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Chciał

pomóc ludziom, gorzko tego

pożałował

Projekt za
100 punktów
Krajowy Komitet Sterujący ocenił
regionalny projekt restrukturyzacji
sluiby zdrowia województwa
święto/crzyskiBQO.

Przypomnijmy: opracowany
przez Regionalną Grupę Wsparcia
i po konsultacjach z samorządami
zaaprobowany program zmian w
lecznictwie naszego regionu został
przesłany do Ministerstwa Zdrowia 31 sierpnia br. Wczoraj był
poddany wnikliwej ocenie ekspertów.
-Nasz projekt otrzymał maksymalną liczbę 100. punktów, co
oznacza, że służba zdrowia województwa świętokrzyskiego otrzyma dotację w wysokości 11 mln
157 tysięcy zł - poinformował
" Słowo", w kilka chwil po zakoń
czeniu rozmów, marszałek województwa świętokrzyskiego Józef
Szczepaóczyk.
(żar)

Do 25 października
Sąd Lustracyjny
odroczył wczoraj
ro
zęcie procesu
podejrzanego
o .,kłamstwo lustracyjne'' posła SLD, byłego
ministra sprawiedliwości Jerzego Jaskiemi.

Tel. 34-448-16

Zdrowie
na piątkę?
Władze miasta twierdzą , że
służba zdrowia w Kielcach funkcjonuje prawidłowo. Czytelników,
którzy nie podzielają tej opinii,
prosimy o podzielenie się swoimi
uwagami i spostrzeżeniami. Dziś

Turyści odwiedzający
Wawel mogą podziwiać

na renesansowym
dziedzińcu arkadowym
nową nawierzchnię.

Dotychczasowy żwirek
zas tąpiła śnieżnobiała ,
wapienna kostka.

Dajmy dzieciom
równe szanse

Wczoraj komitet
.. ~aj my dzieciom
l'OWne szanse" rozpoCZął akcję zbierania
P<>dpisów pod projekt~ u_stawy o pomocy
dziectom z rodzin
:;aiu~ższych w zdoY'Varuu wykształcenia

- Nie wiem, kiedy wrócę do pracy- mówi pobity w Kielcach kierowca
Złodzieje grasujący przy dworcu PKP
ciężko pobili kierowcę autobusu
znanej międzynarodowej linii.
Mężczyzna omal nie stracił wzroku.

- Takiego bandytyzmu i zło
dziejstwa jak na dworcu PKP w
Kielcach nie ma w całej Polsce
- mówi Marian Joóczyk, kierowca
katowickiego oddziału Biura Podróży ,.Ornnia".
W środę rano jego autobus
zatrzymał się na _przystanku
,.Omni", tuż przy dworcu PKP.
Wysiadali podróżni powracający z
pracy we Frankfurcie. Marian Joń
czyk dostrzegł dobrze znane mu
twarze kieszonkowców, które widuje również na dworcu w Radomiu. Pożegnał się z pasażerami i
przestrzegł ich przed złodziejami.
- Gdywydawałem bagaże, jeden ze złodziei podszył się pod
podróżnego i dopominał się o wydanie dużej walizki. Przepędziłem

go. Wtedy jego koledzy próbowali
zamknąć mnie w bagażniku . W
mojej obronie stanęli pasażerowie
i złodzieje odeszli - relacjonuje
Jończyk. Nie spodziewał się, że zostanie zaatakowany ponownie.
Kilka godzin później kierowca wyjeżdżał z Kielc z nową grupą
podróżnych. - Pakowałem bagaże,
gdy nagle ktoś pchnął mnie na autobus. Potem w moim kierunku
posypały się jaja. Jedno dotkliwie
zraniło mnie w oko - opowiada.
Teraz wzrok ratują mu lekarze z
kieleckiego szpitala na Czarnowie.
- Nie wiem, kiedy wrócę do
pracy. Mam pięcioro dzieci i jestem jedynym żywicielem rodziny
-mówi załamany.
Według pracowników biura
,.Omnia", policja przyjechała na
miejsce zdarzenia dopiero godzinę po zdarzeniu . W okolicy nie
byłojuż wtedy ani jednego na pastnika.- Jesteśmy przerażeni tym, co
dzieje się w Kielcach. To nie pierw-

szy taki przypadek. 1,5 roku temu
połamano tam żebra innemu naszemu kierowcy - mówi Elżbieta
Pytlik, prezes kieleckiego oddziału .,Omni". Niedawno firma zaczę
ła drukować ulotki, w których
przestrzega klientów przed zło
dziejami na kieleckim dworcu.
Wczoraj prezes Pytlik wysłała pismo do komendanta miejskiego z
prośbą, aby policja patrolowała
dworzec, gdy przyjeżdżają autobusy.,Omni".
- Z naszych ustaleń wynika,
że radiowóz przyjechał 20 minut
po zdarzeniu. To bardzo długo. Bę
dziemy tę sprawę wyjaśniać. Prosimy świadków zdarzenia o inforJ11acje, które pomogą nam ustalić
sprawców pobicia. Jeszcze w tym
roku zainstalujemy monitoring na
dworcu. Jedna z kamer będzie skierowana na przystanek ,. Omni" obiecuje Tadeusz Winiarski, komendant miejski policji w Kielcach.
(ber)

INTERNET CAFE ·GRATIS! WSZYSTKIE JĘZYKI ŚWIATA

W czwartek, 5

paździenóka..

.. Buduj razem z nami•
- kolorowy dodatek

.Słowa

Ludu·

Aw nim m.in.:
• Jak docieplić ściany dobudowanej werandy
• Co zrobić, gdy strop przemarza
•

Jaką posadzkę zastosować w piwnicy

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

w godz 11 - 13 przy redakcyjnym
,.głośnym telefonie" będzie dyżu
rował wiceprezydent Kielc Alojzy
Sobura.
Na Państwa glosy czekamy
pod telefonem 34-448-16.
(żar)

Czerwiec
do Instytutu
Instytut Pamięci Narodowej pnejmie
śledztwo w sprawie "ścieżek
zdrowia", stosowanych po wydaneniach w czerwcu 1976 roku.
,
- Dyrektor Głównej Komisji
Scigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, prof. Witold Kulesza uznał, że działania funkcjonariuszy MO w tym czasie są zbrodnią komunistyczną i wyczerpują
dyspozycję ustawy o instytucie z
1998 r.
(aku)
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prawo
• Jubileusz 50-lecia
im . H. Sawickiej w Ki
- w piątek , 22 bm ., o
18 - ognisiw na ~tadion ie ;
botę, o ~odz. 10 msza w
św. Wojciecha, godz. 12
ofi~jalną w hali przy 1,1!.
godz . 14 - ~wiedzan ie
godz. 20 - bal. Informacje,
368-11-72 i 368-11-70.
• }llbjlęus~ lO-lecia VII
im. J. Piłsuds)9ego w

KIELCE. Wypisano już pierwszy
35o-złotowy mandat

za nlewłałclwe

rozklejen/e plakatów jednego
zkandydat6w na urząd wezydenta RR
Do wyborów prezydenckich
dwa tygodnie. Największa
fala reklamy, plakatów i ulotek prezentujących programy wyborcze i
kandydatów jeszcze przed nami, ale
w centrum i na peryferiach miast
już widnieją ogromne billboardy z
wyborczymi hasłami. W samych
Kielcach plakatów wyborczych nie
brakuje przy deptaku i na osiedlach, zwłaszcza w pobliżu sklepów i przystanków autobusowych.
Ustawa o wyborze prezydenta RP mówi, że na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach,
urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych moż
na umieścić plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody
właściciela lub zarządcy nieruchomości . Zabronione jest plakatowanie budynków administracji rzą
dowej i samorządowej oraz sądów
czy jednostek wojskowych. Ustawa mówi, że plakaty należy umieszczać tak, by ich usunięcie nie powodowało szkód. Usunąć je trze-

uroczystości rozpoczną się

zostały

Wschód słońca 6.31
Imieniny: Tomasza, Maurycego
Zachmurzenie umiarkowane
Sytuacja baryczna: Polska jest
i pozostanie pod wpływem wyżu
wschodnioeuropejskiego.
Prognoza pogody: zachmurzenie duże z większymi przejaśnienia
mi. Temperatura maksymalna w dzień
od 11 st. do 13 st. C, minimalna w nocy
od 4 st. do 7 st. C. Wiatr slaby i umiarkowany wschodni.
Sytuacja biometeorologiczna:
niekorzystna, spo":"oduje obniżenie
sprawności psychofizycznej, utrzyma
się zwiększona podatność na przezię
bienia oraz infekcje górnych dróg
oddechowych.

Uwaga kierowcy: rano widzialność miejscami ograniczona, dniem
dobra.

Zywcem
zakopany
KIELCE. Proces o okrutne usiłowanie
zabójstwa psa toczy się w Sądzie
Rejonowym w Kielcach.

Kandydat do RIO
KIELCE. Henryk Rzepa jest kandydatem na szefa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach.
-Otrzymałem taką propozycję od
wiceministra Józefa Płoskonki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zastanawiam się, czy ją
przyjąć - powiedział nam. H. Rzepa.
H. Rzepa (54) jestradcą prawnym.
W 1990 r. został delegatem pelnornocnika rządu do spraw reformy samorzą
du terytorialnego w woj. kieleckim.
Pelnil również funkcję pelnornocnika
województwa do spraw tworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przez
ostatnich siedem lat był wiceprezesem
Banku Świętokrzyskiego.
(el)
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PREZENTUJE:

•

-t 06,5 FM

Od 6.00 do 9.00 "Dzień dobry
na dobry dzień". W dobry nastrój
wprowadzi cię Magda Marczewska.

USTATAK
Najlepsza lista przebojów w tym
układzie słonecznym startuje dla Was
dzisiaj o 20.00. Zaprasza Sławek
Grodziński. USŁ.YS2YSZ NAS NA:
98,00 i 106,5 FM.

W marcu tego roku na dział
kach dwaj mieszkańcy Kielc uderzyli łopatą sukę rasy bokser w gło
wę, a następnie żywcem zakopali
ją w ziemi. Dzięki interwencji przypadkowych świadków psa uratowano i zawieziono do weterynarza. Jeden z oskarżonych mężczyzn
twierdzi, że 14-letnia suka była
chora, miała problemy z chodzeniem i nie chciała jeść. Bulwersującą sprawę opisywała lokalna
prasa.
- Pies był bardzo wyziębiony,
miał świeżą ranę głowy od uderzania jakimś ostrym narzędziem
- zeznawał w czasie wczorajszej
rozprawy lekarz weterynarii Andrzej Kwieciński . -Przez trzy dni
podawałem zwierzęciu antybiotyki, leki przeciwbólowe, dostawało
też kroplówkę. Trzeciego dnia pies
zaczął sam chodzić i jeść. Miał rozległe zmiany nowotworowe sutek,
które mogły skutkować paraliżem
nóg i przysparzać mu wiele bólu.
Ja nie usypiam zwierząt, ale gdyby
właściciel zgłosił się z tak chorym
psem do innego weterynarza, to
pewnie nie odmówiłby uśpienia
- mówił znany weterynarz.
Za zabicie zwierzęcia ze
szczególnym okrucieństwem grozi kara nawet do dwóch lat więzie
nia.
(MAG)

Wyrazy głębokiego ~s półczucia

Pani ALICJI KRZYZANOWSKIEJ
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Koleżanki i Koledzy
z Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych

2

botę,

Po wyborach trzeba będzie posprzątać
ba najpóźniej w 30 dni po dniu
wyborów.
-Jeśli usuwanie plakatów spowoduje szkody wyższe niż 250 zło
tych, to już mamy do czynienia
z przestępstwem- przypomina Andrzej Wąsikowski, rzecznik prasowy kieleckiej Straży Miejskiej .
W środę funkcjonariusze SM ukarali mandatem jeden z koJilitetów
wyborczych, który przy ul. Sciegien-

nego oplakatował płoty, słupy i ~e
miejsca niedozwolone. WmowaJCY
muszą sami usunąć plakaty.
Od początku roku do końca
sierpnia za plakatowanie w niedozwolonych miejscach wystawiono
39 mandatów na sumę 6930 zło
tych. Najczęściej odnotowywani są
właściciele punktów taniej odzież~ szkół jazd~ szkółjęzykowych

i walk Wschodu.

(Olek)

50 metrów. to dla telekomunikacji za daleko

Zlękli się księdza
Przedwczoraj kawiarenkę
wizytowali członkowie Komisji
Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Rady Miasta. Po zakończeniu ~~
zytacji z interwencją do dyrekcJl
rejonu udali się przedstawiciele
komisji w osobach księdza, policjantki i psychologa. ~opiera t~
interwencja pomogła 1 wczoraJ
pracownicyTP S.A. montowali łą
cze cyfrowe. Nikt nie chciał nam
jednak wyjaśnić przyczyn tak
uporczywego odwlekania montażu. Dyrektor rejonu Krzysztof
Maciejewski jest na urlopie, a nikt
inny nie uznał się za upoważnio
nego do rozmów z prasą.
Jeśli TP SA nie zawiedzie to
kawiarenka ruszy 2 pażdziernika.
Jest pomysł, by jeden dzień w tygodniu korzystała z niej bezpłat
nie młodzież z rodzin zagrożo
nych alkoholizmem, a w pozostałe
dni w godz. 17- 20- wszyscy chęt
ni. Proponowana cena to 2 zł za
godzinę dostępu do Internetu .
(B.Z.)

JĘDRZEJÓW. Trzeba było interwencji

policjantki, księdza i psychologa,
SA doprowadziła łącza
do kawiarenki internetowej.

żeby TP

Kawiarenkę urządzono w ję
drzejowskim Domu Kultury kosztem 100 tysięcy złotych, wydanych
z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na dziewięciu stanowiskach komputerowych młodzież mogłaby surfawać
po wirtualnym świecie. Mogłaby,
gdyby system w ogóle miał połą
czenie telefoniczne!
- Pracownię komputerową
przygotowywaliśmy od kilku miesięcy. Dyrekcja Rejonu Telekomunikacyjnego TP wielokrotnie obiecywała, że zapewni dostęp do Internetu . Niestety, były to obietnice bez pokrycia. Dodam, że Dom
Kultury znajduje się zaledwie
50 m od budynku dyrekcji! -mówi
Dariusz Rogoża, kierownik działu promocji UM.

W mieszkaniach PKP

będą ciepłe

Przygrzać
KIELCE. Lokatorzy łJJiejowych
mieszkań nie muszą obawiać się, że
z powodu dł11g6w PKP będą mieli
odcięte ogrzewanie.
- W naszych mieszkaniach
jest zimno, choć płacimy czynsze.
Dlaczego nie włączono nam ogrzewania? Może PKP za nie nie pła
ci? -denerwowali się i interweniowali w redakcji mieszkańcy kolejowych bloków.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PKP w Kielcach zapewnia,

kaloryfery

kolei
że lokatorzy pięciu tysięcy kolejowych mieszkań w województwie
świętokrzyskim, powiecie radomskim i opoczyńskim nie mają powodu do obaw. Sezon grzewczy
rozpoczął się z niewielkim opóź
nieniem, ale ciepło dotrze wszę
dzie. W budynkach oddałonych od
wymiennikowni trzeba na nie trochę poczekać.

- PKP ma dlugi, ale to nie musi
dotyczyć Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej - powiedział nam

dyrektor Piotr Durakiewicz Nigdzie nie jest odcięte ciepło. (br)

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

w

23 bm. o godz. 12 w
(o godz. 13 spotkanie z
wawcami, o godz. 15 solwentów w pałacyku T.
skiego) .
• Biesiada literacka i
c ja książki " Świętokrzyski
bum" Romana Mirowskiego.
tek, 22 bm ., godz . 19,
T. Zielińskiego w
• Ogólnopolsld Zlot
letów- w piątek , 22 bm. (od
16) i sobotę , 23 bm. (od
na terenie Ośrodka Snt>rl n •wn.
rystycznego "Moto-Raj" w
dzianej Górze.
• Uroczystość
dwóch tablic upamiętn
zbrodnie i martyrolagi
polskiego w okresie
i w czasie Polski Ludowej ·
ta , 23 bm. , godz . 10 ·
w kościele garnizonowym .
przemarsz na ul. Kapit u lną
• Piknik Lotni czy
słów 2000" - niedziela, 24
w godz .12 - 18 , na lo
w Masłowie . w nrrJPr>tiiii C
pokazy lotnicze i
we, podniebne akrobacje,
py zespołów Fliper i
wianki" .
• Festyn "Żyj
i zdrowo" - njedziela, w
- 17, park miejski w Kieł
ganizator: Komenda
ka Policji . W progra
licytacja
ne badania (w tym
palaczy) , na honorowych
dawców będzie czekaJ
Będzie
można
oz
rowery.
• " Niedziela w
- 24 bm., godz. 10 -1 9, w
etnograficznym w
programie m.in. pędzenie
ciu i smoły drzewnej,
społów

dowych, kiermasz,
konne i bryczką.
. e Zawody spi nni
" 0 największą rybę"
Koło PZW nr 14 przy
Kielcach - w niedziel ę, 24
zbiórka zawodników przY
zbiorniku w Sukowie o
• Na wycieczki
sienne pieczonki" zaprasza
"Przygoda" - niedziela, 24
trasa 1: Chęciny- Grzywy
kowskie - Góra Moskozala
rzecko - Chęciny (12 fan),
ka o godz. 9 na p~ys~
linii "31 " pny ul. Zytntef
cach; trasa II: Bocheniec ·
by Boimińskie - Góra
Góra Sosnówka km) , zbiórka o godz. 7.50
cu PKS.
• Finał rozgrywe~
mistrza Polski w piłce
na siedząco -w sobotę i
od godz. 10, w hali
Ośrodka Sportu w BuskO·
• Festyn rodzinnY Yl
szowie - niedzielą. godz.
w Gminnym OśrodkU
w programie m.in.
antyterrorystycznej
technicznego, kon
stawienie dla dzieci_
Bogojogo", zmLko,.vanJ"
wystąpią m.in. Stan
Wojdak, na koniec północy.
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pór o wyt{opaliska obejmuje kolejne gminy

Według

Sawkl

omu gady?
Przypomnijmy, że unikatową
Europy kolekcję 6000 ska~ ..l•,~~•" na terenie budowy
. Ponieważ na
· ma warunków
kolekcji, wojeot""'""''"~
zdecydował o
przeniesieniu na teren zabytstarachowickiego WielPieca. Na to jednak nie zgostarostwo ostrowieckie.
prowadzącej do skiaustawiono znak zakazu
, co uniemożliwiło starall.. t.<u•vu• wywiezienie skaSwoich praw do zbiorów
· również gmina Pawłów, na
której dokonano znałezi
Wójt Ignacy Gierada popiera

wywiezienie gadów do Starachowic, więc podpowiada, jak wywieźć skarnieliny z pominięciem
feralnego mostu - drogą, prowadzą
cą przez teren jego gminy.
rymczasem wczoraj ostry
protest przeciw wywiezieniu tropów wyraziła Rada Miasta w Kunowie. Kunowscy radni protestują przeciwko zabieraniu kolekcji i
żądają, aby pozostała ona tam,
gdzie od lat jest magazynowana,
czyli na terenie ich gminy. Decyzji
wojewody nie traktują jako ostatecznej, chcą prowadzić dalsze
rozmowy.
- O podpisaniu umowy ze
Starachowicami dowiedzieliśmy
się z prasy. Nie znamy jej treści.
Dziś nasz burmistrz ma się spotkać
z wojewodą -mówi wiceburmistrz
Bogusław Małowski. Popiera on
stanowisko starosty ostrowieckiego Macieja Giermasińskiego, który opracował kilka koncepcji eksponowania zbiorów w miejscu ich

procent bezrobotnych nie ma

łe

zasiłku

prognozy

mniej od "statystycznezarabiają pracownicy
!dSil!bi(lrstw w województwie
Wczoraj dyrektor Urzędu Staw Kielcach, Józef Wonajnowsze
regionu. W sierppłaca w frrmach Kielecwyniosła 1834 zł, przy czym
płacili pracodawcy sektora
(2072 zł) niż prywat(1765 zł) . Przeciętne zarobki
roku to 1787 zł -o 13,5 proc.
n iż rok wcześniej.
Tradycyjnie już najlepiej wiosię osobom zatrudnionym w
z grupy "zaopatrywanie w
gaz i wodę", gdzie średa w sierpniu wyniosła
zł. Najmniej zarabiali pra-

cownicy zakładów transportowych 1605 zł.
- Płace mamy wciąż niższe od
przeciętnych w Polsce, ale i tak wzrosły one powyżej inflacji - komentował. J. Wołoszyn. Dodał jednak, że
rosnącym wynagrodzeniom towarzyszy zapaść na rynku pracy. -Bezrobocie od dłuższego czasu rośnie,
a pieniędzy na zwalczanie tego zjawiska jest coraz mniej -mówił. - Pod
koniec sierpnia w woj . świętokrzy
skim było 11160 osób bez pracy, co
daje 15,5-proc. stopę bezrobocia.
Rok temu o tej samej porze wynosiła ona 13,5 proc. Aż 78,7 proc. bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku!
-Niestety, prognozy dotyczą
ce rynku pracy nie są dobre - mówił J. Wołoszyn. - Na najbliższe
miesiące 48 zakładów pracy zapowiedziało zwolnienie prawie 1,4
tys. osób.
(pot)

osobowe i dostawcze na raty bez odsetek

kacyjna
rzedaż

O Polakach
ze świata

Droższy tydzień
Andrzej Piaseck.i, prezes fumy "PIA - Piasecki"

Akademia Świętokrzyska jest
współorganizatorem rozpoczynające

go się dzisiaj w Krakowie sympozjum
biografistyki polonijnej.

Dzisiaj posłowie głosować
będą nad skróceniem tygodniowe-

Międzynarodowa konferencja poświęcona jest polskim uczonym i pedagogom działającym w
świecie . Kilkadziesiąt referatów na
ten temat wygłoszą historycy z uniwersytetów i akademii w Paryżu,

Pańskim zdaniem to jest dobry pomysł?
-Mówiąc krótko- to jest zły
pomysł. Nasz kodeks pracy i tak jest
już bardzo restrykcyjny. Posłużę się
przykładem z własnego podwórka.

Marsylii , Londynie, Kopenhadze,
Meksyku, Krakowie, Warszawie,
Lublinie, Poznaniu, Kielcach .
-To już piąte sympozjum poświęcone Polonii, ale po raz pierwszy odbywa się ono w Polsce - powiedział "Słowu" prof. Zbigniew
Judycki z Zakładu Biografistyki
Polonijnej w Paryżu . - W przyszłym
roku odbędzie się spotkanie naukowe w kwaterze NATO w Brukseli, wówczas będziemy mówić o
wojskowych polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych obcych

Moja firma prowadzi roboty budowlane, dlatego najwięcej inwestycji wykonujemy w sezonie letnim. Wtedy właśnie "gonią nas" terminy i dla ich utrzymania musimy
zatrudniać ludzi w godzinach nadliczbowych. Z tego m.in . powodu
mamy ciągłe problemy z Inspekcją
Pracy. Skrócenie roboczego tygodnia nic tu nie zmieni poza tym, że
praca stanie się wtedy jeszcze droż
sza, a wiele firm będzie mniej konkurencyjnych.

państw.

Zwolennicy 40-godzinnego
tygodnia pracy twierdzą, że jeśli
ludzie będą pracowali krócej, a
konkretne roboty i tak muszą być

go czasu pracy do 40 godzin. Czy

Także

i tam nie zbraknie
przedstawicieli Akademii Święto
krzyskiej.
(gk)

wykonane, to przedsiębiorcy zatrudnią nowych pracowników. To
z kolei spowoduje zmniejszenie
bezrobocia.
- Nic podobnego. Trudno o
bardziej mylny pogląd. Koszty pracy w naszym kraju są tak wysokie,
że zatrudnienie dodatkowych Judzi dla wielu zakładów może się
okazać całkowicie nieopłacalne .

Np . w przypadku mojej firmy jest
to raczej ni e możliwe . Gdyby ten
przepis jednak wszedł w życie ,
przegramy na rynku z zagranicznymi firmami.
Przeciwnicy projektu uważa
wprowadzenie nie tylko
nie zmniejszy bezrobocia, ale
wprost przeciwnie - zwiększy je.
- Mają rację . Ekonomia to
bezwzględne liczby. W jakiś sposób trzeba będzie zmniejszyć koszty funkcjonowania przedsiębior
stwa.
ją, że jego

Rozmawiała

LIDIA ZAWISTOWSKA

Dni Otwarte w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

lko do

Męski

ńca września
Dodatkowo Klienci będą mieli dostęp
do wszystkich promocji fabrycznych typu
złomowanie odkupy i upusty cenowe.
Ponieważ czas trwania promocji jest
ograniczony, pominiemy~oza
robkach i poręczycieli oraz zaświadczenia

z Urzędu Skarbowego.Wymagana będzie
jedynie 3% pierwsza wpłata i dowód osobisty, w przypadku fmnykserokopia podstav.'OW)dl dokumentów.
Dla pielWSZ}'ch Klientów prezenty
iBONYPROMOCYJNENA UBFZPIECZENIEOC,AC,NW.
Zapraszamy

Salon Sprzedaży Kielce
Centrum Handlowe"Tęcza"
ul. Sienkiewicza 44

(0-41) 344-14-30

'kw<Mclolyayplonu~
--~-.ny21Jv.ZK
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wydobycia. - Wielka szkoda, że
wojewoda odrzucił je, nie licząc
się z opinią społeczną - ubolewa
B. Małowski.
Tymczasem wczoraj starosta
Maciej Giermasiński zapewnił
"Słowo Ludu", że w krótkim czasie może zbudować pawilon. gdzie
prezentowane byłyby szczątki tekodontów. Pawilon powstałby przy
zaporze "Wióry", w miejscu odnalezienia bloków skalnych z odciskami gadów. Konstrukcję w kilka
tygodni gotowa jest wykonać Wytwórnia Konstrukcji Stalowych,
znana z wielu potężnych inwestycji nie tylko w kraju. Zbudowała
m.in. konstrukcję dla stadionu w
Paryżu, na którym odbywały się
mistrzostwa piłki nożnej, parking
wielopoziomowy przy Okęciu,
pierwszą halę targową Makro Cash
w Alejach Jerozolimskich.
Zarząd firmy obiecał staroście wykonanie konstrukcji.
(pen, an)
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WŚwiętokrzyskim Centrum Onkologii
rozpoczęła działalnośt poradnia
chorób prostaty. Chętni mogą się
zgłaszał bez skierowań.
Choroby prostaty dotykają
w każdym wieku. Mło
dzi pacjenci wymagają leczenia
ostrych stanów zapalnych gruczołu krokowego, starsi cierpią na ła
godny przerost stercza (dotyczy to
50 procent mężczyzn w wieku 5060 lat i 70 procent w wieku 70-80
lat) . Z roku na rok rośnie także liczba zachorowań na nowotwory prostaty. W Polsce po raku płuc i przewodu pokarmowego jest to trzeci
nowotwór złośliwy, z powodu któmężczyzn

problem
rego najczęściej umierają męż
czyźni.

- Jedynym sposobem na powstrzymanie tej tendencji· jest profilaktyka - mó~i dr Stanisław
Góźdź, dyrektor Swiętokrzyskiego
Centrum Onkologii. -Rak wcześnie
wyloyty, jest możliwy do wyleczenia.
Świętokrzyskie Centrum
Onkologii, które ma wyszkoloną
kadrę specjalistów, znakomitą aparaturę diagnostyczną najnowszej
generacji i możliwość monitorowania wszystkich pacjentów uruchomiło pierwszą w regionie Poradnię Chorób Stercza.
-Nie każdy pacjent, który ma
problemy z oddawaniem moczu
musi być leczony farmakologicz-

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

nie, natomiast każdy powinien być
zdiagnozowany i monitorowany
-mówi dr n . med . Stefan Olszewski, szef Działu Urologii , przy którym powstała poradnia. -To opła
ci się i pacjentowi, który nie zawsze musi wydawać pieniądze na
leki i Kasie Chorych, która nie bę
dzie musiała ich refundować.
?-godnie z zasadą obowiązują
cą w SCO, pacjenci mogą się zgła
szać na badania bez skierowań przez cały najbliższy tydzień od poniedziałku do piątku w godz. 14-16,
a od następnego tygodnia w poniedziałki , środy i piątki w godz.
14- 16. Wcześniej należy się zarejestrować teiefonićznie. Tel. 3674-322.
MAŁGORZATA ŻARNOWSKA
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Receptariusze wbrew prawu
Wprowadzanie przez kasy chorych receptariuszy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej łamie prawa
pacjenta- uważają członkowie Stowarzyszenia Firm Farmaceutycznych
w Polsce. Thką listę leków zalecanych
przez kasę w podstawowej opiece zdrowotnej wprowadziła Zachodniopomorska Kasa Chorych. Lekarzom, którzy będą zapisywać pacjentom leki
z receptariusza, kasa obiecała premię
18 zł od każdego pacjenta.

Maraton Krystyny Jandy
Krystyna Janda wystąpi z 48. spektal<lami w ośmiu polskich miastach . Gigantyczna trasa rozpocznie się20 paź
dziernika w Chorzowie i zakończy 10
grudnia w Gdyni. Aktorka zagra
m.in. w Szczecinie, Krakowie, Łodzi ,
Wrocławiu, Bydgoszczy i Poznaniu.

Wybuch trotylu na poligonie
Dwóch żołnierzy 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich doznało
poważnych urazów w niekontrolowanym wybuchu trotylu na poligonie
w Nowej Dębie (woj . podkarpackie).
Dopiero wczoraj rzecznik prasowy
Dowództwa Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego w Krakowie,
mjr Andrzej Stegienko wydał w tej
sprawie komunikat.

R A

obiecuje

ś

J

podwyżki

w

Jest portret

złodzieja

Policja przygotowała portret papodejrzanego o kradzież
obrazu Claude ' a Moneta " Plaża
w Pourville" z poznańskiego Muzeum
Narodowego . Podejrzany to męż
czyzna łat ok. 30 . - 35. , wzrost
ok. 170 -175 cm, średniej budowy ciała , włosy krótkie, ciemnoblond. Ubrany był w sweter popielaty, luźny, o grubym splocie i popielate spodnie. Jego
wizerunek można oglądać na stronie
internetowej KWP w Poznaniu
(www.poznan.kwp.gov.pl) .
mięciowy

..

~
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Zmarł H.

Titow

W środę w Moskwie zmarł drugi
po Gagarinie kosmonauta świata , Rosjanin Hennan Titow. Jako drugi w historii człowiek w kosmosie odbył
w 1961 roku w radzieckim statku "Wostok 2" pierwszy całodobowy Jot po orbicie satelitamej Ziemi.

Pożegnanie

dla nauczycieli

Redaktora

Gdzie te kokosy
średnia płaca nauczyciela ma
wzrosnąć o 263 złote, z wyrównaniem od stycznia. Nauczyciel będzie
zarabiał 1850 złotych.

Tak zapowiada Komisja
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
który wczoraj dotarł do "Słowa
Ludu ", czytamy m.in., że przyjęte
ustalenia powinny umożliwić
wszystkim samorządom terytorialnym wypłacenie przed 6 paździer
nika br. podwyżek wynikających
z nowelizacji Karty nauczyciela.
Jest to 263 złote na etat z wyrównaniem od stycznia. Po tej podwyżce nauczyciel będzie zarabiał
średnio 1850 złotych . W przyszłym roku -według komunikatu

komisji - nauczyciel mianowany
będzie zarabiał 2080 złotych, a w
roku 2002 około 2368 złotych .
Jeśli awansuje na stopień nauczy-

ciela dyplomowanego, jego pensja
wzrośnie do 3044 złotych.
Według komisji, na zmianie
Karty nauczyciela najbardziej zyskują nauczyciele ze stosunkowo
niedużym stażem i pełnymi kwalifikacjami, którzy uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego. Przykładowo, nauczyciel z czteroletnim stażem pracy samej płacy zasadniczej otrzyma teraz o 367 zł
więcej .

Jymczasem do wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa świętokrzyskiego ,
uczestniczących wczoraj w Starachowicach w konwencie, główny
doradca ministra edukacji naro-

Atak na wywiad

Samobójstwo nastolatków
Na drzewie w lasku pod Pufawami znaleziono dwóch powieszonych
nastolatków. Policja nie znalazła śl a
dów działania osób trzecich. Nastolatkowie byli uczniami puławskich
szkół . Jeden miał 15, drugi 16 Jat, byli
sąsiadami z jednej ulicy. Rano rodziny chłopców zgłosiły policji ich zaginięcie , po tym, jak nie wrócili na noc
do domów. Nie wiadomo, co mogło
być przyczyną samobójstwa.

A T

pocisk rakietowy małego kalibru

Sejm

zaostrzył

Narkotyków
nie wolno
Przeciw osobie, u której znaleziono by choć najmniejszą nawet ilość narkotyku, kierowane
ma być oskarżenie i wszczynane
postępowanie sądowe. Sąd będzie
miał też prawo skierować oskar-

żonego

na przymusowe leczenie.
Do trzech lat więzienia i
grzywna grozi właścicielom albo

dowej Tadeusz Matusz apelował ,
aby do 6 października wypłacić
nauczycielom zaległe kwoty. Rząd
Zgodnie z wolą zmarłego.
- jak obiecał T. Matusz - zrekom- czystości miały charakter
pensuje je z rezerwy celowej utwo- ny. Jerzego Gjedroycia pm~egnal•
rzonej w przyszłorocznym budże około 200. osób. Byli
cie. Apel ten zbułwersowat·uczest Władysław Bartoszewski,
ników konwentu .
Adam Boniecki i Krzysztof
- Z czego mamy wypłacić? zlowski - obaj z "Jygodnika
Co z gminami, które nie mają pie- wsze~hnego", Czesław nJt:•ecg•
niędzy w budżecie ani zdolności
Zdzisław Najder, Mirosław
kredytowej, gdyż wcześniej zapo- jecki, Leopold Unger i Rita
życzyły się na budowę szkół?
browicz.
-wołali z oburzeniem.
Przed uroczystościami
Kiedy prowadzący obrady zmarłego wystawiono w
burmistrz Połańca ZbigniewJerzy trumnie w jego pokoju na
Nowak zapytał, w ilu gminach nie szym piętrze domu " Ku
ma pieniędzy dla nauczycieli, na _ w Maisons-Laffitte. W tym
sali podniósł się las rąk. Niektórzy kim, skromnie umiebllow·a n,,m
żądali , aby zaprzestać apeli i sforkoju Giedroyc .,...,·,"'c""""'
mułować ostre stanowisko, do czelat. W niewielkim cn1hwl<1m
go jednak nie doszło.
(pen, and)
Ie w Les
nym po brzegi, odbyła
łobna za duszę zmarłego
"Kultury", którą koJriCe:lebrowa
przełożony palotynów, ks.
Hoser i ks. Adam Boniecki.
W homilii ks. Hoser
dział, że owocem urodzaj
ciaJerzego Giedroycia było
które uzasadnia nadzieję na
Sześć osób uwięzili czeczeńscy
pełne, sprawiedliwe i piękn e .
porywacze w hotelu w Soczi.
dat, że ten owoc powstał
życia osobistego, którego
Wczoraj po południu porywa- droyc nie miał. - A nie
cze zażądali dostarczenia im śmi miłości , gdy ktoś oddaje
głowca . Odstąpili za to od żądania
cie za przyjaci ó-ł · za cy
uwolnienia czeczeńskich więź ks. Hoser św. Pawła.
niów. Wcześniej porywacze, któPo zakończeniu
rzy, wg różnych źródeł, przetrzy- stwa zgromadzeni
mują od czwartku rano do sześciu
trumną z ciałem Jerzego
osób w hotelu na obrzeżach czar- cia. Została ona złożona
nomorskiego uzdrowiska Soczi, nie do grobu na pobliskim
żądali 30 mln dolarów.
(PAP)
tarzu .
(

Uwięzieni

w hotelu

Blokada czesko-austriackich granic

kary dla dealerów

Sejm znowelizował wczoraj ustawę
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Teraz będzie można karać nawet
za posiadanie narkotyków. ·

mieć

" działającym w ich imieniu
rządcom " m.in . " zakładów

zagastronomicznych i lokali rozrywkowych" , którzy mając wiarygodne informacje o sprzedaży,
nakłanianiu lub dzieleniu się
narkotykami , nie powiadomią
o tym policji.
Sejm odrzucił poprawkę,
zgłoszoną przez UW, w myśl której sąd mógłby odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli osoba posiadająca narkotyki jest osobą
uzależnioną, a narkotyki posiada
na własny użytek_
(PAP)

Przeciw elektrown·
Austriaccy pneciwnicy energetyki
jądrowej zapowiedzieli na dziś
blokadę wszystkich 26. czesko-austriackich pnejść granicznych.
Domagają się wstrzymania
rozruchu nowej czeskiej elektrowni jądrowej w Temelinie .
Wybudowano ją jeszcze według
radzieckich planów, chociaż jej
systemy bezpieczeństwa zmodernizowane zostały przez firmy
niemieckie i amerykańskie .
Przedstawiciele austriackich organizacji ekologicznych uważa
ją jednak, że Temelin nie jest cał
kowicie bezpieczny.
Blokady czesko-austriackich przejść granicznych rozpocząć się mają o godzinie 6 i trwać
do 18. Jylko na przejściu granicz-

W niedzielę odbędą się pierwsze
w historii Jugosławii bezpośrednie wybory prezydenckie. Mieszkańcy Serbii
i Czarnogóry, republik tworzących ju-

nym Wullowitz- Dolni
tie, niedaleko Czeskich
jawie, blokada ma się
o godzinie 9. Na
od godz. 15 do 18 odbyć s
wielka demonstracja
·
ków Temelina z
i Czech.
Organizatorzy blokad
wiedzieli , że mogą je
jeśli otrzymają infor
uruchomienie Temelina
odłożone z powodu kom
wej kontroli elektrowni
tern jej wpływu na ~rn.rl n\111~
naturalne.
W przypadku "'"',"n<••
blokady czesko-aus
przejść granicznych na
południowych Czech i
Austrii można oczekiwać
tycznych korków_

WIDZIAŁEM MAŁEGO

PAPO! WIDZIAŁEM
MAŁEGO NIEBIESKIE-

ZIELONEGO LUDZIKA!

GO LUDZIKA!

PAPO SMERFIE!

Wybory w Jugosławii

Wsiedzibie ., Kultury" oraz w
i na cmentarzu Les Mesnil·le·Roi
odbyły się wczoraj pożegnanie
l pogrzeb Jerzego Giedroycia.

gosłowiańską federację, wybiorą także

nowy parlament. Serbowie powołają
ponadto władze łokalne . Ostatnie sondaże przedwyborcze twierdzą zgodnie,
że zdecydowanym faworytem wyborów
jest Demokratyczna Opozycja Serbii
i jej kandydat na prezydenta, prawnik
Vojis)av Kosztunica.
(PAP)
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pomysł, nie było pieniędzy i porozumienia

omnik po

ożnych życzeń
rozgłosu międzynarodowego .
Znalazła się w serwisach agencji

dło konfliktu pomiędzy Ocytką a
jego kieleckimi partnerami.
- Biskup kielecki Kazimierz
Ryczani prezydent Bogdan Borkowski wysłali za moimi plecami
listy do prezesa KPA Moskala w
których - jak się później okazało mitygowali się, że weszli w porozumienie ze mną i ZKP w kwestii
pomnika, a nie pytali o zgodę Moskala- mówi Ocytko.
Ocytko poczuł się do żywego
dotknięty, gdy czytał fragment listu bp. Kazimierza Ryczan: "( ... )
Jestem świadom, że bez poparcia i
zaakceptowania przez Kongres
Polonii Amerykańskiej oraz przez
jego Prezydenta nie ma szans na
realizację żaden poważny, nawet
najbardziej wzniosły projekt zrodzony W ośrodkach polonijnych.
(...) Decyzja leży w ręku Pana, Panie Prezydencie oraz Kongresu
PoloniiAmerykańskiej. ( ... ) Odważam się sformułować prośbę o
przyjęcie patronatu nad realizacją
tego projektu, który został zaakceptowany przez władze lokalne.
(... )".
W podobnym duchu do Moskala pisał także prezydent Kielc
Bogdan Borkowski.
Pół roku po podpisaniu
umowy- zobowiązania, l Oczerwca 1997 r. Adam Ocytko dowiedział się, że Kielce swoje decyzje
uzależniają od jego rywala i konkurenta w walce o rząd polonijnych dusz.
Edward Moskal zachował się
jednak jak rasowy polityk. W listach do biskupa i prezydenta po
prostu zdystansował się dO ich
próśb . Pisał do biskupa Ryczana:
"( ... )Sądzimy, że budowę pomnika winny prowadzić i doprowadzić
do końca te "ośrodki polonijne",
które ją wymyśliły i rozpoczęły.
( ...)".
Równocześnie Moskal udzielił Ocytce gościny w należącym do
KPA radiu, aby ten mógł prowadzić radiową kwestę na pomnik
Chrystusa.

go
Po inicjatorach budowy monumentalnej statuy Chrystusa w
pozostał niesmak, nie rozliczone rachunki i kamień wę
Jak już informowaliśmy, pomnik ma stanąć teraz w Tarnowie.
Ocytko, szef Związku Klubów Polskich w Chicago, powie. w Kielcach inicjatywa nie znalazła poparcia u władz i sro•un.au•v"" miasta. Prawda jest inna. Już na przełomie roku
koncepcję budowy pomnika władzom Tarnowa. W
samym czasie w Kielcach Fundacja Gospodarcza św. Brata Alnegocjowała zakup od osób prywatnych gruntu pod statuę i
polonijne. Jeszcze w trzy miesiące po wizycie w tamowmagistracie Adam Ocytko żądał od władz miasta przekazania
hektara ziemi pod budowę pomnika. Poinformowano go, jakie
nki musi spełnić, by uzyskać ziemię w Polsce. Według umowy,
a zobowiązała się sfinansować budowę pomnika. Koszty oszana kilkanaście milionów dolarów. Szef ZKP poinformował,
400 tysięcy dolarów, z czego do Kielc dotarło 30 tysięcy.
Mariana Jaworskiego, dyrektora fundacji im. św. Brata
Adam Ocytko nie zdaje sobie sprawy, co to za przedsię
Poniżej przedstawiamy tekst opisujący historię budowy,
napisany przez naszego korespondenta w Chicago.
rezes Związku Klubów Świętego w Polsce. AdministracyjPolskich (poprzednio ne i religijne władze Kielc postaMałopolskich) w Chinowiły doprowadzić do poświęce
zapewnia, że jest już po usta- nia przez papieża kamienia węgiel
z władzami Tarnowa oraz · nego pod pomnik. Przygotow~ go
diecezji rzyrfiskokatolic- z własnych funduszy ks. prof. Slesposób w IGelcach zda- dzianowski. 8 czerwca 1997 roku
te d rl:i:V\vaćkońca pewna iluzja,
kamień został poświęcony po mszy
uczynić miasto równym
na krakowskich Błoniach. Sprawa
najmniej) Rio de Janeiro, gdzie pomnika nabrała niejako "mocy
ie wita gości monumentalny papieskiej".
Cristo ~edentor, czyli Chry-

P

prasowych.
,
W październiku 1997 roku
Rada Miejska kielc wyodrębniła
teren pod realizację projektu.
Adam Ocytko poczuł się jednak
rozczarowany.
-Nagle Chrystus zjechał z Telegrafu do połowy góry. Okazało
się, że ani władze miasta, ani duchowni nie wiedzieli, czyja tak
naprawdę jest ta góra. Miasto ratując twarz wytyczyło około 15
hektarów w rejonie ulic Tarnowskiej i Wrzosowej - powie nam
Adam Ocytko.
Doda taicie, że w tym momencie poczuł się zrobiony w konia.
Pierwszy o Telegrafie powiedział
mu ks. Sledzianowski i to on argumentował za tą lokalizacją. Dziś
Ocytko uważa, że w tym momencie trzeba było zrezygnować z
Kielc. Cała idea "królowania"
Chrystusa nad okolicą brała bowiem w łeb.

Chrystus na globie
Jak mówi Ocytko, po spuszczeniu Chrystusa z Telegrafu trzeba było jakoś podnieść jego maje-

my się prześledzić,
· postrzegana jest
Chicago. Zapewne

Adam Ocytko jest

człowie

niewątpliwie dużej

ambicji i
znaczenia. Ma w Chicago
kal, gazetę "Kurier Co, a także liczący około
·
członków Związek
Pn~<,.,.u·h grupujący regiokluby rodaków z różnych
· . W Wietrznym Mieście
że Ocytko od lat chce
cew n" 7 " " " Edwarda Moskala.
to znaczyć, że walczy o rząd
całej Polonii. Dotąd jej "cenKongres Polonii Amerye niepodzielnie rząroku Edward Moskal.
.
imprezą ZKP
Jest Parada 3 Maja, gromaco roku tłumy rodaków. Tę
ZKP przejął, gdy KPA zrez jej organizacji. Teraz
uważa, że jest ona dowona t~, że Polonia z powodzesobte radzi poza struktura. Generalnie -miłości mię
a Ocytką nie ma.
wp u,_.._._. 1996 roku Ocytod kolegi,
do Rio de Janeiro.
'V"L'' "Ul''" był słynny 35-memonument Chrystusa Zba. T? podsunęło Ocytce poaby Jeszcze większy pomnik
postawić w Polsce na
rok: Powiedział o tym w auradiowej. Trzeba trafu - ausłuchał przeby_wający w Chiks. prof. Jan Sledzianowski
Wziął słuchawkę i zatelel do :adiostacji, że nie ma
0~ali~cji na pomnik Chry11~ola, Jak Kielce i tamtejsza
e egraf. W Rio może Chryna Garbusie (szczyt na~rcovado, czyli Garbus),
Kielcach na Telegrafie.
w stycznju poszły li?rdynariusza diecezji kie1 prezydenta miasta.
t~!<że wyścig z czasem,
Zbliżala się wizyta Ojca

-

..,

Money, money...

~
~

oE
:i.
ł

Dwa dni później zawarto stosowną umowę o realizacji przedsięwzięcia pomiędzy Fundacją św.
BrataAlberta w Kielcach a Związ
kiem Klubów Polskich w Chicago.
Z jej mocy Polonia, czyli Ocytko,
miała sfinansować calość inwestycji, a fundacja ją zrealizować .

łów.

Chrystus zjechał
z Telegrafu
Wtedy też sprawa gigantycznego monumentu nabrała pewne-
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stat. Dlatego wyłoniła się koncepcja gigantycznej budowli w kształ
cie kuli (ziemskiej), na której miał
by stanąć Chrystus. Wewnątrz kuli
mieściloby się Centrum Polonijne
im. Jana Pawła II.
Na realizację zadania roipisano konkurs architektoniczny.
Zgłosiło się do niego 28 zespoNa przełomie roku 1997 i
1998 dojrzała w Kielcach myś l ,
która w opinii wielu ludzi w Chicago stanowiła nieuchronne źró-

W wyniku różnych akcji
Adam Ocytko zebrał w Chicago na
pomnik 360 tysięcy dolarów, z których 30 tysięcy wysłał do Kielc na
prace związane z przygotowywaniem inwestycji.
W międzyczasie prezydent
Borkowski przestał być prezydentem, a jego miejsce zajął Włodzi
mierz Stępień. O zobowiązaniach
miasta wobec projektu wiedział
niewiele. Sytuacja zdawała się być
patowa.
Jak twierdzi Ocytko, w sierpniu 1999 roku odezwał się do niego Marian Jaworski, prezes Fundacji św. Brata Alberta.
- Powiedział mi, że na terenie 15 hektarów gruntów miejskich jest skrawek około półtorahektarowy, należący do panów Jerzego Czarneckiego i Kazimierza
Bandrowskiego, który należy bezwarunkowo od nich wykupić. Inaczej nie da się w ogóle postawić
pomnika. Pan Jaworski dodał też,
że ta ziemia jest do nabycia okazyjnie za ... 200 (!) tysięcy dolarów.
Wydała mi się ta cena absurdalna i
spytałem tylko: "Czy wy tam w
Kielcach szukacie wariata z Chicago?" Po kilku dniach pan Jaworski dzwoni i mówi, że to już nie
jest dwieście, a tylko 70 tysięcy. Za
tydzień , że jeszcze utargował na 61
tysięcy. No i że to jest szalona okazja, bo to tylko 10 procent warto-

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

ści. To ja wtedy wziąłem kalkulator i przyjąłem za sto procent 610
tysięcy dolarów. Półtora hektara to
są trzy akry amerykańskie . Czyli
po 203 tysiące za akr mi wyszło.
Drożej jak na przedmieściu Chicago!
Dalej Ocytko zadzwonił do
prawnika w Polsce i poprosił, aby
ten zobaczył , co jest w księgach
wieczystych. Dostał informację:
tej ziemi i na te nazwiska nie ma w
księgach.

-Jak tak, to lecimy do IGelcOcytko.
Sprawa z ziemią i sprawa
wcześniejszych listów do Moskala
zsumowały się Ocytce w bardzo
złą całość . Doszedł do wniosku , że
Kielce chcą go zrobić w "balona ' .
Z nowym prezydentem chciał powyjaśniać to wszystko.
Zdaniem Ocytki, prezydent
Stępień oświadczył, że nikt nigdy
nie rozmawiał z nim na temat pomnika Chrystusa Zbawiciela: ani
Fundacja św. Brata Alberta, ani
diecezja, ani ktokolwiek inny.
- Poszliśmy do kurii , gdzie
doszło do spotkania z panem Jaworskim -wspomina Ocytko. -To
była bardzo nieprzyjemna rozmowa. Właściwie komunikat z jego
strony: "Jak Związek Klubów Polskich nie wykupi 1,5 hektara ziemi za 61 tysięcy dolarów, Fundacja św. Brata Alberta wycofuje się
z realizacji pomnika". Zapytałem
o pozostałe 13,5 hektara, ale otrzymałem mętne odpowiedzi, że najpierw to my musimy kupić te pół
tora.
Następnie delegacja z Ocyt~ą na czele udała się do ks . prof.
Sledzianowskiego.
powiedział

Żydzi pod Chrystusem
-Byłem pełen zdumienia, gdy
ksiądz Sledzianowski oznajmił mi,
że on się zgodzi na pomnik, ale w

kuli pod stopami Chrystusa Zbawiciela mają się znaleźć cztery kaplice : katolicka, prawosławna ,
muzułmańska i... żydowska -mówi
Ocytko.
Dodaje zaraz, że było to pogrzebanie idei do końca . Nie po to
Polonia zbierała pieniądz e na
uczczenie dwóch tysi ęcy lat chrześcijaństwa , aby wprowadzać teraz
do pomnika inne religie. W tym
żydowską, dla której Chrystus jest
postacią wrogą i nie do zaakcept.owania. Takie rozwiązanie każdy
Zyd przyjąłby jako próbę obraże
nia jego uczuć religijnych. Po co?
Chcąc upewnić się co do wykładni Ocytki, zapytaliśmy w Nowym Jorku trzech rabinów o hipotetyczną sytuację modlenia się Zydów "pod Chrystusem". Określili
ją jako "bluźnierczą" , "nie do przyjęcia" i "nie z tej ziemi".
Z zupełnie innych powodów,
jako kuriozalną , oceniła ją także
Polonia związana z ZKP
Sprawy zmierzały już w jak
najgorszym kierunku .
Ocytko zwołał zebranie
władz Związku Klubów Polskich.
To podjęło postanowienie, że warunkiem wznoszenia pomnika jest
jasne ustalenie, kto będzie właści
cielem ziemi pod monumentem
jeżeli ZKP wyłoży 61 tysięcy dola~
rów.

Ostatnia szansa
W styczniu br. komisja konkursowa
pod
kierunkiem
Dokończenie na

stronie 7.

l

Słowoludu

REKLAMA

KONKURS

Konkurs fotograficzny

,

Nagroda
za

rozstrzygnięty

Smieszne wakacje
Ponad 60 os6b nadesłało prace
na konkurs "Słowa Ludu" i Amplico
Life " Śmieszne wakacje". Autorzy
najlepszych otrzymali cenne nagrody.

Wyniki IV losowania publikować będziemy w kolejnych
wydaniach " S e' od 22.09.do 28.09. Wyniki losowania nagrody
specjalnej i nagrody głównej opublikowane zostaną 29 wrześni a.

DZISIAJ DRUKUJEMY l LISTĘ ZWYCIĘZCÓW
Z IV (ostatniego) LOSOWANIA:
Radioodbiornik Fanasonie - Paweł Sternak z Pińczowa
Radioodbiornik Sony - Barbara Łukasik z Rakowa
Walkmany - Mieczysław Piwnik ze Starachowic i Alfreda Masternak z Nowin
Słuchawki Fanasonie- Elżbieta Majewska z Pińczowa
Kasety wideo - Marianna Zając z Szydłowca, Joanna Kurowska
z Kielc i Roman Socha z Jędrzejowa

Pierwsze miejsce zajęła Roksana Ponikowska. Laureatka
pierwszej nagrody jest studentką
II roku ,filologii angielskiej Akademii Swiętokrzyskiej. Często
wysyła zdjęcia na konkursy, ale
pierwszą nagrodę - profesjonalny
aparat fotograficzny- otrzymała po
raz pierwszy. -Nareszcie będę miała swój własny aparat. Do tej pory
używałam aparatów dziadka- cie-

kąpielisko

M~ciejczyk, Małgorzata Siwek,
Regina Szumańska , Monika Wójcik, Paweł Miernik, Zuzanna Woj-

tasik, Wojciech Paciura i Mirosław Perz. Wszyscy wyróżnieni
otrzymali od Amplico Life firmowe torby oraz filmy fotograficzne.
Drobne upominki dostał każdy
uczestnik konkursu .
Nagrody wręczyła laureatom
konkursu Teresa Stefańska, kierownik kieleckiej agencji Amplico Life.
Zwycięzcy odbierali nagrody wsiedzibie agencji przy ul. Sienkiewicza
34 w Kielcach.
(ross)

szyła się zwyciężczyni .
Wyróżnienia w konkursie
dostali: Andrzej Jagodziński, Ola
Kąpielisko

w Boiminie wygrało
wakacyjny ranking " Słowa Ludu".

Wsprawie odbioru nagród prosimy o kontakt z Biurem
Konkursu, teJ. (041) 36-36-223 od pn. do pt. wgodz. 9-16.

Piątą edycję naszego
gu na najlepsze kąpielisko
gionie świętokrzyskim ogłos
na początku wakacji, jeszcze
czas upalnego czerwca.
Wśród wszystkich
ków, którzy nadesłali do
kupony- także z krytycznymi
nami "na trójkę" (niższych
było)- wylosowaliśmy n
główną, telewizor ufu
przez "Słowo Ludu".
Szczęście uśmiechnęło ·
Andrzeja Nowaka z Kielc.

TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W KIELCACH

To zdjęcie wygrało w naszym konkursie

Dynamicznie rozwijająca się
finna z branży IT nawiąże

~

(-. ~ •..t)
........

współpracę/zatrudni

Organizatorzy:
Aeroklub Kielecki, Beta Consulting,
ATB Truck SA VOLVO, Wójt Gminy Masłów

PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ
PAN SENATOR R.P. J. SUCHAŃSKI

HANDLOWCÓW IT

łiuta

§zkta ••stawa••

w

1\ielt::at::h.

ul. §rednia 1.1
skupuje każdą ilość stłuczki szklanej białej i różnokolorowej
ze szkła opakowaniowego bez zanieczyszczeń mechanicznych
(ziemia, kamienie, metal).
Bliższych

informacji udziela dział zaopatrzenia lub magazyn,
teL (041) 34-516-01 do 03, 34-502-32.
1134/rg

Wymagania:
-entuzjazm i silna motywacja do pracy
- znajomość urządzeń, sprzętu dla
rynku teleinformatycznego (LAN,
Internet)
- wyksztalcenie wyższe
-czynne prawo jazdy
Oferujemy:
- perspektywiczną pracę w
nowoczesnej firmie
- możliwość wszechstronnego rozwoju
zawodowego
-szkolenia w kraju i za granicą
-motywacyjny system wynagradzania

Oferty pisemne na adres:
Multech sp. z o.o.
25-650 Kielce, ul. Długa 29

PIERWSZY PIKNIK LOTNICZV MASŁÓW
24 września
12 •1
2000 r. (niedziela)

godz.

Lotnisko w Masłowie koło Ki el
występy

artystyczne z udziałem:
Marl<a Fijałkowskiego. Joanny Litwin.
Mariusza Kozaka i .Masłowianek·
występ gwiazdy imprezy - zespołu
liczne degustacje piw Grunengold
i Kronengołd
wystawa samochodów ciężarowych

pokazy lotnicze r spadochronowe
akrobacje podniebne
loty widokowe samolotami,
szybowcami, lotniami
zlot prywatnych awionetek
z calej Polski
-

. c y j n e konkursy z nagrodami

1964/kr

F l A T

FIAT JEST PIERWSZY
a TY BĄDŹ PIERWSZY u FIATA

NASZA DOBRA TRADYCJA

ZŁO

Kontakt: tel. (048) 360-05-8
tel. (041) 366-03-46

Już od dziś EUROCAR KIELCE prowadzi kampanięzłomowania i odkupu.
Twój starysamochód jestwystarczającązaliczką na nowego, wspaniałego FIATa

ODKUP LUB ZŁOMOWANIE za cenę od 2.000,- do.3.000,- zł
lub
OC, AC, NW- gratis lub korzystny kredyt lub klimatyzacja gratis (dla modeli Fiat Bravo/Brava)
TYLKO EUROCAR KIELCE POMOŻE SPRAWNIE ZAMIENIĆ STARE AUTO NA NOWEIII
*Bliższe

Zapraszamy...

informacje w Salonach FIAT-a

EUROCAR KIELCE Sp. z o.o.
Salon: Kielce, ul. 1 Maja 131 , teł. 366-32-07,
Końskie, ul. Kielecka 1, te l. 372-24-7 4, Skarżysko K., ul.

6

KIELCE
ul. Targowa 18

dealer FIAT
Szydłowi ecka

€

~

22, te l. 25-26-502

tel./fax (041) 343-02-79 RADOM
Wesoła 47/49
ul. Żeromskiego 51
tel. (041) 344-48-58
teł. (048) 363-97-88
fax (041) 344-72-51
fax (048) 362-81-60

ul.

e-mail:

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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rektorowi Domu Kultury zarzucono brak troski o finanse

szystko przez

zaw·ść?
brał

od każdego po sto złotych na
nocleg i wyżywienie. Burmistrz
tam był z żoną i wie, że tyle to nie
kosztowało, więc pyta, co się stało z resztą pieniędzy.! jeszcze podwyższa pensje pracownikom, z
nikim swoich decyzji nie konsul-

Ćmielowa odwołał

Gustawa
zfunkcji dyrektora Domu

Rzeibiarz uwata, te

. Wszedłem, a burmistrz po"0, antychryst idzie"Gustaw Hadyna. -To było
otwarcia w Domu Kultuposelsko-senatorskiego
w obecności senatorów i
proboszcza. Tak mnie na' chociaż wyrzeźbiłem tyle
o tematyce religijnej!
a początku ubiegłego roku
w regionie świętokrzyskim
Gustaw Hadyna został
Domu Kultury w
, jedynej w tym mieście
kulturalnej , bo nie ma tu
· ki na. Nie upłynęło wiele
,między dyrektorem a
Cmielowa zaczął narakonflikt. Gustaw Hadyna miał
ko ncepcję funkcjonowania
·, władze odmienną ,
zaś na temat dysponoprzyznanym przez gminę
. Efektem stało się odwokoniec sierpnia

tując .
Czarę

przelały

Dni

rych Dom Kultury nie przeznaczył ani złotówki . Na obchody
przyjechał zes pół "Bene" i nie
było komu za [Jłacić za występ .
Dobrze że skar':mik miasta wziął
z sobą pien i ą dze (prywat ne) i
pokrył koszty. G jy w Domu Kultury odbyło s ię spotkanie pracowników Zakladów Porce lany, to
dyrektor za żąda ł 800 złotych za
wynajem pomi eszc zeń , ch oć te
same zaldad..Y fi n ansowały w połowie Dni Cmielowa. Wystawia
też rachunki za wynajem i energię elektryczną Urzędowi Miasta
i Gminy, który w Domu Kultury
zorganizował świetHcę środowi
skową . I nie dba o stan powierzo-

-Wyrzeźbiłem tyle

prac otematyce religijnej!- mówi Gustaw Hadyna

s ta i Gminy o dotację w wysokości
30 tys. złotych.
- Nie otrzymał żadnej odpowiedzi, a mnie władze sugerowały,
bym się go pozbył - twierdzi Hadyna.
Burmistrz Jan Stachowicz z
niechęcią odnosi się do wizyty
dziennikarza. Według niego Gustaw Hadyna, dzięki nieokreślo
nym bliżej znajomościom w redakcji, postanowił za pomocą napastliwego artykułu załatwić własne
interesy. Na pytanie o powody odwołania dyrektora, nie chce początkowo udzielać bliższych informacji. Takie wypytywanie, sugeruje, przystoi policjantowi albo prokuratorowi.
Stopniowo jednak przywoluje fakty świadczące o lekkomyśl
nych poczynaniach dyrektora. To
kółko radiowe, powód do dumy
szefa Domu Kultury, okazało się
jednym 'w ielkim nieporozumieniem. Andrzej Cielecki nabył starą radiostację w jednostce wojskowej na Bukówce, ale okazało się ,
że ma przyznaną częstotli\YOŚĆ do
nadawania audycji nie w Cmielowie, tylko w Warszawie.
- JYmczasem Hadyna przez
pół roku płacił Cieleckiemu

omnik

goryczy

Ćmielowa , na organizację któ-

1200 zł. miesięcznie na podstawie
umowy o dzieło, a na dodatek CieIecki nie figurował na liście płac.
Tymczasem Hadyna mówi
o O! zczędnofficiach . Przypomina,
że :!es pół " Cmielowiacy" został
stworzony "na siłę", ludzi dowożone z Rudy Kościelnej, a same
dojazdy kosztowały miesięcznie
tysi.1c złotych. Zdecydował, że
pró~y będą się odbywały na miejscu. Podobnie postąpił w przypadku zespołu "Stoczaneczka", pochodzącego ze Stoków.
Chwali się też zorganizowaniem kilku wystaw regionalnych
plastyków, na które młodzież przyjeżdżalanawet z Sandomierza. Za
powód do dumy uważa zorganizowanie w maju tego roku ogólnopolskiego pleneru rzeźbiarskiego
w Kątach Leśnych, któremu patronował marszałek województwa
świętokrzyskiego . Na wiosnę ogło
sił też konkurs na rzeźbę w drewnie "Anioły, diabły i czarownice
świętokrzyskie ".

Skarbnik płacił
z własnej kieszeni
- Burmistrz i wiceprzewodniRady Miasta i Gminy zadali

czący

mi pytanie, co z tego ma Ćmielów
- mqwi . - Więc ich zapytałem, co
ma Cmielów z napisania "Pana Tadeusza".
- Pana Ha dyny przez dwa tygodnie nie było w pracy, bo przebywał na plenerze, którego współ
organizatorem był Dom Kultury.
No i co miała z tego nasza mała
społeczność? - podejmuje ten sam
temat burmistrz.
Zarzuty przeciwko dyrektorowi Domu Kultury, to przede
wszystkim brak troski o finanse .
Podejrzłiwość wzbudziło półrocz

ne sprawozdanie Gustawa Hadyny z działalności ćmielowskiej placówki. Burmistrz zwrócił się do
Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli. Powołany też zastal biegły księgowy. W oczy rzucały się m.in . duże wydatki na wyjazdy słu,żbowe. Do zorganizowanego w Cmielowie festynu z okazji święta policji Dom Kultury dołożył 3 tysiące złotych na wyżywie
nie, choć - zdaniem burmistrza nie przemawiały za tym żadne
względy. 1340 złotych poszło na
autokar, który zabrał do Wisły
" różną zbieraninę ludzi i policję
skądinąd " (wyrażenie burmistrza) . Potem jeszcze dyrektor ze-

nego mu obiektu .
- Z pourywanych rynien leje
się na taras woda - mówi burmistrz
- Co on właściwie zrobił w minionym półroczu ? Poprzedni emu ,
choć miał mniejszy budżet , udało
się kupić bilard, kupić i wymienić
okna w całym budynku, pomalować salę kinową, dwie biblioteki i
jeszcze naprawić dach. Tamten zakończył dziaJalność z plusem 13
tys . zł, ten z minusem 8 tys . zł.
Jan Kuśmierz zastępca burmistrza i członek Zarządu , głoso
wał za odwołaniem Gustawa Hadyny z funkcji dyrektora , choć
obaj są z PSL. Wcześniej zasięgnął
opinii Zarządu Miejsko-Gminnego PSL na temat dyrektora i opinia ta nie była pochlebna.
-Oceniam jednoznacznie negatywnie sposób zarządzania i zachowania pana dyrektora - stwierdza kategorycznie Jan Kuśmierz .
Inspektor oświaty, Alfred
Dziwisz mówi , że spodziewał się
większej współpracy Domu Kultury ze szkołami i pomocy w "zagospodarowaniu" młodzieży czasu wolnego.
Gustaw Hadyna uważa , że to
wszystko przez zawiść . Po koncercie muzyki sakralnej burmistrz
miał powiedzieć do dziennikarza
kieleckiego radia: "1 znów Hadyna jest ważniejszy o~e mnie".
EWA ZIOŁKOWSKA

pobożnych życzeń

Dokończenie ze strony 5.

Edwarda Frankowskiego
do realizacji projekt auStanisława Dousy z
Krakowskiej. Przez
się, że będzie
mogący jeszcze zbudo-

konsensus.
Ocytko jeszcze raz
do Polski. Napięcie było
.spotkania z Jaworskim
rue doszło . 7 marca tele\YyemitoWala program na teWładzom miejskim
. zaprezentował stanowisko
organizacji, że jej udzial w
pomnika uzależnia
~~"-ct z ;~ ".,, terenu na wła.o~powiadają, że nie
lllozliwości . Jaworski w
Ocytki sugeruje, że być

może ZKP chodzi o biznesowe
wykorzystanie terenów otrzyma- ·
nych od miasta gratis. Pisze mjn.:
" ( ... ) nie można żądać, aby władze
miasta Kielce były filantropem dla
bardzo pomysłowych przedsię
biorców( ...)". Czytamy także, że
oczekiwania Ocytki podarowania
"15 ha o wartości rynko\Wj kilku
milionów dolarów jest najdelikatniej rzecz ujmując co najmniej
śmieszne". To już nie był ton dialogu partnerów.
Po powrocie do Chicago, 30
marca br., ZKP podjęła decyzję o
ostatecznym wycofaniu się z koncepcji realizacji poffi!lika Chrystusa Króla Zbawiciela Swiata w Kielcach.
- Nie ustosunkuję się do insynuacji pana Jaworskiego, że ·
chcieliśmywyłudzić tę ziemię . My
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tylko chcieliśmy mieć wpływ, jaki
projekt za pieniądze Polonii powstanie i czy w zgodzie z jej wolą.
Uważam, że mieliśmy do tego podstawy- mówi Ocytko.

Finał
Idea pomnika w Kielcach
zmarła w atmosferze publicystycznych oskarżeń. Ocytkę krytykował

chicagowski "Nowy Dziennik"
organ KPA i "Dziennik Chicagowski". Bronił- "Kurier Codzienny"
(własność Ocytki) i dziennikarka
radiowa popularna w Chicago ł.u
'cja Śliwa .
Adam Ocytko atakowany
przez Kielce o zgromadzone ś rod
ki finansowe ujawnił konta, na kt~
rych jest 331 tysięcy dolarów. Powiedział, że każdy darczyń~ może

odebrać swoją donację . Zgłosiły
się dotąd trzy osoby. Zapowiedział, że pieniądze zostaną użyte
na budowę tego samego pomnika,

ale w Tarnowie.
W Chicago zdania są podzielone. Jedni uważają, że już samo
porywanie się na gigantyczną realizację największego w świecie
pomnika Chrystusa było przejawem polskich kompleksów niższo
ści. Przy pomocy 50-metrowego
monumentu każdy chciał się "podnieść". I Ocytko, i ZKP, i same Kielce.
Inna opcja mówi, że w Polsce, gdzie obszary biedy są ogromne i wca le nie znikają, realizacja
takiego pomnika jest po prostu
niestosowna . Lepiej dać dolary na
bardziej pożyteczny i łatwiej przekładalny na społeczne potrzeby cel.

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

Nie brak uwag, że Kościół w ogóle
nie powinien włączać się do tego
przedsięwzięcia i być bliżej Judzi i
ich problemów.
Jeszcze inni pytają, jak wła
ściwie pomysłodawcy zamierzali
dokończyć realizację . Jej koszt
zamknąłby się kwotą nie mniejszą
niż 12-15 mln dolarów (choć Ocytko mówi o góra 6-8 mln) . Skąd owe
pieniądze miałyby pochodzić?

Studiując dokumenty zwią
zane z fantastyczną koncepcją pobicia prestiżowego Rio de Janeiro
przez Kielce, nasuwa mi się podejrzenie, że zbyt wielu ludzi po
obu stronach Atlantyku chciało w
tej sprawie zaistnieć . Oni chcieli
wznosić pomnik nie Chrystusowi
Zbawicielowi, a sobie.
WALDEMAR PIASECKl
Chicago
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Wrzesień w

SZANOWNI KLIENCI
W związku z trwającymi pracami remontowymi
w budynku PZU SA przy ul. Duiej 21
l wynikającymi z tego tytułu utrudnieniami
w obsłudze klientów infonnujemy,
ie ubezpieczenia motna zawierać

Nowy samoeh6d

ul. Warszawska 147, tel. 332-40-20
poniedziałek - piątek w godz. 9

00

1-,oo
sobota w godz. 900 - 1300
~ ul. Orkana 14A, (sklep Markus), tel. 368-57-34
00
00
poniedziałek - piątek w godz. 11 - 18
~ ul. Kruszelnickiego 158, tel. 368-32-44
00
00
poniedziałek - sobota w godz. 8 - 20
~ ul. Duża 20, tel. 343-04-29
5
poniedziałek - piątek w godz. t - 1-,oo
sobota w godz. 800- 1300
Ponadto w

juź

za

~14 zł*

mlesitcznie.

Samochody wszystkich marek
bez oprocentowania bankowego !!! :

w następujących punktach agencyjnych:
~

Auto· Planie!!!

-

~J\···~'...
t5

~

W ofercie: OPEL, FORD, SEAT, RONDA,
PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, VOLKSWAGEN,
TOYOTA, SKODA, DAEWOO.

***
*

*

Dowód osobisty
3 %. wartości samochodu
Bez zaświadczeń o dochodach, stałej pracy
Bez poręczycieli
Bez oprocentowania bankowego

najbliższym

zostaną

czasie uruchomione
kolejne punkty agencyjne.
215(ZK

Cementownia Nowiny SA należąca do niemieckiego koncernu Cementownia
DyckerhoffAGjestprężnyminowocześnie
kierowanym przedsiębiorstwem, stosującym
najnowocześniejsze na świecie rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Dyrekcja
Świętokrzyskiego

Centrum
l"·

Doskonalenia
Nauczycieli
w KielcaelL
ul. Zgoda 7

f)

'IOWUZYS1\\0 UBEZPIECZEŃ i REASEKURAC.II 5.A.

W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa, Cementownia Nowiny SA
poszukuje obecnie pracowników z wysokimi kwalifikacjami, ludzi kreatywnych i
zdeterminowanych na sukces, na następujące stanowiska:

,.

Specjalista ds. produkcji
Osoba na tym stanowisku będzie wspierała kierownika produkcji podczas procesu
technologiemego w celuzapewnienia optymalnej jakości cementu.

ogłasza
przetarg
nieograniczony na dostawę
oleju opalowego do naszego
Centrum Edukacyjnego w
Wólce Milanowskiej, gmina
Nowa Słupia.

Oferujemy; • interesującą i samodzielnąpracę • kontakt z najnowocześniejszą techniką
• wynagrod1:enie: 2390 zł brutto i szerokie możliwości rozwoju poprzez system szkoleń.
Ale wymagamy; • wykształcenia wyższego inżynieryjnego (najlepiej inżynieria
materiałowa i ceramika) • znajomości jednego jllZ)'Ica zachodniego • zdolności
interpersonalnych • zdolności planistycznych i organizatorskich • leonsekwencji w
działaniu i silnej osobowości • odpowiedzialności i dyspozycyjności • zdeterminowania
na sukces • wiek do 30 lat.
Specjalista ds. energetycznych
Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała si4t sprawami związanymi z rozdziałem
energii wysokiego napięcia (li O i 6 KV) oraz obsługą przemienników częstotliwości w
cementowni.

Bliższych informacji udziela się
pod telefonem (041) 36!-25-27.

Wadium wynosi 500 zł. Termin
składania ofert do IO.X.2000 r.,
do godz. 14, w pokoju nr 3
Centrum, uL Zgoda 7.
Otwarcie ofert w dniu
ll.X.2000 r., godz. 10 w
siedzibie Centrum, pokój nr

15, n

piętro.

Zarząd

Gminy
w Solcu nad Wisłą
ogłasza

przetarg
nieograniczony
na modernizację
drogi gminnej
Sadkowice l - Mochówka
o długości 680 m.b.,
gmina Solec nad Wisłą.
Tennin realizacji zadania:
rozpoczęcie- ll.X.2000 r.
zakończenie - 3l.X.2000 r.
Termin składania ofert do
3.X.2000 r., do godz. 9, w
pokoju nr 5 w Urzę_dzie Gminy
w Solcu n. Wisłą.
Otwarcie ofert dnia 3.x.2000 r.,
do godz. 10 w Urzędzie
GminySolec.
Wadium w wysokości 2000 zł
należy wpłacić w kasie Urzedu
Gminy Sołec.

Oferu!emy; • interesującą i samodzielnąpracę • kontakt z najnowocześniejszą techniką
Ale wymagamy; • wykształcenia wyższego (wydział elektryczny lub energetyczny) •
znajomości systemu SAT • znajomości jednego jllZ)'Ica zacbodniego (konieczność
czytania dokumentacji) • umiejętności swobodnego poruszania się w środowisku
Wmdows • zdolnośc:i planistycznych i organizatorskich • konsekwencji w działaniu i
silnej osobowości • odpowiedzialności i dyspozycyjności • zdeterminowania na sukces
• wiek do 30 lat
Sztygarbhp
Osoba na tym stanowisku będzie wykonywała pracę na 1/4 etatu
Wvmuamy: stwierdzenia kwalifilcacji osoby dozoru średniego - specjalność
techniczna bhp potwierdzone przez Dyrektora Okręgu Urzędu Górniczego.
Sztygar oddziału budowlanego
Osoba na tym stanowisku lx(dzie wykonywała pracę na umowę-zlecenie
Wvmagamy; stwierdzeniA kwalifikacji osoby dozoru średniego - specjalność
techniczno-budowlana potwierdzona przez dyrektora Okręgu Urzędu Górniczego.

Oddział

w Kielcach

uprzejmie zaprasza do zawierania ubezpieczeń
w następujących punktach agencyjnych:
Obsługi Klienta, ul. Sandomierska 89, teJ. 34-476-95
poniedziałek- piątęk , w godz. 8-17, sobota 8-13
ul. Targowa 18, teJ. 34-304-62 (l piętro, pok. 122)
poniedziałek- piątek, w godL 8-16

Biuro

•

• ul. Duża 19, teJ. 368-13-62
poniedziałek- piątek, w godz. 8-16

• ul. Mallków24, teJ. 366-33-90
poniedziałek- piątek,

w godz. 11-17

• ul. Warszawska 34a, tel. 368-15-98
poniedziałek- piątek , w godz. 8-16

• ul. Sandomierska 106, tel. 344-74-47
poniedziałek- piątek, w godz. 8-16
• ul. Manifestu Lipcowego 34, tel. 332-65-01 (.Exbud Broker",ll piętro)
poniedziałek- piątek, w godL 7.30-16

Oferujemy

również

zawieranie

ubezpieczeń

w domu klienta,

w dowolnie wybranych godzinach na terenie Kielc i powiatu
przez pracowników TUiR WARTA SA Oddział w Kielcach.
Bomba Iwona, teł. 0502 059-540, Dobrosz Grażyna , teł. 366-30-10,
Chmielewski Jacek, teł. 0501 569-164, Gierada Artur, teł. 0602 701 "181.
Maciejska Anna, teł. 0606 422-739, Olach Gabriela, teł. 0606 386-970, Rak
Zbigniew, teł. 0606 386-970, Skotnicki Paweł, teł. 0602 510-856
,_

Operator spycharki w dzi.ale górniczym
Osobana tymstanowiskulx(dzie wykonywała pracę na 1/3 etatu (14 godzin tygodniowo)
WYJD2J:amy; uprawnienia maszynisty spycharki najmniej kl. Ile prawo jazdy lcat. T •
dobry stan zdrowia • wiek do 30 lat
fODadto wskarane; uprawnienia przewóz materiałów niebezpiecznych, uprawnienia
umiejętność obchodzenia się z ryzykiem.
maszynistów równiarki kl.

m.

Osoby zaiJ1teresowane podjęciem pracy prosimy o składanie podań ()mów
motywacyjnycl!) do dnia 2S października 2000 r. na ręce pani Zofii Dudmlak, na adres;
Cementownia Nowiny SA, Dział Kadr, 26-{}52 Sitkówka k. Kielc 1961 /kr

Dom Yomocy Społecznej w Starachowicach
27-200 Starachowice,.. ul. Bema 26. teł. 274-55-52
ogłasza przetarg nieograniczony na budowę windy osobowej
dla niepełnosprawnych w budynku Domu Pornocy Społecznej.

Specyfikację istotnych

warunków zamówienia odebrać motna w siedzibie zamawiającego

pokój11.
Oferty w zamknjetej kopercie oznaczonej Mułem orzetarou należy składać w sekretańacie
StarostyS!arachowjckieoo St-ce. ui. Mrozowskleoo9do 13.X 200Qr. dogodz.9.

Otwarcie ofert 13JC.2000 r., o godz.10 w Staro&twie Powiatowym w Starachowicach.
52/Ut

Gminny Zarząd Budynków w Sitkówce-Nowinach,
26-052 Sitkówka, ul. Parkowa 3, teJ. 346-51-59
ogłasza

przetarg nieograniczony

metod~t leką mokrą ścian szczytowych budynku
przy ul Białe Zagłębie nr 13 w Nowinach.

na wykonanie ocieplenia

Pracownikami upoważnionymi
do kontaktów z oferentami
są pan Janusz Maciejewski. pani
Lucyna Śmieszek, tel./fax
(048) 37-61-257, w godzinach
pracy Urzędu od 8 do l 5.
Specyfikacj_ę istotnych
warunków zamówienia można
odebrać w Urzędzie Gminy
Solec n. WlSlą.
Zastrzegamy sobie prawo
unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
J!JSMr
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SZANOWNI KLIENCI

Nowiny=

mieszkalnego

aj)J ł6raZ kęłu Hłasana Prl~

gratis

Zakres remontu obęjmuje 165m kw. x 2 ściany.

dostąniesz

Specyfik:ację Istotnych Warunków Zamówienia Zainteresowani mogą odpłatnie
otrzymać u Zamawiającego po dokonaniu wpłaty l 0,00
w godzinach od 8 do l O.
Do kontaktów z OfereDtami upoważniony jest p. Jacek Górecki. teL 346-Sl-59,

roczne ubezpieczenie
i komplet zimowych opon

zt

wgod.z.od8do 10.
OJ~

~mogów olcreślonych w SJWZ należy zlożyć w zamlrniętej
w semtariacie Unędu Gminy Sitlcówlca-Nowiny. ul. Bióle Zagłębie 25

wg

lwperr:ie
do dnia

4 paździemilca, do godz. 15.
Wadium w kwocie 500,00 zł należy wpłacić na konto: Gminnego Zarządu Budynków
w Sitkówce-Nowinach w BS Kielce O/Nowiny nr 84931056-479659-3600-58-1
w terminie do dnia 4X2000 roku.

Ilość samochodów biorącycłl udział w promocji ograniczona.
Szczegóły promocji u auto<yzowanych dealerów Nissan Poland.

standardowe

wyposażenie:

IUJIIATYZAC.IA, CZTEIIY PODUSZKJ POWlETRZNE,
ABS, EU, IIA, RADIO, EI.EKYRYCZNE 5ZYBY,
WSPOIIAGAIIIE KIEROWNICY, CEN'TllALNY ZAMEK,

SIUliK IIAoiiiOWSZLI GENERAC.II

Otwarcie ofert nasqpi w dniu S paździem.lka, o godzinie 10.30 w siedzibie Urzłtfu
Gminy Sitkówka-Nowiny, ul Białe Zagłębie 25 (l piętro).

PHSRAGROMA

Ogłosunie powyższe stanowi korektę ogłoszenia, które ukazało siC< w dniu
20.IX.2000 roku, dot. bloku nr 13, na os. Nowiny.
1962/kr

25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
teJ. (O 41) 366-48-n, 345-06-42, taks (O 41) 345-03-60

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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co
czasowa: ,.Ornamenta Ecclesiae. Sztuka sakralna diecezji
kieleckiej". Czynne we wtorek w
godz. 10-18, środa - niedziela
w godz. 9-16. Niedziele wstęp
wolny (z wyjątkiem wystaw czasowych).
Muzeum - Rynek 315 (te/.
344-40-14) - nieczynne do od-

omantlca" (do/by digital),
366-37-19- . Prymas. Trzy
z tysiąca • - pol.
g. 8.30, . 10.45, 13, 16,
15. 20.30. Emeryci i renci. bilety ulgowe 8 zł na seans
16.
skwa• (do/by stereo)
.Droga do El Dorado·
USA, b.a., g. 11, 12.45,
15; "Enduro Bojz" - pol.,
12, g. 14.30; .. Sekta"
1. 15, g. 18; .Człowiek
- USA, 1.15, g. 20.
- .Sekta" - USA. L
g. 16.45; .Enduro Bojz" . l. 12, g. 18.30; .. tona
uty" - USA, l. 15, g.
! Tanie poniedziałki
tylko 10 złotych.
(w WDK) -.Człowiek z
-pol., g. 17.

- .,Agent XXL • - USA,
.17, .Jak ugrytć 1omln"
/. 15, g. 19.

RADIO-TAXI
ISKRA

96-62
'366-40-40
JURTA STAŁEGO KLIENTA

DOJAZD GRATIS
Bonifikata do 20 %

G D Z l E

od poniedziałku do piątku
w g. 9-15, w soboty i niedziele
nleczynna.
Klub Stowarzyszenia "CIVITAS
CHRISTIANA" w Kielcach
-ul. Równa 18- od poniedział
ku do piątku w godz.10
- 15 - wystawa rzeiby Włady
sława Trzpiota.
Jaskinia "RAJ". - czynna
codziennie oprócz poniedział
ków w godz. 10 - 17 (konieczna rezerwacja miejsc).
O'rodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (gm. Mo·
rawica) - wystawa wyrobów
oraz praktyczne warsztaty gamcarskie dla grup zorganizowanych (po uprzednim kontakcie
telefonicznym) - czynne codziennie w godz. 1O - 16.
Informacja: 311-40-31, fax
311-46-31.

wołania.

Muzeum lat Szkolnych S. Że
romskiego - ul. Jana Pawła /1
25, (te/. 344-57-92) - ekspozycja stała: wystawa materiałów
biograficznych l literackich z
młodzieńczych lat pisarza. Czynne we wtorki, czwartki, piątki i
niedziele w godz. 9 - 16 oraz
środy w godz. 11 - 18.
W niedziele wstęp wolny.
Muzeum H. Sienkiewicza
w Oblęgorku, te/. 303-04-26,
- wystrój mieszkania pisarZ4
oraz wystawa biograficzno-literacka. Z planów filmowych
. Ogniem i mieczem" oraz .Pan
Tadeusz" - malarskie impresje
Stefana Szmidta, .. Wokół Krzyżaków ". Muzeum czynne codziennie prócz poniedziałków,
w godz. 10-16 w czwartek wstęp wolny.
Muzeum Pamięcl NaJadowej
- więzienie kieleckie z lat 1939
· 1956, ul. Zamkowa 3. Czynne we wtorki, środy, s.oboty
l niedziele w godz. 10- 14. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać w Innym terminie - te/.
(041) 342-19-82.
Muzeum
'Zabawkarstwa
- ul. Kościuszki 11 - codziennie
oprócz poniedziałków w godz.
10·17. Wystawy: .. Zabawki i
modele współczesne", .X wieków śtroju polskiego", .Wigilia
u Boryny", Lalki Barbie i projekty rzetb .Baby Jagr.
Muzeum Wsi Kielecklej
w Kielcach - Park Etnograficz., ny w Tokarni - wnętrza XIXwiecznych chałup, XIX-wieczna apteka, dwór z Suchedniowa, wystawy: .Opowieści orzeczach zwyczajnych" - tradycyj•. ne rzemiosło ludowe. Czynne
w godz. 10- 17.
Muzeum Wsi K_ieleckiej
- Dworek Laszczyków - ul. Jana
Pawła 11 6. ,.Szlakiem Adama
Mickiewicza. Kraj lat dziecinnych
i młodzieńczych·. Czynne
w godz. 10-15. W niedzielę
- wstęp wolny.
Muzeum Wsi Kieleckiej - zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja - czynne
cały tydzień oprócz poniedział
ków i świąt w godz. 9 - 15.
Muzeum Zbiorów Geologicznych - Oddział Świętokrzyski
Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. lgoda 21 - wystawa .,600 mln lat historii Gór
Świętokrzyskich " - czynne od
poniedziałku do piątku w godz.
8- 15.
Pomnik-Mauzoleum w Michniowie k. Suchedniowa - czynne w godz.10- 17.
Galeria Fotogralii, ul. Paderewskiego 12 - .Fotografie
w technice gumy " - czynna
wtorki, piątki w godz. 11-16, w
soboty w godz. 11-15.
Galeria BWA .PIWNICE"
- ul. Leśna 7 - . Przedwiośnie
2000" - wystawa pokonkursowa.
Galeria czynna od paniedziałJaJ do
piątku w g. 11-17, w niedziele w
g. 11 - 15, w soboty nieczynna
Galeria BWA .NA PIĘTRZE"
- ul. Leśna 7 - Galeria czynna

l

BUSKO
Galeria

BWA "Zielona"
- ul. Mickiewicza 7 - wystawa
rzetby .Pienery rzetblarskle
Kielce'99·. Oprócz poniedział
ków czynna codziennie w godz.
11-17, w niedziele godz. 11- 15.

"
·
("

.

!'J
·
,
·

.
"

J{DRZEJÓW
Muzeum im. Przypkowskich,
p/. T. Kościuszki 718, te/.
386-24-45 - czynne ad 8
do 16.
IASI.OWICE
Muzeum .. Dworek Reja",
teJ. 381-45-70 -czynne od poniedziałku do soboty w godz.
8 - 16, w niedziele 10 - 16.
OSTROWIEC ŚW.
BWA - ul. Siennieńska 54,
te/. 263-20-48 -wystawa akwareli Kazimierza Twardowskiego
- czynna od wtorku do piątku
w godz. 9-18, w soboty.; nie·
dziele w godz. 14-18.
PliCZÓW
Muzeum Regionalne • ul. Armii Ludowej 2a - wystawy stałe: .Pradzieje Panidzia·, .. Piń
czów - historia miasta", "Adolf
Dygasiński - życie i twórczość",
.Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa", "Przyroda Ponidzia"; w synagodze - .Społe
czeństwo żydowskie w Pińczo
wie". Czynne wtorek, piątek w
godz. 9-15, środa, czwartek w
godz. 9-17, sabata, niedziela
w godz. 1o-15.
Galeria .Kiużganki" - wystawa malarstwa Marka Wawry
i Bogdana Ptaka.
SAMDOMIERZ
Muzeum Okręgowe: Oddział
Zamek -ul. lamkawa 14, te/.
(015) 644-57-57 - czynne:
od wtorku do niedzieli w godz.
1o-11- wystawy stale: .Kuchnia królewska", .Gabinet numizmatyczny", .Historia wzgórza
zamkowego w ikonografir,
.Ekspozycja etnograficzna",
• Wzgórze Świętojakubskie we
wczesnym średniowieczu•; wystawy czasowe: . Dzieci w malarstwie polskim", .Czujący kamień ", .Krajobrazy i zabytki
dawnego województwa sandomierskiego".
Oddział Ratusz - ul. Rynek 1
· czynne: od środy do niedzieli
w godz. 1o-11 -wystawa staJa:
"Dzieje Sandomierza", wystawa
czasowa: .Portret polski".
Oddział Literatury - ul. Katedralna 5H, te/. (0-15) 832-2147 - czynne ad wtorku do niedzieli w godz. 9-16 - wystawa
stała: .Jazdy do Sandomierza"
- ekspozycja poświęcona związ
kom Jarosława Iwaszkiewicza z

EURO-AUTO
RADIO TAXI

w96·63w

Słowoludu

KIEDY?

l

Sandomierzem; wystawa czasowa:
Gryfem w herbie• wystawa paświęcona sylwetce
i twórczości wybitnego polskiego heraldyka 1 genealoga Szymona Konarskiego; .Anna
Iwaszkiewicz" ze zbiorów Muzeum Anny l Jarasława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Galeria Sztuki Współczesnej
BWA, ul. Rynek 11.
Muzeum Diecezjalne Sztuki
Kościelnej, ul. Długosza 9
- poniedziałek · nieczynne, od
wtorku do saboty w godz.
9- 16, w niedziele 13.30 · 16.

.z

SKARiYSKO·KAM.
Muzeum im. Orła Białego - ul.
Sloneczna - czynne od 8 do 16.

STARACHOWICE
Muzeum Regionalne - ul. Kryw·
ki 1, te/. 274-62·68, czynne w
dni robocze w godz. 10- 16.

KIELCE
Dyżury ostre: Oddziały Wewnętrzny l Chirurgiczny - Czar-

nów.
Apteki
dniowy

dyżurujące: całotygo
dyżur

nocny, dzienny
apteka przy
ul. Romualda 3 (wjazd z ul.
Sandomierskiej). W sobotę i
niedzielę do godz. 23 czynna
apteka przy ul. Mickiewicza 1.
· Całodobowa apteka - ul. Starodomaszowska 11 (obok
szpitala przy ul. Kościuszki) czynna codziennie, takie w niedziele i święta.
Apteka ,.Na Rogatce" - Jana
Pawła /1 13 - codziennie (również w niedziele) od B do 23.
Apteka ,.Przy Pogotowiu"
· ul. św. Leonarda - czynna
codziennie w godz. 8-20.
Apteka przy ul. Jagiellońskiej
23 (obok .Szumenu") - czynna
w każdą niedzielę w godz. 9-16.
i

świąteczny pełni

BUSKO
ul. Sikorskiego 10.

J{DRZEJÓW
ul. 3 Maja.
KOŃSKIE

ul.

Piłsudskiego

DPATÓW
ul. Pocztowa 6.

OSTROWIEC ŚW.
os. Ogrody 37.
PIŃCZÓW

p/.

Wolności

3.

POtAIIIEC
ul. Krakawska 3.

62.

SKARŻYSKO-KAM.

ul. 1 Maja 34.

STARACHDWICE
ul. Murarska 11.

KOMURIK.;;:.;;:
AC.
=JJ=A.;~__,
KIELCE
Informacja PKS - 366·02-79.
Informacja PKP· 366-93-28.
Informacja MZK- 345-06-95.
Taxi Osobowe - Piekoszowska 345-15-11, Jesionowa - 33179-19; bagażowe - Sandomierska 368-G6-68; ciężarowe - Mielczarskiego - 345-41-22.
RADIO TAXI "EURO-AUTO", te/.
96-63, 362-13-13 i 362-23-23,
czynne non stop, dojazd gratis
RADIO • TAXI "ALFA" - tef.
344-44-44, 96-22 (do;azD gratis).
TAXI - ul. Mielczarskiego
- 366·40-40 (dojazd gratis).
RADIO -TAXI "METRO" - te/. 34222-22, 345-55-55(dojazd gratis).
TAXI .WICHROWY" - tel.
33-10-919 (dojazd gratis).
TAXI "CENTRUM" - te/.
368-00-08 (dojazd gratis).
TAXI "ŚWIĘTOKRZYSKIE", ul.
Manifestu Lipcowego, te#.
' 331-55-55 (dojazd gratis).
TAXI .NA STOKU" - tet.
331-21-11 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "OMEGA" - te/.
. 36-00000.
RADIO TAXI .ORIENT" - te/.
361-11-11 (dojazd gratis, karta
. stalego klienta).
, TELE TAXI "WALIGÓRY"
- te/. 368-74-00 (dojazd gratis).
, TAXI "OALNIA - ŚLICHOWI
CE", ul. Szajnowicza, tef.
369-96-66, dojazd bezpłatny.
TAXI "HERBY~ - te/. 345-74-74
(dojazd gratis).
RADIO TAXI "EXPRESS"
- te/. 66-11-11. Dojazd gratis,
z nami najtaniej.
RADIO TAXI "EUROPA• - (dojazd gratis, karta stalego klienta), teJ. 361-1611 .
TAXI "BARWINEK" - tel.
368-76-55 (dojazd gratis).
RADIO TAXI "DORION" - tef.
36-999-99, 34-555-44, 96-23.
Bilety lotnicze - rezerwacja
i sprzedaż · .Sigma •• ul. Sienkiewicza 56, 366-44-32, 344-30-33,
LOT - informacje, rezerwacja,
sprzedaż biletów - 952.
OMNIA - komunikacja między
. narodowa, Sienkiewicza 61,
345-77-43, 345-77-46.

liELCE
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Pogotowie Policyjne - 997, Straż
Pożarna - 998, Pornoc Drago·
wa- 366-00-65 czynna non
stop oraz 981, Pogotowie Ener·
getyczne Kielce - miasto i teren
- 991, Pogotowie Gazowe 312-020 i 992. Pogotowie
wod.-kan. - 994, Pogotowie
c.o., Bektryczne. PGM - czynne w godz. 15- 23 w dni po·
wszednie i w godz. 7 - 23 w dni
wolne od pracy - teł .
361-18-33, Straż Miejska- 986,
368-75-15 (przez całą dobę) i
368-75-33 w godz. 7 -15, potem fax). Posterunek czynny w
godz. 7 - 22 - Śródmieście 367-6o-13. TA/ - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza 94·77, OIKT - Ogólnopolska Informacja Gospodarcza - żółta
linia - 94-34, numery zamiejscowe - 911. informacja PKP
- 366-93-28, informacja PKS
- 366-02-79, pocztowa informacja telefoniczna - 932, pomoc drogowa 361-79·76, 3011 -609.
liKO
Pogotowie - ul. Bohaterów
Warszawy - 378-33-18, Po·
ficja - ul. Mickiewicza - 997,
378-24-21, Straż Miejska
- 378-26-39, Straż Pożar
na - 998, 378-44-98. Szpital - ul. Mickiewicza 67,
05 .
te/. 378-24-01 do
te/.
Izba Przyjęć
378 -20-49 .

KIELCE
Młodzieżowy telefon zaufania - 34-463-56 - dyżury
psychologów i pedagogów środy, czwartki 18 - 20, dla
ludzi z problemem alkoholo·
wym - od paniedziałku do
piątku w godz. 18 - 20. teł.
345-73-46, w sprawach rodzinnych - 368-18-67, czynny od paniedzialicu da piątku
w godz.8 - 17, pomoc psychologiczna dla rodzin wychowujących
małe
dzieci
- 346-53-11, poniedziałek,
g. 15-18.

A N O N S E
KWIATY DLA CIEBIE - dostawy bukietów pod wskazany adres. Kwiaciarnia .Polflower", Kielce, ul. Sienkiewicza 60, teJ. 041-366-00-94.
TEL 344-85-15 - "ZDROWIE" - CODZIENNIE
7 • 21 • WllYTY DOMOWE LEKARlY SPECJAUSTÓW, PEŁNY ZAKRES usług pielęgniarskich,
ULTRASONOGRAFIA, EKG, HOLTER, PROBY WYSIŁ
KOWE, ECHOKARDIOGRAFIA, L.ASEROTERAPIA,
BIGOM - ODCZULANIE, Warszawska 34.
NAGłA POMOC LEKARSKA - Pedlatrzy, Interniści ,
Laryngolodzy, Chirurdzy, Neurolodzy, EKG
- 331-56-50.
NATURA - lek. derm. Jadwiga Stodolna
- specjalista akupunktury - Kielce, Spacerowa 6,
tel. 361-68-{)4. Gabinet kosmetyki profesjonalnej zamrażanie zmian skórnych l naczyniek, akupunktura
antynikotynowa, leczenie otyłości, embńoblasty, kolagen, laser, zabiegi kosmetyczne.
USŁUGI MEDYCZNE WOJEWÓDZKIEGO SPECJAUSTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO, Kielce, ul.
Langiewicza 2 i WOJEWÓDZKIEJ SPECJALIS1YCZNEJ
PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ , Kielce, ul. Kościuszki 3: Usłu
gi Pielęgniarskie (361-53-07, 361-55-25, wewn. 224,
316) , EKG (361-55-25, wewn. 225, 344-40-51,
wewn. 21 -ul. Kościuszki 3), RTG, USG (361-55-25),
ECHO (361-55-25, wewn. 225, 344-40-51, wewn.
21 - ul. Kościuszki 3), Badania Holtera (361-55-25,
wewn. 225), EEG (361-55-25, wewn. 341, 361-54-60),
Badania urodynarnieme (361-55-25, wewn. 313),
Gastroskopia - helikobakter p. (361-55-25, wewn.
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350), Analizy laboratoryjne (361-55-25), Testy alergologiczne (361-55-25, 344-40-51 , wewn. 24
- ul. Kościuszki 3), Badania spirometryczne
(361-55-25, wewn. 264, 244-40-51, wewn. 40- Kościuszki 3), Chirurgia Jednego Dnia (361-54-oo), Badania peloptyczno-ortoptyczne (344-40-51, wewn. 36
- ul. Kościuszki 3).· Rehabilitacja - laseroterapia
(361-55-25, wewn. 291 ), Badania laryngologiczne
(361-55-25, wewn. 341 , 288), Badania psychologiczne (361-55-25, wewn. 327), Stomatologia dla osób
niepełnosprawnych (bezpłatne) 361-55-25, wewn. 238.
GABINETY UROLOGICZNE- BEZOPERACYJNE LECZENIE PROSTATY - ul. Seminaryjska 27b .
361-3G-60 i Jagiellońska 23, 346-22-99 - specjaliści
urolodzy.
POGOTOWIE STOMATOLOGICZNE -lecznica .Medistar", ul. Warszawska 34 (DOM RZEMIOSŁA) , czynne
NON STOP - teł . 344-39-45.
PRYWATNY GABINET PSYCHIATRYCZNY - dr n.
med. Michał Piecewicz - specjalista psychiatra
- poniedziałki, środy, piątki w godz. 16 - 18, soboty
w godz.10 -12, Kielce, ul. Sienkiewicza 77, wizyty domowe - teł. 33-22-853, Q-002-705-991 .
POGOTOWJE POGRZEBOWE "USTRONIE"
- USŁUGI CAŁODOBOWE, WYSTAWIANIE KART
ZGONU PRZEZ LEKARZY UPRAWNIONYCH
tel. 361-29-18, 361-39-12.
'
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
• usługi pogrzebowe całodobowe, tel. 366-31-77,
344-67-88.

9

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

ZNI

NA

KI

JEŚLI...

DROBNE
TO..•
... otrzymasz 30, 60 łub 90 o/o zniżki
na dodatkową emisję
ogłoszenia o tej samej treści
w dowolnie wybranym przez siebie dniu.

... ogłoszenie drobne,
które zamieścileś w .Słowie Ludu"
nie odniosło skutku ...
... przyjdziesz z rachunkiem do Biura Reklamy .Słowa Ludu"
w ciągu 5 dni od ukazania się ogłoszenia
UWAGA! Tylko dla osób fizycznych,

umieszczających

w

"Sł ow ie

Ludu"

ogłoszenie

Agencja Reklamy

AUTO-MOTO

BUDOWNICTWO

Słowoludu
11

041/343-17-57 . .ALTOM.- AUTOALARMY,
immobilisery . Blaupunkt., centralzamkl.
RATY.

0% REKLAMACJI
eGERDA

Fi h

hiifE3d#

i'E

zt283

ZAPRASZA

·

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

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

0411344-85-25. MOTOART: silnikowopodwoziowe, (zachodnioeuropejskie), wymia·
na amortyzatorów - gratis.

zd260
041(345-16-29. HURTOWNIA· części
samochody zachodnie. BEZPŁATNA WYMIANA amortyzatorów. Tłumiki. Blacharka.
Oświetlenie. MOTOMARKET. Jagiellońska 23.
zt282

ul.

Strażacka

14

PUNKTY
PRZYJMOWANIA
OGŁOSZEŃ

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe T. Pęski
ul. Przemysłowa 8

tel. (041) 352-20-47
KOŃSKIE

Firma Handlowa IMPULS
ul.

Piłsudskiego

48
teł. (041) 372-48-95,
0601-695-499
wejście

od

Strażackiej

18 przy PSP

OSTROWIEC
Ostrowiecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
uL Kochanowskiego~ pok. 4
tel (041) 262-83-1~ 262-83-31
fax (041) 26244-57
PIŃCZÓW

Sklep KLEKS .
ul. 7 Źródeł 8
teł. (041) 357-44-10
STARACHOWICE
RadioMTM
ul. Krywki 18
teł. (041) 275-11-11

STASZÓ\V
ul. Armii Krajowej 10,
p. 211,
teł. (015) 864-32-58
czynne od 9.30 do 16

zt260

362-46-76 PARKIETY, mozaiki, schody,
listwy. kleje, lakiery.•Fioor", Kielce, Zagnań
ska 232 (8·17) .

AUTO· SlYBY. Kielce, 361-57·17.
za505
AUTOALARMY
CAŁODOBOWO

041J34..434-79.
zt284
AUTOGAZ KONIETZ. 041/34-225-23.
dg7012

BLOKADY, szyberdachy, autoalarmy.
041(342-22-28, 0604-565-420.
dg7428

ATRAKCYJNE kredyty mieszkaniowe
17.45%.0602-139-424.
dg8121
BLOCZKI,
041/315-14-46.

pustaki

żużlowe

•

dg8286
BRAMSTAL - BLACHY: trapezowe, dachówkowe. ONDULINE. Rynny, obróbki.
Bramy garażowe. RATY! 041(331-49-62.
zt296

CZĘŚCI do samochodów zachodnich.
Sprzedaż hurtowa, detaliczna. MOTO ZBYT,
Słowackiego 18,tel. 041f361-12-94, Krakowska 204, lei. 346-42-41 .
zn174

HAKI Holownicze· 041(361-57-04.
dg7926
HURTOWNIA części do samochodów
zachodnich. Szeroki asortyment, wysoka
jakość, dobre ceny. BEZPŁATNA WYMIA·
NA amortyzatorów SACHS. KiM Auto-Czę
ści, Kielce, Słowackiego 6, 0411344-~3-73,
361-81-06.

zd261

OKNA PCV: ALUPLAST, PANORAMA,
FAKRO. Drzwi zewnętrzne, wewnętrzne .
Parapety, rolety. Montaż, raty. • DROKPLAST", Kielce, Nowa 5, 041(361-71-90,
361-88-52.
zd262
OKNO S.C. - pfoducent okien PCV- niemieckie systemy THYSSEN . Każdy wymiar. Mikrowentylacja gratis. 041/346-19-17,
Kielce, Łódzka 308, Skarżysko-Kamienna,
świerczewskiego4, 041/25-25-288.

zt303
OKNOTECH - okna od 159zl, tylko we
041(366-32-90.
zn186

wrześniu.

PANELE PCII· ścienne. łazienkowe,
podlogi - Austria, 24000 obr. EURODOM,
Wrzosowa 7, 041/361-74-91 .
za517
PANELE boazeryjne, PCV, podłogowe . Promocja, Kielce , Okrze i 56,
041/344-37-45.

za522

-podłogowe

dachowa
budowlana
ogrodnicza
strelch
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
DO SYSTEMU DOCIEPLEŃ
Ceny producenta. Polskie atesty. .XL"
Kielce, Damaszewska 115, Rolna 8,
tel. 34-493-97, 369-26-83.
za513

DRZWI
Zagnańska 7

041/368-02-32.

KIELCE, PAKOSZ 53
041{361-18-56

zh458
TŁUMIKI, katalizatory, Kielce, Bodzentyń
ska 13,344-32-76.
dg6729

PRODUCENT deski podłogowej , boazerii, parapetów, schodów . Montaż .
0411254-10-20.
dg7815
PRZEDSIĘBIORSTWO

FAIR PLAY 1999
Automatyczne bramy garażowe , wjazdowe,
przemysłowe. 2 lata gwarancji .BRAMAR",
ul. Królowej Jadwigi 1, 048/333-24-02.
mw142

zt220

STROP TERIVA. Nadproża. Doslawa na
041(361-70-80, 0604-44-78-24.
dg7603

WLOSZCZOWA
teł.

Biblioteka Publiczna
ni. Kościuszki 11
(041) 394-23-13,394-34-33

34-514-66.

DO WYNAJĘCIA garaż - Szc:zecińska
041/342-26-26.

DO wynajęcia 120 m
041/368-18-17.

na

każdą

ność.

DO wynajęcia komfortowe miE!SZ~lamEi!ll
m kw . 041/361-13-76,
331-48-47.
.

DO wynajęcia lokale biurowe po
l, 11 piętro Kielce, Sienkiewicza
0602-501-420.

DO wynajęcia sklep - ś
602266195.

KUPIĘ mieszkanie min. 46
0411368-89-04.

m k•

LOKAL biurowy i magazynowy •
Kielc. 0601-201-357.

MIESZKANIE dla 2-ch studentek
041(368-72-15.

zt288
HURTOWNIA Szkła Okiennego - okna
PCV- transport. Kielce, 361-08-n.

dg8271

zh500

041f34-463.63. •EUROLOCUM-1' NIERUCHOMOŚCI , od 1984, Sienkiewicza 9.
za518

O-K-N-A
ROLETY
PARAPETY ZEWNĘTRZNE
ALUTECHNIKA"
Paderewskiego 3/5
343-07-04

041/343-92·50- DOMENA- Nieruchomości.

MIESZKANIE dwupokojowe, umebl~
na Sadach do wynajęcia, cena 500zl +
ty. Kielce, 343-13-78.

dg7406
zt270

041/344-88-08- .MEDIUM'- Nieruchomo-

DKLAND • producent okien, drzwi; PCV w
systemie KOMMERLING. Biuro Handlowe,
Kielce, Staszica 1 (l piętro) . Tel.ffax
0411343-04-66,303-16-57.
zn168

zd258
041/344-98-98 PARTNER sprzeda dom,
Witosa .
dg7590

KIELECKA
SZKOLA .JAZDY
ul. Paderewsldego 4 7

WJ :l

kateg«<C

Weekendowy
od23.1X (goch. 13.30)

Popoludniowy
od25.1X

10

DLA STUDENTEK samodzielne
do wynajęcia . Kielce, 34-27-963.

LOKALE

Jagiellońska 41 A

SKARŻYSKO-KAM.

BTKiZTERRA
ul. Sokola 18
teł. (041) 251-1().{)9, 251-16-{lł
telJfux (041) 251-16-07

COMPLEX DOM, 041/368-43-86.

budowę.

ści.

WYPOŻVCZALNIA
SAMOCHODóW
QUATIRO
041/34-84-750

AKCENT nowe mieszkania z ulgą
kawą. te l. 041 /368· 70-93.

PARKIET, mozaika, kleje, lakiery. Kielce,
37, 041/345-44-84.
zd251

PŁYTOMEX

BMN
DAEWOO

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

Łazy

041/34-313-17. , EURODOM·.

SKLEP- HURTOWNIA
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
JAPOŃSKICH

.A D-DRĄGOWSKI " Nieruchom ośc'

041/368-24-34.

zt297

STROP TERIVA, certyfikat bezpieczeń
stwa - producent 041/302-12-90.
dg7876

GLAZURA
TERAKOTA
LUSTRA
-700wzorów
-od 12,99 m kw.
HURT-DETAL

34-430-03 FAKTOR. Mieszkania
budowane - Turystyczna, Wojska
go, Podhalańska , Baranówek.

DO wynajęcia 7 gabinetów
z poczekalniami, zapleczem
tra Kielce, Sienkiewicza
nadający się na przychodnię. "''~>'-"" '""LV

·ścienne

zd264
CENTRUM OGRODZEŃ . Bramy (580,00).
Siatk i.
PAMIR,
Krakowska
261.
041/368-32-15.
zt292

041/368-05-57 , DoM· Nieruchomości,
dyty.

PANELE:

BRAMY na 100 lat· HORMANN, garażo
we, przemysłowe, drzwi, bramy wjazdowe,
napędy, maszty flagowe. Kielce, Dymiń·
ska 18, 041/361·04-63, 362-08-75.

FOLIA:
CZĘŚCI do samochodów zachodnich,
USA. .Auto-System·. Damaszewska 41,
041/344-49-86.
dg8154

OKNA DRZWI
. STOLBUD' WŁOSZCZOWA
PCV
FAKRO, VELUX
POL-SKONE
TRANSPORT, MONTAż
KIELCE, DUżA 22, 041/368-13-10
dg8107

041/366-19-17 ZDECYDOWANIE najtań
sze bramy, automatyka, ogrodzenia - producent.

AMORTYZATORY, tłumiki, haki • sprzenaprawy eksploatacyjne.
• Auto-System·,
Damaszewska 41.
041(344-49-86.
dg8153

za506

KAZIMIERZA WIELKA

DRZWI
OKNA.
Autoryzowany partner
FIRMUS.
Kielce, Osobna 6.
361-80-46,
0602-368-413.

041/366-46-52 . BRAMY. Automatyka .
Zapory parkingowe.
zt295

AUTOSlYBY. .Autofenix" Kielce, Wrzosowa 25, 361-81-71 . Radom, Warszawska
115, tellfax 333-27-00, Szewce 39 k. Kielc,
346-52-05.

pl. Kościuszki 7/8
teł. (041} 386-10-42

ANTYWŁAMANIOWE

ALUFEL GI, opony, naprawa i renowacja felg. Warszawska 170,041/332-22-12.
zz315

Kościelna

34
teł. (041) 2:47-96-40
0601 520-789
ul.

Kielce
Grunwaldzka 28
041/345-18-80.

zt289

AUTO • RADIO . • WIBTRONIC" Kielce,
Paderewskiego 22.
za510

0411366-05-93, 366-13-61 ,
CHEMADIN - Export - ""'"''"-n"c""'""·
Giełda Nieruchomości, Kielce, ul.
wicza 67 i Okrzei 15B.

ELMIX

041/366-46-52. DRZWI: antywłamaniowe,
stalowe, p. poż .
zt294

daż, montaż,

tel./fax (041) 372-58-33

OKNA
PCV(VEKA)
-drewniane
-aluminiowe

zh448

041f362..Q0-29
AUTONAGAZ
Kielce. Pakosz 53.
RATY.

prywatne.

(godz. 16)

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

CM •1 3)

23JX godz.13
UWAGA!!!
STUDENCli UCZNIOWIE
80 zł RABATU

NOWO budowane mieszkania Sady.
dlówek, sprzeda .Kontrakt',

366-33-45.

POKÓJ dwuosobowy, kuchnia,
do wynajęcia. 041/331-34-10.

pOMiESZCZENIA biurowe 170 m kw.
wynajęcia -centrum. Kielce, 362-13-29.

AKTIV - kursy językowe : wszystkie
poziomy.
Sienkiewicza
10/12a/3,
0411368-2641 .

CHEMIA - korepetycje medycyna.
0605-072-200.
dg8240

za488

lokalu handlowego.

ANGIELSKI - LEKTORZY ANGLOJĘ
ZYCZNI . Talking Internet. PanPol,
0411368-15-71.
dg7492
ANGIELSKI - braki, konwersacje, konsultacje. 0411362-03-89.
dg7975
ANGIELSKI - filolog . 368-85-76 ,
331-75-68.
dg8233
ANGIELSKI - korepetycje , egzaminy.
0411331-42-98.
dg7952
ANGIELSKI- kursy FCE, CAE, CPE, przygotowanie do matury i egzaminów wstęp
nych. 041/361-67-08,0601454-864 .
dg8037
ANGIELSKI - kursy dla małych dzie-

ci. 0411361-48-77.
dg8211

dla studentek. 0411361-07-90.

Starachowice

ANGIELSKI - lekcje indywidualne (matura , FCE). 041134-28-538.
dg8155
ANGIELSKI· tanio. 041/369-92-38.
dg8246

CHEMIA,
0411368-90-71 .

FIZYKA,

medycyna .
dg7741

~HEMIA.

zd233

361-19-21 .
dg7840

COMPUTEX - Kursy komputerowe.
041/344-32-02.
zt278
DWULETNIA szkoła pomaturalna Artystycznego Projektowania Ubioru (dzienna,
wieczorowa , zaoczna). Kraków, Bałuckiego
9, 012/266-21-11 .
kd955
EDUKATOR Studium Informatyczne,
041/368-07-66.
zt281
FRANCUSKI - lekcje, tłumaczenia .
041/332-57-31 .
dg7940
GREAT
ANGIELSKI
- kursy - wszystkie poziomy .
-dorośli

• młodzież
-dzieci
KIELCE, Sienkiewicza 49/2a
0411331-42-98, 366-49-51.
dg7951

ut51
ANGIELSKI, NIEMIECKI, WŁOSKI
dorośli, młodzież, dzieci
wszystkie poziomy - CERTYFIKATY!
NOVUM- Kielce, Sienkiewicza 59
- telefon 368-40-55, 368-30-55

zh462
ms160
u.-.cr,u c.U\.> Zygmunt Banaś przyjmuje

soboty od 12.00. KieiSi~n,ki"'"ir~·" 28121, wejście od Malej.

ANGIELSKI, korepetycje. 041/342-61-28.
dg8178

KOREPETYCJE- nauka; rosyjski, angielski. 0604-578-651 .
dg8149
MARKSOFT - kursy komputerowe .
041/343-12-52.
zt300
MATEMATYKA- 041/345-38-15.

ms156
bielactwo. 0601-2143-88.

ORTODONTA
Lekarz specjalista
11 stopnia
Zapisy telefoniczne
0411331-34-43
KRÓTKIE TERMINY.

- .Herbalife", 0411343-16-59,
zn182

kd1942

dg7728
BIOLOGIA - korepetycje . Kielce,
368-36-32.
dg7644
BIOLOGIA, chemia - korepetycje .
35-21-094.
uk59
BRITISH & AMERICAN CENTRE - Szkoły Języka Angielskiego: Kielce, Prosta 35,
368-70-82, Karłowicza 5/1, 344-19-29, Biura
czynne: (14.00-19.00).
dg8111
BUDOWLANKA
Kiel.c e
Jagiellońska 90
041/34-616-00
DODATKOWE ZAPISY
do szkół zaocznych:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(3-, 4-letnie)
TECHNIKA ZAWODOWE
(3-letnie).
zt309
CENTRUM KD .Promotor", Podklasztorna 117 ogłasza nabór do- Studium Policealnego: Farmaceutyka, Turystyka , Bankowość, Telekomunikacja, Poligrafta , Rachunkowość - Finanse, Administracja Samorzą
dowa, Technik Prac Biurowych (1 rok).
0411345-85-88, 345-10-55.

NAUKA
0411331-71-19
0411361-83-00
STUDIUM INFORMATYKI
zaoczne.

zt299
CENTRUM KSZTAŁCENIADOROSŁYCH
. Promotor", Kielce, Podklasztoma 117 ogła
sza nabór: Technikum: Samochodowe, Poligraficzne, Telekomunikacyjne, Fryzjerskie,
Budowlane, tywienia Zbiorowego. Liceum:
Handlowe, Ekonomiczne, Ogólnokształcące
(3-, 4-letnie). 041/345-85-88, 345-10-55,
0602-799-833.
zt298

0411344-74-07
0411344-81-95
SZKOŁA JĘZYKÓW
OBCYCH
EMPIK
zapraszana:
-angielski
·niemiecki
· francuski
· wioski
• hiszpański
WARSZAWSKA 5
SIENKIEWICZA 27

CENTRUM Treningowe Wojakowskich
- trening pamięci, szybkie czytanie, zaję
cia, Kielce, Kościuszki 5, 361-77-94.
dg8239

zt308
11361 ·99-98 CENTRUM Kształcenia
teromskiego 30 - angielski,
francuski, hiszpański .

SZKOtY PRO-FIL, Kielce, Romualda 3,
368-17-43. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄ
CE -dzienne, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁ
CĄCE dla Dorosłych, POLICEALNE STU·
DIUM ZAWODOWE - nowe specjalnośd •
technik: administracji z obsługą ubezpieczeń ,
informatyk, ogrodnik, organizacji reklamy.

zd234
TECHNIK organizacji reklamy. Roczne
Studium z uprawnieniami, 041/344-19-54 .
zn177
TŁUMACZENIE konferencyjne: symultaniczne i konsekutywne j.angielski.
041/361-74-02.
dg7836

WYZSZA Szkoła Ubezpieczeń prowadzi rekrutację na l rok na specjalności : ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia gospodarcze. Kraków, Straszewskiego 25 (naprzeciw UJ). Tel. 012/421 -91-49,422-92-60 (zezwolenie MEN z 17 sierpnia 2000).
kd1932

NIERUCHOMOŚCI

NIEMIECKI- 041/34-556-32.

CENTRUM Usług Dydaktycznych . PRAGMATIC", angielski, informatyka. Dzieci, mło
dzież. 0411345-1649 (15.00-19.00).
dg7564
CHEMIA- 041/345-72-21 .
dg8248
CHEMIA- 0411361-12-85.
dg8273

NIEMIECKI· 331-19-07.
dg8290
NIEMIECKI - korepetycje, filolog .
0411331-17-79.
dg8062
NIEMIECKI, korepetycje- 0411361-11-64.
dg7947
NIEMIECKI, solidnie, tanio, także dojeżdżam. 041/34-55-197.
dg8278

KUPIĘ lub wydzier:l:awię kurnik.
0604-622-498, 368-53-25.
dg8143

NIE masz własnego mieszkania? Nie wynajmuj! Zamieszkaj we własnym . Rata od
499 zl. (022) 864-57-90, 0605/673-011.
kd1831
SEGMENT Dąbrowa , Baranówek, sprzeda .Kontrakt", 368-33-22. 366-33-45.

zz345
SPRZEDAM 1 ha- Kielce. 361-21-06.
dg8277
SPRZEDAM DOM- 041/344-11-00 .
dg8283
SPRZEDAM dom 200 m kw. w Nisku.
12 arów. Cena 240 . 000zł.
015/84-12-570.
dg8186
garaż. działka

SPRZEDAM dom, zabudowania - Czarnocin. 0411352-00-15 .
dg7805
SPRZEDAM działkę przemysiową 6,2haKielce, Ściegiennego. 041/343-03-59,
0602-51-06-32.
dg8125
SPRZEDAM działkę 1070 m kw. (plany,
zezwolenie
budowlane) - Bilcza.
041/368-33-62 .
dg8235
SPRZEDAM działkę 2.000 m kw., uzbroBrzeziny. 041/332-30-69,368-63-70.
dg8269

joną-

041/34487-97 WGN Nieruchomości , kredyty hipoteczne.
za427
34430-03 FAKTOR. Domy - Sady, Związ
kowiec, Wydryńska, Miedziana Góra.
zJ149

dg8215
ANGIELSKI. 604-2S7-977.
dg7675

kd1865

SZKOŁY PRO-FIL, Kielce, Romualda 3,
368-17-43. POUCEALNE STUDIUM ZAWODOWE specjalność - finanse, rachunkowość, obsługa ruchu turystycznego, kosmetyka, projektowanie architektoniczne z projektowaniem wnętrz, technik BHP, Technikum Fryzjerskie.

BUDYNEK produkcyjny (murowany) 200
m kw. + poddasze, wszystkie media 30 km
od Kielc, dobre położenie działka 1000 m
kw. -sprzedam. 041/345-03-56 .
dg8289
CENA przystępna - 2 ha drzewostanu
w obrębie Parku Krajobrazowego.
Maia zabudowa, sila - sprzedam .
0411345-03-56.
dg8287
(dęby)

DOM drewniany w Zagnańsku , centrum
- 10 pokoi, działka 1000 m kw., uzbrojona
- sprzedam. 140 tys . do negocjacji.

344-96-29.

SPRZEDAM nowe domy, działki - Bilcza.
0-604-232-475.
dg7958
SPRZEDAM segment Podkarczówka ,
270.000. 041/366-27-65.
dg7978

STRES? ZMI;:.CZENIE?
KWPOTY ZE ZDROWIEM?

QIGONG
Kurs podstawowy 7 -8.X.
tel. (041) 362-04-94 ~

OKNAPCV
syatem deceuni.ock GD

zz338
OMEGA- SZKOt Y
SZKOt Y DLA DOROSŁYCR
e LICEUM EKONOMICZNE

PRODUCENT
P.B.M. ELTOR S.A.

DOM sprzedam- 0411344-25-33.
dg8285

e LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
POLICEALNE
FINANSE
BHP
041/344-51-71

DOM z działką 1500 m kw. Ćmielów,
0411331-33-20, 0604-54-12-11 .
dg8205

Zakład

Pracy Chronionej
Kielce, ul. Górna 20

FAX 344-58-97, TEL. 368-11-80

HURTOWNIA BUDOWLANA
dealer RIGIPS-u

tel. 368-14-1 8

1121m

zd266
OMEGA- SZKOtY
PROJEKTANT MODY
NAJSTARSZA W REGIONIE
041/344-51 -71
zd267
OMEGA- SZKOtY
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
e TECHNIK DENTYSTYCZNY
KOSMETYCZKA
041/344-51-71
KIELCE, UL ŚW . LEONARDA 18

e

zd268
POLSKI. 361-39-26.
dg7668
SPECJALNOŚĆ
041/344-19-54.

UNIWERSAILNE
WYPOSAŻENIE SKLEPÓW

MEBL-E BIUROWE NA WYMIAR
FIRMA HANDLOWA ,..xL" .Kielce, ul. Rolna 8,
tel./fax 369-25-74

AUTOMATYKA

494/ZA

134/zd

do bram ~jazdowych

dziennikarska,

P.H.U. "HORMAR" s.c.
Kielce, ul. Dymińska 18
tel./fax 3610463, tel. 3620875

zn175

SPECJALNOŚĆ psychologiczna ,
041/344-19-54.
zn176
SZKOŁA Detektywów l Pracowników
Ochrony .OCHRONIARZ" prowadzi nabór.
Kielce, 041/344-39-82.
dg7256

SZKOŁA Języków Obcych .tAt<:, w budynku WSP, Leśna 16, przyjmuje zapisy na
kursy języków : angielski, niemiecki , francuski , włoski (maturalny, certyfikaty). Tel.
041/344-17-81, od 10 do 18.

PŁYTKI Z OPOCZ"fl
Cena 26 zł/m· (20x25)

VISPOL

.zt140

SALONY FIRMOWE:

Kl~t~owska 287a
tel34647-01

SIATKI

= łZOBUD
http://sbc.wbp.kielce.pl/

OSTROWIEC

ŚW.

\:!i~~gj0-74

BLACHA DACHÓWKOWA+ FOLIE +
BLACHA TRAPEZOWA +RYNNY +
DACHÓWKA + GONT BITUMICZNY+
PŁYTYFAllSTE + SUCHE TYNKI+
OKNA DACHOWE + PAPY +
WEŁNA MINERALNA+
~
CENTRALNE ODKURZACZE + ~
Kielce, ul. Skrzet/ewska 4
tel./fax (0-41) 345-59-85

11

&

KURS
PRAWAJAZDY

ADRESOWANIE ,
0501-396-576.

23.09. 2000 r., godz. 9
25.09. 2000 r., godz. 16

Z<spole Szkół Mech., Kieloe, ul. JagielloOso 32, s.
Cena- 550 zł (płatne w rotach)
l JAWA DODATKOWA GRATIS!
o
Zapisy w dniu ~ia lub tcl. ().602-299-279 ~
ZAPRASZAMY
:

składan ie .

Jakość· Niezawodność!

NIEZAWODNEIZOLACJE
PRZECIWWODNE
BUDYNKÓW, TARASÓW I BALKONÓW

OCIEPLENIA I ELEWACJE
BUDYNKÓW

AGENCJA zatrudni Panie + zakwaterowanie. 0601-690-125.
dg7458

CHAŁUPNICTWO - montowanie, składa
nie, adresowanie. Informacje bezpłatne koperta, znaczek . .,Artpol' 60-gsg Poznań 2
box 196.
po297
CHAŁUPNICTWO.

CHAŁUPNICTWO.

TYNKI, KLEJE, SlATKI, PROFILE, FARBY

PROFESJONALNE
MATERIALYDO PŁYTEK
WYLEWKI, ZAPRAWY, KLEJE,
c
FUGI, IZOLACJE PODPLYTKOWE j
DEITERMANN ODDZIAL BUDOKOMPLEX
KIELCE, UL. WITOSA 2, TEL. 3314&.11

.,STOLBUD" WLOSZCWWA
OKNA PCV typ REHAU
DRZWI TYPU CLASSlC
PARAPETY

PROFESJONALNY MONTAŻ
PRZEDSTAWICIEL HA:'\DLOWY

"DREW-PLAST"
ZAGRODY 5c
przy trasie E7 (Kielce-Chęciny),
tel./fax 346-52-74
SŁOWIK

0607/477-431 .
kd1874
0603-40-81-38.
po2g3

126p {1gg7} pierwszy
0603-835-642.

właściciel ,

FOLIA
* dachowa
* budowlana
* ogrodnicza
* stretch

ZARABIAJ- multilolek. 0603-746-948.
po298
ZARABIAJ - umieść
dy}. 060-236-15-43.

reklamę

OPEL corsa 88r. Volkswagen golf
0608-31-82-05.

(samochokd1816

F.H. zatrudni sekretarki. 041/361-28-78.
dg8010

ZATRUDNIĘ dziewczyny. Zakwaterowanie. Tel. 0-605-131-618.
dg7998

150złdziennie.

F. H. zatrudni do działu promocji i reklamy
041/361-28-78.
dg8011

ZATRUDNIĘ tynkarzy gipsowych na agregat. Praca w Warszawie. 041/3038-2g1 ,
0605-827-862, 0601-33-65-40.
dg8250

ŁÓDZKIE przedsiębiorstwo zatrudni pracowników z doświadczeniem do daciepleń
budynków (zakwaterowanie, praca akord}.
042/66-444-2g, od 9 do 17.
po301

ZEZWOLENIA kontrakty do RPA, Grecji,
Finlandii, Kanady. Biuro 075{717-40-37.
kd1806

MERCEDES 2t - szukam pracy.
041/331-78-18.
dg8245

ZURICH Towarzystwo Ubezpieczeń Na
Zycie zatrudni osoby o wysokiej kulturze
osobistej, wiek 25-551at w dziale sprzedaży.
Wynagrodzenie 1500,00 + prowizja . Kielce,
Duża 20, 041/344-64-74,0602-55-56-70.

zh469

MULTILOTEK- gwarancja. 0607-28-04-60.
po299
NIESKOMPLIKOWANA - domowa .
0603-762-025.
po295
PERKUSISTA podejmie
041/369-90-33.

pracę .

RÓŻNE
AAA LOMBARD - . U Marynarza•
368-22-42- natychmiastowe pożyczki . Kantor .u Marynarza" 368-22-24 także w niedzielę . Informacja nocna 0501-394-677.

PIEKARNIA . Pod Telegrafem" zatrudni
piekarzy i cukierników. Kontakt osobisty:
Kielce - Dyminy, ul. Ściegiennego 258C.
dg8210
PILNIE. Składanie długopisów. Dystybutordługopisów . 060/447-78-94.
kd1801
POSZUKUJĘ

opiekunki do półrocznego
dziecka - 041/346-23-35 (piątek},
0-602-3g7-785.
dg8218
chałupnicza .

0603-60-14-26.
po294

PRACA w domu na pełen lub pół etatu
złeci zdyscyplinowanym Financial Partners,
wynagrodzenie od 850 zł. 0605/ 673-022.
kd1830
SKŁADANIE długopisów.

0604/406-785.
kd1815

ORGANIZACJA przyjęć weselnych, szkolenia, ogniska w OW .AMELIÓWKA" Mącho
cice, tel. 311-07-g? _
dg7922
POLYCZKI - wyjątkowa oferta. Karczówkawska 5i!. Kielce. 041/362-25-90.
dg8217

DAEWOO Nexia GLX16V {1gg6r.) 041 /345-72-83 po 16-lej.
dg8145

PEUGEOT 306 95r., z salonu , garażowa
ny, stan bdb. 0411331-13-g? wieczorem.

DAEWOO TICO (1gg6r.}- 041/366-10-8g
wieczorem.
dg8223

RENAULT 1g1 ,gQ (19g3}, składak , bialy,
3-drzwiowy - 041134--560-86.

DALMATYŃCZVKA. 041134-26-732.
dg8176

RENAULT 191992r. 041/368-57-62.
dg8249

FELICIA combi 1gg6r. stan idealny.
041/303-11-04.
dg8200

RENAULT Clio 1.2 (1gg3), fiolet- me(a.
lik. 0603-07-37-07.
dg8198

FIAT 126P (84} tanio. 041/361-46-36.
dg8254

RENAULT scenie 2.0 19g8r. 42.000km.
ABS, pierwszy właściciel . możliwość Odl<
czenia VAT-u, 4g _oooz1. 0411344 -76-30.
0-601-717-832.

FIAT Siena 1,6 1gg8r., 53 .000 km ,
l właściciel , 20 . 000zł. 041/300-15-18 ;
0-604-213-945.
dg8208

SEICENTO Sporting, 40000 km.
(1998r.}- 0604-21g-250.

PRZYJĘCIA weselne, inne - . DWOREK
STAROPOLSKI ", Kielce , 366-gS-70 ,
361-78-58, 0606-264-434, 0606-265-540.
dg6860
TAROT- profesjonalnie. 041/362-61-10.
dg763g

FIATA 126p (g?r.} - 0411369-8g-27 ,
0604-242-580.
dg8138
FORD Escort 1gg3 Xl1 .6; 16V z salonu.
041/38-636-89.

FORD transil2,50 (1ggg) _041/361-05-81 ,
0604-353-284.
dg8214

SPRZEDAM tanio warsztat kamieniars
do nagrobków lastrikowych. 032J2g3-21-45

TICO (97/g8)
041/361-33-46.

GARAżE blaszaki goo zł. Transp~rt. montaż.

041126-32-742, 090/314-885.
kd18g1

HONDA Civic 50 (1gg8) Kielce ,
0608-474-601 .
dg8267
KOMBAJNY, ciągniki , maszyny rolnicze.
Tanio! Kredyt do 0%. MOTOAGROMAX,
Kostomloty 260b, 303-13-4g_
zd257
KOMINKI - SPARTHERM. Niemiecka jakość. Vispol, 041/346-47-01 .
zd265
KOPARKO - Iadowarkę MF-50HX, 4 x 4
teleskop (1990r.}. wyjście na plug śnieżny,
041/302-10-04.
dg8255
KUCHNIE FORTE
PROMONT - HANDEL
Kielce, Chęcińska 40a,
041/361-32-14.

UNO g?r. lanio. 041/331-25-sg_

UNO fire
041/34-25-g52.

VOLKSWAGEN
0608-318-205.

VW PASSAT kombi (1g 92193)
041/331-37-68, 0605-37g-386_

VW Polo coupe (94} 1.3 16.000zl
041/34-535-33.

LUBLIN z silnikiem diesel SW266 A3,
lub sam siln ik. Czarny, Nawarzyce,
0606-42-31 -36.
dg8152

WESELA - RESTAURACJA . BRISTOL".
luty - Promocja. Wolne terminy:
7 .1O; 25.12.2000r. Muzyka mechaniczna
-piątki, niedziele. Nocny barek. 368-11-39.
dg81g5

WYPOSALENIE sklepu, urządzenia ch!Odnicze, regał warzywniczy. Kielce, Klonowa
0605-241-512.

ŁADA 2107 (1 98gr.} , stan bdb .
041/368-27-41 .
dg8190
ŁADA

samara

(1g92) , 7200zl.

OSTROWIEC. 041/266-40~7 .

0602-17-17-94
dg8207

Styczeń ,

SPRZEDAŻ

MAZDA
041/343-18-81 .

626

g4

r.

PAN dla Pań- 0604-178-120.

23 . 000zł.

dg793g

SANDRA. 0603-300-323.

MERCEDES 2000 1g78r. 041/368-83-68.
dg8288

041 /343-18-81 SIATKI plastikowe: metalowe, ogrodzeniowe, sto wzorów.
za507
041/362-01 -00, 343-13-31 . KSEROKOPIARKI nowe, używane. TOP SERWIS, Kielce, Chodkiewicza 4.

za272

MERCEDES 711 g3r. max. FIAT siena
1,6 g8r : Polonez truck 1,go g8r.
041/34-65-268.
dg8234
OPEL Omega 2.0 (1 9g2}, czerwony, automat. 0603-07-37-07.
dg8197

.EKOFIBER. .
skuteczne, ekologiczne ocieplanie i wygłuszanie
ścian, dachów i stropodachów wykonuje:

041/332-40-08 - FRANKFURTim.
048/37-80-307, 0601-280-g77 FRA~~
FURT, MANNHEIM, lipsko .Wojtek"

USŁUGI
0-501-3g-89-74. OCIEPLENIA
suche tynki. kompleksowe ..rulrnnc:z."~
Konkurencyjne ceny.

PW "GAMMA" Sp. z o.o.
25-414 Kielce, ul. Warszawska 430a,
c;1
tel./fax 041 362 61 08, tel. 041 331 28 16, 0605-312-716 ~
041/303-16-47- TELEWIZVJNE.

041/332-29-64, 34-437-04telewizorów.

BAYOSAN

PROMOC..JA
RATY

"MARBUD" ·Kielce, ul. Strycharska 4 (os. Herby), teł. 345-83-92

12

żółly

za502
POLYCZKL 041/34-30-142, 344-41-06.
dg8104

.

dg822)

za397

dg8201

99r

dg8276

um6

PRACA

"XL" Kielce: ul. Rolna 8,
tel. 369-25-74 493/ZA

WYZSZA SZKOŁA EKONOMII
l ADMINISTRACJI
- BIURO RACHUNKOWE
l DORADZTWA W ZAKRESIE PRZEPISÓW PODATKOWYCH
Kielce, ul. Karczówkawska 41
zatrudni:
-do samodzielnego prowadzenia ksiąg
rachunkowych
Termin składania podań i CV do 30.1X.OO.
zh504

--

dQ8224

ue?
USA- nowa loteria wizowa. 042/65-g?-707.
kd1734.

OPEL corsa (1gg8}. 0608-31-82-05.

dg8165
CORSA (97r.}- 0605-449-720.

0604-488-473.

EKSPEOIENTKL 0606-758-375.

BEZPLATNYTRANSPORT
l
PRZY WiĘKSZYCH
l
ZAKUPACH
49'l/ZA l

~------------------'

UMYSŁOWA .

po296

ANGLIA- przetwórnie. 0608/242-137.
kd1750

l
l
'

zł miesięcznie .

kd1g14

KAT. A, B, T
CHUDY
(4 tyg.)

Rozpoczę<ie:

SYSTEM multitotka 1000
0502/g20-500

PRACA

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

leje do STYROPIANU od 15,79 zł

•J J"J
J \

J

~,~-

HURTOWNIA KLEJÓW l ZAPRAW BUDOWLANYCH 25-804 Kielce , ul. Górników Staszicowskich 18 - ·
~ ł
..l ~ • '~
tel./fax (0-41) 345-04-05
~
~ ł S C 26-600 Radom , ul. Wrocławska 4
...."".
~ -..J...
• • tel./fax
365-53·33
MALOWANIE 0411332-39-88.

gładkie

- natryskowe.

REMONTOWE, kompleksowo, wysoka
- • TROCADERO".
041/366-38-85.
dg8012

3

dg8048
MALOWANIE - gładkie - natryskowe 34-28-089.
dg8170

MONTA2 okien - 041130-11-674,
0411332-35-87.
dg8109
dywanów.
NAPRAWA - AGO - pralki, lodówki.
041/331-22-32.
dg6514

SUFITY Podwieszane. Ścianki działowe .
Suche tynki. 0411362-68-92.
dg8258
TAPICERSTWO. 041/344-28-11.
dg7813
TYNKI gipsowe agregatem. Włoszczowa ,
0602-110-442.
uw50
dociepłenia .

NAPRAWA pralek- 0411332-37-46.
dg7350

357-17-07.
up62

kostki

brukowej .

kostki, wysoka

jakość

wod.-kan ., c.o. gaz .

PANELE. 0411331. 13-12, 332-40-41 .
za470
PIECYKI , kuchenki, naprawa. 331-13-41 .
dg8147
POLSAT, Cyfra+, wizja TV sprzedaż, mon04 1/34-44 7-69.
za532

taź.

PRZEPROWADZKI Tanio • transport 5 t.
0411366-78-36,0603-34-36-01.
dg7817

UKŁADANIE
kostki
041/346-25-22,361-18-97.

-

brukowej .

USZCZELNIANIE okien silikonowymi profilami - 041134-439-35. 0608-432-492.
dg8243
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
.ALUTECHNIKA"
343-07-04
zt272

VIDEOFILMOWANIE. 041/369-15-01 .
dg7527
WIDEO-FILM- 0411362-12-79.

dachów. 0411362-53-09 wieczo-

dg7802
WIDEOFILMOWANIE,
0411331-07-76.

montaź .

dg8058
zt274
2-A-L-U-Z-J-E
VERTICALE
0411368-49-36.

3
R-0-L-E-T-Y
dachów. 0602-27-77-62.

ANTYWŁAMANIOWE

------------=zt2=.:..76~

ROLOKASETY
BRAMY
VERTICALE
ROLETKITEKSTYLNE
ALUTECHNIKA
Paderewsklego 3
343-07-03.
ZAPRASZAMY 8-17

tALUZJE- 041/331-04-97.

UNIROLEX- SYSTEM 0411368-31-33.
zt287

WOLBUD. 2wirowa5.3Ś1-66-92, 1 Maja 136.
zt280

OPRAWA OBRAZÓW
NAJTANIEJ!.
0411361-37-49.

Chęcińska

w
zt286

KLIMATYZACJA
KLIMATYZACJA, wentylacja, kurtyny
powietrzne, centralny odkurzacz. ,AQUAKLIM ", Kielce, Massaiskiego 14,
0411368-86-00,0411369-71-01 .
zd270

SZYCIE FIRAN
PRACOWNIA ZASŁON, NARZUT - projektowanie, upinanie, mierzenie, montaż karniszy. Pi. Wolności 12, 368-18-66.
zt252

DO WYGRANIA
ROWER codziennie do 29.1X.OO. HOSSA
OKNA l DRZWI, Kielce, 2elazna 22, teł.
041/366-34-21 .
zh503

Kielce, ul. Wrzosowa róg Hauke Bosaka
{0-41) 362-05-00, 362-01-91

·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··,

BUDOTEX s.c.

KIELCE, ul. SKRZElLEWSKA 4, tel. 366-26-98

DREWNIANE
, ZESPOLONE K = 1,1
ZEWNĘTRZNE l WEWNĘTRZN ...----.
Produkowane PRZEZ LIDERA
NA RYNKU POLSKJM

D STOLARKI BUDOWLANEJ
UD S.A. WŁOSZCZOWA
DOKO
OD CENY FABRYCZNEJ
tza
497
22wfłZEsNi.A."20oo'NFi221"-··-··-··-··-

na

PODŁOGI

przetarg

sprzedaż:

- Magazynu

składowego

PANELE
PARAPETY

MDFiPCV

IMPORT, PRODUKCJA,
SKŁADY FABRYCZNE
: p~r~dy monterów,
mskte ceny

ł,opuszu.ie

ogłasza

14 ,
zt279

C..miuna
Spólcbieluia

"SCh"

R-0-LE-T-Y
SYSTEM HEROAL
PRODUCENT- . UNIROLEX"
Krakowska 255,
368-31-33.

··-·

zf275

dg7963

zt271

Luou

ROLBIT- 1 MAJA 122. 368-49-36.

zt264

R-0-L-B-1-T
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
OKNA
ROLETKI
0411368-49-36

ALUTECHNIKA , Paderewskiego 5,
343-07-04.
zf273

dg8082

dg7821

zb14

ROLETY ANTYWŁAM

dg7421
UKŁADANIE

PANELE, 0411366-06-56.

za481

346-32.00.

041/34-25-24 7.

041134-554-60.

PANELE- 041/362-53-70.

TOP SERWIS. 041/362-01-00.

dg8221
UKŁADANIE

- 0411361-54-12.

PROMONT- SERWIS, 041/366-10-91 .
za503

DRAMYlGARAŻE

TYNKI gipsowe. 0604-78-98-94.
NAPRAWA pralek- 0411369-82-22.
dg7664
NAPRAWA telewizorów - 0411361-95-77,
345-19-64.
dg8259

zf154

teł.

TYNKI gipsowe,

remonty.

KSEROKOPIARKI
B lU REX, 34-44-222, 34-32-222.

.ROLET"
ROLOKASETY
ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
VERTICALE
MOSKITIERY
MARKIZY
Kusocińskiego 50, teł. 362-03-67.
zh454

MALOWANIE, tapetownie, szpachlowanie.
041137-37-092.
dg8196
MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie. 041/368-17-27.
dg8266

,7886

REMONTY - kompleksowo - 34-28-089.
dg8171

MALOWANIE, czysto, tapetowanie, gładź,
panele. 0411368-36-66.
zb13
INOWANIA - lakierowanie -

tALUZJE tanio. 0411369-86-37.

jakość, . gwarancje

s l Dl N G

~

elewacje winylowe
wszystkich typów

BOAZERIA ~~~z"k~~~~"~e~r~~=~:

475

m. kw. wraz z działką 1700 m

kw. Cena wywoławcza 50 tys ..
Wadium l Oproc.
- Sklepu rolno-metalowego, ul.
Przedborska - Lopuszno o pow.
168 m kw., wraz z działką 728
m. kw. i wyposażeniem oraz
towarem wartości 65 proc.
ceny ewidencyjnej. Cena
wywoławcza 79 tys. zł
+ wartość towaru. Wadium
lO tys. zł.
Przetarg odbędzie się dnia
27.09.2000 r. o godz. 12-tej
wbiuneGS.

N

1137'1

--------------------~-------------------------

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

Czwartek bez medalu

Bartek w finale
Bartosz Kizierowski. Polak, trenuWszóstym dniu Igrzysk
Olimpijskich w Sydney
nie powiększył się
medalowy dorobek
reprezentacji Potski.

Medaliści
Badminton
Gra podwójna mężczyzn:
l. Candra Wijaya(Tony Gunawan
(Indonezja), 2. Lee Dong-Song/
Yoo Yong-Sung (Korea Płd.), 3.
Kim Dong Moon/Ha Tae Kwon
(Korea Płd.).
Pary mieszane: l. Zhang Jun,
Gao Ling (Chiny), 2. Tri Kusharyanto, Minarti Timur (Indonezja), 3. Simon Archer, Joanne Goode (Wielka Brytania).
Gimnastyka
Wielobój kobiet: l. Andreea
Raducan (Rumunia), 2. Simona
Arnanar (Rumunia), 3. Maria Olaru (Rumunia) .
Kolarstwo
Wyścig punktowy kobiet: l.
Antonella Bellutti (Włochy), 2.
Leontien van Moorsel (Holandia),
3. Olga Siusariewa (Rosja).
Keirin : l. Florian Rousseau
(Francja), 2. Gary Neiwand (Australia), 3. Jens Fiedler (Niemcy) .
Wyścig amerykański parami:
l. BrettAitken i Scott Grory (Australia), 2. Etienne de Wilde i Matthew Gilmore (Belgia), 3. Silvia
Martinello i Marco Villa (Włochy).
Judo
Mężczyźni , waga do 100 kg:
l. Kosei lnoue (Japonia) 2. Nicolas Gili (Kanada), 3. Jurij Stiepkin
(Rosja) i Stepbane Traineau
(Francja).
Kobiety, waga do 78 kg.:
l. Lin Tang (Chiny), 2. Celine Lebron (Francja), 3. Simona Richter (Rumunia) i Emanuela Pierantozzi (Włochy).
Szermierka
Floret kobiet: l. Valentina
Vezzali (Włochy), 2. Rita Koenig
(Niemcy), 3. Giovana Trillini
(Włochy).

Szabla mężczyzn: l. Mihai
Covaliu (Rumunia), 2. Mathieu
Gardian (Francja), 3. Wiradech
Kothny (Niemcy) .
Plywanie
Mężczyźni, 200 m st. zm.:
l. Massimiliano Rosolino (Wło
chy), 2. TomDolan (USA), 3. Tom
Wilkens (USA).
200 m st. grzbiet.: l. Lenny
Krayzelburg (USA) , 2. Aaron Peirsol (USA), 3. Matthew Welsh
(Australia).
Kobiety, 100 m st. dow.:
l. Inge de Bruijn (Holandia), 2.
Therese Aisbammer (Szwecja), 3.
Dara Torres (USA) i JennyThompson (USA).
200 m st. klas. : l . Agnes Kovacs (Węgry), 2 . Kristy Kowal
(USA), 3. Arnanda Beard (USA).
Łucznictwo
Kobiety drużynowo:

l. Korea
Płd., 2. Ukraina, 3. Niemcy.
Strzelectwo
Skeet kobiet: l. Zemfira
Meftachetdinowa (Azerbejdżan) ,
2. Swietłana Dernina (Rosja),
3. Diana lgaly (Węgry).
Pistolet szybkostrzelny, 25 m
mężczyzn: l. Siergiej Alifirienko
(Rosja), 2. Michel Ansermet
(Szwajcaria), 3. Julian Raicea (Rumunia).
Karabinek małokalibrowy,
50 m mężczyzn : l. Jonas Edman
(Szwecja), 2. Torben Grimmel
(Dania), 3. Sergiej Martynaw
(Bułgaria).

(PAP)

Najprzyjemniejsze wieści napłynęły tym razem z pływalni,
gdzie bardzo dobrze w eliminacyjnych wyścigach na dystansie 50
metrów stylem dowolnym spisał się

jący na stałe w USA ze światową
czołówką pływaków, był prawdziwą rewelacją eliminacji, uzyskując
najlepszy ich rezultat - 22,05, bę
dący zarazem nowym rekordem

Polski.
W wyścigu pólfinałowym
Bartek popłynął już nieco wolniej
(22,35 sek.), ale mimo to z siódmym rezultatem zakwalifikował
się do dzisiejszego finału sprintu.

Zakończono klasyfi
93. z 300. konkurencji.

Najlepszy czas półfinałów uzyskał
Amerykanin Gary Hall Jr. (22,07).
Gorzej na pływalni spisali się
Aleksandra MiciuJ i Marcin Kaczmarek, którzy odpadli w eliminacjach wyścigów na 200 m st. grzb.
oraz100m st. mot.
Miłą niespodziankę w turnieju indywidualnym tenisistów stołowych spr~twił Lucjan Błaszczyk,
w efektownym stylu pokonując
utytułowanego Francuza Jeana
Phillipa Gatiena 3:0 (21:5, 21:17,
21:13). Polski pingpongistaawansował do najlepszej "szesnastki"
graczy, jednak w 1/8 finału czeka
na niego trudny przeciwnik- Chiń
czyk Kong Linghui.
Jedyną polską osadą wioślar
ską, której udało się wywalczyć
awans do finału A, była dwójka podwójna A. Korol, M. Kołbowicz .
Pozostałym naszym reprezentantom nie wiodło się już tak do-

brze.
Spore oczekiwania wiązali
ze startem judoki Pawła NastuJi. Były mistrz świata i mistrz
olimpijski, startujący w kategorii
wagowej do 100 kg, stoczył na macie w Sydney zaledwie jeden pojedynek. Po porażce w pierwszej
rundzie z Arielem Zeevim z Izraela przezippon pożegnał się z turniejem olimpijskim, zapowiadając
równocześnie zakończenie sportowej kariery. Kolejny Polski bokser przegrał walkę eliminacyjną na ringu
w Sydney. Startujący w wadze cięż
kiej do 91 kg Wojciech Bartnik
przegrał na punkty z Amerykaninem Michaelem Bennettern 2 :11.
Bez sukcesówzakończyli starty na planszy w turniejach indywidualnych nasze florecistki i szabliści. Także kolarz torowy Grzegorz
Krejner nie zdołał zakwalifikować
się do II rundy keirinu .
(wid)

l. USA
11
2. Australia
8
3. Chiny
8
4. Francja
7
5. Włochy
7
6. Holandia
6
7. Rosja
4
8. Japonia
4
9. Rumunia
4
10. Niemcy
3
11. Korea Płd.
3
12. Bułgaria
3
13. Wielka Brytania 2
14. Ukraina
2
15.Kuba
2
16. Węgry
2
Szwecja
2
18. Hiszpania
2
19. Turcja
2
20. Słowacja
l
Szwajcaria
l
22. Indonezja
l
23.Kanada
l
24. Polska
l
· Medale zdobyło
50 krajów.

10
9
4
9
2
2
8
3
2
5
5
l
5
4
l
l
l

1
8
7
4
9
2
8
1
4

7

O
O
3
3
l
l
l

śmy

Bartosz Kizierawski

wygrał serię eliminacyjną

Startują
Dziś i jutro na igrzyskach w Sydney
wystartują kolejni Polacy.

Piątek,

22 bm.

Ciężary: kat. plus 75 kg kobiet - A. Wróbel.
Lekkoatletyka: chód na 20
km mężczyzn - R. Korzeniowski,
T. Lipiec; 400 m mężczyzn
- R. Maćkowiak, P. Haczek, P. Rysiukiewicz. Oszczep mężczyzn
-D. Trafas.
Judo: kat. plus 78 kg kobiet

na dystansie 50 metrów

Polacy

- B. Maksymow: kat. pow. l 00 kg
mężczyzn- R. Kubacki.
Strzelectwo: pistolet sportowy kobiet- M. Sagun.
Pływanie - sztafety kobiet
i męż~zyzn .
Zeglarstwo: T. Stańczyk ,
T. Jakubiak (klasa 470), A. Gałec
ka, P. Miarczyński (Mistral),
P. Kacprowski, P. Kuźmicki (49er).
Koszykówka: Polska - Kuba,
godz. 12.30.

Sobota, 23 bm.
Ciężary:

kat. 85 kg - K. Sie-

mion, M. Rytkowski, godz. 9.30.
Boks: kat 91. kg- G. Kiełsa
(6.00).
Szermierka: floret drużyno
wy kobiet (0.30).
Lekkoatletyka: 7-bój- U. Wło
darczyk (1.00), młot mężczyzn
- S . Ziółkowski, M. Pałyszko
(1.00): tyczka- M. Pyrek (9.45).
ZegJarstwo: M. Kusznierewicz (Finn) (9.00), M. Branicka
(Europa) (9.00), M. Grabowski
(Laser) (9.00), P. Kacprowski ,
P. Kuźmicki (49er) (9.00).
(mac)

Jeźdźcy

do szpitala
Dwaj jeźdźcy,
czący w próbie
terenowej drugiej
części WKKW,
czykRoberta Macedo i Duńczyk Ni/s
Haagensen, znaleźli się w szpitalu.
Roberto Macedo dozna!
nięcia kości miednicy, a Nils
agensen kości barku . Pię ć

uczestników Wszechstro n
Konkursu Konia
-WKKW - miało upadki na
dawanej trasie próby
w tym jeden - reprezentacji
mudów- ciężki, na jednej z pi
szych przeszkód. Ten ostatni
ze złamaną kością goleniową.
stał zabrany do kliniki
ryjnej. Brazylijski jeździ ec
fatalnie wyglądający upadek.
koń Fricot zawadził o szczyt
szkody i padając przygniótł
\zawodnika. Ten jednak mial
ście, bowiem - jak podali
zatorzy zawodów - dozn
znacznych pęknięć kości m .
cy, bez obrażeń wewnętrznych 1
będzie musiał być ,...,.,,,,..,...,.v;m
Drugi
nie
już tak groźnie i zakończył
zem kości barku Duńczyka .
roku dziesięciu jeźdźców
życie podczas prób
australijscy organizatorz~.
uniknąć podobnych tragedii
czas igrzysk, które stanowią

,a•.

częstą okazję
u:a .u u•
światowej
ści. WKKW to w ogóle

tego sportu

Gry

zespołowe

Hokej na trawie

(0:0), Nowa Zelandia - RPA 1:0
(0:0). W tabeli prowadzi Nowa
Zelandia.

Mężczyźni, grupa B: Argentyna- Polska5:5 (2:1), Korea Południowa- Indie 2:0 (1:0), Hiszpania-Australia2:2 (1:1).
l. Australia
3 5 8-4
2. Korea Płd.
3 5 5-3
3. Indie
3 4 5-4
4. Polska
3 4 9-10
5. Argentyna
3 2 7-10
6. Hiszpania
3 2 4-7

Piłka ręczna
Kobiety, grupa B: Brazylia
-Austria 26:45 (14:21), Australia
-Dania 12:38 (6:18). W tabeli prowadzi Dania przed Austrią .

Hokej na trawie kobiet, grupa A: Hiszpania- Argentyna 1:0

Mężczyźni, grupa A: Kuba Egipt 3:0, Brazylia- Holandia 3:0,

Siatkówka

Australia- Hiszpania 3:1. W tabeli
prowadzi z kompletem zwycięstw
Brazylia przed Holandią.
Grupa B: Rosja - Korea Płd.
3:2, Włochy- Argentyna 3:0, Jugosławia- USA 3:0. W tabeli prowadzą Włosi przed Rosją .

Koszykówka
Mężczyźni, grupa A: Włochy
- Nowa Zelandia 78:66 (32:36),
Chiny - Francja 70:82 (36:31},
USA- Litwa 85:76 (47:41). W tabeli prowadzą USA przed Francją.

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

zykowana konkurencja
ka. Międzynarodowa
Bezpieczeństwa Zawodów
nie bada przyczyny
Zaleca używanie wv:>UI"' wych kasków i ochraniaczy
ale i ona nie może nie
że sport ten był i jest
Nowozelandczyk
uczestniczący w swych
igrzyskach, przejechał
trasę crossu, co stawia go
pretendentów do
medalu olimpijskiego na
czenie wspaniałej kariery.
Wcześniejsza próba
nowa, zaliczana do
drużynowej, minęła beZ
dentów.
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W~Qbptę i nięt/?ięlę
wB11sku ro:zear~fiY
?ostauie fil! al MP '

Szczypiorni~lki ~olportęra
Kielęe podęjmują tlziś

niepełnosprąVJnyęh
,,;.llrńw,~e n~ siędząco.

Gościęm

Cuprum Ban~ Zagłębie
Lubin.

honorowym tej im,

pręzydentowa Jol!lnKwaSnllevvsJi~a

która w niedzie-

lrr>r7'"'"'"n zakończe-

ma wręczać
",.n~7vm zespołom.
7:1\\/000W

medale

siedmiu ekip, które
do rywalizacji, będzie także
kielecka, trenowana przez
Płonkę, który jest zarazem
eniowcem kadry.
. W wyniku przeprowadzaeliminacji siedem drużyn
zostało na dwie gru-mocmejszą i słabszą. Nasi siat' niestety, zajęli w eliminatrzecią pozycję za Poznai Szczecinem, więc zagrają o
piąte-siódme z ekipami
i Katowic. O medale
będą siatkarze z Poznania,
Elbląga i Jeleniej Góry
nam prezes Zrzeszei Rehabilitacji "Start"
cach.
Mistrzostwa rozegrane zostawhali sportowej w Busku i rozą się w sobotę i niedzielę
10.
(wid)

kieta

Po mistrzu Polski, Monteksie Lublin, do Kielc przyjeżdża
dziś ekipa wicemistrza- Zagłębia.
Podopieczne trenera Mariana
Siewrub czeka więc kolejny trudny sprawdzian. - Nawet bardzo
trudny - twierdzi kielecki szkoleniowiec. - W bramce Zagłębia gra
najlepsza w Polsce na tej pozycji
w minionym sezonie Alicja Głów
czak. Czołowe snajperki ligi, to
Marzena Kot, Małgorzata Byzdra,
Iwona Blaszkowska, Natalia Wojtata. Skład uzupełniają dwie bardzo dobre skrzydłowe i obrotowa z Ukrainy Larysa Duchnova.
Zagłębie to zespół bez słabych
punktów. Myślę, że wysoka porażka w ostatnim meczu z Sośni
cą (15:23) podrażniła zespół
z Lubina i będzie chciał odrobić
stracone punkty w dzisiejszym
spotkaniu.
JYmczasem w Kolporterze
być może nie zagra Izabela Duda,
która jest chora i w tym tygodniu
nie trenowała. Nie w pełni sił jest
także przeziębiona Renata Wycho-

"Słowa

o Sporcie"

-------- -----------,
l. " Słowo o Sporcie" zawiera informacji:
wystarczająco dużo

O za mało O o wiele za mało O

waniec, - Zmusza n~s to do zmiany pola manewru, ale pozostałe zawodniczki na pewno wyjdą
n~ boisko bardzo zmobilizowąne
i jak zwykle zagrają ambitnię do
...końca- mówi Siewruk.
Warto przypomnieć, że przęd
meczem z Monteksero w hali przy
ul. Krakowskiej odbyła się ntlła
uroczystość. Bukiety kwiatów
i prezenty od władz klubu otrzymały Anetą Kulik i Monika Gru-

3. Najbardzi~
piłka nożna

interesują

mnie następujące dyscypliny:

O pilka ręczna O siatkówka O

koszykówka O kolarstwo O lekkoatletyka O łucznictwo O
tenis ziemny O tenis stołowy O sporty motorowe O
karate O jeździectwo O bilard O duathlon O
zapasy O inne: ............................................................................... .

Prezes Marek Rolak wręcza kwiaty Anecie Kulik

Kierownik mówi, co mu

Błotem

.......................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . .4 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

..... ..
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się

podoba

w sędziego

Niezwykle aorąca była
atmosfera w końcówce
mecm o mistrzostwo
IV ligi pomiędzy Nowinami a Granatem Ruchem Skarżysko.
Gospodarze wygrywali 2:1,
każdą minutą opadali z sił.
Goście mieli ogromną przewagę i
wydawało się, że wyrównujący gol
jest kwestią czasu . JYmczasem
sprawy sportowe przyćmione zostały przez coś innego.
Pierwsze słowne utarczki rozpoczęły się kwadrans przed ostatnim gwizdkiem. W końcówce arbiter Marcin Patyński z Bukowej nakazał kierownikowi Granatu Ruchu Henrykowi Pakosowi opuszczenie ławki rezerwowych. W specjalnym załączniku do sprawozdania sędziowskiego Patyński pisze:
.,W 88 min H. Pakos został usunię
ty z ławki za ubliżanie sędziemu
głównemu oraz krytykowanie jego
orzeczeń ("co ty robisz czarny kruku, gówniarzu zaj ... "). Po zawodach, podczas schodzenia do szatni p. Pakos w dalszym ciągu mi ubliżał (.,ty gnoju, ch ... pier..., możesz
sobie to wszystko opisywać, mnie
i tak nic nie zrobisz, bo pracuję
społecznie)". 1Yle sędziowski załącznik, który dołączony został
do sprawozdania pomeczowego.
Henryk Pakos twierdzi, że zarzuty ze strony arbitra są nieprawdziwe: - Krytykowanie orzeczeń

ale z

4. Piłka nożna interesuje mnie najbardziej na szczeblu:
!ligi O II ligi O III ligi O IV ligi O ligi okręgowej O
klasy A O niższych klas O
5. Teksty w "Słowie o SE_orcie" są:
za długie O za krótkie O nie mam uwag O
6. Ilustracji fotograficznych jest :
wystarczająco dużo O za mało O o wiele za mało O
7. W "Słowie o Sporcie" brakuje mi:

Sparring MKS
Pierwszoligowi piłkarze
MKS Koń kie pokonali w sparringowym meczu "siódemkę'' Eltastu 95 Racjom
33;:2~ (18:1~). tvfKS Koń kie:
Wołański - Maręk Przyb~lsl\i
5, Michał Przybylskt 5.
R NaP.ierata 5, Robzar 5, Karbowmk 4, Bieś 4, D. Kubls~
tal, M. Kubisztal, Bodasiński,
T. Napierała, Matyja lk, Ma~
stalerz, Zespół lidera I ligi B
nie miał kłopotów z odniesieniem zwycięstwa nad beniaminkiem z Radomia. Zwłasz
cza w pierwszej połowie. gdy
na parkiecie przebywali podstawowi gracze MKS, przewaga koneckiej drużyny była
bardzo wyraźna

ręczni

Jedenastki kolejek

2. Szukam w nim przede wszystkim wiadomości:

z regionu O z kraju O ze świata

ba. Pierw!lza po kilkunasty latach
zakończyła kąrierę zawodniczki,
drug{ł była najlepszą piłkarką Kolportera w minionym sęzonie.
Poczi\tęk d~isjęjszego meczu
serii A pierwszej ligi w haU przy
ul. Krakowskiej o godzinie 16.30,
Mąmy nądzieję, że kięlczanki spiszą się nlę gorzej od szczypiornistów Strz.elca Lider Marketu, który w środę w meczu z... Zagłębiem
w Lubinie wywalczył remis. (sts)

. Z RÓŻNYCH AREN

sędziego? Żyjemy przecież w demokratycznym kraju, krytykuje się
prezydenta, premiera. Dlaczego nie
mogę wyrażać się w sposób negatywny o arbitrze piłkarskim? Mogę
mówić, co mi się podoba. Nie, nie
używałem wobec p. Patyńskiego
żadnych wulgarnych słów. Owszem,
mówiłem o ,.czarnym kruku i baranie". Jeżeli ulglrze mnie Wydział
Dyscypliny Swiętokrz.yskiego
Związku Piłki Nożnej, to odwołam się do instancji wyższych.
Ale to nie koniec emocji, jakie mialy miejsce w Nowinach.
Oto przy schodzeniu z murawy jeden z kibiców obrzucil arbitra ...
błotem!! ! Z załącznika pomeczowego: ,.. .. Podczas zejścia sędziów
z boiska po zakończonych zawodach, jeden z kibiców uderzył
mnie błotem w twarz przy biernej
postawie porządkowych, którzy
zajęci byli gratulowaniem zwycię
stwa swojej drużynie zamiast wypełnianiem swoich obowiązków''.
Co ciekawe, miejscowi porządkowi złapali owego kibica, ale
po chwili pozwolili mu odejść.
Sprawa służb porządkowych
w Nowinach to zupełnie odrębny
temat. Przypomnijmy tylko,
że w poprzednim sezonie, w trakcie meczu Nowiny - Naprzód Ję
drzejów, jeden z porządkowych
byl tak pijany, że chcąc podać pił
kę przewrócił się o bańerkę, lądu
jąc w konsekwencji w szpitalu .
MACIEJ CENDER

Jedenastka Vlll kolejki
czwartej ligi: Nobis (Łysica)
- Todorowski (Jeziersk.i) Krę
cisz (Łysica), Dudek (Naprzód) - Pająk (RudkiL Kotwa (Star), Lniany (Nida),
Szpiega (Orlęta), Radławski
(Wisła) - Mosiołek (Star),
A. Anduła (Star). Jedenastka
IX kolejki: Dąbrowski (Piast)
- Pełka (Spąrta), Chołuj (GranatRuch), Swietlik Gezierski)
- Mizgała (Hetman), Szymczyk (Hetman), Sykula (Granat Ruch), Lelonek (Jezierski), Ł. Ubożak (Nowiny) Mosiołek (Star), Fatyga
(Piast).

Tomek najwyżej
Tomasz Górzański z Legionu Kielce spisał się najlepiej z naszych tenisistów stołowych podczas ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyjnego kadetów, jaki rozegrany
został w Gdańsku. Sklasyfikowany został na miejscach
17-24. Wśród kadetek na miejscach 25-28 sklasyfikowano
Edytę Zielińską z WLKS
SP 33 Kielce.

Turystyczne laury

Reprezentacja Święto
krzyskiego zwyciężyła w klasyfikacji wojewódzkiej zorganizowanego na naszym terenie
przez działaczy zrzeszenia
LZS XII Ogólnopolskiego
Rajdu "Szlakiem Cystersów''~
W punktacji ekip zwyciężyło
Lipno (woj. kufawsko-pomorskie) przed Piończowem
i Piotrkowem.
(mac, d)

Redaktorzy wydania
Marek Maciągowski
Zbigniew Olejarczyk
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Kareanki

Cytat dnia
Artur SzuJe,
przy komentowaniu wiQ.

Jutro Puchar Polald
Jutro

~ larstwa:

odbędą się

mecze
1/16 finału Pucharu Polski sezonu 2000/2001. Zestaw par
1/16 Pucharu Polski (na
pierw zym miejscu gospodarz): ŁKS Ptak Łódź- Hoop
Polonia Warszawa, Lech Poznań - Odra Wodzisław, Jeziorak Iława. GKS Bełchatów,
Pogoń Staszów- Stomil Olsztyn (więcej o meczu w jutrzejszym wydaniu), Sandecja
Nowy Sącz - Zagłębie Lubin,
MKS Mława - Polar Wrocław,
Śląsk Wrocław - Włókniarz
Kietrz, KS Myszków - Legia
Daewoo Warszawa, Groclin
Grodzisk
Wielkopolski
- Ruch Chorzów, Ryan Odra
Opole- Pogoń Szczecin, Siarka Tarnobrzeg - Ruch Radzionków, Orlen Plock- Amica Wronki, Górnik Zabrze
-Widzew Łódź, Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg, Ceramika Opoczno - Połonia
Bytom, Górnik t.ęczna - Wisła Kraków. Mecze 1/8 finału
odbędą się 22 listopada.

Zmiany w NBA
Środkowy drużyny ko-

szykarzy New }brk Knicks Fatrick Ewing przeszedł do Seattle Supersonics, na mocy
transakcji zawartej przez cztery zawodowe kluby, w której
uczestniczyło 12 zawodników.· Ewing był członkiem
pierwszego amerykańskiego
"Dream 'Ieamu", w barwach
którego, podczas igrzysk w
Barcelonie w 1992 roku, zdobył swój drugi złoty medal
olimpijski (po pierwszy się
gnął w Los Angeles w 1984).
Knicks pozyskali: Glena Rice'a, li'avisa Knighta z Los Angeles Lakers, Luca Longleya z
Phoenix Suns, Vladimira Stepanię, Lazaro Borrella i Vernona Maxwella graczy Seattle.
Obrońcy tytułu mistrzowskiego LA. Lakers pozyskali dotychczasowyQ-1 graczy Seattle:
Horace'a Granta, Cbucka
Persona, Grega Fostera i Emanuela Davisa.
(PAP)

Jeszęu dwa głębo
pchnięcia i Szwedki

=

kie

ł:uczntczkl Kor11
Pgłt!dniQWij YfYWIItzy-

będą bardzo zadowala.

ne.

ly lloty mit/B l

wturnlt~Ju ltiBPOłDwym

pokonujlfC Ukrainki
251: 39.

Olimpiada
od kuli

Polki przegrały w I rundzie z
Thrcją 217:227 i ze łzami w oczach
pożegnały się z olimpiadą.
Medal brązowy przypadł
Niemkom po zwycięstwie nad Turcją 240:234.

Doping Hruski

Koreanki nieprzerwanie
od Igrzysk Olimpijskich w Seulu
w 1988, kiedy to w programie znałazła się rywalizacja zespołowa,
kontynuują "złotą" serię i jest to
ich czwarty złoty medal.
Porlobnie jak w Atlancie pozostałe miejsca na podium przypadły zespołom europejskim.
Przed czterema laty drugie miejsce zajęły Niemcy przed Polską,
teraz Ukraina przed Niemcami ..
(PAP)

Czeski kolarz Jan
pozytywnywynik testu
dopingowego po 13. etapie
gu \11elta a Espana i nie
Sydney. W próbce nn,,,.., ,,";
Hruski, zwycięzcy dwóch
Giro D'ltalia, wykryto
drolonu , Czeski specjalista
na czas zajął drugie miej
mecie "królewskiego"
ty, z metą na przełęczy
Angliru, po którym
na została kontrola.
miał

Radornianka Anna ł.ęcka ze łzami w oczac

żegnała się

z Sydney

Pożar wokół Sydney

Polska- Argentyna 5:5

Dramat na trawie
Dramatyczny mecz
stoczyli polscy hokeiści
na trawie. Zremisowali
zArgentyńczykami 5:5,
chociaż przegfYWBii już
0:2; 1:3.
- Dramaturgia godna filmów
Hitchcocka. Na pewno kibice dłu
go tego meczu nie zapomną.
Wprawdzie to tylko teoria, aledzię
ki remisowi mamy jeszcze szanse
nawet na drugie miejsce w grupie
-ocenił trener Jerzy Wybieralski.
Polski zespół po niespodziewanym zwycięstwie z Hiszpanami
4 :1 był uważany za faworyta
czwartkowego meczu . JYmczasem
to Argentyńczycy zdobyli pierwsze
dwa gole. Połacy w pierwszej połowie odpowiedzieli tylko trafie-

niem Łukasza WybieraJskiego
w 31. minucie.
- W przerwie trener powiedział nam kilka ostrych słów i poskutkowało - przyznal Piotr Mikuła, który w drugiej połowie zdobył dwa gole.
- Bez przesady. Po prostu
chłopcy zrozumieli, że muszą walczyć do końca. Nie po to tu przyjechali, żeby przechodzić koło
meczu - skomentował słowa najskuteczniejszego polskiego hokeisty Wybierałski Po przerwie sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Najpierw, w 41. minucie,
po kolejnym krótkim rogu Lombi
zdobył swojego trzeciego gola.
Cztery minuty później Mikula
zdobył

kontaktową

bramkę,

a w 51. minucie ten sam zawodnik
wyrównał dobijając strzał Krzysz-

tofa Wybierałskiego. Gdy na dziesięć minut przed zakończeniem
spotkania Paweł Jakubiak po krótkim rogu zdobył czwartego gola,
wydawało się, że Polacy odniosą
drugie zwycięstwo w igrzyskach.
Tymczasem w 63. minucie, także
po krótkim rogu, Lombi wyrównał, a trzy minuty później, po kolejnym takim zagraniu, Santiago
Capurro strzelil piątą bramkę dla
Argentyny.
-W tym momencie straciłem
wiarę chocoy w remis. Na szczę
ście trwało to tylko pół minuty
- przyznał Wybieralski. Zdobycie
bramki na wagę remisu zajęło Polakom dokładnie czterdzieści
osiem sekund. Na nieco ponad trzy
minuty przed końcową syreną
pięknym strzałem z dystansu popisał się Rafał Grotowski. (PAP)

Thorpe chory
Mistrz olimpijski w
niu, 17-letni Australi
Thorpe zachorował na
dróg oddechowych. "Jan
nie najlepiej od kilku dni" ·
wiedział lekarz ekipy
ski ej , Brian Sand o. W tej
nie wiadomo, czy Thorpe
tuje w sztafecie 4 x 100m
zmiennym.

SPONSORAIII
KONKURSU SĄ:
AatoiJZiiWMJ Dealer

Toyoty
are R nowski
lnlparter i __ ..____ _
llarądzi~

Przedsilebu·MSłln llll8dlawe

Od 14 września aż do zakończenia igrzysk w codziennych wydaniach "Słowa Ludu"
ukazywać się będą kupony konkursowe. Za każdą pop~~ną odpowiedź
można otrzymać od 1. do 6. punktów. Zebrane w trakcle 1grzysk kupony
należy przesłać do redakcji w terminie do 6 października br.
Adres redakcji "Słowo Ludu" 25-363 Kielce, ul. Wesoła 47/49
lub 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 51, z dopiskiem na kopercie .,Sydney 2000"
z cfęzcą zostanie Czytelnik, który zgromadzi najwięcej punktów.

Art Pol

pytania:~

1. Jakim wynikiem ustan · czoraj nowy rekord Polski Bartosz Kizierowski w ~ackim sprincie na 50 m
(5 pkt.)
stylem dowolnym?

l
l

3. Jak zdrobniałe

16

nazywają

i koleżanki z reprezentacji?

Bea

Ma.ksymow koledzy
(3 pkt.)

ponadto: te
rower górski,
radiomag
radiobudzik
i wiele · innych
cennych nagród,.:

1........ ·-···················-····························································

3 ............. ·-·····-········································-········································ ······

~.JN!łf?

2. De punktów rzuciła Małgorzata Dydek w wygranym
przez naszą reprezentację meczu z Korea okami? (4 pkt)
Kielce. ul. Sienkiewicza 34, lei. 343 81 84

1500 zł

-

l

Oto kolejne

Główna nagroda

lm·ę i nazwisko ....................................................................................... .

adres ................................_....................................................

1

Q . ····

------------
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to takJak

Daniela kupisz
kasztanem

z nielicznych wkraju
danieli jest wWodącej
Sienna
Czytajna stronie 10.

Zamek
bez tajemnic

człowiek

istota żyjąca , musi
przypominać nam ustawa?
Czy surowe kary za znęca
nie powstrzymają przemoc
wobec zwierząt?
Martyna Głębocka w
tekście, który znajduje się w
dzisiejszym "Magazynie"
przytacza wiele przykładów
ludzkiego okrucieństwa .
Pisze, że można je mnożyć
w nieskończoność.
Co kieruje ludźmi krzywdzącymi zwierzęta? Czy napraw. dę jesteśmy tacy źli?
A jeśli tak, to dlaczego?
Psychiatra Martyna KaletaKupiecka, ordynator
w szpitalu w Morawicy
uważa, że dzieci
stosunku do zwierząt uczą
się od dorosłych . Wedłu g mnie
ma rację .
To rodzice powinni pokazać , że pies, kot, to także istoty
żyjące, odczuwające ból, cierpienie, smutek, radość .
Powinni nauczyć, że nie
wolno im wyrządzać krzywdy.
A jeśli młodzi ludzie widzą,
że rodzice wyrzucają psa na
ulicę, bo się znudził i sprawia
dużo kłopotów, to można być
niemal pewnym,
że już jako dorośli też kogoś
skrzywdzą. Niekoniecznie

·r

zwierzę .

IJWIBklml'mzaskoczeniem było

Być może w przyszłości
wyrzucą z domu
dziadków, gdyż ci nie będą
im j uż potrzebni, będą za to
wymagać opieki.
Parniętajmy o tym, że ucząc

złotej biżuterii

Czytaj na stronie 9.

Pieniądze tajne

szacunku dla zwierząt
uczymy dziecko również
szacunku dla innego

i poufne

człowieka .

Czytaj na stronie 5
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Czy ludziom cią gle trzeba

przyp om i na ć, że zwi erzęta też czu ją?

A ____________________________________________________________________________________

ozarobki w radach
wzbudziło
popło ch

Czytaj na stronie 7.
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rzybywa obywateli pań
stwu "kretów", czyli

P

mieszkańców kanałów,
węzłów ciepłowniczych i temu podobnych przytulisk, którewzięli w

posiadanie bezdomni W stolicy
stałych lokatorów takich podziemnych kwater jest prawie pięć tysię
cy. Ich elita to kilkaset osób tworzących własne struktury, najbardziej hermetyczną społecznością
są tzw. zaprzysiężeni, mający swego króla i kodeks etyczny, utrzymujący wyjątkowe stosunki z największymi gangami - pisze
"Wprost".

A

ustralijscy naukowcy
porównali sprawność
osób niewyspanych
z nietrzeźwymi i doszli do konkluzji, iż wypicie dwu piw, a potem
prowadzenie samochodu jest
mniej groźne, niźli siadanie za kół
kiem po kilkunastu godzinach pracy - relacjonuje "Gazeta Wyborcza". U zmęczonych kierowców
czas reagowania był dwukrotnie
dłuższy niż u osób pod wpływem
alkoholu.

G

MO to kryptonim roślin ulepszanych genetycznie. Ich hodowla przebiega w głębokiej konspiracji i pod ścisłym nadzorem.
Nowych upraw nie wolno pokazywać rolnikom, mówić o nich na
przykład na szkoleniach, nawet
jeśli dają wielce obiecujące plony.
Skrupulatnie sprawdza się, czy
przeszczepiony gen dał zmutowanej roślinie cechę, o jaką chodziło
hodowcom. Takie rośliny, trans geny, są rozdrabniane, palone, zakopywane głęboko. Te środki ostroż
ności - pisze "Polityka" - podejmowane są w tym celu, aby mutant,
którego cechy nie są jeszcze poznane, nie rozprzestrzenił się.

ścią,

P
w

onad pięć tysięcy fundacji zajmujących się

różnorodną działalnowiększości filantropijną,

jest zarejestrowanych w Polsce.
Wokół niektórych - na przykład
fundacji wspierającycb państwo
-panuje atmosfera dwuznaczności,
pisze "Rzeczpospolita". Ich forma
prawna sprzyja obchodzeniu przepisów, nie brakuje więc przekrę
tów. Liczne paradoksy finansowopodatkowe nie sprzyjają uczciwym fundacjom, a fiskus chce trzymać je na krótkiej smyczy.

CYFRYLICZBV
l milion dolarów - suma wyprzez Nike Tigerowi Woods za reklamowanie firmy. Woods używa specjalnych piłek robionych wyłącznie dla niego.
6 mg - ilość miedzi zawarta
w mózgu każdego człowieka.
31 hektarów- grunt na Manhattanie, którego zwrotu domagają
się spadkobiercy właściciela
z XVIII wieku Roberta Edwardsa.
1134 mln dolarów wydają
dziennie panowie - Brytyjczycy na
drobiazgi typu gazety i przekąski,
panie są mniej rozrzutne, każdego
dnia zostawiają w sklepach 84 mln.
płacana

CYTAT TYGODNIA
Kretyn? Znam wielu takich ludzi. Kwintesencją kretyna jest człowiek agresywny,
głupi, zadufany w sobie,
wszystkowiedzący, pogardzają
cy innymi i narzucający siebie

i swoje opinie światu.
Agnieszka Holland

2

Z Gnegorzem Halamą
"Oklasky", członkiem
Kabaretu "HiFi" tozma~
wia Anna Nawska
- Co Pana ostatnio ucieszylo?
- Od 24 czerwca, czyli od dnia
z moją ukochaną Dorotą
Kurowiecką żyję w nieustannej radości . Utwór "Ja wiedziałem, że
tak będzie" znalazł się na pierwszym miejscu Listy Przebojów
Programu III. Z tego bardzo się
cieszę. Wiele pracy wymaga ode
mnie program redakcji katolickiej
nadawany na żywo w każdą niedzielę w samo południe . Audycja
"Otwarte drzwi" ma dość nową i
właśnie otwartą formułę. Powierzono mi rolę gospodarza i prowadzącego program. Jest tu miejsce i
na humor, i na skecze. Po raz kolejny przekonujemy się, że Pan
Bóg to miłość i prawda. A prawda
jest ważna w kabarecie - o polityce, o stosunkach mówimy prawdziwie - i to potem oglądających
bawi.
ślubu

-Co Pana zasmuciło?
Potworna grypa, która mnie
dopadła. Terminy napięte, wyjazd
za wyjazdem, a tu człowiek chory.
Mowy oczywiście nie ma, by
kabaret nie wystąpił. Nie wiem
jak to później odbije się na moim
zdrowiu. Na estradę człowiek
powinien wychodzić w świetnej
formie.
-Co Pana zdenerwowało?
. -Niewiele rzeczy mnie denerwuje. Ale zapytam żonę, ona wie co
mnie denerwuje. To samochód!!!
Jest za stary i słaby. Jeździmy 9-letnim mitsubishi galant. Chciałbym
mieć nowego volkswagena busa.
1YP koniecznie z klimatyzacją. Latem w trasie to idealny wóz.

PIOTR ACHREMCZYK,
specjalista kardiolog, ordynator
Oddziału Kardiologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
uparł się, by radomski oddział dorównał nowoczesnej kardiologii w
kraju.
Dzięki temu uporowi w RSS
dokonuje się już wszczepień stymulatorów serca. Teraz toczywalkę o zorganizowanie na oddziale
pracowni hemodynamicznej, dzię
ki której dokonywać będzie moż
na u pacjentów koronarografii, to
jest badania kontrastowego tętnic
wieńcowych. Na ten zabieg radomian kierować trzeba dziś poza
Radom .
Urodził się w Szczecinie,
wczesną młodość spędził w Skarżysku-Kamiennej, gdzie zawędro
wał wraz z rodzicami - lekarzami.
Studiował na Akademii Medycznej w Łodzi i wtedy właśnie profesorowie Jan Moll i Antoni Dziatkowiak zarazili go kardiologią. Po
studiach, w roku 1979, trafił do
szpitala w Radomiu i tu pozostał,
robiąc wszystkie konieczne specjalizacje. Z kardiologii - na AM
w Warszawie w roku 1991, pod
okiem profesora Lesti<a Ceremużyńskiego.
się sportem, muzyką współczesną i klasyczną oraz
literaturą. Wstydzi się, że nie do
końca przekonany jest do komputera, choć ceni to urządzenie i uży

Interesuje

wa.
Zona, Renata, jest anglistką
i pracuje na Politechnice Radomskiej. Syn Wojtek studiuje na II
roku Akademii Medycznej w Białymstoku, córka Kasia jest w III
klasie LO im. Kochanowskiego
i również będzie lekarzem.

Redaktor jerzy Giedroyc.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, jak wielu
przede mną i po mnie, udałem się w pielgrzymkę do
Maisons-Lafitte. Mnie też, jak wielu, wielu innym
podczas wizyty towarzyszyło przyspieszone bicie serca. Od pierwszego wejrzenia Wielki Redaktor wydał mi się kimś bliskim raczej niż dostojnym, niedostępnym czy nieprzeniknionym. Wprost przeciwnie.
Był serdeczny, bezpośredni i bardzo, bardzo otwarty.
Ze swadą opowiadał dziesiątki anegdot o swoich
współpracownikach, mieszkańcach i gościach podparyskiej willi, autorach "Kultury". Najgłębiej
u~kwiły mi w pamięci historie o Zbjgniewie Herbercze, którego wówczas, tak jak i teraz, czciłem i uważałem za największego polskiego po.Jtę. Giedroyc
przeciwnie, nie ujawniał jakiejś szczególnej estymy
i~ swoich historyjkach, czasami bardzo śmiesznych,
me oszczędzał Herberta, opisywał osobnika raczej
mało sympatycznego, niezrównoważonego, trapionego przez manię prześladowczą.
Z wielką uwagą wysłuchiwał opowieści z Polski. Początkowo myślałem, że to kurtuazja każe Mu
wsłuchiwać się w relacje kogoś tak niewiele znaczą
cego jak ja, bo sądziłem, że Redaktor siedząc w Paryżu wie więcej o Polsce i świecie niż ktokolwiek.
Myliłem się. Pan Giedroyc zawsze z niezmienną
uwagą słuchał wszelkich nowości i opinii. Więc i ja
raczyłem Go opowieściami, a on słuchał ich w skupieniu, rzadko coś komentując. Komentarze do dzisiaj pamiętam, i w całej swej robocie redaktorskiej
czę~to się nimi kieruję, do nich wracam, w nich znajduJę pokrzepienie i wskaz6wki.
Opowiadałem mu historię "Gazety Kieleckiej",
nadziei z nią związanych i wielkiej roli jaką miała

Czarna mysz i rudy seter, czyli przyjaciele

Po meczu piłki nożnej, rozegranym przez artystów Polski i
Rosji, prezydentowa Kwaśniew
ska, płynnie po rosyjsku, pozdrowiła gości. W rewanżu, bramkarz
Rosjan krzyknął łamaną polszczyzną: niech żyje Polska Ludowa! Prezydentowa popełniła gafę .
Powinna pozdrowić ZSRR.
W Poplawach na Podlasiu,
kilkunastu uczniów kl.IV,V i VI
uczęszcza samowolnie na lekcje w
miejscowej szkole mimo, że Rada
Gminy zadecydowała o likwidacji
tych klas. Prokuratura poleciła
policji zbadanie sprawy. Fakt. To,
że uczniowie chcą bez przymusu
chodzić do szkoły jest w najwyż
szym stopniu podejrzane.

Sensacja! Większość doroPolaków to dawna partyjna
nomenklatura. Tak wynika z komentarza, którym senator Zdzisław Maszkiewicz (AWS, Radom)
opatrzył prezydenckie weto do
ustawy uwłaszczeniowej. "Cóż,
prezydent myśli o swoim elektoracie, byłej nomenklaturze partyjnej,
która już wcześniej zdążyła się
uwłaszczyć" - stwierdził. Ponieważ w przedwyborczych sondażach Kwaśniewski cieszy się poparciem ok. 65 proc .. rodaków,
słych

wynika z tego, że od czasów
nomenklatury znacznie nam
było.

Radni Kozienic
burmistrzowi Tomaszowi
tance pensję z 6,5 tys. zł do
l Otys. brutto. Niewiele
rabia prezydent n<l•.Ju'''u".
Włodarczyk . Kozienice
jakieś 20 tysięcy
Radom- 240 tysięcy.
wi Kozienic gratulujemy.
nazywa spijać śmietankę.
Bokser Przemysław
oskarżył urzędnika Zarządu
Miejskich w Warszawie o
U
lO
larów w zamian za
otwarcia restauracyjnego
w centrum stolicy. Zarząd
cił oskarżenia, a jego szef
Saletę do sądu . Sprawa
boksera trudna. Na ringu
czy walnąć sierpowym i
ku . Tu trzeba co nieco
wyłudzenia łapówki .
miał zażądać od Salety

odegrać w przełamaniu monopolu komunistów na
informację w Kieleckiem. I o tym jak nasze środowi
sko się skłóciło, rozsypało i jak Gazeta przeszła w
inne ręce. To co wówczas powiedział Giedroyc sprawdziło się co do joty w następnych latach. Mówił o trudzie budowania, o trudzie utrzymania solidarności

w czasach pokoju, o polskich chorych ambicjach, paranojach, małostkowości, o polskich chorobach społecznych i narodowych. I mówił co jego zdaniem dziennikarz i redaktor powinien w pierwszym rzędzie robić. jak rzekłem, do dzisiaj traktuje to jak posłanie,
jako mandat, jako pełnomocnictwo.
l dlatego, gdy dzisiaj jacyś apartczycy z tej czy
tamtej partii, którym ciągle się śni jej kierownicza
rola obsobaczają mnie w swoich ulotkach i donosach
to przypominam sobie postać i słowa Wielkiego Redaktora, który wiele lat temu wręcz nakazał mi prze~iwstau:iać.~i~ te:roryzmowi frazesów i nowomowy,
zdeologzzaCJz zycza społecznego, prymatowi tego co
prywatne, grupowe nad dobrem wspólnym, spolecz'!Ym i nar~dowym. Wiedział, że walka o to jaka jest i
Jaka będzze Polska, toczy się nie w salonach stołecz
nych, ale na prowincji, w oddaleniu od głównego nurtu: To .wtaśn.i~ Giedroyc nauczył mnie szacunku i
m.zloścz do mzeJsca, w którym żyję, przekonał, że wielkze Sf!ra'll(Y dziać się mogą i powinny w każdym miejscu, ze m~ ma miejsc szczególnie do nich predystynowanych, ze ważne sprawy dzieją się tam, gdzie mieszkają ludzie, którzy chcą czegoś dokonać.
. Odchodzą Wielcy Redaktorzy - najpierw Throwzcz, teraz Giedroyc. Szczycę się tym, że znalem obydwu, że rozmawiałem z nimi, że mówili do mnie
i mnie słuchali. jestem z tego dumny, że w jakimś sensie cząstkę tego jak my~lę i co robię zawdzięczam Im.
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JERZY GIEDROYC (94}
Jeden z największych .
PoJaków mijającego W1
Założyciel i kieroWnik
Instytutu LiterackiegoW
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1O miesięcy

ywatel
listopada ubiegłe
go roku mieszkanka
Chęcin
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w szpitalnym prosektorium

powyżej

- mówi dr Bolesław Rylski, wicedyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
na Czarnowie. - Na prośbę matki
szpital odstąpił od tego . Zanim

MAGAZYN

E

500 gramów
było.

Nie mam pojęcia , kto udzielił
informacji, że ciała zostały poddane kremacji. My wiedzieHśmy tylko tyle, że rodzina wyraża wolę pochowam a dzieci . I dlatego, mimo
że mijały tygodnie, a później rruesiące , przetrzymywaliśmy je.
Na początku września szef
zakładu pogrzebowego poinformował przełożoną pielęgniarek w
Zakładzie Medycyny Sądowej, że
od wielu miesięcy przechowuje

współwłaściciel zakładu pogrzebowego, który dzierżawi i obsługuje
prosektorium. -Tak więc, gdy ktoś
z rodziny zgłosił się 13 listopada,
dzieci jeszcze przy Radiowej nie

jednak zapadła decyzja, minęło
kilka dni .
- Noworodki trafily do prosektorium dopiero 19listopada u b.
roku - wyjaśrua Tomasz Zwolski,

miesiącu ciąży urodziła
bliźniaki . Ważące po 300
dzieci nie przeżyły porowezwała karetkę, któmatkę i martwe dzieci

do Kielc.
pobytu na oddziale
ogiczno - położniczym
ie wyraziła zgody na przeIWi:t•uL"'"."' sekcji zwłok. 13 lia, po opuszezemu szpitala,
z m ężem i znajomym pojedo prosektorium, by odebrać
dzieci i urządzić im pogrzeb.
jakaś młoda kobieta powienam, że dzieci zostały pod- opowiada Barbaże zwłoki do 500
to me jest obywatel. Było
przykro, ale pogodziliśmy się

zwłoki wcześniaków. Urzędniczka

ze szpitalnej adrrurustracji wysła
ła rutynowy telegram .
- Wcześruaki z wagą urodzeniową poniżej 500 gramów nie są
obywatelami - mówi dr Rylski.
-Bliscy nie mają w stosunku do nich
żadnych prawnych zobowiązań, po
ich śmierci rue przysługuje nawet
zasiłek pogrzebowy. Są ludzkimi
szczątkami. Mogą więc być poddane kremacji, podobnie jak usuwane podczas zabiegów operacyjnych
fragmenty ciała . Mogą też zostać
pochowane na cmentarzu, jeśli
taka jest wola rodziny. Ta rodzina
zadeklarowała chęć pochówku,
a potem się rue zgłosiła .
Po odebraniu zwłok z prosektorium rodzice i trzej starsi
bracia nadali dzieciom imiona
Adam i Ewa, ksiądz odprawił nabożeństwo w cmentarnej kaplicy
i ciała dzieciątek , jak o ruch mówi
matka , spoczęły w poświęconej
ziemi .
~
Dzisiaj szpital, zakład pogrze~ bowy i rodzice wzajemnie się ob8 wiillają i sprawa prawdopodabille
~ znajdzie swój finał w sądzie.
•

Ił wrześrua

tego roku Nowaotrzymali telegram: "proszę
zgłosić się do prosektorium
ulicy Radiowej po odbiór" .
pisane: Szpital na Czarnowie.
było wyjaśnione, po odbiór
. - W pierwszej chwili pomy, że umarła moja matka
połykając łzy Barbara.
Nowakowie przyjechali do
i okazało się, że w prosektoczekają na nich zwłoki zmarprzed 10. rruesiącarru bliźrua
wkostnicy pokazano im zło
wmałym pudełku ciałka dziepotrafiono odpowiedzieć na
ie jak do tego doszło.
-Wszystkie zmarłe wcześrua
ą poddawane sekcji zwłok

--- --
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__

może,
mksiędza pośle

dzie policja nie
ołicyjny radiowóz

P

przed domem dwóch
starszych sióstr w Pranie budził już zdziwienia.
funkcjonariusze z pobliskie. przyzwyczaili się do
mterwencji w domu sta. Ich wizyty nie skutkowały,
ncu poprosili o pomoc księ.

Starsza siostra ma 85 lat, rue
· rodziny, otrzymuje raz na
400 zł zasiłku . Młodsza,
a, jest wdową, pobiera
em~rytury. W budynku
także ze swoją rodziną 37
.sz, .syn młodszej kobietUeWielkie porrueszczerue
dwie siostry, drugie- mło
z czterema cór~ wieku od sześciu do jede~t. K~chnia jest wspólna.
Ikt rue parruęta, kiedy i od
zaczęły s1ę kłótrue sióstr. Każ
stawał się dobry do
Jedna otwierała okno,
.. """"..- . pokój, drugiej było
~edy jedna się modli-

chciała sprzątać. Kłóci
&~ki , że stoją rue tak.

ze Jedna kupiła, a druga
1
r 0 t~>,_ kto więcej pomaga
OdZ!rue. - Wprawdzie się
ale Zdarzato się, że jedna na
~apluta - opowiada komenr.ueJscowej policji Grzegorz

Rdzanek. - Obrzucały się wyzwiskarru .
Komendant wiele razy starał
się załagodzić konflikt. Próbował
różnych sposobów. Wydąwało się,
że jest to sytuacja bez wyj ścia . Podczas kolejnej interwencji napomknął żartem : -Jak będziecie się
tak kłócić, to ksiądz nie pochowa
was w poświęconej zierru.
Starsza paru przestraszyła się
nie na żarty. - Cóż pan godosz?
- obruszyła się i wyszła .
Na kolejne zgłoszerue policjanci jednak nie musieli długo czekać .
Tym
razem
skład grupy interwencyj n ej
wzbudził poruszenie. Z radiowozu wysiedli:
ksiądz w sutannie, komendant
i dzielnicowy
w mundurach .
Ksiądz ze
staruszkami
odmówił w ich
pokoju modHtwę , a potem

Wypadł

dziennie, wzajemna pomoc, wspomaganie rodziny Janusza.- Nakła
niałem je, by się wreszcie oparruę
tały - mówi młody ksiądz Mirosław Wołosz z parafii pod wezwaniem św. Władysława. - Na ziemi
nasz żywot krótki, jeden drugiemu może dopiec, ale i tak trzeba
się stąd zabierać. Mam nadzieję,
że nie będzie już tam dochodziło
do konfliktów.
W Karmsariacie PoHcji są zadowoleni. Od wizyty księdza upły
nęło już kilka tygodni i rue było
ani jednego zgłoszerua.
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(Nazwisko rodziców zostało
zmienione)

piątego piętra

Pijane,
.
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szczęsc1e

Mariusza
MAREK KORNACJ(l _ _ __

przed blokiem . Upadek zauważy
krótko po dwudziestej drugiej gdy Mariusza zabrano do szpitala.
- Nic rue wskazuje na to, by
kolega poszkodowanego przyczynił się do jego upadku- mówi Robert Stański , rzecznik prasowy
Komendy Powiatowej Połicji
w Starachowicach. - Nie można też
powiedzieć, aby Mariusz G. dokonał nieudolnej próby samobójczej .
Po prostu wypadł.
W szpitalu okazało się, że
poszkodowany doznał tylko niegroźnych złamań lewej ręki i prawej nogi. Badanie alkotestem wykazało że w powietrzu wydychanym prze z matkę Mariusza G .
były blisko 3 promile alkoholu ,
u kolegi - 2 ,2 . Należy przypuszczać , że sam poszkodowany był
równie pijany, jednak od niego
policjanci pobrali krew, by dokonać dokładn i ejszego badania.
Wyniki jeszcze nie nadeszły.
ła sąsiadka . Było

M

ieszkaniec Starachowic wypadł
z balkonu na pią
tym piętrze . Z cudem graniczy
fakt, że żyje i że odruósł tylko lekkie obrażenia .
W sobotę 16 , września ,
23-letru Mariusz G ., jego matka
oraz kolega postanowili się napić .
Na rruejsce biesiady wybrali mieszkam e Mariusza na piątym piętrze
jednego z wieżowców na osiedlu
Połudrue . Dochodziła dziesiąta

musiał wczuć
się w rolę dy-

plomaty. Ustalił z kobietami
harmonogram
całego dnia .
Dwie godziny
wietrzenia

o
~

wieczorem, kiedy kobieta uznała,
że wszyscy mają już dość i wyszła
z domu . Drzwi zamknęła na klucz,
by synowi nie przyszło do głowy,
aby się jeszcze powłóczyć po okolicy.
Decyzja mat ki n ie spodobała się Mariuszowi. Najpierw szuka ł drugiego kompletu kluczy.
Bezs kutecznie . Zdenerwowany
wyszedł na balkon. Wychylił się,
zachwiał i spadł na trawnik

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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W chłodzie domowego ognisk
MARCIN

MIGAŁA
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ytatuowane litery na
kostkach jednej
pięści Mariana D.
układają się w napis "love". Na
drugiej widnieje "ha te" . Pięćdzię
sięcioletni , licho ubrany, wychudły
mężczyzna o zapadłych policzkach, który przed zrujnowaną pożydowską kamienicą w starachowickim Wierzbniku łupie drewniane szczapki na podpałkę, tłu
maczy: - To wszystko dlatego, że
zabroniłem mu się żenić .
Ramiona jego 43-letniego
znajomego Józefa K. też pokry-

tena, ale przede wszystkim możli
wość wychowywania córki.
-Chciałbym to wszystko jej jakoś
naprawić , dać szansę na normalny
rozwój - przekonuje.

U ciebie tak cicho
W 1997 roku Józef K. wystą
pił do Sądu Rodzinnego, aby ten
zezwolił mu na częstsze kontakty

Józef. K składał !<olejne oddo Sądu Rodzinnego: o
ukaranie matki za to, że nie wywiązuje się z obowiązku odprowadzania córki do ojca, o ograniczenie praw rodzicielskich matki,
o przedłużenie kontaktu z córką ,
wreszcie o pozwolenie na wychowywanie córki. Sąd odrzucał jego
wołania

prośby.

uczeń szóstej klasy, pokazuje ·
siurka. Zawiadomiłem o tym
cję -mówi Józef K.
- Prowadzimy uv-.u,JuLcm"•
ale na tym etapie trudno
jak się ono zakończy - twierdzi
bert Stański , rzecznik n." '""''" Powiatowej Policji w
cach.
Krystyna Wojciechowska,
dzia Sądu Rodzinnego w S
chowicach, nie chce rozm
o sprawie. - Pan K.
o wyłączenie nmie ze skład u
kającego w jego sprawach.
chwili rozstrzygnięcia nie mogę :

nigdy nie osiągnie i w czym nie
ponosi żadnej winy".
-W efekcie okazało się, że sąd
nie jest w stanie zapewnić mi nawet kontaktów z córką - żali się
Józef K.
Osobowość despotyczna
W grudniu 1999 roku Józef
K. zawiadomił starachowicką pro-

wypowiadać- tłumaczy.

wają więzienne tatuaże.- Błąd mło
dości -przyznaje. Dwóch byłych
kompanów podzieliła 6-letnia }u-

stynka - wnuczka pierwszego
z nich i córka dr~giego.

Naprawianie błędów
Przed laty na jedną ze wspólnych popijaw Marian D. przyprowadził swoją córkę Anetę . Dwudziestoletnia wtedy kobieta wpadła w oko kompanowi ojca. Ze
związku Tózefa K. i Anety D . rych!o urodziła się córeczka. Ojciec
nie chciał się do niej przyznać .
- Ró.lne plotki krążyły po mieście
- tłumaczy Józef K. -Dziś wiem, że
to był mój błąd - dodaje.
W 1995 roku, wbrew jego
woli Sąd Rodzinny w Starachowicach uznał, że to on jest ojcem i
kazał płacić alimenty. Wladzy rodzicielskiej jednak Józefowi K. nie
przyznał.

Wkrótce potem rod z inę D .
eksmitowano z mi eszkania: za
awantury, pijaństwo i zaległości w
czynszu . Trafili do zaniedbanej
kamienicy w Wierzbniku.
-Tam w dwu izbach z kuchnią gnieździ się sied~m dorosłych

osób i dwoje dzieci . Zyją z pomocy społecznej i tych moich alimentów. I nic, tylko piją - opowiada
Józef K. Jemu, pod wpływem zielonoświątkowców, udało się jakoś
ustatkować. Utrzymuje się z niewielkiej renty, dorabia jako stróż .
Z matką i bratem przeprowadził
się do mieszkania, które właśnie
remontuje. Chwali się swoim no-

wym radiem CB. - Ostatnio rozmawiałem z misjonarzem z Boliwii - mówi, poklepując nadajnik.
Jego marzeniem jest silniejsza an-

--

......_'
~

Kurator zawodowy sądu .
ry sprawuje nadzór nad naj
szym synem D ., wujkiem
wie, że tam nadużywają u.u-.unvrc- Rażących naruszeń dobra
nie zauważyłem - -,,.r,,..UJm
zdaniem, matka dba o
jak potrafi. - Ojciec także
wszelkich starań, ale to trochę
spotyczna osobowość . Domaga
aby wszystko było po jego m)
Kiedy jego córeczka poszła do
nego przedszkola niż on to
zaplanował, zasypał sąd pis

"C

~

Nieświadomość dziecka
W dwuizbowym , za
~ nym, denmym mi
~ zajmuje rodzina D ., krząta
;i dorosłych osób i dwoj e d
Wśród nich Aneta z córeczką
kuraturę o tym, że matka znęca się
dźwięk nazwiska Józefa K
psychicznie i fizycznie nad córką . scy zbiegaj ą się do kuchni. ·
Sześć miesięcy póź niej prokurawariat. Powinien zbadać się
tor umorzył dochodzenie. W ob- chiatrycznie- krzyczy ....... UC""r
szernym uzasadnieniu podkreś lo styny. -On woli, żeby
no, iż rodzina D . nadużywa alko- do domu dziecka niż
holu i często dochodzi tam do nami - przekrz-y kuje go
awantur, a z dokumentacji lekar- - Przez lata żadnej sprawy
skiej wynika, że w skutek brudu w grał- gardłuje mężczyzna .
mieszkaniu dziecko chorowało na człowiek nie przyjedzie, nie
świerzba i gronkowcowe zapalenie
mawia, tylko kartki zostawia
skóry. Prokurator konkludował ci e -mówi babka. -Kurna. to
jednak, że ani świadkowie, ani są pek- kwituje Aneta. -Jak z
siedzi nie potwierdzili by matka nie skończy, to mu wreszcie
znęcała się nad dzieckiem. W oceobiję - obiecuje dziadek.
nie śledczych zarzuty Józefa K.
Justyna, złotowłos a
były wynikiem niechęci.
czynka o pełnych policzkach
Józef K. pisze zażalenie na słuchuje się rozmowie
decyzję prokuratora. Kiedy proPotem wspina się na
kuratura po raz drugi umarza do- łuje mamę i babcię.
chodzenie, w sierpniu tego roku by wiedziała, jaką
składa prywatny akt oskarżenia.
szą do siebie jej rodzice i
- Przed miesiącem córka poskarżyła się, że wujek, 18-letni
(Personalia bohaterów
.D

o

z dzieckiem. - Justynka żaliła się,
że jest bita. "Tatusiu- mówiła- postawię sobie u ciebie łó żeczko i zos tanę z tobą. U ciebie jest tak cicho" - opowiadaJ<. Według niego,
rodzina D. zaniedbywała dziewczynkę od chwili urodzenia. - Przychodziła do mnie głodna, w starych,
za dużych tenisówkach, podartym
ubraniu . Skarżyła się, że mama ją
bije. Często płakała. A oni przepijali alimenty- wylicza józef K.
Sąd nakazywał matce odprowadzać córkę do ojca trzy razy w
tygodniu na dwie godzinny dziennie. - Co mogłem zrobić w tym czasie? Nakarmić ją i zaraz odprowadzić.

Józef K. twierdzi , że już wtedy rodzina D. straszyła Justynkę.
- Dziecko mówiło mi, że boi się do
mnie przychodzić, bo będę ją bił.
Przez nich przestałem się widywać
z małą- oburza się ojciec.

Niezadowolony z takich postanowi eń , poprosił o interwencj ę
prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach. " Przez s ę dzinę Krysty nę
Wojciechowską jestem traktowa-

ny jak osoba drugiej kategorii . Jej
postanowienia krzywd zą moje
dziecko, które ma prawo do godności , nonnalnego rozwoju , ciepłe
go posiłku " - napisał.
Mimo to Sąd Rodzinny
w Starachowicach uznaje , że
dziecko powinno zostać z matką . W jednym z uzasadnień z
marca br. sędzia rodzinny odpowiada, że zarzuty Józefa K. stawiane matce są niereaJne. Sędzia
przyznaje jednak, że dziecko
"narażone jest na niekorzystny
wpływ otoczenia dalszej rodziny
D., z którą zamieszkuje razem
z matką. Zastrzega jednak: "ojciec stawia matce zbyt wysoki
poziom wymagań, którego ona

Wicemistrz Bolek
MARTYNA

GŁĘBO CKA _ _

B

olesław Kulbabiński,

jedenastolatek z Kielc,
zdobył drugie miejsce
w XIV Międzynarodowych Mistrzostwach Francji w Grach Matematycznych i Logicznych.
W czasie mistrzostw, które
odbywały się pod koniec sierpnia
w Paryżu, Bolek Kulbabiński musiał rozwiązać kilkanaście zadań

logicznych, m.in. takie: "Ja mam
dwa razy więcej lat niż moja córka. Mamy rok 2000. W roku 2011
będziemy mieć razem sto lat. Ile
Jat ma dzisiaj każde z nas?" Bolek
uważa, że najważniejszy jest pomysł na rozwiązanie takiego zadania. Liczy się także wyobraźnia .
- Lubię matematykę . Do
udziału w zawodach namówiła
mnie nauczycielka tego przedmiotu Jolanta Mierzwa- mówi Bolek,
uczeń V klasy Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach. -Wcześniej

4

startowałem w konkursach "Kangur" i "Ałfik", oczywiście w swoich kategoriach wiekowych. W
ubiegłym roku przeszedłem przez
eliminacje szkolne i regionalne do
Międzynarodowych Mistrzostw
Francji.
W maju Bolek wystartował w
polskim finale mistrzostw we Wrocławiu, najlepsi mieli pojechać do
Paryża. Ponieważ aż pięciu chłop

ców w kategorii wiekowej CM dla uczniów III i IV klas - bezbłęd
nie rozwiązało zadania finałowe,
Bolek prawie do końca nie wiedział czy pojedzie do Paryża . Polska ekipa mogła wysłać tylko trzy
osoby w tej kategorii. Okazało się ,
że dwaj pozostali, w tym kielczanin, mogli wystartować w Konkursie Równoległym Mistrzostw.
- Polska ekipa liczyła około
30. osób - dzieci, młodzieży i dorosłych , w tym były tylko trzy
dziewczyny. Startowaliśmy w siedmiu kategoriach wiekowych, ja

byłem w najmłodszej grupie
- wspomina francuską przygodę
Bolek. - Zawody trwały dwa dni,
każdego musieliśmy rozwiązać
sześć zadań, liczył się także czas.
Mieliśmy na to 90 minut. Każdy z
uczestników dostawał kartki z zadaniami w swoim ojczystym języ
ku. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że przegrałem tylko
z chłopcem ze Szwajcarii.
Bardzo dumni z osiągnięć
Bolka są jego rodzice, Małgorzata
i"Rafał Kulbabińscy. Zwłaszcza, że
-jak twierdzą- sami nie mają zdolności matematycznych.
- Bolek w inny sposób myśli ,
niż my. Ma niesamowitą wyobraź
nię przestrzenną . Tego nie da się
nauczyć. To dar- mówi Rafał Kulbabiński.
W ślady Bolka chce iść jego
młodsza siostra Aleksand r a,
uczennica trzeciej klasy. Już dziś
odgraża się , że będzie lepsza od

brata.

•
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zKielc wyłupił
otu oczy, do-

mężczyzna ukręcił główki

go łębiom pocztowym i ugoz nich rosół, inny zakopał w
żywego psa.
Od trzech Jat obowiązuje w
ustawa o ochronie zwiezgodnie z prawem za zabicie
· ze szczególnym akrugrozi kara pozbawienia
do dwóch Jat i grzywna
2500 złotych. Jednak dopiero
początku września sąd w OstroWielkopolskim skazał na pół
więzienia mężczyznę, który
siekierą swojego psa, a wczeznęcał się nad zwierzakiem.
pre<:edcensow
· ywyrok, nikt wczepo~;zec1t w Polsce siedzieć

Mali oprawcy
Ile

człowieczeństwa

jest
, który wrzucił młodą
do smoły, a małemu kociawyłupił oq.y?
·Trzy Jata temu do mojej piwdoczołgała się kotka, była
w smole. Zawiozłam ją do weme udało się jej uratocierpiała. Potem od
·
się, kto to
l O -II-letni chłop.-vu'""I\.J'"'' szkoły. Kilka dni
koty na rożnie.
•u<utrelcow•anllcn zwierząt było
wielu okołicz""<'"LJ!I.<uua<;n. Nikt nie re- opowiada mieszkanka
.
osiedla Sady, popro0 niepodawanie jej persona. Kilka dni temu znalazłam
boisku tej szkoły ciało skakota, który miał wyrwaZgłosiłam te zdarzenia
szkoły, w której uczą
chłopcy, zawiadomiłam poByłam też w miejscowej pa. Myślałam, że z ambony padna~ana dla dręczycieli zwieNte doczekałam się.
Zdaniem psychiatry Martyny
- Kupieckiej, ordynatora
dla Kobiet w szpitalu w
maltretowanie przez
l.WJI'n::ot jest sygnałem, że

cieszy się na widok osoby, którą
kocha.
W ciągu trzech lat obowiązy
wania ustawy o ochronie zwierząt
prokuratury w województwie świę
tokrzyskim badały kilkanaście
przypadków znęcania się nad zwierzętarni . Iyłko nieliczne trafiły do
sądów, w tym do sądów dla nie! etnich. Jeden proces zakończył się
nieprawomocnym wyrokiem. Kielczanin został skazany za zabicie
psa na 500 złotych kary. Odwołał
się od wyroku.
Większość spraw prokuratorzy umorzyli łub podjęli decyzję o
odmowie wszczęcia postępowania.
Nie odpowie za swój czyn mężczy
zna, który po pijanemu ukręcił gło
wy dwóm gołębiom pocztowym i
ugotował z nich rosół. Zdaniem
prokuratora w zachowaniu kiełcza
nina brak było działań mających na
celu świadome zadanie cierpienia
ptakom. Postępowanie umorzono.
W kilku kieleckich kamienicach w czasie remontów strychów
i dachów żywcem zamurowano
gołębice, które siedziały w gniazdach. Remonty i ocieplanie budynków przeprowadzano w okresie,
kiedy ptaki wysiadywały młode .
Mieszkańcy karnienic protestowali
przed takim okrucieństwem. Nikt
nie zareagował.
W parku miejskim przez wiele lat zrzucano gniazda z młodymi
kawkami z drzew, chcąc w ten sposób ograniczyć populację ptaków.
Po takich akcjach ziemia przy
drzewach usłana była martwymi
pisklętami. Dorosłe kawki przeraźliwie krzycząc krążyły nad drzewarni. W parku spacerowały marny
z dziećmi. Ile jest człowieczeństwa
w kimś, kto zrzuca gniazdo z pisklakami na ziemię?
Właściciel psa został posą
dzony o otrucie czworonoga. Sekcja zwłok wykazała w badaniu
toksykologicznym środek gryzoniobójczy. Właściciel bronił się, że
w tym czasie na osiedlu były wyło
żone trutki. Dochodzenie umorzono.
-Sprawy dotyczące ustawy o
ochronie zwierząt są przez proku-

Wyrzucony? Zgubiony?

ratorów szczegółowo badane. Jeśli tylko dowody są wystarczające
kierujemy sprawę .do sądu -twierdzi prokurator Bogdan Karp,
rzecznik Prokuratury Okręgowej
w Kielcach.

Żywcem zakopany

Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Kielcach rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych
o okrutne usiłowanie zabójstwa
12-letniego psa- boksera.
W marcu tego roku mężczyź
ni skatowali go łopatą, potem
żywego zakopali. Dzięki szybkiej
interwencji postronnych świad
ków udało się go uratować.
-Skatowany bokser trafił do
mnie. Był w bardzo złym stanie
-mówi Andrzej Kwieciński, weterynarz. - Przez kilka dni dostawał
kroplówkę. Po wyleczeniu trafił do
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach. Takie drastyczne
przypadki znęcania się nad zwierzętarni nie są częste, ale co jakiś

czas się trafiają. Dziś przyniesiono do mnie mocno poturbowanego kota. Trudno jednak ustalić, czy
kot padł ofiarą ludzkiego okrucieństwa , czy pogryzło go inne
zwierzę,

W lipcu ubiegłego roku w
Tokarni z samochodu wyrzucono
rottweilera. Pies cały dzień siedział
przy jezdni. W końcu zainteresował się nim jakiś miłośnik zwierząt. Zawiózł rottweilera do schroniska i zgłosił sprawę porzucenia
w prokuraturze. .
-Ustawa o ochronie zwierząt
traktuje każde porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa i kota
jako znęcanie. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo
pozbawienie wolności do roku
- mówi sędzia Adam KabzińskL
- Warto, aby ej co porzucają zwierzęta pamiętali o tym.
WeterynarzAndrzej Kwieciń
ski podkreśla cierpienia psychiczne porzuconego zwierzęcia . Pies
łub kot, który wythował się w do-

Chart wklatce
Przykłady okrucieństwa wobec zwierząt można mnożyć w nieskończoność. Wprowadzona trzy
łata

temu ustawa nie przeobraziła
naszego społeczeństwa . Ciągle
jeszcze mieszkańcy świętokrzy
skich wiosek traktują zwierzęta
jako rzeczy i to rzeczy o małej
wartości. Smierć starego wychudzonego Burka, który całe życie
spędził na metrowym łańcuchu,
nie wzruszy żadnego gospodarza.
Nie wzruszy też wiejskiego dziecka, które wiele razy wcześniej przypatrywało się, jak ubija się świnie,
kury. Martwy jest przepis mówią
cy, że uśmiercanie zwierząt kręgo
wych w obecnqści dzieci jest zabronione i karane.
Obowiązkiem każdego wła
ściciela zwierzęcia jest zapewnie-

młodego człowie-

.
ą się w nieprawidłokierunku . Z takiego dziecka
wyrosnąć dorosły o osobopa~oł~gicznej.

Dztect uczą się od dorosłych
dozwierząt-uważa MarK:ałeta - Kupiecka. - Jeśli
ze r~ce wyrzucają psa na
un się znudził i spra~opotów, to być może
.....s,~zh '"'"";wyrzucą z domu sta~ orowanych rodziców bo
1

llleu~ec~ni. Dorośli po~

dzieci miłości do zwie.
że pies lub kot jest
ktora czuje ból, cierpi lub

mowych warunkach ma problemy
w odnalezieniu się w bezpańskim
życiu . Tęskni za panem, który go
porzucił. Jakiś czas temu do schronisKa trafila kilkuletnia bokserka,
nie chciała jeść, pić . Umarła ze
smutku.
-Znęcanie się nad zwierzęta
mi, to zwyrodnienie. Za niskie są
kary za takie czyny - uważa Andrzej Kwieciński .

Cierpliwie czekają na nowego właścicie la

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

nie mu godnych warunków, pomieszczenia chroniącego przed
zimnem czy opadami, zapewnienia jedzenia i wody. Prokuratura
w Kielcach badała do tej pory tylko jeden przypadek głodzenia i
przetrzymywania psa w małej
klatce, choć na każdej wsi można
by znaleźć kilka takich zaniedbanych psów. Na Ponidziu gospodarze trzymają w skandalicznych
warunkach charty lub ich mieszańce . Psy, które kochają ruch ,
wypuszczane są z kłatek tylko
nocami. Ich jedynym zadaniem
jest _upolowanie zwierzyny dla
swoJego pana.
Mamy w Polsce dobre prawo,
które chroni zwierzęta . Co z tego,
jeśli mało kto je przestrzega. Czy
surowe kary za okrucieństwo, nauczą nas czegokolwiek? Czy cią
gle oznaką naszego człowieczeń
stwa będzie zmarznięty kot, przegoniony z piwnicy i smutny pies
wypatrujący na ulicy swojego za•
gubionego właściciela?

5

s

o

MAGAZYN

o

B

Y

. , .
ze mn1e sw1r
mówi Piotr lkonowicz
.

Z gościem Salonu "Słowa
Ludu" PIOTREM IKONOWICZEM, liderem Polskiej Partii Socjalistycznej_, rozmawiają DARIUSZ RYN i LIDIA ZAWISTOWSKA

konsumpcję, a z drugiej strony
wcale nie jesteśmy aż tak biednym
krajem, żeby do szkoły chodziły
głodne dzieci. Samobójstwo z
przyczyn ekonomicznych staje się
polską specjalnością . Chcielibyśmy, żeby nasz system podatkowy
był wzorowany na rozwiązaniach
europejskich, które polegają na
tym, że im więcej człowiek zarabia, tym większą część dochodu
oddaje do budżetu. Na Zachodzie
liczba stawek podatkowych sięga
nawet 20. U nas istnieje tylko jedna efektywna stawka - 19 procent,
ponieważ aż 96 procent społe
czeństwa ją płaci . Płacą ją ludzie
biedni, którzy zarabiają kilkaset
złotych i zamożni, którzy zarabiają kilka tysięcy.

publicznie pytanie o rolę
pana Kulczyka w transakcji stulecia między polskim a francuskim
rządem dotyczącej Telekomunikacji Polskiej.
I co?
- I nic. Żaden z tych panów
nie dementuje tego, co mówię.
Gdyby to była nieprawda, na pewno protestowaliby. Ale wszyscy
wiedzą, że to jest przekręt
Lech Wałęsa nieuczciwych
bogaczy chciał "puścić w skarpetkach". Pan też?
- Między ludźmi bogatymi
a państwem musi dojść do pewnego rodzaju kontraktu: oni uczciwie będą płacić podatki, a państwo
w zamian pomoże im rozwijać firmy. Ujawnią majątki nie tłumacząc
skąd się wzięły, ale dalej już kraść
nie będą . Od tej pory to, co się zadeklaruje w PIT-cie musi się zgadzać ze stanem faktycznym.

ciężko
pracując zarabiają duże pienią
dze, mają dzielić się z tymi, którzy nie lubią przemęczać się
pracą?
-Jeśli ktoś mówi, że w Polsce
człowiek pracy się nie przemęcza,

cież

to nie wie o czym mówi. Dzisiaj
skala wyzysku pracy jest zawrotna. W supermarkecie czy na budowie ośmiogodzinny dzień pracy
jest mrzonką. Przepisy bezpieczeń
stwa i higieny pracy są notorycznie łamane. Na Kielecczyźnie w
jednym z supermarketów wyjęto
drzwi z toalet dla pracowników,
żeby krócej w nich siedzieli. W
Polsce ludzie stali się bogaci nie
dlatego, że coś wynaleźli, coś wię
cej z siebie dali społeczeństwu.

dzo zamożną.
- To nie jest prawda, że nie
lubię ludzi bogatych. Ja nie lubię
ludzi nieuczciwych. Znam bogatych, którzy doszli do majątku
uczciwą drogą i szanuję ich. Ale
ludzie, którzy na przyjęciu u Kwaśniewskiego chwalą się, że nie zapłacili ani grosza podatku, są dla
mnie odrażający. Moja siostra
otworzyła kilka restauracji i zarabia dużo pieniędzy karmiąc bogaczy. Rzadko się spotykamy, bo obo-

Dlaczego ci, którzy

"Trzeba przyznać, że niezły
ze mnie świr. Przez polowę życia
· na pytanie: a co, ustrój się nie podoba? odpowiadałem twierdzą
co. Ustrój się zmienił a ja dalej
mam za złe." -można przeczytać
na Pana stronie internetowej.
Czy jest taki ustrój, w którym
Piotr Ikonowicz nie byłby kontestatorem?
- Na pewno czułbym się lepiej w kraju, w którym ludzie dostają to, na co głosują. W 1989
roku społeczeństwo oczekiwało, że
wolna Polska będzie Polską sprawiedliwą. JYmczasem porozumienie elit ponad jego głowami doprowadziło do powstania struktur bardziej z,błiżonych do krajów Trzeciego Swiata, oligarchii, w której
pieniądze i polityka mieszają się
że sobą w swojego rodzaju sojuszu antyspołecznym. To mnie gniewa. W systemie europejskich demokracji szykuje się jednak wielki przełom . Europa z Maastricht
może być wkrótce zastąpiona Europą bardziej socjalną. Pojawiają
się ruchy społeczne, które ku temu
zmierzają . Ja zawsze będę w ruchu

zadaję

Nie lubi Pan bogaczy. A przePana siostra jest osobą bar-

do bezdomnych dzieci jak do bezpańskich psów. Nie chciałbym,
żeby Polska stała się krajem, w któ-

rym z jednej strony mamy dzielnice bogaczy otoczone murem i
strażnikami , a z drugiej slumsy. Ja
jestem europejskim socjalistą. Bronię demokracji. Jestem przeciwko
totalitarnym rządom wielkich mię
dzynarodowych korporacji.

Dlaczego polscy socjaliści za
granicami naszego kraju nie akceptują Pana?
-Większość działaczy z odła
mu emigracyjnego uczestniczy we
wszystkich naszych posiedzeniach,
wielu z nich jest w kierownictwie
PPS . Paru frustratom, którzy zostaH na Zachodzie, bo nie potrafili
wrócić do wolnej i niepodległej
Polski , nie podobała się nasza
współpraca z SLD. A była ona wynikiem kompromisu, który pomógł
nam przetrw.ać najtrudniejsze
chwile. Dzi -; ki SLD mogliśmy
uczestniczyć w życiu parlamentarnym kraju. Dzisiaj partia okrzepła
i idzie swoją drogą. Stanowimy alternatywę SLD.
De razy jeszcze PPS będzie
w przedwyborcze sojusze z SLD?
- W przedwyborcze już na
pewno nie. SLD ponosi moralną
odpowiedzialność za prywatyzację, eksmisje na bruk, niesprawiedliwy system podatkowy, brak polityki socjalnej państwa. Dzisiejsze
wysokie poparcie dla SLD wynika
wchodzić

był redaktorem nar7 r>ln .. -sprzedaż gazety wzrosła o 80
cent. A po jego odejściu to
łeb na szyję. Niedawno

dy

"Trybuny" Agnieszka
niewska, która została
kiem mojej kampanii umlhnr,., .:
Odeszła , bo kiedy nastały
władze najpierw nie wolno
pisać dobrze o PPS,
wolno było krytykować
wreszcie okazało się , że nie
krytykować Unii Wolnośc i .
ten sojusz SLD z UW się nie
doba.
Dlaczego nie obraża s ię
kiedy nazywają Pana '""T""'h""'·- Bo ja w ogóle
obraźliwy. Miałem "'"''a""''a
nistę .

bardzo nr7'\/7\vmłi
Dla mnie
komunista, nie jest
Mam wielu przyjaciół
stów w różnych krajach i są to
niali ludzie. Komunizm
to nie jest Północna
partie, które nie
wej rewolucji, akceptują
cję, tylko są na lewo od
mokratów. Irytuje mnie
kojarzenie mojej osoby z
systemem, bo ja w tamtym
mi e odsiedziałem .dwa lata
zieniu. I jeśH ci, którzy
wie siedzieli wtedy w domu
ślają :ni od komuchów, to jest,
To

był

człowiek.

wiście, krzywdzące.

. Na Pańskiej stronie
towej przeczytaliśmy urtrnnu~I'C
małżonki, że zmywa Pan w
garnki, bo "wszyscy ludzi
ni". W czym jes~ze
i ludzi się przejawia?
- W moim przekonaniu
ma kobiecych zajęć . S ą ·
· mniej lub bardziej
W niedobrej polskiej
lo się, że wszystkie
ne prace powierza się
Na zebraniach kobiety
ją i robią kanapki, a
głaszają przemówiema. Ja,
cjalista, z takim modelem s
zgadzam. Moja żona jest
dziennikarką , członkiem

Naczelnej PPS . W domu
się obowiązkami .

kontestującym świat rządzony
ni~ przez oby-

przez pieniądze, a
watel:i.

Po spotkaniach z
rozdaje Pan autografy.
czuje, kiedy traktują Pana

Jaka jest alternatywa Piotra
Ikonowicza dla obecnej sytuacji w
naszym kraju?
- Alternatywa byłaby funta
kłaków warta - jako kolejna utopijna konstrukcja intelektualna
- gdyby od początku do końca była
przez nas wymyślona. Punktem
odniesienia są dla nas najlepsze
rozwiązania innych europejskich
krajów. Państwo powinno być
skromniejsze i więcej ludziom
gwarantować. Dzisiaj mamy 131
ministrów i wiceministrów. W
Kancelarii Prezydenta pracuje 600
osób. Mamy nieprawdopodobną
liczbę radnych i urzędników róż
nych szczebli samorządowych .
Cały ten aparat pochłania takie
pieniądze, że nie starcza na rozwiązywanie problemów społecz
nych. Proponujemy obcięcie administracji o 50 procent i przeznaczenie tych środków na służbę
zdrowia, edukację i kulturę. Jesteśmy zbyt biednym krajem, żeby
mieć tak rozpasaną elitę, ostentacyjnie uprawiającą luksusową

gwiazdę filmową?

6

-Nie obrażam się kiedy mówią na mnie "komuch"
Przeciwnie. Oni dostają premie w je jesteśmy bardzo zapracowani,
wyniku określonych decyzji poli- ale nasze stosunki są poprawne.
tycznych. Dlatego tym ludziom Choć niestety, nie udało mi się jej
najbardziej opłaca się inwestować namówić na finansowanie mojej
w kampanie wyborcze różnych kampanii.
polityków. Klasycznym przykła
dem jest pan Gudzowaty, który
Pochodzi Pan z rodziny dopięć lat temu finansował kampabrze sytuowanej. Dlaczego zostal
nię Lecha Wałęsy, a dzisiaj finanPan socjalistą?
suje kampanię Aleksandra Kwa- Dużo jeździłem po świecie.
śniewskiego. Kiedy finansowo
Widziałem prawdziwą biedę. Wiuzależni władzę od siebie, będzie
działem Trzeci Świat. Wiem do
mógł zażądać, żeby Polska przeczego prowadzą programy Mię
stawiła się jak najszybciej na enerdzynarodowego Funduszu Warugię pochodzącą z gazu i zamknęła
towego narzucanego krajom zakopalnie węgla. Bo jego interes, dłużonym takim jak Polska. Na
to import gazu. Od kilku tygodni końcu takiego procesu strzela się

z tego, że zaczyna owocować strategia Leszka Millera. SLD praktycznie zmonopoHzował lewą stronę . Unia Pracy znikła. PPS jest dla

-Mam grono
które nie jest,
jakbym chciał. To, że ch cą .
mojej książce mieć mój podpiS.
dowodem sympatii. Spon
n e objawy sympatii zwykłych
s tych ludzi bardzo mnie ci eszą
to znaczy, że nie uprawiam
ki na salonie. Jeśli ktoś
i mówi, że chce mi tylko
rękę, to znaczy dla mniue
niż Order Orła Białego.

społeczeństwa jedyną alternatywą .
Jesteśmy do tego przygotowani intelektualnie i programowo. MyśH

my o wydaniu własnego pisma, bo
nie ma w Polsce wysokonakłado
wej gazety, która przyjęłaby punkt
widzenia zwykłego obywatela.
Czy pokieruje nim Pan Janusz Rolicki?
- Z pewnością skorzystamy z
jego pomocy. To jest człowiek, którypostawił na nogi "Trybunę". Kie-

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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herbatę' i słone paluszki podczas

posiedzenia.
Zgoła inaczej jest w Radzie
Nadzorczej takiej publicznej instytucji jak ,Wojewódzki Fundusz
Ochrony S rodowiska i Gospodarki Wodnej. Roczne wynagrodzenia
dla 9 członków RN to 184 tys. 800
zł. Co miesiąc, niezależnie od nie-
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ta·ne i poufne
Kieleckie. Akurat tam z ustaleniem
wynagrodzenia 6-osobowej Rady
Nadzorczej poszło nam najłatwiej
-przewodniczący (jest nim naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Kielcach)
otrzymuje miesięcznie średnią
krajową, czyli 2 tys. zł, jego zastęp
ca 0,9 tej kwoty, sekretarz RN - 0,6,

0,8 tej kwoty , a członek RN- 07.
-Jak jest w innych spółkach?
- Nie mam pełnej analizy - mówi
Z. Chrobot.- To pion pana prezydenta Piotrowicza.
Wiceprezydent Marek Piotrowicz: - Mam pilnować , żeby
spółki dobrze pracowały. Nie znam
wynagrodzeń. Obawiam się, że w
Zarządzie Miasta nikt tego nie wie
-mówi. I dodaje: -Z jednej strony
spółki prawa handlowego mają
prawo do pewnej poufności , z drugiej są to pieniądze publiczne i nie
powinny być tajne ...
I radzi nam oficjalnie wystą
pić po informacje do rzecznika
prasowego.
Twierdzenia prezydentów
wzbudzają zdumienie jednego z
szefów komunalnych spółek.- Jeśli mówią , że nie znają wynagrodzeń członków rad, to znaczy, że
nie mają kontroli nad spółkami.
A to kompromitacja.

skonsultować, bo członkowie
rady zastrzegli sobie, żeby nie mówić.

Próbujemy u wiceprezydenta Zdzisława Chrobota, który jest
szefem Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. - To poufne informacje twierdzi . - Ich ujawnianie nicze-

~
~
~
~

li
obecności na posiedzeniach, przewodniczącemu rady przysługują
pobory w wysokości 2233 zł, zastępca otrzymuje 1827 zł, a człon
kowie po 1620 zł. Wysokość wynagrodzel) ustala Zarząd Woje-

2,4tys.
września do końca

1999 r.
fu nkcjonowania rady wy144 tys. 764 zł i 50 gr. Od
t~go roku, po decyzji parła
. ze radni za pracę społeczerać mogą tylko jedną cliesamorządowców nie bierze
z kasy. Koszty spatak za pierwsze osiem rnierada kosztowała podatników
642 zł.- To stanowi zaledproc. środków na funkcałej kasy - twierdzi
Bugaj.
. . ewielki. TYle, że nie
hyc Inny, bo koszty funkcjokasy to ogromne pienią
na zabezpieczenie
dla 1,3mln
regionu.
ok. 240 tys. zł, jakie w
kos~tować będzie utrzySRKCh, lepiej przesprzęt i aparaturę cliaktórych brakuje w
ośrodkach zdrowia -

wództwa Swiętokrzyskiego, którego przedstawiciele po ostatniej
kontroli NIK deklarowali, iż pieniądze będą wypłacane tylko za
udział w spotkaniach. Nie wszystkim się to podoba. - Praca Rady
Nadzorczej nie ogranicza się tylko do posiedzeń, do tych spotkań
każdy musi się przygotować twierdzą pracownicy funduszu.
Otwarte jednak pozostaje
pytanie, czy kilkanaście starych
milionów złotych co miesiąc za
zatwierdzanie wniosków zarządu
o udzieleniu pożyczek na inwestycje proekologiczne czy ustalenie
listy priorytetowych przedsię
wzięć, to nie za dużo?

Tajne Kielce
Nieźle , a czasami nawet bardzo dobrze opłacane rady nadzorcze są w niektórych komunalnych

przedsiębiorstwach, funkcjonują
cych jako spółki prawa handlowego. W Kielcach jest ich sześć: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej, Przedsiębior
stwo Usług Komunalnych, Rejonowe ' Przedsiębiorstwo Zieleni,

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej oraz Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecz
nego. Jako spółka czterech gmin
(Kielc, Zagnań ska, Masłowa i Sitkówki) działają też Wodociągi
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a członkowie połowę średniej pła
cy, czyli l tysiąc zł. Rocznie daje
to kwotę 96 tys. zł.

Dyrektor zapyta
Rady nadzorcze sześciu kieleckich spółek są 3-osobowe (to
minimum dopuszczone przez Kodeks handlowy), wybiera je Zarząd
Miasta. Rady czuwać mają nad pra-

służy i niczego nie wyjaśnia- uważa prezydent Chrobot.
Udaje nam się jednak dowiedzieć , że jako szef Rady Nadzorczej MPO otrzymuje średnią krajową, czyli 2 tys . zł brutto, jego
zastępca (szef "Wodociągów") ma

mu nie

Polityczne długi?
O dziwo, informacje o gminnych spółkach mają prezydenci w
Skarżysku-Kamiennej i w Ostrowcu Swiętokrzyskim . I nie robią z
nich tajemnicy. - Mamy sześć spół
ek komunalnych, rady nadzorcze
liczą od trzech do pięciu osób.
Przewodniczący otrzymuje 840 zł
brutto , członek rady - 700 zł
-mówi Henryk Piętak , wiceprezydent Skarżyska.
W Ostrowcu gminnych
spółek jest siedmiu (od zakładu
oczyszczania po TBS) , rady nadzorcze są 4-6-osobowe. Ile bi orą co
miesiąc? - W zależności od spółki
od 300 do 600 zł brutto. Przewodniczący RN otrzymuje 25 proc. więcej -wylicza prezydent Jan Szos tak.
1\.vierdzi, że z pozycji właści
ciela, czyli gminy, nadzór nad funkcjonowaniem spółek jest potrzebny. - Wszystko zależy od tego, jak
członkowie rad wykonują swoje
obowiązki . Jeśli naprawdę pracują i
biorą odpowiedzialność za stan firmy, to nie mogą tego robić społecz
nie - uważa prezydent Ostrowca.
- Ale jeśli zostali postawieni, żeby
" zapchać dziurę" stworzoną przez
przepisy, lub spłacić dług polityczny, to mija się to z celem.
•

widłowym działaniem spółek ,
mogą kontrolować zarządy firm.
Powinny się zebrać przynajmniej

cztery razy w roku, w praktyce robią to pięć-sześć razy. TYle udało
się ustalić bez trudu, zanim padło
pytanie o pieniądze .

Tadeusz Zołnierczyk , szef
wydziału UM nadzorującego spół
ki komunalne: - Nie ustalam tych
płac i nie kontroluję . Skarbnik
miasta? Będzie wiedział, ile zysku
spółki wpłaciły do kasy miasta, łub
jakie mają straty, ale nie ile zarabia zarz.ąd czy rada nadzorcza.
T. Zołnierczyk odsyła do przewodniczących rad.
Andrzej Pawlik, dyrektor LE
im.O. Langego, przewodniczący
RN w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych: - Muszę zapytać
władzę , czy mogę powiedzieć .
Dane finansowe są poufne. Nie
wiem, czy te również , ale muszę się
skonsultować z zarządem . Proszę
zadzwonić za 15 minut ...
Po tej deklaracji przez dwa
dni przewodniczący Pawlik był
nieuchwytny.
Próbujemy w zarządach firm.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni, prezes Józefa Pokora: - Urząd
Miasta wie najlepiej ... Muszę się

CENTRUM TARGOWE KIELCE
oraz

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA
zapraszają na

27-29 IX 2000
V Krajowe Targi Spółdzielcze
Na targach zaprezentowane

zostaną artykuły

obuwnicze,

skórzane, odzieżowe, żywnościowe, kosmetyczne, chemil gospodarczej,
elektrotechniczne, metalowe,

wyposażenia

sklepów,

meble, kasy fiskalne, AGO,
rękodzieło

artystyczne oraz

usługi

agroturystyczne, bankowe l lekarskie.
Prezentowane wyroby można zakupić po bardzo atrakcyjnych
cenach

bezpośrednio

u wystawców.

Zapraszamy w godz. od 10.00 do 17.00.
0::

Dojazd autobuaem CTK z ul .Czarno-klej (kino Romanlk:a)

--~~~~~~~~--------------------
C'Il(; 25.672 Kielce, ul Zakładowa 1, teł. 041 / 365 12 63, fax 345 62 31,
~w~. 03-703 'NarsuNfa, (j_ Olszowa 12, tei.Jiax 0221618 38 31, 618 99 18

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Popoludniowy_
JAN KRZYSZTOFCZ'YK _ _
inęli dwie p~ze~zni
ce, masarntę t zegarmistrza sklep
-gdzie na wystawie stały cudaczne
zegary popychane przez dyndają
cego pajaca, kłaniającego się Chiń
czyka, bijącego się w piersi krasnala - i przeszli na drugą stronę
jezdni. Szli wolno. Młody mężczy
zna chciał iść szybciej, ale prowadzący go pod ręce starszy mężczy
zna i kobieta nie pozwalali na to .
Dopiero na bulwarach puścili jego
ramiona. Początkowo nie zauważył tego i szedł jeszcze kilkanaści e
kroków między nimi, ale kiedy zza
kępy krzewów wyjrzała rzeka, akacja i pod nią ławka- zaczął biec w
tamtym kierunku i wymachiwać

M

ręką .
Ławka była obleziona z farby
i w oparciu brakowało listewki.
Nie widzialem tego z mojego miejsca, bo byłem zbyt daleko, ale zanim usiadłem tutaj , przechodziłem
obok tamtej ławki i widziałem to
wszystko. Młodemu mężczyźnie
nie przeszkadzało jednak, że
ławka nie miała listewki i była obleziona z farby, bo zatrzymał się
przed nią, ukłonił i usiadł. Na ciemno ubrani· kobieta i mężczyzna
usiedli również, ale wtedy młody
obrócił się do nich plecami i nie
widział, jak kobieta wyjęła z torebki robótkę do szydełkowania,
a mężczyzna rozłożył przed oczami gazetę.
- To dopiero kara boska dla
rodziców, panie.
Obok mnie stal niski człowie
czek, zgarbiony, biały zupełnie na
skroniach i pomarszczony mocno.
Oparty był na miotle i zapatrzony
w tamtych troje.
-Dlaczego?
Spojrzał na mnie.
- Jak to, dlaczego - obruszył
się. - Niewidzi pan, co z Grzesiem?
- Nie widzę- przyznałem .
- Co pan, panie! Nie widzi
pan?
- Siedzi - powiedziałem.

boty. Czekała na tamtej ławce
przeważnie, a on, to znaczy Grześ ,
w te pędy leciał do niej , obejmował i całował. Wtedy też podleciał, objął ją i zaczął całować .

Człowieczek spojrzał na tamtych troje, później na mnie.
- Ale on siedzi z Anią i rozmawia. Może nawet meblują teraz
pokój , to znaczy Grześ mebluje.
- Nie znam żadnego Grzesia,
proszę pana - powiedziałem dość
ostro, by człowieczek zrozumiał ,
że nie chcę z nim rozmawiać. Patrzył na mnie przez chwilę , po czym

-Kiedy?
-Wtedy, co się to stało. Ze dwa
lata będzie albo i więcej. Zamiatałem obok nich, ale oni mnie nawet
nie widzieli, tak byli zajęci sobą .

powiedział:

-Ma tu -i pokazał na głowę.
-Co ma tam?
-No, wiesz pan- i zrobił kółko na czole. - Taki chłopak, panie. Taki chłopak- nie mógł wyjść
z podziwu.
-Ma tu? - i też zrobiłem kół
ko na czole.
- Przez doktora - pokazał
oczami siedzących na ławce .
Nie rozumiałem i człowie
czek musiał zauważyć to, bo zaraz dodał:
- No przez ojca, bo ojciec Grzesia jest doktorem.
Rozumiesz pan teraz?
-Nie bardzo.
- Bo widzisz pan ,
Grześ miał dziewczynę .

Ania jej było - zaczął i
usiadł obok mnie. - Pięk
na dziewczyna . Włosy
miała długie , czarne,
związane tak zaraz za
uszami, że niby za przeproszeniem, jak konia ogon wisiały jej na całych plecach.
-Wygląda na to, że rzeczywiście była ładna - powiedziałem , żeby tylko coś powiedzieć.
-A zgrabna, panie, jak sarenka. Spotykali się na tamtej ławce
przeważnie, czasami dawałem im
klucz od stróżówki i tam uciekali
przed ludzkimi oczami. Panie, jak
oni się kochali, jak sobie ćwierkali,
mówię panu, ptaszyny prawdziwe.
Wyjąłem papierosy. Gziowieczek wziął dwa; jednego schował
do kieszonki bluzy, drugiego za-

"Jesteś"- powiedział
Grześ .

do niej

"Jestem"- powiedziała Ania.
- Odgarnął jej włosy, panie, i
pocałował za uchem. Wtuliła się
w niego, rękę jego przyłożyła sobie do ust i pocałowała, a później
do czoła.
"Co ci jest"? -zapytał
"Nic" -odpowiedziała i jeszcze bardziej schowała się w niego.
- Całował ją po szyi, po wło
sach i po rękach :

palił.

- Musisz pan wiedzieć ciągnął - że Ania była ze wsi i przyjeżdża! a do Grzesia w środy i so-

"Jesteś

dziwna, nic się nie
do niej .
" Kocham cię " - odpowie-

stało? " - Grześ
działa .

-To on wtedy do niej :
"Rozmawiałem znowu ze
starymi . Przedstawiłem sprawę i
oświadczyłem , że albo się zgodzą
na nasz ślub w czasie moich studiów, albo opuszczam dom. Wiesz
co odpowiedzieli? Skończ ten
trzeci rok i żeń się . Słyszysz ,
Aniu?
- Grześ był wtedy studentem?
- Ma się rozumieć . Według jego rysunkó~ mieli
domy budować . Cale miasta
nawet- niemal wykrzyknął.
- Studiował architekturę - stwierdziłem.
-WŁaśnie , tak mówił , to
znaczy Grześ tak mówił , jak
pan powiedział gdzie był studentem, ale słuchaj pan dalej.
Coś ona, to znaczy Ania, nie
pasowała Grzesiowi w tym
dniu, i pyta:
"Nie cieszysz się? A może
już nie c!lcesz za mnie wyjść?
"Kocham cię" - ona mu
nato.
"To już mówiłaś. Chcę,
żebyś się cieszyła . To tylko
dwa miesiące i będziemy
razem. Będziemy mieszkać
w pokoju obok gabinetu
o.. ojca. Jest duży i z balkonem.
5 'JYlko, jak my go umeblujea: my? Co byś chciała, żeby
tam było?"
- Nie cieszyła się jednak w
tym dniu -zauważyłem.
- Właśnie, ale on jeszcze nie
wiedział , co się stało parę dni
wcześniej -wyjaśnił człowieczek i
dodał: - l meblował ich pokój:
,,Na ścianie obok balkonu
może stanąć biblioteczka i biurko.
Na sąsiedniej ścianie postawimy
szafę, na tej wersalkę i toaletkę, na
środku stół i krzesła. Stolik
okolicznościowy tutaj, obok
dwa fotele : Aha , łóżeczko dla
dziecka. Aniu, gdzie postawimy łó
żeczko?"

Zakład

Stolarki Budowlanej Exbudu ma

Okna na

miarę

Rozmowa z JANUSZEM
FLORKIEM, Dyrektorem Handlowym Zakładu Stolarki Budowlanej Exbudu

ofertę

się

powych okien z magazynu w wybranych, najczęściej występują
cych typach . Każdy klient potrzebujący okna o typowym wymiarze
może przyjechać do nas i od ręki

Jak

dzieje nowego w fir-

mie?
- Pracujemy w nowej strukturze jako Zakład Stolarki Budowlanej Exbud SA. Budownictwo i
szykujemy dla klientów coraz wię
cej nowych propozycji.
Na placu przed siedzibą Zakładu Stolarki B udowlanej panuje spory ruch, trwają remonty.
- Powstaje fabryczny salon
sprzedaży stolarki okiennej, gdzie
będą obsługiwani wszyscy nasi
klienci. Mieści się on obok siedziby firmy w Kielcach, przy ul. Ście
giennego 262.
Czy dla obsługi klientów potrzebujących stolarki okiennej na
zamówienie potrzebny będzie aż
tak duży salon sprzedaży?
- Poza produkcją ekskluzywnej stolarki na zamówienie, fillila
rozpoczęła detaliczną sprzedaż ty-

każdego

XXI wieku

zakupić stolarkę.
będą kształtować się ceny

Co

dla

takich okien?
- Dla klientów prywatnych
przygotowaliśmy ceny nie obcią
żone marżą handlową, więc będą

one niezwykle konkurencyjne .
Standardowe okno o symbolu np.
034 i 035 o wymiarach 1480 na
1455 kosztuje u nas 990 złotych
netto . Ponadto nowa organizacja
firmy sprawiła , że obniżyliśmy
o około 10- 15 procent ceny okien
produkowanych na zamówienie w
stosunku do cen z zeszłego roku .
Czy w związku z obniżeniem
kosztów nie ucierpi jakość okien?
- Oczywiście, że nie. Nasze
okna są w dalszym ciągu wykonywane z trójwarstwowo klejonych:
sosny i mahoniu, i malowane farbami akrylowymi na dowolny kolor. Ponadto od lipca zeszłego roku
obowiązują nowe przepisy dQtyczące wprowadzenia do obrotu i

stosowania w budownictwie wyrobów· (znak budowlany " B" ) .
Exbud jako producent spełnia
wymogi tych przepisów. Obecnie
w naszym regionie tylko dwie firmy produkujące stolarkę drewnianą spełniają powyższe wymogi, a w kraju takich firm jest nie
więcej niż kilkanaście.
Wiemy, że Exbud ma duże
osiągnięcia, a okna z Kielc zdobią
i chronią wiele ważnych budynków w całym kraju.

- To prawda. Szczycimy się
tym, że okna z naszej firmy zamontowane są między innymi w Sejmie i Senacie, Urzędzie Rady Ministrów, Klasztorze na Jasnej Górze, Palacu Prymasowskim, Muzeum Narodowym we Wrocławiu ,
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Centralnym Zarządzie Poczty
w Warszawie. Nasze okna zostały
już zamontowane w wielu szkołach . JYlko w ostatnie wakacje nasze okna założyło pięć placówek
oświatowych. Współpracujemy
ponadto cały czas z fmnami bu-

dowlanymi i deweloperskimi
w całym kraju.
~·--~

"Jakie łóżeczko?"- ona na to.
"Nieprzytomna jesteś chyba!
Meblujemy przecież pokój i pytam, gdzie postawimy łóżeczko dla
naszego dziecka?! " - zdenerwował
się .

"Kocham cię , Grześ. Postaw,
gdzie chcesz" -powiedziała ściszo
nym głosem.
- Rzeczywiście, sprawiała
wrażenie nieprzytomnej - zgodziłem się .
-Widziałem, panie, jej twarz.
Była jak papier, brwi jej się wyprostowały nad oczami, a te były
jak węgiel za zaparowaną szybą i
patrzyły gdzieś - powiedział czło
wieczek. - Ale Grześ tego nie widział, bo trzymała głowę na jego

piersi.
"Nie będą mówił, skoro ci to
wszystko obojętne " - podniósł
głos .

"Mów, Grześ , mów" - poprosiła.

"Pytam więc, gdzie postawimy łóżeczko dla dziecka?" -przypomniał.

"Dla dziecka ... ? Dla jakiego
dziecka?"- pyta jak nieprzytomna.
"Dla naszego" - i caluje ją w
głowę. - "Jak będzie bardzo małe,
trzeba chyba łóżeczko postawić
dalej od okna, później przysunie
się bliżej, prawda?"
" Chyba tak" - zgodziła się.
"Dobra, będzie więc spało
przy ścianie od przedpokoju. A co
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byś jeszcze chciała w naszym
koju?"
- "Może fotele, Grzesiu?"
"0 fotelach mówił em ·
- powiedział.
"No to szafa, coś do
stół, krzesła"- zaczęła
liczać.

"Przecież mówiłem ju ż o
wszystkim" - zdenerwował
- I miał prawo - "'"'·'"ru""~
opowiadanie człowieczkowi ..
też bym się zdenerwował.
Człowieczek patrzył na
przez chwilę, założył nogę na
i powiedział :
-To źle.
- Każdy by się 7n~•n P rwn.t>o'
upierałem się.
-Jesteśmy jak Biblia.
nas czytać jak Biblię u•.". u ~•aum
a Grześ w tym dniu nie
Ani. Nie zaglądał do jej
stwierdził.

-A powinien?
Człowieczek znowu
na mnie.
- Powinien - powiedzial.
-Ale nie zajrzał jednak.
- Nie. Rozmawiali , tulili
do siebie, Grześ układał
ich życie, a Ania godził a
kornie na wszystko .
jej powiedział, żeby szła z
rodziców zapoznać ich z
nami, zerwała się z ławk i
kiem :
"Nie! Nie pójdę!. .. Nie
dę!"

"Aniu, co ty" -on do niej
kojnie.
"Nie gniewaj się, jestem
czona i nie mogę dzisiaj iść
ich rodziców" spokojnie i
obok
,,Ale następnym razem
dziesz?" -zapytał.
"Nie ... To znaczy nie
Grzesiu".
- I poszła? - przerwałem
opowieść, i widząc, że
mnie z ironicznym uś
dodałem : - Do jego rodziców
stępnym razem.
- Nie poszła - powiedział
-Dlaczego?
- Nie mogła tam iść.
-Ale dlaczego?
Człowieczek zajrzał nu
oczy i powiedział powoli: .
- Pan doktór powiedział
że nie wpuszczą nigdy do
rodziny dziewczyny ze wsi i
szuka podobnego sobie
niem.
- Nie powinien tak
- stwierdziłem .
- Panie - powiedział
czek nie przestając nn••a ••"" '
oczy - on z niej
Grzesia.
- Usunął z niej dz'
- i wstałem z ławki .
- No, niby jego kolega pO
chu, ale on do tego do
sprostował i zaraz dodał: ~
wiedział o tym GrzesioWI , l
go prowadza z żoną na
południowe.
.
Usiadłem na ławce I
łem na człowieczka, to na
troje, to znowu na
i nie mówiłem nic. On
nie mówił nic patrząc na.
troje, wreszcie powiedz1al
i nadmiernie powoli :
,.
-Grześ meblował pok01·
wiał łóżeczko dla ich
a dziecka już w niej nie było.

Opowiadanie pochodzi z
Maria", JctóTY

w księgarniach

bieżącym nakładem OW
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wRadomiu, widok od strony południowej, rysunek- Cyryl Lechowicz
NOWSI<A

",

ne z narożnikiem oraz wydobyte
spod zwałów gruzu zalegającego
jeszcze podziemia zamkowe, duże
części kamieniarki zdobionej artystycznie ornamentyką roślinną "
-pisał Sawicki.
-Teraz już nikt nie wątpi, że
w Radomiu zamek był - dodawał
przy każdej rozmowie.
Największym zaskoczeniem
dla wszystkich było wykopanie
złotej biżuterii. Archeolodzy nie
spodziewali się jej znaleźć -złota
nikt nie wyrzucał.
-Na fragmenty naszyjnika trafiliśmy w bardzo dziwnym miejscu,
w szczelinie, w desce - wyjaśnia
Zbigniew Lechowicz, z łódzkiej
pracowni archeologicznej. Odkrycie ujawniono z kilkudniowym
opóźnieniem, by na terenie wykopalisk nie pojawili się nieproszeni
goście. -Wszystko wskazuje na to,
że znalazł się on tam przypadkowo. Jak? Deska może pochodzić z
podłogi, którą w czasie remontu
wyrzucono na śmietnik.
Wykopanie złotej biżuterii
stało się jeszcze bardziej sensacyj-

B

o

K

N

ne przez fakt, że odkryciu towarzyszyli goście zwiedzający wykopy- ksiądz biskup Jan Chrapek i
Adam Włodarczyk, prezydent miasta.
Kolejnym ekscytującym znaleziskiem była ... butelka pełna
wina lub miodu pitnego pochodząca z roku 1880. Pracownicy
"Sanepidu" pobrali strzykawką
próbkę trunku i już niebawem bę
dziemy wiedzieli, co tak naprawdę jest w środku.
Na zamku pracował także
Karol Natkański z Łódzkiego
Klubu Eksploracyjnego
" Labirynt " .
Jego
ekipa
oczyściła piwnicę plebanii

A

s

plany ma im-

Ksiądz Edward Poniewierski
z kurii diecezji radomskiej tuż J?O

komitet - było nie było
- zgromadził fundusze
na prace i architektoniczne, i archeologiczne? Po pierwsze wydał
kalendarz z reprodukcjami obrazów Andrzeja Minajewa przedstawiającymi radomskie kościoły.
Już gotowa jest kolejna edycja.
Okładka to drzeworyt upamiętnia
jący Sejm Polski i Litwy obradujący w Radomiu w 1505 roku ,
wnętrze to najcenniejsze zabytki
Radomia na starych widoków-

rozpoczęciu badań poinformował :
Księża , jako mieszkańcy miasta
postanowili wesprzeć działania
komitetu przekazując dobrowolne
datki. Pod ideą odbudowy zamku
podpisał się ksiądz biskup Jan
Chrapek, który objął honorowy

kach. Staraniem komitetu ukazały się trzy serie kart pocztowych,
prezentujących miasto w starej fotografii, pocztówce, grafice. Kto
kupił widokówkę, stał się posiadaczem cegiełki. Być może jeszcze w tym roku komitet wyda kolejne serie.

konserwatorskie. Musimy zabezpieczyć to, co odnaleźliśmy.
Radomianom , którzy chcą
wesprzeć komitet podajemy numer konta: Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia ,
PEKAO SA, O/Radom, 1240178930003233-2700-401112.
•

trzeba

przyznać, że

MAGAZYN

ponujące.

Skąd
społeczny

patronat nad SKRZR.
- Do Rady Miasta zwracamy
się z prośbą o przyznanie 300 tysięcy złotych - wylicza Sawicki. Prace badawcze pochłoną 100 tysięcy złotych , 200 tysięcy na prace

odsłaniając
wejście praw-

dopodobnie
na
dziedziniec
zamkowy.
W przyszłym roku komitet chce zbadać
kolejne
fragmenty zamku. Być może
wtedy uda się
ustalić, gdzie
wiodące

znajdowała się

jedna z wież. W
reku
2002
łódzcy archeologowie powinni rozpocząć wykopaliska na zieleńcu przy ulicy Wało
wej . Tu może znajdą odpowiedź
jak przebiegała linia murów
obronnych.
- Poznamy zarys zamku.
A gdyby udało się go choć w czę
ści odbudować? - Sawiekiego
można uważać za marzyciela, ale

iersz dla wójta

więtokrzyscy wójtowie i burmistrzowie doczekali się wierszy o sobie. W tomiku "Ludzie zielonej koniczynki", który
ukazał się nakładem Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kuloddział w Kielcach uwieczniono: Henryka Barańskiego z
Tadeusza Batara z Kazimierzy Wielkiej, Jana Borka z OpaStanisława Boryckiego z Łoniowa, Zygmunta Brzezińskiego z
Zdzisława Dudzica z Nowej Słupi, Janusza Gajdę z Korczyna,
Garnuszka z Samborca i Janusza Grabka ze Słupi Jędrzejaw
Oto niektóre z rymowanek.

S

Witold Gamuszek

Rozwija Pan sport w swojej
gminie?
Witold Garnuszek: -Na ile to
możliwe na wsi. Mamy dwie drużyny piłki nożnej, nasi strażacy
- ochotnicy są najlepsi w powiatowych zawodach pożarniczo-spor
towych.
-Słyszał Pan wiersz o sobie?
- Pierwszy raz od pani. Ale
podoba mi się. Zawsze to coś miłego, a mimo mojego wieku (48 lat
-.Przypis. red.), lasy jestem na miłe
słowa ... (śmiech)

jest zakochany
i o tym,
co dla niego zrobił,
choć sam niczego
jeszcze się nie dorobił.

Zakochany jest Pan w Opało
wie?
Jan Borek:- Niewątpliwie, to
jest poza wszelką dyskusją . W koń
cu urodziłem się na ziemi opatowskiej i od dziesięciu łat jeste.n burmistrzem.
Czego się Pan dorobił na
urzędzie?

- Od sześciu lat buduję nieduży dom (jest na !.!kończeniu) .
Jeżdżę polonezem. Zony i dzieci
dorobiłem się zanim zostałem burmistrzem.
Podoba się Panu wiersz?
- Wierszyk, jak wierszyk.
Już go widziałem w jakimś okolicznościowym wydawnictwie.
Janusz Gajda

JanBorek
_Samborca wyczynowo
kiedyś boks, co- jak mówi
ĆWi
go w boju. Dzisiaj ze
czy tylko zrywanie jabłek.
Się po drabinie, skaczę z
na Przyczepę - żartuje.

Tutaj, w tym mieście
każdy mieszkaniec
wam powie
o swoim pięknym
i starym Opatowie,
o burmistrzu Janie, który
w tym grodzie

Gmina Nowy Korczyn
przed wojną
Wincentego Witosa gościła,
tutaj, w Fiasku Wielkim,
chłopów wielka siła
się objawiła .

Wójt Janusz Gaj da
z operatywności

oraz gospodarności słynie
i to nie tylko w tej gminie.

Jest Pan operatywny?
Janusz Gajda: -A czy to zło
śliwe pytanie? Biorąc pod uwagę
to, co o mnie piszą w gazetach, ile
to zarabiam i jakie interesy robię ,
to pewnie jestem ... (w głosie wójta słychać sarkazm). Tak naprawdę wydaje mi się, że jestem gospodamym człowiekiem.
Zna Pan wiersz o sobie?
- Sporo się różnych haseł nawołujących do referendum, plotek
i wierszyków pokazało w gminie,
ale ten jest najładniejszy.
Maczał Pan palce w odwoła
niu przewodniczącego Rady Gminy (stało się to na ubiegłotygo
dniowej sesji)?
-Ja się w to nie bawię.
Tadeusz Bator
Tadeusz Ba tor
Kazimierzy Wielkiej
jest burmistrzem.
M iasto jest czyste
i takie zadbane,
widać, że władze
są

tutaj szanowane.
Burmistrz jest wszędzie,
gdzie coś się dzieje,
nawet gdy zima

drogi zawiej<:!.
Ludowcem jest
z przekonania,
tutaj jedna praca
drugą pogania.
Na obiboków
bierze go cholera , dlatego
energicznych ludzi
sobie dobiera.
Często

Pana "bierze chole-

ra"?
Tadeusz Bator: -Z natury jestem spokojny, ale czasami mnie
bierze. Jak nie mogę rozwiązać jakiejś sprawy albo poradzić sobie z
bałaganem organizacyjnym.
I co Pan wtedy robi? Przeklina?
- Nie, muszę panować nad
sobą . To ludzie mogą się na mnie
wyładowywać. Ja mogę naj?~Yżej
sięgnąć po papierosy.
Dużo Pan pali?
- Wstyd się przyznać . Półto
rej paczki dziennie.
Ale wierszyk ładny ?
-Taki sobie. Za bardzo chwalebny. Trochę w nim przesady. Nie
da się być na każdym miejscu . Nie
ma się czym przechwalać , pokora
•
jest potrzebna.
Wyboru wierszy dokonała :
IWONA SINKIEWICZ
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KRZYSZTOF WIECZOREK _

G

dzie jest "jedynka" , czy "jedynka" mnie słyszy
- na godzinę przed finałem reżyser
koncertu Janusz Józefowicz nie
cierpiącym sprzeciwu głosem stara się zapanować na kilkudziesię
cioosobową grupą urodziwych
dziewcząt. Wałki na włosach, dżin
sy, koszule; na razie trudno wyrokować , która z nich ma szansę na
koronę najpiękniejszej Polki.
W minioną sobotę na scenie
Teatru Polskiego w Warszawie w
-

Miss Polski i Miss Nastolatek

blasku świateł, stanęły 62. urodziwe dziewczyny. Finalistki konkursu Miss Polski i Miss Polski
Nastolatek wyłonione zostały spośród pięciu tysięcy dziewczyn,
które wystartowały w regionalnych el".m.inacjach. Organizatorem
świętokrzyskiej edycji konkursu
było "Słowo Ludu" . Uroda
naszych laureatek: SyJwii Ciesielskiej - Miss Ziemi Swiętokrzy
skiej i Julity Gościnjewicz
- Miss Nastolatek Ziemi Swięto
krzyskiej została doceniona. Obydwie dotarły do finału .
Teatr Polski wypełnił się
gwarem na kilka godzin przed
rozpoczęciem koncertu . Janusz
Józefowicz dyrygowai akustykami, dziewczyny w pocie czoła
ćwiczyły "wejścia" . Choreografia
powstawała niema "na żywo" .
- Obróć się tylko raz, zejdź dwa
stopnie niżej, teraz stań koło "Faziego" - dawało się słyszeć komendy reżysera .
Kilka minut po godzinie 20
rozpoczął się prawdziwy festiwal
urody. Stroje kąpielowe, suknie
ślubne, odzież skórzana, dżinsowa
-dziewczyny co kilkanaście minut
zmieniały garderobę. Gdy w pośpiechu dopinały na zapleczu

ostatnie guziki, na scenie królowali artyści Teatru Studio Buffo. Raz
wyjeżdżaH zza kulis siermiężną
warszawą, innym razem na masce
wielkiego an1erykańskiego krą
żownika szos. Obraz z wielkiego
monitora na środku sceny przypominał widzom, jak wyglądały
przedwojenne konkursy piękno
ści, co nosiło się w czasach realnego socjaHzmu jaki był ideał kobiety lat siedemdziesiątych .
Około godziny 22 jury - w
którym zasiadali m.in. Emilian Kamiński , Robert Chojnacki i Paweł
Dlużewski - udało się na obrady.
Werdykt znany był po kilkudziesięciu minutach. - Trzecią Wicemiss Polski zostaje Sylwia Ciesielska - przez dźwięk fanfar i brawa
widzów dobiegają słowa Janusza
Józefowicza. Sylwia staje w blasku
fleszy fotoreporterów ; korona,
kwiaty i szarfa dopełniają wizerunku naszej miss. Dołączają do niej
kolejne laureatki. Tytuł najpięk
niejszej Polki przypada reprezentującej Dolny Sląsk 19-łetniej Dorocie Pikule, korona Miss Polski
~astolatek trafia na głowę Natalii
Scibisz, 17-letniej reprezentantki
regionu karkonoskiego . .

•

cętki

Iuz

z~:Jąz~-

cić białe

h sierść staje się ciemniejsza i grubsza. Samce ścierają o gałęzie delikatny scypuł z poroży. To
znak, że niebawem nastanie okres
godowy. Poroże musi być gotowe
do wałki o przywództwo w stadzie.

Śmieńelny pojedynek

W stadzie Mirosława Kotwy
z Wodącej koło Sienna nie dojdzie
w tym roku do starcia między samcami. 9-letni jest już za stary i za
słaby. Stoczył niejedną walkę. Pięć

razy pod rząd był przywódcą, ale
przed rokiem musiał się podzielić
władzą z młodszym, 4-letnim danielem, któcy podczas pojedynku
na poroża przepchał go około 20

metrów. Do zmagań włączył się
także 2-letni sarniec. Przegrał jednak i z jednym, i z drugim rywalem. Odszedł od stada z połama
nymi rogami.
Gospodarz planuje odstrzał
starego samca, chociaż uczyni to
nie bez żalu. Sprowadził go przed
dziewięcioma laty z Niemiec
z trzema samicami. Były to pierwsze daniele w jego hodowli. Mło
de samce z każdym rokiem coraz
bardziej pragną przewodzić. Hodowca myśH, by podzielić stado.
Podział stada jest potrzebny,
by nie doszło do tragedii, jaka wydarzyła się kilka lat temu. Stary
sarniec był pewny swego zwycię
stwa, nie docenił mlodego rywala.
Zginął w walce. - Gdybym wiedział, że do tego dojdzie, odizolowałbym je od siebie - mówi hodowca. -Myślałem, że podzielą się
stadem albo słabszy ustąpi.

wymiary
90·62-90.
Jest pogodna
i ambitna.
Kocha muzykę
George'a
Gershwina.
Chciałaby poznać
Sophię Loren.

złanem

Rzadki widok: daniel jedzący z ręki

Kasztanowy przysmak
Naturalnym środowiskiem
danieli jest las . .u Mirosława Kotwy mają dosyć przestrzeni. tado
spokojnie skubie trawę na kflk.uhektarowym, ogrodzonym terenie;J
'frzeba jednak podchodzić bardzo
ostrożnie. Do swojego gospodarza
już się przyzwyczaiły, ale obecność
obcego zaraz wyczują. Wtedy spło
szone uciekają.
Nie są zwierzętami wymagającymi . Lubią ~obgryzać korę

Daniele wWodątej to atrakcja, która przyciąga wycieczki

pozostałe

•

Daniela kupisz
ANDRZEJ NOWAK _______

Sylwia Ciesielska
pochodzi
z Wloszczowy.
Mieszka
w WatSZawie,
gdzie studiuje
i pracuje.
Ma 23 lata,
166 cm wzrostu,

z drzew liściastych. Hodowca zwozi gałęzie z sadó , gdy sadownicy
robią.przecinkę. Na zimę przygotował dla danieli 30 rolek siana po
600 kilogramów każda. Zwierzęta
z chęcią zjadają ziarno gryki , które z zanieczyszezeniami rolnicy
oddzielają od dóbrego. Jedzą też
ziemniaki, buraki) owies. Jadłospis
u~ pełnia marchew. W tym roku
w sadach jest barazo dużo spadów
więc daniele dostają codziennie

jabłka, śliwki . Zjadają

chce założyć leśniczy koło
kowa. Niebawem stado
dzie można zobaczyć w
Stado Mirosława Kotwy
24 sztuki. Rocznie przybywa
młodych . Tak jest od kilku lat.
stadzie trzeba dokonywać
Następuje odstrzał slab
osobników. Trzeba snrr•w~m•
nowe samce, z innej hodowli, ,
nowić" krew, by nie nastąpiła
generacja.
Mięso danieH nie jest
kontyngentem, do EWG
wywozić nieograniczone
nas ceny dziczyzny spadły.
kilka lat temu skupowano
12 zł za kilogram, teraz
dostać jedynie 4 zł. -A to
zdrowe mięso - przekonuje
dawca. - Bez cholesterolu,
tłuszczu . U mnie daniele
ko zdrową
sem niemal każda nllCillWid
jestdzjsiaj na komrlon.enttacJJ.
Co roku pan Mirosław.
nowe poroża . Daniele zrzu~~
wiosną, w marcu, w kwietnJ.U.
zależności od aury. Wielu jest
nych na nie, na razie jedn~
dawca zbiera je dla siebie t
skich. Dlaczego zajął ·
taką hodowlą?- Mój
to, co każdy we wsi wy, konie - opowiada. -

je całe, z
pestkami. - Samych pestek jednak
nie chcą - dziwi się hodowca._W
gospodarstwie Mirosława Kotwy
jest tysiąc metrów kwadratowych
upraw pod szkłem. Dobre pomidocy i ogórki idą na sprzedaż , gorsze zjadają daniele. - Dzięki nim u
"tnn.ie nic się nie marnuje- żartuje
hodowca.
Ale największym przysmakiem danieli są kasztany, które bardzo zręcznie obierają z łupiny i czątkowo zajmowałem stę
zjadają sam środek. Dzieci je chęt
lą koni, ale daniele to coś
nie przynoszą mają możność ob-· oryginalnego, nlf•nn..,m;ve~.v serwowania zwierząt i zarobienia tym lubię, jak jakieś
trochę pieniędzy : za kilogram dokręci się koło mnie, patrzę
stają 20 groszy. Ubiegłej jesieni
śnie, jak się zmienia.
hodowca skupił 3 ,5 tony kasztaWiele osób odwiedza
nów, rekordzista przyniósł 720 kg. lę pana Mirosława . Chcą
z bliska daniele, są
Poroże ze zrzutu
chowania. Robją zdjęcia,
W województwie świętokrzy zwierzęta. W czasie roku
skim to jedyna taka hodowla. Pan go przyjeżdżają na
.Mirosław słyszał o jeszcze jednej ,
uczniami, dla któcych to
ale już w Lubelskiem. Podobną ła lekcja przyrody.
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ROSSIENJK __
jaskiniach jest zimno, temperatura nie
przekracza 4 stopni
usza. Ciemno, mokro. Jedni
się w głowę na sam pomysł
·a, drudzy nie wyobrażają
życi a bez nich. Sprzęt, piel o bowiązkowo czekolada.
W Polsce działają 23 kluby
ogiczne, w których groty
je ok. 1000. osób. Jaskinie,
nieczynne kopalnie, to dla
wyzwanie.
W Kielcach speleologiczne
e sięgają końca Jat 70., wtePolitechnice Swiętokrzy
powstała Sekcja Taternictwa
niowego i Alpil}izmu. Dzisiaj
to Speleoklub Swiętokrzyski
ponad 30 osób.

W

Zarazić się pasją

_

Andrzej Kasza, prezes Swię
LN'"'"''v Speleoklubu, jaskibakcyla złapał kilkanalat temu. Najpierw zafascynogo świat minerałów, którymi
się już w Technikum
Zajął I miejsce w
tul)'ut ~tMt:l Olimpiadzie Geo. Fotem był kurs i pierw""""'"'"'"' do jaskiń święto krzy. - Mamy świetne jaskinie.
ma prawie kilometr dłu
Chelosiowa Jama rozrasta
w połowie Jat 80. znaliśmy za. 200 metrów jej korytarzy,
3700. Po tatrzańskich jest to
·
· · w Polsce - opoo swojej pasji. to był mój "pierwszy
. Inny świat, inny wymiar. Odesię od rzeczywistości.
· Machu!, 20-letnią stuUniwersytetu Warod zawsze fascynowa. Jej jaskiniowa pasja łączy
częstymi wyjazdami w Tatry
Beskidy. Najpierw była Chei Pajęcza. W Pajęczej Ania
koleżanką cztery lata temu
sale Dziadówki I i Dzia-

dówki II. - Andrzej nazwał te
groty od ciuchów, w jakich chodziłyśmy - długie, rozciągnięte
swetry, do tego rozwiany włos .
Prawdziwe dziadówki - wspomina ze śmiechem Anka. - Potem
zaczęzy się wyjazdy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Ania w klubie poznała swojego chłopaka, Rafała)(napa , studenta Folitechniki Swiętokrzy

skiej, który jak ona kocha górskie
wspinaczki. -Warto chodzić po
jaskiniach choćby dla samych widoków. Czasem wąski i ciasny tunel gwałtownie się kończy przechodząc w ogromną jaskinię - nie
widać ani sufitu, ani podłogi. Jest
tak ogromna, że światło nie dochodzi do ściany.
Justyna Jach, która studiuje
filozofię na KUL, dopiero "wchodzi" w środowisko. Cwiczy przepinki, opuszcza się na dno szybu
górniczego sztolni w Miedziance.
Była też w Pajęczej.

Wyprawy z dreszczykiem
Speleolodzy są odkrywcami
korzystają z przywileju - mogą
nazywać odkrywane przez siebie
i

Jaworznia- Jaskinia Pajęcza Justyna Jach podczas wchodzenia do komina skalnego

Jest spo~ój , ale spokój , który przesale, korytarze. - Raz, kiedy "roz- raża. Swoje robi też adrenalinaciągłe główkowanie czy tym razem
bierałem" metalowym drągiem zawalisko skalne w Jaskini Pajęczej , się uda, spadnę, czy nie. Zdarza
ten nagle odskoczył i o mało co się, że czasem źle wepnę karabinie uderzył mnie w szyję. Nic się nek, ale cofam się w ostatniej chwinie stało, jednak odkrytą salkę na li.
, Z~ytany o największe mapamiątkę nazwałem Tchawicą - ,
.
~~
~o~a~a: zejść najgłębiej
wspomina Andrzej. - Inny przyl W'eJSC aJwyzą
kład to Stan Zawałowy- korytarz,
położony tuż pod dnem kamienioHiszpania czeka
łomu Jaskini Pajęczej. Jest tak spę
Terenów,
które można ekskany, że można dostać zawału z
obawy, czy się nie zawali - wspo- plorować, jest dużo , a wybór zalemina Andrzej wyprawę sprzed ży od fantazji i gotówki. Rafał po
raz drugi w tym roku zdobywał jatrzech lat.
hiszpańskich Picos de Euskinie
- Zdarzają się biwaki, czyli
noclegi w środku. Jeśli pieczara ropa leżących w paśmie Gór Kanma głębokość ponad 700 m, a tabryjski ch . Niedaleko stąd do
schodzi się dosyć ciężko i wolno, Oceanu Atlantyckiego. - A-16
A-31 to jaskinie krasowe, czyli z
są one nieuniknione. Wrażenie
jest niesamowite - opowiada Ra- miękkiego wapienia, o bardzo
wysokiej przyczepności . Mgła
fał. -Na dole panuje wszechogarcharakterystyczna dla tamtego kliniająca, niczym niezmącona cisza.
matu ściera skały jak papier ścier
ny- mówi Rafał, któremu w tym
roku udało się zejść na głębokość
315 i 680 metrów.
- Wizualnie jaskinia lodowa
jest cieka~a. ale trudno się z niej
zjeżdża. Snieg sypie się do butów
-wspomina Anka swój tegoroczny
pobyt w Picos de Europa.

. Z czym do jaskini
Zeby nie tylko wejść, ale także wyjść z jaskini trzeba przestrzegać pewnych zasad, swoistego
BHP. Przed penetrowaniem grot
skalnych w dwóch punktach zakła
da siP stanowisko. Można wykorzysJać silne drzewo, ucho skalne
a y wielki głaz , który opłata się
liną. Stanowisko główne musi być
zawsze położone poniżej zabez-

którego przymocowuje się czołówkę, czyli latarkę .

Co zrobić, by zacząć
Grotołazi zrzeszeni w klubie
zaczynają przygodę z jaskiniami

od kursu . Pierwsze spotkanie to
wyjazd skałkowy i nauka posługiwania się sprzętem. -Treningi zaczynają się na Kadzielni , gdzie

Andrzej - Koszt kursu to 400 zł.
Ci , którzy go ukończą , mają
uprawnienia taternika jaskiniowego.
Aby być członkiem klubu
wystarczy brać udział w wyprawach do mniejszych jaskiń . Skład
ka członkowska w klubie to 60 zł
na rok. Pieniądze są przeznaczone na kompletowanie sprzętu.

ćwiczymy umiejętności wiązania

Speleolodzywspółpracują też

lin i wspinania. Po opanowaniu
podstaw przychodzi czas na egzaminy - trzeba zaliczyć przynajmniej pięć tzw. przejść letnich i
trzy przejścia zimowe w tatrzań
skich jaskiniach, np. Kasprowej,
Bańdziochu czy Czarnej- wyjaśnia

z wojewódzkim konserwatorem
przyrody w Kielcach, opiekują się
Kadzielnią, Miedzianką i Chelosiową jamą, sprzątając i sprawdzając stan zachowania obiektów (np.
usuwają niebezpieczne, wiszące na
ścianach kamienie) .
•

Przykłady speleologicznego slangu:

BIWAK • miejsce noclegowe w jasie/ni

AZEROWANIE • złapanie się haka
I.OJAN_T • wspinający się
ClOłOWKA • latarka przymocowana do kasku
BACIE • uprząż
~MPA

• ładna pogoda

ZYWIEC • pnejście samotnie bez asekuracji
POCHYLNIA • pochyła jaskinia
PRZECHWYT • dowolna nniana poloisnia rąlc na sicale
SYFQN • odcinek lcorytana zalany wodą
WIEZA • miejsce ćwiczeń grotołaztjw
ZAWALISKO • zawalony fragment jaslclnl
LUZ • zapas liny
FILANC • strażnik przygody
OOLOT • odpadnięcie od ściany
BIAłA ODWAGA • sproszkowana magnezja, służąca do posypania spoconych
rąk, aby nie ślizgały się przy wchodzeniu

pieczają~ego.
Podstawą sprzętu grotołaza
jest regulowana uprząż. Zakłada
się ją na biodra i nogi. Do niej
przyczepia się zakręcany karabinek i lonż czyli kawałek liny dynamicznej. Z kolei do krótkiej czę
ści lonża podpiąć trzeba shunta i
rolkę, które służą do schodzenia.
Do podciągania się służą planietka (z franc. poignee) i crołl.

- Konieczny jest podwójny
kombinezon, WJ;Iętrze z polaru
wierzch ze specjalnego, nieprzemakalnego materiału . Warto zaopatrzyć się w gumiaki- radzi Andrzej. - Konieczny jest też kask, do

Anna Machu l i. ~a~ł K.wap ~odczas treningu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Anka na najbhzszeJ G1ełdz1e Minerałów , Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich
(30.~- ~.X ~~K), której patronuje redakcja "SL", zaprezentuje własną kolekcję
skam1emałosc1
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w ojen. Przyjeżdża do Polski, bada i opisuje żydowski e cmentarze

Zyć,

jak odp wie Bóg

KRzySzTOF ŻMUDZIN_

dwa chevrolety. Z fabryk w Łodzi
do Tomaszowa materiały. W
Tomaszowie była miękka woda,
która nadawała się do apretury,
czyli wykańczania i uszlachetniania tkanin.- W naszym domu nie
było biedy - podkreśla Yaari.
Ojciec trenowal w młodości
boks i lekkoatletykę . W latach
1919-1920 walczył na Ukrainie w
11 pułku piechoty. Wyróżnił się
męstwem. Miał niebieskie oczy i
jasne włosy, toteż za okupacji, bez
problemu kursował na aryjskich
papierach między Tomaszowem,
Szydłowcem i Radomiem. Handlował materialami i skórą .
Benjarnin Yaari dobrze pamięta Tomaszów. Nazywa go tekstylnym miastem. Chodził tam do
przedszkola i hebrajskiego gimnazjum. Należał do organizacji syjonistycznych skautów. Z Folakarni zbytnio się nie zadawał.
Pamięta , jak nie.długo po
wkroczeniu Niemców, Zydom zabroniono uczęszczania do szkół.
- Na paru pustych płacach urzą
dziliśmy niby ogródki. Sadziło się
marchewkę i ogórki . Naprawdę
chodziło o to, żeby się bezpiecznie spotykać. Niebawem przyszedł głód i nasza marchewka była
dla wielu jedynym pożywieniem.
W roku 1940 szefostwo organizacji padzielito skautów na
pary: jeden chłopak i jedna dziewczyna. Benjarnin miał do towarzystwa Halinę Rubinek. Każda para
dostawała pod opiekę grupę dzieci. Nauczanie odbywało się w prywatnych mieszkaniach. Jedna osoba prowadziła lekcję, druga stała
z grzechotką na czujce.
Z końcem 1941 r. Niemcy
postanowili zamknąć tomaszowskie getto. Mosze Wal d zwołał rodzinę . "Jedziemy do Szydłowca"
- oświadczył.
Benjarnin Yaari: -W 60-tysięcznym Tomaszowie żyło p tysięcy Zydów. W Szydłowcu Zydzi
woził

-- B
kirkut. W

enjarnin Yaari przyjechał do Polski, żeby
opisać szydłowiecki
Szydłowcu były kiedyś

trzyżydowskie cmentarze. W miejscu dwóch jest dziś boisko i duży

budynek. 1heci, gdzie chowano
na cholerę, przetrwał i
przechował pamięć - zwieziono tu
macewy z dwóch zlikwidowanych.
Yaari i jego młodzi pomocnicy
kreślą na nagrobkach kolejne numery. Odczytują hebrajskie napisy.Wyczytują nazwiska, których od
lat nikt nie czytał. Np. Ite Tajbe,
córka Szmula, zmarła w roku 1928.
Albo Icchak Eliezer, syn Szymona.
Jego nagrobek zdobi korona i dwa
lwy- znaki potęgi i chwały.
- Badałem żydowski e cmentarże w Częstochowie, Ostrowcu ,
Grodzisku Mazowieckim, Inowrocławiu , Tomaszowie, Krakowie i Zawierci u. Czas na Szydło
wiec. Przez pamięć mojej mamy i
mojego brata- mówi BenjaminYaar:i i głos mu drży.
- Pan siada- powtarza wskazując powalony kamienny blok.
Za plecami ma ścianę macew, które_wyglądają jak omszałe grzyby.Zacznę od tego, że kiedyś nazywałem się Wald. Zmieniłem nazwisko czterdzieści dwa lata
temu, tuż przed narodzinami mojego syna Janka. Yaari znaczy to
samo, co Wald - czyli las. Ale nie
cheiałem, żeby moje dzieci nazywały się po niemiecku .
zmarłych

. Wtekstylnym mieście
Oprócz

Szydłowca,

na po-

czął_ku opowieści pojawia się So-

snowiec i Tomaszów Mazowiecki. Z Tomaszowa pochodził ojciec
Benjamina, Mosze Wald. Z Sosnowca- matka, Hana z domu Ajzenberg.
4 . Mosze Wal d mial własne towarzystwo transportowe: fiata i

Mosty buduje
JERZY DANIEL _ _ _ __
odczas ubiegł<? tygodniowej wizyty Zydów
kieleckich w ich dawnym mieście, bardzo często mówiono o budowaniu mostów. TakiĆh, przez które powinna prowadzić droga zbliżenia i pojednania.
Mówili o tym chyba wszyscy
po obydwu stronach: goście z Izraela 1>raz podejmujący ich gospodarze, którzy witali przybyszów
sł9wami, aby czuli się w Kielcach
jak u siebie w domu. Bo tu był ich
dom. Opuścili go w różnych okołi4znościach, ale nie ostatnim powodem decyzji, by stąd wyjechać,
uciec, była chęć pozostawienia za
sobą miejsca, które ich nie chce,
które okazuje im niechęć czy
wrę~z otwartą wrogość. Jej kulminacją stały się słynne na cały świat
wydarzenia z 4 lipca 1946 roku,
któ_re w najnowszych dziejach zapisały się jako ostatni pogrom
Zydów współczesnej Europy bę
dący swoistą puentą holokaustu
drugiej wojny światowej. Rafael
Blumenfeld, wywodzący się z or· p

stanowili 80 procent ludności. Th
nie było getta, bo całe miasto było
gettem. Bez sensu otaczać drutem
całe miasto.
Już nas uwolnili
W Szydłowcu odnaleźli go
koledzy z organizacji syjonistycznych skautów. Zlecono mu misję.
Na stacji kolejowej w Radomiu
~iemcy schwytali dwoje młodych
Zydów: dziewczynę i chłopaka,
którzy chcieli uciec z okupowanej Polski. Zaopatrzono ich w
lewe papiery na nazwiska obywateli jednego z państw Ameryki Południowej. Benjarnin miał zbadać,
co się z nimi dzieje.
Maskowały ·go niebieskie
oczy i sfabrykowana tożsamość.
Wedle ausweissu nazywał się Tadeusz Skala.
W Radomiu spotkał się z
panią Sabiną - główną siostrą
żydowskiego szpitala. Nocowal w
getcie, rano dostał informację , że
dwoje niedoszłych uciekinierów
siedzi w areszcie_gestapo . Niemcy wiedzą , że to Zydzi.
Powrócił do Szydłowca i
przekazał informację łącznikowi
z Tomaszowa. Kazali mu jechać
jeszcze raz, wybadać, czy schwytani sypią. Dowiedział się , że
mimo tortur, milczą.
Po raz trzeci jechał do radomskiego getta, żeby spisać chęt

nych do brygady robotniczej Dołka Libeskinda. Dołek - krakowski prawnik- dostał od Niemców
zgodę .na tzw. produktyzację mło
dych Zydów. Mieli się uczyć pracy w rolnictwie. W rzeczywistości - konspirowali. Kilka grup
Dołka uciekło do lasu . Wybili je
Niemcy i polscy nacjonaliści. Sam
Dołek zginął 22 grudnia 1942 po
zamachu na kawiarnię "Cyganeria" w Krakowie - ulubionym lokalu gestapo.
- Wśród zamachowców było
kilka osób z Radomia - mówi Be-

się

t_odoksyjnej rodziny kieleckich
Zydów, syn rabina i sam na r~bina
sposobiony (naukę w tym kierunku musiał przerwać, albowiem
okazał nieprawomyślne zainteresowanie lekturą "Kapitału"), owego dnia otrzymał pamiątkę na całe
życie. To wyczuwalne pod dłonią
wgłębienie na głowie- pozostałość
po uderzeniu kamieniem .. . Rafael
Blumenfeld, który bardziej, niż.
ktokolwiek inny, miałby prawo
żywić urazę czy nienawiść do Kielc
i kielczan, jest bardziej, niż ktokołwiek inny z jego współbraci,
zasłużony w dziele żydowsko-kie
leckiego zbliżenia. Współpracuje
z kieleckimi naukowcami badają
cymi dzieje współistnienia społeczności żydowskiej i polskiej w
mieście, redaguje z nimi książki,
w Izrąelu kieruje pracą Ziorilkostwa Zydów Kieleckich, zwołuje
rodaków w Internecie, cudownie
opowiada szmoncesowe dowcipy...
Rafaela Blurnenfelda wypełnia dusza humanisty i nie ma w tym określeniu ani odrobiny przesady. Tak,
należy pamiętać - daje do zrozumienia całym swoim postępowa-

niamin Yaari. - Były też moje koleżanki: Halina Rubinek i Czesia
Fuks. Zamordowano je w Oświę
cimiu.
Ale to było później . IGedy po
raz trzeci jechał do getta w Radomiu, Dołekjeszcze żył i przyjmował chętnych do swojej brygady.
Benjarnin dotarł na Stare Miasto.
Płoty getta leżały obalone, bez
drutów. Spy_tał starszą kobietę,
gdzie są te Zydaki . "Już nas od
nich uwolnili " -powiedziała.
Idź!
Szydłowieckich Żydów wygnały

z domów megafony. Był paź
dziernik 1942. "Każdy Zyd zabierze rzeczy osobiste, najwyżej 20
kilo i przyjdzie na żydowski rynek -leciało z głośników.- Jedziecie na Ukrainę produkować chleb
dla niemieckiej armii. Dobry
chleb z dobrej ukraińskiej ziemi".
Miasto otoczył kordon żan
dą.rmów, własowców, granatowych
policjantów i strażaków. Ogłoszo
no : kto zechce uciec albo zostać
w domu zostanie zastrzelony.
Mosze Wal d był człowiekiem przewidującym . Zawczasu przygotował dla siebie i rodziny skrytkę
na strychu.
Yaari : - Gdy ucichło, zdawało
się że jesteśmy ocaleni. Ale odkryli
nas własowcy. Wyrzucili kolbami
na ulicę. Szliśmy na rynek mijając
trupy starych luC;łzi i dzieci.
Na rynku Zydzi siedzieli na
bruku i słuchali megafonów.
Znów była mowa o żyznej Ukrainie. Ktoś wstał rozprostować
nogi. Zastrzelono go . Podobnie
kilku innych.
- Z początku tylko dzieci i
stare kobiety robiły pod siebie.
Później już wszyscy. To najbardziej zapamiętałem: płacz, smród
i jęk.
Po południu ~iemcy podzielili rynek na pół. Zydów z jednej
części pognali do stacji kolejowej,

tych z drugiej - na dziedz iniec
zamku. Rodzina Mosze Walda
była w drugiej połówce. Ludzie
wspinali się na zamkowy mur, prosili o wodę, dostawali kule.
- Ojciec zebrał od ludzi ze.
garki, kolczyki i obrączki - opowiada Benjarnin Yaari. -Rano ej.
snął to wszystko za mur, pod n o~
strażników. Rzucili się na zł oto,
wtedy kto mógł , skakał z wieży na
podmokłą" ziemię . Niemcy poła
pali się , że to podstęp. Nie było
czasu . Mama, która miała skakac
przede mną , wypchnęła mnie za
mur. Krzyknęła: idź! Biegł e m do
lasu.
Widziałem ,
ja~
na koszulach uciekających raz.
kwitają czerwone plamy krwi
Ocalało nas sześciu . Mamy i brata
nie ujrzałem nigdy. Zgin ęli wTre·
blince.

Skala mikro
- Co jeszcze? Co pan
wiedzieć? - pyta Yaari. trwaliśmy jakoś . Nie chcę m ówić.
jakim kosztem . W 1945 roku, po
wyzwoleniu, złapaliśmy kontakt z
organizacją syjonistyczną . P ~zez

Czechy i Austrię , nad Morze Sriidziemne i statkiem do Palest ·
Statek miał 30 miejsc,
było 300 . Przez
okręty wojenne .ru'"'"'""v
niały nas od brzegu . LCiuv·w a •. •,'"l
pod osłoną sztormu .
Wylicza: praca na budowac~
udział w wojnie żydowsko -a rab
skiej w 1948 roku i w czterech na·
stępnych. Razem z wojną
wą będzie tych wojen sz e ść.
1952 roku ślub . Potem dzi eci
synowie Janek i Szaron,
Hagi t. I awans- wysokie
sko w dyrekcji Banku
gdzie pracował przez 33 lata.
końcu emerytura.
W jego wspomnieniach
dawna Połska. Obok- głosy
co naw9łują do pojednania
ków i Zydów. W skali makro

z dwu brzeg.ów

niem ten wspaniały człowiek - ale
na fundamencie przeszłości, na
ciągle wystawianych i ponawianych rachunkach krzywd i win nie
zbuduje się dobrej przyszłości.
Janusz Peltz, który opuścił
Kielce przed wojną powiada, iż nie
doświadczył na sqbie antys~mity
zmu. S~n "tego dumnego Zyda",
doktora Mojżesza Pelca, nazwanego tak przed Niemców; gdy mu
r,akazali zebrać kontrybucję od
zamkniętych w getcie, stawił się
przed nimi ze słowami:- Nie przynoszę wam pieniędzy, a swoją gło
wę ... Zginął w Auschwitz, a tablicę
poświęconą jego pamięci kielczanie ufundowali i umieścili w Szpitalu Miejskim, aby ją mógł podczas
tej niedawnej wizyty odsłonić jego
syn. Ale gdy Janusz Peltz mówi, iż
z racji swego pochodzenia nie zaznał żadnych przykrości, jest w tym
oświadczeniu żołnierski honor
generała, który nie chce się uskarżać.. . A przecież. zdarzyło się w
Gimnazjum im. Zeromskiego, że
na lekcji i eden z nauczycieli wyraził sięoZydach "te parchy" ... Janusz Pelc, młodzieniec z tempera-

mentem, nie zastanawiając się
chwili, cisnął w niego kałamarzem.
Po koszuli spłynął atrament.
Uczniowi grozi wilczy bilet. Ale
oto do gabinetu dyrektora ktoś
puka i podaje jakiś papier. To koledzy Janusza podpisali petycję,
aby mu nie wyrządzać krzywdy.
lnicjatorem tego pisma był Jerzy
Rak, późniejszy, a niedawno zmarły, znany adwokat kielecki. Mecenas Rak nie chciał, aby o tym opowiadać. Zrobił bowiem to, co uważał za naturalne. Gdy generał Pelc
mówi o tym, ma łzy w oczach ...
Sentymentalną podróżą nasi
goście nazwali pobyt w Kielcach.
Wspominali miasto, jakie pozostało w ich młodzieńczej pamięci.
Gdy Jerzy Sęrwetnik, też gimnazjalista od "Zeromskiego" wspominał wagary w parku pod rozło
żystymi kasztanami, profesor Józef Halperin, były żołni.~rz zgrupowania "Nurta", które~ o odrzuciła rodzinna Łódź, gdy wrócił z
lasu, raz i drugi poprawiał swego
izraelskiego kolegę : pod kasztanowcami, pod kasztanowcami ...
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"liwe. Zbyt_w1elu Polaków
schemat Zyda.- zabójcy
Zbyt wielu Zydów wye stereotyp Polaka-pijaka i
tysemity. Ale jest jeszcze skala
ikro. W izraelskim miasteczku
ba działa szkoła, która
ęgnuje pamięć o żydowskiej
inie z Tomaszowa Mazowiecgo . Nawiązała kontakt z
ką podstawówką. Dzieci ślą
ie listy, szykują się do odzi n.
W Krzepicach pod Często
jest szkoła, która wzięła
op iekę stary żydowski cmenDelegacja Krzepic bawiła już
Izrael u. Teraz, pod Częstocha
przyja dą uczniowie z gironaurn w Jerozolimie.
Skala mikro to nagrobek
· Benjamina. Dziesięć lat
usłys zał , że na cmentarzu w
zowie ten nagrobek wciąż
Przyj echał, ujrzał las straszzarośniętych macew. Opadły
Wrócił do Izraela i podsię konserwacji zabytków.
drugi, przyjechał do Tomaz wujkiem i Beatą Kosmalą,
z Berlina, która robize stosunków polskolllt:I,I\U'-,·wu.uvv

W między-

nej
Odczytali z irniei nazwiska ponad 100 nagrob. Wydali album - po polsku, hesku i angielsku. Album zrobił
ę. Zgłaszały się związki
z różnych miast i pojedyń
udzie. Panie Yaari, gdzie leży

babka? A gdzie mój stryjek,
t w Końskich szewcem?
Benjarnina .trafiły do InterDzwonili Zydzi od UrugSzwecję. Chcieli, żeby odim mogiły przodków. Pytagdzie Tomaszów, gdzie Ostrogdzie Zawiercie, gdzie Ra. Żydzi szukają swych korzec~cą poznawać Polskę - mówi

a grobie Icchaka Eliezera,
Szymona, korona i dwa lwy
potęgę i chwałę. Anna
Sebastian Angres - studenz Warszawy, pomocBeniamina - ścierają mech z
na dole: "Oby jego dusza
była w węzeł życia".
?dczytuje hebrajską inę, która mówi że 72-letni
robił zawsze to, co mu
nn""' '·-...1Bóg.
•
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Kocina n ezgo na
ELŻBIETA WIKŁO _ _ __

_

iadają na schodach
i piją alkohol, potem rozbi-

S

kościoła

jają butelki, wymiotują- skarży się
ksiądz proboszcz Zdzisław Skro-

bot.
- Dyskoteka we wsi jest potrzebna, bo młodzież nie ma innych
rozrywek - uważa Zarząd Gminy.

Do białego rana
Wieś

Kocina rozbudowała się
we wszystkie strony, z jednego koń
ca na drugi jest kilka kilometrów.
Mieszkańcy odległych domostw
nawet nie wiedzą, kiedy są zabawy. Kościół i plebania górują na
szczycie pagórkowatego terenu.
Budynek, w którym odbywają się
dyskoteki oddalony jest od świąty
ni 300-400 metrów. Kawałek drogi, ale w sobotnie noce młodzież
robi sobie spacery aż tutaj .
-Do rana snują się po szosie,
krzyczą, przeklinają, samochody
trąbią, oka nie można zmrużyć skarży się ksiądz proboszcz. -l żeby
tylko to! Młodzi ludzie rozsiadają
się na schodach do kościoła, piją
alkohol, wymiotują, nierzadko zostawiają części garderoby, rozbijają butelki. A kiedyś pod figurką
Matki Boskiej, parę metrów od
plebanii, stało kilkanaście dziewcząt i używały takich wulgarnych
wyrazów, że ja nigdy jeszcze takich
nie słyszałem -oburza się. -Ta dyskoteka niesie z sobą tyle zła, aż
strach pomyśleć co będzie z parafią, jeśli się jej nie zamknie.
Kocina to najmniejsza parafia w całej diecezji. Liczy około
400 wiernych. Ksiądz z niepokojem patrzy, jak ludzie stają się coraz bardziej nieczuli, mniej uczynni i hojni, odsuwają się od kościo
ła.

Mieszkańcy Kociny szanują
swojego proboszcza, ale uważają,
że za bardzo przejmuje się tą dyskoteką i jej bywalcami. Twierdzą,
że na każdej mszy każe im się modlić za bawiącą się tam młodzież .
Odprawia za nich suplikacje i choć
wierni nie wiedzą co to za obrzęd,
wydaje im się niepotrzebny, bo
młodzież wcale nie jest taka zła.
Suplikacje to katolickie pieśni błagalne, śpiewane zwłaszcza

w okresie klęsk. I takie właśnie niepowinni być ambasado. Syn Jerzego Serdobrze to rozumie i zapow marcu przyszłego roku
ezi e do Kielc grupę
· Mówiono, iż należy stwowar~nki (może fundacja?),
mog_h do Izraela wyjeżdżać
l(lelczanie. .. •
Utracone sąsiedztwo ... Pod
hasłem przebiegała konfena której występowali gowładze, naukowcy,
Utracone, a więc ta_przywołuje dobrewspo1 y.rz~udza nostalgiczną
~yc1e biegnie do przo.Się po raz drugi wstąpić
rt te1 samej rzeki, ale przed
· Przyszłość. '!ych kilka kielecdni, które ofiarosobie bez - jak to bywa rocznicowego pretekstu,
potrzeby, dobrze
dziełu budowie
:;ąsieaztvlła i wznoszepojednania, które -co
_
. zgodnie niczym menalezy wznosić równocze•
z obydwu brzegów.

B

szczęście, zdaniem księdza, spadło
na wieś, bo dyskotekę uważa nie
za zabawę, ale prawdziwy dopust
boży. Powiedział mi, że rozrywka
kulturalna to taka, z której wychodzi się lepszym niż się przyszło, a
sobotnie tańce niczego dobrego do
życia młodych nie wnoszą.
Opinie księdza podziela Marianna Małkowa, której gospodarstwo sąsiaduje z domem zabawy.
Nie ma jeszcze 60 łat, a ręce jej
dygoczą i na wspomnienie nocnych
harców zalewa się łzami.
-Tędy wszyscy przechodzą pokazuje drogę dwa metry od jej
okien. - Od wieczora do rana
wrzask i tumult taki, że cała chału
pa się trzęsie. Muzyka na cały regulator, ani na moment nie można

Do godz. 22 proszę bardzo, niech
szaleją, ale potem ma być cisza nocna.

Niech się bawią
Ponieważ ksiądz proboszcz
także słał skargi na uciążliwą dyskotekę, Marian Barański , wójt
gminy Opatowiec, wystosował kilka monitów do właścicieli. W
czerwcu tego roku już zagroził zamknięciem dyskoteki jeśli nie bę
dzie ciszej, zażądał, aby do końca
sierpnia zamontowano urządzenia
wyciszające.
Właściciele dyskoteki " Cła
sic" - 22-letni Rafał Bątkowski i

24-letni Piotr Walczak zalecenie
wykonali. W oknach są już specjalne ekrany wyła
pujące i rozpra-

sy odwożące młodzież do domów,
tamtędy też balowicze wracają pieszo do okolicznych wsi .
- Nic byśmy nie mówili, gdyby szli spokojnie i w miarę cichomówi pan Wiktor - ale koło trzeciej, czwartej nad ranem na równe
nogi zrywają nas ryki, piski, przekleństwa. Bawią się dzwonkiem
przy mojej bramie, a jak kiedyś
wyszedłem na podwórko, koło
głowy przeleciała mi pusta butelka. Musimy bardzo uważać, żeby
rano nie pokaleczyć się o rozbite
szkło , wszędzie go pełno .
Jego teściowa zerwana ze snu
często przygląda się przez okno
wracającym z dyskoteki . Mówi, że
są wśród nich 14 i 15-łetnie dzie-

na dyskotekę wali co tydzień po
400, 500 młodych ludzi z wsi odległych nawet o kilkanaście kiło
metrów. I ma rację ksiądz proboszcz uczulając wójta, że " ... są to
zabawy nocne, a wypada , żeby
dzieci i młodzież niepełnoletnia
pozostawała w tym czasie pod
opieką rodziców". " Zastanawiający jest fakt , że żadne z rodziców
nie wnosiło do Urzędu Gminy
skarg na działalność gospodarczą"
(dyskotekę, przyp. autora)- odpisuje mu wójt.

Jutro sobota
Odkąd

istnieje Kocina zawsze organizowano tu zabawy.
Najpierw w remizie, potem, kiedy

szające dźwięki.

Ale zdaniem
pani Maikowej
nic się nie zmieniło, młodzież i
tak chodzi koło
jej okien i hała
suje.
Zabudowania Elżbiety Rajczak też przylegają do placu, na
którym jest dyskoteka.
-Do półno
cy to jeszcze sły
szę, jak się bawią
- mówi. - Telewizor musi być
włączony na cały
regulator. Ale
potem zasypiamy, cały dzień
człowiek się w
Budynek dyskoteki. Woknach są ekrany wyciszające
gospodarstwie
nadrepcze to i
sen w.a mocny. Dwa razy nam okna ci. - Że też rodzice pozwalają im
w chlewni wybili, nie raz butelki na taka rozrywkę! -dziwi się.
po dachu gruchoczą , ale - macha
- Dzieci się nie wpuszcza
ręką - na każdej zabawie jest tak
-zaprzecza Kazimierz Bątkowski,
samo.
ojciec jednego z właścicieli.
Mieszkający kilka metrów
- Teraz trudno się zorientodalej Krzysztof Pszczoła jest jesz- wać, ile kto ma lat, może mieć 15
cze bardziej pobłażliwy. Pamięta, albo 16, a wyglądana 18 albo i wię
jak sam w bawił się do rana, to co cej - tłumaczy porządkowy Anma teraz innym zabraniać? Rodzi- drzej Zioło . -Nikomu do dowodu
na Ziolów z posesji przylegającej nie zaglądamy.
do dyskoteki z drugiej strony
- A powinni - uważa Wiktor
twierdzi, że głośna muzyka nic a Górowski. - 25 lat mieszkałem w
nic im nie przeszkadza, szczegól- USA i tam na dyskotekach bawi
nie ojcu Andrzejowi i synowi Ro- się młodzież od 18 lub nawet 21
bertowi, którzy co sobotę pełnią lat w zależności od lokalu . Przy
tam role porządkowych.
wejściu skrupulatnie sprawdzane
Ale Barbara i Wiktor Górow- są dokumenty.
scy z seledynowego domu kilometr
W dyskotece Cłasic nie ma tadalej mają dość sobotnich wrza- kiego zwyczaju, więc wynajętymi
sków. Obok nich prowadzi szosa, autobusami, prywatnymi samoktórą jeżdżą samochody i autobuchodarni i na piechotę do Kociny

zasnąć.

Na początku nie miała nic
przeciwko dyskotece. Młodzież
musi się wyszumieć, uważała, jakoś
te kilkagodzin w tygodniu wytrzyma. Ale na początku tego roku nie
zdzierżyła Napisała pismo do wójta domagając się "zatrzymania zezwolenia na prowadzenie zabaw",
tym bardziej, że jako najbliższa
sąsiadka nie podpisała zgody na
prowadzenie takiej działalności.

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

postawiono tysiąclatkę, w starej
szkole. W tej samej, w której teraz
są dyskoteki . I nikomu to nie przeszkadzało . Ale bawili się wspólnie
starzy i młodzi, a dochody przeznaczano na cele społeczne . Podobno też bywało głośno . Jednak
nigdy nie przychodziło na nie tyle
ludzi, co teraz.
-Ludzka zawiść- mówi Kazimierz Bątkowski . - Zazdroszczą
nam, że rozkręciliśmy interes. Pewnie lepiej zasiłek z pomocy społecznej brać niż uczciwie pracować- podsumowuje.
Problem nocnych, głośnych
przechadzek po wsi kwituje
stwierdzeniem, że właści cie l restauracji np. w Krakowie nie odpowiada za to, co robią jego goście po wyjściu z lokalu . A oni pilnują porządku na terenie dyskoteki. Dodaje, że zabawy trwają tylko
pięć godzin i nigdy nie interweniowała policja.
Młodzi mieszkańcy Kociny,
stali bywalcy dyskoteki, nawet sły
szeć nie chcą o jej zlikwidowaniu. Takie miejsce jest nam potrzebne,
cały tydzień ciężko pracujemy, coś
nam się od życia należy- mówi Kazimierz Szczechura. -Do kościoła
chodzimy, miejsca święte czcimy, a
oskarżenia księdza są niesłuszne .
Na ostatnim posiedzeniu członko
wie Zarządu Gminy jednogłośnie
wypowiedzieli się za utrzymaniem

dyskoteki. Uważają, że jest na wsi
potrzebna i nie można jej zamknąć
za sprawą dwóch osób.
Ksiądz kategorycznie domaga się likwidacji dyskoteki, Zarząd
Gminy jest za jej utrzymaniem,
młodzież chc'e się bawi ć, pani
Maikowa leczy się na nerwicę, pan
Górowski w USA nie widział czegoś podobnego a, jutro znów sobota.
•
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Codziennie: godz. 7.30-18, soboty: godz. 9-14.

NOWOCZESNE SYSTEMY
GRZEWCZE I INSTALACYJNE
O kotły gazowe i olej o we
O podgrzewacze ciepłej wody
O grzejniki stalowe i aluminiowe
O pompy obiegowe i cyrkulacyjne
O kominy i wkładki kominowe
O artykuły wyposażenia łazienek
RABATY DLA FIRM INSTALACYJNYCH

NA TO CI.Ę STAĆI

OKNA, DRZWI
MATERIAŁ Y

1*1·1 •f-31 ą:

l:

DORADZTWO

BUDOWLANE
li #l U;1•1 ~ C·X*!J #l
e

Pilarki elektryczne STIHL
Najnowsza technika w idealnej formie
STIHL®

24912d

Sprzedaż i serwis prowadzą
autoryzowani dealerzy firmy STIHL

A

OK
z PCV-REHAU
- - .Producent

RATY e TRANSPORT

Kielce, ul. Skrajna 86
{obok "CHEMADINU"),
tel. 366-20-73, 345-32-92, do 93

Pilarkl spalinowe i elektrycme,
kosy i przecinarki.
Sprzedaż-serwis-naprawa .

"ZRÓB TO SAM" KIELCE, ul. SKŁADOWA 3(róg Czarnowskiej), tel. 366-36-70

POMTECH
26-700 Zwoleń
ul. Leonarda Perzyny lt6/J18
tel./fax (048)676272.1
www.pomtecb.pl
pomt.ech@pom tecb.pl

STIHL - komfortowe sprzątanie
Dmuchawy STIHL

Myjki ciśnieniowe STIHL

• lekkie i wydajne
• z funkcją ssącą
• z wirnikiem rozdrabniającym
zassany materiał
• z zestawem do oczyszczania
rynien

• ciśnienie od 115 do 190 bar
• z dozownikiem środka
chemicznego
• automatyczny
wyłącznik zasilania
• bogate
wyposażenie

BEHATON

standardowe

ST/HJ:
ANDREAS STIHL. ul.

ł$ ·

Potnańska

Oferujemy 20 rodzajów kostki brukowej o grubościach 6-8-lOcm
oraz krawętnild i obrzeta w dowolnych kolorach
AT/99-04-0583
Warszawa

16. Sadf' 62-080 Tłtnowo Podgórne

sJ§.AI ;,.; t ·fib?ffiHMi!.l " .. , .lffhjffi ;@ J·!!!*

Kclcielna 12. tel. 0603 65 66 83; Błędów - Zofiówka 468, tel. 048 66 80 236; Busko
Zdrój- Kilinskiego; Gościeradów-Sandomierska 7, tel. 838 14 60; Grójec- P. Skargi 37, tel.
67 03 585; Janów Lub. - Wesola 9, tel. 0603 873 091; Kazimierza Wlk.- Głowackiego 1, tel.
52 28 39; Kielce- teromskiego 17, tel. 36 17 333, Sandomierska 170, tel. 36 91 370, Skladowa
3/róg Czarnowskiej, tel. 36 63 670; Kol\skie - Spółdzielcza 16, tel. 0603 384 045; lipsko Spacerowa 88, tel. 378 23 97; Miechów . Kilinsklego 3, tel. 383 15 57; Nowe Miasto n .Pillą
-Wyzwolenia 11, tel 674 17 29; Opoczno -Małachowsk iego 8, tel. 755 44 95; Ostrowlec
Świętokrzyski - Zygmuntówka 15, tel. 248 08 44; Ożarów - Jana Pawła 11 18, tel. 861 OS 27;
Piottltów Trybunalski - Sienkiewicza 6, te l. 646 57 19; Poł;onlec - Pl. Uniwersału Polanie<kiego
2; Przedbórz - Trytwa 9; Przysucha - Chopina 3, tel. 752 936; Puławy -Piłsudskiego 21, tel. 88
88 318, 090 268 740, Partyzantów 15, tel. 88 84 504; Racłom-lubelska 32, tel. 365 34 22,
Malczewskiego 18a, tel. 3!i 36 882; Somdomierz - lwowska 32, tel. 83 22 422, Przemysiowa la,
tel. 64 45 768; Skariyslco Kamienna- 1·go Maja 11, tel. 25 11 485; Stalowa Wola - Okulickiego
108, 84 40 979, Okulicki.,go 95, te l. 84 49 348, Rozwadowska 43, te l. 8444-693; Starachowice
- 17 Stycznia 33, tel. 0601 85 97 12; Stuzów - Koszarowa 4, tel. 86 43 603; Szczudn- Wolności
39, tel. 436 894; Szydłowiec-Zamkowa 14, tel. 617 00 98; Tarłów - Czekanewska 14, tel. 838
53 50; Tamobrzeg - Niepodległości 2, tel. 823 01 04; Tomaszów Mu. - Uliowa 5, tel. 72 41
909. Warka - Go~niewska 6, tel. 667 30 58; Wiouczowa - K i lińskiego 3;

ESKA

LISTELLO

B lałobnegl-

UNICOLOC
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. EKO

CENTRUM
BUDOWNICTWA

.,
.,
DPTIROC

Tylko

w KCMB

•••
•••

... Hanson

Największy

%rabatu od cen producenta

Scm -3,27/mkw. +7% VAT
!Ocm- 5,90/mkw. +7% VAT
15 cm - 8,40/mkw. + 7% V!J
Kielce, ul. Długa 30
tel./fax (041) 345-14-32
wełny szklane

GULLFIBER

STARK~

wybór wyrobów z klinkieru
Atrakcyjne ceny

SZEROKA GAMA WZORÓW l KOLORÓW
CEGŁA KLINKIEROWA l GAT. Z OTW.

JUt OD

~

1,39

+7%

ZAPRAWY DO CEGŁY KLINKIEROWEJ:
SZARA, BIAŁA, GRAFITOWA, BRĄZOWA

,.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW- UPUSTY CENOWE

.
Producent okien z PCV

•

e
e

ul. Waryńsk.iego 10, tel./fax (048) 360-25-50
25-613, ul. Jagiellońska 9, tel. (041) 346-18-93, 346-18-94
nn"'"'"'"" 27-200 ul. Marszałka
50, tel.
275-32-24

BANK
I!.<NKBI'Ił t\
Wkłady oszczędnościowe

145/ mw

ALMAPOL
12 proc. {kapitalizacja
do 8 proc. kwartalna)

(oprocentowanie zmienne)••

Sitkówka N owiny
ul. Składowa Sa
tel/fax 346-51-41

&1131SO.O jO.OŚĆ
preeys~jn~ monłoi

\f
KIELCE, 1·go Maja 1091p, 345·62·25, FAŁKÓW k.Końskich 044-787·35·04
BUSKO ZDRÓJ ul Bohaterów Warsza
102a tel. 0·604·629·998
'""'

· ROB,EN - ceramika budowlanaj SPRZEDAż
MONTAż

SOKOŁKA- okna i drzwi
"l DORADZTWO
<>-=-~-=1/Vęgiel
koks
~:Ce:r-...je:

P<> ...:::R.."Y" C:::I..A.. I >.A.. C::: I I <>W:E
blachę szwedzką:
-dachówkową - 23,90 zł
- trapezową - 22,50 zł m

m kw. z VAT
kw. z VAT

(rynny, folia, okna dachowe)
ondulina - 34,50 zł szt. z VAT
sidin USA- 15,50 zł m kw. z VAT

ul. żeromsieiego 31

21
36 25120
233 37
36 274 53

(l)~-

pomiar i transport GRATIS

EMPIKO, Skarżysko-Kamienna, uJ. 3 Maja 108, tel. (041) 25-13-540, 25-13-377

-

~

_"...~'\i

Filia: 26-600 Radom, ul. Barlickiego 8
teł. (048) 333 26 39
teVfax (048) 333 26 40

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

Słownik

Wszechstronna kapusta,

seler, buraki na

anem i ę

Sok dob·ry na szystk

medyczny
MUZYKOTERAPIA
- terapia polegająca na
wspomaganiu tradycyjnych
form leczenia przy pomocy
dźwięku; najczęściej mająca
wyciszyć i uspokoić pacjenta;

goj ący

·

odpowiednio dobrana muzyka ma także znaczący wpływ
na zdolno ś ć abstrakcyjnego
myślenia i inteligencję czło
wieka
Z/Oł.OLECZNICZTWO
inaczej FITOTERAPIA
-znana od tysi ącleci dziedzina
medycyny naturalnej, której
podstawą jest wykorzystanie
nalewek, naparów i okładów z
ogólnie dostępnych roślin .

W

itaminy, sole mineralne i mikroelementy znajdujące
się w sokach nasz organizm przyswaja o wiele łatwiej niż te z leków
syntetycznych. Dlatego warto pić
ich jak najwięcej.
Owocowe i warzywne soki
mają działanie zasadotwórcze, co
przeciwdziała zakwaszaniu organizmu , spowodowanemu przez jedzenie dużej ilości mięsa, tłuszczu ,
czy słodyczy. Generalne oczyszczanie organizmu -wspomagające
leczeni e niektórych schorzeń
-można zapewnić sobie właśnie terapią sokową. Jej podstawową zasadą jest stosowanie świeżych soków, pitych kilka minut po wyciśnięciu z owoców i warzyw. Przetrzymywane nawet przez kilkanaście minut soki szybko ulegają fermentacji , przez co znacznie
zmniejsza się ich wartość lecznicza.
Bardzo ważny jest również
czas i sposób, w jaki pijemy soki.
Elżbieta Cybulska w swojej książ
ae "Nowe tajemnice niekonwencjonalnej medycyny" przekonuje, że w prawidłowej sakoterapii
należy je pić małymi łyczkami na
czczo, na około 15 minut przed
posiłkiem . Te 15 minut to czas po-

trzebny organizmowi do
nięcia wszystkich
cennych

wchło

składni

ków, które
zawiera
sok.
Kuracja sokoterapeutyczna trwaokoło trzech tygodni . Jednorazowo powinno się wypić około pół szklanki
soku, którego nie wolno
niczym doprawiać - dopuszczalne jest jedynie
dodanie kilku kropel cytryny. Oto właściwości i
działanie wybranych soków warzywnych:
e z surowej kapusty - doskonały przy
schorzeniach reumatycznych i wrzodach
przewodu pokarmowego; surową kapustę od
dawna uznawano za królową warzyw, ze względu
na jej bogactwo witamin,
soli mineralnych, mikroelementów;
e z kiszonej kapusty - de-

zynfekuje cały układ pokarmowy,
wzmacnia system nerwowy i zapobiega starzeniu się;
e z czerwonych buraków zapobiega powstawaniu nowotworów, leczy schorzenia gardła , wątro 
by, a także reguluje
przemianę materii.
e z selera posiada właści
wości gojące , leczy różne stany
zapalne wewnątrz
jamy ustnej i ukła
du pokarmowego;
działa również
uspokajająco ;

e z czosnku
- jeden z najlepszych naturalnych
antybiotyków i
środków dezynfekujących ; ma też
właściwości przeciwskrzepowe i
przeciwnowotworowe; jest doskonałym środkiem na
obniżenie ciśnie

nia krwi i przeciwdziała miażdżycy;

e z cebuli - powoduje rozszerzenie naczyń

krwionośnych i . dzi ęki
zapobiega sklerozie ; ma
wybitne działanie
oraz wzmacniające , antys
powe, a tym samym
we;
e z surowych ·
jest cennym lekiem w
żołądka i przewodu
go, gdyż likwiduje
sów żołądkowych i ma
rozkurczowe;
e z czarnej rzodkwi - z
gi na różnorodną zawarto· ć
mineralnych i jodu zapobiega
robom wątroby, tworzeniu si~
mieni żółciowych, pomaga
niewydolnoś ci tarczycy oraz
!uje miesiączkę;
e z rzepy - podobnie jak
z rzodkwi, zapobiega tw,nn Pniu
kamieni żółciowych,
skonalym lekiem przy
prostaty;
e z pietruszki - leczy
by reumatyczne, skóry,
krtani i bronchit - przy tej
bie należy go zażywać pól na
z mlekiem;
e z surowych ogórków·
dzo dobry środek przy ·
chorobach skóry; pomaga też
porost włosów.

POMIOOR
- roślina z rodziny psiankowa tyci:!, pochodząca z
Ameryki Srodkowej i Foludniowej ; nazwa pomidory
wywodzi się od azteckiego
słowa zitotomata- złote jabł
ka; w Polsce pierwsze pomidory zaczęli uprawiać w 1880
roku ogrodnicy warszawscy
jako "nowość z wielkiego
świata" ; pod wzglę
dem botanicznympomidor
jest jagodą,
w której
znajduje
się od 2.
do 16.
komór
wypeł

nionych
galaretowatą substancją i nasionami.

Pachnąca

M ag ia feng shui

-część Ił

Szczęście
edług feng shui po-

W

łudniowo-zachodni
narożnik mieszkaodpowiada za pomyślność

nia
w sprawach osobistych.
Z tym sektorem naszego
mieszkania znakomicie harmonizują nieoszlifowane ametysty,
kwarc i inne naturalne kryształy, a
także pozostałe minerały i metale
naturalne. Możemy tam ustawić
dekoracyjne przyciski do papieru
albo ozdobne symbole pomyślno
ści takie jak śmiejący się Budda
lub para kaczek, które symbolizują
dobre małżeństwo .
Według konsultanta feng
shui, Jerzego Borowca, ścianki
rżniętego szkła oddziałują szcze-

w. ••

kącie

gólnie silne w połączeniu ze świa
tłem. Uważa się, że kryształowe
żyrandole przyciągają wielkie powodzenie. Taki żyrandol zawieszony w południowo-zachodniej czę
ści pokoju przynosi szczęście w
miłości. Jeżeli jednak tego typu
przedmiot nie pasuje do naszego
kilka

wnętrza możemy kupić
kryształowych kul.

Do południowo-zachodnie
narożnika domu świetnie nadają się również wyroby garncar-

go

skie, a szczególnie dzbany, flakony i miski o zaokrąglónych kształ
tach. W okresie letnim jak najczęściej umieszczajmy w nich
kwiaty cięte , a w zimowym postarajmy się o orchidee z jedwabiu.

Kwiat ten jest bowiem symbolem
i piękna . Nigdy nie trzymajmy tam bukietów z suchych
roślin, które oznaczają kres romantycznych znajomości.
Interesującym akcentem
ozdobnym, a jednoczenie doskonałym remedium wywołującym
pozytywną energię w południowo
zachodnim sektorze domu będzie
szklana, niezbyt wysoka misa wgpełniona kamyczkami i wodą. Na
powierzchni warto umieścić kilka
kwiatków i świeczkę w centrum.
miłości

Wszyscy zainteresowani konsultacjami z feng shui u Jerzego
Borowca mogą dzwonić pod nr teł.
0603-78-52-90

terap ia

Nie dajmy się wirusom
romatyczne kąpiele i
napary są najlepszym
remedium na jesienne zaziębienie czy uporczywy katar.

A

Przy trudno§ciach z za§niędem, spowodowanych bólem
zatok pomoże kąpiel z dodatkiem

2. kropli olejku lawendowego i 2.
kropli olejku majerankowego.
Szczególnie silne właściwości
antyseptyczne i przeciwwirusowe
ma eukaliptus. Dlatego, szczególnie jesienią warto jest mieć ten olejek pod ręką. Gdy kto§ z domowników zaczyna kichać lub pocią-
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gać

nosem wystarczy, że dodamy
kilka kropli do wody i ustawimy
naczynie nad świeczką, a jego aromat uchroni pozostałe osoby
przed wirusami.
Przed zaziębieniem uchroni
nas także rozpylanie w ciągu dnia
w powietrzu rozcieńczonych w
wodzie 2. kropli olejku rozmarynowego i l . kropli miętowego
- mieszanka ta zabija bakteńe znajdujące się w powietrzu i oczyszcza zatoki. Olejków tych nie moż
na jednak stosować wieczorem,
ponieważ działają pobudzająco i
mogą utrudnić zaśnięcie .

Przy infekcji płuc lub
oskrzeli masujemy klatkę piersiową mieszaniną z 10. kropli olejku
z drzewa herbacianego i 30 ml oleju podstawowego (olejek przeznaczony do masażu lub pielęgnacji
urody np. słonecznikowy, migda-

,..

klatkę piersiową mfeszaniną

z 5.
kropli olejku lawendowego, 4. kropli rumiankowego i 4. kropli z
drzewa herbacianego oraz, 30 ml
oleju podstawowego.
,

Przy zapaleniu

migdałków

stosujemy możliwie jak naj~ższą
łowy).
.kąpiel z dodatkiem 2 . kropli olejNa kaszel najlepsza jest mie- ku eukaliptusowego i l. kropli mię;
szanina z 5. kropli olejku eukalip- towego, dokładnie mieszając olej:
tusowego, 4. kropli miętowego,,J. ki z wodą.
r.
kropli bazyliowego i 3 kropli sosnoPrzy infekcjach gardla pluwego z 30 ml oleju podstawow~go, czemy je wodą z dodatkiem olejku
którą też należy się nacierać.
bergamotowego lub z drzewa herPrzy zapaleniu gardła ma- baclanego {l kropla na szklankę
sujemy przednią część szyi o.r.!_Z__w_od
~
y.t)_._ ___,

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

słuchajmy

klasyków

Konkurs

elodyjny relaks

Wszystkich Państwa zachęcamy do wzięcia udziału w

~

więki fortepiall;u, skrzy p1ec czy fletu
leczą, zwiększają ilointeligencji i zwiększają ilość
Wiedzieli o tym już

DZ

Muzyka ma wpływ także na
i rośliny- eksperymenty
przeprowadzone w Australii wykazały, że krowy, które słuchały walców Straussa, dawały o 35 proc.
więcej mleka. Z kolei w Indiach
dzięki muzyce uczeni uzyskali plony ziemniaków
wyższe o 40 proc., a
ryżu i tytoniu o 50
proc. Wszystkie ba-

zwierzęta

Michaela Jacksona nie są w stanie
konkurować z Mozartem. Po prostu muzyka o zbyt prostej strukturze zakłóca zdolność abstrakcyjnego myślenia.

Relaks z kasety
W odpoczynku czy rekonwalescencji mogą pomóc także specjalnie przygotowane kasety relaksacyjne. Na pewno każdy znajdzie
wśród nich coś dla siebie, tym bardziej, że nie jest to zbyt drogie kaseta relaksacyjna kosztuje tyle
samo co nagrania muzyki
rozrywkowej.
- Najczę
ś c i e j
klienci
szukają

na inteligencję
wpływa na
interesują si ę tak-

pracę umysłową niż

odpoczynek w ciszy.
uczniom sonata D-dur
for tepiany podwyższyła
inteligencji o 8 do 10

są

czeństwa.

W "Nature" lekarze porównali muzykoterapię do akupunktury .. . mózgu- rejony mózgu, które odbierają i rejestrują muzykę,
to te same obszary, które blokują
doznania bólu. Pewna kombinacja
nut może wspomóc działanie lekarstw przeciwbólowych. Podkreślili też, że utwory Madonny czy

ludowych

ludzkości

m u-

z y k i
przeznaczonej dla
dzieci nadpobudliwych, mających
problemy z zasypianiem i z moczeniem
nocnym. Z całym przekonaniem polecam wtedy
kasety Bożeny Lewickiej
"Bajkowy relaks", które rewelacyjnie wpływają na dzieci _i mło
dzież - zapewnia Urszula Slusarczyk właścicielka sklepu " Pod
Gwiazdkami".
Zupełną nowością jest muzyczny tarot pod nazwą "Dotyk
duszy". Każdy może wybrać odpo-

tydzień

Za

W następnej ,,Aptece atumogli Pańs t wo
przeczy tać następujące teksty:
J e żeli będziem y
Y' Czy m jest asertywtego utworu s łuchać
ność czyli o tym czy potrafiprzez jaki ś czas, np.
my nie denerwować siebie
przed za śnięciem ,
i innych.
to już po pierwi/Terapia olejowa, któszych taktach
zaobserwu jera oczyszcza organizm.
my u siebie
Y' Jesienne mieszanki
poprawę
ziołowe popra'Wiające odporsamo -

Pornoc wterapii
Dobrze dobrana muzyka
przyspiesza przemianę materii,
wzmaga en ergię mięśni , potęguje
proces oddychania, wpływa na ciśnienie krwi i na gruczoły wydzielania wewnętrznego . Badania wykazały, że dźwięki fletu usuwają
lęki, skrzypce są dobre na migrenę, ksylofon łagodzi agresję, a fortepian napawa poczuciem bezpie-

najstarszym znanym

p o czu cia .
p a m i ę
tajmy
jednak ,
' że muzykoterapia to
nie słuchanie muzyki
na chybił trafił. Powinna ona wpły
wać na nas kojąco, niczym kołysan
ka na dziecko.

ry"

będz iecie

ność.

oraz kolejne materiały
na temat wykorzystania aromaterapii i magii feng shu i.

Kolumny opracowały:
Anna Niedzielska
Anna Latos

lekiem

mądrości

istoria stosowania wykazuje działania uboczne. Weziół jako lekó-:vjest , dług medycznych statystyk dużo
tak stara jak ludz- -jęst zatruć spowodowanych chePraczłowiek szu~jąc pożY"' ~mit:znjrni środkami terapeutycznatrafiał na roślin~ ktqre \\"Jlylru! szczególne przy długotrwa
bóle i goiły rany. ·~ ~\ fYm icl{stosowaniu. Coraz częściej
s~tki lat zioła byfy je y- ' takie pacjeąci u pA'niają się na
Z . dostępnyrru ...czlowie- d,ziiiłaoie !elfóW' ~te(ycznych .
tch bogactwa korżystała,
ic wfę <ąi~e_go, że lekak~sz~stkim medycyna ludó- \ze-sięgają J?P .śtodlóiecznicze potorel wiedzy korzystamy do chodZenia ńątiu:al}Jego. W większa
Zczasem wiele mitów zosta- ści przypadków óadania nad skła
obalonych. Legendarny dem che~cz
· działaniem far- czarodziej · ziele, mąkologicznym roślin leczniczych
potwierdzają słuszność stosowania
..,......,-.....,..L.•v, w określonych chorobach. Ich
lecznicza znana w medycynie ludowej od wieków, jest obecnie potwierdzona przez anali zę
chemiczną substancji czynnych.
"Nasza" wiedza, oparta na skomplikowanych badaniach, dodała do
mądrości medycyny ludowej dokładne dawkowanie preparatów i
najlepsze sposoby na pełne wykorzystanie właściwości roślin.

H

Melodyjnie w domu
Muzykoterapię możemy z
powodzeniem zastosować w
domu . Aby była skuteczna musimy jednak poznać potrzeby swego organizmu . Jakie one są? To
łatwo sprawdzić . Wystarczy przygotować kilka melodii i przed wysłuchaniem każdej z nich zbadać
sobie tętno . Norma dla zdrowego
człowieka wynosi 60- 80 uderzeń
na minutę. Jeżeli po wysłuchaniu
melodii tętno ulegnie przyspieszeniu , będzie to oznaczało , że nie
powinniśmy słuchać tej melodii
w celach leczniczych i odprężają-

cych . Natomiast gdy ulegnie
zwolnieniu o S - 10 uderzeń ,
to będzie informacja dla nas
o korzystnym działaniu
melodii.

dania przeprowadzono na eksperymentalnych poletkach,
na których przez nagłośnie
nie odtwarzano ldasyków.

muzyka

W 1998 roku matkom 110
noworodków ze stanu GeorUSA rozdano płyty z nagrautworów Haendla Mozar·~u u u"i 'La i Vivaldiego. Stwierbowiem, że łagodne, spoi melodyjne dźwięki mają
wpływ na kształtowa
i przyszłe zdolności
matematyki. Z kolejnych
przeprowadzonych na grunu ~t""' Z Kalifornii, wyMozarta korzyst-

wiedni utwór jak kartę, według
swoich potrzeb. Na przykład "Kapłanka " przeznaczona jest dla
osób pragnących wzmocnić intuicję i siły twórcze, a "Mag" zachę
ci nas do aktywnego działania na
polu intelektualnym.

naszym konkursie. Wystarczy
przeczytać teksty zamieszczone w tym wydaniu 1,Apteki
Natury" i odpowiedzieć na
pytanie: Czyje utwory podnoszą iloraz inteligencji i zdolność rozumienia matematyki?
Na Państwa odpowiedzi,
przysyłane na l<artkach pocztowych, czekamy pod adresem: " Słowo Ludu'', ul. Wesoła 47/49, 25 - 363 Kielce, z
dopiskiem ,,Apteka Natury" .
Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy dwie nagrody -niespodziankę ufundowaną przez "Sklep pod
gwiazdkami'', znajdujący się
w Kielcach przy ul. Leonarda
11 oraz konsultacje feng shui
Jerzego Borowca.

do apteki

Jak przygotować zioła
e

Sok - pije się go tuż po
wyciśnięciu ze świeżych liści lub
korzeni; najwygodniej jest użyć
sokowir6wki lub prucisnąć rozdrobnione rośliny przez płótno;
w celach leczniczych najczęściej
zalecana jest jedna łyżeczka
soku, w razie potrzeby rozcień
czona wodą lub mlekiem.
e Herbata - robi się ją ze
świeżych lub suszonych liśd
albo kwiatów; na filiżankę herbaty potrzeba łyżeczkę suszu
lub dużq łyżkę świeżych roślin,
które zalewa się wrzącą wodq,
przykrywa i zostawia aż naciągną: kwiaty i gorzkie zioła3 do 5 minut, rośliny badylaste
- 10 do 15 minut.
e Napar - kawałki kory,
korzenie lub twardsze rośliny

gotujemy od 5 do 15 minut,
w zależności od tego, jak są
twarde, później napar należy
przecedzić

e Macerat- zioła zalewamy zimną wodą lub winem naj1epiej w stosunku 1:20- i pozostawiamy do odstania wtemperaturze pokojowej; wyciągi z
wodą powinny stać do 12 godzin, wyciągi z winem nawet
do 2 tygodni.
e Nalewka - zioła wkła
damy do szklanego naczynia i
zalewamy ?O-procentowym alkoholem lub żytnią wódką; zamknięte naczynie stawiamy w
ciepłym miejscu i pozostawiamy na 2-3 tygodnie; nalewek
używa się głównie zewnętrznie,

zwykle silnie rozcieńczonych.

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

e

Okłady- zioła wkłada

my do pł6ciennego woreczka,
który na chwilę zanurzamy do
gorącej·wody, a następnie przykładamy na bolące miejsce.
e Kąpiele - jako przymieszki do kąpieli używamy
herbat lub wywarów z zź6ł;
temperatura wody w wannie
powinna mieć około 36 stopni
Celsjusza, a kąpiel nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.
e Inhalacje - zioła wkła
damy do naczynia z gorącą
wodą - zwykle garść na litr
wody - stawiamy na stole, pochylamy się nad naczyniem,
nakrywamy głowę ręcznikiem
i wdychamy- czas jednej inhalacji nie powinien przekroczyć
od 10 do 15 minut.
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PRZEZ PLOTKI
dobrzała, wybrała się po informacje do Kasy Chorych. Nie doszła,
bo tym razem potknęła się i zerwała torebkę stawową w tej samej nodze. Od tej pory zastanawia się, czy
nie zmienić redakcyjnych zainteresowań i zająć się na przykład
kulturą, bo problematyka zdrowotna, nie wychodzi jej na zdrowie.

AJojzemu Obornemu, dyrektorowiMuzeum Narodowego niedawno urodziło się dziecko. Kiedy znajomy gratulowal mu potómka, powiedział: -Nie mam z tym
nic wspólnego. Pogratuluj mojej
żonie!

Red. Małgorzata Żarnowska
z ,,SI.;' po wyjściu z oddziału ortopedii, gdzie zbierała materiały do
reportażu, skręciła nogę. Kiedy wy-

li

prezesa "Exbudu" Witolda Zaraskę prywatnie. "Słowo" już kilka
lat temu ujawniło jak żyje i mieszka świętokrzyski biznesmen, tyle,
że ... z inną żoną.
Na marginesie odkrycia kieleckiego historyka iż litery CK na
herbie miasta znaczą co innego niż
Civitas Kielcensis przypominamy,
że biskup Czesław Kaczmarek
miał także własną teorię znaczenia liter. W czasie ingresu ucieszył
się wielce iż pobożni diecezjanie
jego inicjały umieścili na tarczy.

Miesięcznik "Sukces" chwasię, że jako pierwszy prezentuje

Po sukcesie w konkursie Miss
Folski Sylwia Ciesielska (III wicemiss) przez kilka dni odbierała
telefoniczne gratulacje. DzwoniH
dawno nie widziani przyjaciele
oraz osoby, których nigdy osobiście nie poznała. Najbardziej zaskoczył ją telęfon od ... znanego
aktora Artura Zmijewskiego.- Nie
znam pana Artura i nie wiem skąd
on znał numer mojego telefonu,
Tak naprawdę, to nawet nie jestem
pewna, czy mój rozmówca był
osobą, za którą się podawał. Za
gratulacje dziękuję bez względu na
to, kto dzwonił- mówi Sylwia.
Czyżby Liroy (z lewej) zaproponował kuratorowi oświaty w Kielcach Andrzejowi
Sygutowi (z prawej) by uczyć języka polskiego na tekstach jego pi~_senek?

Prawdziwą furorę zrobił
Włodek Ki-

w radomskim teatrze

\j

5

~

6

~

-g
~

su jesz? Poniżej kilka zada ń
gotowanych przez
spróbuj je rozwiązać. Jeśli
masz szansę. Za tydzień
porcja dla mądrej głowy.

2. Ziemia i koty
sznurkiem
dla uproszczenia, że Ziemia jest idealną kulą). Czy jeśli
gość sznurka powiększymy o l metr, to przeciśnie się pod nim
kotów?
łóżmy też,

7
8

J. Kwadrans
Masz do dyspozycji dwa kawałki lontu. O każdym z nich wiesz.
pali się równo godzinę, jednak szybkość palenia się jest
na. Jak za pomocą tych dwóch lontów odmierzysz kwadrans?

9

10

~

~

..

11

·~
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4. Przysłowie w grafie
Rozpoczynając od
pola z literą "J" obejdź
wszystkie pola (niektóre
należy odwiedzić kilka
razy), aby odczytać rozwią
zanie - polskie przysłowie.
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Hotel Grou.acla
Świętokrzysld w Ced.zyDie

ZAPRASZA

16

~--""

teł./Wax.

302 21 11
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l

201

21
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31

~

sl .l 71

221 23 1 241

POZIOMO: l) karczma,
szynk, 2) zbój ze specjalnym
łożem, *) w lotce ptaka, 3) znak ·
interpunkcyjny, 4) czułe miejsce
Achillesa, *) do karcenia niesfornych dzieci, 5) futerał na pistolet,
6) nicpoń,*) słynnewięzienie nad
Tamizą, 7) papuga z dużym dziobem, 8) rzymski bóg miłości, *)

251

al

~

101

111 121

261 271 281 291 301

311

czaple pióro używane do ozdoby
kapeluszy damskich, 9) pojazd
jednośladowy o napędzie ręcznym,
10) rozłam, niezgoda, 12) złoto
głów, 14) Konrad, długoletnikanc
lerz niemiecki, 16) miłuje swoją
ojczyznę.

PIONOWO: l) wypisuje recepty, leczy chorych, 2) solenizant-

131

141 151

321

331

~

161 171 tal

1J

5. Podział na sześć
Jak naJeży podzielić tarczę
zegara na sześć części, aby w każdej z nich suma liczb była równa?

351

ka sierpniowa, *) solenizantka
marcowa, 3) zastaw, kaucja, 4) w
wiśni, *) ptak wodny, 5) w niej
obrazek, 6) kobieta lekkich obyczajów, 7) internat, *) inkaust, 9)
dawna nazwa notesu, zbioru notatek, 11) urządzenie , 13) podobno
najdłuższa wieś w Polsce, 14) baJ,
słup, 15) rzymska Eos.
(JAG)

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu utworzą rozwiązanie , na które czekamy w redakcji 10 dni.
Na karcie pocztowej prosimy nakleić znak sponsora wycięty z diagramu. Karnet dla dwóch osób
do Fitness Clubu w Cedzynie, za rozwiązanie krzyżówki z 8.IX. wygrał Czesław Majewski z Kielc

18

W odpowiedzi
Nie jestem członkiem SLD
żadnej partii.
Z powa ża
mgr ]an Wloda
Burmistrz Miasta

Załóżmy, że opasaliśmy Ziemię nierozciągliwym

s

c3

się podobała.'.'

jej osoby. Zdanie, w którym
szona została ta ,,w,uwum''·"
uważam za złośliwe.

l. Setna cyfra
Maszynistka pisze bez odstępów kolejne liczby natu
123456789101112 ... Jaka cyfra wypadnie na setne naciśnięci e
sza?

Q)

i~

Pragnę poinformować (. ..).
w artykule "Pionki toną "
zyn " Słowa Ludu': z dnia 1
2000 r.) Pan red. Zmudzin
do publicznej wiadomości
szywą wiadomość dotyczą cą

niorski. W czarnym długim płasz
czu przypominał Batmana. Na premierę przybył z grupą znajomych
wyróżniających się strojem swobodnym, nie pasującym do wyelegantowanych radomian. Na bankiecie jego grupa bawiła się najgło
śniej i najdłużej. Może dlatego, że
muzyka Kiniorskiego powszechnie

M

3
4

autentyczną brod~.

ensa, to stowarzyszenie ludzi o nieprzeciętnej inteligencji. Należeć do tego grona,
to zaszczyt. A może i TY tam pa-

2

-§

nego na deskach radomskiego teatru
króla leara. Tymczasem miast fanfar
sztuka zebrała straszne baty. Zachodzi
obawa, że król może wyszarpać z żalu

Mądrej głowie . ••

1

::::J

Stanisław Biczysko wiele trudu
włożył, by upodobnić się do odtwarza-

Aktor
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odczas niedawnego Air
Show, pierwszego dnia
pokazów zawiodła frekwencja. Jak obliczono, na radomskie lotnisko przybyło jakieś 40 tysięcy ludzi. Publiczność dopisała
nazajutrz i popisy mistrzów przestworzy oglądał tłum dwukrotnie
liczniejszy. Kilka dni później, jedna
z lokalnych gazet podała, że na show
przybyło jakieś 80 tysięcy ludzi spoza Radomia. Wynikałoby z tego,
że radomian w ogóle na pokazach
nie było lub przyszła ich garstka,
a w telewizji, w roli rozentuzjazmowanej radomskiej widowni, wystą
pili przyjezdni.
Jeśli to prawda, warto zapytać,
dlaczego tak się stało? Co spowodowało utratę zaufania do maszyn
szybszych od dźwięku i ich pilotów?
Bo jakiś powód musiał być. Z miejsca eliminuję tych, którzy nie przyszli na pokazy z powodu pogwałce
nia ustawy o języku polskim. Zgodnie z nią, nie powinno być żadnego
Air Show, ałe Powietrzny Cyrk, Podniebne Przedstawienie łub Tańce na
Niebie. Kto to zrozumiał, został na
znak protestu w domu . Zwłaszcza,
że bilet na plenerową imprezę kosztował 20 złotych. Przez lornetkę, z
okna, można było sobie popatrzeć
za darmo.
'frzeba jednak przyjąć, że jakaś
grupa radomian nie przyszła na pokazy ze strachu. Mimo jakości maszyn i klasy pilotów, istniała obawa,
że coś nagle zleci i wybuchnie. Gdy
się ma do czynienia z techniką,
wszystko jest możliwe. Marynarze z
nowoczesnego rosyjskiego okrętu
wojennego ,,Admirał Pantelejew",
ustrzelili niedawno z działa cielę,
które pasło się spokojnie w pobliżu
osiedla Sławianka w Kraju Nadmorskim. Czy uczynili to z głodu? Podejrzewam, że głód był przyczyną

drugorzędną. Przede wszystkim zawiódł sprzęt. Jak wiadomo, nawet
nie nabita broń raz w roku, wypala.
Podobnie jest z każdą techniką.
Przekonał się o tym szef radomskie-

gwiazda kona zawsze w cieniu rzucanym przez nową gwiazdę błysz
czącą na arenie.
Tego szmalowaka sportowego nikt nie zatrzyma. Taki jest
świat. Ale może przynajmniej z
nagiego posągu dyskobola symbo-

Choć z drugiej strony - niektórzy wyglądają, jakby od lat byli
na nieustającym odjeździe.
A mimo to- żadnego mistrza
w polskim, politycznym cyrku .

go komitetu wyborczego Lecha Wcł
łęsy. Tenże szef nie dostarczyl-do
Urzędu Miejskiego papieru umoż
liwiającego obecność przedstawicieli Lecha w obwodowych kGmisjach wyborczych. Powodem była
awaria samochodu marki fiat, który
w trakcie przewożenia papierów
rozkraczył się na środku drogi. ~o
dobno fiat rozleciał się ze starości.
To tylko jedna wersja. Inna, bardziej
polityczna, podaje, że waga papierów była tak wielka, iż sprzęt nie wytrzymał nerwowo i nie sprostał dziejowej misji.
Wszystko to, dyktuje n_a m
ostrożne podejście do techniki. Do
tego, co decyduje że samolot łata ,
działo strzela, a w maszynie kręcą
się kółka. Paru moich godnych. zaufania znajomych, którzy gardzą ńa
pokaz samochodami, triumfuje kibicując naftowym szejkom i wzrostowi cen paliwa. Mówią, że tęraz
będzie już coraz gorzej i albo tabor
przestawi się na inne źródła energii,
albo trzeba nam wysiąść i iść napiechotę. Przyznam, że piesza perspektywa uśmiecha mi się tylko pod jednym względem: gdy widzę wr>kół
ogolonych na łyso, nastoletnich
chmyzów, jeżdżących z piskiem
opon nowymi "bmw". Zastanawi~
się wtedy, co robi policja. Czy tak
trudno sprawdzić, skąd łysy kostropaciuch ma auto wartości dwóch
miliardów. Na szczęście, pó wyczerpaniu zasobów paliwa, problemrozwiąże się bez pomocy MSW <::hyba, że wszystko jest blagą, a moi znajomi roztaczają czarną wizję z zawiści , gdyż - prawdę mówiąc - nie
mają za co kupić samochodów. •

lne żarty

limpia·da

obłudy

fast foodem. Obłuda towarzyszą
ca idei olimpijskiej wywołuje już
tylko politowanie. Nawet dziecko
wie, że olimpiada to wielki szmal,
a igrzyska to wielki cyrk. W tym
cyrku każdy numer przejdzie!
Złapali cię na dopingu, idioto, zapłacisz 50 tys. dolarów i O.K.!
Chcesz być mistrzem olimpijskim
-zatrudnij sobie mistrzów świata
w preparowaniu niewykrywalnego koksu ..Organizmu się nie oszuka. Nie można przeskoczyć samego siebie, są granice ludzkich moż
liwości. Ale trzeba je przeskoczyć, by ludożerka na trybunach
i przed telewizorami chciała oglą
dać olimpijski cyrk doczepiany
do reklam towarów, który trzeba
tejże ludożerce wcisnąć, żeby piła
nasze piwo i żarła nasze fast foody. Inaczej -ludożerka się wpieni i wyłączy telewizor! Bo ludożerkanie lubi średniactwa i przeciętności. Ludożerka sama jest
zbiorowością przeciętniactwa,

dlatego potrzebuje herosów, nad-

ludzi, którzy będą się wyrzynać
dla uciechy mas. Niczym gladiatorzy w rzymskim Coloseum. Jeśli herosi przestaliby brać koks i
zaczęli skakać, biegać, pływać jak
20 lat temu, to cały szmalogenny
cyrk rozleciałby się z trzaskiem,
bo ludożerka nie lubi podniecać
się sama sobą, czyli bylejakością ...
Ludożerka żyje światłem odbitym,
musi kąpać się w blasku cudzej sła
wy. Dlatego nie ma przeproś:
chcesz zostać gwiazdą sportu, wywoływać orgazm tłumów, zarabiać
miliony dolarów- musisz być nadczłowiekiem, musisz zmiażdżyć
naturalne prawa biologii! Każdy
ułamek sekundy bliżej rekordu
świata, to godziny i dni bliżej śmier
c:;i. Gladiatorzy muszą umrzeć
Zaden organizm nie przetrzyma
takich przeciążeń, takiego gwałtu.
Mistrzowie umierają w wieku trzydziestu lat. Coś za coś. Ci, którzy
kończą kariery - są ludzkimi wrakami.~ekami.Alełudożerkajuż
się tym nie przejmuje. Wczorajsza

lizującego ideę olimpijską zerwać
ten listek obłudy pętający się mię
dzy jego udami. .. Niech będzie
uczciwie: wkrótce pojawią się

konkurencje w rzucie oszczepem,
łucznictwie, strzelaniu z pistoletów do żywego celu. Szermierze
będą walczyć aż do zabicia. Maratończycy będą biegać, aż wyzdychają. Wygra ten, kto ostatni przeżyje. Pływacy będą się ścigać na
golasa - żeby tylko podskoczyła
oglądalność ... Za miliony dolarów
człowiek zrobi wszystko, żeby
choć przez sekundę być na ustach
całego świata! A ilu idiotów robi
to codziennie za darmo?!
Tak się zastanawiam, czy nasi
politycy nie powinni zacząć brać
koksu?!...

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

•

Słowo

Temidyw każdą

sobotę

ciekawe historie,
zagadka kryminalna
oraz porady prawnika
19

Jadą dwie blondynki windą.
Nagle winda stanęła między piętra
mi. Przerażone blondynki jedna, a
potem druga krzyczą. Pierwsza Blondynka: - Pooomooocy! !! Cisza, nikt
nie słyszy. Więc druga blondynka
woła : - Pooomooocy! !! Cisza. Po
chwilijedna blondynka mówi do drugiej:- Zawołajmy razem, może wtedy nas ktoś usłyszy. Po chwili zawołały: - Raaazeeem, raaazeeem, ...

Moje trzy kolce

Pamiętnik

znaleziony w poselskiej

Obiecałem

e Dzwonię w nawiązaniu do wypowiedzi jednego z kielczan, który na wieść, że w Kielcach nie stanie statua Chrystusa Króla proponuje
nazwać miasto czerwonym grajdołkiem. Nazwę można zmienić, ale
nie przekreśli to faktu, że gigantyczny pomnik pasowałby do grajdołka
niczym pięść do nosa. A bogobojnym mieszkańcom zasłaPiątek . Kupili mi
nialby sporo nieba. Franciszek
Mercedesa 500 .
e Szukam pracy więc studiuję różne oferty
Moi wyborcy
Dzieci w szkole miały ułożyć
w gazetach. Mato w nich atrakcyjnych propozyprzestaną
zdanie ze słowem "ananas".
cji. nie brakuje natomiast zaskakujących anonsię wstyWszystkie dzieci ułożyły historyjki
sów. Mnie najbardziej dziwi dochodowe adredzić ,
że
w stylu: - Ananas, pomarańcza i
sowanie kopert i jeszcze zyskowniejsze skła
jeżdżę
jacytryna to owoce z ciepłych krajów.
danie długopisów -100 i więcej złotych dzienkimś marA Jasiu tradycyjnie był oryginalny
nie! Tak jak kiedyś cwany warszawiak chciał
.
nymBMW
i ułożył zdanie: - Wczoraj ojciec kuzarobić sprzedając naiwnym Belweder lub koSobota.
pil kiełbasę. Po czym sam ją całą
lumnę Zygmunta, tak teraz podszywany zlodziePod
oknami
zjadł, a na nas nawet nie popatrzył.
jem biznesmen pragnie wyłudzić ostatni grosz od
wrzeszczeli rolbezrobotnego któremu jeszcze się chce szukać pracy.
nicy albo nauczycieJanusz j. , bezrobotny z Kielc
le. Przeszkadzają , nie usły
Czekamy na kolejne sygnały i opinie do Wolnego Słowa
szałem kto załapie się na kolejną
Czytelników- nasz telefon (0-41) 344-48-16.
wycieczkę do Rzymu. Wedle listy

~··A

z naszej partii powinien jechać teraz szwagier ciotki mojego szofera, ale jak znam życie to pojedzie
znów stryjenka tego elektryka od
maszynki do głosowania . Facet
powiedział, że albo ją poślemy albo
przestanie dodawać nam głosów.

~NIE

emeryta

Wtorek. Spotkanie z. wyborcami. Obiecałem emerytom po 130

milionów renty. Bili brawo. Potem
nazwałem prezydenta agentem.
Bili brawo. Potem powiedziałem ,
że solidaryzuję się z nimi, bo też
zarabiam zaledwie 20 milionów.
Bili - ale mnie. Okazało się, że oni
wprawdzie zarabiają 20 mln lecz
rocznie. Muszę uważniej czytać
notat!ti jakie mi robią w biurze.
Sroda. Zgłosilem wotum nieufności w stosunku do rządu . Na
szczęście koledzy powiedzieli mi,
że pięć dni temu obaliliśmy tarnten rząd i teraz jestem wicepremierem. Nawet nie wiedziałem .
Czwartek. Dzisiaj głosowa
liśmy nad jakąś ustawą czy podatkiem; nie pamiętam . Czytałem
sobie i nagle widzę , że kamerzysta usiłuje sfilmować jak ktoś
obok mnie glosuje na dwie ręce i

Dalsze losy bandy
~

Podsłuchane w autobusie MPK w Radomiu. Rozmawia dwóch
ogolonych nastolatków.
-Ty, ale fajna jest nasza banda, nie? -No. -Ale ja ci mówię ... Za dwa
lata to ona się, k ... rozleci.- Dlaczego? - Eee ... Jedni się, k ... pożeni.ą,
drudzy zdadzą na studia, a reszta pójdzie siedzieć .
(KZ)

~

"'
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!Druga strona
,

Swiat się śmieje
Hrabia z Janem pojechali
na polowanie. Po drodze na
rozgrzewkę wypili strzemiennego. Widzą jelenia . Hrabia wypalił i nie trafił. No to wypili

jeszcze raz. Znów widzą jelenia . Hrabia znów wypalił i nie
trafił. Znowu wypili . Jadą dalej i widzą jelenia. - Hrabio ,
może teraz ja spr6buję? - Dobrze Janie. Jan strzelił i jeleń
padł. -jak to zrobiłeś?- Trzeba
celować w środek stada ...

jedną stopę . A to sukinsyn!
Usiłuje manipu
op~nią publiczną.
i opieprzyłetn.
Piątek. Grałem w

merzysta.

fem klubu bezpartyjnych
ków, albo niekatolickich
nych. Nigdy się nie mogę
połapać. Wygrałem dwa
wojewody (koledzy się
15-minutowe , okienko" w
raz przed "Kołem
róż z prezydentem do
i służbową hondę accord,
rą , bo ma już pół roku i
liczniku. Będzie dla
pieni się, że ma posła w
nawet nie jest jeszcze
rem. Tamtemu łyso było ,
łem mu. potem wygrać w
sowaniu nad budżetem.
emerytom połowę szmalu i
sio no podatki do 95%

Kawały

na

~ W pociągu siedzi
Murzyn. Polak przygląda
rzynqwi, bo nigdy wcześnie!
dział Murzyna. Chciał się
dzieć, skąd ten Murzyn jest
- Bangladesz? Murzyn nic.
lak znów: - Bangladesz?
wstał, otworzył okno,
rękę i powiedział: - Nie ba

~ Grają blondynkLw
Pierwsza Blondynka: Pas.
Blondynka: Pas. Trzecia
ka: Jeden Dzwonek.
Blondynka: Pójdę otworzyć...

męskości

Od dziecka powtarzano mi, że prawdziwy mężczyzna musi zbudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo. Kiedy dorosłem, ożeni
łem się, postawiłem dom, spłodziłem syna i zasadziłem dąb. Po rozwodzie żona odebrała mi dom , syn - magister ekonomii
- wypędził mnie, gdy chciałem z nim zamieszkać, a tkJb odebrano mi w
ramach reprywatyzacji, gdyż posadziłem go na terenie dawnego park.u
dziedzica.

ławie

(KZ)

~ Sprawa w sądzie.
pyta oskarżonego - górala··
wód? - Mechooptyk. - Co? ·
chooptyk.l - A co pan robi?·
kam chałupy mchem ....

~Hrabia do Jana: -Janie
podlej kwiaty w ogrodzie.
cież pada deszcz. - To weź
~ Nowak, kim jesteś
wilu? - W cywilu - panie
cie - to ja jestem PAN NO

o Po przybyciu na miejsce

cudzoziemców:
Palestyńczyk, Irak i ob. Niemiec.
zastałem

"J

Miał członka wyjęte

go, którego emitował za kio·
skiero w dłoni.
-a na ciele były widoczn e ślady ukąszeń przez cza.r·
n ego psa.
o Awanturnik siedział
spokojnie na łóżku. Kiedy zażądałem okazania dowodu
osobistego za.cząl wymachi·
wać do mnie rękami i jednocześ nie rękami zapierał się o
meble.
., ... ma opinię negatywn ą z powodu skłonności
do n adużywania alkoholu i
nocowania obywateli WNP.
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, Podczas zatrzymywania

zachowywał się średnio.

U Roberta zabawialipiciem wódki 1 dwoma Rosjankami zapoznanymi pod stadionem.
Uprzejmie proszę o zrobienie kontroli celem przywrócenia do porządku życia
codziennego Edwarda K.
o Według rozeznania jest
zdrowy i całymi dniami wałęsa s ię z elementem przestępczym i nie pracuje. Ostatnio kombinuje z chorobami
n a n ogi, wrzody i płuca.
CJ W. nie było, bo pojechał
n a zebranie świadków Jehowy nie wiadomo w jakim celu.
., Osk arżony ze świad
kiem J. uzgadniał zakres wyśmy się

konania robót hydraulicznych, co w efekcie doprowadziło do długotrwałego pijań·
stwa trwającego co najmniej
przez cały dzień.
Jak wyjaśniłem szwagrowi obrzucany przez niego obelgami, że sygnet nie jest
stracony i najdalej następ
nego dni a wydalę go.
CJ Zatrzymanego wraz z
łupem i notatką służbową
przekazałem oficerowi dyżur

nemu.
., Usta.k>no że J.N. była
w 9 miesiąc\! c i ąży, która
dla zgody przesuwała lodówkę babci po remoncie
przeprowadzonym dla zgody. Na zaistniałe zdarzenie
wszedł m ąż R. N. Wi dząc

awanturę, jak też żonę której to zaczęła odchodzić

~ Po roku studióW
jeżdża do domu studentka ·
gu wola : - Mamo, mam
- Świetnie córeczko, a
diuje?- Ależ mamo, on ma
ro dwa miesiące!

woda, w obawie przed porodem odepchnął od drzwi ob.
K.A. jak też jej córkę W.U.
które to upadły w swoim
pokoju.
W okolicy
zwłok nie znaleziono żad
Jedzie sobie w autobusie kompletn y c h
nie pijany facet. Nagle spadło mu coś na
pr zedgłowę, ocknął się i rzuca hasło do gościa
miot ów,
obok: • Przepraszam gdzie my jesteśmy?
któremogły posłu
żyć

do naglej

- W ł.odzi - odpowiada facet. - To
wiem, ale dokąd płyniemy?

śmierci.

O Uprzejmie proszę
Pana Prokuratora o zmianę
try bu postępowania z aresztu śledczego na wolną stopę.

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

i zwrócił
na egzamin: - .
siano dla osła. -A dla mm e
-dodał egzaminowany.
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