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Kie lec ka ad wo kat pra wo moc nie

ska za na za ob ra ża nie w in ter ne cie

kie row ni czki ze skar bów ki. I to do -

tkli wie, bo wy rok zo sta nie po da ny

do pu blicz nej wia do mo ści. Czy ko -

men ta rza mi w in ter ne cie znie wa ży -

ła też prze ło żo ne go kie row ni czki, sąd

bę dzie ba dał jesz cze raz.

Sąd Okrę go wy w Kiel cach pod trzy -
mał wczo raj w znacz nej czę ści wy -
rok, ja ki w mar cu za padł przed są -
dem pier wszej in stan cji. A cho dzi ło
o ko men tarz pani me ce nas z kwiet -
nia 2007 r. pod tek stem do ty czą cym
kon f lik tu mię dzy ów czes nym na -
czel ni kiem Świę to krzy skie go Urzę -
du Skar bo we go a za rzą dem dzia ła -
ją ce go tam związ ku za wo do we go.
Ukry wa jąc się pod nic kiem
„bondd007”, na pi sa ła m.in., że na -
czel nik „chy ba lu bi”, jak wy mie nio -
na w tek ście kie row ni czka jed ne go
z dzia łów „sta wia lo da”. Kie lec ki sąd
re jo no wy uznał, że ta ki mi sło wa mi

znie wa ży ła kie row ni czkę, po ma wia -
jąc ją o kon tak ty sek su al ne z sze fem
w miej scu pra cy, i przez to na ra zi ła ją
na utra tę za u fa nia po trzeb ne go na zaj -
mo wa nym przez nią sta no wi sku.

Sąd okrę go wy wy rok pod trzy mał.
– Nie ma cie nia wąt pli wo ści, że sło wa
wpi sa ne w in ter ne to wym ko men ta -
rzu zmie rza ły do znie wa że nia oskar -
ży ciel ki pry wat nej [pro ces to czył się
z oskar że nia pry wat ne go – przyp. red.].
Sąd pier wszej in stan cji słusz nie uznał,
że sto pień wi ny oskar żo nej jest znacz -
ny, bo jest ona oso bą o wy kształ ce niu
praw ni czym, co po win no wy czu lić
oskar żo ną na wa gę uży wa nych przez
nią słów – uza sad nia ła wy rok sę dzia
Ewa Opo zda-Kał ka. Ape la cje pani me -
ce nas i jej ad wo kat ki – obie zresz tą iden -
tycz ne, w któ rych pod no si ły m.in., że
„sąd pier wszej in stan cji bez ja kie go -
kol wiek uza sad nie nia swo je go pro ce -
su my ślo we go uznał, że sfor mu ło wa -
nie »sta wia nie lo da« w po tocz nym zna -

cze niu ozna cza czyn ność sek su al ną”,
sąd okrę go wy uznał za bez za sad ne.
Zde cy do wał nato miast, że sąd re jo no -
wy mu si po wtó rzyć pro ces w kwe stii
do ty czą cej po mó wie nia wy mie nio ne -
go w in ter ne to wych wpi sach na czel -
ni ka ŚUW. W pier wszej in stan cji sąd
bo wiem spra wę umo rzył, ar gu men tu -
jąc, że na czel nik nie skła dał za wia do -
mie nia do pro ku ra tu ry (kie row ni czka
skła da ła, ale pro ku ra tu ra nie do pa trzy -
ła się znie wa że nia) i ka ral ność czy nu
się przed aw ni ła. Sąd okrę go wy wska -
zał nato miast, że tę kwe stię trze ba jesz -
cze prze a na li zo wać, spraw dza jąc m.in.,
kie dy do kład nie na czel nik do wie dział
się, kto jest au to rem wpi sów na fo rum.

Wy rok wo bec pani me ce nas co do
znie wa że nia kie row ni czki jest od wczo -
raj pra wo moc ny, utrzymana jest ka -
ra, ja ką wy mie rzył jej sąd pier wszej
in stan cji. A ta jest do tkli wa, bo prócz
2,5 tys. zł grzyw ny to tak że po da nie
wy ro ku do pu blicz nej wia do mo ści

– ma przez mie siąc wi sieć w Świę to -
krzy skim Urzę dzie Skar bo wym na tab -
li cy ogło szeń. Z ca łej spra wy bę dzie
też mu sia ła się wy tłu ma czyć w Ra dzie
Ad wo kac kiej. – Na pew no bę dzie my
pro wa dzić po stę po wa nie wy jaś nia ją -
ce, a rzecz nik dys cy pli nar ny roz wa -
ży, czy za cho dzą prze słan ki do wszczę -
cia po stę po wa nia dys cy pli nar ne go
o na ru sze nie ety ki za wo do wej i god -
no ści za wo du. Chcia łem jed nak za u -
wa żyć, że w mo men cie po peł nie nia
czy nu przez panią ad wo kat nie by ła
ona jesz cze wpi sa na na li stę ad wo ka -
tów, co za pew ne bę dzie mia ło zna cze -
nie pod czas te go po stę po wa nia – mó -
wi me ce nas Je rzy Zię ba, dzie kan kie -
lec kiej Ra dy Ad wo kac kiej.

Z Kra jo we go Re je stru Ad wo ka tów
wy ni ka, że pani me ce nas zo sta ła wpi -
sa na na li stę ad wo ka tów w 2008 r. i pro -
wa dzi włas ną kan ce la rię w cen trum
Kielc. �

AGNIESZ KA DRA BI KOW SKA

Pra wo moc na kara za wpisy o „lo dach”

JO AN NA GER GONT

Ter min re je stra cji list wy bor czych
kan dy da tów na rad nych mi ja ju tro
o pół no cy, z ko lei do 27 paź dzier ni -
ka moż na zgła szać kan dy da tów na
pre zy den tów, bur mi strzów i wój -
tów. Do Miej skiej Ko mi sji Wy bor -
czej w Kiel cach pier wszy zgło sił się
Jan Gie ra da, kan dy dat SLD na pre -
zy den ta mia sta. – Pięk na da ta:
20.10.2010 r. Dłu go się ta ka nie po -
wtó rzy. Je stem tu pier wszy i wie -
rzę, że bę dę pier wszy w wy bo rach
– mó wił. Tak by ło wczo raj o godz. 14,
go dzi nę póź niej urzęd ni cy przy ję -
li zgło sze nie Jac ka Ko wal czy ka
z PSL-u.

Wa run kiem zgło sze nia kan dy da -
ta na pre zy den ta Kielc jest za re je -
stro wa nie list wy bor czych do ra dy
miej skiej. Ko mi tet wy bor czy Po ro -
zu mie nie Sa mo rzą do we – W. Lu baw -
ski li sty już zło żył i w po nie dzia łek
chce zgło sić kan dy da ta na pre zy den -
ta.

Dziś do MKW wy bie ra ją się dzia -
ła cze Plat for my Oby wa tel skiej. Mo -
gą się tam spot kać ze szta bow ca mi
ko mi te tu Te raz Kiel ce – Kon rad Łęc -
ki, a tak że z dzia ła cza mi PiS-u, któ -
rzy tak że ten dzień wy bra li na re je -
stra cję. Naj póź niej, bo w pią tek, li -
sty zło ży ko mi tet Pol ska Par tia Pra -
cy – Sier pień ’80. – Trwa ją osta t nie
usta le nia na te mat te go, jak ma ją wy -
glą dać – tłu ma czy Ma riusz Ol szew -
ski, kan dy dat na pre zy den ta Kielc.

Wię kszość ko mi te tów ma już ha -
sła wy bor cze. Na bil lbo ar dach pier -
wsze po ka za ło je Po ro zu mie nie Sa mo -
rzą do we. 

– „Dość par tii w sa mo rzą dach” jest
jed noz nacz ne. Nie chce my tu po li ty ki
– mó wi Wi told Bo ro wiec, wi ce szef szta -
bu wy bor cze go PS-u. Wprost do sa mo -
rzą du od wo łu je się tak że Pol ska Par tia
Pra cy z ha słem „Uczci wy sa mo rząd”.

Pod ha słem „W stro nę ma rzeń” do
wy bo rów sa mo rzą do wych idzie PSL,
a ko mi tet Te raz Kiel ce wy brał „Łą czą
nas Kiel ce”. Z ko lei kan dy da ci SLD
star to wać bę dą pod ogól nym ha słem
kam pa nii tej par tii – „Czło wiek. Dom.
Pra ca”.

– Po za tym każ dy kan dy dat na swo -
ich ulot kach bę dzie miał włas ny slo -
gan – mó wi Ro bert Siej ka, szef miej -
skich struk tur So ju szu.

– Nie ujaw ni my jesz cze ha sła wy -
bor cze go ani ha sła na sze go kan dy da -
ta. Zro bi my to uro czy ście, już po re je -
stra cji – za po wia da Ja ro sław Mach nic -
ki, prze wod ni czą cy miej skiej PO. Swo -
je ha sło do pie ro w nie dzie lę pod czas
kon wen cji wy bor czej za mie rza ogło -
sić Kon rad Łęc ki.

Na sied miu kan dy da tów na pre zy -
den tów Kielc czte rech ma już włas ne
ha sła wy bor cze. Ma riusz Ol szew ski
wy brał „Czas na zmia ny”. – Bo zmia -
ny są po trzeb ne – mó wi.

Jan Gie ra da na ulot kach de kla ru -
je „Ja to zro bię”. – Nie rzu cam słów na
wiatr. Je śli coś obie cam, to sło wa do -
trzy mu ję. To za po wiedź re a li za cji mo -
je go pro gra mu wy bor cze go. Bę dę bu -
do wał ta niej i szyb ciej niż obec ny pre -
zy dent. Bę dę dbał nie tyl ko o śród mie -
ście, ale tak że o osie dla i pe ry fe rie mia -

sta. Mia sto mu si mieć pla ny za gos po -
da ro wa nia, by lu dzie nie cze ka li mie -
sią ca mi na wy da nie poz wo le nia na bu -
do wę do mu. Przed się bior com ob ni -
żę po dat ki, by chcie li tu lo ko wać swo -
je fir my. Ja to wszyst ko po pro stu zro -
bię – pod kre śla Gie ra da.

W swo ich ha słach do na zwy mia -
sta od wo łu ją się dwaj ko lej ni kan dy -
da ci – Grze gorz Ba naś z PiS-u i Ja cek
Ko wal czyk z PSL-u. Ten pier wszy za -
chę ca: „Kiel ce będą dla Cie bie”. – To
za po wiedź Kielc ja ko mia sta przy jaz -
ne go dla lu dzi. Nie ta kie go, gdzie pre -
zy dent ar bi tral nie de cy du je, co jest
dla miesz kań ców do bre. Swo je de cy -
zje chcę kon sul to wać z kiel cza na mi.
Dbać nie tyl ko o tych w cen trum, ale
tak że tych, któ rzy miesz ka ją dwa, trzy
ki lo me try od nie go, a wy da je się, jak -
by ży li już w in nym mie ście, opusz -

czo nym, za nied ba nym – tłu ma czy se -
na tor Ba naś.

Ja cek Ko wal czyk za po wia da: „No -
wy wy miar Kielc. – To od po wiedź na
wy zwa nia i za po wiedź tych, ja kie nas
cze ka ją. Mło dzi lu dzie ucie ka ją stąd
na stu dia i nie wra ca ją, bo nie ma tu
pra cy. Po trzeb ne są ini cja ty wy, któ re
tchną no we go du cha w Kiel ce. Ta kie
za wie ra mój pro gram i ha sło jest od -
nie sie niem do te go, co w nim pro po -
nu ję – tłu ma czy. �

jo an na.ger gont@kiel ce.ago ra.pl

Kan dy da ci na pre zy den ta Kielc re je stru ją się i...

Ła pią nasna ha sła
Wybory samorządowe 2010. Jedni już się nimi chwalą, inni trzymają wwielkiej tajemnicy. Hasła wyborcze
kandydatów na prezydenta Kielc mają przekonać mieszkańców, że warto właśnie na nich oddać głos. Czy przekonają?

No we bo i sko wie lo fun kcyj ne ma
od wczo raj Zes pół Szkół Ogól noksz -
tał cą cych nr 29 przy ul. Zim nej.

Na na wierz chni z po liu re ta nu
moż na grać w pił kę ręcz ną i noż ną,
siat ków kę oraz ko szy ków kę. Bo i sko
kosz to wa ło nie ca łe 200 tys. zł, po -
wsta ło w ra mach miej skie go pro gra -
mu re wi ta li za cji bo isk as fal to wych
na obiek ty o na wierz chni po liu re ta -
no wej. � ZIEM

Nowe bo i sko 
przy Zim nej

Grze gorz Ba naś:

Kiel ce bę dą dla Cie bie

Z
D

JĘ
C

IA
 P

A
W

E
Ł
 M

A
Ł
E
C

K
I

Jan Gie ra da:

Ja to zro bię
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Ja cek Ko wal czyk:

No wy wy miar Kielc

Ma riusz Ol szew ski:

Czas na zmia ny

Wygraj 
bilety!
Kibicu, od piątku
bilety na najważniejsze 
imprezy sportowe
będziesz mógł wygrać 
w konkursie SMS-owym
w „Gazecie Co Jest Grane”

28717321

Sprawdź, na kogo możesz głosować!
Wybory samorządowe 2010Wybory samorządowe 2010 - serwis specjalny na kielce.gazeta.pl

28717346

www.kielce.gazeta.pl

Wszyst ko o wy bo rach w spe cjal nym

ser wi sie na naszej stronie

internetowej
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MO NI KA ROS MA NOW SKA

Ja ko pier wsi wesz li dzien ni ka rze, ale
już wkrót ce frag men tem tra sy w ja -
ski niach Od kryw ców i Pro chow nia
spe le o lo dzy opro wa dzać bę dą
wszyst kich chęt nych. Sta ną one otwo -
rem za kil ka dni, wów czas udo stęp -
nio ny bę dzie też re gu la min zwie dza -
nia. Na ra zie tyl ko przez czte ry go dzi -
ny w ty god niu i nie wię cej niż dla sze -
ściu osób jed no cześ nie. Rów no cześ -
nie Ge o park Kiel ce za mie rza pro wa -
dzić tam ba da nia mi kro kli ma tu.

Udo stęp nio na tra sa ma 70 me trów
dłu go ści, ale do ce lo wo bę dzie dwa ra -
zy dłuż sza. Wcho dzi my w Ja ski ni Od -
kryw ców, a wą ski ko ry tarz i scho dy
pro wa dzą do ja ski ni Pro chow nia. Na -
stęp nie za glą da my do od kry te go
w ubieg łym ro ku ko ry ta rza i do cho -
dzi my do za wa li ska, za któ rym jest ja -
ski nia Szcze li na. Po tem wra ca my do
znaj du ją ce go się w Pro chow ni wyj -
ścia. – W przy szłym ro ku pla nu je my
udroż nić przej ście i udo stęp nić osta -
t ni frag ment tra sy. Wów czas wyj ście
bę dzie w Szcze li nie. Chce my też za -

mon to wać no wo czes ne oświet le nie
dio do we, któ re wy ek spo nu je to, co
kry ją w so bie ja ski nie – za po wia da An -
drzej Ka sza, pre zes Spe le o klu bu Świę -
to krzy skie go.

A jest co po ka zy wać. W ja ski niach
znaj du ją się sta no wi ska kra su ko pal -
ne go sprzed 200 mln lat, struk tu ry skał
wa pien nych sprzed 380 mln lat, na cie -
ki, w tym naj star sze sprzed 1,2 mln lat,
i za to pio ne w ska le koś ci nie to pe rzy.
– Ja ski nie nie daw no zo sta ły umy te
i wciąż na po ty ka my no we cie ka we rze -
czy. Ale atrak cją są też wą skie ko ry ta -

rze, w nie któ rych miej scach trze ba się
prze ci skać, w in nych schy lać, oraz róż -
ne po zio my mię dzy ja ski nia mi – mó -
wi Ka sza.

Na te re nie re zer wa tu Ka dziel nia
i w je go oto cze niu jest 25 ja skiń. Sześć
lat te mu Ge o park Kiel ce roz po czął pra -
cę nad po łą cze niem i udo stęp nie niem
dla tu ry stów trzech ja skiń znaj du ją cych
się na wschod niej ścia nie wy ro bi ska:
Pro chow ni, Szcze li ny i Od kryw ców.
Pro jekt opra co wa li spe cja li ści z Aka -
de mii Gór ni czo-Hut ni czej w Kra ko wie.
Oni też czu wa ją nad je go re a li za cją.

Przej ście bę dzie bez płat ne. In for -
ma cje o ter mi nach wejść i re gu la min
zwie dza nia w cią gu kil ku dni bę dą
udo stęp nio ne na stro nie in ter ne to -
wej Ge o par ku Kiel ce (www.ge o park-
kiel ce.pl). �

PO SZLIŚ MY NA SPA CER PO JA SKI NIACH NA KA DZIEL NI 

Z OD KRYW CÓW DO PRO CHOW NI
Wą skie ko ry ta rze, a w nich na cie ki na wet sprzed 1,2 mln lat, kras ko pal ny sprzed 200 mln lat i koś ci nie to pe rzy
za to pio ne w ska le. Wczo raj po raz pier wszy otwar to ja ski nie na kie lec kiej Ka dziel ni. Po szliś my na ten spa cer

Kie lec ki od dział Kam pa nii Prze -

ciw ko Ho mo fo bii nie zga dza się z ar -

gu men ta mi pre zy den ta mia sta od -

ma wia ją cy mi or ga ni za cji uży cia w jej

lo go her bu Kielc. W ra mach pro te -

stu herb bę dzie, ale tę czo wy. He ral -

dy cy uwa ża ją, że pre zy dent miał ra -

cję.

– Na sze me to dy dzia ła nia są po ko jo -
we, ni ko go nie prze ko nu je my do swo -
ich ra cji pię ścią czy ka mie niem i ja -
ko kiel cza nie też nie chce my, aby
herb mia sta był dep ta ny na uli cach.
W Kiel cach zor ga ni zo wa liś my do -
tych czas je den marsz, mil cze nia,
a na sza dzia łal ność to prze de wszyst -
kim de ba ty i spot ka nia, choć by de -
ba ta „Jak na u czać o ho mo sek su al -
no ści w szko le”, któ ra od by ła się
w tym ro ku w An tyk wa ria cie im. An -
drze ja Met zge ra – mó wi We ro ni ka
Po śnik z KPH w Kiel cach.

Wczo raj na pi sa liś my, że Woj ciech
Lu baw ski od mó wił KPH – or ga ni za cji
wal czą cej z dy skry mi na cją mniej szo -
ści sek su al nych – uży cia w jej lo go her -
bu Kielc. W od mo wie nie po dał jed nak
przy czyn. Or ga ni za cja ode bra ła to ja -
ko prze jaw dy skry mi na cji. „Mia sto »od -
cię ło« się od nas [mniej szo ści sek su al -
nej], jak by nie chcia ło się z nią iden ty -
fi ko wać” – na pi sa li w e-ma i lu do re dak -
cji człon ko wie kie lec kiej or ga ni za cji.
Pre zy dent Kielc tłu ma czył „Ga ze cie”,
że de cy zję pod jął nie dla te go, iż miał -
by dy skry mi no wać ge jów czy les bij ki.
– To nie ma żad ne go związ ku z mo i mi
prze ko na nia mi, któ re są mo ją pry wat -
ną spra wą. Ale mu szę stać na stra ży
sza cun ku wo bec in sy gniów mia sta.
Kam pa nia Prze ciw ko Ho mo fo bii to dla
mnie ruch, któ ry do cho dzi swo ich praw
na uli cy i z te go, co ob ser wu ję, każ da
ich ak cja koń czy się awan tu rą na uli cy.

Dla te go nie do sta ną zgo dy na herb
Kielc. Nie poz wo lę, by do szło do sy tu -
a cji, że ktoś na uli cy za czy na dep tać
nasz herb – pod kre ślał Lu baw ski.

Po śnik za po wia da nato miast, że
w ra mach pro te stu or ga ni za cja za mie -
rza po zo sta wić w lo go kształt her bu,
ale bez ko ro ny oraz li ter „CK”, i nie
czer wo ne, ale w ko lo rach tę czy.

Spe cja li ści od he ral dy ki uwa ża ją
nato miast, że pre zy dent Kielc miał ra -
cję. – Pod jął do brą de cy zję. Herb mia -
sta jest do brem ogó łu, czy li wszyst -
kich miesz kań ców mia sta. Nie mo że
być iden ty fi ko wa ny i uży ty do re pre -
zen to wa nia ści śle okre ślo nej, wą skiej
gru py, a w tym przy pad ku, nie ukry -
waj my, tak że wzbu dza ją cej kon tro -
wer sje. Sza nuj my mniej szo ści, ale nie
za po mi naj my o po sza no wa niu wię -
kszo ści, o czym się osta t nio za po mi -
na. A to mia ło by miej sce przy uho no -

ro wa niu KPH moż li wo ścią użyt ko wa -
nia her bu mia sta – pod kre śla Pa weł
Szy mon Tow pik, czło nek Pol skie go To -
wa rzy stwa He ral dycz ne go i Pol skiej
Wspól no ty He ral dycz nej, szef Oś rod -
ka Ba dań „ Hi sto riae”. Do da je, że słusz -
ne są tak że ar gu men ty pre zy den ta wy -
jaś nia ją ce od mo wę dla KPH uży cia
her bu w lo go. – Je śli ist nie je uza sad -
nio ne po dej rze nie, że herb mia sta mo -
że zo stać po trak to wa ny nie god nie, nie
moż na się na to zgo dzić. I nie moż na
za po mi nać też o tym, że Kam pa nia
Prze ciw ko Ho mo fo bii jest gru pą o ści -
słych za pa try wa niach po li tycz nych,
prze cież nie jest ta jem ni cą, że choć by
wie lo let ni szef tej or ga ni za cji Ro bert
Bie droń jest dzia ła czem SLD, kan dy -
do wał z ra mie nia tej par tii do Sej mu.
A wy ko rzy sta nie her bu mia sta po win -
no być apo li tycz ne – mó wi Tow pik. �

AGNIESZ KA DRA BI KOW SKA

Spór o herb w lo go KPH. Bę dzie tę czo wy

Czę sto ko rzy stam z usług kie lec -
kie go PKS-u i je stem co raz bar dziej
prze ra żo ny tym, co się dzie je z tą fir -
mą. Wpo nie dzia łek wra ca łem zWroc -
ła wia do Kielc au to bu sem, któ ry wy -
jeż dża o godz. 12. Cze ka łem na au to -
bus, ale ten nie przy jeż dżał. W koń cu
nad je chał ok. 12.15. Kie row ca wy szedł,
zam knął wóz i gdzieś po szedł. W koń -
cu wró cił, ale na wet sło wem się nie
odez wał, dla cze go mu sie liś my ty le
cze kać. Czy to nor mal ne za cho wa nie
kul tu ral ne go kie row cy? 

Jak wy glą da par king przy ul. We -
so łej obok wie żow ca Ni dy? Pa trzeć
się nie da, wstyd w cen trum mia sta,
a na le ży prze cież do miej skie go
PUK. Za śmie co ny, nie sprzą ta ny. �

TELEFONICZNA 
OPINIA PUBLICZNA

41 249 83 03

Wczo raj na pod ziem ną wy cie czkę wy bra li się dzien ni ka rze...

Z
D

JĘ
C

IA
 J

A
R

O
S

Ł
A
W

 K
U

B
A
L
S

K
I

Wkrót ce ja ski nie bę dą do stęp ne dla wszyst kich chęt nych

www.kielce.gazeta.pl

Przejdź się po ja ski niach 

Od kryw ców i Pro chow ni 

– wi deo oraz ga le ria zdjęć 

na naszej stronie internetowej

w poniedziałek

Mieczysław Fogg
Najpiękniejsze piosenki 

– pierwsza
płyta CD
cena 9,99 zł, 

w tym VAT

TYDZIEŃ Z GAZETĄ
m.wyborcza.pl

Te raz do dat ki 

do Ga ze ty Wy bor czej 

mo żesz spraw dzić rów nież 

w te le fo nie i kom pu terze

jutro

„Lost: Zagubieni” 
Sezon pierwszy na DVD. 

Płyta z kolejnymi 
odcinkami

cena 7,99 zł, w tym VAT

we wtorek

Mieczysław Fogg
– druga płyta CD

cena 8,99 zł, w tym VAT

Prezent! 
Co mi dolega? 
Poradnik o zdrowiu.  

Ponad 100 objawów 
i 170 chorób. Trzeci zeszyt

28784104
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