
'" li-
!U 
F 

.. .. 
1/1 
1/) 
l!y 

• ., 
n . .,. 
"' ,, 

, .. 
"' m. 

"' Q· 

id-
1~1 

... 
"' ... 
Pl 

- To, co zrobiliśmy, robią dziesiątki innych rodzin - odpowiada Jan Fen na pytanie, co go skłoniło do udzielenia pomocy aż 
tylu dzieciom. - W czasie tego kataklizmu widzę, jak ludzie bardzo się otwierają i jak starają się okazać sobie serce 
i troslrę. Jan i Barbara Fertawie ze Świętej Katarzyny zaprosili do siebie dzieci ze wsi z zalanej wodą Opolszczyzny. 

Artyści 

dla 
powodzian 

Bilety- cegiciLt w cente 5 zł na 
koncert char}'tatywn}', 1 którego 
całkowtty dochód zostame prleLaLa
ny dl:1 osób dotkniętych powodti<!. 
moina do.c.tać dzi~ w Skleptc Mu
Lycznym .. h.1n-- ul. Stcnktcwłc;-:a, •m
prcsan<Jcic KickcbegoCentrum Kul
tury i w SIJcpte ~Emptk-- ul \Y.lr
szawska. W medziclę btlet} będ71C 
mowa dost<Jć tylko w kasach <Jmfite
atru na KadliCim od godz. 14 

Prezydent Jelcyn odmówił podpisa
nia ustawy dyskryminującej część 
chrześcijan 

Nie tylko prawosławie 
Prezydent BotysJelcyn odmó

w/l podp/WiliJ ustawy .o wolno
ki sumienia 1 stowarzyszeniach 
rollglfnych". 

Ustaw 'a. która wyrniema w pream
bule tylko prawoslawte oraz tslam, 
buddyzm 1 JUdaam jako rehgie nale
żące do .,TOS)]Sicicj tradyCJI-, W)'WO-

Iala bardzo powa.we obav.-y w \Y.:Jty
kanic 1 wśród duchowieństwa prote-

U waza się. te ustawa 
mme h>< w'•~~' '"' Jako instru

. katoli-

ma tch na rówm z .,zagranicmymt 
sektami"'. które będą potrtcbow-.tły co 
OdJffiniCJ 151at na tare)C~trowanie s tę 
w Rosji. 

Senat USA 7.agroztl, ic JC~Ii Jel
cyn podplSZC kontTOWCTS}'Jn)' akt 
pra~~o'Tiy. anuluje pomoc dla RosJI w 
wysoko~c1 200 mthonów dolarów. 
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi 
A1etsij n zwróctl się przed paroma 
dmamt do preZ)-dcnta, aby "bez wa
hania podpisał ustawę", która ma 
.,zapobfec rozprzężemu duchowemu 
imoralnemu"w 

Czytaj na stronie 3 

Zbieracze jagód 
ofiarami oszustów 

Pollc/aszwadzkal-l<on
sulaty w tym kraJu znów ostnega-
14 przed oszustami, ktdny Jak co 
roku wykonystuję ~Po/IJ

kdw ptagn4CY"h 22IIDblt ". zblo. 
fZ8 Jagód w Szwecji. 

Drastyc;mym przykładem wyłu

dzania pieniędzy w l'hiązku z .Jago
dowym mteresem" JCSI nłeJaL.i Sven A. 
z mieJSCOWOści Raaneaa na pólnocy 
kraJU, który w ogłoszeniach zamiesz
czanych w polsłacj pras1e ob•CCUJC za 
zbtórkę czarnych jagód mJesięc7ny 
dochód sięgająCY 3 tys. dolarów! Na 
rzekome wydalki zv•iązane z organi
zowaniem mtejsca pracy żąda wpła
cema z góry na SWO.JC konto 500 dola
rów. 

Jedyną usługą, którą ~wiadc7y za 
te pieniądze - i to tylko naJbardLtCJ 

StrzelaniDa 
w centrum Wroelawla 

w".",. w C*1fnm MDc:łiMłl (b. 

smdostmlrillri1y . ~wllldo

mo,azastrza~cn:~rdodf,gomp:rym,. 

Do stn:elamny doszło o god1. ti.2S 
W pobl.llU l)omu łl~ wQdra~ przy 
ul.kdllOŚCINarcxlowq.Dopas.ueralOObe

fO\Iot.-yBMWpoch.ledlmę:-ir~yma,ll6ry~~o)"

<,udłJ!>aiTIIXhodul'rancusbeJprodukqliod

d.li~Ffflberunb.Jkilbsuzalów-NIWI3IJ) 
JC'I motyw 7.abój\twa Pt>hqa pm~uku,Je 
'f'TJI-I<:y. 

natarczywie pos7ukującym go oso
bom- .)tSt informaqa, i e Jagody moi
na sobie zb1crać w okohcach nuasta 
Mora, 350 Lm na pólnoc od Sllok
holmu. W Mora JCSt JUl spora grupa 
nabitych w butcll.:~ l~aków, którzy 
bczskutcc-tmc u.c.llują dotrtcćdoswc
go .. chlebodawcy-. Sprawą za ,tę! a się 

miejSC<M-'3 pohqa. 
Zbterame Jagód 1 mnego runa 

lcinego me podlega w Szwecj• niemal 
i.adnym ogramCleniom i me wyma
ga pośredmków. Natomtast JC.St to 
praca bardzo ciężka i cora7 gortCJ 
płatna, glówme z powodu nasilaj~ce
go się napływu zbieraczy z kraJÓW b. 
ZSRR. którty zadowalają się niskimi 
cenami w skupte. 

(PAP) 

Szczegóły na su:J 

Śmierć 
od pioruna 

W Wlerzblcy k. Radomia od 
udetzenla ploruna zginęła 61-let
nla kobieta. Druga walczy o tycie. 

W czwartek. 24 bm., około godt.i
ny 18 dw1e pamc w wieku 61 1 65 lat 
wyszły do ogródka 7rywać portCC7kt. 
W tym Cl.a.<.ic nad Wier1biq rotsta
Jała Się burla. Piorun uder1.yl w ko
biety. 61-letnia zgim;la na miCJSCu 
Druga w cJętktm .<.taniC została od
wic7iona do stpitala w Radom tu. 

(sok) 

Najpopularniejsza 
gazeta w regionie ? 
18, którą kupiłeś! 

Czytaj "Słowo ....... ~ .... 

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



Ludzie ofiarowali: meble, telewizory, pralki, lodówki i kuchenki 

Kieleckie wagony 
"Pospolitego mszenia" 

Ogólnokrajowaakcja .,MonanJ'" 
- ,.Pospolite ruszenie" ruszyła 
wczoraj w Kielcach, Ostrowcu 
l Skarżysku. Dotychczas kilku· 
dzlesltcfu kielczan zdecydowało 
się przekszat meble, telewizory 
l sprzęt gospodarstwa domowego 
dla powodzian. Akcja jest konty
nuowana także dzisiaj. 

Mm10 z~.: w grud11 oo: nad Sllmcą 
me ma prretbtawtctelstwa 
~Monaru", równrcz w !<.:tekach roz
lluctęla :- t~ .tk:I:Ja .. rospo lile rusze
m.: JeJ koordynatorem został 
Wyd11al Spraw SpołeC7nych 
Ur.tędu Mt ejskl<!go Wczoraj 
w godzmach popoiodmowych 
Radto Ktclce t R;~dio ~FaMa" 
zaczęlynadaw;IĆSIJCCJ<IInekomuni· 
katy dla mteszkańców. W ciągu 
pierwszych kilku godzin trwania 
~ Posrolitego ruszema" organizato
rzy otr7~mah kilk:adztesiąt zgloszeń 
od kielczan , którzycheleli przekazał: 
powodzi,mom meble, spnęt RTV 
i AGD FirmynAipinex" i.,Spedpol" 
oddały do dyspozycJi akqi dwa 
samochody dostawcze, a PKP pod
stawiły do rampy towarowej 9 wago
nów, z których każdy może zabrać 
ładunek do 28 ton. Niektórzy kiel
czanu:: przywozili dary własnymi 
samochodami. 

P"f ~sporcie ciętszych ładun-
ków po lo WCZOT1J sześc1u żoł-
nierzy z nostk1 Na Stad1ome 
lki~IJhaJCerzy 

,.Pós~ohte ruszenie" Jest konty
llJ.IO'!Wne takte dzisil\i- Nie zakoń
czy się-wcześniej nit o godzinie 15, 
natomiastjest możliwe, te akCja zos
tanie przedłużona. Organizatorzy 
apelują do wszystkich, którzy pragną 
przekazać powodzianom przed
mloty potrzebne do wyposażema 
m1eszkań (meble, pralki, ·lodówki, 
kuchenki, poduszki, śpiwory itp.), 
a nie posiadaJą własnego transponu, 
aby dzwonili pod kielecki numer 
telefonu 366-93-35. Odbiór darów 

oddalonej od budynku dworca 
głównego PKP o ISO m w kierunku 
północnym . 

W Skattysku dZISil\i na dary cze
k.ają dwa wagony.- Zbiórkę darów 
prowadzimy tylko własnym• siłami 
ponieważ, m1mo naszych sygnałów, 
Urząd Miasta nie wykazał tadnego 
zamteresowama - wyznał nam An
drzej Sobótka, jeden ze współorgani
zatorów akcj1. Wszyscy zamtereso
wam mogą dzwonić pod skattyski 
numer253-53-27. Wczoraj rówmet 
w Ostrowcu była prowadzona akcja 
.,Pospohte ruszeme", a na dary cze
kały tam cztery wagony. 

(ill) 

- Nie wiemy jeszcze, do jakiego 
miasta trafi nasz transport - powie
dZlala nam wczoraj Renata Mallnow
ska,kierującaakcjązramieniaUM 
w K1elcach.- Takie informacje dos
tamemy, za pośrednictwem 

"Monaru", z Kancelarii Prezydenta 
RP 

Mebleodkielcz.anladąi~dopocivaJUubKotułaiSebaslianDuddt&ZHPisze-
regowy Piotr Repttowskl &jednostki wojskowej Na Stadionie Fot. D. Gacek 

Pozostaje basen albo prysznic 

Kąpiel w akwenie 
wzbroniona 

W dalszym ciągu obowllfZIJje 
zakaz lqpleli na wszystkich otwar
tych akwenach w KlelecJdem. Na 
północy województwa, 9dzle 
ostatnie opady były mniej inten
sywne, prawdopodobnie już 
w przyszłym tygodniu będzie się 
można bezpiecznie kąpać. 

opady były bardzo intensywne 
i przechodziła fala powodziowa. 

- Wszyscy, którzy m1mo zakazu 
decydują się na kąpiel, narażaj'! się 
na ryzyko zakażenia liczny mi choro· 
bam i zakaźnymi, w1rusami czy grzy. 
bami - powiedziała nam Barbara 
Dybek z Wojewódzkiej Stacji Sani
tamo-Epidemiologicznej, dodając, 
te od kąpieli w zb1om1kach otwar
tych należy również powstrzymy
w'i!/:. się zawsze przez kilka dni po 
większych opadach. 

Z Kadzielni 
do szpitala 

Kilkunastoletnia dziewczynką ze 
złamanym nosem i otarc1am1 nas
kórka, która prawdopodobnie 
spadlazeskalnej ściany na Kadzielni 
trafiła wczoraj do szpitala przy ul. 
Langiewicza w Kielcach. Wypadek 
zgłoszono pótnym popołudniem 

do pogotowia ratunkowego. 
(dm,DG) 

Śmierć z okna 
Śmienelny okazał si~ dla 52-let· 

niego Jerzego J., mieszkańca Stara
chowic, upadek z wysokości 6,5 m. 
Wypadek zdany! mu SI~ podczas 
mycia okna na zewnętrznej stronie 
domu. Mątczyzna spadł na podjazd 
do garażu wyłotony kostką bruko
wą. Zginął na miejscu. (mak-x) 

Nowe ułatwienia dla poszkodowanych 

Urzędnicy pomogą 
W gminach dotkniętych przez 

powódt mieszkańcy odbudują 
domy bez długich l żmudnych 
urzędowych fomułfno4cL Wystar
czy tylko zgłoszenie budowy 
w urzędzie rejonowym_ 

Powodziame w lO gm1nach w WOJ. 
kieleckim i kilku w WOJ. tamobrzes
ki m, remontuJącY lub odbudowujący 
domy zn1szczone przez wodę, nie 
będą musieli sięstarać o zezwolen m 
budowlane. Uiatwiema obowiązuJą 
w Bejscach, Brodach, Charszmcy, 
Ch~cinach, Koszycach, Nowym 
Korczynie, OpatowK:ach, Pacano
wie, Słaboszowie 1 W.śhcy w Kielec· 
k•em oraz w Sandomierzu, DwLko
zach, Lubmcach, Osieku, Polańcu 
i Samborcu w WOJ- tamobrzeskim 
O remontach domów me trzeba 
n1kogo zawiadamiać, natomiast, 
zgłoszenia odbudowy zmszezonych 
budynków b~dą sprawdzały spec-

Jalne zespoły w urz~dach reJono
wych. Ulatwiema dotyczą wszyst
kich domów, których kubatura n1e 
przekracza 1000 m sześc., czyh 
około 300 m kw. pow1erzchm 

-Urzędy maJą 7 dni od zgloszema 
odbudowy na to, żeby zgłosić sprze
CIW,Jeśli np. nie są przestrzegane 
przepisy prawa budowlanego 
W zwykłym tryb1e trzeba na to cze. 
k'i!/:. mleSI;}C- mówi Mieczysław G~b
ski dyrektor Wydz1ału Nadzoru 
Budowlanego Urzędu Wojewódz
kiegowKiełcach 

Odbudowane lub wyremonto
wane domy muszą jednak byt tak1e 
same. Jak zniszczone. Nre motna 
wybudował np. większego mieszka
nra. - Mozna tylko użyć mnych 
matenalów, dokonać drobnych 
popmwek- mówi MLeczysław Gęb
ski 

(hk) 

ZUS dla powodzian 
W n1mach działali związanych 

z /ikwKJac/4 skutllów powodzi 
w lipcu 1997r.: 

• Członkom rodZin osób, które 
zmarły w związku z powodzią, ZUS 
będz1e wypłacał Jednorazowe 
~wiadczenie pienięt:ne w wysokości 
jednorazowego odszkodowania 
przewidzianego ustawą "0 świad
czeniach z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych". 

• W okresie od l września 1997 r. 
doli grudnia 1997r. będą przysługi
wały zasiłki rodzmne na członków 
rodzmy uprawnionego, który został 
dotknięty skutkami powodzi, 
niezależnie od dochodu rodziny. 

• Platmcy składek, którzy 
w wyniku powodzi doznali szkód 
uniemożliwiaJących prowadzenie 
działalności, mogą wyst~pować 
z wnioskiem o odroczenie termlnów 
płatności składek na ubezpieczenie 

~~~~:eo':a!~~:;:Y~~acŚ~.a~~ 
czeń Pracowniczych za okres: czer
wiec, lipiec, sierpień 1997r. 

• Na umotywowany wmosek 
zakładów pracy- platnlltów, którzy 
wskutek powodZI doznali poważ
nych szkód maJątkowych, ZUS 
może umorzyć należności z tytułu 
składek na ubezpieczeme społeczne 
na Fundusz Pracy na Fundusz Owa-

rantowanych Świadczeń Pracowm
czych wraz z odsetkami za zwłok~ za 
okres:czerwicc,lipiec,sierp•eń 1997r 

• Dane o wypłacanych przez 
zakłady pracy zasllkach rodzmnych 
bez względu na wysokOŚĆ docho
dów rodzm, które doznały szkód 
wynik.&Jących z powodzi, powmny 
być uwzgl~dniane w składanych 
deklaracjach rozliczeniowych S-9 
W odrębnym wierszu CZęśCI fi tej 
dek.laraCJI i S-IO w odrę:bnym wier
szu części III deklaracji. W wier
szach tych nalety wp1~ .,w tym 
zasil ki rodz1nne powodZian" Nato
miast w deklaracJi rozliczenioweJ 
S-8 i S-Il dane o wypłatach tych 
zasilków powinny być wykazane 
dodatkowo w częśc i liitych deklara
cji w rubryce 3 podzielonej na 2 
części , z których czpć dodatkowa 
powinna mioć treść ,.w tym zasiłki 
rodzinne powodz1an". 

• Świadczema p1emężne z ubez· 
pieczen•a społecznego oraz zasiłki 
rodzmne 1 pielęgnacyjne przysługu
jące osobom poszkodowanym 
wskutek powodZI będą przyzna
wane 1 wypłacane po przedłożeniu 
zaświadczenia organu gmmy właści

wego ze względu na m1ejsce zamie
szkania tych osób lub prowadzenia 
przez me działalności gospodarczeJ. 

(bO 

Szerszenie na strychu 
Trzy gniazda szerszeni usuwali 

'lfCZOI'tł/ kieleccystrażxyz budynku 
mieszlf.alnegow~ 

Niebezpieczne owady zagniet
dZiły Sit; na strychu domu jedno-

rodzinnego. Po skropieniu wodą 

(zab1eg ten umemothw1a szersze
mam latame) strażacy z JRG l spa
kowali trzy duże gniazda do folio
wego worka i wywietli. (dm) 

Kielecki .,Sanepid. rozpoczął 

badania bakteriologiczne wody 
w zalewach w Chańczy, Sielpl, Bol
mlme. Jeśli potwierdzą si~ pierwsze 
wymki, to już za kilka dni można się 
spodziewać otwarcia kąpielisk 
w Rejowie, Suchedniowie, Skar
żysku-Bemalee i w Starachowi
cach-Piachach. Niestety, podob
nych badań me możnajeszcze prze· 
prowadzić w centralneJ i poludnio
wej części województwa, gdzie 

Ponieważ wody w zdecydowanej 
większości rzek Kielecczyzny nie 
odpowiadają normom bakteriolo· 
gicznym w zakresie przydatności do 
kąpieli,towszystklm,którzyszukają 
ochłody w letme dni, pozostają na 
razie tylko miejskie baseny albo 
prysznic w domowym zaciszu. 

(ski) 

e Dzieci nie wyjechały do Hiszpanii e Prezes zapadł się 
pod ziemię e Kto zapłaci klientom? 

Odkryto kolejne nielegalne plantacje 

Makowe zagłębie? 
~ Cztery kolejne nielegalne plan-

~ :~!n:'!'tu '!a;':J:Iłł~:~ 
a: kalizowane były we wsiach Toma
z SZÓW l Węchadłów (rJnL Mklllt-

; łó1~ypomnijmy, na pocz4tku ty-

~ ~~~~:~o~~~~~e~o~': 
:i około 100 kg ubiegłorocznej słomy 
N makowej. 

~ Ie t~ o ':~~~::~;;em ~:~~w~ z~~: 
~ ~e~~~~j~e ~a:ml~ra~~i!a~: SOM~ 
~ ::::~::~~~!ou:~':i!C:~c:a";;~ 
~ :a;:.~ra~~ ro:e~c~~ ~: 

Marek B. na powierzchni o wymia
rach9 mna60 m. Nielegalne uprawy 
zmszczono. 

Sporo osób ma zezwolenia na 
uprawę, ale są osoby, które nie 
dopelniają formalności i sieją mak 
nielegalnie-powiedział nam podin
spektor Henl}'k Gnbskł, komendant 
rejonowy pohcji w Pińczowie. - W 
dodatku sprzedają słom~ makową. 
Zwykle przyjetdtaja po nią chętni 
z Katowic lub z Krakowa. 

W tym roku policjanci z Ko
mendy Rejonowej Policji w Pińczo
wie wykryli jut blisko -40 nielegal
nych plantacji maku o łącznej po
wierzchni ponad 7 hektarów. 

(mak-x) 

Komunikat zamiast wczasów 
Klienci Biura TutyStycznego 

.GoodHołidays• -SA. fTOprryuL 
Paderewsldego 53155 w Kielcach 
czuję się oszukani. - Jesteśmy 
w luytycznej sytuacji finansowej -
mówf4 w biurze. 

W czwartek 24 lipca br. moja 18-
letnia córk.a miała wyjechać na obóz 
do Hiszpanii, do Cosata Brava -
mówi nasz czytelnik Wojciech S. 
-W poniedziałek, 21 bm., poszła do 
,.Goog Holidays"- S.A.ITO przy ul. 
Paderewskiego 53155, by ustalit 
mieJsce i godzinę odjazdu. Tam 
pomformowano ją, że wyjazd naj
prawdopodobniej nie dojdzie do 
skutku. I odesłano po szczegółowe 
informacje na drugi dzień. Naza
jutrz dowiedziała się, jut bez cienia 
wątpliwości, te obózjest odwołany. 

- Do dziś nie odzyskałem pieni~
dzy, mimo że bylem w b1urze kilka-

naście razy, strac1lem mnóstwo 
czasu i nerwów - mówi rozgory
czony pan Wojciech.- Córka zapła
ciła 11,5 mln starych złotych. To 
były jej dwuletnie oszczędności. 

Zwróciliśmy się do ,.Good Holi
days" S.A. lnter Tour Operator 
o wyjaśnienie. W odpowiedzi przed
stawicielka Zarządu przesiała nam 
zredagowany wcześnieJ komunikat, 
w którym czytamy m.m.: 

,. W związku z krytyczną sytuacją 
finansową .,Good Holidays" S.A. 
informujemy, że Spółka nie będzie 
mogła wywiązywać s i~ z obowiązku 
świadczenia części usług turystycz
nych wobec klientów, którzy jut 
za nie zapłacili. 

Za wynikłe kłopoty spowodo
wane niezrealizowamem zamówio
nych i zapłaconych wcz.c:śmej usług 
turystycznych, nowy Zar24d .,Good 

Holidays" S.A. serdecznie przepra
sza wszystkich swoich klientów 
indywidualnych i zbiorowych, a w 
szczególności dzieci i młodziet, 
która nie wyjechała na obozy i koło· 
me, co było dla nich z pewnością 
wielkim rozczarowaniem. 

Zal"Z.1d .,Good Holidays" S.A. 
doloty wszelkich starań, aby zaist
niałą sytuację rozwiązać w sposób 
nie narażający naszych klientów 
na straty". 

Próbowaliśmy, różnymi kana
łami, odszukać byłego prezesa 
Zarządu "Good Hołidays" S.A. 
-Niestety, pan Wojciech A. dosłow
nie zapad ł się pod ziemię. Niejest to, 
mestety, dobra wrótba dla wszyst
kich oczekujących na zwrot gotówki 
klientów. 

Do sprawy powrócimy. 
MALGORZATA ŻARNOWSKA 
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30 dzieci z Opolskiego w św. Katarzynie 

z potrzeby serca i troski 
W domu Jana/ Batbary Ferłów 

w ŚWięteJ ~tanynie znalazło 
schroni~ie tnydzieScioro mill

łych powodzian z 11110jewództwa 
opolskiegO. OzMci z zalan~ ~~ 
Chruściny, SkotogOszy l M1kolma, 
pnrjeehMr do ŚWiętej ~tarzyny 
jui w poniłłdzlllłek. Na początku, 
z jednej powodzi trafiły na drvglf, 
boakurar tego dn~ przez Katarzy
nę płynt/a rzeka wody spływaj"_ 
c.1 z gór. Na .szczę5cie wszystko 
szybko wrócllo do nonny. 

Trzydziestka dz•ewcząt 1 chłop· 
r:ów w wieku od 7 do 15 lat natych
miast zadomowiła si~ pod gościn
nym dachem państwa Fertów. Gos
podarze zapewnią 1m wypoczynek 
i opiek.~ przez trzy tygodn1e. W s trzy· 
mali na ten czas budow~ domu wy
cieczkowego, cały swój czas poświ~
cając prz~jezdnym powodzianom. 
Zapewniają 1m n1e tylko wyiyw1ema 
aleirozrywki 

- Słuchaliśmy komunikatów 
1 próśb nadawanych przez RadLo 
,.Maryja", chcieliśmy jakoś pomoc 
tym ludziom, którzy z dma na dz.1eń 
stracili wszystko co mieli - mówi Jan 
Ferl.- Pomyślalem-mamy pod dos
tatkiem lótek, jest kuchnia, to jut 
coś. Zgłosiliśmy do kieleckiego Ca· 
ritasu, te motemy przyjąt do siebie 
dzieci powodzian. Spoleczme przyj
echała do nas czwórka młodych wy
chowawców i teraz mamy prawdzi
wą koloni~. 

Dzięki pomocy ludzi dobrej woli 
udało si~ zagwarantować dzieciom 
wszystkoczego potrzebują. Państwo 
Fertawie oddah dzieciom swoje 
mieszkanie oraz remontowany jesz
cze pawilon, w którym za jakiś czas 
powstanie dom noclegowy. Mali po
wodzianie mieszkają w pokojach po 
kilkoro. Wszędzie panuje porządek, 
zresztą jak na prawdziwej ko[Qilii 
dzieci rywalizują o pierwszeństwo 
w konkursie czystości. Na stoliku 
w pokoju dziewcząt stoją nawet 
świeże kwiaty. Tylko rano jest 
trochę rozgardiaszu, kiedy pod 
drzwiami łazienek ustawiają się 
grupki oczekujących. 

-Tu jestjak na prawdziwym obo
zie - opowiada Knysztof Gawlik, 
który po raz pierwszy przyjechał 
w Góry Świętokrzyskie. Byliśmy już 
nawet na wycieczce, przy tródełku 
św. Franclszka, weszliśmyteż na Ły· 
sicę. Bardzo ładne okolice. 

Mardn Dldyk zastanawia się czy 
k1edy wróci do domu me będzie jut 

;:!Yp~j:d~d~aś!::an~~~~~ 
ulicami w je&o ws1 plynęłą nie tylko 
fala wody, ale i krowa z cielakiem. 

Pam Barbara Fen w mewielkiej 
kuchm ob1era w1elki gar kartom na 
obiad, pomaga Marcin - przyjaciel 
rodziny, który Zl\imuje si~ zdobywa
niem najpotrzebniejszych prowian
tów. 

W wyszukiwaniu potrzebnej pra
wie czterdziestu osobom żywności 
pornap kto tylko mote. Córka pań· 
stwa Fertów od handlowców z giełdy 
dostała dla dzieci owoce, warzywa 
i inne produkty. Pomagają tet m1e· 
szkańcyŚw. Katarzyny. Piekarzd!Ye 
p1eczywo, właścicielka wytwóm• 
mrożonek - pierogi, wujek Marcma 
ofiarowal dzieciom kiełbasę na og· 

n1sko. Dzieciaki autokarem z Carita· 
su wybrały się na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. Były na S w. Krzytu 
1 w Bodzentyme. Mote uda si~ też 
zorgan iZOWać dla mch wyJaZd na ba
sen w Nowmach,jeśli tylko zgodnie 
z ob1etmcą dopomoże Marek Krak 
bunnistrz gromy Bodzentyn 

Przez podwórze biegną dziesiątki 
metrów sznurków, na których suszy 
się pranie. Młodsze dzieci bawią się 
tu z wychowawcami. Starsi na bal· 
komegrająwkartyirozwiązująkrzy· 
żówkl. Dz1s1aj wszyscy szykują SI~ na 
dyskotekę. Obozowo- kolonijny na
stróJ przerywa tylko od czasu do cza
su telefon od któregoś z rodziców, 
którzy pytaJą czy dzieciom czegoś 
nie potrzeba albo dzwonią, teby po 
prostu podziękować za pomoc. 

- To, co zrobiliśmy, robią dz1e· 
siątki innych rodzm - odpowiada 
Jan Fert na pytanie, co go skłoniło 
do udzie lenia pomocy at tylu dzie
ciom. - W czasie tego kataklizmu 
widzęjak ludz1e bardZOSię otwierają 
i jak stara,ut się okazać sobie serce 
i troskę. 

AGNIESZKA KRAKOWIAK 

Po powrocie radomskiego konwoju z Wrocławia 

Strażnicy nie kradli 
Wczor.j Kitlolickił Agenc:jlł In

formacyJna przeprosiła Straż 

Młefską woe Wtocławfu po lym, jak 
poinformowała, że jeJ tunlccjo". 
riusze uczestniczyli w rozgrabia
niu datów dla powodzian. 

PrzypomniJmy, że 90 ton darów 
przywieziono z Radomia do Wrocla
wta 18 lipca br. Zdaniem obecnych 
w konwoju radomskich dziennika
rzy, we wrocławskich magazynach 
panowal wyjątkowy bałagan. Żyw· 
noś:ć była przemieszana ze środkami 
chemicznymi, na sterty zrzucano 
butelki z wodą, które p~ kały zalewa
~c pomieszczenie. 

Uczestnicy konwoju stwierdzili, 
że od niektórych wolontariuszy 
i funkcjonariuszy SM czuć było al· 
kohol. Wynosili o ni część towarów 
do samochodu straty. 

- Podczas przekazywania dp.rów 
nie otrzymaliśmy nawet pokwitowa
n ia - powiedział Dariusz Osiej, 
dziennikarz radia A YE z Radomia. 

Jeden z dziennikarzy radia AVE 
podal te wiadomości do Katolicklej 
Agencji Informacyjnej. Po ich o pub· 
likowaniu na antenie rzecznik. wroc
ławskiej Straży Miejskiej Dagmara 
Turek-Samól, wystosowała obszer
ne wyjaśnienie, nadane również 

Daryserca 
gospodyń wiejskich 

Dla 26 dzieci z Pacanowa ~ 
9Bnizowano wczasy w Sittlpi, na 
turnusy do Suchej Beskidzkiej 
WJ'iedzie kilkudziesięciu miesz
kaliców Nowego Korczyna. 

Zorganizowal~my 300 miejsc na 
koloniach dla dzieci z terenów obję
tych powodzią - powiedziała nam 
JX?Słanka Zofia Grzebisz-Nowicka, 
Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej 
KOła Gospodyń W iejskich i prze
wodnicząca Krajowego Stowarzy
szema Pornocy Szkole. - Z kolonii, 
organizowanych prze Koła Gospo
d~ :Wiejskich, skorzystały także 
dz1ec• z kieleckich wsi które 
dotknęła powódt. ' 

- Szukamy rodzin chętnych do 
przyj~cia dzieci z miejscowości, 
w których wodazniszczyłaszkoły na 
cały rok szkolny. Pierwsi chętni już 
się zgłosili - mówi Zofia Grzebisz
Nowicka. 

W patdziemiku i listopadzie 
w sanatorium .. Włókniarz" w Busku 
Zdroju b~ą zorganizowane turnusy 
dla matek z małymi dziećmi. Dzięki 
Krąiowemu Stowarzyszeniu Poma. 
cy Szkole każda szkoła, w której 
powód:t zniszczyła pomoce nau· 
kowe. otrzyma 300- 500 egzempla
rzy książek. 

(hk) 

przez KAI, w którym zaprzecza za
rzutom o kradzieży. Tymczasemjak 
nas poinformowano w radomskim 
PCK, rzecznik przesłała też ... prze· 
prosiny na ręce PCK. dotyczące za
chowama się funkcjonariuszy Stra· 
ży Miejskiej-we Wrocławiu. 

Wrocławska straż przyjechała do 
Radomia, zabrała materialy dzicn· 
nikarskie "do analizy", zaznaczając, 
że podaKAi dosądu . Wczoraj w ser· 
wisie KAI ukazały się przeprosiny. 
Jak nam powiedział Gr-.t:egorz Polak, 
kierownik działu krajowego KAł, 
nie wiadomo, czy strony spotkają się 
wsądzie. (sok) 

Dla alergików 
W nadchodzącym tygodniu st".. 

żenle pyłku trawbędzlejuż nlsk/e. 
Nadal w całym ktaju w pogodne 

dni utrzyma się wysokie stężenie 
pyłku pokrzywy. 

Przy sprzyjaJących warunkach 
atmosferycznych stężenie pyłku 

bylicy będzie wysokie a komosy 
średnie. 

St~tenie pyłku szczawiu i babki 
będzie niskie. 
Duża wilgotność powietrza 

sprzyja rozwojowi zarodników grzy
bów pleśniowych. W nadchodzą

cym tygodniu stężenie zarodników 
grzybów pleśniowych z rodZI\iu Cla
dosporium będzie bardzo wysokie, a 
z rodZI\iu Altemaria - wysokie. 

.. Wspó/naakcja .,Siowaludu", LiRoyaiKCK .. Najlepszekieleclde 
kapele i soliści zagrają na rzecz powodzian w amfiteatrze na 
Kadzielni 27/ipca, o godz. 17 • "Studio 99" - regionalny ośrodek 
Telewizji .,PoiSat", Radio RMF FM i Radio " FaMa" są już z nami 
• Zlicytujemy kuszę - rekwizyt z filmu "Krzyżacy" 

Artyści dla 
powodzian 

Coraz. więceJ osób i instytuc~i 
deklarujechęi pomocy przy zorgam-

~o;Ó~~~o c~~~r:,n~~~~i~diie 
przeznaczony dla osób poszkodowa
nych przez powódt. 

Jednymi za najciekawszych pro-

~~7ł;cjiJ~~!ii!(~~Jk'ik~~~~ę(~ 
mań~'k ~dą pamiątki ofiarowane 
P_!:zeZ Oddział S~tokrzyski Funda-

~~rz~d~~; k:szę.0Jkt~~l~i;~~ 
jako rekwizytu podczas kręcenia .fil
mu "Krzytacy" oraz ryngraf n1e ISt
niejącego już lO Batalionu Desan· 
towo-Szturmowego. 

ws~~~~re-~~;~~~ym ~AN ~rśre~: 
kiewia:a 1 w 1mpresanac1e Kteleckie· 

~~~~:E~p~~~!~~r \ła~:a!s;;~_6• 
Wniedzlelę bilety b(:dzie moina 

kupił tylko w kas21ch amiileliitru na 
Klrodzelni od codz. 14. 

Na apel redakcji _"Słowa L~:~du• 

~~Lf~o~~~=~~~~ł ~~~~~~~~~ 
w kon~ercie na ~~dzielni wezmą 
~~z~~:~h~s':;~,zy~[;~~k~le~~~~~~: 
,.Devil Faker", .Mofoho", ,.Aiex", 
"Wentylator", "Schowani za 
Murem", Harry G. z Mtchałem Bra· 
szakiem i Łukaszem Mazurem. 
Grzegorz Wawrzeńczyk oraz zespól 
"Crossrock". Chęi wyst~pu dla po-

~~J{j~Tł~~~~~Di~~~iMi~~!fa 
Zduniaia - ,.Zdubcnt". Odpowie
dzieli równiet inni kieleccy artyści. 
Aktorzy: Edward Kusztal, Zdzisław 
Reczyńsk.i i Andrzej CzapJarski obie
cali pomóc przy kweścte. Plasty~y: 

~:~~:::~~ki~~!~i~i!'~~~f~~: 
Sławomir Golemice Sławomir An· 

~;z~;~~:· J~{H~~~k~.t::~k· ~i: 
cińsk.i, Zdzisław Surow1ec, Leszek. 
Wożnicki, Aleksander Glus:zczen
ko, Monika Łesyszak, Piotr Wollen
ber~t Jan Szoł~ Wanda Kutemoga1 
Stamslaw WóJcik.owskl, Andrzej 
Grabiwoda przekatą swoje prace na 
n~ aukcję. Zlicytowane zostaną 
równteż . prace artystów foto~rafi
ków, m.m.: Pawia Pierścińsk1e~o, 
Jana Berdaka, Jerzego Mąkowsktc· 
l,1· Andrzeja Borysa, Jana Spalwana, 

Ri!~e)~~~nry~p~~~~:l, ~~r:a~~ 
drą Sal1ja, Jeana Vincenta Lefeuv
re a, Mariana Kluska i Wteslawa 
Tumo. 

Obiecal pomóc Stanisław Nyczaj. 
Na naszapel sportowcyofiarowal i do 

~:~o;;~~~a~fł:ro~~'r~!k~u:Ck 

z~brat:siy~~~i-om, t6rym ~1~ 
Wszystkim, kiłlny popnn redakcję 

,.Sitn Ludu" chdeliby pomóc powodzia
nom, podajemy numer konta: PKO 
l Oddziai!Gelce 29519-6581-132. Nazwa 
rachunku:"WnystkiedziedSII nas:ze", 
koaleaniezdopistiem,.Na powodrian". 

Komunikat policji 
Komenda WoJewódzka PoliCJi 

w Kielcach prowadzi śledztwo 
w sprawie kradzieży samochodów, 
włamań do samochodów i innych 
przestępstw dokonywanych na tere· 
nie województwa kieleckiego oraz 
województw ościennych (krakows
kiego, tarnobrzeskiego). W związku 
z tym prosi si~ osoby pokrzywdzone, 
którym w okresie od czerwca 1996 r. 
do kwietnia br. zostały skradzione 
samochody bądt dokonano wiarnań 

do samochodów 1 mieszkail oraz 
kradz1eży rótnego rodzaju części 
i akcesoriów samochodowych. aby 
w dniach 27-ll hpca 1997 r. w godz 
8-15 zgłaszały się do Komendy 
Rejonowej Policji w Busku Zdroju, 
ul. Mickiewicza 4, celem rozpozna
nia zabezpieczonych przedmiotów. 

Informacje można uzyskać tele· 
fonicznie w wyź:ej podanych termi· 
nach pod numerem 0496-2421 
wewn.2J2. 

"Fonnaster'' 
także pomaga 

Trafią do domów, w których będą 

~ 

5 
~ 

~ 
N 
m 
' 

. Formaste,. 8.A. z Kielc przeka-
załtul rzecz powodzian 100 prze
pływowych ogtzewaczy wody 
wat1oici 140 mln starych złotych. 

To najdroższy prezent, jaki za 
pośrednictwem ,.Słowa Ludu" ofia
rowali powodzianom nasi czytel
nicy. Urządzenia przekażemy do 
Zarządu Okrtgowego PCK. 

mogły być zainstalowane i siużyć C 
użytk.own1k.om. W imiemu obdaro· ~ 
wanych dziękujemy Wiaczesławowi 
Burszteinowi i Mirosławowi Kędzi, ::g 

~~~~~ i~~m~~~~;~~:~:s~.'· Fab- i 
(ilr)---.~ 
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e Druga fala powodziowa przechodzi przez Wroclaw e Obfite Dzwony obwieszczają niebezpieczeństwo 

opady deszczu w poludniowej Polsce e Pierwsze przypadki "Dowo' dz' stulecJ•a 
wyłudzania darów i odszkodowań dla powodzian .-' 

Obfite opadydeszczu padającego na poludniu Polski nie spowodują nowej fali powodziowej. 
Druga fala kulminacyjna przechodzi przez Wrocław. Jestona niższa od pietwSZej o 1,5 m. i bar
dziej płaska. Cały czas trwa naprawa i umacnianie walów w tym rejonie. Do podwrocławskich 
miejscowOOcl wdarły się wody Odry; Oławy powodując ich podtopienie. 

elektrycznej. Wczoraj na Opoiszczytnie 
znaleziono koleJną- 10 ofiar'r powodzi. 

Wczoraj alarm powodziowy w woj. 
jeleniogórskim obowiązywał JUŹ tylko 
w Jeleniej Górze i w Lwówku Śląskim 
oraz w gminie Bolesławiec. W Jelenio
górskiemnie pada deszcz. S)'tuacja si~ 
poprawiła znacznie na wszystkich rze. 
kach, z wyjątkiem dolnego biegu Bobru. 

W Tamobrzeskiem równiet odwo
łano wtzoraj alarm powodl.iowy w gmi· 
nachnadwiślailskich.Utrzymanyzosta· 
nie nadal stan pogOłowia prze<:iwpowo
dziowego. Lokalnie dochodzi do wyle
wów. Wczoraj rano woda na Wiśle w 
Sandomierzu była nitsza o 74 cm od 
stanu alarmowego, jej poziom nadal 
spada. 

Poprawia si~ sytuacja na terenach 
obj~tych powodzi• w woj. cz~tochows· 

1 kim. Stan alarmu powodziowego odwo-

;,-~~;;;·,"''P~;t;;;h ,;;im i;;;;. ~~;~:~~~~: 1~ :t~:~~·~~~~~ 
nadWartą. Sytuacjawyratniesi~popra· 
wiła, wody opadaj,. 

Tylko o centymetr zmniejszy! si~ w 
ciągu ostatni~ doby stan wody w rzece 
Nu me w Braiisku (woj. białostockie). O 
S3 cm przekraczajednak stan alarmowy, 
który wynosi 2,S metra. Alarm powo-

Sąd kapturowy 
To sytuacja z Mtożka. Odwołano mnie w sposób bulwersujący, w trak

cie urlopu, bezpodania przyczyn. Miało tochamkterądu kapturowego 
-slaJdy się były redaktor naczelny. Trybuny" Dariusz Srymczyeha. 

Szyrnczycba sugeruje, że jego 
odwołanie jest złamaniem umowy 
między ,.Uniwersałem", który finan· 
suje "Trybun~·. a Sd~, która spra· 
wuj e nad gazetą polityczną kuratelę. 
., W umowie partia - "Uniwersał" 
nap1sano, że to SdRP wyznacza 
naczelnego"- podkreśla D. Szym· 
czycha. 

Prosto z Wiejskiej 

"Moja gazeta prezentowala "Um· 
wersal" w sposób dla spółki korzys
tny. Dlaczego mialbym padać ofiarą 
takich rozgrywek? Władze SdRP nie 
odwołały redaktora naczelnego, 
którego powolało przez aklamacj~. 
Nie pozwolono mi nawet potegnać 
si~ z czytelnik:ami twierdzi 
D. Szymczycha. (PAP) 

d.ziowy utnymuje si~. bo synoptycy 
zapowiadają mtensywne opady deszczu. 

Domy dla ubogich 
Prem1er Wiochimierz Omoszewic:z 

na s potkan m z wojewodami oraz dZiała· 
czarni samorządowymi z -.·ojewództw 
nie dotkni~ttych powodzią zaapelował do 
gmin o przyłą,czenie si .. do podj,.tej przez 
r71jd ak.cj1 budowy tanich domów dla 
najubotszych rodzin, które w wyniku 
powodzj utraciły dach rud głową. Zda· 
niemCJmoszewicza,gdybyk.atda t 2tys 
gmtn nic ObJ~tych powodzią ufundowała 
jedno takie m1cszkanic, to ląctme 
t pomocą zadeklarowaną przez rz.ąd, 
motnabyłoby w ten sposób wesprzeć 3 
tys. ubogich rodzin. Premier zwrócił SJ~ 
ponadto do samo17.ądów o pomoc 
w organizacji tzw. zielonych szkól dla 
uczniów t rejonów obj~tych powodzią. 

Dotychczas powodzianom wypła· 
cono 9 tys. 314jednorazowych zapomóg 
w wysokości l tys. zł. Uprawnionychjest 
obecnie blisko~tys. Na tencel przezna· 
czonychzostałoiSOtys..zł.Listyupraw· 
nionych mogą być uzupełniane. Zapc> 
mogi nic są odszł.odowaniem, tylko 
doraźnąpomcq. lch wyplatanie tamuje 
mothwości uzyskiwania z gminnych 
ośrodków pomocy spolecznej zasiłków 
celowych i okresowych. 

Masowe roboty publiczne na tcre· 
nach, które ObJ~te b)·iy powodzią. zapo
wiedział Andrzej Pilat- pełnomocnik 
17.ądu ds. usuwania skutków pov.odzi. 
Dodał, te w dlutszej perspektywie nie 
przewiduje na tych terenach wzrostu 
bezrobocia. 
żerowanie na nieszczęśeiu 
Prokuratury wojev.'Ództwa opoi· 

skiego otrzymały jut pierwsze informa· 
cjc o przest~pstwach polegających na 
wyłudzeniu Świadczeli dla powodzian 
przez osoby do tego nie uprawnione. 
Prokuratura nie wy:klucz..a skorzystania 
wszczegółnychprzypadbch z prawa do 
UJawnieni! u pośrednictwem mediÓw 
pelnychnazwiskimlejsc zamJesz.kania 
sprawców tych ~wyjątkowo nikczem· 
nych przest~pstw". 

(PAP) 

Szkiełkiem i okiem 

Z "potężnymi opadami", które nawiedziły w ostatnich tygod
niach dorzecze Odry nie zdołano by się uporać nawet, gdyby 
zostały poczynione wszelkie możliwe przyg_otowania - twier
dzą ministrowie w Bonn. 

Powód:t na Odrze, słusznie okrcś· 
lana jako ,.powódt stulecia", daleko 
wykroczyła poza granice mo11Jwości 
technicznych, którymi dysponowały 
slutby przeciwpowodZiowe - uznali 
prudstawiciele resortów ds. środowi· 
skaoraz rolnictwa. 
To,tewi~ks~wa/ówwBramien· 

burpi wytrzyma/a tak. w1elki napór 
wody, nalety zawdzi~cza: ich dob-
remu stanowi oraz ofiarneJ pracy ty
si~cy pomocmków - twierdzą oba 

resorty. Po niemieckiej strome Odry 
pow.stała grotba przełamania walu 
w kolejnym mieJSCU. Za~zono ewa
kuaCJ~ S tys. osób powyieJ Frankfurtu, 
mi~y mieJSCOwościami Hohenwut. 
zen, Bad Fremewalde 1 Wnuen a 
Odrą. 

W miejSCOWOŚCIICh t)'Ch biją 
dzwon)' 1 wyH syreny, aby uśw1adomić 
m1es.zkańcom mebeZP1eczeflstwo. 

Nazagrotonym obszarze woda usz. 
k.odt1ła 45 m obwałowań. (PAP) 

Reforma armii i ustawa .o wolności sumienia" 

Demokracja w Rosji 
Retortn. armii /los ustawy . o 

wolnc»ci sumienia l o stowany
SZfłnlach religijnych" były tem• 
łllml mdlowfł90 wysłlfplenia ",-. 
zytlenta Rosji 8oi")'S8 Jelcyna. 

Prezydent Rosji stwierdZił, te był 
zmuszony zawetować uchwaloną 

w czerwcu przez Dumę ustaw~ "0 
wolności sumienia .. ,bo me mógł 
podpisać aktu prawnego w kształcie 
uchwalonym przez parlament. 
.Niektóre zapisy ustawy ograniczajfJ 
konstytucyjne prawa 1 wolności 

człowieka 1 obywatela. Ustawa sla· 

wta rehg1e w merówneJ sytuaCJi. Jest 
sprzeczna z m1~dzynarodowym1 

zobowiązamaml Rosj1" - pow1e· 
dział. Prezydent Rosji oświadczył, 

te • w demokratycznym pa listwie 
me mogą być naruszane interesy 
mmeJSZOŚci bez względu na to, 
jakimi szlachetnymi na p1erwszy 
rzut oka intencjami byłoby topowo
dowane". 

Jelcyn bronił koncepcJI niezwło
cznego rozpocz~cia reform, nie 
baczqc na trudnąsytuaCJ~ fina n go~ 
kl"l\lu (PAP) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Zakor'lczył s1ę koleJnY gieł
dowy tydzień . Podobnie jak 
poprzedni upłynął on w atmosfe
rze niekorzystnych wiadomości 
napływających z terenów obję
tych katastrofą powodzi. Cechą 
charakterystyczną ostatnich 
notowań jest wyratnie rótne 
zachowanie się spółek z rynku 
podstawowego oraz równoleg
łego co znąJduje wyraźne odbicie 
w zachowaniu się indeksów. 

Rynek podstawowy Jakby 
oczekiwał na bardzieJ precyzyjne 
oszacowanie strat oraz gospodar
czych implikacji wywołanych 
powodzią. Wydąie się, te inwes
torzy nie bardzo wierzą w zapew
nienia rządowych ekspertów 
o stosunkowo niewielkim wpły
wie strat po powodzi na sytuację 
makroekonomiczną. Ogólna 
atmosfera jaka panuje w chwili 
obecnej w Polsce (powódź, 
wybory, grat.ba innacji) wpływa 
na giełdę: w ten sposób, te katda 
niekorzystna informacja jaka 
pojawia się: w mediach na temat 
jakiejś spółki powoduje gwalto· 
wną wyprzedat jej akcji. Najjas
krawszym tego przykładem jest 
wczorajsza oferta sprzedaty na 
Budimexie wywołana podaniem 
przez spółkę: skorygowanej in 
minus prognozy wyników na bie
tący rok. 

O ile rynek podstawowy mimo 
tak niesprzyjającej sytuacji ogól
nej znąjduje si~ we wzglę:dnej 
równowadze to rynek równole
gły znąjduje się: w fazje prawdzi
wej paniki. Panika ta jest bez wąt
pienia efektem opublikowanej 
na początku tygodnia w prasie 
oraz nagłośnionej przez inne 
media afery spekulacyjnej 
(nazywa się ją największa aferą 
w historii naszej giełdy) związa
nej z pompowaniem kursów 
wybranych spółek przez jedną 
z tzw. spółdzielni. Wymieniane 
z nazwy spółki (Chemiskór, 
Dompiast i Echo), których kursy 
miały być w przeszłości w sztu
czny sposób zawyta n e przez poz
nańską grupę: spadły w ciągu 
tygodnia po kilkadziesiąt pro
cent. O prawdziwym załamaniu 
rynku motna mówić w przy
padku Chemiskóru, który wczo
raj trzeci raz z rzędu notowany 
był z ofertą sprzeda.ty. Zgodnie 
z regulaminem giełdy w ponie
działek powinny być na tym 
walorze zniesione widelki ogra
nicząjące wahania kursu. Nietru
dno odgadnąć, te maksymalne 
spadkijakich doznały inne spółki 

zaliczane do tzw. spekulacyjnych 
są pochodną tej samej afery. Jest 
jednak rzeczą oczywistą, te nie 
motna jednakowo traktować 

wszystkich spółek. Bardzo rótna 
jest przeciet ich sytuacja funda
mentalna oraz perspektywy 
dalszego rozwoju. Wczorajsza 
sesja dowodzi, it rynek zaczyna 
j ut to dostrzegać i nie aprobuje 
dalszych spadków. Widać to na 
przykładzie spółek, które co 
prawda jeszcze nie rosną, ale 
takte n ie spadają lub spadają 
niewiele. Jakkolwiek zakończy 
się: więc ta cała afera, miniony 
tydzień przypomniał wielu inwe
storom, iż zarabianie na giełdzie 
obarczone jest bardzo dutym 
ryzykiem, a ponadto zarabia się 
znacznie wolniej nit traci. 

Tomas:zRolb 
DM Penetntor 

Największą motywacją jest radość niepełnosprawnych 

~ę.;ms terapii 
Stanisław nie miał nigdy igły w ręku. Teraz od rana do 

wieczora wyszywa. PietwSzy przychodzi na zajęcia i ostatni 
je opuszcza. Nawet do pokoju zabiera swoje prace. Wfaśnie 
pochyla się nad makatką z krajobrazem. Zręcznie prze
wleka Igłę z zieloną nicią i jużwidać zarysy drzewa. Nie prze
I)'Wa nawet wtedy, gdy z kimś rozmawia. 

-To bardzociętko wykonywać, ale 
zadowolenie dute, gdy się skoilczy
mówi z radością w oczach. 

W pracowni na pólkach stoją plu
szowe misie, zajączki. Na ścmnach 
wiszą makatki. Wsz~dZJe porozkła

dane są haftowane chusteczki, ser· 
wetki. Większość toprace Stanisława 

Z głową pełną pomysłów 

Są wśród nich upośledzeni, cho
rzy, z orzeczeniem- ,.tadna pracaM. 
SpotykQJąsięnaWarsztatachTerapil 
~ęciowej w Zochcinie koło Opa
towa. MBJą dwadzieścia, trzydzieści 
lat,sąitacypodpięćdliesiątkę.Przy· 
je:td1ają tu l okolicznyt:h miejsco
wości, przychodzą l pobliskiego 
Domu Pornocy Społecznej dla męt
czyzn chorych psychicznie 

- Eksplozja talentu - potwicrdza 
terapeuta NorbertStan1szew:;ki.- Ma 
dobry słuch. W zespole jest główną 
wokalistką. Napisala nawet słowa do 
jednej z piosenek 

miał motli.",OS.: zorlpiewać . Po mmie 
Janka w1dać, te nie Jest z tego zado· 
wolony 

- Jest nuły, towarz)·~k• - mówi 
o J;mku terapeut:l. - L:1two 1. mm 
nawiązać kontJkl. Trudnogocza.<.ami 
wyprowadzić ze S\:cny 

Janek ch~tnie opoy,mda o swoich 
marzeniach Koniecznie chciałby 
ucz)~ się w szkole muzyczneJ. Wyj
mUJe grzeb•cń. Prosi, by posluchać, 
jaknammgra 

- Nieraz całą noc na dworcach 
gratem na grzebyku- wyznaje 

Dla nich przygotowano siedem 
pracowni. Oprócz krawieckiej dutym 
powodzeniem cieszy się plastyczna 
i muzyczna. Zaj~cia odbywają się 
równietwpracownikulinarnej,przy
rodniczej,ślusarskiej,SIOiarskieJ. 

-Tutaj tycie z.a~o się dla mnie 
jakby od nowa - mówi Krzysztof. 
- Byłem normalny, tern t et jestem, 
ale inaczej. Poczulem SI~ potrzebny, 
a jut wydawało mi si~. te skazany 
jestem na cztery ściany. Co to znaczy 
kontaktzludimi! 

Janek śpiewa ,.kawalld" r;órabkie. Na wózku Małgorzata, ti'Okalistka zespołu 

Najch~tnicj maluje przyrod~. Trzy 
miesiące pracowal nad portretem 
Jana Pawła 11. Ttal go z wełny. Sporo 
czasu poświęcił na wykonanie widoku 
Opatowa z 1886 r. Wzorował si~ na 
starej rycinie. 

Dziewięć lat temu Krzysztof spadł 
ze słupa. Uszkodził kr~gosłup. Teraz 
porusza się na wózku. Ma ton~. troje 
dzieci Qągle planuje powrót do 
pracy. Chodzi nawet na kurs kompu
terowy i ma nadzieję, U zatrudnią go 
w opatowskim ZOZ, gdzie tworzona 
jest nowa baza komputerowa. Jest 
pełen optymizmu, nie załamuje si~. 

- Nie zadowalają go proste prace 
-twierdzi terapeutka Joanna Jachim· 
kowska. - Ma zawsze pełno pomys
łów. Wykonał coś całkiem nowego, 
cykl obrazów z trocin. 

Kojące działanie muzyki 

-Chorajestem,gdyniemog~ucze
stniczyćwz.ajęciach-przyznajeMal· 
gorzala. - Spodobało mi si~ śpiewa
nie. Wcześniej tego nie robiłam, ale 
instruktor przełamał moją nieśmia
lośt. 

muzycznqo 

Małgorzataprzyjetdtanazajęciaz 
Opatowa. Porusza się na wózku inwa
lidZkim. Wytonuje piosenki popu
larne. które v.-łączone są do całościo
wych programów, przedstawiających 
folklor góralski, warszawski. Jut 
w pierwszym roku działalności grupa 
muzyczna wystąpila na Wojewódz
kimPrzeglądzieArtystycznymwTar
nobrzegu. Brała t et udział w Ogólno
polskim Festiwalu Twórczości Artys
tycznej, który corocznie odbywa si~ 
w Dąbrowie Górniczej. Dutym suk· 
cesem byto zajęcie pierwszego 
miejsca na Godach Opatowskich. 
Grupa przedstawila jaselka, zaśpic
wala kolędy, pastoralki z motywami 
lokalnymi. 

- Raz w miesiącu prowadzę seanse 
terapii muzytz.nej- wyjaśnia Norbert 
Staniszewski. Odpowiednia 
muzyka, glosy ptaków,zwierząt wpły
wają na uczestników ZBJ9ł: uspokaja
jąco lub pobudzająco. 

Koncert na grzebieniu 
Z niecierpliwością na sv.-ój występ 

czeka Janek z Domu Pornocy Spo
łecznej. Gdy przychodzi koleJ na 
niego, od razu rozjaśnia mu się twarz. 
Janek koilczy góralską piosenkę i 
zaraz zac-zyna ją od nowa. Terapeuta 
delikatme próbuje zakończyć jego 
wyst~P- ObiCCUJC, te jeszcze bę:dzie 

l zaczyna grać wojskową melod1~ 
RadośC jest zapłatą 

Praca lerapeuty, co podkreśla kie
rownik warsztatów Ryszard Gajuk, 
wymaga duteJ odporności psychicz· 
nej, ci erpliwości, opanowania. Katdy 
podopieczny ma swoje specyficzne 
zachowania, okresy uniesieil, nawro· 
tów choroby Zdarzają si~ osoby, 
które w pewnychsytuacjach mogą być 
nieobliczalne. 

Warszaty w Zochcinic są jednymi 
z260w kraju.lstmeją od ponad dwóch 
lat. W zaj~ciach uczestniczą 24 osoby 
z DPS, l t dewotonychjest z okolicy. 
Jakkatdategotypuplacówka,tarów
nież ma za zadanie prowadzić komp
leksową rehabilitację, medyczną, 
społeczną, zawodową. JedneJ z osób, 
która była uczestnikiem warsztatów, 
u dal o s i~ nawet dostać prac~. Zatrud
nionajest przy komputcne w IX'blis
kiej przychodni zdrowia. 

- Największą motywacją do pracy 
jest dla nas radość osób niepełnospra
wnych - me ukrywa kierownik 
Ryszard GaJuk.- A widać tę radośt, 
gdy uda im si~ coś zrobić, ktoś ich 
pochwali, wyróżni Je:teli nasza praca 
sprawia, że ich choroba dalej nie pos
tępuje, to jutdla nas sukces. 

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



Złote i Platynowe Płyty - głównie dla dam 

Wakacyjni laureaci 
Piątka pierwszych dam polskiej muzyki i grupka sympatycznych panów cieszyłasi~ kilka dni temu z błyszczących 

szlachetnymi kruszcami krą:tków. Złote płyty otrzymali: Maryla Rodowicz za .Antologięn, Edyla Bartos1ewicz 
za .DzieckoM, Natalia Kukuiska za ,.Światło", Kasia Nosowska za "Puk Puk" i "Elektryczne gitary" za album .,Na 
krzywy ryj''. Platynową Płytą została natomiast uhonorowana Kasia Kowalsla za krątek "Coś optymistycznego". 

Trzy pytania do Norbiega 

Kocham wszystkie 
dziewczyny 

station"... Gdyby pewni ludzie nie 
nako~li mu do tyłka płyta Norbiega 
nigdybysięnieukazala. 
• Kto nakopał Ci najbardziej, czyli 
jak to się stało, że płytę feniwego 
Norb/ego ,.Samerrajm'" udało się 
nagrttt l W)'po"'dukowat? 

- Mój serdeczny przyjaciel Marcin 
Wawruk. Zeby było ~mieszniej: 
adiunkt dyry&entury chóralnej, czyli 
prawie doktor, powatny człowiek: 
muszka, garnitur, batuta Rok temu 
nagle kupił sobie samplery, kompu
tery, obłożył si~ kablami, pozawijał je 
dookoła szyi i z.aczął si~ bawić. Zadz
wonił do mnie i mówi: "Przyjeżdżaj 
Norbacz.ku, zrobimy muzyk~ popową 
-wesołą, rapowaną. bo nie ma takiej w 
Polsce!~. Rzeczywiście, na Zachodzie 
jest pełnotanecznego rapu-czemu by 
nie zrobić tego po polsku? l Norbi 
- grzeczny chłopak - pojechał, posłu
chał i nagrał pierwszą piosenk~ .,Ko
biety są gorące". Zrobił, podzi~kował i 
na tym stanęlo. Jednał moi znajomi, 

Trans 10 tysięcy technomaniaków 

przyjaciele,a nawetludziezzewnątrz 
namawiali mnie tak bardzo na komy
nuacj~ pracy, że dla świ~tego spokoju 
znowu zasiadłem z Marcinem przy 
jegosp~ieiwgrudniu 1996nagrali
śmy demo. Wysłałem je do mojego 
przyjaciela Adama, który z kolei pusz
cz.ałjerótnymludziomzwielkichwyt
wórni, próbując zainteresował kogOO 
naszą muzyką. Nagle si~ okazało, :te 
jestsporo Judzi zainteresowanych tego 
typu piosenkami. Sprzedalem demo 
,.Tubie", która z kolei sprzedała je 
PolyGramowi. 

Szamani XXI wieku 
lfifbmdcie dni temu w byłych Zaldadach ,.Róży Lulcsetf!burg• na watsZa wskJej Woli odbyła się n~ksu tegoroczna 

technobalanga w Polsc4 

Impreza zgromadziła ponad 
dziesi~ciotysię:czną rzeszę: techno
maniaków z całej Polski i nie tylko. 
Zupełnie transowy odlot, grany 
,.u Róży" ukazał si~ już na płycie, 
skompilowanej przez dj Sesisa, 
opiekuna anystycznego techno-

,.... fest1walu. 

~- i i~~c~~:pr~::;e~e~~n~aw :~~~ 
u. Polsce potwierdza, U ten rodzaj 

muzyki zaczyna równie1 u nas zdo-
~ bywać coraz liczniejsze rzesze 
::::; fanów.O"kosmicznymgraniu•bar-

dzo pozytywnie wypowiadają si~ 

~ :-~żw~~~- zupełnie innych 

:::> Kora: - Muzyka techno jest bez-3 pośrednią transmisją technologicz-
nej podświadomości do osłupiałych 

~ zmysłów. 
~ ta!:k Stuzczyk: - p~u~~~ 

do klimatów końca wieku. Mimo, że 
spreparowana przez maszyny, to 
jednak bardzo ludzka. Dzięki pow
rotowi do pierwotnych rytmów i to 

mi się w niej podoba. Nie chodz~ 
specj:1lnie po balangach techno, ale 
je:teli si~ na nich znąjd~ to si~ bar
dzo dobrze bawię. Bylem na "Pro
digy" i czułem się tam supeńajnie. 
Była wspólnotowa atmosfera. 

Justyna Stettkowsk:a: - Jestem 
oddanązwolenniczką tej nowej kuł· 
tury. Ch~tnie chodz~ na imprezy, 
gdzie taka muzyka jest prezento
wana. Bardzo lubię: trans i przepa
dam za dobrym techno. 

Gnegon Oedtowski: - To 
nieuchronne i pociągające zjawi· 
sko. Znamienne jest to, te muzyka 
pop coraz chętniej się:ga do techno i 
cz~sto wykorzystujejego elementy. 
Niebezpieczne są tylko narkotyki, 
które mogą tą nową muzyczną ,.dys
cyplin~ sponu" zdeformować. 

St.anisław Sojka: - Nie jestem 
zbyt wnikJiwym znawcą przed· 
miotu. Niemniej, niektóre przejawy 

Jutro na Kadzielni 

Gwiazdy 
i debiutanci 
Już jutro o godzinie 17 rozpocznie się na Kadzielni wielki 1«Jn.. 

cert charytatywny ,.Artyści dla powodzian". Organizatorzy to: 
"5/owo Ludu", "Deff Noizz Studio", Kieleckie Centrum Kultury. 
Pomagają nam: RMF FM, Radio ,.FaMa", Telewizja Kablowa Kielce, 
Regionalny Ośrodek PoiSatu i wiele, wiele innych firm, instytucji 
i ludzi. Już teraz wiadomo, że będzie naprawdę porządna jazda! 

Kto zagra? Obok nickwesuonowa· 
nych gwiazd - LiRoya, Yara, ~Devil 
Faker", "Cuckoo Aower" czy "Kinior 
Sky Orchestra" - będl.iemy mogli 
zobacz)t na sccme i posłuchać min 
bardzo ciekawych, rapowych debmta
ntów rodem z Kiek:. Po raz pierwszy 
przedtakpotętnąpublicznOOciązapre

zentująsię:: HarryG.,Aleksi .Scho
wani za murem~. Wszystkich łączą 
podobne upodobania muzyczne i za1 n
teresowamezestronyLiroyowegostu
dia - prawdopodobme przyszłego 

wydawcy rapowych debiutantów znad 
Silnicy. Kim są? 

Hany G.-Do niedawna lider rapo
wego duetu ,.Zabzani", od paru mie· 
si~ygrajakosołista.. lrzymasięnurtu 
,.reahty rap•. W swoich utworach jest 
zaskakująco, a często tak:te bulwersu
jąco szczery i bezpośredni . Jak sam 
mówi - pisze i n.puje tylko o tyciu, o 
jego ciemnych stronach, bo tych jest 
nąiw1~ej. Od niedawna próbuje grać 
razem z mlodą,jazzową formacji! "No 
name". Na koncercie wspomogą go 
muzycy z tego właśnie zespołu: klawi
szowiec Łukasz Mazur i baststa 
Micha!Brasza.k. 

Druga inwazja 

Ruszamoc 
Podobnle jak w ubiegłym roku 

RMFFM szykuje wieiluf akcję k0ł'ł
cetfow4 INWAZJA MOCY. 

Urlopowicze 1 pracusie bę:dą 
mogli codziennie brać udział w kon
certach najwi~kszych gwiazd pol
skiej muzyki popowo-rockowej 
organizowanych w ró:tnych 
miastach Po\ski. Konwój RMF FM 
z wielką, składaną sceną, balonem 
i wesołym miasteczkiem zawita do 
każdego zakątka kraju. Pod identy· 
cznym tytułem - ,.Inwazja mocy" -
POMATON EMI wspólne z RMF 
FM wydały jut na płycie i kasecie 
kompilacj~ najmocniejszych prze· 
bojów tego roku. Wię:kszość gwtazd, 
które spotkały si~ na płycie 
bę:dz1emy mogli również zobaczyć 
nakoneenach. 

muzyki techno przykuwają moją 
uwagę: i wzbudzają szacunek. To 
bardzo cielca we nowe pole. 

Yaro: - Dla mnie techno i wszel
kie jego okolice to bezpośrednia 
kontynuacja szamańskich, transo
wych wybryków kolesi sprzed 
tysięcy lat. Instrumentarium mok 
s i~ trochę zmieniło. Ale chodzi o to 
samo - połączenie wielujednostek 
ludzkich w jedną pulsującą całość. 
Takie hipisostwo na miar~ końca 
dwudziestego wieku. Lubi~ podda
wać się: tego typu emocjom. Dlatego 
dobrze czuj~ si~ na technologicz
nych imprezach. Natomiast jako 
muzyk i producent jestem 
aktywnym słuchaczem - raczej nie 
szaleję na parkiecie, tylko siedzę 
i analizuję: dfwi~ki. Mam świra na 
punkcie nowoczesnych zabawek do 
tworzenia muzyki. Jedna z szuflad 
wypełnionajest po brzegi dyskiet
kami z moimi produkcjami techno. 
Kiedyś wypełzną na światło dzi
enne ... Poza tym lubię, gdy na pyta
nie nCo to za ~ebisty dźwięk?" 
mogę komuś odpowiedz.ict .. To jest 
właśnie moja maszynka do gole
nia". 

Aleks-Rap u słuchajut od dobrych 
ki liku lat, po sukcesie LiRoya i,. WlliJ
rz.a Y a Pa 3" zajął si~ pisamem włas
nych tekstów 1 rapowaniem. - Pisze o 
sytuaqach, które spotkały mme w 
zyciu, ale staram s1~ raczej pos/ugiwć 
pn.en~mą- mówi. - Interesują mn.C 
r6wmeżtematyt3bu-przentoc,narko
tyki Itp. W komponowaniu muzyt1 
pomaga Aleksowi rodzony brat ~ 
.,Zw1erzak- z zespołu .,2, S, 1 EM~ 

Jutro usłyszymy i zobaczymy ich obu 
warnfiteatrze 

,.Schowani u murt:m" ~ czyh 
,.Thomn", "Dziadek" i "Siddo-o". 
Trzech taperów, trzy zupełnie ró:tne 
głosy, wspólne upodobania do "twar
dego" rapu. Jak sami mów1ą, me mte· 
resuje 1ch free style am wszelk.1e 
rapowo- muzycme nowmkL Najważ
niejsz.ajestprawdatekstu,Jegoprzes
łanie. Własnym nakładem Sił i finan· 
sów nagrali kaset~ demo, sam1 przygo
towują rówmeż wszystkie sample 
i podkłady muzyczne 

Kaseta "LtRoy prezentuje" z utwo
rami kieleckich rapowych debiutan
tów uWe St~ prawdopodobme jut 
zak1lkamiesi~r-

Nazar razy 400 

Mojeżycie 
to muzyka 

Niepopnwny romantyk, Ryba 
z urodzenia, rocznik 1969. Kawaler. 
- l dobne mi z tym - mówi Naur, 
czołowy polski W)'lwMwa~ nurtu 
hoUS#J /jung/e. Pod koniec c:zet"WCa 

tNI rynku ukazał się jego c:zwvty 
album . Kosmos•, na l!tórym 4piewa 
tównleż po_ hlszpaii$1w. 

Osobie mówi:-Nazarto moje im l~, 
a nie pseudomm czy ksywa. Jestem 
obywatelem świata. Czas wolny spę
dz.am w gronie sprawdzonych i odda
nych przyjaciół. Bezprzerwy coś nu~ 
lub tańcz~. Moj~ tycie to muzyki. 
Opróczmuzykąmojąpasjąjestgmo
wanie, dobre bal:mgi, kino i podró:te. 
Rzadko medytuj~, ponieważ rzadko 
mam czas wolny. Nienawidz~ pustych 
dni 1 robię wszystko, by takich dni nie 
miewać. 

Otym,żeNazarraczejnielubiod
pQCZ)'WI!Ć przekonują nie tylko wyda
wane płyt, ale i trasy koncertowe. W 
ciągu ostatnich trzech Jat zagrał 
bowiem w sumie ponad 400 koncer
tów! 
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Aby zarobić na wakacje, ostrowiecka młodzież ima się różnych 
zajęć. Niektórzy wykazują dużą pomysłowość 

Wypoczynek 
za własne pieniądze 

OSTROWIEC. Wielu młodych mieszkańców Ostrowca pracuje w lipcu, aby wyjechać na 
wakacje w drogim miesiącv. 

Czasy, kiedy organizowano hufce 
pracy, minęły bezpowrotnie. Obec· 
nie mlodzie.t musi sob•e radzić 
sama. Trzeba przyznaC,:te wykazuje 
przy tym wiele pomysłowości 
i przedsiębiOrczości. 

W pobliźu staCJI CPN przy uhcy 
Baltowsk:ieJ spotykam AndrzeJa 
1 Jacka z wiadrami pełnymi wody 
1gąbkądomycia. 

- Czatujemy na samochody 
-mówi Andrzej.- Gdy ktoś podjet-
dża. proponuJemy umyc1e szyb. 
Wielu kierowców się zgadza, stałej 
stawki nie mamy. Kierowcy dają 
nam napiwki od l zł do 5 zł. Wbrew 
pozorom, właściciele zachodnich 
wozów wcale nie są tacy hojni. 
Niejednokrotme nie chcą, aby im 
przetnc:ćszyby. 
-Są dwa sposoby - włącza się: do 

rozmowy Jacek.- Można gnecznie 

zapyl~ kierowcę:, czy chce, żebyśmy 
umyli mu szyby, albo działamy 

z zaskoczenia. Wówczas podcho
dzimy z wiadrami, polewamy szyby 
płynem i myjemy. Kl•enljesl zasko
czony 1 z reguly daje nap1wk1, choć 
były pilypadki, te nas prlepę:dzah 
Dziennie na myciu samochodów 
można zarobić 20- 30 złotych, choć 
sądni, kiedy wpadnie nie więcejjak S 
zł 

Aby Wyjechać na wakacje, 
potilebne jest co najmniej 700 zl 
-mówi Aneta Konarska.- Na rodz•
ców nie bardzo mogę liczyć i muszę 
p•eniądze zarobić sama. Co rokujel
dżę: z koletankarni na zrywanie owo
ciJw- truskawek, poileczek, wiśni. 
Praca Ciężka. ptemądze wcale me 
takie duże, ale lepszych pomysłów 
na zarobek nie mamy. Pojedziemy 
nad moile na tak dlugo, na ile 

Sierpień w MCK 
OSTROWJE C. Miejskie Centrum 

Kułtury w Ostrowcu orglłnizuje 
w sierpniu wiele c/eklłwyc/1 

Imprez. 
• 8 sierpnia w hotelu "Łysica" 

odbędzie się koncert kubańskiego 
zespołu SEXTETO HABANIT A. 
Organizatorzy szczególnie po\ecą~ą 
ten koncert, poniewai muzyka, jaką 
reprezentuje zespól,jest bardzo de· 
kawa i oryginalna. 

z Radtern Kie lce. W programie m.in. 
spotkaniez.bohateremdnia. Henryk 
Gryz, z nany ostrowiecki modelarz 
bę:dzie prezentowal modele pływa
jące i latające. Od~dą się także kon
certy zespołów muzycznych "Sweet 
Combo", "Crossrock", Stanisław 
Tu~ • .,Partyzant~, ,.Czarujące Ślicz
no tki", 25 - 30 sierpnia trwać będą 
warsztaty teatralne, a także 
• Tydzień z Teatrem TERMINUS 
AQUO. 

• 25 sierpnia o godz. 19 na Rynku 
spektakl plenerowy "Lustrada". 

• 26 sierpnia o godz. 19 w sali 
MCK- "Ziem ia Jałowa". 

będzie nas stać. Może to być tylko 
tydzień, ale dobre i to. 

- Pawe l pracuje u ojca w zakładzie 

samochodowym. - Pomagam ojcu 
pr7ez cały lipiec, potem wyjeżdżam 
z koletami. Oprócz tego, te sporo 
mogę zarobić, duto s•ę: nauczę:. 
Chodzę do szkoły samochodowej 
i w pilyszlości myślę: też prowadzić 
warsztat samochodowy. 

- Wyjazd na wakaCJe, to fajna 
sprawa, ale w tym roku n1e zamie
rzam odpoczywać - mówi r.faJgo
rl31a Wo:bliak. - Od października 
rozpoczynam studia na Umwersyte
cie Wanzawsk•m- Jedyny wyjazd, 
jaki planuję, to podróż do Niemiec 
na wmobranie. Jedz1emy tam z kole
żankami, możnadobrze zarobiĆ . Na 
pewno większość pieniędzy prze
znaczę na ciuchy. 

MARIUSZ JABLOŃSKJ 
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Wesoło i przyjemnie 
KOŃSKJE. Dwie grupy po 44 

dzieci z todzin niezamożnych 
wypoczywają ns półkoloniech 

finansowanych przez Miejsko
-Gminny Ośrodek Pomocy S~ 
łecznej w Kollskich. 

Jedna grupa 44-osobowa wypo
czywa na pólkolomach w lipcu, 
druga w sierpniu. Codzienme JUŻ 
o godzinie 8 przychodzą dzieci 
w wieku od 7 do 14 lat, wytypowane 
przez pracowmków MGOPS i peda
gogów szkolnych . Pochodz~ głów
nie z rodzin niezamożnych z terenu 
miasta. 

Jak nam powiedziały opiekunki 
Udia Siarchera l Katarzyna Kos., 
kolo n iści otilymUJlljeden gotowany 

pOSiłek - obiad dwudaniowy. Dla 
niektórych jest to JCdyny postłek, 
który spożywaJ'~ dZienme 

Gdyby nie MGOPS, dzieci mg· 
dzie by nie wyjechały. Codz•cnnie 
prowadzone są ciekawe zajęcia. Sq 
to gry i zabawy sportowe, jak choćby· 
rozgrywki w p1łkę 
kówkę, piłkę nożną l 
które odb~wają się w sali 1 
tycznej Szkoły Podstawowej nr l. 
trzeba podziękować dyrekcJi 
,jedynki~ za umożliwienie koilysta· 
nia z sali, a także kuchni1stołówki 
Dzieci wyjeżdżają na wycieczki 
autokarowe w Góry Świętokrzyskie 
1 na basen w Nowmach 

•S,l2i 19 s•erpniaMiejskieCen
trum Kultury wspólnie z Dzieci~
cym Domem Kultury organizuje 
zaję:cia teatralne dla dzieci. Także 
w sierpniu ~dz.ie można uczestni
czyć w otwartych próbach do kon
certu z okalji \O-lecia Teatru 

• 27 sierpnia o godz. 20 na 
.,Rawszczytnie" - ,.Nowa sztuka 
zakopiańska" . 

Dlaczego odwołano przewodniczącego RM Sandomierza? 
• Teorikon". 

• 6, 13, 20, 27 sierpnia organizo
wane będą wycieczki krajoznawcze. 
Turystom towarzyszyć będzie prze
wodnik oraz artysta fotografik 
udzielający rad i wskazówek. 

• 16sierpnia w MieJSkim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji "Rawszczyzna" 
odbędzie się: wakacyjny festyn 

• 28 sierpnia w sali MCK o godz. 
19- spektakl pt. ,.Spokojnie" 

• 29 sierpnia godz. 19 sala MCK 
- .. Wariat i zakonnica". 

• 30 sierpnia w rezerwacie na 
Krzemio nkach spektakl plenerowy 
,.Abraxas" początek godz. 21. 

JAMAR 

Czyste powietrze 
OSTROWJEC. W Ostrowcu 

ŚWiętokiZ)'Sicim zlikwidowano 
wiele lokalnych kotłowni. Kominy 
nie wydzielająjuż trującego dymu. 
To znacznie poprawia czysto$ł 
powietrza w mieście. 

W najbłiź:szym czasie zostaną zli
kwidowane kotłownie w IV LO im. 
Cypriana Kamila Norwida, tzw. 
kolejowa przy ulicy Kilińskiego. 
Szkoły podstawowe nr 8, 9, 10, 12 
otrzymają specjalne piece gazowe. 
W centrum miasta pozostały jedynie 
kommy w: mleczami, PKS, .. Wół
czance" oraz OZMO. 

-Główne zadanie,jakie nas czeka 
w nlijblitszym czasie, to remo nt 
sieci ciepłowniczej. Powinno to 
przynieść znaczne oszczędności 
- mówi dyrektor M EC Eugeniusz 
Fomalski. 

Głównymi dostarczycielami cie
pła w m1eście są MEC oraz Zakłady 
Ostrowieckie. Pierwszy z nich obslu
guje górę: miasta. a drugi częSć 
dolną. Badania prowadzone przez 
WydziaJ Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta dowodzą, że poziom 
dwudenku siarki w powietrzu z roku 
na rok spada. (Jamar) 

Biesiada na zamku 
SANDOMIERZ Na dziedzińcu 

Zamku Klólewsklego w Sando
mler.zu w najbliższą niedzielę 
ogodz.16odbędziesię.Bieslada 
~niwna"', która rozpocznie cykl 
tmprez po wspólnym tytułem 
. Spotkania z Tradycj•·· 

W programie przewidziano: wy
st~py kapel ludowych, zespołów śpie
waczych, instrumentalnych, a także 
liQ.ne kiennasze, w których udział 

ludowi. Prace 

zentują rzeźbiarze, malarze i garn
carze. Dla tych, którzy zgłodnieją, 
przewidziano degustację: potraw 
regionalnych. W trakcie imprezy 
zostanie przeprowadzona kwesta na 
rzecz powodzian. 

Organizatorzy: Muzeum Okrę:
gowe w Sando mierzu oraz gminy 
Grębów i Baranów Sandomierski 
zapraszają wszystkich ch~tnych do 
wspólnej zabawy. Wstę:p bezpłatny. 

(AlA) 

Tmdno być Cezarem 
SANDOMIERZ Odwołanie Ka· 

rola Burego z funkcji przewodni
czącego Rady Miasta Sandomie
rza zostało uznane za prawomo
cne. Zespół obsługi prawnej 
Urzftc/u Wojewódzkiego w Tamo
brzegu nie dopatrzył się fonnal
nych uchybień. 

Wn10sek o odwolanie K. Burego 
złotyla nieoczekiwanie piled mie· 
siącem grupa zlotona z osób pełnią

cych odpowiedzialne funkcje 
w radzie. Byli wśród nich przewod
niczący wszystkich komisji oraz 
wszyscy zastępcy przewodniczą

cego RM. Wyglądało to na zmow~. 
Dwa tygodnie wcześniej, grupa 

w podobnym składzie złożyłą wnio
sek o odwołanie burmistrza Wies
ława Warzechy. Jednak bezpośred
nio przed sesją wnioskodawcy wyco
fali pismo, tłumacząc, te chcą zacze
kać na potwierdzenie ich zarzutów. 
Faktycznie, chyba bali si~. że nie 
uzyskają wymaganej większości . 

Dlaczego musiał odejść? 
Sformuowany we wniosku zailut 

wobec przewodniczącego RM był 
lakoniczny: ,,(. .. ) zaniedbanie swo
ich Obowiązków, przez co doprowa
dZił do poważnego konfliktu spo
łecznego w mieście 1 wewnątrz 
Rady". 

Konnilr.t w mieście wywołała cią
gnąca się: od prawic roku sprawa 
,.Biotechniki", spółki, która przedlo
żyła władzom Sandomierza ofertę 
przerabiania śmieci miejskich na 
cenny nawóz. Bunnistrz, z początku 

przy aplauzie Rady, a potem opusz
czony, a nawet ośmieszony. do 
ostatka forsowalten pomysł 

Przewodniczący nie utył powagi 
swego sta nowiska, żeby przerwać 
farsę urzędniczą i przejść do kon· 
kretów. Trudno bylo oprzeć się wra· 
żeni u, te r~ka w ręk~ z bumlistr-lem 
próbuJą opóźnić ostateczne roz
strzygnięcia. Dlatego chyba mus~ał 
odejść. 

- Boję się, że miasto na tym 
ucierpi - skomentował z niesma
kiem odwołame K. Burego prze
wodniczący SeJmiku Samorządo
wego Ryszard Nagórny, który jest 
jednym z sandomierskich radnych. 

Wychowanie według 
Burego 

Faktem jest, te sędzia Karol Bury 
ma trwały dorobek jako społeczmk, 
działaczkulturalny,aprzedewszyst

kim jako autor licznych sukcesów 
sportowych sandomierskiej mlo
dzie:l::y. Zamiast mnoźyć słowa 

podaJmy liczb~: 150 zdobytych 
medali na Mistrzostwach Polski, 
Europy i świata. Jego wyłączną za
sługą jest powolanie i prowadzenie 
przez lata ośrodka kuratoryjnego, 
a ostatnio Chorągwi Rycerskiej. 

Jako s~dzia Sądu Rodzinnego 
debile rozumie problemy mio
dzie!~ trudnej i - jak rzadko kto 
- potrafi JCj pomóc. Ma wypraco
waną taką koncepcję pracy z mło
dzieżą, której mogą mu pozazdroś
cić najlepsi pedagodzy: wychowanie 

temat 
Burego". 

Ukoronow:miem tej twórczej 
pracy było wybrame go przed 
trzema laty na przewodniczącego 
RadyM1a.sta 

Brak drugiego Karola 
- Przepraszam tych l państwa, 

których zawiodłemjako przewodni· 
czący. Moźe w zbyt wiele ileczy się 
angażowałem, ale pow1em 
nieskromnie, że nie bez sukcesów 
- powiedział sędzia bezpośredmo 
po odwołaniu go przez radnych. 

l n1kt chyba me będzie próbowal 
temu zaprzeczyć. Ale może rze
czywiście, uwiklame w sprzeczne 
niekiedy interesy, unJemożliwialo 
sędziemu twarde sprawowanie wła
dzy. 

Czasem zdało się wręcz, te prze
wodniczący siedzi w kteszeni u bur
mistrza, kiedy ważyła się subwencja 
dlajakiejś imprezy. lnnym razem nie 
mial kto wyrzucić z sali radnego, 
który nadużył alkoholu. Mogle s•ę 
bowiem okazać, że tego właśnie 
głosu zabrakło do zatwierdzenia 
budowy hali sportowej 

Zaiste, trudno być Cezarem, gdy 
chce s•ę być dobrym dla wszystkich. 
Sandomierzowi 
czcjeden Karol 
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Z Bodzentyna do Kielc najbliżej przez Paryż ~ 
, , Y 

PRZETWORCA ZDZIWlEN 
MalanS1Bnl#low

z podpatysldm achsem z Cotbełl 
Eaomea#rnetryq zpoclldelecldfł
go"""""- .. doswofel-. 
____ .....,. 
'-"..""..... __ lt ___ """Y .... ronelr.llle ___ _ 

nlojnlobytalym- ...... lt...,._,.._ 
""'""'""""Y.·-rza. Przetwatza to, co zobaczy,. 
.".."",_,cogo_,__ 

Przetw6ft:a zdziwień pr-.l}')CC:hał do 
starego kraju ze SWOją pierwszą wysta
wą malarstwa i rysunku od czasu, gdy 
go w świat pognało, a w ogóle pterv.
s7.ą w swym rodzinnym, świętokrzy
Skim gmeid7Je, z którego wyfrunął pko 
absolwent "plastyka", a do którego 
wraca pko prore~;or sztuk plastycznych 
w Sotsy sur Seine. 

Zachwyt nad Cezanoem 
Obywatel bodzentyńskiej republi

ki, pk to sam okrclla, zawdzi~ją
oeJ swotsty k11mat samogooov•q spe
qahzaCJi, r11elegalnym k iełbasom 1 
końsk1m targom, wywodzi Się z rodzi
ny o starych korzeniach, w której OJ· 
ciec J:ajmowal Się handlem, a matka 
dz1cćmi . Podaje, podobnie Jak wielu 
anystów w swych b1ografiach. ii pla
styczne zamtcresowania i predyspo
zyCJe wykazywal JUŻ od wczesnego 
dzieciństwa, zam•lowa01e zaś do 
sztuk p1~knych podsycała w nim 
dziadkowa prz}laźń z Józefem Fąfar
sk•m. amatorem od palety w osadz1c 
U Stóp Mlej~kiej Góry, opiev.'ającym 
na płótme prruzłośł heroiczną 1 tra· 
g iczną, malującym bitwy, WOJny, 
powstama. WóJCikowski JXM"iadajed
nak.że, 1.l me bardzo był za batalisty
ką i jeJ narracją, bo Jako chiopak ku
pil sob1e w Kielcach maleńki albumik 
z reprodukcjam i obrazów Cezan
ne'a, i po prostu wpadł w dz1k1 za
chW}t nad Widkun •mpresJOmstą, co 

Posilki od serca 
Krysmowcy 

powodzianom 
z Wrocławia 
Na pomoc do Wrocławfil niSZ)'-

11 fiiJde czlonlcowle Towarzyatwa 
$wiadomoki"'-w~ 
deszczu, z pontonów, rozdawali 
pnygotowaneprzezs!eblec
poolfld. 

• Nave pożywienie smakowa
ło wszystkim- mów1 k•elccln bhakt· 
ta. Lakszman. -Jed li je mieszkań
cy zalany'h dllCinic. PrzychodZili 
do nas z reklamówkami i garnka
mi. Rozdawaliśmy iywno~ł i her
batę rówmez chorym w szpitalach, 
poliqantom. iołnierLOm. Nikt nie 
grymas1ł, bo dla w1elu był to pierw-

..._ wy ciepl) posiłek od kilku dm 
a:: Pozyw1eme było przygotowywa-
z ne przez prav.1c całą dobę. Przy 

~ J:~~ :;~::.z~~~~~~~-p~c~~~:~~~~ 
~ :y~~~:ń ~~~~;~~~i~o!d~~6:k. i~;~ 
~ sięcy porcji żywnoSci . 
...._ - Były tałi.ie m•eJSCa, gdzie do 
~ mieszkańców dopływaliśmy pon-

tonami • relaCJOnuje Lalszman. 

~:::> • Gdz1e mdneJ pohqa eskortowala 
..... nas na sygnale. Wszędzie, gdZJe 

mogli~ my, n1eśhśmy pomoc. 

~ (mm) 

mu w pótnJeJS'l)'m LyciU to prtecho
dz•ł to wracać będzie. 

Wybór szkoły any~tycznC) był dla 
mego sprawą natumlną 1 oczyw~stą, 

mnreJ zaś dla pragmatyczme m)~lą
cych rodzJC6w, klór.ey woleli, aby ich 
syn wykJenNoal Się na mzyn!Cr.l. Po
szedł do kleleckiego ~plastyka", ale tam 
nic było malarstwa, wybml w.ęc rLel
bę. • Jefdz1hśmy z kolegami na waga
ry do Krałowa. żeby chodzić JX> wy-

stara s.ę- ,ak móv.1 -znałetć,ę1yk ade
kwatny do o.asów. 

Óchota ucieczki 
Czasy są, J3kie są. 1 za_Kele ma 

~ikowski takie sob1e, ot, nieszcze
gólne, me lezą w jCgo temperamencie 
utarczłi.izurz~m•czyzcenzurą. 

Wspomma, ,13k to chad1,.al na Mys1ą. 
gdzie rezydowali panowie z czerwony
mi olówkam1. aby ICh przekonać do 

nre. W6jClkow,k• me zabiega o status 
politycznego em1granta. Moment 
SPJZYJ3I 'A-))Xldom, skorzy~tał 1 tego. 
Pov.-iada. i_e go za grnnteę coś pchało, 
'A-)TlUCiła go l kraJujakaś sila odśrod
Lov.--a. ~v.lrówka.karu;.:ela ... Jechał 
ZJ31o:lm!i adresem na kontakt, ale z me
go me skorzystal l me narzeka na tu
łaczkę 1 pomeWłCrkę . Jasne, 1ż łat.....u w 
~rwszych chv.-ilach me było. 

s ......... ~- malan' podparyskim- i me<rytą 'Bochencyna Fot. autor 

stawach - I11ÓW1 malarz. - Ale to były 
twórcze przecież wagal)' ... 

Ghoł Się edukował w S7.łole 1 na 
własną rękę, na ASP w W-lrszawie, 
gdzie zdawat na grafikę, Się me dostał. 
Nie czyn•! JUZ połem prlynuarck do 
1ndeksu, z.aczął pracę w artystyczneJ 
bmnzy. NaJpiCIWW B1urt:e Wystaw Ar· 
tystycznych w Piastow\c, potem w lito
licy, gdzie w połowic lat siCdemdzie
Siątych został szefem znaneJ Galerii 
MDM. Wystawia mnych, ale sam też 
maluJC. Cezanne ldzte w kąt, \Yójci· 
Wwsk1 przeżywa abstrakcję. Szuka dla 
nK:J mspuag• w motywach llldo-A-)ICh, 

wydama zezwolema na wystawę ob
raz(yw Krzysztofa Jackowskiego. Klel
czamn bez żadnego uszanowania i re
spektu dla Władzy kpił z JCJ funkc,JO
nanuszy, czym godzi ł w ustrojowe 
podstawy, a niekiedy na~t narus-t:al 
SOJUSZC,jakzc WięC dawaf mu miCJSCC 
w państwowym salonte sztuki ... Do
ptero nłedawno Jackowski Się dov.-ie
dzlal, że go WóJCikowskl zrobtl wtedy 
schizofrenikiem. bo wariat mógł 
prz.ejśł, no 1 przeszedł... 

Ale w bodzentyn1aku zaplątanym 
w stolicy doJrzewa ochota ucieczki. 
I W10Sną 1981 roku widzą go w Bcrh-

Na paryskim bruku 
Mmął rcŁ Przypadek zdarzył, iż na 

JCgo wystaww: w Moobicie, berl•ńskie] 
dzielnicy, akwarelę kup!la pam konsul 
generalna z Frang1. Akurat były orga
mzov.-ane przerzuty Polaków z Berbna 
do Franq1, dostał "-lęc t oo zaprosze
me, zaraz był samolot. l }3k juz stanął 
na JXli)'Sklm bruku, otrzymał stypen
dium od francuskiego m1msterstwa. 
Em1grant z Polski zacz.ąl studJa na gra
ftce (znów grafika) w uczelm artystycz
nej w Llmoges. Po trzech latach, JUŻ 
z przyzWOitą znaJOmością,JP:yka, znaJ-

dU}C prl)1UI~Ul u pallotynów, którzy 
prowadllh osmdek będący m•cJscem 
spotkań ~Uch postaci polskleJ enu
gracjl Byw.d tam M1łosz 1 Leben-,tem. 
Mrozek 1 llerhng-Grudzlński, Jó1.ef 
Czapski, ~tórego malarstwo oczaro
wało ~&kiego 1 chyba pod JC&O 
wr.v.emcm odstąpd od abstrakc)]nycb 
spelulacJI, a przypommal sobie, i.e Je'it 
w OJC7)'fmc Co.anne'a. Ode'l"'-ało s~ę 
w mm z.amtertSQ\\.ante filozofią. Cho
d7.1 na ....,t:tady w Colttge de Fra~ 
Czyta w oryg~nale Uas)łbw. Maluje i 
"Y'ta""".WJCdnq'paryslochgal<ru_ 
gdzle zaslada w radzie prograll"'IWeJ. 
zosta}C mu przedstawiony PierR Ma
.wno Jedryka. f'Tllncuz polsLego po
chodzema, kt6ry'A-1ada.Kl)'klem 5\t.)dl 
pmx!Oi>w. Rndnsoo;-. Pny
g<J(OWU}l młodneż na wyt.SJ.t uczelrue. 
IWM \1\\jcil<ows" polską "'""""tę. 
która z.ostame JC80 żoną. WynaJmUJą 
dom pad Paryzcm, to laniCJ. Zaczmc 
wykladać przedmioty artystyczne 
wszliok: przygotOWU}lCt] doWJelu pro
fesji, w tym do zav.OOu grafika. Szkola 
me ma odpowledmka w polsk1m S)S

temle, choc bl1ska .)CSt naszej poma
turahleJ. Tyle. ze moze Się do meJ za. 
p1sać każdy do czterdztCStki, ktochce 
s.ę przekwJ.hfikowqac uwodowo 

Stamsław\WljCikJwski me oczekuje 
po sobie, iż ""}W}la rewotucX w sztuce. 
Malli]C. bo to h.b. A lubi pcJ23i.e. mJr

t~ natury, lubi mew~elbe, a nawet 
calk:iem maJe formaty. 10 malarz tawxl
nego koklru, S}llletycznq, oszczędnq 
formy, pawlada W'Tęc1~ i:t nie dba o przt· 
sadne ",w)'l::ońc:l.cmc~ obrazów, mebedy 
jakby mar'w'"" krnjobrnz. nad kt<i<)m 
zda Się czasem unosić duch Cezan
ne'a. R1.ccze,IJ! lu:stonasztuki me l)
czy!dloc,abyprnwwaldla ·~ lfdy•.ęt 
maiUJC d\.1 Siebie, znapn)'Ch. n1e1113J>
mych NIC rob1 me-tego nowego pod 
słońcem, ale przccieżciąg.leJCSt c:OO 
do odlo)aa__ 

Od p~<~tkujegoprncemcll.naoglą
dał w Gakn1 BWA w Kielcach. 

JERZY DANIEL 

•• 
'""" s 
•t roni 
~ 
czeSij ,,... 
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'śród świątyń 

Bangkoku 
ok to miasto w dzień 
ip/łc8-owyvi
"">C!o oriontalne/ ",.. 
lndel toczy o/f prawie 
OQrotnny ruch (lewo
jclsk, hałas, smog. 

.,. wiele obliczy, ~ 
•le:towce w centrum 
T'lkl na p~~lach w Idon
Il kanalach). Ruch za. 
ul/cach jak l na wodd 

atakuffca l 

nt Świątyni Szmarngdo
y 
;wiątymc (Llw. waty) sta
awę spokoju, najCZęścieJ 
prękneJ rośhnnoki. Bud-

dyzm pt w Thjlandn rehgrą wszech
obecną. Zwredzając -waty musimy 
pamrętał o przestrzegamu tajskich 
~wię:tośct. Jedną z me h jest osoba kró
la, są mmrte-.l mrusr budd}']scy. oraz 
waty. Do świątynr wchod7rmy bez 
butów, me woloosmdać na posadzce 
z nogamr W)'Ciągmętymr w stronę po
sągu Buddy, kobietom me wolno do. 
tykać mmcha am jego szaty. Waty to 
świątynie o OryginalneJ art:hltektunc 
W nich znajduje się czczony posąg 
Buddy usytuowany na v.iclostopnio. 
wym ołtarzu. Omamentyka waty, od
powiednło przycinane drzewa stwa
rzają ba,eczną scenenę. NaJp•ękmej
szym i naJbardzłeJ znanym jest Wat 
Phra Kaco (Świątynia Szmaragdowe
go Buddy). ZnaJduje się w meJ l l
mcuowyollan, na nim słynna,czc-Lo. 
na pruz cały świat buddYJskl60-ccn
tymetrowa, wykonana z nefrytu figu
ra Szmaragdowego Buddy. Włdok fi
gury przeslama kadzidlany dym tlą
cych się trociczek, a mrok rozj~niają 
płom1eme śwlec. 

Niedaleko, równie znana Świą
tynia Leżącego Buddy (Wat Po), 
z 394 złoconym• posągami Buddy 
oraz ogromnym, mającym 46 m d lu
gości 1 15 m wysokości, posągiem 
Leżącego Buddy. Godne obejrzema 
są także Wat A run (Świątynia Brla
sku) Wat Rajabop1tr, Wat Suthat 
z Wielką Huśtawką, Wat Sakhet tzw. 
Złote Wzgórze, z którego szczytu 

------

Wejlcie do świątyni Szntar38dowe8o Buddy 
rozciąga s •ę wspamaly widok w jednym", czyh w czas1e jednego 
na Bangkok. dma aL. trzy ciekawe miejsca (z lun-

Spod W.u Arun można poplyn'łć che m). W m01m przypadku byty to: 
po klongach. Pr-L.C'Jażdżka .,wodnym• N altłom Pathon nuasto słynne z naJ· 
ulicamr stwara okazję obejrzenia m- WlększeJ w całym świecie buddYJskim 
nego Bangkoku, parterowego m1asta Phra Pathom Chedi wznoszącej się 
nędznych kl•tek (i pięknych willi) wy- na wysokości 127m, jest to również 
chodzących nad w~ dz~elnic nędzy. naJstarszy (datowany sprzed naszeJ 
Kontrastem są widoczne w dali wie- ery) zabytek architektury sakralnej 
żowce. Wszędzie, takie w !dongach w Tajlandii; ferma kokosów ze slyn
mozna spotkać charakterystyczne ka- nym targiem wodnym; most na r1.ece 
p!K:zki, ołtarzyki wysta>Mone Buddz.e Kwa1, z zachowaną staroświecką lo. 
1 duchom, z tlącymi trociczkam1, komotYWll, która kursowała po "to. 
kwiatami (zwłaszcza lotosu) ZJedze- rze śmierci~. 
niem. Również w Bangkoku korzysta- Oc7ywiście, jczel1 JCStdmy w 
J<łC z uslug rozhcznych biur podróży Bangkoku me sposób n1e odwiedZIĆ 
mozna zwiedzić okolice. Np. "trzy nocneJ dztelmcy handlu 1 rozrywki 

Pat Ponogu. Thm targowame jest ko
mecznością. gdyż podawane ceny S'ł 
calkowictc absurdalne; wkoło kawiar
nie ze stnpt1zem. oferują liczne 
atrakCJe, do których obejrlema (1 
skorzystania) zachęcaJą naganiacze, 
tajski boks. Każdy znaJdZie co~ dla 
siebie. 

Niestety, wszystko ma swój kres. 
Po p1ęciotygodniowym pobyc1c w 
tropikach trLeba bylo wrócić. Szok, 
me tylko czasowy, zimno i szaro. KraJ 
Zlotego Buddy pozostał we wspom
nieniach bardzo kolorowy i bardzo 
egzotyczny. 

MAŁGORZ.Iffił. GRODZICKA 

zzmmm 
~ 
~Jelsld uczony dr Jacirt· 
procowal szczeplonkf 
-ędowl, wykorzysfU/fC 
rysłfpuffc• w komór
r:ł.onych tr4dem oraz 
tkf przeclwgrutllczt 

Rosjaułe Dłe chcą 

chowa~ mumii Lenina 

rformował dr COTJ\111, jego 
ma JUŻ aprobatę Świat~ 

:OCJI Zdf"O'>'oia (WHO). Po 
próbach na z.."icrlętach. 

no ją JUZ.takze na tysiącu 
IV85 proc. przypadkówza
IOpopra.,..-ęK:hstanuzdro

liiiszych OIICSiącach będą 
rnc ekspet)menlalne szcze
iJłem SLCI"Slej grupy Judzi, 
-śródt~tychlubmte

rtakt. ffi'\P) 
Z\lr')'ciężcz:yn brytyjslticb eliminacji konkursu na ,.Twarz rolcu" (od le

wej) 15-k:tnia Lucy Sropshall i 14-k:tni..a l.aureen 'R:mpany Fot. PAP/CAF 

Polly - sklonowana owca 
z ludzkim genem 

dra Polly, sklonowane 
tm ludzkiego genu, to 
,gnltcle brytyjskich 

tych samych, którzy 
skłonowali owleczkt 

'm tego """"!10 ebp&
llot/2)'SkBJtleowcy,
Idowat mlelco wzboga
-prolelny. 

Protemy z mleka Polly mają b)t cbowski z Instytutu Genetyki i Ho
wykorzystywane do testów khnic7- do.,...h Zwierl'łt PAN, komentując do
nych w cdach terapeutycznych w niesienia brytyjskich uczon)·ch. 
1999 r. - twierdzi londyńska gazeta. Doc. Zwicmho.,...-ski prtypomina, 
Uczeni z Roslin lnsti!Ute zamierzają że po skłonowa mu pierwszeJ owcy 
podjąć podobne próby taki:e 1 inny- Dolly przed kilkoma młesiącami, po-
m• zv.ierzętami, np. skionować z do. deJl7cwano, 7e powtól7.enie tego eks
datkiem ludzkiego genu krowę (jak perymentu będzie niezwykle trudne. 
wiadomo, dającą więceJ mleka mz Wydawało się, ie prostsze będzte ra
owca) oraz świmę. W tym ostatnim czeJ rozmnażan1c transgenicznych 

•TmUJC ~Financial limes~. przypadku, jak sądził naukowcy, z zwlcrląt n11 klonowanie. Tymczasem 
onych, proteinę pobiera- transgeniC""Lnej świni można byczer- okal.ałosię.iewbard7okr6tklmcza
sklonowanej Polly będtie pat narządy bardzieJ nadające się do sie uda lo się skionować kolejną owcę, 
:lawać ludziom, których przeszczepówuczłowicka Zawaność w dodatku z ludzkim genem. 
:J me wytw-.l.rla, np. cw:r- \ud7.kicgogenuwzwierzęcychnarzą- "K\onowame owiec. produkują
hemofihę i na schorzenia dach mogla by zapobiegać ich odrzu- cych ludzkie białka, które mogą slu-
nego. ceni u przez ludzki organizm. żyćjako leki to niejest zagrożenie, to 
>wstała w Roslin lnstitute - Sklonowame owcy Polly z do. dobrodziejstwo" powiedział doc. 

Jak wynika z rezultatów mnda
m, przeprowadzonflw polowie 
Hpca przez Fundaelf ,.Opinia Pu
bllczna"", .U proc. Rosjan jest 
przeciwnych pogrzebaniu mumii 
Lenina. 42 proc. anidatowanych 
uwata. te Lenina nale1y pocho
wa<. 

ZdaniCm 39 proc. przeciwmków 
pochowa ma znajdujących s1ę wrnau
zoleurn na placu Czerwonym szcząt
ków przyv.Udcy rewoluCJI pa:idzicm•
kov.'CJ i mumia Len ma, i samo mau
zoleum są symbolami radneckiego 
okresu histont, a mszczenie pomm
ków historii JeSt przejawem barba
rzyństwa i braku post..anowama dla 

przeszłości narodu. 32 proc. tych, któ
rzy opowiadaJół s•ę za pozostawie
niem Lenma na placu C;•crwonym, 
uwala go za W)"bllnq postać histo
ryczną. 18 proc. sqdti, że w obecneJ 
SytUaCJI W ROSJI JCSI wiele waLniej
szych problemów do rozwią7..ama niL 
zajmowanie się zmarłymi przed 70 
latypolit}-kaml. 

Zwolennicy pognebama Lenma 
powoJują s•ę na chrześci_13ńskle tra
dycje narodu roSYJSkiego (54 proc.) 
oraz na wolę zmarłego, który chciał 
być pochowany na cmcntartu w Pc
tersburgu obok mog•ly swoJeJ matki 
(takiego argumentu używa 20 proc. 
ankietoy,'anych). ffi\P) 

Ten wspaniały goryl o imieniu Max. mieszkaniec ogrodu zoologicznego 
w Johannesburgu, stał się przed ~u dniami orwą zbłąkanego złodzieja. 
Podczas ucieczki napastnik wskoczył nieświadomie do zagrody Maxa. Na 
skutek wywiązanej walki goryl został dwubotnie postnclooy. Jednakże zło
dziej oberwał za swoje, a na koniec dos~ go kula str6ż6w sprawiedliwości. 
Teraz dzielny Maxjestjuż z JXJWIOiem z wybranką swego serca Lisą (w głębi), 
która na pewno może była z niego dumna (PAP/CAF) 

urgiem, a badania zmie- datkiem ludzkiego genu to wielkie Zwierzchowski. Jego zdaniem ho
m,,orzcnia jej finansowa- osiągnięcie współczesnej nauki. Tym dov.1a zwierząt, w których mleku znaj
a PPL Therapeutics. Au- większe, że Polly będz•e mogła pro- dują się ludzkie protemy, stosowane 
rymentu uważają, że tego dukować ludzkie białko, mogące stu- w leczeniu niektórych chorób, to re
mowanie zwierząt może żyć do produkcji bardzo potrLebnych alna i wcale nie t.akodlegla przyszłość. 

ownym przeds~m. leków- powiedział doc. Lech Zwierz- (PAP) 

====~~====~-----=~==~~~~~~~ 
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Zgromadzenie 
świadków 

Jehowy 
STARACHOWICE. W dniach 

25-2T.VII.1997, stadlon SKS 
,.STAR" Starachowice gcńcijużpo 
ra~ drugi członków społeczności 
wyznaniowej świadków Jehowy 
zcztścl województw: kieleckiego, 
radomskiego 1 tamobnesklego. 

Przez trzy dni ok. 5000 slochaczy 
w Starachowicach korzysta z pou
czeil bibliJnych Program rozpoczął 
się w piątek, o godz. 9.30, a kluczowe 
przemówienie było zatytułowane 
,.Chodtmy dzięki wterze, a nie 
dzięki widzeniu". Znaczna część 
programu w tym dn1u była poświę
cona młodzieży. 

Na sobotę przed poludniem 
zaplanowanouroczysty ,hrzest, a po 
południu przen16wienie specjalne; 
~Nastał czas wypróbowania jakości 
naszej wiary" 

W niedzieJę zostanie przedsta
wtony dramat biblUny zatytułowany 
.,Zachowuj szczere oko", a o godz. 
13.50 będzie wygłoszone główne 
przemówienie" Wiara a twoja przy
szłość M. skierowane zwłaszcza do 
osób postronnych. 

Zgromadzenie zakończy się 
w medz1elę o godz. 15.50. 

Pornoc miasta 
OSJROW1EC. C4nz więcej Instytu

cji l organizacji społecznych organi
zuje pomoc dla osób dotkniętych f» 
wodd4 

W ubiegłym tygodmu do gmin nad
wiślańskich trali/o ponad 4 tony odziety, 
lekarstw i tywności. Banki przygotowały 
specjalne blankiety, na których wystar
czy wpllat sumę oraz nazwisko, aby 
dokonli przekazu pieniętnego. Do akcji 
pomocy włączyły się wszystkie ostro
wieckie parafie. 

- Pornoc od mieszi:.aó.ców przyjmu
jemy w naszym biurze w osiedlu Sło
neczneorazspecjalnym punkciezorga
nizowanym na targowicy miejskieJ 
-powiedział prezes PCK St.anlsła'll' Flo
lik.-Pom:ebujemygłównienowejodzie· 
ty, koców, pościeli, środków czystości, 
sprzętugospodarczego-apelujeprezes 

Ostrowiecka~ Wólczanka~ nr l takie 
włączyła się do pomocy. W zakładzie 
organizowanajestzbiórka pieniędzy. 

Zorganizowany w niedzielę festyn na 
ostrowieck.im Rynku przyniósł dochód 
5.300zł oraz20workówzdarami rzeczo
wymi. 

Nieodpłatny przewóz darów od ofia
rodawcówdopunktówzbiorczychzade
klarowala firma taksówlwwa ~Grosik~. 

(Jamar) 

Sobota-161ipca,207dziei11997roku.Jmie
runyAnny,HannyiGrUyny.SIOiiccwschodzi 
o godz. 4.4.8, a uebodzi o 20J6. 

Niedziela-271ipca,20Sdzień 1997roku. 
lmiemnyJulii, MonikiiN•t&!ii. Słoilccwscho
dziogodz.-U9,azachodzio20JS. 

KOMJOE 
KINO ,.Adria~ -~Niekm\cząc.asię histo

ria~- USA, b.o., &- 1 6,.Ryzykanci~- USA, 
1.12,g.l8. 

OSTROWIEC 
KINOwZDK Huty .Ostrowiec~-_A.na-

con~j~~SA*v1~'f:~7- ARTYSTYCl-

l;l~"- NYCH - ul. S1tnn1eńsh 54, tel. 63-10--48 
~ -Aleksander Salij- .Struktury czerni 

i barwy~ - wystawa focografii 1 malarstwa. 
a: CZynna codziennie, opróct poniedziałków, 
z wgodz.9-17,dokońc.&:sierpniabr. 
en APTEKA DYlURNA - os. Rosochy, 

en tel s~i:Z~lELNIA LEKARSKA -czynna 

~ ... ~~S~O()yody28-stomatologia. 
~ KINO .Metalowiec•- nieaynne. 
"-~ KINO.Wolrtei~-brak'termmarza. 

~ ~~~~N~r~r~o~~~~ 
:J w&Odz.&-20,ul.Zielna7-stomatologia. 
~ GALERIA SZTUKI .aYJT AS CHR1S· 
- nANA. - ul. KośCIUszki 38- nitQ}'Iloe. 

~ cn~.~~2'1:~_Ajfs_'~~~~:ft 
~ ~~~ !i~'!fz. ... tr-:o~- 20, l. soboty 

50 dzieci powodzian z Opola będzie wypoczywać w Ostrowcu. 
Wspaniałe warunki - woda, las, czyste powietrze 

Z potrzeby serca 
Dzisiaj po południu przyjedzie do Ośrodka Wypoczynkowego " Gutwin" w Ostrowcu 

Ś'Mętokrzyskim 50 dzieci powodzian z rejonu Opola. Mają zapewnioną bazę noclegową, 
posiłki, liczne atrakcje na miejscu, wycieczki. Gospodarze już od kilku dni pracowali nad 
zorganizowaniem wypoczynku. 

-Dzieciom postaramy się zapew
nić jak najlepsze warunki - mówi 
kierownik oSrodka Mirosław Mazur. 
- Będąsię u nasświetnie bawić. Jed
nocześnie zadbamy o niezbędne 
bezpieczeństwo 

Orgamz.atorzy zapewmają dzie· 
ciom sześć wycieczek po terenie 
Kielecczyzny. Nie zabmknie rajdów 
pieszych po na,blitszeJ okolicy. 
W lafdą sobotę i niedzielę dzieci 
będą uczestniczyć w festynach, 
które stały sięJut tradycją ośrodka. 
Wspólna zabawa z mieszkańcami 
miasta na pewno pozostanie 
w pamięcigości 

Inicjatywa zorganizowania 
obozu letniego wyszła od koordyna
tora miejscowego Centrum Wolon
tariatu Jacka \Va.łko. Ciągłe jednak 
brekowało odpowiedniego terenu 
do rozbicia namiol6w. Dobra współ
praca z Ośrodkiem Wypoczynko
wym zaowocowała wspólną inicja
tywą. Odtąd jut mzem starano się, 

by przyjąć dzieci z Dolnego Śląska. 
Jacek Waśko kontaktowal się naj· 

pierw z władzami ośw1atowym1 

Wrocławia. PótnieJ otnymał wiado· 
mość, te niezbędnajest pomoc dzie
ciom z Opola. Tamtejsze kurato
rium wskazało mu odpowiednią 

hstę. Dmci miały jut przyjechać 
przed kilkoma dn1ami. Niesprzyja
jąca aura, padające deszcze spowo
dowały, te zmieniono termm pn:y· 
J8Zdu. 

Dz1eci będą przebywać w namiO
tach, które zostały wypotyczone 
z ośrodka ,.Rawszczyzna~ W kat· 
dym z mch będzie spać po osiem 
dzieci. Kocedostarczyli związkowcy 
z ,.Solidarności" s/utby zdrowia. 
Przygotowane Jest zaplecze sani
tarne i gastronomiczne, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie prace budowlane, tech
niczne wykonali pracownicy Za· 
kładu Robót Publicznych. 

Zdrowie w rejestrze 
KońsiOe. Od 1 wrz~śniłł br. wko

neckim Zespohł Opieki Zdrowot
ne/wchodzinowysystttmrozlicza
n/a usług medycznych -RUM. 

W gminach nalctących do ZOZ 
w Końskich, tj.: Rudzie Maleniec
kiej, Radoszycach, Stąporkowie, 
Smykowie, Mniewie i Końskich, 
po kilkakrotnym pn.esuwaniu ter
minów, tym razem nieodwołalnie 
od l września br. wchodzi w tycie 
Rejestr Usług Medycznych. Wszys
cy mieszkańcy wspomnianych gmin 
muszą się zaopatrz}t w ksiąteczki 
rejestru. W pierwszej części, ks1ą· 
teczka zawiera dane personalne 
paCjenta, przebyte choroby i siutyć 
mu będzie od pierwszego miesiąca 
do ostatnich dni życia. W drug1ej 
części JeSt trzydzieści kompletów 
druków, na których służba zdrowia 
będzie wypisywać skierowania na 
badania, leki recepturowe, itd. 

Jak nam powiedziała kierowmk 
Biura Rejonowego, RUM w Końs
klehAnna 1...-skot~-sb,do teJ pory ksi
ążeczki zostaly rozprowadzone w te· 
renie. Sołtysi pomagali dostarczyć je 
we wsiach. Ale jeszcze około 20 pro
cent mieszkańców Końskich ich nie 
pobrało. Prosi zatem o przybycie do 
szpitala i zaopatn.eniesię w książe
czkę, bowiem od l września br.leka
rze w publicznej służbie zdrow1a n1e 
będą udzielać porad ludZIOm, którzy 
ksiąteczek niepostadają. 

Tymczasem trwa opracowywanie 
cenn1ka usl u g medycznych. Ośrodki 
samorządowe sporz.ądzą cennik we 
własnym zakreslc, zgodnie z koszta
mi utrzymama 1 świadczenia . Trud· 
nezadanie, bowiem t n. e ba skalkulo
wać koszt np.: wizyty u lekarza ogól· 
nego, badanie ciśnienia czy zrobie· 
nie zastrzyku. Cennik opmcowuje 
takte ZOZ. (mak) 

Pos1łki będą wydawane na 
mieJSCU. Nadzór nad ICh przygotO· 
wywan1em będziesprawować Bogu· 
mila Dorycka Opiekę medyczną 
zapewni Malgom~ta Krysa-Ko•al, 
opiekę pedagogiczną - wychowa
wcy oddelegowani przez Wydział 
Oświaty Urzędu Miasta. Sporo JeSt 
osób, które angażuJ:! s1ę w zapewni
emeJak najlepszych warunków wyp
oczynku dz1et1. Spora,cst lista ludz1 
dobrej woh. DużeJ pomocy udz1eh/ 
prezydent m1asta 7.-dzisła'll' Kala
maga. Orgamzatorzy apeluJą o 
dalsze wsparcie. Potn.ebna jest 
prlede wszystkim odziez, środki 
czystości. 

Letni wypoczynek Jetm w oś· 
rodkuprzewidziany jest do 28 Sierp
nia. W tym czasie odbędą s1ę dwa 
dwutygodmov.e turnusy. Zdobyte 
doświadczenie z pewnością zaowo
CUJe takie w następnych latach 

ANDRZEJ NOWAK 

Dostojna 
jubilatka 

Sto lat ukońc:zrl• wczoraj mi&
szbnka Starachowk:, pani Antonina 
S..wic>b. DostojneJ Jubilatce złożyli 
życzenia przedstavtk:kle władz 
miasta oraz najb//b.za rodzina. 

Pani Antomoa ma llC:Ścioro dzieci, 
17wnuków,42prawnukóworazjednego 
prapra-..-nuka. 

-Jestemwdzięcznybabcizato,u,ak 
byłem mały pomagała mamie wychowy
wat mnie. Dziś ja staram się opiekowiĆ 
babcią- powiedział wnuczek jubilatki, 
SebastlanJm1al. 

Dobrze wspomma równ1e:l: pan1ą 
AntoninęJejsynowa,twierd7.4c,:l:ebyła 
dlanie,wspanialąteścio~. 

Uczestniczący w imprezieprezydent 
Starachowic Ztnon Kneno'ł"ski wyraził 
t~czenie,aby"aknawięcejmieszkańców 
miasta mogło dot)Ć w dobrym zdrowiu 
takpięknegowieku (las) 

Awanse 
i nagrody 
dla policjantów 

Z okazJI ŚWięta Policji, 25 stara
chowickich funkcjonłłriuszyotrr;. 
mało nominacje na wyższ~ stop. 
ni~ oficerskie i łłSpirandde. 

Komendant KRP Jan PISłuszb 
przyznal rówmet symbohczne na 
grody p1emężne wyrótmającym s1~ 
pracowmkom 

Jak nas pomformowal naczeln1t 
Wydziału PrewenCji KRP w Stara. 
chowieach Andrzej Lipitt, na SI(). 

pień nadkomisarza poliCJI filOlster 
spraw wewnętrznych i admmistraq1 
Leszek Miller mmnowal Kuimiena 
Minki na. Na wyższe stopnie. a.~pi· 
ranckie awan!iowah Marian Kost· 
townillk. AndrLej Dryga12k, Janusz 
Kowal5ki,D2nutaK11·ialko'11'5ki,Zbi. 
.:niew Labęd7Jd, Robert Połaliski, 
Janusz Zdunek. Jaro5ła11" Cuj
kowski. 

Nommacje podoficerskie otrzy
mało ponadto 16 funkqonanuszy 
ze starnchow1ck1eJ koniendy (las) 

Piesek 
na ulicy 

W Starachowicach n~minne naje 
się wyrzucanie małych piesków 
z domów. NiHtdrzy ~z skrupułów 
pozbywaJą się niewn/odnych erworo
nogów porzuca)"c ~ na ulicy, gdzie 
trafiająnajczęSciefpodkoła~ 
Słłmochodólł'. 

Przed~-czor3J w olr.olic:y ulicy Sło
neczneJ dzieci znalazły w śmietniku 
duszące się w reklamówce szczenię. Jest 
tojutkolejnywtymmitsiącuprzyp.adeł. 

okrutnego traktowania zwitrząt w Starł
chowieach 

- Piesekjestjtszczewystraszony,ale 
jutzaczynadochodzitdosiebJe.POCZ-11· 
kowo nie chciał nicjeść i spal przezcały 
dzieli. Teraz zaczyna się ze mną ba-i 
-opowiada Moniki ClriiL 

- Córk.a bardzo chce zatrzymaf psa 
w domu. Jednak, ze względu na mój stiLO 
zdrow1a, nie będz1e motli~e przyj~ 
na stale czworonotoego domownika. Za 
kilka dm wyjeżdtamy na wakaCJe 1 dla
tego usilnie poszukujemy dla niego 
opiekuna. Wtyn1celu oczekujemytul 
telefon,podnumerem275-1G-94 

-To zdarzenie niejest odosobnio
nym przypadkiem W okresie ~-akacJI 
ludzlez.apomul8Ją o odruchach serca i w 
drastyczny sposób pozbywa_~ą s1ę zwie
rząt z domu. (las) 

Nasz telefon 
w Kielcach 
344-47-25 

STARAOłOWICE 
KINO .MieJSkie• - .Duch i mrok· 

-USA,IlS,&-17, 19 

Kto ukradł Koprzywnicy 
zabytkolfąstu~ę? 

STĄPORKÓW 
KINO . Miejskie• -nieczynne. 

SUOfEDNIÓW 
KINO .Kużnica• w DK- nieczynne. 

ARNOBRZE:SKIE 
OPATóW 

SZPIT AL- teJ. 868-27-ól. 
APTEKl- pl.Obrońców Potoju 32 i 22, 

ul. :.t~Nl~pl. Pa8l)WY~Q~A 
868-27-33. 

~~~-nieczynne. 
APTEKA - p/ Uniwersału Poła· 

niecbqo. 
SANDO~UERZ 

KINO ~Bajka"-sobota-,:Zdtungli 
dodtungti•-g.J4JO,,.Anaconda•-~o 17, 
19JO,:Relitt•-&.22,niedziela-.,Zd:l:un&li 

do~~~~ ::~~~n~j~i~;_-&-17.19JIJ. 
APTEKA DYlURNA - uL Baczyń

skie~;oi41Schinzlall. 

AN1~~g~C~UF~i~HO~K~~ 
-832-39-99. 

STASZÓW 
KINO.Syrena·-bratterminuza. 

!Wlli o~f~~:~: Rynet 10. 
TELEFON ZAUFANIA - codzJenn1e 

wgodz.ł6-22-864-30-68. 

KOPRZYWNICA Po studni 
M tynku W Kopnywnicy została że. 
litmil .kobyłka•, M klórej kiedyś 
wspierały się łożyska i koło z kolbą. 
ZostMa też dziura, na tyle głęboka, 
że ni.uważny pntX:hodzjeń może 
złllmtiiĆIKJ9t. 

Tak naprawdę, studni nie maj ut od 
kilku dziesiątek lat. Podobno wyschła, 

kiedy zaczęto w pobliskim Piasecznie 
wydobywli siarkę. Na siarce wzboga
cił się Tarnobrzeg, a małelika Ko
przywnica ma tylko same klopoty. 
Przede wszystkim ogromny lej depre
syjny, który wysysa wodę z ogrodów, 
pól i studzien. 

- Towszystkowinasiarki- twierdzą 
spotkani na rynku starsi mętczyźni. 

-Woda nie pojawi się, p6ki nie będz1e 
zasypane wyrob1sko po kopalni od
krywkoweJ. 

K1edyś w studni przy rynku zaop;lt· 
rywale się w wodę pól Koprz)-wnicy 
NaJStarsi mieszkańcy pamiętają. te 
z rana trudnosię było dostać do korby 
Najwcześniej stawali w kolejce Ż)·dli 
z drewnianymi wiaderkami okutymi w 
obręcze. Byli to włałciciele okolltz· 
nych domów 1 kamienic, ale przychO
dzili tet ,.nosiwody", którzy zarabiali 
na tycie korzystając z lenistwa t W)"· 

godnietwa innych 
Potem przyszła okrutna WOJ_Ill: 

Oświęcim i Mąjdanek. z dnia na dlien 
zniknął na zawsze tydowsko-poiSkl 
pejzaż małego miasteczka. Ludzłe 
pamiętają,żeskoilc:zyłysiętetgv.-arne 
koleJkiprzed studnią. 

Potem studnia wyschła. ZapodziałO 
się gdzieś niepotrzebne niLomu że· 
liwne kolo z korbą. Na rynku mó~i Się, 
te przewieziono je do Sandomu:~ 
gdzie pasowało jał ulał do tamteJszeJ 
zabytkowej s[lldni na Starówce. 

Teraz przy kole fo1ografuj4 ~ 
odwiedząjący Sandomierz • tu~CI 

~rz~~~~/~~~~ je ~~c%~a:~~ 
wtełewil,ii 
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JASEK -

8d "Wprost" 
przegląd prasy red. 
Prattycznie,Ju1blisk.omiesiąccala 

polska polityka lr~i si~ wok~ katakli
zmu,p.kL ogarną,! poludmową 1 zachod
nią czę:ść kraJu. Powódt zdommowata, 
00 uozumLałe, tyc1e wewnę;trzne, po
twierdAAC. it narOd nasz w obliczu 
po\II'SZCC.hnego zagrotema potrafi 
wznieść s1~ ponad dora!.ne spory, w~k1e 
mteres)' i partyLularyzmy. 

Na uwag~ w najnowszym numerze 
.Wprost" zasługuje taU:e ocena poi
Wchsz.ansnaintegrac,~zUnLąEuropeJ
stąpt,.ListaSantera". Wynika z tej 
oceny, iż otrzymaliŚmy, obok W~grów, 
n.aJiepszą rekomendacjij; do integraCJi 
z Unią EUrOpeJSką. 

POLITYKA 
.Prób4 wody", z cyk.lu ,.Raport Poh

tyki", otwiera numer bictący Janina 
Paradowsia. AutorD próbuje dokonać 
~~poych szacunków strat material
nyth,moralnychlw.politycznych. Pisze 
m.in .. ,.Kulminacyjna fala na Odrzejesz
c.zezalewala i podtapiała kolejne tereny, 
a do walki z tywiołem sposobiły si~ 
kolejne miejscowości, gdy rozpocąły 
~pierwsze tlchunki strat i pierwsze 
rachunki polityczne. Rozsypane mo
Zliti kataklizmu zaczynają si~ układ:t 
w przerażający obraz~. 

Powódt, powódt, powódt ... w rót
nythpunktachwidzenia,relacjachre
porterskich, wnioskach społecznych, 
finansowych, politycznych. Swoistym 
podsumowaniemjest w ~Polityce" mate
riał pt. ,.Na kredyt". Czytamy w nim 
m.in.: 

• Wśród ekonomistów trwa spór na 
temat skutków, jakie t.l~ta powodzi 
przyniesie polskiej gospodarce. Wi~k
nośćjestzdania,tecudówniema- musi 
si~ to odbić niekorzystnie na poziomie 
inflacji i tempie wzrostu gospodarczego. 
Zwłaszcza, te rząd wybrał najprostszą. 
lecznakr~J.11:ą inflacj~, form~ finanso
wania dodatkowych wydatków. Zrezyg
nowano z powszet:hnego podatku powo
dziowego (fundowanie nowego podatku 
przed wybot1mi to politycznie ryzy
kowny pomysł) czy tet rozpisania po
tyclil państ'NOweJ (sprzedat obligacji 
po hkwidacji ulg podatkowych idzie 
opornie). Z natury trudne poszukiwanie 
Srodłównakrajowymrynkupieni~ym 

.Życie jest piękne" 
0 00 
Szw-«ja, ret. Bo Wid erberg 

/tst roł /941 P,fmad tti!IOfl7(1r ",,,.. 

•••"Ma/..ot~PNslfMifi!IIDraJ'(itltaJ(If
Uuptbłląo. V'IOM. Miola,rrod:fll'll.by$1ro.Jri 
114pitntJz(jltł:qi:.uwW. itllltrra~~WIJbiJI6rf. 

bti}IJOljq i,.,SIJrotłłyta~rJ'(IrllałiÓir,/taf/6rf. 
llttr;~Jł:a,ułs. b•ltdbyJitltapnnłl(i~albholi
bl!Jłł•zuPIJt,.JrtM:f l/allil w/6-ltflllll Sli· 
:tllfH:Ip/rozp«ZJtNlllldywldualątdubQ(. 

!ttiJUzft.iHMJ/a:fOwwlflllł:i/ahiJ, fii0-
1'/łWJurlt'qrobllq.~JtiWr~'II'IOłlqf/tł.lo•·•ą ... llzy
ltd-1/ldukr. alt{d.ltdlriti'IIIO,CGa(IJ-oc"itjiiUl 
liWJUIIU/a/oodcUą(li(lfŚII'IGdOIIIOŚcilllSioJat
fł._tllflkplmfJZJ'(ilpocd/łll/cQw,stłslldllf1(Adoz• 
l4l. _ttł!IUtlitnlllłt ~~Dtayu mloit. Hilloni 
IQlrfllfO. ll!.l:l!an(JIIrou/UIIpokazanajnt 
lll~tJIIłt'fJirllit -wlrUIIitzpuatrr~Jridrail 
~ ... fifiiiNdttlrdttrbdrdzGOJobisf!,ICly/11 
iw~Hn1•~t_t}lłllfztJadMJIMIOihrqrk6!r~ 
~_.,Git,fdl,zttl6wrrqrolfrriyurpo'lflmJI 
lł>U-'tłlł J)'~owi. J.mktjt dri~JIC' rdotltalltp 
11Qa,citktJ4tdiwrat, iti/t ll)'dllJI!JI( Uf/'1/U, 
clrspiO'IfOłiiWIJt~tipodporrw.t włlytąhntttą. 

u~ll1prtjliiowylł/ aa:rodami. /11.11. 

~dt.Osa~ra·-IHI4tlłl/ii•ZJIIQrltpJ 
~tdn·•S!IIItdt& Ws~trM:ajtstN/Iildqollil/ło 
id.~fi/JlltlldaandortJJUJtia,eytiullit,alt·ITU
k~ttsM-jatrtiltbJjwJmpalllifl•lkilffłtlal 
~o4old.PQifflliht.sUJ1ąoa/witbllsdry/b 
::::._Óf1:•mUJ/Jitprzyr/f~asi(maro•ymzlll· 

.Anakonda" 

o oo 
USA, ~t. Lułs Jlosa 
lilbm-."_pta{ll~-rnuza Ntł:q 

•ri•••III:OIU,litJ~ŻIIąl( łyutOiiriiMiłdołr-

mialoby ten dobry skutek, te ograniczy
loby niepokojąco rosnącą od pewnego 
czasu podaż pieniądza. Kredyt zaciąg
ni~ty przez budteł w NBP zwi~kszy 
dodatkowo jqo ilość, a to w tonset wen
CJI mUSI Spowodować ZWL~Uzeme 
tempa inflacji". 

Jest naturalnie, o wyciszonym cza
sowo, ale bardzo aktualnym temacie 
- najblitszych wyborach parlamentar· 
nych. ,.Piąty jd.dziec Apokalipsy~ 
Janiny ParadowskieJ, to relacja z przed
si~wzi~ PSL. które robi wszystko co 
tylko motliw.:,aby w kam pa mi przedwy
borczej rozegrał spra~ powiatów. 
Naturalnie-. stronnictwojest przeciw, 
co podkr~hl ru jeszcze marszałek 
SenatuAdam Struzik, podcZAS Krajowej 
Konferenqi Samorządowej, gdyż tak 
szumnie nazwano zgromadzenie około 
ISO przet1wmków po"A·iatów. Zapowiada 
s i~ twarda postawa ludowców, którzy me 
potraflą Jakoś nikogo racjonalnie prze
konać,tepowiatysą~ne.Nawetelek
torat PSLJest w tej kwestii co najmniej 
podzielony. 

Tygodnik 
Powszechny 
poświ~ kw.:stiom polskiej integra

cjizUEtatieaktualny,wświetleinfor
macjizl61ipca,komentarz: 

"Zaproszeni do Unii" 
Jacques Santer, przewodniczący 

Komisji Europejskiej, zapowiedział 16 
lipca w Parlamencie Europejskim, te 
w przyszłym roku Unia Europejsb roz
pocznleformalne.negocjacjeoczłonko
stwie z. Czechami, Estonią, W~grami, 
Potsą, Słowenią i Cyprem. Jest to 
kolejna, po madryckiej decylji NATO, 
bardzo dobra wiadomość dla wyrótnio
nych(oczłonkostwowUniiubiepsi~IO 
knijów) kandydatów, w tym oczywiście 
dla Rzeczpospolitej. Rozszerzenie 
NATO i UE zmiem radykalnie sytuacj~ 
pohtyCZJ14 w Europie, przyj~te kraje 
postkomunistyczne znaj~ si~ nieodwo
łalnie we wspólnocie Zachodu. Jednak 
poza wymiarem symbolicznym, proces 
integracJi europejSkiej rządZI si~ twar
dymi prawami polityki praktycznej. Po
twierdz.a to rnport oceniajl!CY stopień 
zaawansowania krajów - kandydatów 
w przebudowie systemu pol1tyczne10 
i gospodarcze«o. ( ... ) 

~tiŻJtlr/ąttldataąop/tMJaia ltultu. Xl~r, 
Ji~:«ZJUJ4.Stf.htdJzditf'lłljlldpok.IU 
IIIOQł/qol'n/a$dmt,lłfl.dlWCJ.IIfl!IMi 1.-cr 
wfŻY;łl!inroliiiwrb(łalltlltłliitił.Wrallia•z• 
TdiiiMłSalo.ttHif'C\IłiiSł:a:ał ttmtyu•imblt 
1nn /qn~d11'11t ,W-'f, zllitlia 1/'llSf .-:lltllliiJ 

Szyłb~lłdpw,itror,lh,Hstr~.Sato•t 
:llllitruri/JI)Ii•lbnyllliqałdhlld(,liŻ}'IłJOlar 
zdtllhnjt /«tur. Kon.ar l4tZJM Jlf, rdJ at~a· 
ło11dd l pottMJd/Miz~WJa! Slajt S/f llnwz:ifdiiJIII 
aryiiiwyR N1si boiNfltrotllt,ZW)'O'IIJnt 111irnawil] 
-llkJÓIII1,S~tltlłfkia'Hfkizmo«JIIllm,olctOn
IQZ:JI')'C'lliJGdtitllldJąbladtr;opoJrttLOłazll)tsi{. 
itudotołJI(JIInl)qssrnMitinwo"wodzit, 
Jdipolądzw,allfOjtofltlfJpałyłdjfll'cllłoid. 

.AMbllil"l.slitalioJylqayii'Sibitctd!Jfil
lllll~.llonorwiwidOWiski)W(COthrilltra. 
~.ałowiq:ll}tllltfldroJII1Jditft1t:tdrtirzt 
i ąoUd •rszq ZJ{IIIJ(. mi/Uf .u oaslt~~it a.:!Jf l)'lło 
ci,.l:tlin,ll'chilipróbypotlll/lą'lt)'ktuaitl(o.łr.'atąi 
zddłiHlkl4hpoiwrrr:tft.N~IłłtJrlllllitjscolldpor/f
bt1Mt1JJ'tlloloricmtdrllrdttf1,dOĆhwY11fhiJG· 
to&tfiNittii'Of%18itpckQJIICti.Sl/lts/J'II'Nikrttl(j( 
O atmkCJ}•oidftt.lr sr1-t ta, it" "')'tbpiNIII
IWIIIJłdrtiiUllldlfłosifwi:QM,P~Jwii!OClitJIItlllłit
spadziantJ.·rll«iażlittrvdwojNltll'ithlti/inal,lł 

)tdMl.iaulltfObiC'lllltlfWII11t'fllojdwsif..,. 
dilffJZddrwil{fWÓrt)'l.tlll(lrfllltJUlpiiiJiliUIP'fCit. 
hdl/jf•llS/J'OjOSICZr.ilil"f:J.LJosdJ/lŻif.S~I!/Jit' 
rzt•rdowodtil,it,.traflll']korzyJrlilriiiJJOł.it 
dajtł:iurllitJrt•it/0111fl'fm•adŻJiq/4.foza 
/ylllptfll'lltlzial;qflt'fllqtr*q.dlltta•itollłl)dlllil
litiJ-SUIIJ,II'/clór,dtNpirr:#tJioda. Wtflłtitjqo 
.A•ałonda" 11/ciJJI'a/ solid•trO nt11110sla. bOrt 
illlałałłOiupol«iĆ}do'IIZbqJołi!Rill)'ll'ł:~ 

• • • • obejrzyj koniecznie 
• • • warto zobaczyt 
• • na własne rytyko 
• szkoda DttU l pieaiędzy 

Krytyczna ocena naszych osium~ 
oznacza,te~iemynatrafialinaopo
zycj~ ze strony umjnego ~południa" 
(Hiszpania, Portugalia, Greqa, mote 
Włochy i Franc)<l) i te wymachiwanie 
szabelkil (twarde negocJBCJe, czego 
domaJają si~ niektórzy politycy PSL 
i tzw prawicy) mote nam przede wszyst· 
kim zaszkodzi. Ostatet:znądecy1j~ poli
tyczną w sprawie rozszerzenia Unia 
podejmie w grudniu br. -nie JCSt ona 
przesądzona.( ... ) Droga do Unii, choć 
stoi dziś otworem, ~ie długa, tmu
dna i pohtyczn1e n1espoko1na. Spocz~cie 
na laurach wykluczone. 

ADAM SZOSTKIEWICZ 
,.TygodalkPownec:hny", 

27.VTI.t991r. 
.Konsul zalatuje" 

MSZ zrob1 wszystko, aby si~ nie 
wydało, it polska dyplomacja tego kopa 
dostała, a otrzymała go wczas1e niedaw
nego ,.szczytu" polsko-niemieckieJo. 
( ... ) Kinkei mianowicie zaproponował 
SWQJemupolskiemu koledze, tejegokraj 
nie chce jut u siebie przyjmować kolej
nych polskich dyplomatów, dla których 
słutbazagraniGznajestdruuwkolejno
ki słutbą. l dlatego- ciągnął dalej Kin
kei- niech pan, panie Rosati, pomyśli 
nad innym kandydatem na konsula 
w Monachium, niż ten Rz., któregoście 
przysłali ostatnio. Listów kompetencyj
nych od tego ~dyplom~ty" nie przyj
miemy-oznajmi\. 

M Rz. był w latach 70. nauczycielem 
niemiet:kiego w jednym z warszawskich 
liceów. Wyłowił go stamtąd mmister 
szkolnictwa Kubersk1 i zatrudnił 
wsWQimpbinecie. Rz.ZO$tałwłączony 
do głośnych wówczas, polsko-niemiec
kich, prac nad szkolnymi podr~czni· 
karni. 

Rz. tkwił w Ministerstwie Szkolni
ctwa do .Solidarności". Zapisał si~ do 
niej i był ostrym opozycjonistą. Na dy
plomat~ przerobił go Skubiszewski, WJe
dziony niezawodnym instynktem. Rz. 
został konsulem w Hamburgu i odbyt 
tampełnąrundk~.toznaczyczterylata. 
BartOSlCwski uobil go dyrektorem 
Departamentu Personalnego. Dyrek
torem był przez rok, potem kolejny od
poczywał- nic nie robił, brał pensj~ i cze
bl na nowy przydział. Gdy s i~ wreszcie 
doczekał, spotkała go taka niespo
dzianka. W sumie d1a Polski to na~Net 
lepiej, te sptlw~ załatwiono jak mi~dzy 
przyjaciółmi( ... ) 

B. 
.,Nu:•,24.VJI.97r. 

Prawdziwe frykasy 

Przepisy Małgosi 
ZgodnJez upowiedzi4 podam pn. 

pis ". biszkop~ pyszny mm l budyń. 

4j~b,lszkllllb .. i,la~kiernai
liny, l lyib ""l cy!fN'. 

Jajklzcutremi cukrem waniliowym ubi· 
jajcie dokladnie 20 mmut Po tym cusie 
dodajciesokcytrynowy,anakoilcuszklank~ 
ltl4łi. Wszystł.oleUowymu:szajcie i wleJcie 
do tortownicy. Ciasto bislioptowe wtótcie 
do lekko nagrunego pietamika 1 pieczcie 
najasnozłotytolor. 

2 ióttb, 21,-&i Cllkn ,. ... kostka 
IWb,lkOJiaste lyiki bbo, lnlyifaki Uwy 
,.arsa",lly:ibspitfltill,tlllllikłlliab. 

Żółtka utrzyjcie z cukrem pudrem, 
dodljtiemasłoiucier2jcie,atpoW$l.lnieglad· 
b.,pulchnamasa.KaUoika'ollzaiejcic'llrT'ąt
kiem(mapowsta:obłol/3Slklankiplynu)i 
dokladniewymies:zajcie.Płyntenmabyćton

systencji g~e) śmietany. DodaJCie alkohol i 
jeszaerazwymieszajcie.Doutartychtóltet 
dodawajcie po łyteczce ciepłq muy kab· 
owo-Uwowej i wymieszajcie. 

Budyń 

llyib masła, 6 JJjek, szklub śmimty, 
szklublqki,iółtystr. 

l lytk~masb.należ.yrozetrzeCnapulchną 
mas~. doda: 6tóltek,śmietan~. IJ14k~i pian~ 
ze wszystkich białek. M~ posoli i wymie
svł.. Do formy budyruowej posmarowanej 
masłem i posypanej bułqwq wlejcie mas~. 
Garnek zbudyniemwłótciedodutegopm· 
.... z gotująq si~ wod4-Gotujcie sodzin~. 
BudynpokrojciejU:ciastoipodajaepolany 
topionymma.słemiposypanystartymtóltym 
serem.TenprzepisMałgosiadostalaodbabei 
paniStanisb.wy~wstiej. 

DAGMARA GLODOW!Cl.-M.Al.UREK 

Świętokrzyskie tajemnice 

Kaplica Barbary 
z Miedzianej Góry (VDI) 

ROZWllżlłilfC problemy kruszcośle
dzenl• i tr~ycji górniczych w okolicy 
podldelecldej MosJd Miedziana Góra 
zajmowa/iSmy się dotąd jedyn;. sprlł
wami rud miedzi, od bogactwa których 
oud•zysklłłaswąn.uwę.Nieupom;. 
najmy jednak, że złoże miedzianogór
skiezwiąz•nejest ta leże z ~ością 
rud cynku l żelaza. Najprawdopodob
niej właśnie tego ostatniego minerału 
poszukiwlłł wspomniany już Jan 
Hiedźwiedż, lctóry7jaMł się tu pod lu; 
niecXVJw. 

Przypuszcza się n3jcz~ciej, Ze 
wraz z postępującą eksploatacją po
wierl.chniowych zasobów rud mie
dzi odkryto me tylko rud~ t.elaza, 
lecz także inne surowce. A mot.e by· 
lo odwrotnie? Mate najpierw wydo
bywano rud~ telaza, a dop1ero póź
nieJ rozpoznano obecność rud mie
dzi? Zbigmew Kowalczewski, re
daktornaukowy i autor jednego z ar
tykułów w ksiąt.ce pt. "Dzieje i t ech· 
nika świ~tokrzyskiego górnictwa 
1 hutnictwa kruszcowego. Materiały 
z sesji naukowej odbyteJ z Okaz.Jiju
bileuszu IX wieków K1elc 161istopa
da 1970 roku" pr-z.ypuszcza, te złoża 
miedzianogórskie - w sensie zaso
bów rudy telaza - wcale nie zostały 
odkryte dopiero w XVI w., ale jut 
znacznie wcześnieJ, np. we wczes
nym średniowieczu, w czasach 
rzymskich lub nawet w epoce brązu. 
Rudy miedz• zaś zostały tu znalezio
ne,.dopiero"lub ,.ponownie" za cza
sów Jana Niedźwiedzta. W ten spo
sóbłatwo byłoby wytłumaczyt takte 
lokalizacj~ wczesnośredniowiecz
nego ośrodka kultowego naGrodo
weJ Górze koło pobhskiego Tumli
na oraz istnienie w średniowieczu 

wsi Kostomloty i osady Jathy w rejo
nieSzarych Gór, czyli w okolicy póź· 
niejszej MiedzlaneJ Góry. 

Bogactwa miedzianogórskie są 
bowiem typowym pnykladem ta
kiego terenu, w którym w ob~bie 
złota rud jednego metalu w posz
czególnychjegostrefach pnewaźają 

koncentracje rudne innych metah 
MieJscOwa kopalnia była pnec1et 
wczasach Staszica nastaw•onagłów
nie na wydobycie rud miedzt, nato
nliast za rz.1dów Druckiego-Lubec· 
kiego zoslala przekwalifikowana na 
kopalnię rud żelaza . Eksploatowano 
tutaj także znaczne 1lośc• ołow1u, 
l. których w l połowie XIX w. kor7ys
tala miedzmnogórska fabryka śrutu. 
Zdarzało si~. jak np. w wiekach 
XVIII i XIX, te w tymsamym czasie 
w Miedzianej Górze wydobywano 
jednocześnie rudy żelaza, miedzi, 
ołowiu, cynku 1 srebra. 

Badania laboratoryjne wykazały, 
te w tutejszym zlotu mot.na rów
nie! natrafiĆ na śladowe ilości wielu 
innych pierwiastków. Na..~wt~CCJ JCSt 
m.m. manganu, kobaltu, niklu, anty
monu i cyny. W tym kontekście po
jawia si~ od razu problem stopów 
miedziowych otrzymywanych z tak 
bardzo wymieszanych rud. Jednym 
z nich Jest mosiądz, czyli substancja 
powstała po stopiemu miedzi z ruda· 
1111 cynku. Inny stop to brąz, czyh 
substancja powstała po wymiesza
niu miedzi z cyną lub z mosiądzem, 
aczasami nawet z ołowiem. Wspom
nijmy zatem jeszcze tylko - o czym 
byłajut mowa wcześnieJ- te w Mie
dzianeJ Gór7e wydobywano rud~ 
miedzi, z której bezpośrednio otr7y
mywano stop slutący do odlewania 
annat i dzwonów. Pr2ekazy z końca 
XVIII w. informują m.in., te w ma
nufakturach miedzianogórskiej 
i n1ewachlowskiej znajdowało si~ 
prawie S ton spitu zdatnego na 
dzwony i armaty, a w 1790 r . 
w Niewachtowie było S annatek, 40 
dzwonków i sp1towy posąg króla 
Stanisława Augusta Poniatowsk.iego 
watący I,S tony. 

CEZARY JASTRZĘBSKI 
(W nast~pnym odcmku 

- ciągdalszy kaplicy Barbary 
z Miedzianej Góry) 

Wycieczka na weekend 

Rożnica 
Rotnica to wioska polotona mi~

dzy Sędziszowem, Nagłowicami 
i Słupią Jędrzejowską. W środowis
kach kultury i ruchu ludowego zna
najest doskonalejako miejsce dzia· 
la\ności Uniwersytetu Ludowego 
prowadzonego w latach 19S4- 1968 
pr2ez Helen~ i Waldemara Babim· 
czów. Uniwersytet znajdowal si~ 
w budynkach dawnego zespołu pa
łacowo - dworskiego zalotonego 
na pofałdowanym terenienad stawem. 
Pałac oraz otaczający go park kraj
obrazowy powstały w l polowieXlX w. 
i do 1914 r. stanow1ły własność pry· 
watną rodziny Dobrowolskich. Od 
roku 1923 do wybuchu Jl wojny 
światowej mieściła si~ w nim szkoła 
rolniczo - ogrodnicza. Został rozbu· 
dowany w 1928 r. i wtedy także pow
stały dwie oficyny (mieszczą obecnie 
szkol~ i pr7edszkole) oraz gospo
darstwo pomocnicze z oborą, stodo
łą, spichlerzem ze stolam1ą, mle
czarnią, kuźnią i domem kierowni
ka. Obecnie pałac, złotony z 43 po· 
mieszczeń i b~dący własnością ko
munalną, znajduje s1~ w ofercie 
spr7edaty pr7ygotowanej przez wo
jewódzkiego konserwatora zabyt
kóww Kielcach. Do Rotnicy dotr7e
my podczas IS-km wyprawy z po-· 
czątk.iem w S~dziszowie (dojazd po
ciągiem z Kielc o godz. 8.22, bilet ko
s.ztuje3 zł 80 gr). Miastoto znanejest 
od wczesnego średniowiecza, kiedy 
to należało do rodu rycerskiego pic· 
cz~tującego si~ herbem Jastrz~biec. 

Słynie obecnie z S~dzisz.owskiej Fa· 
bryki Kotłów "Sefako", produkują
cej kotły centralnego ogrzewania. 

Znanejest równietjako port towaro· 
wy na koleJowej Lmii Hutniczo -
-Siarkowej prowadzącej na Wschód. 
Z peronu w S~dz.iszowie przecho
dzimy na prawą stronę torów 1 na as
falcie kierujemy si~ w lewo. Prze
chodzimy pr2ez most na rzece Mie
rzawiei po l km od wyj~cia,nakońcu 
zwartej zabudowy sk~camy w bocz
ną drogę wiodącą w prawo, w stron~ 
w1docznego lasu. Po SOO m zosta
wiamY po lewej samotne gospodar
stwo i nast~pnie idziemy l km pięk· 
nymi wąwozami leśnymi . Po wyjściu 
z lasu wchodz1my na drog~. którą 
idziemy w lewo. Pr2ez 2 km ciągnie 
si~ tu wioska Marianów, po czym 
rozpoczyna si~ Nowa Wieś. SOO m 
dalej dochodzimy do głównej drogi 
wiodąceJ z S~dziszowa do Słupi. 
Idziemy w prawo i po 200 m docho
dzimy do skrzytowania, gdzie sk~
camy w prawo. 300m 1jut polna dro
ga wyprowadza nas z Nowej Wsi 
prosto w pola. Przed nami szczyt 
wzn•esienia z ładnymi wtdokami i 2 

~~m~01~ia dr~~~ ~:a~:~~J~~~ 5 
udĄJemysi~wprawoipo l kmdocie· ~ 

~;:o~k.~~~~~:l~~~~~t:~::;:i; t: 
oficyny, a w gl~bi pałac i reszta bu- 8 
dynków. Po ich zwiedzeniu wraca- N 

my do oficyn, na wprost których er 
znajduje si~ boczna droga asfaltowa ~ 
prowadząca do S~dzisz.owa przez C 

~~~o~~ ;~;~~~w~k~~as~~~:~: ~ 
~~1Ufe7:~~Jet~ ~t~~~~ l7~iąg ~ 

z 
:0 

CEZARY JASTRZĘBSKI ...,. 
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S080T A.16llpta 
PIOGU.\11 

7.00 MTR-MapzynTechmttRołn!Clej 
7.10 ZPolskt-~pol1a2 
7.20 SIO Lat • maJ. ubezpieczeń 

5polea.nyth 
7.30 WuyiltoodZiłluiosrodzie 
UO Agolinia 
1.30 Wiadomoki 
1.40 Sówh-lekturrucjprzytodn 
9.05 lwno- PI'Oifłltl redał:qi 

hloiLCtJcj 
9J.S DladzietiinjOiłlJety:S-10-ISSWII 

10.30 ZtolnLcrskiesoplecab 
11.10 Mone 
11.15 Kwadransnah~ 
11,..5 lyćwrodzLn~tLprzclrwlł 
IZ.M Wtadomoki 
12.10 .NaszlallupnYJody"-filmdok 
13.00 Wtll Disney p~d.slaw111: .Szmer-

&Jci•;.NaaustraJijskimszlaku" 
1~.20 Grywo,cnnc-telcturmeJ 
1~.20 l.a.JnłdnaS-pros_rovywt 
JUS . Pot6JIOr-polskiserialobycz. 
16J~ ~le4zl:S/onqa-ml~~~no-

lyzmem i nacjomlizmem 

g~ l=~~s NłJ!Ody Muzycznc 
MontcC.rlol!m(l) 

11.10 .S/oneczny~trol"-seru.IUSA 
19.00 W1eaorynb 
19.30 W"sadomokl 
W.to .lzJ w desu:zu"- melodramat 

21.45 ~i!: NilJ!Ody Muzytznc 
-MonteC.rłol997(2) 

22J5 Sportowasoboli 
13.20 l'fo&rtmrozrywkowy 
O.OS ,.Komuy"-hooorUSA 
1J5 .Nidmie~łny"-serialsf 
3.15 lakor\czcnicprocnmu 

7.1f Foltowe nuty KapeLa tm. !Wadta 

"""" 7.30 TacysamL-WśWLtcictLIZ)' 
- pr~JC!:~m w ~ku migowym 

uo Dla dzieci: .Klesza" serw 
a n 1m 

1.20 PowiWLIC 
UO l'ro&ramYioblnc 
t .lO Kl.utiOIY pol s kLe: Kłamkt 

lt.OO MMe ojczyzny: Mój MLbt.al 
-film dok. 

11.30 KLnobezrodzic.ów: .. TIQnamiS)a" 
-~enaldJanjOiłlJdy 

II.JO 2rtie obok nu: "$wiat, który 
n~t.mołe~·- .. w~iorły" 
-Jeruldok.prod.an~o 

12.10 .Drop"(l)-polsktsenalobya. 
13.10 Zotaayu w jednym dniu. Gniezno 

-Trz.cmeszno-Suzelno-Krunwia 
-K~cielcc 

13..15 Daina-Kaziutowe w1dma - balet 
domuzytiTMkuszaSu1iJOW$kiqo 

IUO P1oaramrozrywkowy 
1.5.00 Famtli.ada-lelclumLCJ 
15.30 .Stacyjt.alłatley--seriałllii-
IUO Sludlosport:WIISawCup-półfinaly 
11.00 .. WysotafaLa"-scri.alaumal.-

·ameryk.-nicm 
17.~5 Bezpieczne.Uacje 
11.00 Pano!tma 
11.10 f'roarlmyloblne 
IU5 Vtbanquc-tcletumLej 
1'-05 W)'dmeniaiY&odnił 
ltJS Twr dla Ozteci: Jan Bnechwa 

_5zelmoslwaligWiliiLS.I~ 
2t.OO Baw 51~ nzem t nam1: Cypńsb noc 

(l) 
ZIJ.S KOC·KomiClllyOdtinckCyklicmy 
21.50 Slowonaniedzic~ 
u.oo Panorama 
I2JS .EmplteR«<Ods"-filmobycz.USA 
ł.DS Spo~~telesnm 
ł.IO Baw51~razcmtnami:Cypńsł:anoc 

(2) 
I.OS Zakończeme prosmnu 

ODO.SCOII:elu:7JOWdf'Oib:e·lnlPl)'!lrt
dllqiji!OpUI6wldlpjnrdllOOSilńnlkTebasu 
-xnaiUSDanteWorkl-lll!aprteboJÓw9.00Eit
(Jtłopcdilll6wW~eltichilllllrdl-prOJrłmdla 
~9JOClnd~·scnałlllltn.IO.OOTclc
wu,ial01-IMIII1110WI~~~~o~nie-fillt1kl)'liLptod 
rr. I2.S5XIi*lu·nt11SglUSA J4.300WLI·map· 
zyalii!QOW)'lS.OOKO!ItertJO.leNJ6.1101nfomu· 
t)ti6.1SRytowuko-Pf01ramrozrywtow)'l6.4S 
l'owr6tdoEdenu·sen.alob)'t:l.l7.45l.ową(lll) 
-KNldM USAil4SlaformKjelUCIDiscopolo 
lrw; 19.SO l.osoWinlł lOlTO 19JS Na o;ctownitu 
·Rnii20JSMDon-anc.scnal~IIS..2l00c-3y
mm- bomJr USA D.4S Epimdy z !ycia lhl'lda 

::=~~=.=~~--d=; 
obya. lJSAUIIKonmttyphu.a-M~Una BIS 
lJOf'ot~ 

RolrudW"OnahnecJe- Portuplia 
N'otonnil 

~=-' Domowclb«addo-E 
_NoeBeckeULjecoarta•·seriaiUSA 
w swym kinie; ~i" 
-kome4iiPfZYł.prod.fr 
Oziecisoboi'UtW,4pflania: 
Rrzyto Wolności· pflll. publ 

"""'""" Ludzt.iłWlll 
Procramrozrywkowy 
Wladotnoki T,_. 
ZWJerą:ial;wiata: .WokóiJcZLOfl 
GórmJO-wypraw.a z Tomem Star
linltem"-UMd..ftlmdok 
Seriale wszecli W$6w- .. wo;l\1 do
mowa·-obya..serialptod.polskiej 
Romlowy o llllieiXhu i świcie· 
Rozmowa V - STS 1 Mm11y 
Świat Bałtyku: .. w morskleJ loni" 
-film dok. 

."""' Z bme~ wśr6d ZWiCfl41 

I~:x:~e- pqram fOl· ... .., 
OTV-pfOJ!lmNI)'fyez.ny 
.Dolytaniola" - scnaiUSA 
WL«ZOf)'llb 
Wt~domoki 
.Savannah"-scnaiUSA 
lwytnjmruezwycu.~m 
SportowamcdZLclł 
UJ).ldetstaregoPcbnu-reporlat 
.Pclulia"- film obya. USA 
i'locrami'0"16rtoWJ 

1.40 ZatOOczcrue procnmu 
-OCIIArofU 

O,Czyznapo~szaJzna-Pn.edLaty 
- sprzedLity 
Ob dzieci: Spol:bmc zllan~ą-Bar-

b<' PosotOWICekołoaJcmeQwóJkl 
,.lqLnione CJW!hzaqc": .GIUJI 
-tU!YłWlelnoia"-senaldolt 
Śwtat s~im~qe .Futruny pnJ" 
-komc:diaprod.q 
Bar.,bara-filmdok. 
30ton1Llsta,lLSU·IISUprzeboj6W 
Fmuh.acb- tdelumq 
DładuecL Uhc.~Scwntowa 
SiudJOSp(lr'I:Włfl,l,wCup-fLNiy 
.Bcverlyłlills90210"-scm1USA 
lldo,Dw!;jh 

·~~ f'rosramJiotalne 
Vabanquc-teltiumLtJ 
7dni·łwl.ll 
BaJkidLadzLcc•slabo~ch 
..lłotowlosy" . 
Koncert firWOWJ- FAMA 97 
.Gducdllbel~tdobranot" 
-scn.Jikrym..USA 

""""'~ l'tosen'1 A&n!eW1 
FAMA97 
Spor1telepm 
ZU:ończemc prosmnu 
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Itranatem nSłowa Ludu" 

cieczka na dymarki 
Cufrury, Kultury Fizycznej 
rzf(Ju MieJskiego w Kieł
rystwo Prryj«ióó Gómic> 
IRJ l Przemysłu St~ropoi
ICiełc:ach onz redal«:ja 
'u• uprasu/4 najmłod
Qnców ICielc n• cotygod
wykM fnteresuilf08 ...,.. 

te dzieci, które w czas1e 
11an4 w domu, ~dą mogły 
:zestniczyć w pokazowym 
ta w p1ecach dymarskich. 
zorpmZUJenl)' specjalme 
lipcu l sił:rpniu. w bidy 
dz.IOprzed siedz.ib, Kiele
Jm KultUI)' W Kielcach (JII. 
) bętbi ottddwałychraauto· 

przewiozą dzieci wraz 
do Nowej Słupi_ Na pieco
corocznie odbywa si~ we 
1erowa 1mpreu pod nazw11 
ri~tomystie-, od b~ się: 
Wowe wytopy telaza. 

rozwiąże mmimum 5 krzy. 
e no non odrts (.Slo•YJ 
Kltlct, ul. Torrawo 18) 
z prawiritowymi odpowtt
akleyorrym kuponem Jaki 
twnątrz dodatku, wrimit 
nluotrokcy)nychnogród. 

awt cztkomy lO dm 
'q}tmy rozwiązania kny
trui'll-)'niklloso'll-·omo:J) 
Rzadko pełnio marzemu 
bittaskromnojtSt)altfiu
~skryty w trawie zapachem 

Ponmrz bordz1tj boli niż 
r, chrust, surdut, kunnt, 
, 6) Szpagat. papugo, apo· 
gomia, Tatiano, 7) Zegar 
8) Klasówko •• Lolka", 

9) Strattr, lfosa, robotko, 
,Gronada,JO)Ptlnialota, 
JW/la,/]) Wdllfklomiód 
lotkolaradio szatana, 14} 

Powytopiewszyscy po~ruJII -wraz 
z przewodmkiem turystycznym - na 
Świ~ty Knyt. Nastf'pnie uczestmcy wy
prawy wezm4 udzial w ognisku na te~
nie ośrodka wypoczynkowego ,.Jodłowy 
Dwór", którego właściciele - panowie 
Gnet:orz • Jarosła•Lojkowie-~dąorp
nizatotami wspólnej zabawy w prz.epi~k
neJ scenerii GórŚwi~tokrzystich. Ogni
sko połączooe będzie z konkursami 
i zakończy wycieczkę:. Powrót do Kielc 
przewidujemyokołoaodz. I7. Kielbask.i 
na OgniSko zapewniajol sponsorzy. Ostat
nio wyciecz.kowiczom pomogła w tym 
WZ&l~dziepam Guska z ośrodka ~Stelli" 
naSiowtkuw Kielcach 

Zapraszamy wszystkich chętmyc• do 
zgłasunia udzialu w wyd tcrbch "tmni· 
nie tlo wtorku (popn:edu,i,cąo cznrt· 
kowy wyjazd) do pft. 15. 

Zgłoszenia przyjmuJe TatiUIJI &naś, 
telefon w Kielcach: 34-452-91. Adres: 
Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa 
i Przemystu Staropolskiego w Kielcach, 
ul. Zamkowa 4. 

Czarno magia, 15) Po/ono, 16) Myszko, 
sttr, szatniarko, kanion, aika, .rraroi
Cino, trko, kanapo, 17) W snach łysero 
n1t mo titma, 18) Pokolenia, 19) Poro 
-,.·oko{ji, 10) Czar folo, 21) Zopo/ko, 11) 
Drobiazg.trfykt./tbra,gmi(CI"t,amenik, 
biedo, cukome,1!) Kortktor. U) S/ont
antloto,15) Kolorowe lato, 16) Naul«l to 
pokarm dla roz11m11, 17) Kredo, broń, 

łł'lkary, gaura, Itaka, b•as, lando, sza· 
b/a, szycie, baki, lw.Jok. Ikar, Anllli'O, 
okap, kólko, lania, alr;a, 18) Idola ll+'OI'Z)' 
plotka. 

Gto-,.·nq nagrodrostatmtj .Chwili rot· 
rywki"- radiomagnetojon SONYwygrola 
pant MW Myiltd. t Polaiłc• (11L Królo
WtJladwlgi 7134). Dwiu~·nonrdntnog
rody drug/t- po 50 złotych- otrzymo]ll 
pon1 B•rlHlro Rutkolł'Jka z Jrdn.tiowa 
(ul. K~·o)) oraz pon Jfnt/ Rydr.rwski 
ze Stu:OWG (uf. Mickitwic-:o 6117), 

Grotu/Idemyl 

BARAN (21JH.-20.1V.) 

Rachunek aurnienie to Jest to, czego 
ci nadał najbardziej potrzeba. Wszystko 
sif;t woł<Oł ciebie zmienia. a ty wclą.t nie 
potrafisz Sit znale.tć w nOW1ti rzeczywis· 
!ości Mote,zamiastazarpaćslfzrozter
kami, dokladnie Pfn'irzvsz stę otocze-
niu, nabierzesz dyStansu l wyznaczysz 
sobie kolejne zadania 

Sierpień w gwiazdach 
SietpieilptZ'(FIOiiwNtwzecusżniw 

l zbiotv plonów. DojntMallie OGI:Iyn się 
w fazie Lw., natomiast zbieranie owoców 
pncyirozwoiutodolrlltMPM!fly. Ognisty 
Lew, .nriązMtY z tlł'órczości~ i wspaniałoś
ci.\ dokonał tJM~• - nMiBł natwze fomHt 
pełni rozwoju, ziMUla i pncowita PanM 
~że owoce pncy nie pó/dł"' rht
nK\ zcst1rn4 rzetelnie spożytkowane. 

"'JEBO. Stoilee przebywa w LWie, 
allVIII o JOdz. 0:20, wchodzi wznak Panny 
Merturyrtzydujew Pannie, poruszane si~ 
ruchem wstecznym, w tym samym znaku bt
dz•e Wenus, by przejść w Wal~- Podobnlt w 
Wadze ~dzie Man, br w polo111ie miesiąca 
przeJ,itdoStorpJona. Jo"uzzUranemporu
SUJ• ~ WS~eczme w W odm ku, talledotylu 
zm1tru Ntptun w Koziorotcu. Pluton w 
Stndcu w poloWie mtesJ~CI przechodzi z 
ruchuwstecznegowpost~powy.NówKsi~ty
aprz)'llldawlwieJ VIII,apdn~a-18.Vlll 
w Wodniku. 

ŚWIAT. ~dzie to mlesiąt niespokOJnY, 
aleobfitu~wwainewydarztmadlaświata. 
Sporo nap1ęt l konfl•któw czeka tw w tym 
okresle.Jeszczeprzezp~erwszy tydzltlitrwX 
~dziebardzomthannoniJDiopozycJISatur· 
na z Marsem, dodatkowo trudna, 1drt Saturn 
majdUJe si~ w znaku SWOJtlo tzw. upadku, 
Mars natomilSIJest na .•nnaniu"" Wadzt, 
etyli w Vllku przeciwnym do SWOJtiO władz· 
twa, którt ,est w Baranie. Dlate1o nów z 
lVIII,~dzteokresem ba.rdzotrudnychne· 
goqaqi mlfdzynarodo-.ych, czasem popar
tycbs:ll,ia&rtSJ4- Ttkakonfi!'lraC}łuch~ca 
dodziabniawszelkichzwoltnnikówroZWl.\· 

BUŻNIĘTA (21.V.- 21.VI.) 
Chocla.t wiedziała$ o tym doskonałe, 

nie ztlą.tyld z załalwteniem wszysilOch 
spraw,k!Orymi obarctyiacię rodZina. Nie 
powinlenehlfwitcdZiwić,.temaszteraz 
do czynienia z napłftą atmosferą 
w domu. A zatem sprObuj znale.tć jaki! 
sposób, byto, co się da, załagodzić. Vv'te· 
dy bfdzje apolu~. 

uilSlło•')·ch,dyktłtorsbchiant)'demokraty· 
cznych. W poloWie nues1401Manwchodzi 
w znak SkorpiOna, urazem znijdZie s~ 
w meharmoniJDtJ kwadraturze do Uf11/la 
w Wodniku_ Taki aspekt \\)'Zwab w naturze 
chętnagłeJerupc:Jiiwybuchu. Dlate&ookres 
odpelni(J8.VJIJ}dokonamlesi4CIPrzYnle· 
siedalinieprz)'Jemne-.ydarzenllnaświecie 
Naletyprzewidywałkatastrof'yprzyrodn1cze 
trz~ienialltmi oraz wybuchy wulkanów lub 
jUJełanoiTIIIteprtyrodmczewpostaci b.tas
trofalnych powodn. hurapnów itd. Sierpleil 
moteb)iz.attmba.rdzO&OfllCY, mtkoniecz
nJe wył4czn1e z powodu temperatury. 

SPOLECZF.NSnliO. S1trp1eń nie tylko 
nieuspotolhpoo-.ychproblemów,leczJesz· 
czewyzwollnowt . Bę:dzietoczasm•ędzyna
rodoweJ l'J"huqi w sfene urówno gospo
darczeJ,jU i polltyczneJ.IStnie.tt powUne 
mebeZpltczeRstwo urnachów w trzeciej de· 
bdz,emiesa~ca,aleipoprzednJedninieb~d• 
naletalydonłjsp<K:O;iniejszych.Będzieto 
czas~nerwo11')',nleliczmy,tenast4PIJł· 
kleśuiagodzemewałruitonlllktów ToCl.ill 
Wattych dyskuSJi i sporów. Wkrótce okate 
Slf, U problemów na świecie przybylo, u
miast zmaleć. Do bardzo watnych -.ydaneli 
oałetyzaliczytton•untcJęJowJS;zazKsi~
cem w pełni . Mote to przynidt wybuch eks
trtmizmówrelil\inych, ale Jowisz przynosi 
tak:te nadzieJ~ w postac1 postwu 1 rOZWOJu 
Nie-.yk/uczoneqodkrycianaukowewfizy
ce,medycynieoruinnychnaukachścislych 

KIL\J. WPolsce~tekmiC$iąca~dzie 
bardzo nap1~ty. Dochodzić mote do konfhk· 
tówochatakterzepolitycznym,tob.ardzotru
dnyc:us ntiDCJłCJI i di1logu politycznego, 

LEW (23.Vll.- 23.VIIł.) 
Wciąl: ci się' wydaje, .te co s11;t odwle

cze, to IW8 uciecze_ Nicbardziej blfdnego 
w twojej obecnej sytuacji Musisz się po-
godzićztym,.temaszterazbardzopraco-

wity okres i praca powinna ci się: palić 
w 11;tkach, bo w przeciwnym 1azie nie bę
dziesz wstaniewszystkiemu podołać. Nie 
załamuj rąk! 

1R0tf:C(22.XII. -20.1.) 

1ktycznie nie ma dnia. 
pnydarzyło by ci sit ceł 
1nego, nie powinieneś 

l bowiem mile niespo· 
szcza te, ktore dolycZą 
Jesteś w dobrej formie. 
'lite sprzy}ający moment 
if tak szybko nie przytra
szansy! 

IDNIK(21J. -1ł.ll) 

sl~;tclekawespotkanleto-
)resprawi, te pojawią się 
Jwe mo.tliwośc:i, nie tylko 
lotychczasowych pomys
>tOra wyda ci siłlak lnie
e mleć wpływtakle na Inne 
tycia. Wszystklespra..y 
yjątkowo pomyślnie. 

BY(19.11.- 20.111.) 

Horoskop 
la ciebie 

8ci sprzyjać będą w nad· 
ygodniu nie tylko twoim 
/OdOWftn, ale rownle.t sa
najlepszy momen~ abyś 
mnłat o ukochanej osobie 
sprawieniu jej miłej nie
.1o.te być co$ wyjątkowo 
'łatne, .te ..yka.tesz ini· 

BYK (21.JV.- 20.V.) 

Musisz się zdecydować, czego tak 
naprawd~;t chcesz od siebie i innych. 
Wcią.t ci się wydaje, te wszystko po· 
winno slę toczyć inaczej. Dlaczego 
więc nic w tym kierunku nie rob isz? 
Przecie.t to od ciebie wszystko zale· 
~. pod warunkiem jednak, .te bę:· 
dzlesz wiedzlał do czego naprawdę 
zmierzasz. Pomy$1 o tymi 

RAK (22.YI.-22.YII.) 

W nowym tygodniu będziesz się 
musiał uporać z. wi~;tkszym nł.t za· 
zwyczaj, nawalam obowiązkOw. Lecz 
nie masz co rwać wtoSOw z głowy, bo 
- mimo splętnenla pra::y - poradzisz 
SObie z wszystkim bez wi~;tkszych 
problemów. Bęldzle leplej ni .t się spo· 
dziewan. Sprzyja ci nadal, zwta· 
szczaw pracy, dobra paS$8. 

P~(24.VIft. -23JX.) 

W nadchodzącym tygodniu bę

dziesz dyspOnować doskonalą IOI'mil 
fizyczną l psychiczną. Postaraj się ten 
czas wykorzystać jak najlepiej. W ko
lejnych tygodniach zaczniesz odczu· 
wać zmęczenie. Sierplen będzie obfi
towal w Wiele olespodziewanych zda
nefl, dlatego nie motesz niczego 
odkładać oa potem. 

ltc:zocharakterztdośćt .. '3rdym,czasembru
talnym W dru1ieJ połoWie Sl~rpma czekaj~ 
owocneoegoqaqe~~o'SródsL:Ióronychirywali· 
ZUJł')'Ch p.&r1Ji. Od~dzie sięSWOISta konsoli· 
d~cjasil. Polsb.moteodmc:i mt~dzynarodo
II')'SUkcesdyplomatycznylubpohtyczny 

PROGNOZA DLA CIEBIE 
Baru: trudny, ale owocny czas. Raczej nie 

licztle nawabcyjnyrelaks,czekawasduto 
pracy,ale~4ceJrt~lneefekty 

Btk:tobłrdzoniespoko,nyokres.Caly 
mleSI4(obfitowE bf<]Zltwprzykre niespo
dlianLi i klopoly. POJHIISi~duto trudności 
dorozv••~aniłlkonlltktyzblisklmJ 

Bliblięb:duto relaksu i odpr~tema po
z..-ol•wamodzysbfstłyiuspokoićslolatane 
nefVI'J. PracadawamWiekprzyJemnościiu
dowolema. Z bhst.mti czekaJ~ was mile ch1111le 
ciepla111doscl 

IW.:PQCZ4tekm1tSI:pnie~dzieOb!ttu
J4CJ,Zw1aszcudlaurodzonychwllldebdzle 
znaku. Od polowy SlerpnJatnaczna poprawa 
nastroJUZlliHZczadlaurodzonychwldeka
dzieznaku 

IA'II':nierostomplikujesięwasztŚWlttne 
przezostatnietygodnie samopoczucie. Uro
dzeni wnu~dzy 2a6.VIII powinni na nowiu 
zacz.,;col,coprzyn•eśtmotepótmeJwlele 
radości. Pelmt przymesie mew1elk1 kryzys, 
aledobrapassatrwarudal 

Ptllnł:dość dobrr to czas, bez Wl~kszych 
WSirąsów,aleJumtsieli. Bardzodobnezro
bi wam odpoczynek i relaks. praca mote po-

"'"' Wap: nieco uspokOJ• si~ nap1~cia i try-
zysyspn:ed •nodm Mmqgresów,alenadal 
Wltleci~llltJ i wyczerpUJ-tUJ pracy 

St.or,in:wprawdl:~enie~dz•etoN,Jspo
kOJmtJSZYdlawnmtesiąc,lec:zodJegopolo-
11')' poczuJecie znaczny przypływ enerau, 
zwtuzmurodzeniwpierwszejdekadziezna
ku. Czeka \1'15 ostra rywalizacJa, 1 cz.asem 
iciętkiestartia,przynosztct.rtdnakzwyci~s-

1"' 
Slrzelet:dobryczasruodpoczynekiod

pr~Ume.Ch<tproblemyniemln',toś~~o·letny 
nastrójisamopoczuciedadz~wamwieleWJa
ryi()(hOtydodalnychdzialaR 

Kolloroitc: do polowy miesi~ca nie liczcie 
na popraw~- Sporo napięt,dutoci~tkiej pra· 
cy.Wdrugiejpolo .. ·iewi~CtJSpokOJUirelak
su,k!óre&owambrakujejutod~~o1elutygodni 

Wodli,:blogliprzyJtmnycusostatnich 
tyladni zm~ci kon1ecznośt Wl~ksugo wysil· 
ku.Aiesierpieiltocusnowychdoświadczeil 
i znaJOmości, b)'Ć mote i erotycznych 

Rtbr: od polowy mies~ąca spodziewajcie 
"~ w1~ctJ ~fl)'Jtmnych i sym~tycznych kon
takl6w UCZUCJ011')'Ch. DutO WJ~CeJ energiJ 
izapalu,sporozaba~~oyiradości,mnle]trosk 
iklopot6w. 

PIOTR GIDASZEWSKI 
PORADNlA F.ZOTERVC'LNA 

lti(~7)SIHZS,SIS·S20wtft. 36 

WAGA (24.1X.- 23.X.) 
Zmiany, jakie petaWiły się w twoim ty

ciu, w tych dniach zaabsorbują cię bet 
reszty. Są to, niestety, giOwnie nowe wy
zwania w pracy, totet me będziesz mleć 
zbyt du.to czasu na zaległe, domowe 
sprawy,azwtaszczanarelaks,zaktOI'ym 
zaczynasz tęsknić. Niestety - energ19 
musiszoszczędzać 

SKORPION (2U. - 22.XI.) 
Chocla.t nadał będziesz mieć duto 

obowiązkOw, pojaW! się w twoim tyciu spo
ro niespodzl8nek, na dodatek miłyCh. Co· 
dzienno$ć zmieni Sif za sprawą mespo
dziewanego gokia, kt[)ry co prawda 
wprowadzltrocht zamieszania w twoje ty
cie,alesprawi,tespojrzysznawielespraw 
bardziejoptymistycznie 

STRZELEC (23.XJ. - 21.XII.) 

Kolejny tydziefl lipca minie ci 
w takim tempie, i.t nawet nie zdijtyaz 
ponarzekać na nawal obowiązkOw. 
Raz na wozie, raz pod wozem - lak 
mniej więcej będą wyglądać twoje od
czucia wobec gwaltown Ie zmieniającej 

się rzeczywistości. Mimo wszystko, 
ogólnie będzie znacznie lepiej nit pny· 
puszczałeś 

w 
w 

- z 
~~~~~~~~~~~~~u~ 
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Zanąd Gminy 
Morawica 

ogłasza przetarg nieograni
czony na dostawę sprzętu 
gospodarstwa domowego 
do wypasatania kuchni 
nowego przedszkola w Mo
rawicy. 

Termin wykonania zamO: 
wiania do 30.VIII.1997 r. 

Formularz zawierający 

specyfikację istotnych 
warunków zamówienia 
motna odebrać w UG 
w Morawicy, pak. 22, tel. 
114-692. 
Zamkniętą kopertę zawie

rającą ofertę nalety złotyć 
w UG Morawica, po. 22 do 
dnia 6.VIII.l997 r. do godz. 
10. 

Otwarcie ofert nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego 
w dniu 6.VIII.1997 r. o godz. 
10. 

AUTO-MOTO 

AMORTYZATORY- opony - aki.II'!IUia
tory- alulelgi- aefWia, tel. (048) 

362-68-89 GW\67 

AUTO - RADIO .• Wibtronlc" Kielce, 
Paderawsldego 22 GA609 

AUTO-SZVBY. Kielce. 361-57-11 
GA614 

AUTOALARMY .FBI517", .EXCAU-
BUfr Klelce, 361-90-60 08633 

AUTOSZVBY . .Autolenlx" Kielce, Wrzo.. 
SOWI 25, 361-31-11. Radom. OtOOwa l, 
362- 60-15 Szewce 39 kJKlelc 
315-92-()5 

GA613 

BUDOWNICTWO 
CEGIElNIAMarianOwolerufe: ceglf pełną, 
K-1, K-2, K-3, dziurawkf, ceglf perloro
waną. MarlanOw 10. 26-070 topunno, 
lei (0498) 44-026, wewn. 171 09431 

FOLIA 

Cenyproclucenta.Polakleatesty .• XL" 
Kielce. Ootnaszowska 115. Rolne 8, 
tel.368-08-79,31-417-04 

QIQAII() - otula, drzwi PCV. System 
kommetling, produkcja, spned!U, montaL 

Kostomłoty1262. (o-t1) 303-16-57 
09033 

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna 
"SCh" w Złotej 

ogłasza przetarg na sprzedaż 

budynku mieszkalno-handlowego wraz z zabudowaniami gospo· 
darski mi i działką o pow. 0,07 ha będącą własnością Spółdzielni, na 
którą urządzonajest KW 8658 w Sądzie Rejonowym w Pińczowie. 

Cena wywoławcza wynosi 50.000 tys. 
Przetargodbędziesię w dniu ll.VIJ1.1997 r. o godz. lO w biurze 

Spółdzielni. Wadium, w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej 
należy wpłacić najpóźniej do godziny 9 w dniu przetargu, w biurze 
Spółdzielni. 

Obiekt można oglądać codziennie w godzinach pracy. 
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny. 

Kontakt telefoniczny: (049) 561-618,561-603. 

Syndyk 
Kieleckich Zakładów Drobiarskich w Upadłości 

Kielce, ul. Zagnańska 65, tel. 331-32-42 

zaprasza do składania ofert na zakup działki zabudo
wanej nr 1070 o pow. 2383 m, położonej w Iłży, ul. 
Powstania Styczniowego 17, dla której założono 
księgę wieczys1ą KW 81852. 
Wartość wg wyceny wynosi 100.054 zł. 

Oferty należy składać w biurze Kieleckich Zakła
dów Drobiarskich w Upadłości w Kielcach przy ul. 
Zagnański ej 65, w terminie 14dni odda ty ukazaniasię 
ogłoszenia. 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta. 

KOMUNIKAT 

Zgodniezart. 18ust. 2pkt5ustawy z dnia 71ipca 1994r. o zagospoda
rowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz.415), Zarząd Miasta Rado
mia zawiadamia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w obr~bie ulic: Warszawska- Żółkiewskiego 
- Pułaskiego b~dzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 
4.VU1. do 24.VIII.1997 r., w siedzibie MiejskieJ Pracowni Urbanis--

< tycznej w Radomiu, ul. Sienkiewicza 12/5, li pi~tro, w godzinach od 
~ 8do!S. 
::J Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, ltto kwestionuje ustalenia przyj~te 

OKNA. ..JEDNORAMOWE. płyty gipsowo 
- luu10f'I0Wił (KHAUFI ałdlng, daWI anty
wla~n~~nlowe ł błachy .• MABUD", Klełce, 

Skrzatlewski 4, tet 368-44--40; ZagNI'I

slul72.tei. 34-484-19;Jłdrza;ow.Rey

tn01'11812.te1. 613-52. 
KH312 

Oł<NA.dfrto(.staJ.mateńałybudoWiane. 

.MASUO". JtdrzejOw ul Reymonta 12, 
KH313 

.PAN()RĄMĄ", .STYl 2000". dachowe 

-.FAKR<Y Orzwlwe-.trzne,zewnocrzne. 
rolety, pen1pety .• Drokplast" Kielce, 
Nowa5.361-71-90, 361-88-52 TS149 

PARAPETYalumioiowe. ROLETY AtffY
wt:.AMANIOWE HEROAL .,ALUTECH
NIKA",Kotberga 11, 345-18-35. 

DRZWI 
NTYWŁAMANIOWE 

09103 

GERDĄ Osobna 6. 361-60--46 08482 

LOKALE 

000 Kielecka ~da Nleruchor'nołci 
-15111doświaclczeń. Klalce, Sienkiewi

cu 9, 344~. 368- 23-63 Kredyty 
GA608 

OOwynajtcla rnieSlluonle lp. 72 m kw., 
3-pokotowe+kuchnlaprzyKośc•uszłd52 

wKlelcachorazgarłli.Tei. (047)61 1-205. 

09328 

00 wynajtcla m-3 z talefooem. 
331--43-35. 09415 

KUPIĘ M--3,M-2Rl!Bafwlnli:U,I-łUplf· 

tro,tel 0602-311-662. 09382 

SPRZEOAM M-4 Barwinek. 366-32-53 
09381 

MEDYCYNA 

Gł'EKOI.OGICZNEtanlezablagl- rf'.!W
nie.t zaawansowane (042) 30-23-28, 
32-73-49,(10...18). KN14 

NIERUCHOMOŚC I 
SPRZEOAM 4 h gruntu o rOlnym paszy· 

clu:łłjka,las,nieutytki,gruntyomewtym 

5 placów budowlanydl. Cało$(: WJ:dłut 

drogi. Kielce. 22-992. 09438 

S PRZEDAM dom w Kielcach 180m kw. 

+dzlallta 1500mk'W , tal. 361-83-68. 
09<32 

SPRZEDAM dllałk' 970 m kw. w Klel-
cechui. Ciekoc:Q,teł.28-233. 09392 

SPRZEDAMdziałkf rekreacyjną 0.60 m 
kw. w Manyszu. Kielce, 366-20-79.09426 

PRACA 
POTRZEBNI pracownicy llzycznł do 

pracywcyrlw. Kielce. 331-15--34. 

09456 

Do rozdłiW11nla arty\(uiOW raldamo
wych. Ou10 ludzi - duta akc)l z woja

WOdztw kieleckiego, radomskiego. tarno
brzuklego Chflnie z .. mochodem. Tefe... 
łon korialdowy(G-11) 368-73--41 .[)939.11 

FIRMA bo.ldowlane zatrudni murarzy, 
betoniarzy, cieśli ne budowy w Warszawie, 
ta1.366-47-46Kielce, u1Jagiellotlska 109 
p. 703. 09449 

LAKJERNIKAII~PRYJITif 
Kielce, 31-502-70 09380 

RÓŻNE 

AM LOMBAAD - .u Marynarze• 
368-22--42- netychmiastowe potyczki 
l<tlntor .u Marynarze", 368-22-24, lakU 
w niadzktlf lnlormacja nocna. 
090-335-870 GA623 

1-ERMES-prOWadzimy kSifQI przycho
dów, wype/rliamy dek.Jarac;e. Kialce. 
31-492-46gcxk.8-14 09401 

LOMBARD .Kan11• - potyclld lxxl za. 
staw Kielce. Slenkięwiela 61, 366-4o-93 

GA607 

LOMBARD - poty(:V\1 Kielce, Sta· 
szlca1. 344-22-15 GA61t 

SPRZEDAŻ 

(0-41) 313-18-81 siatki pla31lkowe, 
metalowe, ogrodzeniowe, sto "M:~ 

GA626 

AGREGATY meJat$1(ie (netryskowe). 
cena 2720 zl + vaL gwarancje Kielce, 
34-614-84(8-tn. GA655 

AUTOKOMIS .Lemat'" przyjmie aula 
w komis (IP(Mda.t. gocOWita .. raly) Duty 

wybór: l.adłl, Skoda, PoloneL Fiat l inne 
Kielce. KrakoWska 168. 366-23-71 15233 

81At.ORI./Sbudowlane(1988), pqye.to
~"'do załadunku aamochodOw. lech· 
nłcznlesprawna, 13000zł Rytooszyn 11 

09<28 

ClmOEN C-15, osobowo- dollawczy 
( 19961. kuplony u dełlleta. sprzedam. 
Kielce, 31--415-53 łub 090-33-66-93 

KH531 

ClmOEN vise 17RO (1985), 
315-93-20. 09427 

DACIĘ (91) blacharka 6o remontu. 
Kielca, 331-03-88. 09366 

FIATA 12!ip combi pa kapitalnym 

remoncle,tel.154-251 

FSO 1500(1989). Kielce, 331-79--43 

09"2 

ŁADA22107 ( 1991 ). Kielce, 331-52-39. 
09325 

OPEL aseona ( 1966) atan b dobry 
-tanio. teł. (o-t98) 638-97 (wieczorem). 

".." 

Zarząd Gonlny w Orońsku 
infonnuje, 

te w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.VII.1997 r. 
nr 91 pod poz. 27395 ukazało się 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
na modernizację stacji wodociągowej 

w m. Cłuonów Wieś. 

BDK· DAlWOO 
lEASING 

Leasing fabryczny: 
LUBUN, CITRoEN C-16 
ŻUK, POLONEZ TRUCK 

Kielce ul Czarnowska 22 IV p 
teł "faoc 1041)3660639 

TAMOCUKIER 
paczkowany, workowany, 

herbaty, kawy, mąki, kasze, 
oleje jadalne, makarony, ryż, 

syropy, ~lare1ki, budynie 
k.isiele,semlki,mąkipleltamicze, 

~PliL 
Kielce, Oltrzei 54, teł. 345- 31-49 
Skrzetlev.-ska4, tei. 34S-39~ w''" 

SPROSTOVVANIE ~ w projekcie planu, może wnieść protest. 

~ Miejski za~ąd Budynków ,.. Zgodniezart. 23 ustawy ltaidy,którego interes prawny lub upraw- • .-.. 
:> nienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie, może 25-007 Kielce, ut. Sienkiewicza 25, tel. 344-66-47 

3 wn~=r=1~ani mogą zgłaszać protesty i zan.uty na piśmie =:~~~.:!'~:od"' 
~ doZarz.~~duMiasta,zpodaniemoznaczenianieruchomości, wtermi· :=.•::.::rs:.~~:t:""-wr:=~..-e"...._. 

ROTTWEILERY. (o-t1J 315-15-12 

""" 
SAMOCHOOY. skup, spneda..t ratalna, 

zam111na. naprawa Kielce, Stola<aa 
368-36...00. 31-577-14 09001 

WIĘ2BY dachowe typowe, ne za~ 
nie, desk~ bele, 114-881 

WVTŁACZANKI ria. jaja firmy HARTMA.N 
101 15azt. Kielce, 31-523-69 

TOWARZYSKIE 

0-41361-4!H5. THAlS 

o-t13611-711. LAIS 09263 

(0-41) 31-28--278EMAN..IELLE 

""" 
""" 

o-t7 27-33-140. FRYJE 09264 

.AMANDA-TOP' Klelce.34-611-35 

09310 

EROl iC - party Pai'IOWia - pe,nom 
ł panlam Tel_ 0602385695 

TURYSTYKA 

FRANKFUAT - Mannheim, Upsko 
(048) 37-80-307.Wojtel\" 

GW146 

MONACHUM - piątki (o-31) 
884-34-36, 884-58-58. 

08783 

N()f:IY...eERGA, Lipsko (048) 

37-30-307 • Wojtek" GW1 SO 

USŁUGI 

BAlUSTRADY, kraty, ogrodzenia, 
362-51--47 

""'' 
GlAZURA. Jerakola Kielce, 369-91· 

57 

.KRYLAMEX"- wtrys~ ocliplenił 
óornOW. Kielce. (o-t1) 117-Q16. 

OCIEPLANIEdomOwwłrysk:owe Klełce. 

117-171 

ODNAWIANIE 
31-520-24. 

- ROLOKASETY, bramy rolowane, perl· 
pety zewnętrzna ,.ALUTECI-NKA" Kof. 
berga11, 315-18-35. Zapraszamy8 - 17 

091().1 

ROlETY zewnętrzne. antywłamaniowt 

Bnlmy garalOwe rolowane !aluzje piO

nowe. Hurt - detal. MONTEX, tellfax (().-48) 

50&-58 

-zagranica. 366-20--65. 366-20-08. 

"""' 
TRANSPORT 5,5 tony kontener, VAT 

Kielce. 344-75-40 

TRANSPORTmif(lzynarodowy 1,5T, 18 

m sześć. Kletce. 332-63-62. 362-34- 76. 

"""' 
ZGUBY 

l YSEK-Giadyslńska M9łgonata ~ 

blłalegitymacJłstudenck.ll. -TARt.OWSKA Alekundra zgubiła~ 
tymac"Nkolną. ~ nie nie dlutszym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia. =.,z..:t:=:-•ICiolll>ld!,.,0101:10,...,_,001•-~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~;~~=~~=~;;--~---~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l) o 
w Kitle 
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.s~ 

C.n 

!.OW 
lDzi~ 
lSsmc 
4. Ap'C( 
S.A&rel 
6.Szhfi 
7. Wicn 
l. WICi 
9. ,\Jrej 
lO. Sal 

"'""'' -bYdyr 
-budyr 
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Wid.un 

,tt.tn1ej w, 

""""' tytmC)67 
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""" 

polskie Górnictwo i Guownictwo SA w Warsuwie 
Oddział -Zakład GazcnmlCZJ w Kielcaclll, ul. Loeffiera Z 

oę(tuza pnetGIX nieogranigont - okt1otW 

na dlycie pra~'a utJ>tkOM'tłnia wiec:zystąo pvntu: 

l) 1 po'łlricnduli 190m O. przy staQi reduk(JjDłj pzu Dl ulicy)Apickirj 
wKirlcack,obtjmuj~jaęśt:d.zlalldnrZ59/I . 

Ctna")"''l"ola•miJdza l m kw'. 

Z) 0 powłtrzclll,i 60 m klll'. prą stll:,li redukeyjMj pzu Da ulią Pulaskiqo 
.,.. Sbriysku-Kamienocj, obejm!U~ttcj ttęśt Czlalki nr 3614. 

Crna.,-,rolawc:u8du l m kw. 
Ofcrtywwnkniętychkopeńat.h naldyski..Wu adm PGNIG SA Ochlzial 

Zaklad Guo1nitty w Kiekacb, ul. IMmer~ Z, do dnia 12 sierpnia 1997 r. 

Rozstrzygm~cie przetarzu nastąp• d ma 13 Sierpnia 1997 r 
z.astnega s•~ prawo swobodnego wyboru oferenta oraz u mewat

menic przetargu bez podania przyczyny 

razostałe warunki pneurgu zgodnie z Rozparz. RM z 5.X.l99~1!'.wrt 

...... 

..... 
dr. KRYSPINOWI SZPROOI 

Dyrektorowi ZOZ w Kielcach 
wyntZJ &fęltokie1o wspókz•cia 

a,owotl••.-iud 

OJCA 
~ ~=-----,.;-~;,;••;,;•;,;1 Pn.;,;;'.;,'h;,;o4.;,•;,;;.;,R;,;;<J.;,o•;,;•.;,",;;'j.;,a.;,••.;,•;,;•.;,6..1 

TS\23 1--~-~~~-~~~--~~~--, 
Wyrazy glębokirgo wspóln:uci.l z powod• śmierci 

e.Kielee, OJCA 
Dyrektorowi Zapola Opieki Zdrowotnej w KieiCKh 

KRYSPINOWI SZPROOIOWI 

pnc:owuicy Pn:ydlodni Rejonowej nr '7 

~ ~--------------------------~ ~~: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~a - 17 Serdeczne pod:r:iękowania dla :majo•yda, ~iadłiw """ r 09104 oraz Rodziny 
L- u uclzial w mszy świętej 
naflioW!I i odprowaduaił: na miejsce wiecznego spoczynlla 
UJe l)ic)- naszej Kochanej Ma•J 

"'"""' BARBARY JAROSIŃSKIEJ 
KA192 skb~ 

~ r~ .......... ·~~~~~~~~~~~~~co~""~· .J/'-' 

~~t---------~~~----------~ Rodzinie 

09300 

0r.;8 
..J4·76.. 

tragiunie zmarłqo 

TADEUSZA KOWALCZVKA 
posla na Sej• RP 

senlenne wyruy wspólcnda 

""'" • r"•"•" .......... hd .. •.me .. au•n•~--ci•PS .. Lw•o•;._n_._._-_~_·q .. o.l 

Sparingi trzecioligowych piłkarzy 

Osiem goli w Skarżysku 
Kolejne &paringowe &potkania 

10zgf"YYIIlłły na.sze trzecioligowe 
drużyny piłlatrslde. Oto nasze 
któtkle meldunki z tych meczów. 

Granat Skartysko- AlitJCemen
towma Otarów4:4 (l:]) 

Bramki: Sykula 2,Zabomiak(kar
ny),Nowak. 

Grana!: Nob1s- Dtótdt, Skalski, 
Przybyc1eń, Szustak-Wrońsk•, Btls
ki, Bąk, Pacek- Nowak, Sykula oraz 
Kę;pa, Siewiersk•. Zabornmk, Ko· 
walski, Snopek, Jaskot, Orynek 

Alit: Kunat- HIRJszczak, Nlerad
ka, Kic, Gierczak .- Michalak. 
Wróbel, Kulczycki, Buczek - SRJ· 
d ak, Mazuronaz Wito!\, O:tga, Strąk, 
Kowalski, Ura, Sudy, Kozi!, Stawiar
ski. 

Pierwsza połowa i pocz.ątck dru
giej przebiegały pod dyktando pod
opiecznych trenera Jacka 7--ielilis
kieao. Aht/Cementowama prowa
dził JUŻ nawet 3:1, jednak w ostat
nich dwóch kwadransach meczu pil
karze Granatu znaczme przyspie
szyli tempo swych akCJI, doprowa
dZ3)ąc do remiSU 3:3. Potem wpraw· 
dz1e gola strzehh otarowmme, JCd· 
nak ostałniesłowo w tym dośt Cieka
wym i Widowiskowym meczu nale
talo do podopiecznych trenera Fer
dynanda Kanasa, 

Nidzianka B1ehny - Łysica Bo· 
dzentyn 3:2 (0:2). 

Bramki dfa Lys1cy: Janko11-ski, 
Muszyilsk.l. 

Łysica: DeJworek - Jarosnlski, 
Swie!lik., Drótdt, Berus- Muszyńs· 
ki, Krzysztoszek, Szczurek, Jankow
ski-LIOpiec, Wicha 

W drutyme Lys1cy wystąpiło 
dwóch nowych gaczy - Janko..-ski, 
wyst~pujący ostatniO w barwach 
Granatu oraz wychowanek Korony 
Krzy2tor Wicha. Mecz m•ał dwa 
zupełme odnuenne oblicZa. Pierw
sze 45 mmut przeb•egalo pod zna
kiem dommacj1 bodzentynian,a po
tem role s1~ odwróciły 

Zagl~b•e Sosnow1ec- N•da/Doli
na Nidy P1ńczów 0:2 (0:0) 

Bramki: Chlet~·ickl 65. Stefań~kl 
78mm 

ZdróJ Busko- Bl~kitm Kielce 0:2 
(Ol) 

Bramki: Lat~·riszyn 21, Lipski 70 
mm 

Bucovia Iłukowa - Naprzód Ję
drzejów 1:1 {1:0) 

Bramki Lodej 40- Michalkie11·icz 
75min. 

(t~id) 

Szachy w Bliżynie Dzikie drużyny w Ogrodach 
W 8/lżynle dobiega końca III 

Wakcyjny Trenlngowo-\łY~ 
czynkowytumlejsuchowy. ~ 
llzacjapontłdfOmłodychszachl&
tek l suchlstów potrwa do ni• 

Finał w niedzielę 
dzl<HI. 

- Choć nie udało nam s•~ popra
wić rekordu frekwencji, ustanowio
nego przed rokiem, turniej nalety 
uznać za udany- mówijeden z głów· 
nych organizatorów imprezy, kie
rownik sekcji szachowej Kordiana 
Błityn, Kazimierz Nowak. Mlodziet 
nie tylko s~dz.a cu.s przy szachow
nicach, ale takie odpoczywa, uczest
niczy w wycieczkach i różnego ro
dzaju sportowych roZgrywbch. Sa
ramy si~. by nikt nie mial czasu na 
nud~. Oto klasyfikacja turnieju po 
sześctuzdziewl'rCiurund· 

Grupa A (kategone powytej 
1600) - Gnqon Kubik (Pu1st Sie
radz)-5,5pkt.,MikolaJKnnrczyk-5 
pkt., Michał Szczecina (obaj żak)- 4 
pkt., K.rzymof Pulik (Kozienice) - 4 
pkt., LAlkasz Olender- 3,5 pkt. Joan .. -
ns Oltndt.r (oboje Kordian) - 3,5 pkt. 

Grupa B(kategorie do 1400)- Plo4r 
Puzanowsld (Poznań)- 6 pkt., Rade~· 
ław Mlchilild - 5 pkt., Mardn Mkhals· 
Id (Blityn) -4,5 pkt.. Kamila Martinlak 
-4 pkt., Karolina Kosedta{ob•e Plast 
Steradz) - 4 pkt., Ewellu Barcosik(Ja
worzno) - 4 pkt., Marcin Malinowski 
(Skartrsko)-4pkt (d) 

Powoli dob/eglł/4 końca roz.. 
grywid w tumleju .dzikicłr drużyn• 
.,Ogrody· 97• w Ostrowcu ŚWi•to
knysklm. 

Zako!\czyly Slf' rozgrywki ehmina· 
C)'Jne w poszczególnych kalegonach 
wiekowych. W grupie, w której starto
wały drutyny w kateaorii wiekoweJ 
klasyi-IVSP, zwyciętyly: w grupie 
l A FC Barcelona Ogrody l oraz waru· 
pie I B FC Barcelona 11. Finał rozeara
nyzostaniewmedzielęogodz.IS. Niij
wieceJ bramek w teJ kategom Wieko
wej zdobył o. .. łan J~r~ z FC 8arcelo
nall,którystrzehlll aoh 

W kategorii wiekowej klasy V-VII 
SP w grup1e 11 A zwycif'tylo Schalke 
04, w arupie Ił 8 FC Barcelona, w gru
pleli CKSStawki, w grupie l! D Blus
-Stars. Królem strzelców został Lu
lw!Dand,zdobywca6bramek. W ka· 
tegorii wiekowej szkoly~rednie: w gru-. 
pie III A Kosury, w grupie III B Mm i 
Max, w grup1e III C Z10mko Zgredy 

W kategorii open, która cieszyłasie 
n11Jwiększym powodzeniem wśród 
public-lllości, zwyciężyli: grupa IV A 
- Huragan Karczma Piwna; &fU pa IV B 
- Zotor; grupa IV C -Izoterma; grupa 
IV O - Abstynenci 

NIIJWięctj bramek w kategorii open 
zdobył Jarosław Wrona z drutyny Ze
tor którystrrelil26gol• 

Polecamy na weekend: 
Piłka nożna 

Mecze sparingowe: Korona/Nida 
(':ip~ Kielce- StaJ Stalowa Wola. Sta
rlionprzyuł.Szczepaniaka29,sobota, 

•;odL 11. 
lłur.ovia Bukowa - ZdróJ Busko. 

:Stadion w Nowinach, sobota, godz. 
l. 
Bl~kitni Kielce - Stal Rzes-l.Ów. 

Boisko na Tarc:rowni, sobota, godz. 
11. 

Granat Sk.art.ysko- Ceram1ka Bia
laczóv.. Stadion w Końskich przy ul. 
PoludnioweJ, sobota, godz. l l. 

Hetman Włoszezowa-MG MZKS 
Kozienice. Stadton przy ul. Wiśnio
WeJ, sobota, godz. 16. 

Spana Kazimierza Wielka - Na
przód J~drzejów. Stadion w Skalb
mierzu, sobota, godz.. 17. 

Pogoil Miechów - CJepardia Kra
ków, sobota, godz. 17. 

Łysica Bodzentyn- Mister Rudki, 
sobota, godz. 17. 

Nowiny- Orlicz Suchedniów, so
bota,godz.l7 . 

Skała Tumlin - MKS Stąporków, 
niedziela, godz. 17. 

Eliminacyjne mecze o Puchar Ra
dy WojewódzkieJ LZS: Partyzant Ra
doszyce- LZS Czarnocin, niedziela, 
godz. 16, Zenit Chmielnik - LZS 
Zagnrulsk, niedziela, godz. 17, ŁKS 
lagów - LZS Chroberz, niedziela, 
&odL 17. 

Siatkówka plażowa 
Eliminaqedo turniejU Grand Prix. 

Kielce, Stadion Leśny, sobota, godz. 
8.30. 

Jeździectwo 

Okrę;gowe zawody w skokach 
przez przeszkody. Wiosna koło Siei
pi, sobota, godz. 14, niedziela, godz. 
10. 

Tenis 

TurnieJ open. Busko, korty 7.droJo
we, sobota, godz. 9.30 

Szachy 
Zakończenie III Ogólnopolskiego 

Turnieju Wakacyjnego. Bhtyn, sala 
GOK, niedziela, godz. 13.30. 

(p) 

Zwycif'ZCy poszczególnych grup e l i
minacyjnych wchodzą do rozarywek 
finałowych, tworząc jedną gru~ • 
w której rozgrywki prowadzone są sys
temem katdyzkatdym. Triumfatorów 
poznamy w sobote i niedzlelf'. Takte 
wmedzielf' nastąpi uroczystołć zakoń
czenia turnieJu. Swój udział w uroczys
tości zapowiedzieli: prezydent Os
trowcaZ4zlst.wl(aj .. ap przewodm
ClJ:ICY Pt!ZZ w Polsce J111 l'ksiur, re
daktor naczelny ,.Mapzy11u Hutmcze· 
go" Edward SuoaPei"CI:d Zestronyor· 
ganillltorów przewodniczący Nieza· 
lelnego Zw1ą.zku Z..wodowego Pra· 
oowmków PrzedSif'btorstw 1 Spółek 
,.Huta Ostrowiec" IleM)'\ Rohlo1!'5kl, 
zastf'pca przewodniczącego 
SNZZPPiS .HO" RyiUld Blnensttok, 
wiceprzewodniClJ:ICY SNZZPPiS .HO" 
A.ndmjWalczak. 

Przewodnicz.ący Rady Ostedła 

Ogrody Marian Wereszb, przewodni
czący Fundacji Pornocy Dzieciom 
.Uśmiech" Zbiplew Pronobis. 

Takte w medz1elę o godzmie 16 
przedceremon•ązamknięciarozegra· 

ny lostanie mecz o superpuchar, uf u n· 
dowany przez redaktora naczelnego 
,.Maaazynu liutmczego" pomiędzy 

drutynam••zwyc•ęzcagrupylll-zwy
cięzcagrupy IV Szykują s•ęme lada 
CffiOCJC. 
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Porażka KSZO w turnieju beniaminków 

JAK ŚNIĘTE RYBY 
W plerwuym meczu pllkar· 

~kiego tumie/U beniaminków eb
traklaay, rozpoczftego wczoraf 
w Mławfe, piłkarze KSZO doznali 
po<oild. 

oy .. loboha Grodtisk Wielkopol 
\ki KSLO O~trwicc 2: l 12:0). 1:0 
SocJyli\kJ, 33 mm karnj, 2:0 Arasz
liewicz, 40 mm. 2: l Brytan, 84 mm 
-kamy. 

Dy~l:oboha: faJfer- Janeczek. D 
Soczyńslr.i, NaJIOwskl - Cz.ameck1. 
Chamiński (59 Czemiawski), Ara57-
klev.icz (59 Kownackl). Bereszyńsk1 
(78 Tol1ń~ki), Rybak (55 Gabcdowa), 
Ros1al (55 Juraszek), Sochomski 

KSZO: Kwedyczenko (46 Dyma
now~kl)- Nocoń. Adamus (68 Smo
rąg•C\\<ICI). \\iJchOWICl (46 Jop) • 
M~1olek (46 ll•hki), Graba (46 No
"'•ko\as), Budka. Bankowski. Zlotck 
(63 Stokowicel - Orlińsk1 (46 Kra
Wlec). Brytan. 

SóJdziowal: Z. Sadow~k•z l>ultu
ska. Zólta kartka: NajtkowsLI. Wi
dtów 500. 

TylU! do sprawozdama tyczy 
przede wszystkim p~erwszych 45 mm 
wczorajszego pojedynku. P1lkar1e 
KSZO 1.agrah w tym okresie bojath
Wte, bez werwy, rzadko konslruu"ąc 
akcje 1.aczepne. 1\ic więc dZJwnego, 

1e w prLe~'ie meczu !rener Józd 
Antoniał me m•aiLb)'t ladowolaneJ 
m my. 

lac"1ęlo \ięod CbtfOIIlCJ gJ) 1 obu 
stron. P1erns1 taatakowah pllkaru 
O)·~lobolu ' w 7 mm Chom1ń\k1 po 
zagram u Czarneckiego 1 t mu poła 
kamego trdlił -w słupek. W odpowie
dzi, po akg1 Graby, Brytan me s1ęgnął 
plik1. Dop•ero z Lońcem pK"rws.zego 
kwadransa u-w1doczmła s1ę v.'yzsza 
kultura gry Dyskobolu Rywale 
KSZO, doskonale kierowam przez 
AraszkłCV<lCZa. raz za raJem przepro
wadzali szybkie akcJC i l) łka dz•ęki 
dobreJ dy·spoZ)'CJI Kv.'Cdpenk1 nasz 

Marek Graba (przy piłce) wczorajszego meczu nie zaliczy do udanych Fot. S. Suer 

Już wszystko jasne Dwójka 
prowadzi Tour de Franee 

Dzlewlttnasty etap kolar
skiego ~cigu zalllf0dowc6w 
Tour de France wygrai Wioch 
Marlo Traverslnl z grupy Mer
cattore Uno. 

Osiemnasty etap 1 Colmar 
do Montbehard dlugok1 l 75.5 km 
litk>ńc.t)'l s~ę zwyc~ęstwem Francu
t.a Oidiera Rousa 1 grupy l·cstma, 
który o 5,09 min \\'yprzedzi/ kolegę 
z ek1py- Pascala Hen-e oraz Bobby 
Jubcha (USA). 

W klasyfikacji generalneJ po 19 Joanna Dwonlkowsb pozwy-
etapach na prowadzeniu nadal c/fstwle nad EH"4 DanleHan (Ar
ZnaJdUJe się Niemiec Jan Ullrich z men/a) ponownie wyszła na pozy-

~~~e!:':~:~c~t~:YR~:~;~a n~~ ~:== 
renque'a orazo 10.13 Wiocha Mar- lllf żaoanlu. ZalllfOdnlczJuJZPOJa
coPantaniego. Na 60m1eJscu Lnaj- ;:;,r•;:n~::S='!: 
duJc s1ę Zenon laskuła ze stratą kę Hanlet. Huntonu Tatianę WasJ.. 
2:24.45. a 88JCst Danusz Baranow- lewfez (Ukraina). Wśród juniorów, 
ski - 3:07.09. z7,5pkt.~-GrekHristos 

Banikas, Ametylcanln Tal ShaJced 
oraz-MIJCle}a. 

Jumorki (p1el'\lo'S73 dziesiątka) 
Joanna Oworakowska- Ehna Danie
lian (Armenia) 1:0 Maja Lommeisz
wib (Gruzja)- Harriet Hunt (Angha) 
0: l Tatiana W..s1lewicz (Ukrama) -
Anna ZatonskłCh (Ukraina) I:OMo
mka Bobrowska- Vipyalakshm1 Sub
baraman (lnd~e) l :0 

Mana Zielińska - Nora Mevegy 
(Węgcy) 0,5:0,5 !weta Radz•ewicz -
Dagne Ciutsyte (Litwa) O: l 

Mana S1ergtejCwa (Kazachstan) 
- llu Phuong L1en Le (Wietnam) 0: l 

Po !O rundach: 
l. Joanna Dworakov.ska 8,0 pkt 
2. Harrie1 Hunt 7,5 
3. Tallana W.lSIIewict 7.5 
4. Maia Lommei~~ih 7.0 
5. Eh na Damchan 7 .O 
6. Monika Bobrowska 7.0 

(PAP) 

zespól me ~trac!l brnmk.i Taka sytu
acJa trv.ala do 33 mm. Wóv.czas wla
<mc v. qarc1u 1 Orhflsklm prt.ewróc!l 
się Suchom~la, a pomewa1 cala syt u· 
aqa m1ala mieJSce w polu karnym 
KSZO. bctnadtlejnlc prowad.tący 
meCt sędtia wskatal... na wapno 
J~wnym egtckutorem kamegooblał 
się Soczyilsł.i. Od tego momentu 
przewaga Wielkopolan JCSzcze bar
dzleJ wzrosła, w efekcie w 40 mm 
Aras.zk1evr1cz ogra! memal całą de
fensyv.ęhutntl.ówi~samnasam 
z golktpcrtm KSZO trafil do smtk.t. 

li polowa m1ała zupełme mny 
przeb1eg. Po rep l) mendz1e ue nera 
drui:yna ostrowlCcka .tagmla o WICie 
lepteJ. Ju.t w 49 mm Brytan zamiast 
str.telać, podawal do Budki. Ten ostat-
111 co prawda trafil do s1alk1, ale WCl.C· 

śmeJ był na pozycji spalonej 1 arbiter 
słusznie gola nie u.lllal. W 53 mm po 
akcJI Złotka ..główkował~ KraWiec. 
Piłka wpadłaby do bramki,jednak po 
drocłle Janeczek. odbtl "ą ręką 1 ful
bolóv.ka v.-yszła na aut Mm10 prote
słów pllkarzy KSZO sędzta nakazał 
W}konywać rzut rożny. Najlepszą sy
tUaCJę 1mamowa/i nasi pllkarze w 59 
mm. B1lsk• urwał s~ w ~rodk.u poła 
Najtkov.sklemu, zagrał prostopadle 
do Brytana. a ten podal do Budki, któ
TY 1 3 m strzelił na WIW31 

W końcu meczu KSZO m1al klika 
dobrych sytuaq1, ale goła nasz zespól 
strzelił po ~Prtzencte" arl:Mira. Nocoń 
3 m od bramki wpadł na faJfera i ku 
zaskoczemu wsz~tklch sędz1a padyt
towal rzu1 karny. Brytan zupelme 
zmyhl gol~1pera Dyskobolu, ustala"ąc 
"")'mL meczu. L:tócy w zgodneJ opmn 
obserwatorów stal na przecięlnym 
pollonue. WdrugJmmee-.tu 1\=troche
mla Płoc~ zr.,emisowala z Pogom~ 
Szczecin 1:1 (1:0) 

MAC!FJ leM\"El 

L ETNIA PROMOCJA 

NEXIA, POLONEZ ATU PLUS 
POLONEZ TRUCK, CITROEN C-15 

POLMOZBYT AUTO KIELCE Sp. z o.o. 

.... ~~71~~~·!:z.. ! 

niekorzystna. 

Elli 
RADOM 

~ 

Reprezentant RPA Ok2n Brits 
wygrał konkurs sbJku o tyczce W}"'li
kiem 5,92m podczas mityngu 
w HambwJu Fol PAP ·CAF 

Andnej Gołota 
eheewięeej 

Według nttpnych uatalelt, 
Andrzej Gołota ma ottzymat u wo/kfo __ _ 

WBC (World Boxlng Councl/) 
4 patdzlernlka w Allantlc City 
zol>ocnymchompk>nomlafkor. 
gorll . ............. ...-. ........ 
- ~pnK/wnik-7mh 
Nleollcjalnle dziennikarz PAP do
wiedzlalaltp, ie I'OlmOW)' na temat 
stawek za pojedynek nad4l trwa
}4.PoWdplfXJorz~lif5 
mlllon6w, z:U Lewta B mllion6w. 

Jak pomformowal menazer 113Qt· 

go boksera, Ztggy Rol.alsk.t. Gołota ruc 
zmiCma zasadmczo planów trenmgo
wych poodwołamu7.apov.1CdlaaneJna 
16 s~erpma wallu 7 Royem Meroerem. 
CwiCly intenS}wmew M tam• Beach na 
fbydne, gdtJC IIt'nef'Zyma"ą mu T.na
leić spanngpannerów o W)SOI.1m 
wzroście {Lew!s JCSI bov.1tm znaome 
wyi~zy od Mercaa). 

l.t0001t Lewis. bokser Llaw Rid
dicka Sowie. z któl)m Golola ~-hlC7}l 
dwa dramatyc-tne poJCdynlu taL.lń
czonc dy~Lv.ahfikaqą /3 CIO\~ poni
teJ pa~a. ma 1a sobą 30 v.all jJlo 
1:awodov.tec. z których 29 ~~t-)gral. w 
lym 25 prtCl nol.auL Q~tatn!O ~pot
kał s~ę v. hpcu z Bryt})CZ]l.JCm Henry 
Akinwande. R)v.al przegr .. d przu. dy~
kwahfikaqę /3 umLlmc v.aiLi. Po
prLedm przec1wmk Lev.1Sa, Oltver 
McCall, mLpłakal w; na nngu Pu
mcv.-a:i poJedynL1 te nuały tak md~
po"")' przeb1eg. ekspert:! uv.aLa.J.l. tt 
Le\\' i S pomebu)C obecme !')Wala ma
F}Cego opm.ę nfightcra" -Ja L Gok•u 
- 3b} potwterdlić sv.oją boł.5cr;4 
ma~ ffi'J') 

POGODA · 
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