
Mrozowskiego.- Teraz, gdy pójdę:
do parku, wracam chory - mówi
pan Franciszek.
On sam prowadził leżakowa·
nie, potem zajął się oranżerią.
Z oranżerii wysadziła go swojego
czasu ,.Solidamośi: ... Że niby pan
Franek robi tę zieleń pod dyrek·
cję:. Wrócił po pięciu latach, ale to
nie to samo. Skąpo, a z emeryckiej
kieszeninie dołożysz.
W orarU:eńi 11anoszysię: ogromny filodendron. Ma dwadzieścia
lat, nadal kwitnie i owocuje. Cyprysa przywiozła doktor ś ładkow·
ska, żona byłego dyrektora. A ten
cisus od pielęgniarki Kasi, którą
zjadł rak.
Pan Franciszek oprowadza
i wspomina lepsze czasy. Był wi~
niem III Rzeszy, po wyzwoleniu
widział
amerykański
szpital,
wktórymleczyligruźlicę:. Gruźlik
prątkujący nie mial prawa wyjść.
Albo się wyleczył, albo umierał.
Osobno stal pawilon dla prątkują
cych i nie prątkujących. A w Rudce, w budynku dla chorych, mieszkają rodziny z małymi dziećmi.
- Wolniej - stopuje pan Franek
-nie mogę tak chodzić, zaraz łapię
zadyszkę:.

l po chwili:- Panmyśli,tejaten
szpital tylko zwie·

amerykański

dzałem? że turysta? Nie, ja tam
byłem, leżałem.

Panieja mamjed·
no płuco i osiemdziesiąt lat. Da się:
wyt)'Ć.

(Wykorzystano

pabllbcję

Jana

Glhisk.łelo,.,Radbwwalcezpri

lko")
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dclziały strzeleckie, które jako PietWSZa Kompania Kadrowa wyruszyły 6 sierpnia 1914 r. z Krakowa do Królestwa Polskiego, siódmęgo

Nowikow, grożąc miastu uży·
ciem armat i obróceniem go w perzynę: - naJożył na Kielce kontrybucję: w wysokości stu tysięcy rubli. Zezwolił Kozakom na plądro
wanie sklepów. Mieszkańcy zaczynają się: przełamywać. Ust9puje ich nieufność wobec wydarzeń,
które zaskoczyły miasto, narasta
w nich sympatia do strzelców.

dnia marszu, 12 sierpnia, już w sile batalionu, osiągnęły Kielce. żOłnierzy prowadził, dosiadający swej kasztanki, Józef Pllsudski. U rogatek czekalina Komendanta zwiadowcy, byzłożyć raport: miasto jest wolne. Nie marosyjskich wojsk, pierzchnęli carscy urzędnicy. Kielce witały strzelców rozjaś
nione wysokim słońcem poludnia. A mieszkańcy?..
.....a za stnelcami
panny z kwiatami"
Ostatnie dni przyniosly strzelcom gorzkie doświadczenia. Wyruszali z krakowskich błoń, by
w Kongresówce wzniecić powstanie. Wybuchła wojna, rosyjski zaborca zarządził brankę: Polak.ów
do carskiej armii. Mieli temu za.
pobiec, także po to, by wojsko
polskie, którego awangai"dę: tworzyli, mialo rekruta. Uskrzydlała
ich wiara, te porwą rodaków. Pił·
sudski nie wątpił, że tak bę:dzie.
A jednak stało się: inaczej. W sierpniu 1914 r. Komendant powie:
"Mobilizacja rosyjska się: powiodła ; z terenów, przez które przechodziliśmy, uciekali ludzie do
swoich, do rosyjskiego wojska.
Wielkie dwory są bezwzglę:dnie
wrogie, po wsiach panuje strach
zabobonny i ślepe przywiązanie
do istniejącego dotąd panowania
i knuta. Przed kilku dniami wchodziliśmy do jednej z podkieleckich wsi. Pustka na ulicy, okna
i drzwi domów zabite deskami,
anijednego człowieka, ani bydlę
ciaczy kury, po prostu wieścała na
pierwszą pogłoskę: o
naszym
przyjściu ~mknę:ła się: i padła
przed nam1 jak. martwa. Dowódca
kompanii wstrząśnię:ty tym widowiskiem kazał odbijać pierwsze
wrota; wszyscy byli zdrowi, cali
i z dobytkiem, tylko się ukrywali
przed Polakami".
Bal się: Polak Polaka, polskiego
żołnierza., bowiem jeszcze bardziej bal się: zaborcy. Carskie panowanie trwało ponad sto Jat, wydawalo się: niewzruszone, przecież powstaiicze zrywy - listopadowy, styczniowy - przyniosły tylko represje, zsyłki. Próżny trud ...

Chłop wię:c wolał, ze strachu,
ucieczkę: do "swojego",jak mniemai, carskiego wojska, niźli przystać do strzelców.

Z cię:żkim sercem wkraczaJ Pilsudski do Kielc. Krach jego planów insurekcyjnych był dotkliwy.

Czy to już koniec wszyslłiego?
Gdy po ogłoszeniu mobilizacji
przez władze rosyjskie carska administracja opuściła Kielce, jej zadania przejął Komitet Obywatelski. Na wieść o nadciągają,cych od
Krakowa oddziałach wojska
polsldego-wezwał mieszkaiiców,
by zachowali spokój. Apelował:
"bośmy bezsilni i bezbronni".
l dalej: "naszym najpierwszym
obowiązkiem jest zabezpieczyć
spokój i bezpieczeństwo mienia
i naszych osób". Nie są to słowa
porywające mieszkaitców, by zgotowali strzelcom powitaniejak oswobodzicielom. Po latach, gdy
w 1921 roku Piłsudski bę:dzie goś
cił w Kielcach, by odebrać przyznaną mu godna9; honorowego
obywatela, powie: "Wchodzilem
do Waszego miasta z poczuciem
trudności, które czekają nas, z poczuciem, że raczej po śmierć bohaterską tuśmy przyszli i po nic
więcej. Nie dziwi mnie, że pierwsze Wasze spotkanie ze stn:elcami
było pełne zrazu n:iedowierzania.
Patrzyliście się nieufnie na tę: garstkę żołnierzy tle ubranych
mieszczących się w czterech domach, idącą bez żadnego o parcia
i poparcia.(...) Pamię:tam osłupia
łe wejrzenia idące od chodników,
stolików cukierni, spojrzenia,
które trzeba było łamać, by być
bezczelnie pewnym siebie. Nie
mam wyrzutów dla Waszej pierw·
szej _obojętności dla czynu waria-

tów, nieprzytomnych Judzi nie li·

A oni, strzelcy, stoczą pod
Brzegami nad Nidą walki, które
będą ich faktrcznym chrztem bojowym. Staw1ą czoła dwukrotnemu, szerokiemu natarciu rosyjskiej tyraliery. Ustąpią. Wojska rosyjskie wycofają się: ku północy.
Komendant p<>dejmie powtórny
marszna Kielce.
Zaczynają ważyć się: losy strzeleckiego przedsię:wzię:cia. Z punktu widzenia wladz austriackich
utraciło o no sens, cała sprawa stała się uciążliwa. Nie wybuchło
powstanie w Królestwie, mobilizacja carska się powiodła. Rodzą
się: zamiary, by zlikwidować te pomysły niejakiego Pilsudskiego,

czącychsię:zrzeczywistością".

Ale mówił Leż Piłsudski na
Zjeidzie Legionistów w Kielcach
w 1926 r.: "Kielce są' tak wyjątko
wo drogie myślom i wspomnieniom wielkiej części legionistów,
bo' tu był pierwszy pocałunek wojny, bo ·tu był pierwszy krok do
awantur naszych girlandy".
Tak., Kielce witały strzelców
i nieufnością i wybuchami entu·
zjazmu. Tradycja przekazuje nam
obraz miasta, którego mieszkaDcy
zat,rzaskująokiennice domów, ale
także wspomnienia uczestników
tamtych wydarzeń piszących
o łzach wzruszenia, radości, kwiatach rzucanych pod nogi...
Tak, panowal i strach, te wrócą
Rosjanie, a wówczas na miasto
represje. Wię:c, gdy komendant wojskowy miasta każe
zlikwidować rosyjskie napisy,
szyldy itp., sklepikarze będą to
czynić tak., by w każdej chwili
można je było odtworzyć ...

puwstanie.....

" ... to Pierwsza Kadrowa gwarzostanie..." Nie wybuchło
powstanie. Historia miała potoczyć się: inaczej.
Pierwszego dnia swego pobytu
w Kielcach strzelcy stoczą potyczkizpatrolamicarskimi,którezapuściłysię:naulicemiastawce

który mial

lach zwiadowczych. Strzelcy wyjdą z nich zwycięsko, ale duże siły
gen. Nowikowa osaczają miasto
i nazajutrz zate m, 13 sierpnia, zostanie podję:ta decyzja wycofania
oddziałów strzeleckich w rejon

Pomnij na dzień 6w,
grozy, ognia i kfWi.
-

eszcze tliły się zgliszcza Opatow_ca i Ujścia ~~ickiego, pacyfiko_wanych 28 lipca 1944 r., gdy z wyjątkową łuną hitlerowcy uderzyli na
Skalbmierz. Był S sierpnia 1944 roku...
położonego

centralnie na
obszarze Republiki Piliczowskiej,
którą okupant pragnął zlikwidować za wszelką cenę:, wdarly się:
liczne oddzialy niemieckie w sile
900 Judzi, w tym batalion Wehrmachtu, kompania nacjonalistów
ukraiilskich oraz duża grupa poli-

C.K. Austro-

ocalić to, co zostało uczynione.
Idzie na kompromis z Naczelną
Komendą Armii
Austriackiej.
Wyraża. Zgodę: na podporządko-

Chę:cin.

(Napis wyryty na pomniku ofiar sludbmienldtt/ pM;yfllutcjl)

sprzyjać

-Wę:grom w zamian za pomoc
w rozstrzgnię:ciu kwestii polskiej.
Ale udaje się Komendantowi

dzień

Do

ulaniw1"614ią
zaciqgn~ s;,. .. "

napisze po latach:
"W Kielcach odbyła si~ ciężka
próba organizacyjna. Strzelec cywil przerabiał się: w żołnierza. Zakładaliśmy waJSZtaty, formułowa
liśmy tabory. Poza tym dokonywałem w Kielcachjako pierwszym
wię:kszym mieście Królestwa próPiłsudski

dyją

LONGIN KACZANOWSKI

miasteczka,

.,Strzelcy mas:erqiq,

Godzina

..A gdy si~ szczPiiwie

Skałbmierz 1944
J

waniepowstałemu 16sierpniaNaczelnemu Komitetowi Narodowemu, który ma wystawić Legiony Polskie do walki z Rosją. Legiony pod rozkazami austriackimi.
Ogłaszając ich po~tanie, wyda 22
sierpnia rozkaz w Kielcach: "ZoJ.
nierze! Wśród powszechnej bierności naszego społeczeństwa wy·
padki dziejowe zaskoczyły Polaków zostawiając ich bezokreślo
nych decyzji, bez motliwości jednolitego postę:powania". Kielce
przeistoczą się: w bazę: formują
cych się: oddzialów legionowych.

Hej, stnełcy wraz...

spadną

zakończy

NUMER 1826

cjantów. Ekspedycją dowodził
osławiony Philipp Riedinger, szef
gestapo z Miechowa. Opór najeidfcom usilowali stawiać party·
zanci akowsko-bechowskiego oddziału podporucznika Franciszka

hitlerowcy przystąpili do mordowania bezbronnej ludności i palenia zabudowań osady. Rozpoczęły się: godziny grozy, ognia i krwi.

wagi nieprzyjaciela, zostali wyparci z miasteczka. W~cz z marszu

skraju osady- zeznałaJózefa Bucka, mieszkanka Skalbmierza,

"W sobotę, S sierpnia, około

Je~~~k~~ks~~~~~~~~;~~~j~~~~: !~;:~~~?n~sł~~~~m~~g~

w śledztwie prowadzonym przez
Okinową
Komisję:
Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach. - Pocz.ątkowo nie wie~zie
liśmy, kto strzelał i zja~ego powodu. Dopiero po chwili zorientowaliśmy się, że nadchodzą hitlerowscy żołnierze, wśród których było
dużo Ukraińców. Około godziny 6
przed nasz dom podeszla grupa
hitlerowców, którzyokrzykami po
niemiecku, ukraińsku i czę:ściowo
po polsku zaczę:li wzywać nas do
opuszczenia domu. Wcześniej, po
usłyszeniu strzelaniny, w domu,
który był murowany, schroniła się

~:f:d~!~~:;n~a~~bd~~~~

twa. Razem z moją rodziną bylo

~:So~k::cf1~~~!·;:~~t~~~fo;::
częli strzelać do wnętrza. Pierwsza zginęła siedemnastoletnia
dziewczyna nazwiskiem Mostek,
po chwili kule dosię:gły Boleslawa
Bijaka i jego sześcioletnią córkę:
l(azimierę:.

zdawała się:

Sytuacja
beznadziej na i ludzie zaczęli wychodzić
na zewnątrz. Pierwsza wyszła Ma-

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

by politycznego związania ludz nami. Kielce, jednym sło
wem, były bazą strzelecką, skoro
Kraków, niestety, nią nie był".
Miasto, w którym stnelcy,
wkrótce już leJioniści, spę:dzą
dziewię:tnaście dni bę:dzie żyć rytmem wojskowych przygotowań.
ności

ria Wieczorek, trzymając na ręku
niemowlę:. Jeden z Niemców kazał jej odwrócić się:, ale Wieczarkowanieposłuchała i tyłem wycofała się: do sieni. Strzelono do niej,
jednak kula ugrzęzła w drzwiach.
Kolejna dosięgla wychodzącego
Antoniego Piotrowskiego i rozerwała mu wnę:trzności. Po chwili
padł mój mąż trafiony w głowę:.
Ciętko rannych zostało kilka osób
zamierzających opuścić dom po
wyjściu mojego męża. Wre5.ZCie
Niemcy odstąpili od naszego domu. Po ich odejściu widziałam leżące w pobliżu zwłoki osiemnastoletniej dziewczyny nazwiskiem
Bączek, Marii Chojnackiej z trzyletnim wnuczkiem, Walczakowej
z pięcioletnim dzieckiem.
W stodole natrafiliśmy na spalone szczątki czterech osób, Stefanii Mostek z dwuletnim dzieckiem, mojej teściowej Kunegundy
Buckiej i sześcioletniegoRenarda
Tomaszewskiego.
Ogółem w naszym domu i jeJO
otoczeniu oraz w stodole ZJinęło
14 osób, 15 dalszych doznało róż·
nych ran postrzałowych".

SŁOWOLUDU-MAGA Z YN
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Poczta literacka

Kie lce, (sierpieó 1914). Szbb Stnelecki, (dzle'ffl4ty od lewej JózdPilsudsld)
Rozniesie się wi eśt o formo waniu w Ki elcach odd ziałó w wojska
pols kiego. Do dnia wyma rszu legionistó w z Kie lc, co nastąpi łO

września,
biura werbunkowe
przyjmą 1229ochotnik6w, pośród
których, jak napiszą gazety, bę;
dzie "600 rodowitych synó w grodu kieleckiego". Zostanie z nich
utworzony osobny
batalio n.
Wstąpi do Legionów cala orkiestra kieleckiej straży ogniowej. Da
początek orkiestrze legionowej .
Wre ogromna praca, coraz wi ę;
cej ludzi uczestniczy w legionowej spra wie, choć przec ież nie nal eży dowodzić , it porusze nie, które wnieśli do miasta strzelcy,
wszys tkim odpowiadało. ŻOłnie
rze musieli jeść, musie li być
odziani, w młodych chłopcach
burzyła się; krew; różnie bywało.
Choć zmi eniała się; w sposób znaczący postawa mieszkaliców wobec "okupacji" strzeleckiej, przecież nie opadły całkiem obawy, t e
carscy wrócą, te nastanąznów porządki jak za niedawnej władzy
gubernatora rosyjskiego. Toteż
gdy ziemianie, którzy jeszcze niedawno słali do Wiednia i Krakowa
skargi na rekwizycje, jakich dokonywano w ich majątkach- opodatkowali się na rzecz Legionó w,
zwrócili się; do komisarza wojsk
polskich, Michała Sokolnickiego,

W

podobnych
licznościach

okogin ę;li

igni
mi eszkańcy
Skalbmierza - od karabinowych
kul bądt paleni żywcem w swoich
zabudowaniach. Najwi ę;cej osób
zamordowano w czę;ści osady
zwanej Zamościem, gdzie nacjonaliści ukraińscy ostrzeliwali bezbronnych z karabinów maszynowych. Jednocześnie Niemcy czynili przygotowania do całkowitej
likwidacji ludności miasteczka.
Grupę; osób spędzono na Rynku
i po oddzieleniu mężczyzn od kobiet kazano im lr:.lęczeć z podnie·
sianymi rękami. Zatrzymanych
pilnowały postrunk..i wyposażone
w karabiny maszynowe. Lada moment spodziewano się egZekucji.
Wśród mieszkaliców Skalbmierza
zgromadzonych na Rynku był
także porucznik ,.Sokół ", rann y
w czasie walki. Szefmiechowski ego gestapo Riedinge r i jego podkomendny Peters usiłowali wydo·
być od niego jakieś informacje o
liczebnoś ci i sile oddz iałów partyzanckich, ale ., Sokół" milczał
uporczywie. W końcu hitle rowcy

by wyd a ł im rozkaz. J eś li bowie m
Rosjanie - będą mogli o kazać si ę przed nimi pisme m niczym
a libi, t e postę; powali nie z pobuwró cą

dek patriotycznych, a pod przymusem i groźbą.
Wspaniałą działalność rozwin ę;ly kobiety. Zawiązały Ligę; Pogotowia Wojennego, która skupiła dwi eście mieszkanek Kielc
ofiarnie i dzielnie wspomagają
cych legionistów. Szyły im bieliznę , chorągiewki, bohatersko wychodz iły na zwiady. Zawiodła Pił
sudskiego hie rarchia kościelna .
Biskup Augustyn Łosiński, do
którego zwrócił się; z przekonaniem, it nie odmówi mu wsparcia
- przyj ął komendanta z głę;boką
reze rwą . Rozmowa zakończyła
s ię na wymianie oficjalnych formułek, biskup mówił o kwiatach,
wswymogrodzie.Hierarcha żywil

uprzedzenia do socjalistów, wię;c
w Piłsudskim widział tylko konspiratora i bojówkarza.
Zblitała się; wielka chwila.

,.Ugiony
toofiamystt». .. "
Z dniem 27 sierpnia Naczelna
Kome ndaArmii Austriackiej mianowala stacjonujące w Kielcach
oddziały l Pulkiem Piechoty Legionów Polskich i oddala je pod
rozkazy Piłsudski ego .
zakłuli

go bagnetami i zwłoki
wrzucili do błotnistego rowu pod
skalbmie rskim moste m.

OD

całkowitej zagłady
Skal!).

mierz i jego
mieszkaliców ocaliła partyzancka
ofensywa. Z pomocą ludności pospieszył najpie rw oddział AK
ppor. Franciszka Kozłowskiego
"Brzozy II",a nastę;pniegrupa por.
Mieczysława Ksiątka "Orlika"
oraz akowsko-bechowska drutyna Władysława Bartosa .,Smutnego". Na pomocSkalbmierzowi pospieszyli również partyzanci AL
z oddziałów Zygmunta Bieszczanina ,.Adama" i Dobrowolskiego
,.Heńka". Przed wieczorem party·
zanckie działania wsparły dwa
ciętlr.ie czołgi radzieckie, które
przedarły się do Skalbmierza od
strony Wtślicy. Ich pojawienie się;
w miasteczku przypieczę; towało
przegraną Niemców, którzy rychło wycofali się, tracąc w walkach
o Skalbmierz około 60 zabitych
i rannych. W obronie mieszkań·
ców miasteczka poległo 20 pany-

Za kilka dni, 30 sierpnia, pułk
stanie na placu Pann y Marii przed
ka ted rą, gdzie prze doł tarze mpo

lowym, w którego wznoszeniu
bardzo po mogli mi eszk a ńcy, zostanie odprawio na pierwsza msza
legionowa. Biskup nie zezwo l ił ,
by uczestniczyli w niejjego kapła
ni, wi ę;c ją celebrowal kapelan polowy.
l wreszcie dz ie ń przysięgi. S
wrześ ni a, wzgó rza Szydłó wk a za
miastem. Naj pie rw- msza. Kapelanowi asystują trzej ksi ęża,
którzy wyrwali si ę; tu ł ami ąc zakaz
biskupa. I zrywa się; wicher, zaczyna zacinać deszcz. Po nura sceneria, jakby dostosowana d o nastroju, w jakim znajdują się; l egioniści .
Bo za chwilę zł otą przysię;gę;,
w której ślubować będą wiem ość
aus triackie mu monarsze. Młodzi
chłopcy nie pojmują meandrów
polityki, deszcz miesza się; na ich
twarzach ze łzami ... Są prze peł
nieni goryczą. Bo czują się; osamotnieni, tragicznie samotni. Nie
porwali za sobą rodaków. Szli .od
Krakowa, nie wzniecili powstania ... A teraz - ten cesarz w rocie
przysięgi... Ich stan ducha będzie
wyratać pi~ń •• Maru l Brygady",
która powstanie, gdy za trzy lata
bę:dą inte rnowani:

DAGMARA G., ltdrW6w. Rozumiem twoją irytaQr. ni~ltlu au·
toniw spokojnie przyjmujt krytyk(
S'ń)'Ch ttlcstów. l ri.eli uważasz, że
czrstochowsk ie rymy nie zaśmieca 
ją twych wierszy, to proszr bardzo,
pisz tak da lej, życz( sukcesów. Nowe utwory, w wirleszości bnrymowe,
takie nie wzbudzily mego zachwytu.
Kiedy czytam o .niebnym oceanie"
lub . niebnym szafirze~ nie mówiąc
o .złotej rybce" czy . upiorach zludu ri ". to czuj( smak mydła. Jedynym deiro wy m utworem jest • Ty
ija • (choico do rymów podtrzymuj(
nega tyWną opinir). W tym wierszu
m ożna znaleźć i pomysł, i metaforę,

ipuentr:
. Ty jesteś takim lądem wanoid
nieodkrytych,
Ja tylko skromnym morzem ku
tobie zmierz~ącym.
Zostaniesz na zawsu krainą
twierdz niezdobytych,
la na wieki morzem w kfrsce si~
wycofl(iącym. •
Styl wprawdzie nieco ci(tkl, lecz
.,.;otr już taką poezJr niż bujanie
w obłokach .
ADAM T. , Kitlu. Nietrudno
w fłl,·olch wierszach dostrzec wpływ
Róin.>icza. To ~bitny poeta, lecz

dobrze by by/o, gdybyi nie poprzi.'Siawa/ na nailadowni.,.,.,•ie, a ~kazał
sir wirkszq inwencją. Innymi słowy,
kienQ sir zasadą, i e należy rólł·nai do
wielkich, ole przy tym pozostai sobą.
Wiersz. Prumlana", o kobietachstarychlbrrydkich,pobudzadorejleksji,
jak to sir z~klo ok.reśla(. Cói,
wszystkich nas to czeka.
RYSZARD M., Wlos::~owa.
Lirnik tego jeszcze n fe doht·iadczyl ,
ale podobno wnuki kocha sir bardzlej od własnych dzied. To wida(
w pańskim wierszyku, panie Ry.
.nardzie. Ten okoliCZJłoŚdotł)' tekst
bez wątpienia udeszy dwufelniego
ch ł opczyka. Jednak drukowaniego
w co l ości to lekka przesada. Uk fadanie prostych rymowanek niejest
wkoricu tak trudną sztukąjakby sir
mogł o wydawać. Mimo to, żeby
sprawiC przyjemnoSi dziadkowi
i wnuczkowi, zacytujf ostatni fragment:
.Jesteś dzieckiem inteligentnym,
bo moll rodziców ni~przecirt
nych.
PiOiruś-toiwirtelmir•
mt:o/jdzie czas, że brdzie w RzyLirnik do łącza sif do życzeń dla
LIRNIK
Piotrusia.

Ląi011y
/.ąiOIIY

to tolniuska nuta,
to strauńc6JI los.
to tolniuska buta
LąiOłl)' to ofiamy sten.
UgiOłl)'

I ta jakże gorzka strofa, której
pierwotne brzmienie zostało
zmienione. A tak śpiewali:

Słończyty sit

tbU kolatania

Do waszych suc:- j ... wers piu!

W chwili owej przysięgi i Pil·
sudski przetywał upokorzenie.
Ale trzeba powiedzieć - takte
tryumf. Strzelecka epopeja groziła
całkowitą
lr:.lęsk.ą.
Unicestwieniem. A są Legiony ...
IO września wyszli z Kielc.
zantów, wśród nich porucznik
Franciszek Kozłowski ,.Brzo-

zall".
Po wycofaniu się Niemców, na
zgliszczach spalonego w ponad
połowie Slr:albmierza pozostały
zwłoki 75 zamordowanych, w tym
li kobiet i l7dzieci.
S sierpnia hitlerowcy z oddzia·
łów pacyfikujących Slr:albmierz
mordowaJi również mieszkańców
pobliskiej wsi Szarbia. W czasie
rewi~i zabudowań w wyjątkowy
sposób znęcanosię nad zatrzymanymi mieszkańcami ws~ których
wieszano na drucie kolczastym,
duszono metalowymi obrę;czami,
obcinano im ję;zyki . Kilku męż
czyzn wyprowadzono poza zabudowania i na oczach innych,
wcześniej tam spędzonych, za.
strzelono. 4cznie w Szarbi zamordowano II osób.
W dwa dni później, 7 sierpnia,
hitlerowcy pon~wnie przybyli do
Sk.albmierza i na miejscu zastrzelili 5 osób. Ponadto zatrzymali
20 zakładników, których przewieźli do siedziby miechowskiego

rys.
gestapo. Hitlerowcy wypytywali
zatrzymanych o li cze bność, uzbrojenie i miejsce postoju partyzanckich oddziałów. Nie uzyskawszy żadnych info rmacji, s k.ie·
rowali ich do budo wy o kopów.

Po

opano waniu
przez Nie mców
o bszaru Republiki Pii'tczowskiej, główną rolę
w terroryZowaniu miejscowej ludności spełniał oddział SS stacjonujący we wsi Złota w powiecie
pińczowskim. W samej Złotej hitlerowscy policjanci aresztowali
13 osób, które po bestialskich tor·
turach, łamaniu kości kolbami,
zastrzelili w pobliskim lesie. W listopadzie zamordowano dalszych
trzech mieszkańców Złotej. Według ustaleń OK.BZH w Kielcach,
ofiarami tejjednostki tajnej policji
polowej padło co najmniej
I60osób.
Upadek Republiki Piń czow
skiej nie przesądził o zapn.estaniu
dz iałali partyzanckich na tym o!).
szarze i obecności hitle rowskich
e kspedycji karnych. K.ie ruj lłC s ię

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

Wiesław R,ysiak

brutalnym odwe tem i s tosując zasadę odpowiedzialności zbio rowej, 13 grudnia 1944 r. niemiecka
kolumna operacyjna, złożona
z Wehrmachtu, żanda rme rii i policji prze prowadziła pacyfikację
wsi TtzOn6 w. Podejrzewając
mieszkań có wwsi o udz ie lenie pomocy polskim pa}'tyza nto m i radzieckim skoczkom, po ostrzelaniu z czołgów, Wlafłllęli do Trzonowa.
Wieś płonęła po o blaniu zabudowań benzyną . Spaliło się żyw·

cem lub zginęło od kul 47 mieszkaliców Trzono wa, w tym I6
dzieci.

B

yła

to ostatnia "akcja
przepro wadzona
przed
wyzwo le niem spod niemicekJej
okupacji na obszarze dawnej Republiki Pińczowsk iej . W pami ęci
ludzkiej symbolem zbrodni popełnion ych na mieszkańcach Ponidzia i zie mi miechowskiej pozostała pacyfikacja Skalbmiena
z S śie rpni a 19«, ów dzień pozy,
ognia i krwi...
oczyszczająca•,
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Festiwal
z Jolą
T

elewi~a Polska w ramach II Festiwalu
Polskiej Twórczości
Telewizyjnej przypomni w programie l recital kieleckiej piosenkarki Jolanty Kaczmarek pt." Wietrzenie". Emisja w niedzielę,
14 bm., o godz. 22.15.
"Wietrzenie" to po ..c~nieniu"
drugi telewizyjny recital Kaczmarek. Program wyreżyserowany
przez Aleksandrę Laskę był poka·
zywany po razpierwszyna począt
ku br. Piosenkarka wykonuje
w nim utwory z tekstami Jana
Wołkaorazmuzyką Jerzego Satanowskiego i Andrzeja Rejmana.
Recital uzyskał poch.lebne oceny
i znalazł się wśród pięciu programów nominowanych. do nagrody
w kategorii "Program rozrywkowy"'. Obok" Wietrzenia" nominowano także w tej kategorii .,Bez-

O

statni haust powietrza. Ustnik na swoje
miejsce i skok w nurty wody na spotkanie niewiadomego. Czy się nie boją?
Pewnie, że się boją. Tylko glupiec nie odczuwa
lękuwch_wjl~ kiedyjuż za momentmoże podwodą zobac;zyc zamarłą twarz toP.ielca.
-Ktoś to po prostu musi robtć- uważa Henryk
Szczepański - prezes Klubu Płetwonurków
. Kalmar" przyMiejskiejStrażyPożamejwStara
chowicach. - Po pewnym czasie można się do
wszystkiego przyzwyczaić, ale o przymuszaniu
do nurlcowania nie ma mowy. Trzeba samemu
podejmować decyzj e o tym, czy można zejść
pod wodę czy nie.
Każdy pletwonurek z grupy ratowników dobrawo/me deklaruje swój udział w akcji i sam wybiera kolejność nurkowania. Może wycofać się
tuż przed skokiem i wszyscy to zrozumieją.

K

lub .Kalmar· liczy
56 osób, ole aolówka
ratowników biorących
udział w akt;iach spet;jolnych to zaledwie 9 nurków - Henryk Szae-pońskl- sz({ klubu, Gustaw Pachnik - kierownik kąpieliska .Lublanka·. Uszek Szaodrok - kierownik drużyny WOPR i Gnegon
Ciepielewski, Sylwester Molanowski, Pnemyslaw Radomski, Pnemyslaw Olczyk, Łukasz Sabczyk
i Marcin Skalczyński.

Koniecznoić oddania moau jest
niekiedy tak nagląca, że nurek nie
wytrzyml(je, a koledzy imieyą się
wtedy, że wlqczyl .centralne ognewante•wpiance.

N

urkowanie, wbrew fil·
mowym opowieściom,
nie jest samotniaą wyprawą w głębiny jezioro czy neki.
To akcjo, której najdrobniejsze
szaególy zostoly 'II>'Czt'Śniej sprawdzone i zaplanowane. Wgrupienur-

-pletwy, C-fąjka, D -

nóż nurko·

~.którymożepomócwwyplątaniu
się

z sieci czy galrzi albo postużyć

jako młotek przy pracach podwodnych. Kolejne litery tego elt:mentana, to zasady, które bnwzględnie
tneba oponować pned samodzielnymwejściem do on.·ortejwody. Zanim to jednak nastąpi, adept nurkowania i:wiczy wszystkie warianty
zachowań w sytuacji awaryjnej,
uczy się jak oddychać z jednego
aparatu w kilka osób, jak holować
topielca, jak ratować ludzkie życie.
Przy pierwszym weyściu do neki czy
jeziora pletwonurek prowodzony
jest dos!ownie za rękę pnez swojego
Instruktora. To nie tylko najlepszy
sposób na dodanie odwagi, ale i no
J'O'aude wszystkich nie kontrolowanych odruchów organizmu nie
przyzwyaajonego do długiego pnebywania pod wodą. A organizm
broni się. Wodo jest pnecież dla
niego środowiskiem obcym i wrogim. Nienawykle do broku światła
oczy na próżno poszukują choćby
najdrobniejszych r(/leksów, pluco
rozpaczliwie upominqją się o powierne, o pnez cale cia/o pnebiegąją dreszae. Wiośnie dreszae oznoaąją, że najwyższajuż poro wracać na ląd.
Pfetwanurkowie z .Kalmara•
schodzą na głębokość do 60 me·
t rów. Zanunają się w stojące wody
jezior i zbiorników l w rwące nurty
rzek. Rzeki sq najtrudniejsze do badania. Choćby poad'II>'O na pozór
Wis/a, to wneczywistośd porywista
i zdradliwo woda, której uksztal to·
woniedna może się zmienić zgodzi·
nynagodzinę. Wmuleczyhajądru·

ludną wysp~", ,.Benefis Zbigniewa Wodeckiego", ,.Sentymenty"
i ,.Ksi~g~ nonsensu". Przypomnijmy, że jurorami FPTT są przede
wszystkim widzowie, którzy swoje głosy mogą oddawać na kuponach. z tygodnika .,Antena" oraz
kartach pocztowych.. Kupony
i karty należy pnesyłać pod adresem TVP do 10 września br.
A Jolanta Kaczmarek p

przez Jacka Knopa. Jak twierdzi
sama artystka. nowe piosenki są
weselsze i pogodniejsze od poprzednich.. Muzyk~ skomponował Janusz Grzywacz. zaś teksty
napisali Jan Wołek i Agnieszka
Osiecka. Zanim jednak odb~dzie
si~ premiera recitalu, b~dziemy
mogli usłyszeć Jol~ Kaczmarek na
kompakcie. Płyta .. R~ce precz od
snów" ukate si~ we wrześniu.
G.K.

ty, liny, galrzie i jeden Bóg wie, co
jeszcze.
Pletwanurkowle proct{ją przez
okrqgty rok. Jdll j~t zlecenie na
pracr. to tnebają wykonać. Nie mg
To proca wymaga nerwów ze stali, aleijeszae aegoi, co często okazuje się ważnieysze. Tnebo umieć
zostawiCno brzegu wszystkie :sympatie i antypatie i zabrać z sobą pod
wadę poaucie odpowiedzialności
zalosywspOitoworzyszy. W wodzie
nie ma wrogów, są tylko przyjaciele,
na których maino liczyć w każdej
najtrudnieyszej .rytuot;ji.
Nie zawsze szuka się topielców.
Częściej trafiają się zlecenia na roboty hydrotechniane, spawanie,
montaż, oględziny, albo prace poszukiwa'II>'CZe.
To wiośnie pletwanurkowie
z . Kalmara • brali udzia/ w odszukaniu mech czolg6w w wodach Nidy niedaleko Morawicy. To oni
pneszukiwoli dno zbiornika w p()bliżu Mirca, gdzie J'O'CO/ujące się
w /939 roku wojsko polskie miały
ponoC zatopić zbiór bia/ey broni
l działa artyleryjskie. No ukrytepod
wodą skarby żaden z p/etwonurków
do tey pory się nit natkną/, choć aosem neczywiidewśród mul u i gałą
zek wodorostów blyinie ognik zlotego sygnetu ay łańcuszka. Częś
ciey można wypatrzyć pod wodą zarośnięte glonami radia, o nawet telewizor. Zdano się też, że celposzukiwań określony jest pnez policję,
bo tneba wytowić z neki czy jeziora
zatopiant nanędzie zbrodni.
Najczęściey jednak czlonkowit
klubu po prostu pracują w pode
aoła, przy spawaniu i uszczelnianiu. Tyle, że pod wodą nie czuje się
jak pot spływa po skroniach. Dopitro nagło posucha w gardle oznacza, że organizm gwałtowniewytra
dl wodę. Kiedy pragnienie nie dąje
slęjuioszukoć,meba nochwilęJ'O'·
pluć ustnik 1 zoczapnąć tyk wody

rys. Marek Wowro

z neki czyjeziora. Nieraz dąją a so-bie znać Inne potnebyfir,jologiane.

ków zawszejest chronometrażysto,
l plttwonurków roboczych, kierownik nurkowania i jeden nurek ubezpieaający. Wtrakcieokt;jifunkcje
mogą si~zmieniać. alepodstawowo
zasada bezpieczetisrwo, której absolutnie złomać nie móŻI!o, musi
być zachowana. Nikt somotnit nie
ma prawa weyić pod powienchnię
wody. W przypadku niebezpieaefrstwa wystaray seria krótkich szarpnięć linki sygnalizacyjnej, żeby na
powienchnl odebrano sygnał • Wyciągnij mnie•. Podobne znaaenie
ma kilka krOtklch udentń nożem
nurkowym w butlę. Taki stukot możeoznaczaćtylkojedno. Coś sięsta

l o. Nurek wzywa pomocy.
Wynunanie nie może odbywać
sir zbyt gwaltowonie. Azot skumulowany w krwi musi zostać wydalony w odpowiednim aasie. Zbyt
gwałtowne wyjście na powienchnię
spowodowałoby uwolnienie się
azotu w taki som sposób, jak przy
odkorkowywaniu
wzbunonego
w bute/u szampana. Taka sytuaaa
jest niebezpieczna dla zdrowia płet
wonurka. Gaz musi być uwalniany
tok,jak bąbelki zpowoli orwieraney
wody mineralnej.

N

urków abawiązJ4e aos
wynurzania podawany
wedfug tabeli dekompresocyjnej. Te wyliczenia to jedno
z podstawowych umieyętnoid zd()bywanych na kunie p/etwonurków.
Prędkość wynunonio nie może być
szybsza niż tempo wydostawania
się na powienchnir nąjdrobnie_i.
szych pęcherzyków powietno.
Każdypletwonurek mo swój elementon. l to dosłownie, bo podstawowe ~posaienie, konieane do
ze)ida podwodę, oznaaane)~t literami ABCD. A - to maska, B

lec ma zwykle wyprężone ręce, podw ostatniej
walce o ~nunenle sit no po·
wienchnię. Albo pływa w bezwofney
pozycji korka, świodaqcejo tym, że
ofiara pnestala walczyć. No i oczy.
Om•arte i pneroione lub zrezygno·
wane i zamknięte już no zawsze.
Wodo potrafi w dodatku płatać
nieprzyjemne niespodzianki, powirkszając i wynatunojąc jeszae
bardziej i tak straszny już widok.
Kotdy topielec to osobna trage-dio. To godziny I'OZpaaliwych poszukiwań rodziny pned przyjazdem
grupy nurków i nadziei, klóro slabnie z minuty no minutę.
Bywałojednak i tolc, ieto dopie-ro nurkowieprzychodzili do rodziny
zmarłych z hiobową wieścią. Kiedy
utopił się 9-letni chiopiec na Ce-dzynie, motka by/a tok pijano, że
nawet nie zauważyłojego nieobecności. Podabna :sytuar;ja wydarzy/o
się przy śmierci 14- lotko, którego
rodzicenieszukoliwogó/epneztrzy
dni, bo doszli do wniosku, iejestjuż
dorosty i ma swoje życie.
Nieszaricie może się przytraflC
każdemu. Niedawno utopii się rolnik, który traktorem opryskiwal
nadbneine pola. Po deszczu rozmiękły grunt osuną/ się pod dęźa·
rem maszyny i mężczyzno wraz
z ciągnikiem stoczyi się do neki.
Nie można bagoteliZJJwoć nie-bezpieaefrsrwo. Brawuro zgubiło
już niejednego. W tej chwili maina
już mówić o smutnym rekordzie utonięć. Od poaątku wakot;ji 550 osób
straci/o żyde w wodzie, a to jesza e
niekoniec sezonu.
Na szczęide dla swoich nerwów,
giętą lewą nogę zastygłą

plerwonurkowiez.Kalmora ·imąją

się też zajęć, które nie moją tok trogianegojinalu. To pnedeż oni ratl(ją życie niedoszłym topielcom. Je-dynie z kąpleliska no Lubiance J'O'·
/ owiono w tym sezonie pięć dorosłych osób, które uda/o się ocucić.

l owcy
AGNIESZKA KRAKOWIAK
prac łatwych i trudnych. Są tylko
moiliwr i niemożliwe do J'O'kononio. Te niemożliwe, to takie, gdzie
tnebo by narazić no szwank ludzkie
"Zdrowie /życie.
Najwięcej proc

wykonuje się no
od 3 do 10 metrów,
ole najtrudniej pokonać włośnie
pierwsze 5 metrów. Ciśnienie rośnie
gwałtownie, trudno opanować panikę. Póżniej,po przeyiciu tennokliny, czyli połączenia wody- dE'plf'j
z zimną, jestjuż spokojniej.
głębokościach

ąjczrścieytrajiąjąsięro

Nboty przy

J4ęclach wodnych, ole czasem lntba
podjąć się odszukania topielca.
Topieleczowsze budzi lęk. Nurek
musi być pewien swojey wymyma·
l ości psychianej żeby zejśćpod wo·
dę po zwłoki. Nie sprawdzi/ się ni·
gdy a lankom .Kalmara· story
przesąd, mówiący, że puszaone na
wodę bochenki chleba z zopalonq
świeakąpodplyną w pobliże zmorl ego. Szukasięwięc z reguly no dnie
przy zastosowaniu metody wahadl owej lub okrężnej. Przy wahad/owcy nurek polUSza się po ~znaczo
nym kącie. Przy okrężnej, zatoaa
coraz szersze kola wokół stojącej
bojki.
Natknięcie się na zwłoki w wodzienlgdyniejestprzyjemne. Topie-
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Pod ~woprówkę" przy kąpielisku
. Lubianka ", gdzie członkowie
.Kalmara • pracują latem jako ratownicy, podjeżdża właśnie . nysa"
zapakowana po ostatnie miejsce
pletwonurkami wracającymi z roboty. To już l/ J'O'jozd w tym roku.
Dwudziesta pierwsza zokońaono
proco, za którą żaden z pracujących
niedostal ani grosza. WszyJtkitzarobiane pieniądze pneznoaane są
no potrzeby klubu l na odnawianie
spnętu. Stawki za proce podwodne
łryznaaane są no podstowie cennika. Ceny są różne. Wszystko zależy
od rodząjuprocy i ryzyka,jakit meba podjąć. Sumy wahają sięwięc od
?O tysięcy za godzinę do 5milian0w.

P

letw<)nurkowie
mąją
pnriydo wspanialej przygody w wodzie,
zoboaenia tego wszystkiego, co na
zowszt ukryte jest przed oczami
tych, ktOrzy nie mąją odwagi powie-rzyć się wodnym głębinom. Tui
spod ich rąk umykąją ryby i wodne
zwienaki. A aasem prawdziwemu
szczęśliwcowi zdarzy się zobaczyć...
syrenę. Wprawdzie no ogól syreno
przy bliższym spotkaniu okozl(jesir
piękną, nogą dziewczyną. zoiywającq kąpieli w ustronnym mieyscu,
ale w takiey sytuacji brak najej ciele
rybiej łuski wcale nlej~t mankamentem.
szansę
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w lodówce, czyli...

Wolna,
Ukraina
MAREK MACIĄGOWSKI
(KorespondencJa

NA

własna)

Ukrainie jest biednie, szaro i smutno.
lm mniejsza miejscowość, tym mniej
widać zmian, tym ludziom trudniej

żyć.Nawsiachiwkolchozach, odnosisięwrażenie,
że komunizm wciąż trwa, nie wiadomo tylko, czy to
rok 1994, czy wczesne lata sześćdziesiąte.

M

aria

Dobrowolska

zKnemieńcallli.7Siati

240 tysi~ karbowań·
ców renty. Jat za to tyje? Chleb kosz·
tuje 2800 karbowańców, mleko- 2750
zap6ł l it ro~butelk~.Namleko,chleb
wystarcza. Włodzimierz Głę-;boc:t.i z

Trembowti mówi, te wysurc:za mu
emerytura- 3SO tysię-;cy btbowańców,
ale tylko dlatego, te ma niewieJą
działk~ i z niej dla siebie ziemniaki,
warzywa i owoce. Pomidory w państ
wowym sklepie kosztują 10 tysi~cy
karbowańców, ale są w polowie zielone, w polowie nadpsute. Pomidory na
bazarzekosztująjut30tysi~cy karbowańców. Za t~ cen~ niewielu mott sobie na nie pozwolił. W Ulepach warzyw p~wie nie ma. Zaopatrzenie
miast i miastea:et przejął bazar. Tam

teczkL Wt.atdymtowarjestpodobny,
to znaczy, jest byle jaki, bardzo d rosi
i prawie go nie ma. Domy towarowe
przypominają nasze puste sklepy łat

towar, którego spru:dawczynie DJ,jbardziej pilnowały. Rzecz miała miejsce w Kamieńcu Podolstim. ale moata

osiemdziesiątych.Napóltachjesttył

zaist n icćWSZfdzie.
Uniwersalność ukraińskich

koto,czegoniktjutniechce kupit ,
chybatejestwdesperacji. Surrealistyczne obrazy tworzy trzysta pomarańczowych traktortów dla dzieci us-

pówpolepr6vmie:t natym,tewszystkie są jednakowo paskudnie pomalowane z Ztwniijlrt., bez wystaw. Podłosę-;
smaruje si~ jednakowym paskudz-

tólty- 70tysi~. W tym zestawieniu
DJ,jtań121.jest wódka

-od 37tysięcy za
litra Dlatego tet pewnie sklepy
z wódk4 otwierane są najwcześnieJ
pół

stle-

Gastronom - kafe
Gast.ronomikafetomiejsca,sdzie

głównie spotywaym, ale na miejiCOwe mot1iwoki jest to towar za dr01i

-np. 100 tysi~ karbowańców za litr
o leju słonecznikowego. Widać tetbiznesmen6w w białych koszulach
i .mercedesach·. Ale tychjest niewielu.

motna ~dć. Nie polecam. Naprawd~
Qdć

Bazar

bezryzykamotnatylko wnajlep-

Bazarstalsi~centrumzaopatrzenia

katdeso miasta w tywno6ć oraz towar
importowany,glówniezTurcji.Jarzyny i owoce pochodzą z przyzagrodowych działek, impor1em zaJmuj~ si~
operatywni handlarze, w tym tówniet
jeszcze Polacy. Bazar uczy handlu,
stosunek sprzedawców do klientajest
tu wyczuwałnie inny nit w sklepie.
Przy straganach nie 11\1. tet przerostu
zatrudnienia, jak w sklepach, gdzie
sprzedawczyń jest c:z~to wi~cej nit
towaru. Bazarjest tetcentrum wymiany walut.

cenyąowielewytsze..Cebulakosztu

je40tysi~karbowaflców. Więcejnit

póllitra wódki.

Ulica

Król dolar

Na ulicy wi~kszo6ć ludzi ubrana
jest w stroje rodzimej produkcji. Tylko
młodzi et nosi lepszeubrania z importu. Dzieci i niewiele osób średnit&O
pokolenia ubrani są w towar turecl::i.
Ludzie 51arsi ~ą ubrania niemodne
i kiepskiej jakości. Sukienki kobiet

Jedendolarto4Stysi~cytarbowań

ców. Motnago wyrnienit w s klepach,
na bazarach, a takie w powstających
&<;Sto kanto~ch. Dolarami można Id
płacitwsklepach,alestarsiludzienie
chą przyjmować banknotów, mówiąc, te ich nie znają. Młodzi sprzedawcy przyjmują dolary bez oporów.
Trudno jest wyrnienit wi~~ sum~
w jednym miejscu. Już z wymianą 100
dolarów są klopoty,gdyt rzadko który
sprzedawca dysponuje tak dutą sumą
karbowańców. Cz~to kilku bazaro--wych handlarzy zbiera pieniądze i kupują jeden duty banknot wspólnie.
Najtrudniej wyrnienit jest dolary

wbankach.Urz~niczkirobiąwszystko,
by nie ryzykować, bojąsi~dolarów, bo
niewiedząjat rozpoznać fałszywe, no

i napracować si~ trzeba. Najcz~stszym
argumentem jest, te nie ma w kasie
karbowańców, a im dolary niepotrzebne.

Magazin
Uniwersalnyj mapzin, czyli popu·
lamy uniwiennag, jest nadal ozdobą
tatdegoutraiństiea:omiastaimias-

zreculysąkretonowe.~nicho--
dzą w koszulach z długimi r~kawami
i spodniach od dresu. Buty mają zno--szone, o wzornictwie, jakiego jut nie
mania:dzienaświecie.Tusandałyllll.·

ją jedną

h ni~ chyba od 40 lat. Wielu
tebraków prosi pod cerkwiami o datki.
Ludzie choć sami, co widać, niebopci, ~ skromne datki do6ć ~to.
Wiedzą,comaczybieda.

tawionych w kiltunastometrowym
rz~zie tu t obok bĄjecznie koloro--wych serwisów do kawy.
Sklepyws.zystkiesą.uniwersalne",

to znaczy z wszystkim i z niczym. W
.gastronomie", gdzie sprzedawno
ciastka i wódk~ w ladzie chłodniczej
letalyladnie rozlotonedamskie ~~
ki (impon z Turcji) i pończochy. Bylto

lwem. tak te "' sklepach równiet
jednakowo. Wyłamujiij si~
tylkospod rea:ułyst.lepyzmipem i rybami, gdzie śmierdzi inaczej. Mi~

ś mierdzi

ueszt~wstlepachprawieniema.lnny

spotyway towar jest. Zakupy prze.
watnie ą niewielkie, d lalego te dro10- Masło, tylko z wielkich bloków,
kosztujeSStysi~cykarbowailców,ser

szych restauracjach hotełDViych,
&dziejest czysto. Dobry obiad lubko--lacja (bez alkoholu) nie będą koszto--11i!1Ćwięcejnit)-4dolal)'. W katdym
innymmiejscujedl:e niejest ryzytow·
ne z powodu brudu i smrodu. W kafe
- tak tu nazywa si~ jadłodajnie, bary
i pod~dne restauracje, motna kupit
i świete ryby i wypić piwo, z.d do jcdzeniajestzwytlctasza.tiszka,tieł
basa, jakieś bulki z marmoladą. Tylko
w malej tafe w Stale Podolstiej było

czystoi przewiewnie, w ki ltunastu innych lokalach Podola i Wolyniasprz~~
tano chyba"' marcu, a remont odbyllilł si~ pewnie "' czasach wczesneao
Bretniewa. W bufecie taft w Zbaratu
do kupienia byty szklanki, spodki, papierośnice, chleb w bochenkach, buł
ki, kiełbasa i cale pomidory. Wystarczało, bo do piwa i tak tu prawie nikt
nicnie zamawia.

Biznes
Biznes w handlu oznacza male
budki i strqany ze sprowa.dzanymi
z Polski i Tuf(:ji alkoholami, słodycza
mi i papierosami. Tylko te budki~~~
towar kołorowy, wszys1ko inne w sklepachjest szare. Tylkowbudtac:h motna kupit zimne piwo(niemiecł:ie,slo--
'tlłacł:ielubpolstie,za3Stysięcykar·
bowańców). Piwo Ukraińskie nie na-daje si~ do wypicia. Zqraniczne papierosyąpolS-30tysi~cy,aleludku·

puje tylko miejscowe po)- 41~.
Na towar w budtac:h stał bowiem niewielu. Niektóre budki polecaJ.l te:tjut
kanapki i hot-doci z miktoweli i jest to
olbrzymi przełom w po~dzicckitJ gastronomii. Nieśmiało kiełku.i4 te sklepy z lepszym towarem z importu,
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Kołchoz
Katdy przejazd drOA inną nit
główna, jaką do niedawna można było
jetdzit, po wyznaczonej trasie, oznacza obserwacj~ minioneao czasu.
Wsie i kolcbozyUkndnyto maJe domki, płotki, rachityanedr:~:ewU w przydomowych sadach, mnóstwo chwast6w,kt6rychniktniekosi.Todziurawe straszliwie dro&i z Mjorami na
łrodku, w których letą g~i i kaczki, to
steny słomy w piachu i {OWf melioraC)'Jnezarosle chyba ze dwadzieścia lat
temu. Jeteli jut pojawi si~ prywatny
chłopski \lo'Ól., to na drewnianych ko--lach i tbudowany tak, te natychmiast
pochwyciliby go etnografowie do
polskitłO skansenu. Kołchoz to poła·
cie ziemi po hOf)'ZOnt, upraWionej
byle jat, toolbrzymie obory i chlewnie
sta:jącewwi~kszości puste, pootwierane, w stanie jakby miały si~ za chwil~
uwalić. To gdzieniegdzie nadachudych krów. Jedyny pozytywny widok
toniewielkiestadagpiikozywtatdym niema.l&ospodarstwie. Widać ludzie wzi~li s i~ za hodowl~. Na niewielkichwtasnychdziaitachzbotetosisi~
k~ zbiera ręcznie. 1:adnych na~i czy malych maszyn nie widać .
Tylko steny rouypanej słomy po
kombajnach na kołchozowych polach.

K

ilkalattemu naUkrainie
bylo memal tak samo. Od

czasów Zw14%ku Radzieckiqo, na zewn~trz niewiele s~ zmieniło . Tylko bieda wi~Uza. Jat mówi
ulica: tam, na lOrze,"' polityce, jest
inacZCJ. Wolnak!, nieWetno6ć Ale
tu:jatbylo.
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Duch hrabiego Fredry w podziemiach
Opatowa! Pod koniec dwudziestego wieku
miejscowi od nowa piszą "Zemstę"

Spór o mur
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RYSZARD BISKUP

I

dzie trasą podziemną
mlodzid., skrrcamy
do piwnicy chwały
ponyzanckiej naszego regionu, a tu
na .środku stoi Zając- gatykul~e
nadając ekspre~t opowiadaniu
prz~odniczka P1TK. -Nie wszetli
z grupą, a był pod ziemią. Nit odzy·
wa sir. stoi. Skąd sir tam wziął ?
_

-Mogrpowiedzieć,ietakbylo-po

takujesekretan Zarządu Oddziału
P17'Kw Opatowie, Zofio Niedbał a.
-Widziałam, by/ Ząjąc. Potem idą
w korytarz, patrzą sir. dziurawścia
nie wybita. Wyrwal cegły l mówi, że
piwnice nold.ą do niego.
-Niewybiltmżadnejdziury, ty/·
ko odtworzyłem drzwi w mojej pfw-.
nicy. Patnt zamiast pr.zejścia do
dalszychpomieszczeń- mur. To nakazałem swoim robotnikom utworzyć przejście. Robit remont domu,
piwnicesą mi potrzebne na magazyny. Mojt? Moje! Sądownie przyznane. To odbieram, co mi sit należy
ijui- wzrusUł ramionami Czulaw
Ząjąc, 81-letni opatowianin, a na
dodatek ••daśddel kamienicy na
rogu Rynku i ulicy lwaniskiej. l zaraz dodaje, ie kor,fliktu 1.adnego
nie ma, sporu też nie, nawet tlłł'an·
tury. Chodzi o to, że nad ziemiąjest
dom. Wyroinie zapisane· w hipotece: wlaiciciel Czesław Ząjąc.
Wszystko ro pod ziemią to znaczy
cztery XVIl-wieczne piwnice, korytan komunikacyjny i jeszcze dwie
inne piwnice, przez które P'TTK rodzitnniepneprdzatlumyiądntgo

dzinnego spaceru po lochach. też
de iure, jak najbardziej nald.ą do
niego, Czesława Ząjąca. Nie, nie
mo absolutnie nic do towarzystwa
turystycznego, nitch sobie oprowadzqją po piwnicach wycieczki, wolno droga. Alt to, ro należy do wlaś
dcie/a, musi być oddane.
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Urztdzie Miasta,
sluiby irrwu tycyjno-techniczne twierdzą,
te Ząjącowie zostali w/aśddelami
narożnej kamienicy przez zasitdzenie. Mieszkali tak długo w tym domu, że Sąd Rejonowy w Stoszowie
mógt wydaćosiem lat /t mu ty/kojeden wyrok i uznaćCzesława Zająca
za właścide/a naroinej kamienicy.
-Zgadza sir-potwierdza senior
rodu Ząjąców. - Kupilem ten dom
jeszcze w 1931 roku. Byt tu żydow-
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mógł Czesław Zającpowiesićswoje
kłódki. W polowie lat osiemdziesiątych odebrał prawie wszystko ro
nald.a/o do rodziny. Pirtrowy dom,
mieszkania, pomieszczenia zd~a
stowanej knajpy i kuchni.

110

cojestnadziemią.

Bo gdy zaczrto ryć
pod kamienicą na
rogu opatowskiego rynku i ulicy
lwaniskiej odkryto cały labirynt
XVII- l XV/11-wleanych lochów!
Podobnie jak pod colą Starówką.
Unikatowy zespól wydrqionych
w lessowym podlotu, obudowanych
kamiennymi ceglanymi sklepienia·
mipiwnice. Górnicyzespetjalistycz·
nego pntdsirbiorstwa podziem·
nych robót z Bytomia harowoli od
świtu do nocy przy podbijaniu
fundamentów,
odgruzowywaniu
podziemi. Terobotypochlonęłykil·
kadziesiąt miliardów złotych, zanim cały program ratowan/a Sto~
go Miasta został ~!?'konany. Szybko
udał o sir zrealizować projekt adap·
ta Q/ na kilku podzier:~nych kondygnar;joch jedynej w swoim rodzaju
trasy turystycznęj. Kilkaset metrów
d/ugości, prawie tysiąc metrów
kwadratowych powierzchni. Pod
kamienicą nafdącq teraz do Zają
ców znalazło sir dokladnit dwitś·
de pitćdziesiąt metrów kwadratoM?'Chpiwnic.
- Jak udost(pniono tras(, to
myśmy wttdy pono Boga za nogi
chll?'cili- wspomina Zofia Niedbala z P1TK. -Bo to Przed d atrak(ja
europejskiej rangi. Pójdą M?'citczki,
zapłacą za rwitdzanie, btdziestaly
dochód. Na działalność statutową
i wypluty dla pracowników oddziafu, ni_gdy nie zabraknie.
- Zgoda. zrobili cały remont na
koszt państwa. Wiepanjak byto za
komuny? Nikt sir z atowiekiem
i wlaścicieltm nie liczył. Wcolt nie
pytalimnie o zdanie, tylkowwiyzamurowali korytan i unit mot/iwi/i
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prawrwsądziepr.ze-

graliśmy, klamka
zapad/a - przyzw Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym Untdu Miasta. - Nikt
nit negl(jt prawa pana Zająca do
tej kamienicy. O podziemiu można
jednak dyskutoK-·ać. Przedei wlaiciciel nie zaplacil ani grosza za
adaplaQr piwnic, nie rwróci/ kosztów poniesionych przy renowa(ji
sklepień-tfundamentów!
- My nie jesteśmy Ząjącowl nic
winni!- upierają sitw P1TK.- By/a
umowa, prezes podpisał, p/ad/iimy. A teraz nie p/odmy, bo nie mamy środków.
- Dzierżawią, niech płacą. Co
m nit obchodzi, że są biedni? Muszt
mieć grosz na swoje remonty - odpiera natychmiast Czesław Zając.
-Mam, inny pomysł na zagospodarowanie tych piwnic.
Zając ma osiemdziesiąt dwa la-

-

nają

ta,aleglowrpelnąpomyslów.Zza

palem opowiada o inwestycyjnych
planach: - Na parterze, od, rynku,
tospoda, na pirtrze btdzie hotel,
-!ł' piwnicach magazyny. Dokladnie
tak, jak przed wojną. Toki dokumentzloiylemwurzrdzie, mampoparcie władzy, kupiłem materiały.
Cement, płytki, instaloQf. Nająłem robotników l powoli robit ttn
remont. Zdjąlem im drzwi w korytanu, wybrałem cegły, bo muszt
miećdostrpdoJHJmieszcztń. Chodź

pan, pokoi(.

I

dziemy w podziemia. Po
drewnianych, sypiących sit
ze starości schodach. Mitdzy rozbebeszonymi murami, przez
zattchle pomieszczenie do włazu.
Wjednejztścianziejeczamyotwór.

Wystarczy jednak przedsnąć sit
mirdzy cegłami, by trafić do innego świata. Czysty korytarz, obudowa·
ne blachą ample. informacyjne tablice. zupe/nie inne powietrze, które
cyrkull(je w piwnicach dzirki
umieszczonymfHJd samymi sklepieniami wywietr.znikom. Tu jest ten
sporny fragment trasy. Na prawo
piwnice do zwiedzania, na lewo
czrśćwylączona.

- To należy do mni~. Oni sobie
mogą chodzić, ja bfdt swoje robi/
- powtona z uporem w/aśdciel.

Do

Czesława Zają·

co nald.ą formalnie równid
dwit udostrpniont do zwiedzania
Zamurowali, prawda, tak było. piwnice. W mniejszej oglądać moż
na stare widokówki z Opatowa,
- P;;;:::e
wirc w naw witkszej miejscowy artysta UfUI·
dzil... leśny partyzancki biwak.
kamienicy
zawsze
stale, trakt,
stronieskitpiane na
sitpowrót beczkoprzed wojną,
w wojnr
f po lwojnie.
Wszystkojestjak żywe: mech, mas·
Nigdy nie wypuścili raz zdobytego wopiwnice,oświttloneelektryanie,
kl(jąca siatka, ułożone w stos bier·
wiana na ognisko. nucona w kącie
pepesza.
runku, przyjf/i obdąienie. Be. wa- rem zaś zostałlamus z wrgfem, sta·
- Jak nam w~jdzie w szkodt, to
Ironia zostali administratorami, · rymi d~skami, złomem, przerdzepobierali czynsz od obcych. Nie na· wiotymi rurami. Wszystko odbyło co! Myśli pan, i e sit zmartwimy al·
bo przestraszymy?- pyta sekretarz
rzeka/itd. na zły los, gdy na parte- Sifspokojnie, wpelnejzgodzie. Za·
rze rodzinnego domu zagnieździła murowali, ale spiso/i z Zającem Zofia Niedbał a. -Mało to piwnic
sit prawem kaduka gieuowska ~ umOWfdzieriawną. Na ten korytan pod miastem! Wynajmiemy postaurac;ja.• Turystyana•. Absolut- i odcinek trasy. nTK~Ioiylo po- mieszaenia u kogo innego, przebijemy sir. Trasa nie zginie - zapewnit nie oponowali nawet wówczas.
nad 85 milionów złotych czynszu.
gdy na colą Polskt podniósł Sif
- Uznolimojeprawo?-pytaCze- nia.
Przed wejiciem do podziemi grokrzyk. że ~!?'budowane w ubiegtym staw Zając; zaraz sobie sam odpo-.
wieku na lessach domy w centrum włada. - Uznali i płacili. Miałem madzisirkolejnamlodzid.owagru·
miasta Ułpadają sir. Ze stoickim na M?'remontowanie parteru, mag· pa. Pytam, czy przedwejściem przeczytali
przypadkiem .Zemsrr-. Nie
spokojemprzyjtlidecy~rokoniecz·
Iem wypuidć lokal na dwa sklepy:
nośd gruntownego zbadania piwmlpny 1spożywczy. Jak im zabrak- rozumieją.
nie, jakie na kilku kondygnacjach to pienifdzyw zesztym roku. zerwa·
Gdy z ciemności M?'jdą im na
wydrqżonopnastul«iapodCalym
li umowr i grosza nie d~q. To od· spotkanie murarze Czesława Ząją
Rynkiem. Prawda, wttdy zarysowa- bitram ro moje!- argumentlfie ba ca- zrozumieją. Byćmoże zwirlcszą
ly sit l poprkoty ściany kamienicy, wahania.
dekawaścią sirgną po lekturr?
hipotekf, wszystko uporządkołł·aIem. Prawnie to wszystko jest moje

slJ...
~więtolnysb IDa IAbnb w Kidcadl
r-=================~l rożnej
mgr farm.

ale to nie byt żaden kłopot, tylko
dobrodziejstwo fortuny. Lokatorów
zaczrto wysiedlać, z dnia na dzień.
Zającom powirkszyly sit w popa·
dającym być moi e w ruin(, ale przecid. własnym domu, warunki/oka·
/owe. Wyprowadziła sir na samym
końcu mordownia, w której katowali sit zwolennicy iledzia i setko·
wego. Dopiero wtedy na drzwiach

~::~~/i

Zając.

~~':!zJ~~!~ ~~~~~~% ~~'::~

znalazł

~cyzelowany

~:~~!~etzt~~;u~~,::z~~~O::a~: :~~;!!,~';:ip:~~e~;cz:;:~gu;:~
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środku niewielkiej wsi w biały dzień zdarzył się wypadek, który przez przypadek obserwowała bez mała połowa mieszkańców. Wezwano pogotowie i policję. Karetka zabrała poszkodowanego, a młody policjant przystąpil do pracy.
-Jak znam życie nikt nic nie widział- powiedział szeptem do kolegi. Rutynowo zadałjed

nak sakramentalne pytanie: -~ktoś z państwa był świadkiem wypadku? Tium gapiów
milczał.

miesiącach wezwana do
widowisko.
Nicnie widziała, nic nie słyszała,
jest stara i nic nie pamięta, piskliwym głosem bredziła bez sensu,

kilku

sądu zaczęła robić

machała rękami wokół głowy,
sugerując, że coś z tą częścią
ciała

P

olicjant, nie zaskoczony tym zupełnie zapytał ponownie jakby od
niechcenia:- A może ktoś wie co
się stało? I w tym momencie
wszyscy zebrani jeden przez drugiego, poprawiając się w szczegółach z dokładnością opisali
przebieg zdarzenia. - Skoro pań
stwowidzieli to w takim razie kto
zezna do protokołu? Cisza... Po
dlutszym wahaniu wystąpił je-

ś wiadkowie cierpiący
na amnezję

świadkowie

zastraszeni
Po skompletowaniu materiaprokurator kieruje sprawę do sądu. W aktach
znajdują się, oczywiście, zeznania
świadków. Zgłasza się więc obywatel do sądu i ku osłupieniu ze.
spolu orzekającego zaczyna
przedstawiać diametraJnie odmienną wersję wypadków. Na
pytanie co wpłynęło na tę zmiałów dowodowych

Gerpią na amne7ję, naświetląją,
i bogobojni

są

W rozstrzyganiu w sprawach
cywilnych przewa.tają dokumenty, natomiast w przeważającej
większości spraw karnych najwatniejsze są zeznania świad
ków. .,Bo jakjeden drugiemu da
w rnordę to ktoś to musi widzieć".
I tak np. w jednej ze wsi dwóch
zaprzyjaźnionych z sobą trzydziestolatków popijało sobie

nienajlepiej.
Duta publiczność to stały
punkt programu podczas rozpraw o anegdotyczną już miedzę. Niezmiennie też katda ze
stron u wata za swój punkt honoru powołanie, jak największej
liczby świadków. Zazwyczaj są to
świadkowie

wyuczeni
Zwaśnione

strony przywatą
10 swoich popleczni·
ków. l katda ekipa zeznaje coś

ś rednio po

wyuczeni, wyluzowani, zastraszeni

,

SWIADKOWIE
Małgorzata żarnawska

den odwatny. Druga osoba zgodziła się zeznawać po długich
namowach policjantów i... sąsia
dów.
Tak zazwyczaj wygląda pierwszy etap zbierania materialu dowodowego w sprawach dotyczą
cych znajomych, sąsiadów. Nieco lepiej jest wówczas, gdy trzeba świadczyć o okolicznościach
zdarzeń, w których uczestniczą
ludzie obcy. Wówczas świadko
wie spontanicznie składają zeznania i najczęściej mówią prawdę. Przesłuchiwani przez prokuratora, na ogół podtrzymują

nę odpowiadają, że zostali zmu-

zdrowo. Po zakończonej biesiadzie gospodarz postanowił odwietć gościa do domu traktorem. Siedzący na bocznym siokurator również bił już nie jest dełku pasażer spadł i zginął stratak łatwo. Jeśli świadek się nie towany kolami ciągnika.
zreflektuje ponownie bierze go Jedynym świadkiem tej
w obroty prokurator, ale wów- tragedii była prawie
czasjuż nie w charakterze świad osiemdziesięcioletka lecz os- nia kobieta pasąca
krowy
kartonego o fał
zaszantażowani, a często
wręcz bici przez policjantów. Z
odpowiedzią na pytanie czy pro-

szeni,

szywe
zezna-

t

jący

atomiast w

sądzie...

Świadek składa przy-

prawdę.

świadko

wie

Przed oblicze wysokiego

rzeczenie., te będzie
mówił prawdę, całą prawdę, i tylko

dziówsą

naświetla

pierwszą wersję.

N

zupełnie przeciwnego. Członko
wie jednej drużyny używają dokładnie tych samych sformuło
wań. Widać gołym okiem, że
przeszli gruntowne przeszkolenie i właśnie się .,wykazują".
A wysoki sąd ma na podstawie tego manipulowanego
widowiska wydać sprawiedliwy werdykt.
Najbardziej męczący
dla zapracowanych sę

sądu

Zaprzysiężenie

został

świadka jest najbardziej uroczystą

wezwany świa
dek, który miał

chwilą

odpowiedzieć

w sądzie. To jedyny moment kiedy wysoki sąd wstaje.
Ludzie ślubują, a następnie kła
miąjak z nut. Mimo, że sąd nigdy
nie zapomina o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za fał·
szywezeznania. KaMy słyszy sakramentalne: .,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowani u sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawie nia
wolności do lat pięci u". W przebogatej galerii typów najczęściej
powtarzają się :

na pytanie co
robił w dniu
po
17.
Mętczyzna stanął za barierką
i wywiązał się
dialog:

zdarzenia
godzinie

-Proszę są

du, ja n:dwietlę
wszystko doknia. Nie jest to trudne, bo prze- wprzydrotnymrowie.Starus:zka
ciet nie ma dwóch prawd.
opowiedziała wszystko z dokNajliczniejszą grupę w przed- ładnością policjantowi i w kilka
stawianej galerii stanowią
dni później prokuratorowi. Po

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

ładnie.
- Proszę nie naświetlać tylko
powiedzieć, co pan robił w tym

dniu po godz 17.
(dokończenie na str. li)
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Nikt

tej zbrodni
nie wybaczy!
_ Jerzy Kozera

P

rzed

Sądem

Wojewódzki~ w Radomiu
toczy stę ro:prawa
pneciwko Mieczystawowi K.
Ten trzydziestotrzyletni męż·
czyzna jest osi«Jriony o maltretoH-•anie i śmiertelne pobicie malęj Angeliki, córki konkubiny. Biegli sądowi twierdzą, że rany nagiowie zakatowanej dziewczynki są wynikiem uderzenia tępym, twardym narzędziem. Nie by/o takiego miejsca na ciele dziecka, na którym nie stwierdzono
by zasinień, zadrapań i stluczeń. To odrażające, bestialskie morderstwo mialo miejsce 7 grudnia ubieglego roku.
Natomiast 13 grudnia ub.
roku okolo godziny 18.30
w /(przecku (gmina Chęciny),
w domu Janiny i Jana W. rjawili się bandyci żądający ...,.....
dania pieniędzy. Blisko siedemdziesięcioletniego rolnika pobito kijami aż do ostatniego tchnienia. Jego cia/o
oprawcy przykryli obornikiem. Podobny los mógl spotkać i jego malionkę, która bita i maltretowana wydala zbirom pięć milionów zlotych
i zegarek-budzik.
Poqjęte pnez policję czynności operacyjne i dochodzeniowe doprowadzily do lljęcia
podejnanych o bandycki napad. Są to czterej mlodzi ludzie. Najstarszy ma niewiele
ponad trzydzieści lat, najmlodszy - siedemnaście!
Dzialali wyląctnie z pobudek
rabunkowych. Postępowanie
przygotowawcze
prowadzi
w tej sprawie Prokuratura
Wojewódzka w Kielcach.
Jak ostatnio poin/ormowala policja, w ubiegtym roku
w Polscepadl rekord w zabijaniu. Popelniono bowiem ai
1106 morderstw. W powojennych czasach takiej liczby
jeszcze nie notowano. Tylko
na terenie województwa kieleckiego w roku 1993 mialo
miejce 37 zabójstw, z czego
w 31 przypadlulch sprawców
wyluyto i aresztowano.
W roku bieiącym pope/niono na Kielecczyinie 17 zabójstw, a wyluyto 16. Pesymiś
ci twierdzą, ie należy spodziewać się dalszego wzrostu morderstw. Ostatnie informacje
z województw radomskiego
i tamobrzeskiego zdają się to
potwierdzać. Przybywa wciąż
zabójstw na tle rabunkowym.
Napad na staruszkę pnestaje
już być oplacalny. Zabija się
dla większej forsy. l nie tylko.
Powody zbrodni bywają róż
ne. NajczrJciejjest to zazdrość
i zapiekla zawiść, spÓr o kowalek pola lub miedzy, konflikt maiżeński o jakiś mato
istotny drobiazg. Do tego dochodzi lW)Ikle alkohol. Rorjuszeni,podpici napaJtnicy atakllją nożem, widiami, siekierą
luł kijem. Jakie często obiektem napaici jest ojciec, syn,
brat, iona czy mqt
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(dokończenie

- Dobrze.

ze str. I)

Wstałem

o godz 6.
ubrałem w koszu l ę w kratkę czarnoUmyłem zęby, ogoliłem się,
-czerwoną.

-To nas nie interesuje, proszę
opowiedzieć co świadek robił po
godzinie 17.
- Dobrze. Wsialem o 6 rano ...
- Dopiero za trzecim podej·
ściem zorientowałam się, te jak
mu nie pozwolę opowiedzieć całego dnia nic się nie dowiem mówi sędzia Rojek. Naświetlał
przezdwie godziny, a inni świad
kowie klnąc w tywe kamienie
czekali na korytarzu.
Odrębną choC blisko emocjonalnie powiązaną z cierpiącymi
na amnezję grupę stanowią:

Ci zdarzaj' się we wszyslkich
rodzajach spraw. W cywilnych,
karnych, rodzinnych. Celuj'
w tym kobiety,szczególnie Ie star·
szej daly. Klękają przy barierce,
żegnąią się krzytern świętym,
wzywają Boga łamiącym się gło
sem, a teby było śmieszniej sąd
wie,tełżąjaknajęte. Wśród bogobojnych lrafiają się równiet teś·
ciowe. Wyjąlkowo "udane" show
dają matki synów. W sporze mai·
żeńskim swoich biorą stronę
,.biednych chłopaków", nie zostawiając na synowej suchej nitki.
Właśnie w lakich momentach
oczerniania uczciwej kobiety teś
ciowe podpierają się konszachta·
mi z panem Bogiem.
Bywają tet

świadkowie

świadkowie

bogobojni.

wyluzowani

Bnspodni

zaprószenie ognia. Spaleniu uległo zboże na polach miejscowych
rolników.
Straty
wynoszą
około czterdziestu milionów

Dwaj mieszkańcy ul. Grochowej w Kielcach, Waldemar B.
(la117)i Robert W. (lat l S) skradli ze sklepu odzietowego przy ul.
Sienkiewicza dwadzieścia dwie
pary spodni wartości blisko
czlemastu milionów złotych.
Sprawców kradziety zatrzymała
w pościgu policja. Zrabowane
mienie odzyskano. l takim oto
proslym sposobem złodzieje zosiali bez spodni.

złotych.

Mówiąc

Dla większości świadków zeznawonieprzed sądemjestdużym
przeżyciem. Są spłęci, zdenerwowani.Zdarzasię,teosobyrezolutne i elokwenlne dukają jak na
ciężkim egzaminie.

O tym, .te jest
to dla nich niecodzienna sytuacja
strój. Ludzie
ubierają się staranniej niż na co
dzień. Ale i tu trafiają się kwiatki.
Poniewat sytuacjajesl stresogen·
na niektórzy wcześniej się re laksują;seta, piwko i od razujesl ratniej. Bywali za barierką mętczyf
ni próbujący zeznawać z rękami
w kieszeni, a ostatnio coraz częś
ciej z gumą do żucia w ustach. Ale
jut w prawdziwe osłupienie wprawit sędziego 40-latek z wyższym
wykształceniem, który przyszedł
do sądu w krótk.ich spodenkach.
Skąd się bierze lak nonszałan ckic traktowanie jednej z najpoświadczy również

cie szumie.;. W
do złodziei.

przeciwieństwie

Obon pod Dlllkaięcie..
Złodzieje przypuścili

krótko - rotnik

dał

popalić!

szlurm
na obory i chlewnie, z których
wyprowadzają krowy oraz tucz-

Meble pozostaly
W Kielcach przy ul. Manifestu
Lipcowego nieznani sprawcy
wywatyli drzwi balkonowe i wła
mali się do mieszkania Janiny O.
Złodzieje skradli dwa telewizory, wietę slereofoniczną, magnetowid, komputer, aparat folograficzny i inne przedmioty łącz
nej wartości siedemdziesięciu
czterech milionów złotych.
Pozostały meble. Były za cię.t
kie?
Dalpopalić

W Dziekanowicach (gmina
Działoszyce) rolnik zwożący
z pola pszeni~ nie zachował środ
ków oslrotności i spowodował

watniejszych instytucji w pań
slwie? Czy lety to w naszej natu·
rze, czy jest to raczej sprawa specyficznej sytuacji politycznej,
w której przyszlo żyć wielu pokoleniom Polaków. Faktem jesl natomiasl, te my jako obywatele nie
mamy zakodowanego szacunku
dla prawa. Stąd ogromna łalwość
z jaką tak ogromna rzesza świad
ków kłamie przed sądem, ryzykując sankcje prawne z tytułu falszywych zeznań.

MalgOI'Zllła żarnawska
P.S. Dzirkujt; zaprzyjaźnionym,
choC pragnącym zachować oriOnimowość. poli(janrom i prawnikom
oraz:rrdziSqduRejonowtgowXiel·
co. ch Ewie Rojek za pomoc w zebrani u materialu do po}lyż.szego tekstu.

Przez dach krowy raczej nie uda
się wyprowadzić.

Flisyfillat
Po ostrowieckich kanlorach
wymiany walut od dłu.tszego
czasu krątą podejrzane typy z
fałszywymi banknotami. Ostatnio
kantor przy ul. 3 Maja odwiedził
mętczyzna w wieku około czterdziestu lat, który usiłował sprzedać banknot o nominale 200 marek niemieckich. Kasjerka stwier·
dziła, te jest to falsyfikat. Oszust
zbiegł z kantoru pozostawiając
fałszywkę. Na pamiątkę?

Kaseta z ietoa.aa.i
W Starachowicach przy ul.
nieznany sprawca
włamał się do telefonicznego
aparatu wrzutowego kradnąc kasetę z .te tonami. Może teraz telefonować do woli.
Słonecznej

Jodly przestlj~ szaliliK
Policjanci z Bodzentyna zatrzymali w Świętej Katarzynie
pięciu mieszkańców Kr~na, którzy przewozili dwoma ciągnika
mi drewno jodłowe, skradzione
ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Jak tak dalej pójdzie, święto
krzyskie jodły przestaną wresz-

niki. Przypadki takie noluje się
nagminnie w okolicach Słupi
Nowej i Jędrzejowa. Oslatnio
z nie zamkniętej obory w PotokuBorowie(gmina Jędrzejów) zło
dzieje wyprowadzili krowę, naletącą do rolnika Włodzimie
rza K.
Jedyne wyjście - zamykać
obory i chlewnie na cztery spusty.

Niczd.WI
Z osiedla Pulanki w Ostrowcu
Leszkowi B. zginął samochód
"fiat 125p". Sprawcę kradziety,
Henryka K. (lat 43) zatrzymała
w pościgu policja. Był pijany i od·
wieziono go wprost do Izby Wytrzeźwień. Na szczęście, samochodu nie zdątył rozbić.

Jotka

KTO NAM POWIE!)ZIAt. ŻE

"GOSC l-l J)OM- BbG f...l.J)Ót1"?

rys.

Nikt tej zbrodni nie wylxlczy!

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

Mirosław Dulęba
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Szczęśliwego

Roku
Andrzej

Gołda

Przemek ciachnął Wieśka nożem. Rozciął mu skórę na policzku.
Potem podszedł do Arka i dziabnął go w szyję. Arek zaczął strasznie
krwawić. Powieźli go do szpitala. Wrócili do mieszkania wypić resztę
alkoholu. Arek nie żyje. Oni teraz zeznają ...
Świadek Iubeiia W.:- By l iś
my w kilka osób na imprezie
sylwestrowej u Pawła P .• przy
ul. Sienkiewicza w Kielcach, obok
.,Pewexu". Zaraz po pólnocy
wyszliśmy przed budynek, !eby sztucznymi ogniami przywitać Nowy Rok. Na ulicy było
duto ludzi z okolicznych domów, strzelali z petard, pozdrawiali się: nawzajem, nawet obcy
tyczyli sobie wszystkiego naj·
lepszego.
W pewnym momencie z klatki domu po drugiej stronie uli·
cy wybiegł Przemek G., znam
go z widzenia, i uderzył Pawła
P. pi~cią w twarz. Paweł się:
przewrócił , a Przemek uciekł
do swojego mieszkania. Po
chwi li pojawił się: na balkoni e.
Trzymał w ręce długi nót. Wyzywał nas i pytał czy ma do nas
zejść. Kiedy powied zie liśmy
zejdt, zbiegł na dół, podbi egł
do Wieśka S. i ciachnął go trzymanymwrę:kunotem. Wiesiek
uchylił się i ostrze tylko rozcię
ło mu skórę na policzku. Potem
podszedł do do Arka K. i dziabnął go w szyję.
Świadek Helena T.:- Miesz-

kam w poblitu. Mój wnuczek
na tej prywatce u PaP. Po północy wyszłam się

Michał był
wła

przewietrz)'Ć.
Zobaczyłam
młodego mę:tczyznę, w białej

koszuli, jak trzymał w ręce dłu
gi, kuchenny nót. Byłam w odległości IS metrów i całe zajście
widziałam dokładnie. Arek po
uderzeniu złapał się za szyję,
krew tryskała mu przez palce,
najpierw usiadł na krawętniku,
potem osunął się na jezdnię.
Zrobiło się wielkie zamieszanie.
Ś•iadek Karoli na N.: - Jak
Arek strasznie
krwawi, zaczęłam krzyczeć: Ratunku! Ludzie, na pomoc!
Paweł pobiegł na dworzec
PKP zawiadomić pogotowie.
W tym samym czasie jeden
z sąsiadów zbiegł na dół z bandatami i zaczął tamować krew.
Potem krzyknął do tony, teby
zeszła z kluczykami do samochodu i odwieźli go do szpitala.
zobaczyłam, że

Świadek Wiesław S.: - Po za.
braniu Arka wróciliśmy do mieszkania celem kontynuowania
imprezy. Wypiliśmy resztę
alkoholu. Do domów rozeszliśmy się przed szóstą.
Protokó ł sek<:ji zwłok 18-let•
niego Arkadiusza K., zmarłego
w szpitalu dwa miesiące pófniej. Przyczyna zgonu: "Przecię·
ty przełyk, odma z krwawieniem
do jamy opłucnej oraz dalsze
powikłania: manwica przeły
ku, zapalenie płuc".

Oskartony

Pnemysław

G.:

-Rodzice pojechali na sylwestra
do rodziny w Radomiu, więc
zrobiłem impreą u siebie. Było kilku znajomych. W pewnym
momencie wyszedłem na balkon. Na dole była grupa mło
dziety, niektórych znałem z widzenia. Bez poWOdu zaczęli
mnie wyzywać: ty chamie, ty
skurwysynu. Po tYch wyzwiskach wróciłem do mieszkania
i wypiłem kilka drinków, po
czym, nie mówiąc nic moim gościom, zszedłem na dół celem
dowiedzenia się o co tamtym
chodzi. Nie brałem tadnego
noża. Mój sąsiad z naprzeciwka, Paweł P., chciał mnie ude·
rz)'Ć. Zaczęliśmy się szarpać,ja
uderzyłem go w twarz, wtedy
pozostali rzucili się na mnie.
Zostałem przewrócony na chod·
nik, gdzie bytem kopany po
całym ciele. Zdątylem tylko za.
'slonić rękami twarz. Jak się im
wyrwałem, tego nie wiem.
Przytomność odzyskałem w
domu przy stole.

Z aktu oskarżenia: ..Wyjaśnie
nia oskarżonego nie zasługują
na wiarę, bowiem pozostają
w sprzeczności z zeznaniami
ośmiu innych świadków".
Przemysław G., lat 22, ocze·
kuje w Areszcie Sledczym na
rozprawę.

potkanym ludziom
kazał tytułować si~ "Dziadkiem",
wymuszał, aby musi~ kłaniano, bo
jak nie, to bil od razu w mord~ ...
Na imi~ mial Stefan. Urodził si~
w prqsiólku Mokre koło Mnina,
gdzie było wtedy jedenaście domostw. Miał dwóch braci. Kiedy po
wojnie powołano go do słutby w ma·
cynarce wojennej, ojciec przepisał
gospodarstwo na najstarszego syna
Franciszka. Średni syn Wincenty
po~dtowal w świat i radził sobie
dobrze. Stefan postanowił zostać zawodowym wojskowym, był jednak

plany, jak nalety poprawić sytuacj~
na wsi wprowadzając kolektywną
gospodark~. Stefan uznał, !e ma
przed sobą komunist~ i gdy po;echali
fur.- po pł~e.z.abił tegoczłowieka w
lesie strzałem z pistoletu w tył głowy.
Od tej chwili wstąpił w dezertera
szatan i Stefan zaczął działać. Postanowil zaprowadzić porządek w swej
parafii. Udał si~ jako praktykujący
gorliwie katoiik do samotnej wdowy
pod Hutą Jablonow4. która to wdowa trzymała młodego tyda,jako pa·
robka. Wywlókł go nocą z chałupy,
zaptowadził do !wirowni w Woli
Czerwonej i tam zabił. Przyjął pseudomin . Ludwik~. potem oświad

trudnydowspółtycia,mialprzylr:ry

czył,tejest.,Kmicicem"iwreszcie

charakteriwreszcieuciekłzwojska

zostai,.Dziadkiem".
Po jakimś czasie mial jut

ociatnie byt stary,
zapuścitbr~ina

zabierając broń.

Wróciwszy do domu domagał się
spłaty od brata Franciszka, maltre·
towal go, a pracę! podjął w miejscowej mleczarni. Był poszukiwany
o czym dobrze wiedział i kiedy zjawili si~ w Mninie tandarmi, uciekł
przezpodwórko mleczarni, dał nura
mi~zy zbota i zatrzymał si~ w HucieJabłonowej.

Niemogącwrócić do rodziny, załatwił sobie czasowo kwater~ u samotnego rolnika, który mieszkał
w lesie przydrodze zMninado Wół
ki Paprotnej. Pomapł mu w gospodarstwie i zbudowali wspólnie ins·
pekty, ale planował załotyć band~ .
Kiedy wieczorami gwarzyli przy
lampie naftowej, gospodarz snuł

band~

rabunkową.

Przekupił
lokaja
w dworze łasociilskim
i dzięki jego pomocy dokonał tam
kilku udanych napadów. Kiedy gospodarz Jarząbek wyraził si~ krytycznie w sldepiku na temat działalności
,.Dziadka", Stefan dopadł go wieczorem i skatował łamiąc chłopu obie

~

Irinach, gdzi~j~szcu

nr
na
ludu" musia/a
pladćza nabój zużyty pny ~kony
waniu ~roku, od dawna pano11:a/y
barbarzyński~. z punk/u widzenia
Zachodu, obyczaj~. Ni~ tlUba sin~ać
wg/ q b historii, oto w lotach dw,•udziesi)'Ch naszego wl~ku, ki~y uwala
tam wojna domowa, gazety donosi·
ly, ż~ doprowadziło to szcz~OJni~
ludność wi,jslaj do skrajnQ nrdzy.
W obliau śmltrd glodolł'Q po:bywanosirwircstarych,chorychlniedolfinyclr nqjbardziQ drastyCZnymi
sposobami.
Oto wjakit}ś mandiurskit} wiosa 111/ożono zy...ram do trumny dtvudziatotnyfttni~o m(tczyznr. który
od sitdmiu lat d~rpfal na lli~fe
aalnq chorobf. Nftszarś11ik kilkanaśdt godzili knyaal podobno
alki~m ni~dawno

zina

skazan~o

routn~lani~ .wroga

~c

Krótka historia zbójów świętokrzyskich

Ch

curiosa
obyczajowe i...
kryminalne

Chińskie

to mówili, że nąjpierw przez
bandytów kraść i zabia terazich za to ściga. .. Banda
wydała na herszta wyrok śmierci.
Rozpowiedziano o tym szeroko
i chłopi oczekiwali na wynik, bo walka była zdecydowanie nierówna.
pięt łat uczył

jać,

Kolejne OJOby zabite przez Stefana, to Jan Pi~ta i sek·
retarz Pasiilski, obaj z Lasocina.

współtyją z sobą.

Zbójobliczyłsobie,żetawidmastu

szesnastu komunistów, wi~ on ze
swymi ludtmi brzydzi się tam kwaterować.

Gdy banda ~Dziadka" urosła liczebnie do kiłkudziesi~u osób,

Przyszla zima, nastałysiarczyste
mrozy i ,.Dziadek~ podaj4csi~ za taj·
neao pracownika Slutby Bezpieczeństwa przyszedł do Bronisława
Pakułskieao w Moaielnicy. Oświad-

""'·

staw~. Obserwował,

kto z

modłą·

si~ ma po~dne ubranie i dokonywał napadów w celach rabun-

cych

kowych na te domy.
Nie wiadomo dlaczego nauczycielka mniilslr.iej szkoły zakochała
si~ w "Dziadku~ i wid mówiła, te

Ich lokator połotył nastole w pokoju
pistolet,.TT", zdjął kożuch i gnał
sobie plecy stan11wszy przy samym
piecu. Słońce chyliło si~ jut ku zachodowi. Zbój patrzył oknem na za.
śnietonepola.

W miedzy rosła dzika zrusza,
a przy niej k~pa krzaków. Odległośt
wynosiła osiemdziesi4t metrów.
Ukryty w tej kępie Kapeluszzarepetował niemiceki dobry karabin S)'S·
temu,.mau.ser"'. Hulr.n.ął strzał. Z ramy okiennej u Pakulskich w samym
rogu okna poleciały na pokój drzazgi. W szybie pojawiła si~ paj~czynka
spęlr.ań. _ Ouadek"stojącyprzypie·

DZIADEK

Szpauksztę

Do kościota chodził w Mninie,
śpiewał najgłośniej i miał zawsze ob-

w zabitym pud/~ dopóki sir nit udusU. Po"m unqd:ono mu pogntb.
Małych dzltci w ogólt nit gntbano, wynuCQjqc ichciała na śmittlliS
ka, gdzi~ stawały si( pokarmem dla
iwiń tpsOw. Narodztf st(wttdyzaboboll, żtdziuko poimitrei nit ljtdzr>nt prt:tz psa, wraca i dusi innt.
Starych i nttdolrżnych ludzi 14)'wożQno wodltgftpustkolłia, pozos·
tawiqjqc Ich ba irodków do życia
wlasntmu losowi.
W tamtych aasach. Gaztła Pt-kiiuka", drugi~ co do storndiSlwa
pismoiwiala, obchodzi/O tysiqc/«i~
istnitnia. Ukazał sir wirc numtrJU·
biltuszawy, w k1órym opublikowano
mi(dzyinll)'mli'l[ormoQr.itwciqgu
lego tysiąca lal ukal)ił'o·onia sirgazety stracono 1797 ki rtdoktorów za
róż11~ pntst(pShł'a, głównit zaś za
11i~pnatnąani~ 111rodzonych Chlil·
czykam zasad... gntcznoid.
(opr.)

Jerzy Fljalkowskl
hersztmianowałswymzast~pqnie

jalr.ieao Kapelusza z OlesznL Kasa
bandy pę.czniałL Kiedy byto w niej
milion i trzysta tysi~ złotych
polskich, Kapelusz ukrył te pienią·
dze przed hersztem w znanym sobie
tylko miejscu i zbuntował ban~
przeciw Stefanowi, obiecuj~ sprawiedliwy podział pieni~zy.
~Dziadek~ został

sam. Ro~

polowanie na Kapelusza i jego ludzi.
Mieszkańcy okolicznych wiosek wi-

te ~zie tu kwaterował i za14jedzeniL Wyjdnił gospodarzowi,temUJi oczyścić okoli~zbandy
tów,a Kapeluszapojmać tyweao, by
turturami zmusić ao do wydania kasy.
W roratny, słoneczny dzieli sWd·
mego stycznia 1947 roku . Dziadek"
wrócił na kwaterę z obchodu bardzo
zmarzni~ty. Pakulslr.i z to04 byli
w mieszkaniu. Smatyli od~aq z l~
du słonin~ w kuchni, aby okrasić nią
przyJOtcwany wadniej barszcz.
czył,
dał

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

cu zakręcił si~ na

pięcie, chwycił za
lr.latk~ piersiową i wykonał kilka
chwiejnych kroków w kierunku
kuchni mówiąc: - Matko Boska, co
mi si~ to stało'?

Gdy gospodarze kierowani hała
sem wbiegli do pokoju, Stefan runął
przed nimi na podłog~ i krew uka.za.
łamusię;namarynarce.

Pochowany został w Mninie na
cmentarzu po ptawej sitonie przy
wejśc1u . NauczyCielka posyłała tam
dzieci, aby piełę;powały Jrób. Kiedy jej zabrakło, bo została przeniesiona siutOOwo do B1ałogonu pod
Kielcami, ludzie celowo rozdepWi
butami mosiłę; i grób Stefana Cislia
zniknął bez śladu. W tym samym
czasie Kapeluszjut nie tył, powieszony z wyroku qdu w J~drzejowie,
pieni\(tze zanjły zakopane &dzieł
podk.rzak.1em...
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W Kielcach działa nowa szkoła kieszonkowców!
Przeczytaj - nie pozwolisz się okraść

B

arwinek specjalizuje si'r
w samochodach, Czar·
nów w przewalankach,
Szydłówek to stara gwardia wla·
mywaczy do mieszkań, Bocianek
operuje na kieszeniach, Uroczysko i Świętokrzyskie rąbie najchęt·
niej piwnice. A wszyscy najczę:ś·
ciej pokazują swoją silę i fantalję
w obrabianiu na bezczelnego
w ,.trupa", czyli podchmielonych,
pijanych gości.

roniarz z agencji detektywistycz- specjalizujący się w kradzietach
nej.,Discret". Ma za sobą wielolet· w autobusach linii 35.
ni staż w milicji, więc wie co mówi.
ieszonkowy złodziej
Nie do pomyślenia było kiedyś,
nie cuchnie n~ kiloaby złodziej kieszonkowy uderzył
metr przetrawlonym
swoją ofiarę lub utył siły. Dzisiaj
"na ostro" działa paka, która za· alkoholem, nie ma wcale podręcz
władnęła placem targowym. Zła nikowego wyglądu bandyty. Bu·
pać kobietę za torebkę, chwycić ziajak u cherubina, scltludny wygmętczyznę za rękę, wyrwać lup ląd, solidność na pierwszy rzut
i w nogi! Koledzy zasłonią. utrud· oka, to najlepsza z możliwych Ie·
gitymacja. Albo dziecko ktoś skarnią pogoń, ułatwią ucieczkę.
Prosto i skutecznie, kto ma czas ci? Uwierzy, te taki mały, podrosna zabawę, delikatność w takim teksięga po cudze? Apn:ecież.kaj.
miejscu? Na bazarach, gdzie forsa tek to jut zawodowiec, przyuczosama pcha się w łapy, trzeba tylko ny peńekcyjnie przez starszych do
zabrać i zwiać? Złodziejskie rewi- łatwego chleba. Szkółki złodziej·
ry to również atrakcyjne sklepy skie prowadzą w Kielcach emeryprzy Sienkiewicza, zatłoczone towani kieszonkowcy, którym
wiecznie autobusy. Tutąj jednak wiek i zdrowie nie pozwalajut na
obowiązują inne reguły gry, inna
uprawianie sportu. Małolaty same

K

,.Krawcy" - złodzieje kieszonkowi, to była kiedyś elita przestęp·
czejchewry.Opowiadanolegendy
o fantazji i finezji z jaką operowali
kieleccy misztrzowie: "Hiszpan",
,.Mańkut", ,.Rzepa", "Biskup",
.Kot", "Kisiel'", .,Piekarz", "Mło·
tek". Katdy dostal ksywkę za jakiś
ekstranumer, nadzwyczajny skok.

Złodziejskie
•

•

nastent e
Ryszard Biskup

Sławny w całym kraju byljednoręki,
leworęczny kielecki złodziej kie·
szont.owy, który na gościnne wys·
tępywyjeżdżał na DolnyŚląsk i do
stolicy. Z szacunkiem kłaniano
musięw.kilkuwięzieniach.bogdy

wpadł

wreszcie, zafasował kilku·
letni wyrok i wszystko od gwizdka
do gwizdka odsiedział. Bodaj
w Rawiczu zabawiał strażników
takim numerem. Zakładał się
o paczkę papierosów, te w pięC
minut skubnie z kieszeni osoby,
z którą właśnie rozmawia służbo·
wą legitymację. Podobno mógł
w swojej celi otworzyć kiosk z cygaretam~ bo ani jednego zakładu
- nie przegrał. Albo taki "Hiszpan", chłopisko o południowej
urodzie, ozdoba wszystkich salonów i jedynej w mieście kawiarni,
który jednego dnia z nudów okradł
wszystkich gości "Kolorowej".
Oddał później co do grosza, pokazał tylko swoją wirtuozerię. Czy
inny zawodowiec, który stal się
właścicielem portfela skubnięte
go księdzu z tylnej kieszeni spod·
ni. Przezjesionkę i sutannę
- Dzisiaj finezji nie ma. Dzisiaj
liczy się brygada, tupet i chams·
two. Miejsce dawnego specjalisty
zajęła młodzież, która chce dorobić się szybko, na wydrę- ocenia
sytuację na kieleckim, złodziej
skim podwórku, Jerzy Majka och-

jazdy, popularny w całym
środowisku złodziejskim parkan.
Do pracy przystępuje brygada:
trzech, czterech robiących sztucz.
ny tłok kolesiów. Osłona dla ,.robotnika",.który ma tylkojedno za.
danie: skubnąć portfel i podać
kumplom. Wędkę - złodziejską
łapę, kieszonkowiec wsuwa pod
osłoną przerzuconej przez swoje
przedramię kurtki lub plastikowej
reldamówki. Parawan utrudnia
obserwację ruchliwych rąk, kryje
sam moment kradzieży i przekazania łupu .
Sprawny złodziej w jednym
sklepie potrafi operować nawet
siedem, osiem razy. Schwytany
rozłoży szeroko puste ręce, łup
jest przecłetjut w zupełnie innym
miejscu. Możesię zdarzyć, te "robotnik" zażąda przeprosin, za niesłuszne podejrzenia...
- Wpadłem jut z osiem albo
więcej razy, ale zawsze mnie puszszkoła

Niezwykle
wydarzenia
Niemalo j est ludzi, którzy zetknęli się w swoim tyciu z trudnymi do racjonalnego wytlumaczenia
rjawiskami, z dziwnymi przypadkami, z niezwykłymi
wydarzeniami. Zwracamy się do nich z prośbą
- napiszcie do nas (z dopiskiem na kopercie:
,,Niezwykle zdarzenie"), spróbujcie opisać te
przypadki (mogą to być również opowieści zaslyszane,
doświadczenia osób bliskich, znqjomych).

Przedziwna
trafiają do nauczycieli, godzinami
ćwiczą

proste i bardziej skompli·
kowane triki.
-Sami przyszli w trzech, zapro·
ponowali po milionie za godzinę.
Trafili z Uroczyska. Powiedzieli:
"Niech pan tylkopokaże,jak się to
robi". Nic więcej nie chcieli. Mało
pojętni, po ośmiu seansach byli
tak samo drętwi jak na początku,
pogoniłem ich. -Śmieje się z nie·
poradności narybku znany przed
laty złodziej.
W tym zawodzie liczą się bo·
wiem głównie naturalne predys·
pozycje, spryt i inteligencja. Ułat
wia tycie cała gama wypraktykowanych przez złodziejskie pokolenia sposobów. Dlatego w osied·
lu Świętokrzyskim, adepci pocięli
na praktycznych zajęciach ze dwadzieścia par wyniesionych wcześ·
niej z ,.taniej odzieży" spodni.
Trenowali takie naci~cia żyletką
nogawek, że portfel z tylnej kieszeni wysuwa się sam, prosto do
czają.Jakmniezłapiektozarękę, lapy. W innej szkółce, okrągły
to ja w płacz, to niechcący, przypa- miesiąc grupa pietnastolatków
dek. Spokojnie, nikt poza tym, do ćwiczyła układanie widełek. Ta·
którego się akurat przysuwam nie kiego rozstawiania palców prawej
zadziaJa. Kiedyś tak się rozpłaka· ręki,testająsięoneprecyzyjnym,
Iem, to jedna pani dała mi na lody ułatwiającym katdą kradzież napięt tysięcy. Zobaczyłem, gdzie
rzędziem. Po siedem, osiem gochowa pieniądze i resztę też dzin dziennie. Jak w ekskluzyw·
wziąłem, ale nie miała dużo, nie· nym liceum, ale z pilnością jakiej
cały milion - przechwala się bez- trudnoszukać wśród uczniów pla·
czelnie dwunastolatek z Bocianka cówek oświatowych.

świetlista

kolumna
To by/o ponad pOt wieku temu.
Miotem trochr mniej niż dziesirć
lat. Zmarla moja ma/a siostrzyczka. Mieszkaliśmy wtedy w okoli·
cach Chrcin, w domu zjedną izbq
i przed pogrzebem, ktOry- jak wiadomo - urządza sir dopiero na trzeci dzień po śmierci, nie by/o co zro·
biC z drobnym ciałkiem. Leża/o
w/rew t~ mieszkalnej izbleprzykryteprześderadlemnasiennikupolo

ionym pod ścianą na podłodze.
Tak sirJakoś złożyło, że drugie·
go dnia rano rodzice musieli wyjŚĆ
z domu, a ja z rodzeństwem zostaliś·
my w tej izbie ze zmarlą. I wtedy
właśnie nastąpiło coś bardzo nierwyklego...
Nad leżącym dałem zmorlej pojawi/ siq nagle sirgający powały,
bardzo jasny, świetlisty slup, taki
jaki czasem tworzą wpadające przez
okno do ciemniejszego pomicszczc·
n/a promienie słońca. To jednak
niebyloslońce. Ciałosiostry leia/o
wprawdzlenawprostokicn, ale tam
słońce nigdy nie sirgalo. Zresztą
kolumna iwiatla o której mowa
stala pionowo nad rwlokami sirgając nie okien lecz sufitu.
Pncstraszyfiśmy sir; z krzykiem
wszyscy uciekliśmy z izby. Kiedy
wrócili rodzice, świetlistego zjawis·
kajuż nie by/o

Myślr o tym do dziś, alejuż ba
wielkiego strachu. Co to mogło być?
E.S.
(natwisko i adru m ant rrdak((ji)

Niesamowity
rumak
Było to wczasie szwedzkiego po·
topu. Najeźdźcy opanowali cały
kraj l zdobyli prawiewszystkie zam·
ki, mifdzy innymi zamek w Pińczo·
wic, który siużył Srwcdom za bazr.
w której gromadzili zrabowane
w okolicy lupy, spławiane potem
Wis/q do Gdańska i dalej za morze.
Pewnego razu szwedzki oddział
napadł na Dzialoszyce, skqd wra·
cal potem uzdobyczą do Pińczowa.
W drodze chłopi ze SI(POCic, Upówkl i Wrchadlowa napadli na
Srwcdów i zabili sześćdzicsirdu
żolnif'rzy. Ich ciała wrzucono do
wyschnirtej studni kolo Zagórza.
Zwłoki oficera uniósł gdzieś do lasu spłoszony koli.
Mieszkaliry UpOwki i StfPOdc
opowiadają, ie w miejscu tej bitwy
widać czasem olbrzymlego konia,
jak płynie w powietrzu.
W kościcle w Wo/icy znajdowal
sir srwedzki brbcn. Pnctrwal do
J886roku, kiedy to wczcrlł'CU spło·
nql wraz z drewnianym kościołem.
Po pożarze ludzie czrsto słyszeli
głuchy warkot tego brbna, przypfJminajqcego w ten sposOb oba wyda·
nenia - pogrom Szwedów i pożar

kościoła.

Zygmunt Zał:lulriasr
Dobiesrawice

....

A~-- '-'-""'''"-----""'''"----"~- - -::_____
-·-~: -.
'1111!!!11-~-P
~

--

..:.._

----...

------.:~

-

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

rys.

Mirosław

Dulfba

1

SŁOWO

NU M E R 18 2 6

Slowo wśród ludzi

L U D U -M AGAZYN

STRONA 17

Psycho/og nie radzi

Pismo
prawdę
.
.
ctpowte
JANUSZ WRÓBLEWSKI

Nie

mogę

Wmat

opowładaniach

P

owiedziano mi, te pisąc i m6wi4Cna temat grafolosiiobjawiam natur~ fantasty; wnioski, jakie wyciągam z analizy pisma, wydajll sit
być tworami mojej wyobrat ni. Kom ul twierdzącemu, te trudno mu
u wierzyć w moje słowa, j ut odpowiedziale m: ,.Jesteśmy jednomyłlni;ja równi et wątpi~.~
Jakie c~sto głosimy teori~. zbudowa~ na gru ntownej wiedzy, teori~. która budzi sprzeciw naszego trzetweao umysłu. Zadowoleni stwie rdzamy: ~To
jest losiczne, tak m usi być ", a tujakał przewrOłna myśl prześladujenas i ps uje
nam humor: ~Czy potrafiSZ to udowodnić? Bobior4C rzeczna chłopski rozum,
cośtuniejestwporządku ..."
Nauka powstała i istnieje dzi~ki W.i\IPieni u. Pewny wszystkieao naukowiec
wyobrata stojąty na otwartym morzu okr~t. kl6reao ta&li nie popycha do przo.
dutaden podmuch. Kto wątpi, szuka prawdy.
Grafolos:ia mote budzi nieufność przede wszystkim z racji swej intuicyj ności.
Olasnozy grafologiczne budowane są za pomocą intuicji, czyli- mówiąc najprac4ciej - tego waloru umyslu, któ ry sprawia, te cac4 potrafimy sobie wyobrazić, przypuścić, skojarzyć, przeczuć i przewidzict. W poj~ciu intuicji istnieje
element indywidual nac4ci, który rodzi nieufność odnoszoną nast~pnie do cal ej
teorii. Wszelkie wątpliwości powirinorozwiać przyj~ciezalotenia,temamydo
czynienia ze specjalną intuicją grafologiczną ~d.!!cą świadectwem i rezultatem rzetelnej wiedzy o naturze człowieka .
Grafologiajest nauką oj~zyku ciala. Wczytajmy si~ w opini~ specjalisty:
" Katdy człowiek na Ziemi ma inny sposób stania, chodzenia i wyratania si~.
Jest on jak otwarta ksi~p przyzwyc~eń, skłonnac4ci i systemu wartac4ci, który
świadomie przyjął lub którym kierujesi~ bezwiednie. Ktochce poznać człowieka,
musi spróbowa! odczytać te znaki i sygnaly j~zyka jeJO ciała. Nie naszj~zyk
ojczysty, lecz j~zyk naszeao dala jest j~zykiem najwatniejszym, j~zykiem,
który powinniśmy dokladnie poznać, by móc si~ lepiej porozumiewał ."
Naszym ruchom zewn~trznym odpowiadają ruchy we~trzne . Gest jest
symptomem określonej właściwości psychiki. Uwatnie patrzmy w pu lsujące
tyciem ciało, a dostrzete my obraz duszy.
Pismo jestjednym z najwyrat niejszych i najczytelniejszych znaków ciała .
Pows!Ąje za pomocą r~ki. Zespolone jest z cechami umysłu w najwi~kszym stopn iu kształtującymi osobowołć, czyli coś, czego pragnienie odkrycia wzbudza w
nas ka.tdy napotkany człowiek. Pismo powinniśmy zatem traktować nie jak
zwykły, wycinkowy obraz. leczjak szeroką panoram~ wiernie odzwierciedlają
cą szczegóły kopiowanego widoku.
Wiele gestów wykonywanych r~ką obrazuje pewne nasze postawy. Na przykład człowiek agresywny w stosunku do blit nich, śmiało atakujący, nie dający
sobiedmuchał w kas~, bezpardonowy w obyciu - wymachuje rę:kam i w charakterystyczny sposób: mi~dzy innymi wynosi dlanie wysoko, zakreś l a rę: kami
ruchy wyDbratające ciosy zadawane szablą. Pismo tego człowieka ~dzie pochyle w prawo, litery~~ mia ł y wyraźne ostre zarysy, pe łno w tym pi!imie ~
dzie szpiców i ostrych kątów.
Czlowiek o postawie obronnej, przyjmujllcy biernie ciosy, bez woli atakowania i torowania sobie drogi silą- gestykuluje inaczej: ramionami próbuje za.
kryć dało, dłonie sku pia Pt;zY sobie i porusza nimi w wąski m zasi~gu. J ego pis-mojest proste lub le.k.ko poch yłe w lewo, zaokrą&Ione, literka typu ,.m~ ma pół·

bez ciebie żyć

EWASTAROŃ
na t~
mi·

szcztśliwq

lośdpadaczrstozdo -

nie: . Tak sit kocńqją, te ni~ mogą
ba si~bie tyć~ W pnewotąjąuj
cztśd p rzypodkówj~st to sform ultr
woni~ czysto retoryczn~. Najbardz/q związani z sobą kochankowi~
rozstojąslfpn~ddczosamllżadn~

z nich od tego ni~ umiera. W ni~kt6rych

związiCJicń j~dnak stwl~rdu

ni~: .Ni~ mo~t ba ddi~ żyr jut,
niuttty, prawdziwe.

Dlaczego ni~st~ty- zapylode- to
chyba dobnt, ki~dy ludzi~ sir kochają. Oczywiici~ tak, al~ pod wo-

ktopotknął sit nawybo]ocń, znaczni~j~dnak tru dn/q nidć go no p{~
cod! prza cole życi~. Po pewnym
czas i~ czl owi~k ma strd~czni~ dość
cal q Imprezy. Ki~dyj~dnak próbuj~
odqiC, druga strona zasypujego zarzutami typu: ..I~steś ba serca •,
mówi ozdrodzonqmiloicl, nazalroń
a~n i~zoś rzuca koronny argum~nt:
.Nie mOif bu. ciebie tyć •.
Trudno zookuplować obraz s i~
bi~jokozdrajcy ba s~rca. totd czas~ m udaj~ sit w ten sposób zatrz:ymoć'ponnero. Poczuci~m winy ni~
możno j~dnak

i

zastąpić milości

związki taki~ bywają

po prostu

runki~m. że miloićj~st związkiem

dwóch osób stojących no własnych
nogach. Można podtrzymać kogoś,

Czaum zdana Sif, ż~ czlowi~k
uzoldniony od drugi~j osoby stara

Wycieczka
na weekend

Jownicze wąwozy ~tie nam takte tOWIIrzyszył, gdy po zwiedzeniu muzeum
l.ICUiicmy wspinaczt~ na Barani,. Gó!l,
fra&mcnt której w tym roku uznano u
re:terwatprzyrody. l,Skmodmuzeum
osi4Pl'lyc:zetwanyszlakturystycznyiu
jego znakami ruszamy w łe'lo'O (jeśli ~

Bardzo widowiskowa i urozmaicona
terenowojest 13-km trasa wiod4ca Pumem Obi~&Orskim Gór Świ~otrzyskich.
Rozpoczyrwny ją na przystanku PKS
w Obł~1ortu (wyjazd z Kielc o 1odz.
9.\S,bilctkosztuje li tys.zi).Zunakami
czameaoszlału tui)'Styczntlokieruje·
mysi~

w prawo, w pi~kn.talejęobsadzo
l
km dochodl.imy do Muzeum Henryb
~cztcrema~istarycbdrzew. Po

Sienkicwiczamicszc~cepsi~wdwor·

kupodarowanym pisanowiw l900r.ze
składet narodu,zokujijubileuszu2S

le<:iapracyliterackicj. Wok6/palacyku
wspaniałeokazyinteresujących drzew.
Dorodny drzewostan ~~ ma-

szlibyśmyniecowprawo-obejrzymykul·

Barania Góra

sitni~dopuścićdo}tjodqśdo,

uzoldniąjqcjq z kol~/ od sl~bl~. Zdanat o mi sit widzieć m(iów wydzi~
lających żonom co do groszafundusze no zakup kostki masła l kobiety
zmicniająuzawód, by pracowoćra
um z ukochanym (pnecidon .robi~
ni~ porodzi). Kożd~ z ponn~rów
uważało swOj związ~k za gltboko
ni~szcztiliwy. Osobno j~dnok żyć
ni~ potrafili.
No zokoita~nie mam dla was
pewien cytat: . Ja nie iyjt no iwi~de
po to by spelnioć tlt'oje oczekiwania
i ty ni~żyj~szpo to, byspelnioć oa~
kiwania m oj~. Ja robit swoj~ i ty robisz swoj~. Jajest~mja, a tyjts/ci ty.
Jeśli sir spotkamy - to cudowni~.
o jak ni~. to trudno·.

dejcicnagórę:PerzoW~~,pnywierzchoł

ku kt6tej znajduje ~ uznana u pomnik
przyrody wielU wychodnia czerwonego
piaskowcazvotąst.al~ pnysposobion,.
naoryJin.&lnąUpliczkę; ~w.Rozalii. Jesz

cudoniedawn.anaszczyciestalajednaz
ostatnichnaKielecczyt!tiedrcwniana
wietatrianj;u\acyjnLizn6wc::zeu.i-1nas
strome ujście wd61 i wspinaczU na t~
lejfl.\ gór~- Ku.tniacl-1, któr,. osiuarnJ'
polkm. Jeszczety\kokolejnylkmijut
koniec ~dtówki. Nasl.\pi on w Kutnia·

CEZARY JASTRZĘBS KI

kach,gdzieprzypnystankuPKSkończy

minac_Kgóryirozle"ewidoki). Poltm
dochodzimydowiostiWidoma, a l,Skm
OdalejpodthodzimynanaytSinicMtiej,
z tt6rej roztacz.a.lą si~ rozlegle widoki
(widać m.in. Ch~Ftiny). lejcie elunic
si~ przez 3 km U do polany z resztbroi
pj6wt:i. Kolejne l tm ~dzie miało~

rystycznyG6rŚwi~toknyskich. Poobej

si~ tct szlak czerwony -

pówny szłat tu·

rzeniuokazalychruinwielkie&opiecau·
sadowionego nad Wier~ Rzcq, wracamy do Kielcautobusem PKS (sodz. 17.Ol
lub20.43-tenostatnitylkowniedziclei
dni dodatko'lo'O wolne od pracy, bilet
kosztuje l9tys.zl).

koliste,anieostrezarysywgórnejczę:ści.

pocztowe (z dop iskiem: "Gtegprzepisanym
tekstem, zostanie rozlosowana
nagroda kamera 8 mm
,.QUARZ", ufundowana przez
tół ka")z bezbłęd n ie

SKLEPFOTO.

MINOITA
Gżegżółka
Zgad)'Wllllka ortograliczna
Przy tym poglądzie twardo obstaj~Y: l ksiątki i tony nie porzyczam, l bo książk i zwykle nikt ni eodd aje, l a żon~ zwraca kto ją
przeczyta.
W powytszym tekście popeł
niono błąd ortograficzny i bląd inte rpunkcyjny. Wśród czytelników, którzy w terminie 7 dni nadeślą pod adresem redakcji kartki

Rozwiązanie "Gtegtółki" z nr.

1824:
Liczne afery świadczą, że ludzie l o prostej prawdzie ciągle n ie
w iedzą, l że w życiujak w autobu·
sie: l jadący najwygodniej prze-

Pomyśl!
Pomyśl!
Pomyśl!
Pomyśl!
Pomyśl!

ważnie siedzą.

Nagrody (po jednej kamerze
8 .m m ,.QUARZ") otrzy m ują: Kam ila Faliszewska z Radomia i Je·
rzy M ilek z Mi echowa.

.

AlJraaY'lJJWNfYDEAI.l t

SKLEPFOTO
Leśna

Pomyśl!
Z podanych tu dziewifciu cyfr
wykreilić no Idy sześć cyfr w toki
żeby
wyniosła 20.

sposób,

suma

pozostołych

1/ 1

777

MINOLTA

ul.

~~-~~~

18, lp.

999
Rozwiązanie zadania z ptr
prudnie-go num~ru: szukana

liczba to 45.

Z brudnopisu

Ambitny wędkarz
AUTOBUSY: Konystąjąc z komun i·
lwt;jimi(jski(jwUlbfinie, trztbD:wplodć:wliabfm/nut.ktOrrbfdzle sltpru
bywać w autobusi~. Nit ma okrcilortd
«I!Ybil~u.

Wszyscy pasaferowit wriąf SPD!Ią·
no ząarkl. Bardzo to ~dne.
FOTOGlU F: Ruiny Xlil-witanego
zamku. motka. ojcl«. dwójka dzitcł:
- Tato. tato. ZrOb nam tu zdiff:ie.
- Ut. Nit btdt fotogrqfowul kamic-

dąjq

" n/.

Ambitny fotograf
NAPIS: No przystoliku outobusoM)'m wCedzynle kloi nap/sal: .. NitwtJf·

ntktazkimspal, wuint, ttbydzitcłbyły
zdrowe·.
Ptdiotrol

worarr::~:!~:/:U~~rz:,z::;r;_

la t loina.
- Obywatd talego świata. Kosmonouto.Nonicl-Nit.
No i jak tu rozwiązywał Juzyfdwkll
NAUKA EKONOMJI:Kupiltm/IÓI·
torolitrową błłtdkt ~ mlncrofnd.
niąozowon(j. Okazolo sit, żtprawdzl
wo by/a tylko noltplw. Woda w butelce
poc/lodzllo u zwykł d Jtud11i.
Ua:ywry sit nawtt na wokat;iadr!

WĘDKARZ: WupoiiiY dzitri miody
chlopokstofz-...ydką nad Wisłoką. Godzino- ni(. Dt~~ga- nic. Zdenerwowali)'
nuw wrdkt l W(hodzi do rzeki. Zaayna
lapoć ryby rtkaml. Po plflrtostu mlnutach ma jld plfł ntuk. Nl~itfklt, alt
:wwszt.
Potrztba matką M)'nolazk6w.
STRĘCZYCIEL: Rolnikul Ostatnio
oka{jo w tym sezanit. Do 16 l/pro mo-

~~~,::J;A~~'Jo'L/K}Uć'E.
NA PROMOCYJNA /SO.OOOZL
Ptatno mlloićl

MINOS

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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rych suma miala szczególnie padn/osty charakter. Podczas niej bowiem został odslanięl)l obraz
czczonej tu szczególnie Matki BaskiejZ-wycięskiej,ukryrynacodzień

za zdobiącym główny oltarz obrazem patronki tego kościółka- św.
Małgorzal)l. Odsłonięciu temu to-

.WPolsce
nie siedzi się za dlugi... "
Jakpodpisywalem
weksle "dobroczyńcy"
Broń mnl~

Panle Boże od zła
wsulki~o i od rakiego .Dobroczyńcy" o jakim pisa/ p. Andrzej
Nowak w artykuł~ zami~szczonym
w Magazyni~ ,.Słowa Ludu• nr
1814 z 19. Vl/.94 r.
Zdzisław Wroński ni~ spadł

z nieba w postaci anioła, ale chadzał

uliCtJmi OsrrowCtJ, gdzie go

poznałem pod koniec lat pięCdzie
siątych.

Pa ukoitczeniu Technikum Mechaniczno-Hutniczego -wyjechał
na studia do WarSZOM?', gdzie studiowal elektronikę na Politechni-

u.
Każde feri~ SPfdzal w naszym
domu, a po otrzymaniu tytułu magistra inżyniera i zmianie stanu cy...
wllnegozamieszkal na stale w stolicy. NI~ zapomina/ jednak o nas
i każde iwięta sptdzal u nas, wraz

z żoną q następnie córeczką.
Tak

wzrastała

nasza

przyjaźń

rodzinne.
Traktowalem go jak rodzonego
brata aj~o żonę i córeczkęjak osoi

zawiązywały się więzy

bynqjbliżsu.

Początkowo, na państwo-wym
chl~bi~. nie wiodło lm się nqjlepfej
ale po odl'}ściu z Zakładów Radiowych im. Kasprzaka ,.ztapal wiatr
w i agle" rozpoczynając produk(ję
kolumn głośniko-wych różnej mo-

<y.
Zakupił dom w Markach-StrudzeadodOlkowo wynajął pomieszczenia produkcyjne we Wiochach

pod

Wanzawą.

Interes kwit/ i paitstwo Wrorisurlopy
spędzali w Grecji, Egipcie, Tur(ji
o Krym i Kaukaz znalijak wfasnq
kieszeti. Trz~ba jednak przyznał,
że nie zapominali o nos i nadal
iwięta
spędzaliśmy
wspólnie.
W okresi~ świąt Bożego Narodzenia w grudniu 1989 r. wspomniał,
że czasy się zmieniły i należy postawiC na prywatyza(ję handlu. No
początku 1990 r. zjawi/ się ponownieoświadczqjąc, że nadszedł czas
abym roz.rtol się z Hutą a jego
w tym glolł'O, kopital i serdecznie
M?'ciqgnięta pomocna d/orf w ulu
zorganizowania dużego biznesu
w Ostrowcu. Przyzna Szanowna
R,edakt;ja, jak również czytelnicy,
że odtrqunie takiej d/oni by/oby
zbrodnią. Zwłaszcza, że .jedynym
jego marzeniem by/a pomoc osobom bliskim sercu·.
Przedstawione plany i perspekry,.,.bylytokobiecująu, ż~bez wahania złożytem podpis na wekslach p·arancyjnych w ,.Diorze"
cy,jużjako ludzie zamożni,

Dzierioniówanosrępniew .Eitrze"

Bydgoszcz. Z procy w Huciejednak
nie zrezygnowałem.
PostępowanieZdzislawa Wroń
skl~o

byto nadal

łagodniutkie

.jakskrzydnkamotylko·,jakwięc

moglem odmówił podpisania
wtlcsła gwarancyjnego w OSM za

wciąż dopyty'K•al

o Niemców chcąc

się na nich zemścić za -wymordolł·a

nie mu cal d rodziny. Starzec ten
modli/ s l~ po swojemu przed oltanem a naw~t dal proboszczowi
garśt pieniędzy na inten(jf .pabiedy... •.
Tak by/o przez kilka dni, podczas których ludzie żywili się garowanyml ukradkiem ziemniakami,
0 tymczasem wioska wciąż Ieżala
naliniiwalkicorazwięa:jjejzabu-

reg;::~~j bylem nieco zdziwiony,

~:,:,.~:::;;:::c:,.:~~=~7::n:

warzyszyta spontanicznie śpiewana przez ob«nych błagalna pieśń,
podobna do pieśni .Serdeczna
Matko, opiekunko ludzi... " lecz
0 refrenie:
dowańszlozdymemtecznaszczęśNie opuszczaj nas! Nie opusz- cie ofiar w Judziach nie było.
czqj nas!
Któregoś dnia niemieckie myśMarko Z-wycięsko! Nie opusz- · liwce zbombardo'K·aly kośdół i)ego otoczenie trafiając w jego dach
czaj nas!
gó~~r;:::w~~~:t:ó;,~;~:,~c;,:;, ; figurę przy bramie. Na szczęście

komu, nawet samemu sobie, nie

go ;

za/a sią żona Zdzisława Wroń-

Narwiskoi adra do wiadomo.ści

Czy mogę mitć żal do niego, że
zje-go zobowiązań płatniczych ni~
wywiązała sięjego żona?
Postępowonie p. Z. W. zaczęło

w sposób perfidny.
Polska pełznie do Wspólnol)l
Państw Europl'}skich, zanim dopełznie państwa te będą muslały
zmieniłprzynajmniej dwa przepisy
prawne. Pierwszy to prawo we/eslowe, drugi to niekaranie za długi.
W Polsu nieobciąża się osoby, na

Sobótka, wio.rka ldąCtJ na pólnocnym skraju województwa filrnobrzukiego, tojednaz l)lch mi(jscowośd, które wspominam ze
szczególrrym wzruszeniem, choC
źródło tego uczucia tkwi w kilkudnlowymtylkomoimwniejpobycie
1to dokładniepół wieku temu, lecz
w okolicznoiciach dotąd tkwią
cych w mojej pamięci. Miałem
wówczas 18/at, gdy wraz z matką
i trojgiem rodzeństwaprzybylem tu
w środę 9 sierpnia 1944 roku z Za"l't'ichostu, skąd Niemcy -wypfdzili
nas 4 siupnia, aby znaldć w t(j
cich(j wio.ru jakikolwiek kąt
1przeczekał w nim toczące się wokolo walki jakie rozgorzały po
dojściufrontuwschodniego do Wisly.
Wchodząc do wio.skl przeżyliś
my chwile śmiertelnej grozy, gdyż
właśnie rosyjski~ myśliwu zaatakowały mi(jsco-wyfoi~'Ork i buszowały nad Sobótkq, ale zdołaliśmy
dopośćdo bielejqctgo wśród drzew
kościółka 1schronił się w nim, co
też uczyniło wi~lu mieszkańców
pobliskichdomo.rtw. Kościółekten
bowiem, murowany 1solidnie skiepiony, stanowit wśród drewnianych, /ayl)lchslomąchalupSobót
ki jedyne miejsu, gdzie można b_y.
lo wzglrdnie bezpiecznie przecztkaC nalot czy arl)lleryjski ostrzał.
By/ on więcCtJ/y czas o rwany, przy
czymsporo ludzi również w nim nocowa/o, w rym także miejsco-wy
proboszcz, ksiądz Wadaw Kaszewski, który 1 nam pozwolil
umościł sobie prulanie za drzwiami w kqcie kruchl)!. Więcej miejsCtJ
bowiem nie porrz~bowaliśmy, gdyż
nie mltliśmy żadnego dobytku ponieważ Niemcy, wypędzając nas
z Zawichostu, nicugo nam zabrał

;e~:'::eą!!~"'w7~~::,:;~::z:~~

na które mama gotowa/a nam zu-

-wynajęl)l

czo,

DH . Confex". Zwlasz-

ż~ mial~m był kierownikiem

że właścicielem skl~pu R1V oka-

Czytelniku,

apeluję

bądź poręczycielem.

do Ciebie,

KiK

~~!~~ ;:~~:,;. i:~lt;';:::::; l+)'łąantj redakQi .Słowo Ludu·.
skierowany właśnie do tego sklePamięć o Sobótce
pu.

się zmieniał. Początkowoobjawiałosię to przytępieniem słuchu, Ide-

dynie słyszał zadawanych pytań
na drażliwe temal)l.
W końcu przestal Iiczyt się ze
zdanieminnych.Samwiedzialna)ltpi{j jak należy działać. Twierdzil, ż~ -wystarczy podpisałjeden
kontrakt a sklepy oiywi towarem.
Wstyd byto palrzeć na puste półki
w sklepie R1V przy ul. Radwana.
Dostawcy przestali doslorczat rowar, bo nieotrzymywalf gotówki za
towar do.starczony l sprzedany.
Pe/nomocnicyni~kazalimulikwido...·aC sklepów? - bzdura. Już
niepamięta, że kiedyosiągnął swój
cel, sklepy likwidowal pnez ponad
pól roku. Nawet największy dureń
wie, ż~ kiedy przyjmuję klucz~ od
tej chwili jestem najemcą i kiedy
zdaję klucze przestaję nim być.
Czy można jednak posądzić
z. W. o brak rouądku? Na pewno
ni~. W .Gazecie Osrrowieckitj",
kilka miesięcy temu, ukazał sit artykul o z. W. zatytułowany na
~ Wariackich papierach". Nie zgadzam się z autorem tego artykułu.
Zdzisław Wroliski plan dzialania
w Ostrowcu przemyśla/ i rozważył
w najdrobniejszych szczegółach.
Wiedzial, żeja l mol przyjaciele
lifająmuitozatifanie-wykorzystal

:f~,~~::I.:~2;~f:~ ~;~::Jrli:~:,;~~{i~;

nejzadtugl, niezmiennieodpowla- · ':s:~;;~:~:=~a1~~ ;::n~~ą:::_
~~·.·w Polsce za długi nie siedzi wiem, poprzekroczeniu Wisły pod
Dzisiqj wiemy wjaki sposób doszedł do uruchomienia produk(jl
kolumn głośnikowych. Dzisiaj
wiemy czemu właścicielkami sklepów uczynil Irenę i Agnieszkę
Wroriską.

Po fikwidar;ji sklepów towar,
Wartości blisko 1 miliardów, wywiózt do zakratowanego budynku
w Markach-strudze. Towar ten
mial byt zwrócony właścicielom,
aleczymożna winić Z W:, że do budynku wkradli się dwukrotnie złodziej~ i wynieśli wszystko co stanowiło wirluzą wartośt?
Wierzę, że z. W.,jok sam zaznaczy/, lłyjdzie na prostą. Nasuwa mi

sięjednakpytanie-kto następny?

Baranowem Sandomierskim, rozszerza/i utworzony tu przyczółek
toczączNiemCtJmlzaciekłewatkl,

które niosły spwtoszenle tej nleszczęsnejziemi.S'K·iadczylyol)lmbi
dokola pod niebo slupy dy-

jąc~

mówwedniearozl~le,krwawelu

ny nocami, unoszący się nad iwiatemprzykryodórspaleniznyplyną

cy od obraCtJnych w perzynę wiosek
oraz nieustanne grzmoty Mry~bu
chów podobne do odgłosów letnich
burz.
Nieszczęścia tejakdoląd omija/y Sobótkę, rortż jej mieszkańcy
licznieprzybyli do swego kościółka
na ni~dzieln~ nabożeristwa, z któ-

nuciliśmy

wz~~:~:;~

u

zrozumiałym ;!~Z;:::~~~~;:~ ~::~;~!Z~

u::=.ie;i;::;iedzialek 14 sierpnia, zostałem o świcie
zabrany z kościołaprzez Niemców
1wraz z kJikudziesięcloma innymi,
schwytarrymi w Sobótce mężczyznami poprowadzony pod Wysiad/ów do kopania okopów. Nad wieczarem udało mi się zbiec podczas
nalotu rosyjskich samolotów, al~
do Sobótkijuż nie dotarłem, gdyż
w mifdzyczasie zajęli ją Rosjani~
zaś drogę do nl(j zagradzały mi,
ostrzeliwujące wioskf, niemieckle
stanowiska. Patrzy/em więc u
skraju Łukowy tom, gdzie Ieżala
Sobótka, podobnajeszcze rano do
zielonej oazy wśród fanów pszenicznych a w tej chwili płonąca

;ą';~z~~a:~e":/:fc:c~m~:::::~:

oraz bomb zrzucanych pnez samo-

siępoplonąajwiosuopuszczqjąc

kościół, doktórego Rosjanieznieś
li sMry~ch poległych l rannych żo/nierzy.
Moja rodzina i jeszcze kilka
o.rób ukryli się w malej piwniczce
przy plebanii, gdzie nadal przeży
walidramatyczne chwil~. Nad nimi
bowiem rozgorzały zadęt~ walki,
podczas których widprzechodziła
kilka razy z rąk do rąk i płonęła,
jak pochodnia a oni, nie mając
możności wyjścia z piwnicy dwili
sięwniejodżaruidymuciupiącna
dodatek g/ód i pragnienie. l;rwili
sięwięczeszłorocznymi burakami,
0 po wodę odważyła się pójśC kró-

rejśnocydopob/iski{jsrudnimoja

mama i wody lej

przyniosła w/ad-

:r~::w:::,:~;:t:~~~=

~u~~/:;::·k::::::;:i~l::~:: szczęście niezbyt groźnie. Następukazujący się

od czasu do czasu
nad

k/ębach unoszących się

nejnocyomalniewygniótlichczyjś

a potem niemiecki żołnierz
mial otworzyć do nich ogień
masztu walczącego z huraganem mySląc, że to Rosjanie i dopiero
statku. Jednak aż dwa rygodnie rozpaczliwe wystąpienie mlodej
czekałem, bezsilny, na spelnienie
Czesi Krasowsklej zaż~nalo niesię re nadziei koczując w nitdalebezpieczeństwo. lfkrótu musieli
klej stąd lfYspie 1 okolicznych opuścić to schronienie i na rozkaz
wioskach, zanim 31 sierpnia nie Niemców, którzy znowu obsadzili
spotkałem moich bliskich w Czy- Sobótkę, udalisiędoPisarapotem
żowie i nie usłyszalem o ich dra- dalej, gdzie się z nimi spotkałem.
marycznych przd:yclach w SobótOdchodząc, widzieli że plonie
ce...
wieża kmchl)l i dach na kościółku,
Wkrótce po moim odt>jściu do
w którym się dotąd chronili. Na
okopów na wioskę spadło kilka
szczęście ogień nie przedostal się
pocisków a potem zajęli ją Rosjonie, usiłując kilkoma czołgami przez sklepienie do wnętrza i ocalalo ono choC zo.rtało osmalone dyigarściqpiechol)liśtdalej, na Pisary i Jakubowice. Zostali jed~ak mem, adopolo-wystycznia 1945ropowstrzymani silnym ogniem nie- ku by/o brukane brudami wojny,
mieckim, zza leżąctgo na wschód zaś zimą zawiewane śniegiem
od wio.ski nasypu kolejowego, więc wdzierającym się przez rozwalone
okna. Siały tu teżjakiś czas konie
zajęli sranowiska za murem okalaod niemieckich annat, ale, jak
jącym ko.iciól pden szuk4)ących
w nim schronleniu ludzi a na doda- opowiadał pewien Ślązak z w~hr
tekzamknięty od wewnątrz. Mogło
machtu, gdy króregoś dnia poruto się źle skończył, gdyż Rosjanie, --szyty się, byt może od wstrząsów,
sądząc pewnie że ukryli się tam
obrazy w ołtarzu zdeprymowani
Niemcy, ostrzelali z pepesz okna rym Ni~mcy wyprowadzili srąd swe
kościola nawołując . giermancew·
zwierzęta.
do poddania się, ale na szczęście
wszystko.się -wyjaśniło. Za to pojaPowojni~bytemwSobótcekilka
wi/o się nowe niebezpieczelistwo. razy, ostatnio w lipcu tego roku
Rosjanie bowiem urządzili sobie a zawsze gnanyjakąś wdzięcznoś
stanowiska w cmentarnym murem cią za schronitniejakle znalazłem
a tukie zolożyli punkt obserwacyj- tu przed lary ja i moja rodzina.
ny na kościelnej wieży, toteż NiemW wiosce nie ma już śladów tamcy zaczęli kierować tu coroz silnit}l)lch dni, chat jest ich trochę na
szy ogieri, trqfiqjąc nawet kilka razy kościółek z armat; na szczrśr:ie kościół ku i jego otocz~niu. Pocięte
pociski nie zdalały przebit jego bowiem lł'Ówczas podskaml dogrubych, kamiennych murów. rodne lipy na cmentarzu wciqżjesz
cz~ nie mogą przyjśC do siebie, wiWewnątrz pdno by/o jednak wapiennego kurzu i pano'K·at pól- dat też -wyraźnie szczerby od odmrok, gdyż okna zostały zasłonię łamków na przykoScielnym murze
te masywnymi konjes}ona/ami i rylko kościółlśni iwieżo pólożo
nymi rynkami. Atena ich birli czeri ławami. Podczos silnidszych
ostrza/ów zachodzili tu takie Ro- nieją trzy czerepy niemieckich poci·
sjanie, wśród których by/o kilka sków, pozostawione tu, aby o dradorodnych czolgistek. Przybyt lu macie tego mi{jsca,jak i CtJid Soteż kiedyś bardzo mi ody żolnierz ze
bótki przypominały.
swym ojum, bosym starcem, który
Midt~IStarzyk
z ogromnym kordelasem w rrku
w

wioską

dymów niby

wierzchołek

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

niowej Afryce. Opowiada historię angielskiego chłopca o im ie·
niu P., wcześnie osieroconego
i porzuconego w obcym kraju.
Sierotę

dwaj

obdarzają

mę:tczyźni.

Z

przyjaźnią
mozołem

uczą małego, w jaki sposób stanie się człowiekiem silnym fi.

Schumacher opowiada histoprzedstawiciela amerykańskiej klasy średniej,
który nie mogąc sobie poradzić
z wyimaginowanymi i rzeczy.
wistymi problemami, nie godząc się: z kretynizmem świata,
wkracza na drogę przemocy i samodestrukcji.
Człowiekiem,
który ma powstrzyma! desperata jest detektyw Prendegast.
Jednak policjanta tylko kilkagodzindzieliodchwili przejściana
zasłutoną emeryturę:. Przyparię: przecię:tnego

16

L-.;_..L._....L......;.;.;.;;;;.;;..;_L.....~.L...-...I...-....L..-....L-.....J-..!:!.L.........:::.L..._,.
JAG~
litery z pól ponumerowanydl utworzą rozwiązanie· myśl W. Sieroszewskiego.

~~=~~~;;~&i'I~~8~ID'E~rody.
Na~po 150 tys. zl wy1osowai: G. Natwora z Dzialoszyc, R. Fomin z Radomia i M. Januchla z !Gek:.

don/e tuszu rozpoczyna sir od środ·
ko powitki, nojpitrw poklywa sir
stronr, a nostrpnit po·
zostałą ilośdą tuszu stronr wnvnrtrzną. Rzrsy pokrywa sit tuszem
zawsze od ich nasady do końca.
Swido pokryte rozdzitlić nofd:y
szaottakq lub grztbykitm. No
witkszt okazjt, np. ślub, sylwester
czyroś bardzo szaegOinqo, można
przykltićsobit sztuane rzrsy. lst·
niejq ich dwa rodzaje. lU~ ulywant no tzw. wit/kit wyjśdt, nittrtł'Q·
!t, przyldtjane i odkltjane po powrocie do domu oraz rztSJ' trwale.
Rztsy trwaleprzykltjontsą sptt;jol·
nym kltjtm - pojedynaa, wlostk
po włosku, lub w ~Pfauszkach•
po kilko sztuk - pomirdzy rzrsy
prawdziwe. IUrsJ> tt można usunąć
po 2 tygodniach, są wodoodporneuwnrrrzną

Firanki rzęs
P

irknt, długie, jedwabiste
rzrsy rzadko bywają wrodzonym darem natury.
Przeelftnie ~żyją~ at ery miesiqct.
Stanowią
arść
tzw. oparatu
ochronnego oka, osłaniając je
przed wodą, slońam i drobnymi
dolami obcymi.
Środkami do pielęgnowania rzts
sq kremy obojrtne o konsysrenQi
śmietonki oraz preparaty wzmacniająuwlosy, do których zofiao sit
oltj ryeynqwy i oftwkr z dodatkiem
witomin A + D, E, F.
Nadużywanie środkOw upirk·
szajqcych może doprowadzić do Ich
lomliwośd, osiabitnia i przerzt·
dunia.NaldywOwaasprztprowodzić kuraQr rycynowo-witaminową, trzy razy do roku przez okru
trzech tygodni dlo wzmocnien/o
włosa. Należy umiddć kroplt

odżywki na

rztsach gOrntj powieki.
Po notluszaeniu odżywkr rozprowadza sif, szczotkl4qc rzf.JY od ich
nosody ku końcom - nqjpitrw górne, póinitj dolnt. Do szaarkawanio używa sit malej, mirkk/Q szaottaki z w/osia (np. do zrbów). Po
każdorazowym użyciu należy szaottakt umyć citplq wodą z mydltm
iłł)'suszyć.

Przy jasnych, krritkich możemy
optyanie przez ufarbowanie ich od aosu do aasu
u kosmetyczki. Jtst to metodo
znoanit dla rzrs korzystnitjsza niż
codzienne pokrywanie ich tuszem,
pozo tym ulotwio witaorne zmywa·
nie makijażu.
Przy malowaniu rzrs tuszem trz~
ba pamirtoć o kilku ztuodach: n~
.sy powinny być dobrze odtluszaont, aby dobrze sit trzymały. Nakło-

prztdlutyć je

zycznie i psychicznie, w jaki
sposób ma przygotować się: do
twardej walki o swoje przekonania, jak zwalczać
apatię:
i wszechobecną samotność.
W końcu P. zaczyna wierzyć, że
nawetjeden człowiek może s ta!
się: na tyle silny, że pouafi osiąg
n~ bez trudności cel, jaki sobie
wyznaczy. Nastrojowy i drama·
tyczny zarazem film, opowieść
o rodzącej si~ przyjaźni, o mechanizmach, jakimi kierują się
ludzie w codziennym życiu.
Całkie m niezłe.

.,The Power or One" - .;Lew
wolności".
Reiyseńa :
John
Avildsen. GnJ~t: Stephen Dorf,
John Gielgud, Morgan Freeman.
127 minut. [)ystrybuc;ja w Polsce:
.,Warner Ho me Video".

plącze

dek
losy dwóch, pozor·
nie wrogich sobie mę:t:czyzn.
Opowieść poszerza się: o losy
żon, dzieci, przyszłość. Jest
w tym filmie polski akcent
- znakomite zdję:cia Andrzeja
Bartkowiaka.

.,Fal.ling Down" - .,Upadek".
Joel Schum.acher.
Michael Dougla.s, Robert
Duvall, Barbn. Heshey. 113 minut. Dystrybuc;ja w Polsce:
"Warner Home Video".

Retyseńa
Gn,i~t:

"Byćalowlek1e m"

Ceniony przez wielu milośni
ków kina Rabin Williams wraca
znów na kasety, ale tym razem
w przewrotnej komedii. Perypetie bohatera śledzimy na przestrzeni tysiącleci: od epoki brązu
poprzez starożytny Rzym i śred
niowieczną Europę:, po współ
czesne nam cz.asy w Ameryce.
Pomysł z wehikułem czasu nowy nie jest, ale w wykonaniu tej
gwiazdy - świeży. Chociaż. jut
po kilku sekwencjach filmu koł acze w głowie refleksja, że na
dobrą sprawę: przez całą cywilizację: człowiek tak bardzo się: nie

możnosirwnichkqpaćimyćgłowr.

Nit lubią dtmakijożu, dlatego nit
noldy ich malować. IUfSY trwale
można zrobić w gabinecie kosmt-o
tyanym. lsrnitjq w aterech wielkolciach i w dwóch kolorach. Moi·
no je dobitrać indywidualnit dla
kożdtj klltntkl. Wyglądqją notu·
roinit i ({tktownit zdab/q oko.

zmienił...

---'ł·----

kosmetyczka dYPiomowana
Kosmetyczny ,.Dalia"
ul Sudomlersb 154

Gabłnet

ł(jelce,

teJ. 25-250

,;Lewwolnoki"

Akcja tego filmu rozgrywa się:
w latach trzydziestych w połud-

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

"Being Human" - ,.Być ało
wieldem". Reżyseria BUl Forsyth. G~~: Rob in Williams, Anna Gallena, John Turturo.
125 minut. DystrybuQa w Polsce:
"Wam er Ho me Video".
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- pustaki iuilowe,
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KOLOROWE DACHY POLSKI

-lnu!sporl
Busko-Zdrój, teł. 37-97, 21-46.

Pierwszy polski producent termozgrzewalnych pap modyfikowanych na tkaninie poliestrowej
oferuje

~-: Kic:~:\;'~;fif~';!~ 32

o
o

R~cickursu -17.V111.94
-opłata ! JOO.OOO(płatncw ratach)
- zniżbdla uczni6w i studcm6w

o

l STROPY TERIVAl

o

Papę termozgrzewalną

POLBIT PF-250/4000 rolka 5 m kw.

(grubość

5,2 mm)

podkładową,

cena

Papę termozgrzewalną ZDUNBIT WF-180/3000 rolka 7,5 m kw (grubość 4,2 mm) wierzchniego
krycia, cena 104.000 zł/m kw.

ZDUNBIT PF-180/3000 rolka 7,5 m kw.

Papę termozgrzewalną

(grubość

4,2 mm)

podkładową,

cena 99.000 złlni kw.

ll Rozpiftośćatesty,
do 7,8 m, rtezn"t montaż, l
fakturyVAT.
l
tubwieczorem 484-26,61-0-1-81.

m kw. (grubość 5,2 mm) wierzchniego krycia

122.000 zl/m kw.

-czastrwarua - 4 tygdnic,

l

PRZEBÓ.J-94

Papętermozgrzewalną POLBITWF-250/4000 rolka 5

cena 127.000 zł/m kw.

o r-gan.iz .uj e

l~
Oblęgorełc:k.Kiełc, teł. 1 1-04-93

NUMER 18 2 6

)(

l1

Do cen nalei.y doUczyć 7 % VAT, kolory posypek: czerwony, zielono-stalowy
Gwarancja 15 lat bez konieczności konserwacji!
Sprz edai u oficjalnych dystrybutorów w c alym kraju. Ceny fabryczne .

Ponadto polecamy :

1

o

Perforowaną papę wentylacyjną P-64/ 1200, niezbędnąjako podkład pod POLBIT i ZDUNBIT, rolka 15m kw., cena 33.000złlm kw.

L_l~t:__:~J

o

Asfaltową emulsłę anionową do gruntowania i

STROPY1EFUVlprodukłljemy

l·

zabezpieczania przeci-wwilgociowego betonu, wymaganą przed pokryciem

papami typu POLBTT i ZDUNBIT.
Firma tanio sprzeda
rury izolowane stalowe
(ins. gazoweJ - 115 km
od 41 33,7 do 41273.
Skarżysko-Kamie nna,

(0-47) 53- 22-90, 53-25-84.

IZOIACJ~ ·

POLBIT PRODUKT WYRÓŻNIONY GŁÓW.NYMI

ZDUŃSKA WOL~

TARGOWYMINAGRODAMI
MINISTRA BUDOWNICTWA

98-220 ZDUŃSKA WOLĄ ul. Łaska 169/ 197,
tet. (0-43) 23 41 11, fax 23 40 25, tlx 884610

IGOSPODARKIPRZESTRZENNEJ

14-1&711

Hurtownia Papiernicza

Ford Transit
okazja roku.

,,Lid~ar,,

Kielce, Husarska 15, te/. 61-64-64
oforąje pelny wy66r 1111.

szkolnych i biiii'OW)ICir.
Al1'tlkqjne I""""Y poclwdzenitz krąjawego
i~

wciqgfti spt"tedai,y zesw. bloki, piómiki
~ wypostdeniem i bez, ołówki,
zeszyty .włoskie", klej, malowanki.

Cala gama dlugopisów, kredki.
Hunownia udziela rabatów dla stałych klientów.
Zopi'QSUUI!YI Sickpy wgodz. 9-18.
,....,,

EXBUD S.A. ODDZIAŁ BUDOWNICTWO
ogłasza przetarg w dniu

16.VIII.94 r. godz. 10 na materiały budowlane l instalacyjne uzyskane w wyniku r.o zbiórki budynku
przy ulicy Częstochowskiej 20 {równle:t: miejsce przetargu)
jaknl:t:ej:
- stolarka drzwiowa drewniana,
- stolarka drzwiowa aluminiowa,
-okna plastikowe 90 x 150,
- blacha trapezowa,
- blacha perforowana,
- ościetnice metalowe,
- ospnęt sanitarny,
- osprzęt elektryczny.
Materiałymotnaoglądać 12.V111.94 r. w godz. od 8 do 11.
Zastrzega się motliwość uniewatnienia przetargu bez podania przyczyn.

Transit SwB-100 z podwyższonym dachem

2.5 diesel 75 KM

448.5· m1n zt.
• Ładownolć 1000 Kg
·~6.6Dł
• Dtugojć Z.45 m

·~L72m
·~LS2m

·-·-dznri•_..,..,."..

•

·Pod~yd.dr

otwMran. do 180 lltopnJ
• Drrwl boc:zn. oc&u.....

..
•
•

~llftMzaładuntu ~

. ..

•

-·~~~-·-~~·----------------

.

'l'w6/ Autaryzowany Dealer fUmy Fani:
Auto Sbr ."_ z o.o., aL .Maraalb ]. PilmdsJdego Z
łti.:

26-110 Sbrźydo-KamiMllll
53--Io-ZI, 53-04-48, lu: 53--18-33

' Nlll'..,_ J DDf • U :uT .d.
C...U. ........ VA'I'

Skład

~eszane. Wentyłecjll, odpylanie

i klimatyzacja.

Projektowanie, kompleksowa sprzeda:t l montat.
Niskie ceny, krotkie terminy. W~elolelnia gwarancja l serft.

• Instalacje c.o., c.w.. z.w. ~u}emfwsystemie KfTEC

Zagł6wld ,.ą ~

Wgystlco co robimY
- robimy: dla Ciebie

Nowoczesne, enetgOOSZCZfdne systemy ogrzewania.
EJektryczne, olejowe, gazowe. Podłogowe, grzejnikowe,

reklam: "Exbud 13M Biuro Reklam .,Słowa LuduM, teł. 448- 58, Kielce, ul. Targowa 18.

• 8eldryczne ogrzewanie podłogowe Deviflex (Dania)
• Grzejniki c.o. (stalowe .tonwe~oą;l Purmo - Rnlandia
• Grzejni/d o/eiOWe, elekllyczne - sterowane miktopfoce.sorem
"PomP'Ic.o.produ/«:ii L.FPLesznofll.licenci/GI1/tldtosa
• OQrzewacze fXZep/yit'owe wody jedno- iwielopoo~~
• /Wltylf"ZeM::Ze CO, f18Z-de/, automatytra c.o.
'UcznikiciepłaKFA.P-IC!aków-OOIOWidealerska

• lawot}' tennosta!)'c:ZneHen, krJiowe, ekrany zagaejnikowe.

PUH "ERA• SALON Promocyjno-Hanetłowy
Redom, ul. Wilcza 8 (od Niedziełkowskiego),
teL 63-47-69. Czynne 8-17, soboty 10-14.
FPIIItsi Płltnlldtlri VAT.

Redakcja nic odpowiada za treść zamieszczonych ogloszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Nie dostałeś się na studia?

Masz jeszcze szansę -

już ostatnią

III

WYŻSZASZKOŁAHANDLOWA

W KIELCACH
11 turę naboru dla kandydatów na
trzyletnie wyższe studia zawodowe

ogłasza

kierunek -

ZARZĄDZANIE

ZTB •• KAZET"•
Słowik k. Kielc
lei. Klelce, 66-71-60
WYROBY BETONOWE
KRĘGI + 800,1000, 1200
NAKRYWY, Pt.YTY 2n.BETOWE,

I MARKETING

OBRZEiA, NADPROŻĄ

WSH prowadzi zajęcia w systemie studiów dziennych i zaocznych.
Nauka w WSH kończy się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem
tytułu

Licencjata z zakresu -

Zarządzania

BLOCZKJ

UJ511a

i Marketingu.

Infonnacje i zapisy: Kielce, ul. Peryferyjna 15
tel. 68-51-29; 31-74-10

Telefaxy

MEBLE EKSPORTOWE

Panasonic

KIELCE, UL PROSTA 50,
RÓG UL. TARNOWSKIEJ,
TEL 61-81-41 .
CZVNNE 9-18, SOBOTY 1 0-14

9.950 +VAT

' centrale, telefony

W&TRONIC Konskie

RATY- PEt.NA

ul Krakowska 38, te\ 2827

OBSŁUGA

•

W SKLEPIE

PrndslęblorstwoPtodukcyjno-Hendlowo-UsługoweKAS

POL. Wole Zagradnie 27, gm. Chlewiska. woj. redormkie, tel.
1431ub25 Chlewisb produk.rJjelsprzedajeoprysldw.cze cl49-

nikowezewfeszene polowe KASPOL 300 l KASPOI.. 400, o poj•
mnoścl zblomlb cieczy 300 1400 litrów l szerokc»cJ roboczej
10m, 12ml14 m, we«rhłodB.SOO.OOOzłdo

13.eno.ooozł.

Ponadto produlwje'l sprzedlł}e rozdrebnlacze unMei'Slłlne
bijakowe w cen/e 8.900.000 zł służ4ce do rozdrebnienl• ne 5rutę wszelkiego rodzeju zleme, pociętego siana l słomy na
mączkę oraz słomy l siana na sieczkę.
Ne sprzedane U1'Z4dzen/a udzielamy toCZnej f1W11r8ncjl.
Sprzedajemy też części łlll)lmienne do opryskiwaczy własnej
plodukcjl po cenie wytwonenle, a takie części zemifilne do
oprysklwaczy piOdukcjl jugosłowiańskiej.
Dla rolnlkówlndywiduelnychdogodna &przedlłżratalna orez
możliwo5ć zapłaty tównowatto:śc/4 żywce wołowego lub wl•

ELDJJ77P

HURTOWNIA
KIELCE ui.Zagnańska 84a
tel./fax 31 -62-98, 31 -73-64
Słelt ofMJ~m~:

przowego.

POLISH LIFE IMPAOVEWENT
.......- . 0 8 1
KMo..,.ui.Zakl.-al
'-'· ~os w . 11'6. ' "

~rwz·c;~~~rt;i~~l;s;;;~-;zy'\

~
~
~

Kielce, ul. Śląska 9, teJ. 28-801, 25-256

oglasza nabór na kursy spawania podstawowe l dozoro11-·e
ws:eystkicb specjaJnośc:l.

~
~

GORĄCY

NUMER

'Li"00-599-6440

~

~ informujemy absolwentów Szkół Podstawowych, ZSZ i ~
l~ re~~~· że są jeszcze zapisy do Rocznej Szkoły Spawaczy~_}
\...............................................................................................................................................~

a
Obrotu Towarowego
Giełda

Rolna,

ul. Magazynowa 4,
31-60-21 wewn. 39, 450- 32.

Olkier, Sól.

l«ł'łll

Sklad reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

1yłk.o dla

r.u.~.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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OGŁOSZENIA
PROJEKTOWANIE l urządzanie tereKońskie. ul. Sowia 4. tel.
14409/g

USŁUGI
WIDEOFI.MOWANIE.
nle.l()eolu,66-16- 27.

nOw lieleni.

TAPETOWANIE. malowanie. Kielce,
561-94.
108971g

NONA hurtownie fryzjersQ _Beka"
uprasza. •Loncla", .wikl", ~nn.e",
.c.tzY'.Klelce.ui.Fabfyczn.e3,546-69.
147271g
śCINANIE drzew KrekOW. (0-121

36-ł5-40.

14615/g

MALOWANIE.
31-88-67.

!apelowanie,
14651/g

UIU..AOANlE
61-30-96.

glazury,

terakoty,
14650/g

NA.PAAWA telewilOrÓW. Kielce,
68-03-68, Komorowski.
1461Sig
NAPRAWA
32-34-44.

lelewizorów.

Kielce,
14655/g

W10EOFiiMOWANE. 66-42-55.
14690/g
.FAAr - (todatkowe dmvl, umkl
68-98-()5,223-27.
14631/g

WIDEOALMOWANE, 61-32-39.
14445/g

DOMOFONY, bramofony, alarmy.
Kielce, 68-42-42.

NAPRAWA megnetoMdOw w domu
kllenta,bezoplatyz.adojazd. gwarancJa.
Klelce,61-98-11.
14567/g

zeSPOL muzyczny -

31-54-48.

.Amlgos·.
14017/g

mANSPORT .volkswagenem" 1 l
66-19-67.
12792/g
WIOEOALMOWANIE,
nkl, 61-66-30.

folografowa120771g

WIOEOALMOWANIE
31-80-98
.

Kielce,
13193/g

TRANSPORT 1.5ltal475-49
13182/g
iłliUZJE.,..rzajOw,612-18.

piaskowca, graolu l marmuru. Kielce,
31-36-05po20.
1457Sig
TAPETOWAłłE

-

malowanie,
14519Jg

53EKI4.

TAPETY n.etryskowe, sufity podwieszone, elewacje PCV, (0-41) 31-44-66.
14534/g
CX>NSTRt..ICTlON-bezpośfednidya

lrybutor .Nda Gi~". ul GOmt. 20. lał.

490-11 wewn. 159,490-13 """"""""· 159,
a~tynkl,sufiłypOOwłeszene,ad&p.
tacjaatryełiOW.wntlrz.
1()42/ag

NAPRAWA pralek automatycznych,
32-50-00.
14526/g

Klełce~~~lapet~ie.~=g
NAPRA.WA telewlzorOW. Ciapciak,
61-62-34,68-53-57.
14476/g

454-13.

UCHYLNE
bramy
garUowa
4.300.000. 506-97.31-08-68.
13643/g
REMONTY -

wykońcZenia ~rz.

Klelce.23-811.

13562/g

LAWETĄ

TRANSPORT 21, rachunki VAT. Klelce,31-18-82.
14508/g
LIKŁAOA.NIEgłazury,tarakoty,prze-

rOOkl łrydraulielne, kamlenlerstwo
(,.chookiVAn.Kielce, 11-41-82.
146091g

··--------------------"'\

(OKNA!

i

~ DRZWI

ł .,STOLBUD" WWSZCLOWA:
;TANIEJ NIŻ U PRODUCENTA!

l OŚOEŻMCE l

!

STYROPIAN

łU/1'1

\l'\

IR" ~I'ORI

NAPRAWA. przeatrsjanle magneto-wldOW,
rtv
(zachodnie).
Kielce.
31--80-00.
13814/g
WIDEOfiLMOWANIE
31-92-59.

.Omega",

14208Jg

NAPRAWA piecyk&w, kuchenek
gazowych, u:sługl hydrauliczne. monlat
Instalacji c.o., 68-40-12.
1471!GO

Ił

DOMOFONY,

14403/g

WlDEOFllMOWANIE.Demon", monta1,31-38-76.
143571g
.BEsr
61-11-86.

-

dodatkowe

dmvl,
14155/g

TRANSPORT kraj - zag,.nica 1 - 6

ton. Kieloe,427-91.

13876/g

HADes - doda1kov4 dmvl, rOWnlat
14000/g
stalowe. Kielce,3t-2&-83.

PRZEPAOWAOZKI,

Kielce.
14368/g

tAlUZJE. 28-881.

14376/g

61-87-19.

lALUZJE- wuystkle typy, naprewa.,
31-45-56.
14331/g

ELEKTROENERGETYCZNE

pnylą

cza: napowietrzne, kablowe, budowlane, lnslalacje. Rachunki VAT. Kielce.
25-535.
14386/g

ALARMY profesjonalna do wszystkich oblekiOW. Montat. ctystrybuc]a.
. CeboJI:", Kielce, Polna 7, 461-38,
32-2J-;44 po17.
1440/GO

zeSPOt

31-82-()9.

rnuz;:ezJ1ł.

Kielce,
14195/g

MON'i'Oiital~i. 68-40-15. 14133/g

rachunki.
13327/g

lAlUZJE- mont11t, 61-64-52

Sprzedaż hurtowa

i detaliczna.
1019'•

CHCĄC SKOKZYSTAC Z

do$wild<:Zoną

giOWnę

KOI\skle,ui. Fsbryczna7,tel.72-66.
347/E

13328/g
ROLETY aluminiowe. Rolokastity sy3tem kaset do osadzania w murze.
Rolokasety z doetawą na budo-. 1.1 00
złlrnb.
UNIROI...EX-syatem, (0-47)
54-43-56.
13415/g

ZESPOi . La Bamba" - najlanlej.
32-34-21.
13280/g
UStLIGI tr11nsporlowe kraj - ugra·
niCI 1,71,563-77.
14694/g

ZAMIENIĘ mieszkanie wła$n01Aei0we
M-2 (27m kw.) n-e~ ctwupok.ojo.
-.do4Sm kw. wgrs"'cach ulicy SZkol·
nej-Kar~owsklellubkupif.teł.

434-39(8-15).

SPRZEDAM mieszkanie w podwOrll.u.
WIOSZCZOWIII,Iel. 43-231.
232/W

AUTO-MOTO

TECHNOLOGA produkcji druwnej

SPRZEOAM .uata Ibiza" (1991).
KJelce,tel.61-27....07.
BO

oazowe

AUTOGAi- insl11lacje
....toaklch firm. Gwarancja, ,.ty. GAS SEFMCE, Kielca, Pomorska 35, 486-74.
144Vgd
AUTOALARMY, radia, znakowanie.
1439/gd

Klelce,429~7.

ZAKŁAD.

br8nta spotywcza, utrudni mf.tezyvl do pr11ey. Ol'eńy ISkliidać
.SL"Klek:enr14428.
14428/g

HMihołownlcza.

KLUB .Emm~~nuelle" za1rudnizmo21iWOSCią umieszkania ~nie. Szczecin.
(0-91)83-16-11.
911/k
JEśli nie chceszprzezcałe 2ycla
clętl<o
praCOWIIC, dzwoń. Kielca,
68-42-91.
14234/g

USA - lolerla 'llllzowa, sponsorowa52-47-76.

nlezwyelfzców.ŁOdl,

1033/g
!NZYNlERóN~nyehzeznajo

992/og
AUTOALARMY .PRESTIGE" l .PURSOO": znitxl ubezpieczeniowe 3-,
S-letnie gwarancje, zabeZpieczanie
przed rozkodowaniem IMMOBIUSER -

MIESZKANIE

właano$Ciowe

46,5 m

kw. w IGelcach.. Końskie, tet 37-69

po19

14669Jg

POśREDNICTWO ,Kontrakt"kupnoaprzada.t - umiana - wynajmowanie.
Kielce, Slenklewtell 76, 66-33-22.
1816/S
SPRZEDAMM-3. Klelee, 66-37- 77.
14628/g
POSZUKWĘ lokalu

Tel.548-3-4.

40 - 60 m. kw.
146671g

~
UMEBLOWNE,
rnleszkanieztelelonemdowvnaifclaod
wrzełnla 1994 r., na rok. Klełee,
31-36-28.
14619/g

wvoZJERZAWIĘ lokal 150 m. tal
27-949.
14568/g
IZ8A Rzemieślnicza w Kielcllch. ul.
Wsrszawake 34 (t)Oło4 RZEt.tOSt.Al posladlldo"'Ydliertav.ienispon'lleszczenia biurowe. SzezagOiowe informacje
motna uzyskać pod nr. tel. 493-79
(ll()k404,1Vplftro).
14402/g

SPAZEDAM 11ryeh. Kielce, 226-36.
14549111

POKóJ do wvnałfCia dla dzieweZyn

Pt"rf lA. Słowackiego. Busko, tal. 34-18

lub25-10.

258/b

.INTERLOCUM" - wynajem, kupno,
sprzed&L Kielcło, ul Głowackiego 2,
453-62(11- 17).

119VS

BIURO OBROTU NlERUCHOMOS:
CtAAł

lwpno-apnada.t-

wyna;em-

zamiana. Kielce, Paderewsldego 31,
66-44-20 (9- 16).
180011

SPAZEDAM mieszkanie 59 m kw.
naKSM.tal.25-247.
14430/g
WYNAJMĘ mały lokal 1\andlo.,.,y,
IJISiugowy lub biurowy. Wledolno$C:
Słenklewk:za36,aklepzobuWiem.

14308/g
POSZUKUJĘ mieszkaola dWu- lub
t~.lal.53-640.

14375/g

SlYBY urnochodowe - .sprzadat,
Szewee 39 k. os.

Nowlny,te/Jiu592-o50f8ZKieloe,el.

1D40/ag

AlUFELGl, spoilery. 424-67.
13870/g
CZĘŚÓ utywane do samoehodów
uchodnicł'l Kl~.

68-30-61.

CZĘŚÓ lekcesorle do umochodOw
zachodnlchołen.ote u sl<ładu l na umó....tanle .KiM" AUTO...czt:;$0. Sklepy:
Kielce, ul. T11rgowe 18, tel. 321-237.
Klelce,ui.Micklewicza6,tel.423-73.
1<086/g
AUTOALARMY od 1.000.000, blokady PROTECTOR, MARNAX, znakowanle,radlomontaż,poiecalnt.Aiekaan

der Jaszczak.
31 - 11-51.

Kielce,

61-71-81,
14422/g

.MOTQ-ZNAK" Kielce, Malachitowa
13,525-40, 11utoalarmy. blokady. znakowanie, ,.dla-lł)rledai, montaL
1461-4/g

ORYGINALNE, atestowane eutoalllrmy (2 l11ta gwarancji) FOX. PATRIOT,
BOXER. Dystrybucja. montat. .C.boX",
Kielce, ul. Polna 7, 461-38, 32-23-44
po17.
1450tgd

BLACHARSTWO. laklemietwo, mechanikapołazdowa.A.IAOS8fwis,Cedzy

na137,47-164.

1445/GD

Wftłi.ANA/otyak,

przegub:)w,81'1101'-

tyuloróww umoehodllch zachodnich.
Pornoe drogowa. Kielce, 2444591gd
AUTOGAZ gwarancja, raty. Kielca,
Chrobrego 40, te!. 501-40.
13449/g

.SZROr. Pnyj~T~Ujemy w komis u-

mochody powypadkowe l zutyte n-e
Cl91k:i oru cąkl umoehoc:la-. Kleł
ce,lglasta2, Miłll14,437-56. 14638/g
HAXI holowok:MO. Skll.~o. te l.

538-441.

21243/sk

MOTOART: aułoeztłci zachodnie.
Kielce, Bodzenlyfllka 33, 485-25.
14657/g

POMOC drogowa. 61-79-76.
14639/g

~

s:5fl5~ov ~

KłEI.C(.uLtmiA.Ijd.~
lelł~~{l-11

KURSPRAWA
JAZDY KAT. A B T
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IM/Sil
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ULGI PODATKOWEJ l PREMJ.I GWARANCYJNEJ- BUDUJ Z NAMI!

Mieszkaniowej w Busku-Zdroju realizując po atrakcyjqej cenie domki jedno~
dzinne w zabudowie szeregowej w systemie ratalnym.
Domki o powierzchni 140- 166m kw. są aktualnie montowane na poziomie pierwszego piętra.
Szczegółowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy w biurze spółdzielni na osiedlu Pufaskiego 10.
Telefon (0-496) 30-35, fax 30-64.

CIĄGNIKI. maszyny rolnicZe. C.ny
konkurencyjne. RATY- O proc. Cztsel.
akcesoria, ogumienie i akumulatory do
wseystklch pojazdOW. MotOIIIfOO'Iall.
Klelce-K0$1om/oty 262, 11-16-57,
453-15.
1470/GO

AUTOKLUCZ- serwis, napr11wa stacyjek, umkOW, dorabianie kluczy.
994/ag
.SPEC". Malll23.

WYPóZYCZAM
JtdrzeJOw.624-34.

pnyezepy, la-ty.
296/J

~SCI motocyklowe, urnochodowe orez akcesoria••Motozbyt", Kielce,
ui.Pocleszka11.
1-4708/g

ZGUBY
UNIEWA2NIA alę pleezątko z. numerem368znapisem:PISIPARKIELCE.
432194

MAiZENSTWA kojarzy .HALSZKA-.

żary, akrytka 12.

709/k

NAUKA
NIEMIECKI-pnyslfgle,konf~n

cyjne,lnne. Kielce, 31-38-96. 14315/g

14452/g

'OOZI'OCQCIII-U· ...-

SPRZEOAMM-6w0bltgorku 78,8 m
kw. l15kmodKie1e). Kielce, 31-M-28.
1473Vg

AUTOALARMY, Vl8kowanie, autoelektryka, autoszyby. Kielce, Obobla
28.tel.615-631.
12636/g

MATRYMONIALNE

monta1. .Autofenlx",

LOKALE

,AAr,.laneil",.aHarorneo" -CZłł

cl utywane, nowe. Kielce, 227-41.
1482/gd

BIURO MATRYMOMAl.JE, Klelee 3,
skrytkapocztowa 1184. NapiuapróbuJemy pomOc.
14681/g

Tamowaka26.

~kiegowKielcacł\,ui.Jaglellon.ska

czycleU.bezu$wiadczałlourobkllchi

o nieuleganiu w podatkach. ~ga
my: od firmy - lazwolenie, regon, NIP,
dowód, od osób lleycznyt::h - dowOd i
Inny dokument ze zdj,ciem. Kielce.
Domaszowsk1152, 430-10.
1468/gd

FHU .PRESTlGE". Serwia: Kielce, ul. Manifestu Upcowego34, te!. 32~99. ul
Plotlkowska 191 (.Polmolbyt"), lei.
66-32-<17.
1039/ag

dopracy.Kielce,-425-82,420-~771łlk

90 Informuje, te są 'M:IIne miejliCa w
Tacholkum Budowlanym 5-łetnlm l J.letnim po Zaaadricl:ej Szkole BudowlllneJ.
14236/g

RITA MOTORS - sprzedaJ: ratalna,
leasing umochOOów osobolofych, dostawczych, c/ttllroo.o.ych l "wszelkich
środków trwałych. Bez tyr11nt0W l ~

uyfrowablokllda.zaplonu.Rad~
głośniki. Znakowanie I)CJiiZdów.
Wylącznydyatrybutor AUOIOVOX USA-

cze,

moScląltzyłla rąrnlecklego prrfjmlemy

zeSPOŁ Szkół Budowianyeti im. J.

Kielce, 61-57-64.
13851/g

AUTO-RADIO-ALARM. znakowanie.
WiBTRONIC, 66-28-49, Okrzel35.

~IERANE

proponllje
Zanąd Spółdzielni

14700/g

~~:.'· Konskle, ul. F11bryczna ~~

14248/g

TAPETOWA.NlE
61-64-52.

OH "Szomen" 11 p., teł. 457-67.

AKTUALNE najllł)SZ& propozycja
pracy. RIIdom,le1.252-23(7-19).
9735/r

t:nmolony. Kielce,

MEBLE.ubudoo.o.y, us/uglstolllrskle,
wyrób modeM odlewniczych.•Stolmod",
Klelca.31-10-62.
13947/g

Antena szerokopasmowa
nmoili~illiąca odbiór
~ progromów telewizyjnych.
Jui za 250 tys. zł.

PRACA od zaraz, zadzwotl. Raoom,
9736Jr

t<lJPił; mieszkanie \<14nnotclowe od
45 do 50 m kw~ l plftro lub winda w
osiedlach:
Bocianek.
Sloneczna
Wzgórze, $wlflokrzyakie, Na stoku, teł.
434-39(8-15),31-71-75(16-8).
14701/g

1eł.63-()4-31(9-15).

TRANSPORT 1,61- _mercedes". tal.

NilPRAWA lelewtzorow. pm~straja
nie. piloty. Kielce, 521-83Komar.
12959/g

PRZ\ \\ lt, I\S/H li
7. \1\ll'\(

14004/g
14010/g

61-94-68.

14425/g

61-46-CS.

SZKLARZ domowy. Kielce, 424-54.

IXlMOFONY, bramofony najnowoUSŁUGimurarskla,układanległluu

13487/g

CYKLINOWANIE. Kielce, 32-40-32.
13428/g

31-10-48.

ry,lerakoty, kominki, 502-88. 14555/g

POTRZEBNA pomoc do opieki nad
dziecklem,tat32-35-77.
14554/g

Jłlvkanlemlecklegolubanglełsklego.

Gl.AZURY,melowanle-tapetowanle,
14456/g
535-52.
cześniejsze.Klelce,434-79.

14634/g

ŚOANKidzlalowe,sufitypoc;lwlesza
ne. tapetowenia. malowanie, panele,
boazerie. Kielee,23-811.
12564/g

ALTRONIKA - alarmowa aystemy
k!aJowe l zachodnie. Kielca, 434-79,

artystyczne: ko-

PRACA. nastałe, teL68-42-91.
PHP .EJeomp", Warszawa zatrudni 2
handlowców. Wymagane wykaztalcenie
średnie, praktylta w '-.ndlu, \<14a~y
umochOd osobow1. Telefon: Kielce.
31-73-64.
14630/g

PRZYJMĘ

WIOEOALMOWANIE, 61-43-50.
7167/g

IVJ.łENIARSTWO

torówftZykaa~.niemleckie

go, tr.ncusklego, hlszpańaklego, ....toaklego.IGelce,31-52-54po16.1818111

k.aitgowąlsekretafl<łMznalomo$cilł

14603/g

rnlnkJ, balustrady, fontanny, rzetbl z

WYNAJMĘ mieszkaole - 2 pokoje.
Klelce,61-49-57.
14389/g

FlRMAzalrudnldołwilldczonychlek

381/J

FOTOVIJEO. Kielce. 32-57-35.
14556/g

NAPRA.WA iele....tzorOW,31-21~3.

!

14602/g

DROBNE

PRACA

~eczn.(12)32-65.

lotogralowe129371g

NUMER1826

MAGAZYN

,.,-t.o BRAMY

o"""'
1'

garatowe, wjazdowe,
uchylne, segmentowe,
przemysłowe, sterowania.
Kielce, ul. Dymińska 18,

tellfax 610-463. uwp

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

MEDYCYNA
USG- co. gdzie. kiedy?

12630/g

GINEKOLOOlAwGrodnie. Białystok,
515-078.
9719/R
GINEKOLOGICZNE zabiegi (do 24 tygodni)- najlepsza kliniki el.lfOPIJskie,
umiarkowane ceny. Zatelefonuj: .Mark1ur",l.óclt32-73-49(10-18). 321/KW

TURYSTYKA
W0LNEmiejsee-SMtgard,458-37.
14343/g
WŁOCHY

32-48-18.

- wolne miejsca. Kielce,
14280/g

PRZEJAZDY do Hszpe.nN. Kielce,
31-40-34.
14071/g
WOLNE miej$ca do Kolo, Han0011er,
Essen, Dortmund - 15.V111. Kielce.
424-67,31-74...(18,
14656/g
KOLONIE. wcusy KafJWI.CL Kursy
angielskiego fłł. Brytania), Mercury
Centrum BT REISEBUSATOUR. Klelee
Oworzec PKS, 11 plęlro, 543-64. 1817/S
PRZEJAZDY autok11rowe do Wioch.
Niemiec, Franejł, Angli, Szwajcarii.
Skattysko.Terra" 0-47514-114.0-47
513-()83.
21245/g
WIZY- Grecja, Niemcy, USA. Kanllda. Skartysko .Ter'l'l- 0-47 514-114.
0-47,513-083.
212471{1

KURSY języka 11ngielskiego w USA.
Skartyako.Tarra" 0-47 514-114,0-47
513-083.
212-48/g
WYÓECZKJiwcusy,wkrajulugra~. atr11kcyjne ceny. Skartysko
.Terra" 0-47514-114,0-47 513-083.

SŁOWO

NUMER 1826

LUDU

-

OGŁOSZENIA
VW .PASSATCOM6l" (1993 r.) przebieg 5 tys. km. Kielce, 68-61 -34.
14557/g

SPRZEDAZ
SPRZEDAM
31-13-39.

C8-radlo.

SPRZEDAM sukni(!
Klelce, tel.318-318.

ślubną

SPRZEOAM .ursusa C-330", kopaclkf dwurztdową. Slfpnlk. Slenkiewteza3714,obokSilnicy.
14572/g

na cena.•Weapol· ~dom. Umanowsklego24,tei.6J.-49-56.
9681/g

SPRZEDAM szczenltta dogi, S-tygodniOwe. Kielce, TatrzańSka 64. tel.
31-72-16.
14575/g

MAK.ARONSWIĘTói<RZYSKJ- produkc)a,Sj)I"Hdat.Kielce,ManlfaatuUpeo-....go67,68-50-44,31-06-63,31-91-96

rok prod
434/J

SPRZEDAM szlifterkę; lastrika, betoniar!(f, wyciąg. Jędrzejów, 621-48
431/J
SPAZEDAM .audi 80" (1992), benzyna,21.,zlelooymetallk.tel. 11-14-37.
14706/g
SPRZEOAM.poloneu" (1981 r.), lei.
23--Q04.Klelcepo16.
14663/g

. KNMZA 53212", sknynlowy WJwrot(1989r.),przycz89f6ton. wywrotkt
(1988).Klelce,59-235.
14670/g
SPRZEOAM .poloneza" (90 r.). tel.
14691/g

688-648.

SPRZEOAM .skodt 105l" (87/88).

Oobrzeszów 69, gm. t opuszno.14688/g
.PASSATA 1.60" (&4 r.),.audi1,6TD"
(86r.),tel59-153.
14642/g

SPfłZEDAM

.memedesa

2400"

0,61ub1,3ha,ui.W(Ijllka.Polsklego14464/g

Rozmarynawa, teL61--4s-.8.

OIJBU>CKI-meazynydoszycla-go~~tneraty.Klełca,tel. 425-51.

.FORDA GRANADĘ" 2.0t.. (198-4 r.),
silnik 1988r.,standobfy, tal. 31-98-48.
14623/g

SPRZEOAM ~nik .kamaz" Z nacu-

SPRZEDAM.~-(1985r.).teiazny
14677/g

SPRZEDAM

pnc~sla ogrodzeni~

14658/g

ETERI'łT

- Kielce, OygnltiSklego 7,

61-67-93.

13791/g

13810/g

SPRZEDAM eternit W','SOkofailsty.
Klelce,27-663.
14666/g

Czesław,Kielce,ui.Bal Chłopskich 410.

Slowik. Chorzowska 22. teł. 59-344.
1004/AG

ooZIEZ uZVWANA -IMPOR"Teł. No-

SPRZEDAM .ladt combi" (1989).
Klelce,32-52-74.
14618/g

SPRZEDAM _peugeota· 505 TO
(85 r.), .audi" 1,60 (83 r.). Kielce. lat.
11-16-28.
14653/g

wal"l8,kleje,ługl, llsłWJ.SlJłMA.Kielce

-dostawa.Ostrowiec,tet.65-12-62.
89S31g

SPRZEDAM: ~eJniki ~i'Mle. kd0wkf,ma&Zynfdodrzawa,pnewód0W4x6,
tef1TIOI201.,tel.31-36-25.
14478/g

.FORDESCORr 1300ccm (1993r.)
-skladak, tel.68-10-73, 502--41.
14672/g

portowane, ścierne, podlogowe, gruy
trudno ścieralr., mrozoodporna, pol&ro-

WIDEOKASETY- dowolne dlugo6cl VO. Tałma na)tanlej, belPC*adnllmporter.

ELEGANCKĄ suknlf ślubną sprzadam.cena2,5mln,tal.318-625.14484/g

Warszawa,tał.(0-90)20-30-1 6.

El.S.ENTY tllbatowa, IUmba, obudowy studni, zbiorniki wody, drOQtlW'e.
.TAWOY"Kielca,86-70-83.
14275/g

SPRZEOAM .peugeoła 106 XSI"
(1 992),lrzyl;hwlowy.~matalilc.tel
553-44Małogoszcz.

SPRZEOAMutywane:overlock.lahcuazk.arkf,lączarą,stt.tkrawiecki.Ce!rY'a

144751g

Sf'RZEDAM .peug&Ota305"(1985)RII
czttcllubkuplfrozbitego.'Moszczowa,
teł.43-846.
231/W

SPRZEOAM partdat i okna z rozbłOrld,
tał.26--593.
14569/g

nitna.skc:ldf" 120.125do60mln zl•. tel.
8usko65--81,wiaezorem.
259/b

DOM O'M.IRODZINNV wolno stojący,
240m kw. na Baranowto:u, tal. 61-56-78
sprzedam.
14779/g
DOM wolno stojący 170 m kw. dwurodzinny na placu 780 m z WJGOdaml
aprzadam,t.l.61-33-11.
14705/g

SPRZEDAM

14626/g

SPRZEOAM ctzlalkf budcMta!"lfł
w dobrym punkcle Buskłl.
pow. 3527 m kw. Tel. Kielce, 551-71
wieczorem.
14643/g
KUPIĘ działkf budowla!"lfł

w pobłi1u

lubnaobrzetuKielc.tet.31-24-78
(wlec:zorem).
14662/g
SPRZEDAM<Uiałkf0,79ha.,uzbn:ljo

SPRZEDAMciZielkf budowla!"lfł 1000
mkw.wPrOIMlku(woda,htatto}40mll\
tal. 68-66-11.
145331g

NAJWIĘKSZA klelacka IM.włownla opo-

MaZIA'"7 (Cedzyna, abokctnef'Urza), sa01-65.
1019/AG

I..ICHYUE
BRAMY
garatow,
4.000.000. Kielce, 566-27, Radom
603--a16..
12451/g
BOAZERIĘ.Iistwy,1aklery. Kielce. Mila

14,566-22.

1458/g

MASZYNĘdoprodukcjiclwpakkuku

SPfłZEDAMdDałltt.rozpoczfla budowa(31yt. m). Kielce. 5!Hi6614612/g

SPAZEDAM nowy dom n11 działce
41a,woda,sila,pOdpiwniczony,WVSOki
parter, Zagośt Stera nr na
260/b
DZINKĘ buc:lo'Ma!\11 w J.łikułoMcach
o pow. 900 m kw. z doprowadzonym
światlamsprzedam,tei.39-29Busko.

21!118
SPRZEDAM działki budoWlane 58
lll"ÓW, Ihe,GOmoPercela33. 14083/g

14692/g

MNE GOSPODAASTWO łub dzlałkf
w okolicacli Kielc kupi(!. Oferty 14078
.SL" Kie~.
14078/g

.MAZDĘ" Bł.J$AE220, (1987 r.),stan b.
dobry,Starschowice,74-61-53.
131/St

DOM D'M.K'IOOZINNY wolno stojący,
240 m kw. na Barsnowku, tat. 61 -56-78
sprzedam.

ola260. tel.154-(l()()Wollc.~150.

• EUXIR" Towarzystwo pań- panów.
matrymonialne. Kielce, 493-64.
13103/g

346/E

F i r ma " BUDOMARK"

Wytwórnia Materiałów

z a prasza wsz ystki ch h a ndlowców l producentów
na nową giełdę towarową n a Śląsku.

Nowiny, Przemysłowa 26
tel. 59-913, wieczorem 407--08
ofenfie:

Izolacyjnych

Bytom -stary s tad l on GKS-u Szombi e r k i,
u zbiegu Ile Zabrzańskiej l Małgorzatki, obok dwor ca PKP.
owoc owo-warzywna czynna
Z a praszamy n a Śląsk.

TtUMACZENIAprzysifgłe, techn\Qne, konferencyjne. Biuro numaczel'l.
Kielce. Leśna 1at2, teł. 421-09. 1809/S

GAflAt do WJnalfcla. do apnedanla
rottwailer. Kielce. 520-27
14698/g

EKSPRESOWE
WY~Ę pok(lj ~kuchnią lVIOWej
Górce (oaobla samotnalJ. to.loe,
81-87-54.
BO

SPfłZEDAM.toyottearollf1,3Xl."

bazwypadkowa, serwiaowanro (Xi.1991)
lubumlenltzdopła~nromlaszkanle

całą dobę/

Klełcach.

M-3 lub M-4 w
23-876.

tel. 23-274,
14721/g

DOwynajtclakomfortowe2-pokofo-ztełefonem.Płatne31atazgOfy,

473-Q8.

14709/g
ma\ą

SPRZEOAM
31--47-74.

~.

14724/g

.RATA UNO" 75 SiE (89 r.}, apnadam,1el. 31-88-85.
14736/g
SPRZEDAMQ0190da.-.wo rolne 3,20
ha. BartOIZOYofflv 20, gm. Nowa Słupia.
Kletc., 31-69-35.
14729/g
DO wyn.aJfcla pomieszczenia 40 m.
31--47-74.
14725/g
utywaną
~
SPRZEDAM
.mlr'llk 16A", zamratarkt .mora 122",
nową III8SlYnt do szycia .tucznik". tel.
27-012po16.
14726/g

SPRZAEDAM.kamaza 5320" (1980}.
Szczacno 133, gm. Dalaszyce. 14752/g
SPfłZEDAM

suknlf

ślubn4.

411-68po 17.

Kielce,

14746/g

SPfłZEDAM

.renatAt 4 pick up"
(1982).Kielce,471-39.
14747/g
KOTA perskiago apnedam. Kletce,
229-24.
14745/g

BEZPROCENTOWY kredyt! Przyjadt.
.,lfdrzejów, ul. Barbary 488. Zadzwoń.
632-51 po 15.
14751/g
SPRZEDAM dzlalk' rekreacyJ~ w
Marzyszu 1Oa, tet. 61 -42-66 Kletce.
14664/g
l f do zgniotu, silnik elektryCzny 10 KW
Wygna00w67 k. Małogoszcza.147401g

SIATKI ogrodzerno-, 32-38-02.
14743/g
CEGŁĘpalną

K-1. K-2. Zdoclt8Willl.
Rachunki VAT,11- 14-79.
14742/g

ROZNE

KUPIĘ domek drewniany w Końskich

Giełda

PRZYJĘCIA~SC:LNE-SłoiOv.«a,ul.

l.lrzfdnicZa 16. Kielce, tel. 31--45--37,
516--49.
14186/g

Usługi

KUPNO
lubokollcy.Koflskle72...00.

LOMBARO, 68-22-42. natyclwnlaa-towe po!yczki pod usław. Kantor w
hotelu . Brlstol", takt.a w nledzlalf,
68-22-24, nocrry 66-30-65. 970/AG

2 PRZYCZEPV samoztlleraJ~. prao-

TOWARZYSKIE

dzony. Starachowice, ul Nowowiejska
141.
138/St

W sklepach Agrocentrum

146951g
PRZYJĘCIA WESELNE. aala. wypoaatenla, cwganlzacja.Kialce,525-75.
13707/g

budowla!"lfł.

uzbfoJ~.

OOM m~J"owany 41 m kw., ltan bardzo
dobry+działka950mkw. -tereoogro

KOSIARKI

działltf

66-37-77.

.FLATUN060"1,1,1el.68-31-o9.
14718/g

rydzlanych, WOzekwldloWJ(.rak"). Tolw-

SPRZEDAM: .opla kadelłll" - 1,2E, ba·

14704/g

N I ERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM Iokaia nro aldep, hurtownie, gabinet, biuro, uslugl40 lub 80m.
Kielce, 68-30-50.
14-465/g

14715/g

SPRZEDAM .mercedesa 307 D"
(1978).Kletce.59-424.
14610/g
nzyna, -~ .Mdan" (1986) lub Zlmle-

66-01-28.

SPRZ.EOMł dom ole wykońelOoy,
okolice Kielc, teł. 531-37.
14583/g

20r

SPRZEOAM przyczapt campingową
rozkład~ w domek namlotCI\IIoY typu
14696/g

KUPIĘdZialkf~okollce

eus

SPRZEOAM .marcedna
(1978r.),tel. 409-49.

.,POLONEZACAR0" 1,5Gl...E (1992 r.).
Klelce,31-91-33.
14691/g

.skif-3",cen~~18mln.Kielce,66-Q2-70.

OĘBO'NE DESKI-auche, gr. Sómmkupif. Slarachow4ce, tet. 73-36--47,
po 18,73-37-07.
134/St

SffiZEOAM .aimeone" - alu.fer, przebieg 200km.,nierajułrowe~JY. Krarv!lw
19,gm.Dalaszyce.
14719/g

lAKlAD ślusarsko-mechaniczny Wjkonujewibropt"asydokostkibrukowej.Ki·
ełce.68-31-76.
14604/g

młodzletoWe,

14582/g

na, zagospodarowanro, Cmii'ISk-Wyrowca. Kielce. 531-53.
14678/g

14679/g

SPRZEOAM meble
utvwane.tet. 31--43--40.

cakl6cl 1ubna~tci.Kielce,32--43--48

po16.

SPRZEDAM dwłl kont-ry aklepo-wceniaziOITMJ.Kielce,tał.61--42-66.

608 w

14380/g

~plytekoeramiclnych.Cedro

14506/g

trakcyjne,tel.689-222

14309/g

OVERLOCK, 32-51-14.

PIIIubzamlanifnaW)'Wfotą. Tal.(7-15)

61--4&-47,po1531-03-30.

132/PW
łub

KUP1Ędorn,cenaok.550mln. Kielce.

PlYTKJ CERAMICZNE- krajowe. Im-

GLAZURA, terakota: krajowa, wioska, nialPII'Iska. Kielce, Szydlówek Górny4a(rOgWarszawskiej.przedlutenie
TurystyczneD.tei.SS-60-86.. 14514/g

do 2501. ~.

. mercedesa" 508

13104/g
nitsza ceny, wysyłki, hln- detal. Producent: Kalisz. Wykopaliskowa 13. telllex
366-21.
222/KW

Cena2.5mlnltont. Klelce. 161-531.
14539/g

KUPIĘ

~OTOWEatraganyhandlow'll, na.l·

(cenykonk~J"eocyjne).

SPRZEDAM .tatr' 815 s-3" (1983),
tet.łQ--41) 154-000W8'Nil. 51 14592/g
SPfłZEDAM mą<:lkll mil!sno-łrosną.

KUPIĘbetonia~

752-22.

ZagnafiSk.a, Gruszka, Lakomin, Jaworu.•Stara 200" do remontu lub do jazdy
ze wspomaganiem. 66--45--65 po 18.
14641/g

SF'fUEDAM .126p" (1984/85). Kieł·
ce.465-00.
14587/g

~:s'.ó~:~~~

14&46/g

SIATKA ogrodzanlcJwa, ocynkowana.
pow1ekanaPCV,wyaok11Jako6t.atrakcył

SPAZEDAM .126p" (198n. Jfdrzajów.618-76po16.
425/J

SPRZEDAM chlodnlf, Jelcuo" -

1,5x2.5m.Klełce,23-788

26218

PROOLIKeJA alatak ogrodzeniowych.
tel.22-924.
1038/AG

- tanio.
BO

rednllmporter. Spneóathurtowa t detaticZna.Klelce,ui.Bodzentytlska32.
1034/AG

przyczept.Klelce, 151-395.

tei.2J.-11.

SPRZEDAM . poloneza" (1990 r.).
Kielce,61-07-37po 18.
14559/g

Wyldadzlny~.AteslBezpot

SPRZEDAM .nysę 522",
1987.Jędrzejów,1et.617-92

DROBNE

AlJTOBUS .IKARUS" (1983). Buelw.

Kielce,
BO

eaeeeeuseeeeustpol Warszawa.

STRONA 23

MAGAZYN

styros•pre..ę

&T· 5 cm- 64.200 d-m kw.
CT· 7 cm -74.900 zł-m kw.
supremę,

stropy terin unm

SPRZEDAM .ładf 2108", 61-67-84.
14744/g

KUP1ĘprzycZ&pt10-1ub12-~.

tel. Kłw0w33(wiec.zorem).

97421r

SPRiEDAM .votkswaljlllna pasaata"
(87 r.), . skodt 105l" (88). Kielce,
61--43-22.

eo

S PRZEDAM M-3 Jfdrza:IOW, bloki, lat.
638-28.
14769/g
ZATRUDNIĘ młodego ITiftczvznł

" OKPOL"

TRUST "XL" - "ORION"

CENY PRODUCENTA

OKNA

./PLASTIKOWE

.OKFENS"- Czelad!
./ DREWNIANE (3-szybowe
. STOUMPEX•- Wołom in
./ DACHOWE

a
-

.FAKAO"- Nowy Sącz

Kleje i fugi

U STWY,
WANNY AKRłZOWE

-

hu~

VISPOL

Salon sprzedaży:
1•W•d
Kielce, Kra.kowska284,tel.528-13

DRZWI

GLAZURA, TERAKOTA,

doglazury

naj nl:b.ze ceny

VISPOL

HURT
DETAL
Salon sprzedaży:
14SSII'I
Ki~lce, Krakowska 284, tel. 52&-13

do

pracyprzyautomacielologrartcznym.
Klełce.SI-61-19.
14n2/g

~ALUIII_.,

/WEJ*tlowE,GAIWoWE

~:..r~PCV

-

KIELCE (Nławachłów 1).
ul. BatallonówCI"tlop&k.lełl77,
1... 111-11, 13-01. - $ 4 ,

17161Jł-17. aobolał-13

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

SŁOWOLUDU-MAGAZYN

STRONA 24

RADO~!,

W.

NUMERI826

KAHAt. ALMOWY
TV DAMI-2 RADOM

Oltrolkłw 30

<•t:lazC .. alicy l90S Reb)

10.008i.lruobrolu~10.30Ami

Zł·lllldok.1140MCM-RJZYki12.00NrNro- . .

tri.(048)632-64S

..._tU$10ub~~ntanyMOI11.501Nooblolu,.._
Ndlonlołclamlt7.30T~1 1.30Pogadl ..

boglczy-Mrill1t25Pm.uc:jeMOI-Grtlott

- ......

H

yen;l-grat~21.45Rnlklr.ttllłon-drMIII

l'owiCJrti:lt.OOI20.30cnz10.30I'IUifPnlgodnil
TYK OSTROWlEC

wopr •..llnl.włWojl::ie$lb17.35t.llglly!lllologicmy

n.~,~~u:~=..l:!..~

poleca

15.301'fop111okMrJoTVK~KrlinlprZJ

OKNA, DRZWI

,od-prOQIIIIIdltdzilcillllodzitt(.17.30AioDocliL
17.3511'.rilndltdzilci17.401trdtl*-· . . .

17.45Dog(JryiWlQIIIII2)·1111111b.cl&nxlzil!yp!Od.
JIOI*ilj1ł.30Sinlla.t.rt-łiiiiii.ISA11.15Pt.
~r«:M-tiXSit40~111nowylt.45

(z drewna, PCV i aluminium)

~l10120.00landnllpo1ic:jlnld-ll:lndl

pnld.bncuiiDij21.35lrnlftlilrlowy2t.40flt.fll

W KIELCACH także do nabycia: WEŁNA MINERALNA,

STYROPIAN CEMENT Z

w1012105~1101111- lilll-prod.USA
23.40co,.aau?23.50T~~tg&zt~~Mo.o.ile

TYK KOŃSKIE .

MAŁOGOSZCZA

11.50TIIIclyskiWCN20.00T~k20.101U11b

DAMI-PLUS RADOM

..._23.20TIIItdzltmlll
DAMI-A...US RADOM

17.15inlomlqloPfOP!IIt17.20~

-Wlg0dlllz ~17.45IUI'Clll'IIN9'lY'IIIIbnit

:ow,ttiSZikollcanilprOgllnl.
PoMM:I:Ił.OOI20.30cnz10.30~dril

TVK OSTROWIEC

15.00AioDocliL1l05~dlldzilci15.10

KOOkljliko-. .łl'lilll.ll150oP,nogWI2J-IIIII
dodził!owyprod.polekllj17.00S..IIIrbn-•

IW11.45~MCM-t«S1 1.10~Ii

tltlfly1l15Klllli"wiMCMil30bpowitdlprl)p..,tl35Pogadldlllbop;:zy(1&1-lllriii1U5Pt.
Hl'tltilr«:M-G!oo.t-[JfOIJUIJWtWIJ'Ił.50Do

\ntdlldip6wNhlb20.00F«<IIo'fwd-f'lltw.izrina

2125Konkl.nillrlowlo21.30Rindklr.lllelon-dJa..
..t-.prod.USA2150~zr«:M 23.1 5CO

,_U!Ika?2325TMfWU"MCOibowilc
TVKKOŃSKIE

1ł.30Poc:l.;tl~11.35Pogadldltbop

errl1&1-lllrillobyi2.USA1t.25P'rvlfDcjlr.«::MGroM-[JtO!IrllllftllyCZI!f19.500on.ctlldip6w
lllluki20.00Fort!loyłltł-gra~21.251i:oJt.

kur11111owr21.30Rindkallllllllol'l-drlnlllnl.
prod.USA22.SOKIM"wJMCM23.15CotiiSCDU?

ŚRO-R,.1o"lliVIII.
9.001011dlkwldraiii!PO-lz16...,.94r.)925
Ttla~TlQ(J0.00116to..O.S..I178)-..

t0.45W.uQeł~Zuowu~-~

llb.ptOd.pO\sllljl2.351'nygodyAobil-.eruz.liiiiiMI:IIptą.porMdc:iD. o.toeU.OOI'rzNI:

,.....,17.15KWidi:ikwclrw.-ftlllllY!Iillonnltyjly11.40Tłlllrób'lołciTJQ(Il10W~do
prndy(261---11.40.w.jllwy~ - - . . dzit.
ci19.05WaQcrir!rl:onklnlllltiełon19.15.,.1o

~lllfPO!IoW01U5SMr<:~~
kl·illnlfUSA21.20Jo:illlctitwldrlns{9owl.l17.15)
21.45Prttlal:~

KANAŁ FILMOWY
TV DAMI-2 RADOM
10.00!llwvobrolu~t0.30.,._

cll!labopl;rf-..W11.2SI'rlzlrUQII«:M-Grl).
Mll.S5TIIId)'stii.Oi12.151U111o'fwd·P'*'

RATY, NA KTÓRE STAĆ KAŻDEGO

wilyjni13.50Awd:atllltiełon-clrllllt-15.50
81woobrrAu~11.30T~

18.30sta.iiboglci·illldol1US!I,IIdoponieo

BEZ PORĘCZVCIELI
ODBIÓR NATYCHMIASTOWY
TARNOBRZEG

ul. Sienkiewicza 189
(dawnyWZGS)
tci.(0-15)224349
~PEX"- JASŁO

ul. Staszica S
tei.(0-136)2Sn,
3499,4088

Sk...

Polonułnłdl

Mitsubbbl

t.k

""''

QuaikT-25

~20.10Z...Ipoliqlr6:i-MIIdl21.45

,.,....,

f!atll6p
Clnqllettnto700,900
Fiat UNO, Punto
Tipo, Tempra
Polonttcuo

Lub!la

2934N.Mi1Wllukce
Chicagotel.(312)342-0066
(312)342-1084

dlill;u · Mrilt"l.oll..1 ł.501oturrka10120.00T. .
f'llllillnyhoW·ilłi-.23.25T~

DAMI-A...US RADOM
17.15lrllonnlcPoptOgflllitt7.20WIIdon:ltd
(E.Bhw~UJI7.35A8-S-~dlalftlbyzo
..,.,cłii7.S5[biozdrowie-llllgllyft1l10Zikoll-

Voltuwa&ea

"""""""'TYK

Audi

Pow!Orti:19.00120.30orulO.lOIIISifllMOOclnil
OSTROWIEC
16.00AbDoclo_1&.05t>-tinii*'IMoti«1201-

NI~

łllllltYLI5.30Konla.ndldzilci1U5S..tybtl
ł131Mrillrrt-15.S5~~zt.,tdus.;.
lili17.00Sifltrolllltln - łlllll11.509,11doponlt

dlillu(62)-terillto.tl15Kriln.....,1l20
Oomdlil:ipc)wldW.1l30Zipowildl]liOpłil!

Ursus

tl35Siariiboglci·~dolUSA1 9259)Wdo

==~~~:o::::::21.35Konla.n...,.,21.40111·łi1WIG21.05f'lt.

KREDYT DEWIWWY 15 proc:. ROCZNIE- SPLATA
DO 5 LAT. ZLOTÓWKOWY OD 19 proc:. EFEKTIWNEJ
SPLA1Y ROCZNEJ- SPLATA DO 5 LAT
Zarąll ~s,.le•~ Pewun:ll•łi

killnyt10111-h-.USA23.40CotiiS<:Hb?2l50
TtltguNM~

TVKKOt\ISKJE
11.30~pt0gl"lftiii.35SI.-ilbog&ci·
propndoltt.25~doiJ(InildZialku(63)-.W

Sp61Uid•i Spelywriw w SbrtJR•·Ka..,

kGm.19.50Dotrlldlldip6wSllllb20.00lllldnlpoli:jd:l- ...... prod.lr.21.35KonbnliMowy

III.IAJioHw65, teł.5ll-llloJIHDpnrł11Jo(nłiWJUłfi'ItUłlli~·
lię 1.,.. UWtl
••HIIil1/l,•l~ciPiwitncllil.246•k•.,tnn'}"wolawaalłUM.Mt

d w Sbrl:ył1:1-Ka.., ... WnOMn 2 (n. B«) M.IHJi~

21.40111-IIIIMCM2105PI4illnrl'lolll·lilln-.
USA23.40C011Uaeka?

CZWARTEK, 18.VIII.

ll(k1VA.Tj.

Oferty z ce~ nalet," składać w kopertach z napisem . Przetuc· do 24.VIII.94 r.,
codz. II.
KomasyjneOIW1ftie kopert rwtV~t24 .VIIl94 r o Codz. 12 wsiedzibie spOidziel ni.
Warunkiem uaestructn wprzctarJUjest wpłacenie wadiumwwysokoSci iOIJi ceny
wywoławczeJ w kasie SJ)Ółdllelni najpóin1ej wdntu•pnetarsu do sodz.ll.
Wadium zło.l:nne pacz nferent6w, kt6ąth oferty oie rostan~ przy_Kte zostanie

TYKKIELCE
900Killdl"--rw(IKM4.111.YI.941.)9.25

=~~::~~
~ll&l.-liiiiiiUSA12.30Przlb.!tlki
IDwJ17.15~kWid!Jns-IIIGNYII~
17.40Ttla~TIQ(11.10IIIIb;Mdamt(t1i)

-.n~ta.sswlkacltrYkonbntlllelelon 19.052r·

zwnKonepodokonantuwyboruoferty, aoferent01ł1,któresoofertazoslanteprzmta

ciiiii~: JrwWoltcjSport(37~)20.00Sulont

-z.ar~thowancnapoczetceny.

pnygody-cnrr.tobyeł.pnld.brllylijlkilj21 .30Kit

Wadium prupada na rzea sprzc~eco, jeteli oferent, którecn nferta zostame
pflJ'kta uchyli si~ od zawarti.l umowy lub nie wpłaci w wyliiiCZOllym termime ceny
nabycia.
Sprzedawca liSirup sobie prawo swobodneco wyboru oferty oraz prawo
ods[4ptemaodprutqubezpodamapn:yC1.Jny.

IP!tw.lrw(lKMI.z11.15)21 .S5PmlwltksiOW'f'
KANAŁ FILMOWY
TV DAMI-2 RADOM
10.008UoobnllunilruchDJnokiii10.30Sł...
llil~-llmdok.1125&,11doponildzillu-•

Nab_ywuJCSizobolt1~rzaplac:t cen~nabyciawterminieniedlutszymnitsiedem

rillkoatt.S5Mulyb.IG12.15~1poliąalt

do.t od dnia zawuga umowy. Koszty Ojllaty nOiarialnej, ądowej i skarbowej~
na~.

tli-~la11llf'ielótlrlrrhoW-illl-15.50
lllutOobfotu~11.30TIIClilnnik

2UWSk

18.30Pogoda!labogaczr-1Mri1119.20Fiodlifll
~---koln19.50T~20.00T. .
dzltritllt20.10~Pf!M'Rodl-drllllll

SPRZEDAM SKANER

21.4510!,iblanlcZ!Iyli0121.00TIIedzilnni;
DAMI-PLUS RADOM

PROFESJONALNY

17.15lnll:mlcłlo~Jt09f~mit11.20~
(Ralał~11.35CWdll.wojewodywop!łi;O
..,..JanusuWojr:jnlka17.45~kullnh'l'·
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m obld 199o4

,~tek- n•.,a.~a.

...U.t.luiOI)' IDNJILec:b.SI•6ee~eold

POMOCDitOGOWA ·te\. 61·99·99.
POMOCDROGOWA·Ie\. \U-S09•

•rMz.S.U, • DdoM:d•ll.•

POCl:J"QWE BIURO L"ił''RMACYJN0-

DdJ

KIELCE
PAŃSTWOWV Tf.ATl lM. S. ŻJ'.IOM·

SIUEGO -

JHlEnr& urlOpOW:a.

PAŃSJWOWYTf.ATI. I.ALKI I UTORA

,.XtJBUS- • otl. [Nłl'

•

p rulWI ILI10pOWI,

llEU:aiE CENn.UM WL1lllY •
- wystawa fotocnfiano-plwyc:zna .Anlolki Bo1umiła 11".

pL MHI..al D

Qynnewlodt.9-16.

liNA
..Jt-lki" · .GłinlarzzBeYerły H,Us
111"-USA.l.IS,~oi6.4S,I9.1S,.Wezym

o;:zynnerodzieMiewsodz.9-16,wponi&o
clzialtinieaynne.

· z.tn:ll\"10WE·tcl. 911.
lNJORMACIA PU' · lei. 910.
L"'TORMACJA PlS ·te!. 661}-279.
BILI:TYLOlMCU· ~zerw&qa ł JPIZ&o
dat- Sipna, ul. Sienkiewicza 56, te\.
66-#-}2, 66-24-)2.
POGOTOWIEPOGRU.BOWERlJS11tO..
NIE" - USUJGJ c.u.oOOBOWE tel.61-29-ll,61-l9-12.
I'OGimiOWE c.wJOO.
BOWE - nu.DSII;BIO~'O lJSLliG
KQMUNALN\'Oł
lei.
)1-70-47,
66--JI.n,467.aa.

=

mamyprobłem"-USA, I. I S,a.14.J.O.

M11Zf.A · WYSTAWY

,.Mtrslrwa" -.$m~•t.iUkrombd!Jdla"
pOI~I.IS,I-IS,.W)'Sirulowedziewayny" 

USA. I.IS,a. 17.15, 19.15.

,.SI...,.,." . n.ieczynne.
,.Edoe"·rueczynne.
DYt..IJJtY OS1'IlE
SZI'!TALE· o.tebl We-el rur - CUrn6w.~· ui.KołciusUi,GI•tbl..
pa..-P.tNa~czJ

-

tei.Sio..o6,4Ci7-0.

""*

rejonizacji,

....

AYI"EEttDvtul.."'lt-e~lotysodmowrdr·
turnocny,dueMyiJw~teanypdniapteb

pn:yui.W•n.u.wsl:iej l49a.Dyturnomy
pdni tet aptd:a przy ul, Sientiewicu 21.
n:u:JONY
f'o&otowieRatunkowe -999. Posotowie

Potiqjne -997,Sua.t.Potama- 998,Pomoc
DrQI<.IWII-66-00-65CZynnanonstopo.az

981, POSO$ovriel!nei'Jti)'<:Eile Kicke-m1uto
luren-91li,PoiOlowieGazowe-312-02ll
J992,P~wod.-bn.• ~,J!080IOWie
~.,elettryc:me,RPOM ·aynnew1odt.IS
-llwdmpo'40SZednieiwłQdz. 1·23wdni
wołModpfK}'-Ie1. 6\·\l·)).

S1J'ITALE·CUmów·662-43\,ul. Ko:ł
ciuuki·467-4),ul.P,osta·6li--S2$,
MSW. 4:Z0...21,Czerwona06ra· $08-41.
BIM · la'--dl t ".,....raycłl IIS!q~
.HJa:~~Jcłl · tel. 31·12-68, 27-óU.
NAGL.\ POMOC LIXAltSKA LEXAllZY
SPECIAlJSTOW- \\lZYIY DOMOWE·podt~ttó•,cttin~fłO-clzieci~ch. intemislllw,
ortopcdbw,luyftłolosów,otubslllw,neuro

IQI(lw.badaniiEXG.Z..Ioszeniacodziennie
ll-20, telli·~SI. \\-u:;rty~ I 4.JO·Z1
(bl~d,l l ·li(GI -IM).

m.. ~U • "zDROWIE" • WIZYIY
DOMOWE · bnliol01 z EKG, l.lfYT\Iolo&.
neurołoa.dermatoiO&. pediatra. intem•su,
chtrufł. leczenie bólu, badania labontoryjne,zastrzyti(iinne.Wuaipieluni:antie
w domu), Szliola Rodzenia, masde
·kruostup,rehabihtant,USG(ultrasonosraflł), próby ..,-sitkowe, EKG kompucerowe. Dom IUemiosła, ul. Warłtlws.ta )<4,
-..ldtule ..... ll.
~ULTUSO~ • USG MIKI IMrtSirrll •
~L 61-fl-:M ·lek. med. radiolos Wojciech Partyka p~jmuje w domu pKjenll i
w pbtnecie w pOnicdnał\J i awartti
Wlodz.l2.1 S·I4.4S,wewtorki,hodyipi~tki

l l.JO - IHS,wsoboty8 · 9.
I..EC7..ENIE l USUWA.''•IIE Zł;BOW W
N.YliOlJE - -. Slklotwla:, ... Ko.alczt..*'qt., l ,tei. S4i l· l i.4łl ....._

POGOTOW1E Sl'OMATOLOCICZNE lean.ia.Medisllr", ul. W:anz.owska 34.
(DOM RZEMIQSLA),c:zynnc NON STOPIel.4l9-45.
SPOt.olJEt."«A UXA.lSKA - pblat!J
CQ"aH .. pola. l-li: ... h <lerc-..klq•
(j. lluab) 41, teł. łł-l0-1'- stomatoloa;ia.
al. KMt,ald!l~ 5, tel. 31--50--1'· stonutolopa (uaieczulenie Ql(llne), interna, ul. Hl,...
tec:aool, tei.G6--44,-stomatoloJia,lineto10Cia,qtoiQiia,analrtyta_ al. x.łdiOPk\ 11 ,
ttL450---M-atomato10Jia.pbinetyspeQ•·
hstyane.
GAIIIN.ĘTGINElOLOGI CZJIIY- ul. Wesolal9/l.lek.Ossowsb,Zemsta,czynneod
poni~altudopo~ttuwi')<ILI&.-\7.

PRYWAlNYGABINETUROLOCICZNY·
W. Ka~wtowsb45.tel.~.pon>e·
drialek·pi.ttetw~ l5· 17.Pn:yjm~
spec.iali:kiurolodzr·lek.med.Marck Joń

czyk, FJiaiusz Judl, Jan Wójcik, USG •
drStanisllw Resl;lał..

1T.Lf.f0~
l.AUJA.."ilA DU UJDZI
Z PROBI..EJIIDoiALI.OIIOLOW\'M •odpon•edzialtu do P!41tu, w &odl.. lł-20,
tel.$7l-46(wpi.ttektaktedlana,toman0w).
POSTOJE T.USOWEI: _.-e pl. Niepodleporla (dworzec PKP)
tei.Sl4-l4.ui.Pie-touowsb-SIS·II.u\.Je·
siono"'' - li1·919,r.a,at.we ·ul. Sandomienkl.,tel.466-6S,debre-e-ul.Mielcurlkk&O,tc\. 66-39-60.

TAXJ.S.-~-ętKnyskie• ul.Manifestu.Lip

coweiO,Iei.}I-SS-5S,(niepobtenudojazd).

TAXI OSOBOWE- ul. Mie1-=z.orstie1o •
66-40--40(niepobienz.odojazd).
RADIO-TAXI .,METRO" · te\. 22-222,
55·555(niepobienudo;ud).
RADIO-TA..'\:1

,.ALFA~

•

Ie\. 444--44,

611·99'9(niepobicn l.ldojazd).
TAXI OSOBOWE RWIOłROWY" tel. JIG-919(niepobieraudojud).
TAXI ·CfNI'IIUM - tel 4&1-32{niepobiera-uclo;ud).
RADIO-TAXI RMEJICEDES" • lei.
SSS-11,5l l ·ll(niepobieraz.odojazd).
TAXI OSOBOWI .NA STOKir
te\. )1· 21·\ l(niepobteraudo:jazd).

Ml..IZE\IM NARODOWE W UFJ..CAOł •
.....Y,.Wf loisbfł, Jll. ZulbiO)' l • wn~lfU
zabyt.ka- XVII i XVIII w~ plcria m.llarst"'' pol'lttqO, sanktuarium Manułb Pił·
sudskiqo,brońwschodntaieW"Opejshu

tbiotów ..tnnych. Opr6c:t pOniedtialków
iwtork6wcl:ynne0XIdl:•enniewlodz.9-16.
Ml!l.f;UM·RJM1<3/5:W)ISIIW)'SIIIe-

• Przyroda Kielec:ayzny", .WspOiaesna
sttub ludowa KJelkQytny", ctUQwe. Pokolenienadz.Jei. Kiel-=z.oniel911·19l9".
• KJelca:zyma łredniowieana". Z wyjątkiem poniedziałków i łr6d g:ynne c:oclzicMtewłQdl.9-16.
'
ODDZIAł. MłJZE\r.>l LAT SUOt..NYOł
S. tF.i:OMSn EGO- ceynne w ponicdzialt~
wtorti.czwarttiipl~tkiwlodz.9·1S,wirody

ICINO w l.DI. HIIQ" ~Ootnori«" ·nieczynne.
KI,. . GMtrb" .. m 1. • ...,..~~... 11rx
pla•tra.nrctt clziecizPnedszkola nrll.
Cr.ynntwlodz.l·20.
MUZEt.IM HISTOIVC71'10 - AROłE
OLOCic:z.Nl • .._ S..t~*nJsb 31· wyt.11"'11 stała: ,.Zabytkowa poroelana tmirlowsb",W)'JQWJ<::UISO'Me:.Osl.rowiec:,dobraost,owied.ieiichwlalciciele",.Galeria
portrelllw kr6\ewlkicłt ws Blo:iarellCJO",
..zaa.arowanyłwiatatarycłtubl~t·,pe;.

u.te Jacka Kaida. Czynne od wtorł.~t da
p~tku w soch. 9~1630, w soboly9-\4JO,
w nicdziele13·16.l0.
M1.IZZUd AR.otr.OLOGic:z.Nl l u:ZDWAT
W
D:l.DOONlAOł
I. OSTROWCA (łtl la-m) - wystawa
.Człowiek w prWDejacb•,,tamen 1riost.i
ileolitra.nejidwiepodziemnelras)'Luf)'Jtyaile·aynneodwtoń:.udosobolywl')dz.

poniedziałków

dasUIII·W)"SI&WJ.l.abaatoW)'zwie~
ruec-,.Transponikom~tnib;ja",ekspozr·

ej.& modelanb.. Z wyMtkiem poniedzialków
czynnecodzienntewłQ(ILI0-17.

MU'l.t:lir.l WSI UELłX."UEJ W IOELC\Oł - PARX ETNOGR.U'ICZ.W W TQ.
KAJłllo1 - wn~trza XIX-wic.:zn yctt chałup,
dwórlSuchednoowa_wystawy:.Ocallłod

z.opommtrua ~ Jan Ber,...rewkz, IWÓI"Q
0J'odurzd.b",.W<bwnym mrasteczku",
.Apteka w XIX-wiecznym miastea.llu".
Opf6cz poruedzialków czynne codziennie
•JOdz.I0-17
MlTUllloł WSIIJ[LE(l(li'.J • DWQHJ[
LASZCZYKOW W JO:ELCACH - al.
hwi• II ·W)'Sll"''"zdobnictwoitlcmenty
bi1utemW$ItOJUiudo-..ymwybranychreJion6w Polsti poludniowej i wscbodnrcj"

J••

KINO "Btl-.Her" - nieczynne.
MUZEt.IM REGION.-\Utt • WJ$\IW)I
S\ł~;RPradziejePonidJ:ia",~f[)ypsil\•

•ti·tycieitw61"CZDit", .Piftcz6w -hi•toria
miaJL.a",o;usowa: .Powstanie•tyc:zniowe
izwi~lnimimpr. . patriotyczne
w t..Orno:łci A. Grott1en.". Udost~pnia 6o
zwiedzania srn&&OI9- Czynne w łrodr

MUZEUM ZBIOłOW GEOLOCICZ.
NYOł - (Wabi S.-~-ęt.m,-skl Pdst..-ep
ilut)'taiiG«itCicuttt.•l-lct<bll - lbtOQ
1eo\Qiig:ne 5bl, minerałów i sbnnenia·
loki,600molton6.,.1at historiiG6rSwi~to

t rzyski<:h,lurowcemineralneK.iele<:c:zyZny.
CzynneodpOntcdUalkudapitlkuwsodz.
8-1S(po111.1odnientu-tei.61- 2S-37-dla
JI"Upmotliwezwiedzanietówniet po poludni u).
SA.l.E D. KINA .,.BAJKA~· ..t. Se.!uryJ·
ob 12 • W)'llaWI fotocnfiCl.RO--clokwnenla\n.pi1.0Pltl)'l.IMkieZ.aduszki".Czynna
w dn1 powsudnie w aodz. 10-15. Grupy
nkolneproszone~okonllktteł. 29-1 16,

niu2"·USA,1.12,&-II.

SIELPIA
Ml.IZ.EUot 'l.o\Gl.f)JlA STAROPOLSIUEGO {Oddział Muzeum Tcdlniki NOT
w Warszawie) • mieła s~ w pudhnpmi ł
waJ(OWnizpoloooyXIXw.Prn.c:ntujcdl.wne
"'l''K'Ateme,obrabiartiitellwneodleW)'.
Czynnew~9·12ill·l7,•poniedtialki

nieczynne.

SKARŻYSKO
KISO,.MttMt.lt<:" - nieczynne.
KINO "N.... Wt!..tt•- nieczynne.
MUl.DJM lM. Ollł.A Bw.EGO • bj6-.,
al SI~MUU ,..aynnerodziennie; ebpozycjaplenerowa·o;a\yclzień.ekspozycj.a

wbudyntu(•tynt·S.;~ot;rzyskidll&fu·
powańPanyzanckichAK)-w~9-17.

AYJJ:V.DrtlJJt.~-ul.Siowlekieco.

SI'Ot.Dl.IEl.NlAU1-UtSL\ - QYnnaw
l()dz..l-20,ulZielna7·stomatoloa;:ia.
IL\DIO-TAX.J-tel.51l-705·niepobiera
oplatyl:ldojud.
GALEIUA sznJKI .MAROłA.'"l)" • .._
3 M..S• 31· maJaniwo i tuibl 111)'116w r&o
ltOnUkte\ec:kiei().Cz)'nnaWJOdz:l l·l9.

KIN0..7.*łł" · nieczynne.

STOPNICA
IINO_,_......·nieczynne.

dztńskleaozKtalto...-.Opr6czponicdzial

KAZIMIERZA WIELKA
KOŃSKIE

NAGLOWICE
MUZEUM

,.OWOU:X

MIKOlAlA

lli'.JA-,Itl. (t--491)14$-'l·wystawabioJra·
fiqno . lolerxbpolwi~naM. Rejowionz

wysta"'' malarst"'' Ku:ysztofa Jacł.OW·

'kieaoieblibri§6w.Polojci'Jlcinnedowy·
~('Ci&. Czynne w ponied:l!lłlki, czwartki
isobotywtodz.9-IS.wtorti,łtodyip~lki

9·17JO,niedziele 11·15.

NOWA SLUPIA
Ml..a.Etl!tt STAROtYfNICO HllfNIC.
TWAS\\1t,TOUZ\'SKIEGO IM. MIECZVS.
l.AWARADWA..~(OoWdloiMIIłlf1I.IITttlla.lkl
S.-~-ęttknysb-

i'IOT• W•rmt"*t)- •L.

KINO-. o-. hlt.-y- nteez1nne.
MIJUUM aEGI.Ol't.-U.ltt - WJ$lawy -

AYJ'EL.\ DY"tlJa.NA - 11\. Rynek}()_
TlLEFON ZAUFANIA - codziennie .,.
lodz.16--22·'-'·,....._
lNFOIMACJA PI.P - 64--21--42.

SUCHEDNIÓW
llNO. KamJao• wo-blt..,-.Psy ll
· Otlatni.atrC'Ii" -pOI.,\. IS,&-16,18.

WWSZCZOWA
KINO • o- bit...,. - niec:zynne.
TARNOBRZEG
IUNO~Wkb" --Trzykolory.Cnrwony"
·USA,l.\5,J.I7,.Domd11Sl."· USA,\ IS,&-

19.
łrJNODU .,.51p. .• ,. WD~tr:- .T~to-

lary.Czcrwony"·fr. -pol., l. IS,J.\9JO.
SZPrr.U..-tet.ll-tl-$1.
APTEI.A DV1JJilNA ·ul. Kopemikl \9.
KII\'Z.VSOWY Tn.D"ON 'l.AUJANL\ eodtienniewll(ldl. ll-6-ll-41·21.
ONlOLOGJCl.NY Ttl.Ef"ON ZAUFA·
ll· IJ),ll-11-SI.
ML001JE1..o\\"Y TELf.FON ZAUFA·
NlA ·9U.
JNFOR.MACJA PI.PI Pl5 ·22- 15--45.

NOWADĘBA
I.INO.,Mttalt.Wc•-nieczynne.

OPATÓW .
SZPrrAL- teł. 61-27-óJ.
APfEKA D\'ttJa..~ • pl. ObrońcOw Pokqu32.

POLANIEC
I.INO.repz• -.P<Kse -QPOWidć oJes·
sie l..ce" • USA,I.I5,&-17,.Ucieczb pnptcra"-USA,I. 18,J. I9.

. Kultura nutenalna miełzbńcńw ~~~
ilkckieso", .Dz•e.ie milSil i reJIOIIU od c:za16w~wniefl!ychdochl'lliobecnej",

,.Swiat torl"OW't'lk". Cr.rnne
.....odz.9-14

RADOM

R.ESTAt.IRACIAILOIAL~'V...R1..,._

Tf...\TR POWSZECHNY lM. JA..~ l(>

......

. . . . tcl.J0.-36.wl')dz.I0-4

CHANOWSilEGO ·IIICCfYMIY.

KOZIENICE

WOK\.S.II,.II,_,.•.rueaynne.

MtJU:tJri.IR.EGIONALNE·al..~~

,.Hd··liHSt.tyjM·.Serf~Nif\11"

l.l5,&-19,.Gor:zl.iel()dy"-at~~-,l.ll,l.20.

MUl.fA - Wl'STAWY

MU7.EUM Ol.llĘG01'lE •

•"')'SIIWJ' .Obcy • obcym midae•, ~Sym
bol• konwencja", ~r,.. plynte z Kozienic",
~Sztub ludo"'' - obraz codz.tenM&O

realtunu". Nieczynne do tońahpca.
DOMKIJL1\JRY-G.Jnłac.k·wysll"''

RJ-łl;

li • kolekQeiunibty,".bnimpoonlllomiasto",
.Jedno ty.;ie", .Mamut, umy i Picbeln.a
G6rta•, malarstwo Wo;dedta Flfl&Orl.
Mll7..f:tJM SZT\IXI WSPót.cu:sNEJ RJMk 415-llieczynne.
ODDlJAL MUZEUM 5mm WSFÓI.r
CUSNIJ· O..EIImliO..C..slti.ooi.I1-

prac SllnislawaChryclł wykOIWiydl technt11.4WJp.abnia..Cr.ynnawl()dz.l6-20.
P\1\'o'IIT PO~IOCY DOilAŻ.NEJ - ceynny
go\,Oobł,tel.\4-21-<19.

AI'J"DA • dytur pdnt apteb pf%1
ul. WafSl.lwKieJ6.
POMOCDaoGOWA-lAp<ld.,-·alh·
._..41-tel.I4-S6--60

10-\S,odp~ttudonied..riełl-10-1 7.

~t ~

Piecz)'H - ~tru, stodola udciobocma - Jitodti lr&n~porlu i komunikacji
ziemi ndomlkiej", łhnKn bartmc:zo-·pm:zel:anki,zacrocJychlopslue,wyslaW)'
CZUOW1:

.o....,., miary" i

. Etot0Jia '0)4".

Clynnc od W\ortu da p1~tku • &Odz. 8-\S,
wlobotriniedzidcwlodz.I0-11.
GA.U:JU..\ ~REStmSA• • 111eczynne.
1ST .,l..dail" .... br...at..,... Ql(llnopolsb wysllwa poplenerowa . lowleclwo-

LIPSKO
KINO.Osbr"·nieczynne.
UPSllt: CEI'oTRIJM KIJLnJaY • W)'Ifoto1nm6w. dokument6w 1 druków

U"''

zokaljiSOroc:zn•cyW)'bucłtupowsllnilwar

IZ.lwskielo.Czynnał4·11.Stalatkspoz)'C)I:

.Zhrs!QnJliemihpskiet.Czynno:lG-11
Sl.łi:OLN"E MUZ.Et.IM WSI • czynne od
pon1edzialku do pi~tku wl')d.l.. 9-14.

OROŃSKO
I:Z.EŻBY

tzłowiek·p~roda-.

MCKIJM- al. Tnapttalllll • wysta"''
artyslllw z Mtd'lk•- Elenr i Aleksandra Losi6w.
G.\LEalAWBP·all'lłsHsklts•ll,.se\11
l4i•W)'$11WI Elizy Wopzko . m.ałltSiwo

i . Moja rod:l!ina"- prace dzieci i miodzie!)'
n.a&tod:tonewwojcw6dzkimtont""'eplastyr:znym. CzynnewioelL 9·19.
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Enduro. Polska ekipa bronił będzie zJotego medalu, zdobytego przed rokiem. W reprezentacji kraju znalazł siętriumfatorświatowego championatu. motocyklista AutomobilkJubu Radomskiego - RYSZARD

AUGUSIYN.
• Panie Ryszardzie, w jakich
nastrojacli udajecie się na .,podbój Ameryki.,?
- Przed rokiem mieliśmy zdecydowanie łatwiejsze zadanie.
Nikt nas nie znał, fachowcy nie
spodziewali się, że polską druży.
nę stać na wywalczenie miejsca

tocyk.l- KTM- 620 LC-4. Jest
bardzo trudny w prowadzeniu,
obowiązuje inna technika jazdy.
Oby tylko nie było z nim problemów...

• Czego
cie?

się

Sport

Sport

Komunalizacja

Do Stanów
z nadziejami
m~=•~i?!:;~t~Ś;a~a,10~~i~::~oan:!:~:Z:~~

NUMER 1 826

ratunkiem dla Broni?

zya.y motocykJiś

-Tradycyjnie: połamania kół.
maszyny nie będą zbyt

Jeżeli

często"łapać" defektów, to o wy-

nik można b)t spokoj~ym.
*Zatem do zobaczenia po powrocie, miejmy nadzieję, #.e ze zJo(ym medalem.

PIOTR DOBROWOLSKI

napodium,niemówiącju!ozło

cie... Teraz ~dziemy zaliczani
do grona faworytów. Wszyscy
będą na nas zwracać uwagę, sę·
dziowie uważniej się przypatrywać naszym startom. Wiadomo,
te łatwiej się startuje z pozycji
"czarnego konia", ale nie składa
my broni i choć na pewno groźni
będą gospodarze- ich najwięk
szym sprzymierzeńcemjest znajomość trudnej trasy- mamy za.
miar walczyć o najwy:lsze laury.

Jak słę dowiedzieliśmy, Minlsterst"·o Przemysłu wyraziło zcodę
munalizację obiektów RKS Broń pny u licy Narutowicza.
Przypomnijmy, iż inicjatywa Za·
rządu ~ubu o przekazaniu majątku
pod opiekę: miasta powstaJajut blisko dwa lata temu, w listopadzie
1992roku.Jednakjakdotądnieuda·
ło się: pokonać rótnego rodzaju
przeszkód i doprowadz;ć do realizacji projektu. Skontaktowaliśmy się:
z dyrektorem Za~adów Mctalo·
wych ,.Łucznik" -dotychczasowym
wł~cicielem obiektów przy 111icy
Narutowicza - Bronisławem Kiljanem. Oto, co powiedzial:- Jesteśmy
w stałym kontakcie z ministers·
twe m, jednak jest jeszcze za wcześ·
nie na udzielanie informacji o poste=·
pach prac, zmierzających do przeję:
cia przez miasto majątku RKS Broń.
Gdy nasze starania zostaną zakoń-

nako-

cz.one sukcesem, zwolamy konferencję: prasową, na której o wszystkimpoinformujemyprzedstfwicieli
mediów. Pisanie w tej chwili o tej
sprawie może bardziej zaszkodzić
niż pomóc calemu przedsię:wzię:óu
-zakończyłdyrektorKiljan.

Podobną opinię: wyraził prezes
Broni - St.anisJaw G6rskl, który powiedział, iż sprawajest w toku, ale
dopiero po pomyślnym zakończe·
niu rozmów przeWe swoje stanowisie.
Działacze z ul. Narutowicza mają
nadzieję, te Zarząd Miastazdecyduje się: na budowę hotelu i basenu,
z których profitybędąsprawiedliwie
podzielone mię:dzy zainteresowane
strony.
()MI)

Animatorzy
na start
.,...Rok 1994 wejdzie do historii polsldego sportujako rok, wkt6rym po
raz pierwszy resort kultury fizycznej l resort edukacji narodowej orazstowarzyszenia kollwy fizycznej pnygotowaty wsp6lny procram. dostosowany do
wieku, stopniasprawnoki orazzainteresowań sportowych dzieci l mlodzle-

* Jak przebiegały pnygotonnia polskiej reprezentacji do star-

~~~=~!~~~a"::;:o:u=~ ::O':~k':~~~=~=

tu w .,suśdodniówte.,?
- Były wyjątkowo skromne~

nie.""- prezes ~du Gl6wnego TKKF, mgr Mleczysław Borowy.

PrzebywaliśmynaoboziewJele

niej Górze na konsultacjach.
Wrócimy tam w przyszłym tygodniu- na ostatni przedstartowy
obóz
przygotowawczy.
Ogromnie duto czasu poświęci
liśmy na zapoznanie się ze zmianami w regulaminie.
*Najakimspnęcie panwystar

tqje?
- Razem z kolegami po raz
pierwszy na imprezie tej rangi
startować
będziemy na nie
sprawdzonym sprzęcie. Mnie
przypadł zupełnie nie znany mo-Zadowolony wyraz twany Ry-

"Lotto" szczęśliwe
dla łuczników Stelli
Jut od kilku lat łucznicy z kieleckiej Stelli z.aJicza,j~ się: do ścisłej krajowe}
czolówki we wszystkich btesoriach wiekowych. Dziewczę: ta i chłopcy zdobywaj~ medale Mistrzosiw Polski, a także reprezentuj• biało-czerwone barwy na najpoważniejszych światowych imprezach.
•
Nie inaczej jest równiet w tym roku - grad medali na Mistrzostwach
Polski Juniorów ay w młodzieżowych zmaganiachjest tego najlepszym dowodem. Bardzo szczęśliwy dla młodych łuczniczek i łuczników Stelli okazał
się nowy sponsor klubu -Międzywojewódzki Oddział Totalizatora Sportowq:o
• KJelcadl. Właśnie w pięknych koszulkach nLotto" nasza młodzi et tak dzielnie spisywała się podczas krajowej rywalizacji.
Miejmy nadzieję:, że dalsza współpraca znów przyniesie obustronne ko-

~~~:~;s~J~~!~~~J::Od:t~~~~!~~:~:~~~~~i~8=f:~§!\~

taJuniorów. W sitladzie reprezentacji Polski znalazła się; bowiem Aneta O ok,
która nieje.st bezszans na sukcesy. W tym .samym terminierównież we Wło
szech odbędą się zawody o Grand Prix Europy, w których wystąpi Arkadiusz
(pak)
Ponlkowsk.l.

surda ·Augustyna świadczy o tym,
ie w Stanach ZJednoczonych nie
powinno byt: Be.
fot. Witold Matlok

Zacytowany powytej fragment
otwartego listu do uczestników kur·
sów• dla animatorów sportowych
i działaczy otrzymali enttujaści kul·
tury fizycznej z siedemnastu województw, w których zorpnizowane
zostaly kursy szkoleniowe. Dzię:ki
staraniom prezesa ZW TKKF - .U·
UuJa J.Wewłcza, województwo radamskieznalazło się: w gronie wyrót·
nionych.- Otrzymaliśmyśrodki i ma·
teriały pozwaJ~ące na zorzanizowa·
nie trzech programów szkoleni owych. Pierwszy zakończył się: w ubie·
&łym miesiącu, uczestniczyło w nim
czt~rdziestu kandydatów na animatorów7-Radomia iokolłcznych miejscowaści. Spodziewaliśmy się: lepszej
frekwencji, tym bardziej że zaję:cia są
bezpłatne, wszystkie koszty pokry·
wają organizatorzy, choć są one niebagatelne. Mam nadzieję:, że w sierpniowych zaję;ciach uczestnicz~ hędzie nieporównywalnie wię:ksza licz-

Skorzystać
z porażek
W połowie wndnia nm.a,k rozcrywki l lici teDisa stoiowego kobiet
l mękzym. WystartuJ, w nich zespoły Leadera/Broni oraz Euromirexu,
kt6ry bron.i lytUłu mlstnowskiego. J ak pnygotowuje się do sezonu żeliska
druiyna?

- T renujemy od 1 sierpnia na
własnym obiek.cie - mówi trener
Andrzej Wiatrak. - Przygotowa·
niami obję:te są 4 zawodniczki:
Bemadelta Piotrowska, , Maada
Śmlechowsb, Anna Plachta i Wioletta Kardasińska. W zaję:Ci'ach
uczestniczy równieżTamara Czlawincewa, która szuka klubu. Niewykluczone jednak, te w przypadku niepowodzenia zagra u nas.
Zbigniew
Smoluch
zgodnie
z zapowiedziami zrezygnował
z utrzymywania drużyny, ale zna·
jącjegotyczliwość na pewno o nas
nie zapomni. W sytuacji, jaka się:
wytworzyła musimy radzić sobie
sami. Wystąpiliśmy o pomoc fi.
nansową do Zarządu Miasta
i władz wojewódzkich. Potrzebu·
jemy około 50 milionów złotych.
Jeśli otrzymamy wsparcie finan·

sowe, wówczas rozegramy kilka
spotkań sparingowych.
Dziewczętom przydalaby się
gra z silnymi rywalkami, bo tylko
w ten sposób mogą podnosić swojek.waJifikacje. Wekstraklasiebę
dą ,ywalizować

nisistkami
o to, aby

z najlepszymi tei chodzi

stołowymi

nabrały niezbędnego

doświadczenia. W tym składzie
nie ma co licz)t na sukcesy. Bę-
dzie czekała nas walka o utrzymanie. Tn.ebasięliczyć ze spadkiem,
ale najwa1niejsze, aby młode tenisistki jak najwięcej skorzystały
z porażek. To w przyszłości powinno procentować.
W Ubiegłym sezonie zespół trenowany przez Andneja WJatraka
w ładnym stylu wywalczył awans
do najwyższej kJasy rozgrywek,
ulegając jedynie
Brono"iance
Krak6w. Sponsor drużyny zapo-

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

Kur~ trwać bę:dzie
przezcalymiesiąc.,20godzinpoświę:·

ba uczestników.
cimy na

wykłady,

8 na

ćwiczenia

prak.tycznei2naseminaria.Wykłady
prowadzićbędątakdołwiadczenitre-

nerzy i instruktorzy,jak były szltolenicwiec Radomiaka, 1 obecnie Kczienic-J 6zefAntoalak,Mucla Z.itrowła. Robert Podemskl, Jarosław
Lu.dwi6skl. Podstawowym celem kur·
sów jest uświadomienie ich uczestni·
kom,jak watną rolę; w tyciu mlodeao
człowieka spełnia sport. Szkoląc ani·
matorów chcemy, aby na osiedlach,
w szkolach, na placach zabaw n~·
młodsi mogli pod opieką wykwalifi·
kowanego instruktora spę;dzać wolny
czas, uczestnicząc w zabawach służą·
cych do poprawienia ich sprawności.
Wierzymy, że szansa, jaką otrzymał
Radom nie zostanie zmarnowana, te
znajdą się: tacy, którym leży na sercu
rozwój młodego pokolenia. Anima·
torzy. czekamy na was!
(pd)
wiadał wzmocnienia i walkę o

naj·

wyższe laury. Nie byłjednakwsta·

nie w

pojedynkę ponosić

coraz

wię:kszych

kosztów utrzymania
zespołu. Działaczom nie udałosię
pozyskać do współpracy innych
mecenasów i w tej sytuacji drutyna doznała poważnego osłabie- .
nia. Odeszła Maitonata Turalsb,
która w nadchodzącym sezonie
będzie reprezentować barwy Iskry
Kon in. Skończył się: kontrakt Mał
gorzacie Zubik. Ta utalentowana
pingpongistk.a powróciła do macien.ystego klubu, Nurtu Przemyśl. Trener Andrzej Wiatrak ma
więc do dyspozycji czte.ry niezbyt
doświadczone zawodniczki i doprawdy trudno od nich oczekiwać
nawiązania wyrównanej walki
znajlepszymi w kraju.
Kluby nie otrzymały jeszcze
dokiadnego terminana rozgry·
wek. Wiadomo jedynie, te rywali·
zacja o tytuł drużynowego mistrza
Polski rozpocznie się 17 września.
Radornianki pierwszy mecz roze·
grają we własnej hali. W drużynie,
to novum, będą wystę:powały trzy
zawodniczki, a nie jak dotychczas
cztery. Rozegrają one po dwa
spotkania singlowe i jeden de be l.
(zp)
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Weekend ze "Słowem"
Giełda staroci

XVI Mistrzostwa EuropY

Pierwszy doping
Podaas rozcrywanyc.b na Stadlonie Olimpijskim • Helsinkach
XVIMistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce zanotowano pierwszy przypadek
")'luyda dopingu w tnakcie zawodów.
Niedozwolony środek dopingujący stosowała bułgarska lekkoatletka Sof~aBozanowa, która zaję:
la czwarte miejsce w konkursie
trójskoku. W jej organizmie wykryto amfetaminę: i jak oświad
czył sekretarz generaJny Europejskiej Unii Lekkoatletycznej, Niemiec Helner Henze-pociągnie to
za sob11 czteroletnią dyskwalifikację: tej zawodniczki.
Po rozegraniu osiemnastu konkurencji finałowych i rozdaniu tylut kompletów medali, w klasyfikacji na czele znajdują się: lekkoatleci Rosji, którzy do środy wieczorem wywalczyli cztery złote,
dwa srebrne i trzy brązowe medaw
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w koszykówce męiczym odbyły się
dalszepojedyUJ ńriertOnałowe. W
vupie pierwszej Stany ZJednoczone ro:qromiły Portoryko 134:83
(62:25) a Rosja pokonała AustnaUę
103:76 (55:30). Natomlasł w &rupie
dru&lej Grecja zwydętyla O.iny
77:61 (35:30), zaś Chonn.da wy&Diaz KanaciJj 92:61 (45:39). Zwycięzcy tych spotbD upewnili jat
sobie aWUIS do półfinałów.
~ Po tnecb etapach kolarsldqo
wyłdp uwodowców Dookoła. Ga-

KRÓTKO
Ucjl u frG'ftliuiÓII. ~diQe się
Hl.sz:pu, Laadetino Cubino, który
o 10 sebad wyprzedza Wiocha,
Cadło Odappacdeco oru o 39
sekaH jqo roUb, Sterano Della
S..lę.
~

W towarzyskich pojedynkach
pllbrskich Sportinc Lłzbou pokouiJanabuTarya t :0 fO bramce strułonej w35 IIliaacie pnez Andrzeja Jaskowiaka a oHmpijska
reprezentacja Austnlll. uemisowala z llolendersldm U$polem Dordrecht2:2.
~ W Oule międzynantdowqo
tumleju pl:lbrskleco w Scunprde
mde~ się clnał;yny Bayemu Monachium oru
Stuttprt.

vm

Je. Reprezentacja Pol.ski z dorobkiem jednego srebrnego medalu
(Artur Partyka) i jednego brązo
wego (Urszula Włodarczyk) plasuje się: na trzynastym miejscu.
Oto klasyfikacja medalowa po
·rozegraniu 18 konkurencji: Rosja
4-2-3, Wielka Brytania 2-2-0,
Niemcy 2-1-2, Hiszpania 2-1-1,
Ukraina 2-1-1, Bułgaria 2-0-2,
Nont·egia 1-1-1, Finlandia 1-1-0,
lriandia 1-0-0, Portugalla 1-0-0,
Blalontś 0-3-0, Wl(l(:hy 0-2-0,
POI.SKA 0-1-1, Czechy 0-1-1,
BelgiaO-l-O, Szwecja 0-1-0, Wę·
gry 0-1-0, Rumunia 0-0-2, Chorwacja O-O-l, Fram:ja0-0-1, Grecja
0-0-1.

Oprócz spotkania warszawskiej Legii z HajduJdem Spllt na
europejskich stadionach roze·
grano wiele innych pierwszych
pojedynków rundy wstę:pnej
o zakwalifikowanie się do Ligi
Mistrzów. Czp.!: rezultatów zamieściliśmy we wczorajszym numerz.e, dzisiaj podajemy wyniki
pozostałych, rozegranych w śro
dę póinym wieczorem:

Sportowy festyn
w Bukowej
W nl,jbli1s:Z.lj niedzielę: na stadionie Bucovii w Bukowej odbę:dzie si~
festyn rekreacyjno-sportowy, zorganizowany przez działaczy miejscoweBoTKKF.
Festyn roZpOCZnie si~ o aodz. 14
otwartym tumiejem tenisa ziemneBO, a w proJramie zna,iduj4 si~ jeszcze inne B!Y i zabawy.
Oaodz.l7od~esi~meczpił
karskiomistrzostwotrzeciejłiBipo
mi~dzy BIIC"DYb( a radomską, Bron~
a całość zakoilczy zabawa taneczna
na kortach.
Orpnizatorzy zapraszaj4 wszystkich ch~tnych do wzi~cia udziału
wzabawie.
(p)
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16 bm., w Opocznie, a pierwsza reprezentacja zmierzy się: z rywalem dzień pófniej,
17 sierpnia w Radomiu.

Kadry na mecze
z Białorusią
Seniorzy: Kłak. Wotnlak, LapiDsld, Wałdocb, J. ~k, RatĄ,iayk,
Szewczyk, Brzęczek, Jałodla. Gęsior,
Kowalczyk, Nowak, Cunriec. Podbretny, Mlelcanld, Bałuszyńskl.
"Młodzieżówka" Wyparło,
Tkocz - Pokładowsld, P. Mos6r,
Mlęd.O, Bopi, 1\bJO<ha, ......
Mucborsld, Kałutny, Jackiewicz,
Bere~n,M.,e.ski.,A.~Sze·

moliski,Nidlisld.

łł' IF Silkebo11 (Dania) - Dynamo Kijów 0:0.
-Cc AEK Ateny - Glasgow Rucen2,0(l,Q).
łł' Avenir Beaen (Luksemburg) - Galatasan.y Siambuł l :S

(0,2).
1l- Puis St. Germain- FC Vac
3,0 (1'0).

(Węgry)

Rewanżowe

pojedynki rozegrane zostaną 24 sierpnia.
.Jakju1 informowaliśmy, wnajblitszesobotę: i niedzielę: w ośrod
ku kieleckiej T~y przy ul. Zagnańskiej IIOodbę:dziesię: masowa
impreza sportowo-rekreacyjna
dladzie~tic.hlopOOw,zoraani

zowana przez działaczy ZW
TKKF w Kielcach.

Wakacje
nasportowo
W sobotę: o godz. 9 odbę:dziesię:
spotkanie wszystkich ch~tnych
dziewcząt i chłopców do udziału
w zawodach i zapisy do turniejów:
minisiatkówk.i, minibadmintona
i minitenisa w dwu kateaoriach
wiekowych: 1980 - 81 oraz 1982
rok i młodsi.
(pak)

Przepraszamy

Wszystko u to wskazuje, f.e zostały jutro~ updk.l, dot~ce
pierwszej częłci rozpyweko drutynowe Mistnost.o Polski. wtenlsie. WczonJ Informowaliśmy o niejasnej sytuacji po meczu KOLPORTERIBLĘKITNI
KIELCE- MERA WAR.SZ.AWA, zatem postanowiliśmy wyjiŚilit! sprawę w
~bardziej kompetentnym :fródle - Polsldm Zwl~u Tenisowym.
S)1ucja~lt~~ptlnle~-

"Miodzieżówka"spotkasię:zBiało

Europejskie puchary

Wszystko
już jasne?
-

Trenerzy reprezentacji - mlodzie1:owej, Mieczysław Broniszew..
sld i seniorów, Heoryk Apostel po.
wołali po 16 zawodników do kadry
na mi~dZ}'narodowe towarzyskie
mecze piłkarskie Polska- Białoruś.

11-'

W podan}'(:h wczoD,i przez nas wylosowanych liczbach Express Lotka
byl błlłli Zamiast liczby 38 powinna
być 30. Wszystkich zainteresowanych
bardzo przepraszamy.
Równietwe wczoD,jszym artykule
pt. ,.Cudze chwalicie" nspisaliśmy, te
były zawodnik Radomiat.a, Rafał Kil·
•ldurareprezentujebarwyStaliStalowa Wola. Tylko pierwsza~ informacji si~ zpdza. Wymieniony zawodnik owszem p w Stali, ale Mielec.
Klub, do kt6reJO przypisaJijmy Rafala
Ku11darę starał si~ o pozyskanie leJO
zawodnika, ale 051atecznie trafil do
swojej imienniczki z Mielca. Za przeinaczenie pacprasurny l.linteresowaneBQ i Czytelników.
(zp)

KRONIKA

ŻAŁOBNA
W wieku 26

lat~ śmierdli

trac~ ADAM KRUPA, kierow-

nik dru~y janlorOw Pocoal Mlecbów,bylyc:donek~ll,dzta

lacz sportowy.

Wszystkich wielbicieli antyków i starych rupieci zachę:camy
do odwiedzenia giełdy staroci organizowanej w sobotę: prz.ez Woje'N6dzki~ Dom Kultury w Kielcach. Motna bę:dzie obejrzeć i ku·
pić stare ksiątki, porcelanę:, monety, a nawet ... guziki z masy per·
!owej. Katdy powinien znaletć
wi~c "coś dla siebie".

Dziś koncert
dla "Kadrówki"
Na uroczysty koncert zorganizowany dla uczczenia 80 rocznicy
wkroczeniastrzelców.Kadrówki"
do Kielc, zapraszają, dziś o
godz.l9 do sali kominkowej
WDK, Stowarzyszenie Ochrony
Dziedzictwa Narodowego oraz
Woje'N6dzki
Dom
Kultury.
Wstę:p bezpłatny.

Kurs pływania

na Szczecińskiej
i na Tęczy
Okręgowy Związek

Ptywacki i
Urząd Miasta w Kielcach organizują kurs nauki pływania. Odbywać si~ on bę:dzie od poniedziaku
do pi11tku w godz.9- 10.30 i 18 20.15na basenie przy ul. Szczeciń
skiej (dawna Piecka.) w Kielcach.
Organizatorzy zapraszliją wszystkich chę:tnych z legitymacjami
szkolnymi.
Klub Sportowy Tę:cza zaprasza
na naukę: pływania dzieci, mlodziet i dorosłych na basenie przy
ul. Zagnańsklej 110. Klub organizuje równiet egzaminy na kart~
pływacką.

Dladobrych
pływaków
Tradycyjnie już. organizowane
przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe maratony pływac
kic bę:dą rozgrywane jut w tą niedzielę:, od godz. li, na zalewie w
Ccdzynie. Zgłoszenia udziału bę:
dąprzyjmowane naaodzinę: przed
rozpoczę:ciem zawodów w punkciewyznaczonymprzy zalewie. W
poniedziałek druga czę:ść maratonu - od godz.l4 na zalewie w
Chafl.czy.

Na kort z "Vigorem"
Wszyscy milośnicy tenisa moU wziąć udział ·N kursach organizowanych przez szkółkę: ,.Vigor".
Zaję:cia odbywają si~ na kortach
stadionu mię:dzyszkolnego, a blitsze informacje bę:dą udzielane
pod tel.nr 447-8llub na kortach.
Przypominamy talt:t.e, te korty
tenisowe na stadionie mię:dzy
szkolnych są udostę:pnione dla
dzieci i modziety bezpłatnie - w
god.z.li.JO- 14.30, oprócz sobót
i niedziel.

Konkurs
modeiarstwa
Do wzię:cia udziału w IV OgólnopoLskim Konkursie Modeiars.
twa Redukcyjnego, który bę:dzie
trwać od 26 sierpniado9 września,
zapraszają Świ~tokrzyski Klub
Modelarski ,.Modelik", Świę:to
kttyska Agenda Rozwoju i Promocji Regionu S.A. oraz Muzeum
Zabawkarstwa.
W konkursie moJll wziąć udział wszyscy, którzy lubią sklejać
modele i zgłoszą się: przed IS sierpnia do siedziby ŚKM .,Modelik"
w Kielcach przy ul. Kościuszki 11,
tel.440- 78 i 32-63- 13.

Wycieczki
zawieszone
Zarząd Oddziału Świę:to.krzys

kiego PTTK w IGelcach i Zarz11d
Miejski P'ITK w Radomiu zawiesiły- at do odwołania- organizację: pieszych wycieczek w okolice
Kielc i Radomia. Przyczyna: zakaz
wstę:pu do lasów obowi4ZujliiCY na

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

terenie woje'NÓdztw kieleckiego i
radomskiego.

RuSZlli na szlak!
OddziałŚwię:tokrzyski P'ITK w
Ostrowcu zaprasza wszystkich
chę:tnych- w ramach akcji ,.Lal o z
PTfK•- w sobotę: (13 sierpnia) na
wycieczkę: pieszą na trasie Mornina - Stryczowice - Gromadzice
nad Kamionką - Szewna " Wielki
Kamień" - Szewna (kościół z
XVIII w.). Spotkanie z przewodnikiem przy siedzibie oddziału (al.
3 Maja 5) o godz. 8.20.
W środę: (17 sierpnia) odbę:dzie
si~ druga wycieczka na trasie :
Ćmielów(ruiny zamku z XVI w.)Podgrodzie (ruiny zamku z XIV
w.) - Borownia - Czarna Glina
(miejsce walk powstańczych z
1863 r.)- Brzóstowa. Spotkanie z
przewodnikiem o godz. 9.00., takte prz.y siedzibie oddziału.
Udział w wycieczkachjest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i wstę:pu do muzeów.

e

Oddział

Świ~tokrzyski

PTTK w Ostrowcu zaprasza na
wspólne wycieczki także zwolenników rowerów. Wszyscy chę:tni
w ramach akcji ,.Lato z PTfK• mogą wziąć udział w sobotniej ( 13
sierpnia) wycieczce na trasie Ostrowiec - Pę:tkowice - Potoczek. Tarłów- Wólka Lipowa- Wiktoryn - Ostrowiec.
Spotkanie z przewodnikiem
przy siedzibie oddziału (al. 3 Maja
5) o godzinie 9.
Udział w wycieczcejest bezpła
tny i odbywa się: na własną odpowiedzialność, obowiązuje posiadanie karty rowerowej.
(and)

Cygański

koncert

Miejskie Centrum Kultury i Informacji Mi~zynarodowej zaprasza dziś, w piątek, o godz. 18 na
"Wieczór muzyki i poe~i cyga.ó.skiej" Stefana Romeyana.

Wystawa rze:lhiarska
Centrum Rzcfby Polskiej
w Orońsku zaprasza w niedzielę:,
14 bm., o aodz. 14 na otwarcie
wystawy grupy artystów z Hiszpanii, Niemiec i Poiski. Swoje prace
zaprezentuj11- Montfrague F. Levadera, Yolanda Herranz, Ute
HotTritz, Ryszard Łu&owski, Paweł Nowak, Sławomir Ratajski
i Conoha Saez. Wystawa będzie
czynna do S września.

Koncert wokalny
Koncert japońskiej sopranistki

Y osiko Hara odbę:dzie się: w niedzielę:, 14 bm.,ogodz.l8wlt:oście
le Wniebowzię:cia NMP. Na koncert zaprasza Fundacja im. Mikołaja z Radomia.

Pomnik Marszalka
Poronik Marszalka Józefa Pił
sudsk.iego zostanie odsłonię:ty
w najblitszą niedzielę:, 14 bm.,
w Grójcu. Uroczystości rozpoczną si~ mszą św. o godz. Ił przy
kościele Miłosierdzia Botego.
Ogodz.l2nastąpi uroczystość odsłonię:cia pomnika usytuowanego
w parku miejskim.

Wydeczka dla samotnych
Klub Samotnych Serc przy OK
,.Obozisko" zaprasza w sobotę:,
13 bm., na wycieczkę: do Kozłów·
ki, Nałę:czowa i Janowca. Infor·
macje i zapisy w OK "Obozisko"
w godz. 9- 19, teł. 442-07.

Wakacje w mieście
DK "Południe" zaprasza dziś
na otwarte zaję:cia teatrzyku lalk.owego, w sobotę: na wycieczkę: na
pobliskie łąki, połączo~ z kursem układania kwiatów, a w nicdzielę: na zaję:cia ruchowe na powietrzu. DK "Obozisko" proponuje dziś wycieczkę: rowerow, do
Kosowa oraz dyskotekę: z konkursami plastycznymi, natomiast OK
,.ldalin" dziś od godz. lO zaprasza
na zabawy i IJ'Y .komputerowe.
(
)
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DONICIKA~u~H
aktualności

;&

~~

P

rzez trzy tygodnie bytem czJowiekiem dzidziusiowatym. Szczy.
piorkiem. Tabulą rasą.. Dzikusem inaczej. Na trzylyf1odnie odclą·
lemsię odświata. przedewszystkim-od gazet i teiewfzjl. Bytem
na urlopie, choć nikt się nie kapnął, bo w ,.Słowie Ludu" wiedzą co to naJety.
te maskowanie. Ktoidzie na urlop, musi na ten urlop zapracował, tzn. na.p;.
m lwpę tekstdw, które pozorują nieustannę obecnośt Iłutora W ten spo·
sdb ludzie czytają. a autorpławi się w Bałtyku. Przyznaję- nie chciałom/ się
z tego Bałtyku wychodził. Było dobrze, lepiej nit w pracy. Gdybychcieli za
sledzenie w Bałtylw płacit - siedzia/bym do tej pory. w katdą pogodę,
o kaJ.dej porze nocy i dnilł. Specjalny korespondent morski.
Ale wracam do tematu, czyli porzucenia gazet i telewiZji. Z początku są·
dziłem, te gazeta- nie przymierzając- Okate się czymś w rodzaju wddki
albo papierosa. Że- krdtko mówiąc- po kilku dniach abstynencji odezwie
się we mnie destrukcyjnyQłód. Tak się nie stało, co znaczy. te problem uroczego dziku~ - poruszany jut pnez mądrego Rousseau-jest dągle aktu·
alny, a jedynie nazywa się Inaczej. ,.Dzikus, czyli wOinośt od lnformacjr
- tak właśnie sifl nazywa. Jeśli mówimy o sposobach osiągnięcia SZCZfiŚ·
da, to jedna z dr6Q prowadzi z peW1)ł)$cią tędy. Zakrawa to na banał. Co
druga aktorka, zapyłana o sposdbsPf(Jzania kanikuły, odpow;ada: zaszył
slfWmazurskę Qłuszę, zapomnieć o pracy, o gazetach, radiu i telewiZji. Ta·
kiepostępowanie przypon"ilna prohibicję, a prohibicja nie kojarzy slfl ze
slwtecznoki4 Co innego wlett wwakacyjne krzaki i udawać Piętaszka, co
Innego zaś świadomie odrzucić lnformacyiny narkotyk Dziesiątki razy
pnechodziłem obokktosków z gazetami i anim spojrzał. Moied/atef/0, te
nie było .Słowa Ludu". Mote. \"VYPracowałem w sobie odruch wymiotny
i ostrzegam wszystkich znajomych- wnajb/itszyc/1 dniach z gazetami ode
mnie wara! Mogę napaskudzić.
DzlęldwakacyjnemuzdziCZeniuniewiem, codtiejesifwBo$nll b. JurJrr
sławii. Mam nadziejt, te panuje tam spokój l Legia pojedtie do Splitu jak na
podmiejską działkę.

Ponot w Jarocinie festiwal. Dom~lam się, bo ka.tcleQo roku organizrr
waf.l. Zakładam. te skini przyjęli wreszcie statut Zwi/łZku Harcerstwa
Polskiego, a punki strzegli porzędku wspólnie z jarocil1skę polici4
Dzięki oderwaniu od gazet i telewizji, mam z Qłowyproblem mafii l zorganizowanej pnestępczoki. tyję w kraju bezpiecznym, QdZie nie straszy
ani Otwock, ani WołomiR, ani Grodzisk Mazowiecki. Jeśli wybuchła wojna,
mnie nie dot,czy. JeS/1 walnął gdzieś nowy Czarnobyl, nie muszt o tym czy·
tać. Wkrótce poczujt sam, na własnej skórze.
Ten bezinformacyjny błogostan zakłócił nieprzyjemny /ncydenL Otót,
po dwóch dniach wspólnej prasowej abstynencji, mdj wczasowy sąsiad ru·
styl tyłek w kierunku kiosku z prasą. ,.Gdzie pan idZiesz?~ - zapytałem.
..A po gazetkf, proszfl pana- odparł- znaczy- trochę się odchamit".

W

Nąijaśniejszej :

R

ozpad Unii

Woln~ci

może nastąpić

w kaidej
chwili, choć niektórzy
optymiści dają jej jeszcze od 6 do 9
miesi~. Na tyle mniej wię:cej oce·
niającierpliw~ Zofii Kuratowskiej
i Jacka Kuronia, czekających -jak się:
zdaje sposobn~ci 1 aby wyprawa·
dzłć z Uniijej trzeiwo myślącą frak·
cję: liberalną, zdolną utworzyć w
przyszłościparti~polskiejinteligen

nych, niekiedy i kosztem osobistych
aspuacji.
Prawica dociągnie zapewne do
prezydenckiejelekcji,alezpewnoś
cią wysiłku

tego nie przeżyje. Nie
uratuje jej zjednoczenie, bardzo
zresztą wątpliwe, ani też wspólny
kandydat, choćby i tej racji co prof.
Strzę:bosz. Je:ieli tylko po51awi go w
szranki, a tym samym odwróci się:
ostatecznie od p. Watę:sy, ruszy
przeciwko niej cala belwederska ka·
maryla; powyciąga - przechowywa·
ne na tę: okoliczność -różne kwity

cji, wolną jednakie od takich figur
jak J. M. Rokita, H. Suchocka i
O.Tusk.
Rozpad grozi również SLO,
wszelako w tym przypadku trudniej
przewidzieć, kiedy to nastą,pi, jako
te rozstania domagają s i~ szeregowi
członkowie połączonych ugrupowań, a nie ich przywódcy. Kwaś
niewski ijego.łwita robią wszystko,
aby zachować dotychczasowy stan
n.eczy,anawetgo umocnić, lecz za.
m iast sukcesów notują kl~ki; jedną
po drugiej. Sojusz traci powoli sym·
palię: dotychczasowego elektoratu

odzyskĄil(dzię:kutemucalkiempo

watne kwoty, a o.bywatele spokój.
Teśt wróci do historii np. Armii
Czerwonej, ~ięł do biblioteki, jeUi
go przyjmą, a Relig.a do kształcenia
kardiochiruryjJw,co wszystkim wyj.
dzie tylko na dobre.
PSLjak to PSL. Rządzi sobie z fasonem, at iskly lecą. Koalicyjnego
gamonia w d .... ma, bo zasłu:tyl na to
psiajucha, bien.e wszystko, co mu w
rę:ce wpada; póki czas. Nastę:pnej
okuji przyjdzie czekać, biorąc na
oko, jakieś 300, no może 200 lat.

narzeczUniiPracy,amimotowcią:t

zabiega o centroprawicoweświadec
two moralności. Uprawia kunkta·
torstwo. Pozwalastratakom okładać
się: po krzy:tu, wchodzi w niejasne
układy z klerem, z Belwederem, a na·
wet z p. Mietkiem; toleruje Halbera
wraz z jego chorymi pomysłami, z
inteligencją dogaduje się: tak samo
skutecznie, jak p. Wał~sa. choć bardzo mu na niej - jak mówią - zalety.
Kwaśniewski traci skuteczność w ta·
kim samym tempie jak kiedyś Kaczyński, motesię:wię:czdarz)'Ć, te
skończy jak on, jeteh nie zatroszczy
si~ o rozbudowę: szeregów partyj·

i opluskwi, jak nikt do tej pory. Z
drugiej jednak strony tylko walka z
Wielkim Elektrykiem daje prawicy
szansę: najeszczejedne pięt minut w
jej groteskowej, nikomu niepotrzeb·
nej egzystencji. Pójdzie zatem do
wyborów pomimo wszystko i przepadnie raz na zawsze.
Biedniejące społeczeństwo nie
zatrzyma wSejmienastę:pnej kadencji żadnej kosztownej dekoracji, bez
której jut dziś magloby się: obejść.
Pójdl( tedy w odstawk~ konfederaci
p. Moczulskiego i bebewuerowcy
byłego
prezydenta. Wierzyciele

Pawlak cichutki, mę:drca udĄie, a od
czasu do czasu premiera. Chce być
prezydentem. Str-k nie chce, wi~
zaMurzynarobi;jakbyco, wszystko
we:tmie na siebie., a pryncypał zosia·
nie czyściutki. Zych tyły ubezpiecza,•
na Miodowej si~ kr~i i ł31odzi nieprzystojne uwagi marszałka Struzi·
ka. Byłoby dobrze, gdyby nie chłopi.
Nigdyjeszczenieklę:li nar24,dijego

przybudówki tak siarczyście jak te·
raz, skutkiem czego popUlarność
PSLspadaispada. Czym tosię:skoń·
czy,lepiejniemyśleć.

Tylko nad Unią Pracy nie widać
tadnych zagrożeń. Powoli acz systematycznie powię:ksza swe szeregi,
głównie kosztem UW i SLD, skutecznie wpływa na przebieg-proccsów legislacyjnych, znajduje zrozu·
mienie w coraz szerszych krę:gach
społecznych. OpUŚciław porę: rządrr

;r~:~ ~1i:m:n~~;~~;:l~au~ ~zaszłości i obciąteń zdolna bę:dzie w

n iedalekiej jut przyszłości do ode·
grania znaczącej roli politycznej.
W praktyce mOJą na!Uralnie zda·
rzyć się: jeszcze barwniejsze sce·
nariusze, odbiepjącew szczegółach
od pnedstawionych prognoz lecz
wiszących nad nami prze&rupowań
nie powstrzymają. Dzisiejsza UW
przejmie pod swoje skrzydla cywili·
zowane niedobitki chadecji i razem
z nimi zagospodaruje prawą stronę:
sceny politycznej. Liberalna frakcja
· Kuratowskiej oraz SdRP pozostaną
w centrum, gdzie znajdą b~ mote
wspólny ję:zyk, a nawet i pro&flm .
UP bę:dzie jedyną partią nowoczesnej lewicy. PSL pozostanie na scenie
jako swoiste kuriozum, reprezentujące gru~ zawodową a nie powszechne racje polityczne. Po innych
zostaną wstydliwe wspomnienia.
Przewidywane zmiany zakończyły
by w Polsce okresżywiołowego par·
tyjniactwa, nowo powstały układ sił
~yłby znacznie bardziej czytelny i
racjonalny. Zasługują wię:c na:tycz!iwe poparcie pod warunkiem, :te nie
zbiegnąsi~wczasiezkaiJ"Ipaniąpre·
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zydencką,gdy:twzaismiałymbała·

pnie mogłaby się: powiełt reJekeja
Wal~y.Zdezorientowane masybi&otów, z.achę:«~ne pn.ykladem un.ę:d·
ników pana B.• mogłyby jeszcze raz
~wywołać wilka z lasu~. czego nie
wybaczylaby nam nawet historia.

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